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Paşa Bu Sabah I lstanbulun !'ört Köşesi 
Muvasalat Etti Sümbülefendidekı Servi 

Ve Bir Yığın Efsane 

B 

İı:mir, 26 (Hususi) Baivekil İsmet Paıa, 
refakatlerinde Maarif Vekili Esat, Hariciye Vekili 
Tevfik RUştü ve Nafıa Vekili Hilmi Beylerle diler 
r.evat olduğu halde bu sabah trenle ıehrlmid 
luşrif etti. 

Baıvekil tarafından yapılacak olan kUıat mıraıl· 
mfnde hazır bulunmak üzere ıehrimiza civar 
kasaba ve tehirlerden heyetler gelmiıtlr. Ayrıca 
uzak ıehlrlerden de huıuat heyetler yola çıkarılmıştır. 
lıtanbul heyetinin yarın gelecett anlaıılıyor. 

İzmir 26 ( Huıuıt) - Gaıl Hı. nln heykelleri 
Baıveidl Paşa istasyonda bUyUk merasim ve 

teıahlirat arasında istikbal edildi. Başvekil Pap· 
nan trenile gelen arkadaşlardan, ismet Paıamn, 
lliğer iıtaıyonlarda inerek memleketin lktısat ve 
irfan vaziyetleri etrafında halk ile temasta bulun· 
n1ak suretile tetkikat yapbğmı öğrendim. 

Bu iece~ ismet Paşa şerefine büyUk bir ziyafet 
Yerilecek ve bir de fener alayı tertip olunacaktır. 

lımir, 26 (Hususi) - Gazi Hz. ııln ueykellerinio 

perıembe aabahı bizzat Baıvekfl Paıa tarafından 
hlr nutuk iradından sonra kllfat edilecektir. lımet 
!"'aıanın, bu mOnaaıbetle ıöyllyecelf nutukta çok mO· 
hım esaslara temas edeceği anlaıılmaktadır. Heykelin 
ıece ııık saçması için alınan tertibat tecrübe edilmif, 
iyi yapıldığı anlaşılmı§tar. KUıat meruimi butUn he· 
yetlerin, halkın, resmi Ye huıust toıekkUJlerin huzur· 
larile çok parlak ve emsalsiz bir ıekilde icra edilecektir. 

-
Fransız Sermayedarları 
Mühim Teklifler Yaptılar 

- . 
Türkiyede Bir Ot~mobil Fabrikası 
Kurmak Ve Otobüs işletmek İstiyorlar 

Mevsuk bir 
membadan öğren· 
diğimizo göre, ı;:.. ~ 
zengin ve mllhitfı ~~o:-;....;::::..!!~ 
Fransız sermaye-o 
darlarından mil• 
rekkep bir grup, 
hüknmetı ıayanı 
dikkat bir tek· 

lifte bulunmuşturı 
Teklif esas iti· 

barilo memleketi· 

mizde yol lnıa· ... 
atı ve otobllı Odun KömDrne lfleyen bir otobU• 
nakliyata işleri ile alAkadardır. g'lince; öğrendiğimize göre grup 
Verilen malümata öre grup, JJJemleketimizde odun k6mUrile 
memleketimizde büyük bir oto· işliyen otobllı seferleri lhdaa 

· · · 'lk · efmek arzusunu ileri sürmllttUr. 
mobil fabrikası tesısını ı ıt 
olarak teklif etınif, ayrıca bütün Ilı hususta grup namına temasa 
büyük şoseleri tamir etmek ve geçmek Uzere şehrimize bir mü· 
yeni şoseler vllcuda getirmek. ve ıııessll gelmiı ve Ankaraya git· 
bu şoselerde otobllı işletmek ıste· niıtir. Teklifin nasıl bir netice 
digv ini de bildirmiştir. Birkaç gUn Vereceğ henüz ma)üm değildir. 

'k ı Diğer taraftan verilen malQ· 
evvel şehrimize gelen Amerı a 

1 

d 
v ı nata g6re ayni sermayedar hey• 

meşhur milyarder Roçil in og unun t kl'fl · ı b k u 
dn bu mesele ile alikadar olduğu « el 1 erın aşarma m aa-
llaber lmmaktadir. Grupun otobUı ~lbe sktanb~l?aldd~llguin sermayeli 
· ı t k h dRkl teklifine bı· an a tesısın e ı er ıllrmUıtnr. 
ı~ e me ususun :::ı 

Y iınanistan Müşkül Vazi-
yetten Nasıl Kurtulacak? 

Pi limanında bir fallyet manzarası 
Atlna, 2

4 
(~:sust) - Yeni lhiplerin en fazla ~hemmiyet ver• 

b 1 k·ı . an dikleri mesele, tıcart muvazene· 
aş ıyan ve es ı erme nazar k b . d' ~izliği halletme ten ve u muva• 

çok ihti~aslı olacağı da~a ~ım ı· zenesizliği halledebilecek iktidarı 
den aşıkir bulunan ıntıhabat aiz kirııseleri başa geçirmek 
nıticadelesinin siklet merkezini endişesinden ibarettir. 
ticaret muvazenesi teşkil et· Birkaç gün evvel burada bil· 
mektedlr. tUn ticari teşekkllllerin iştiraklle 

Yunaniıtanda bugün mUnte· ( Devamı 8 inci nyfada ) 

• 

Recep Bey 
Bugün Avrupa Tetkik 

Seyahatine Çıkıyor 
Halk FırkaııUmumi KAtibl 

ve Kütahya meb'usu Recep B. 
bugün tetkik ıeyahatine çıkmak· 
tadır. Recep B. doğru Romaya 
gidecek, orada bazı mUesseselerl 
gezdikten sonra diğer meşhur 
Avrupa ıehirJerinI dolaşacaktır. 
Recep Beyin bu tetkik seyahati 
bir buçuk ay kadar sllrecektir. 
Kendisine seyahati esnasında 
Saffet B. vekllet edecektir. --

Evvelki Gün İşlenen 
Kanlı Cinayet 

- - -
Dun yazmıştık: y enipoıta 

karşısında bir kahvede kani bn'e . ı ır 

cmayet oldu. Cevdet isminde bir 
sabıkalı, Ki· 
mil Efendi is· 
minde birini 
sustalı çakı 

ile öldürdU. 
Öğrendiği· 

mize göre bu 
kanlı hAdlso 
tamamen bir 
hiç yüzünden 
çıkmıştır. Ki· 

mil Ef. Cevdet• 
'' hırsız ,, de· 
mif. Cevdet Maktul KA1Dll Ef. 

bu ıöze ıinirlenıniı ve ikisi ara• 
ıında kavga baılamıştır. Kav· 
ga esnasında Cevdet fazla şir· 
reUenmit ve ıuıtalı çakısını çe· 
kerek zavallı adamcatızı öldür· 
mllıtUr. Cevdet, cinayetten sonra 
kaçmıştır. Bu ıerlrin evvel~• de 
adam öldllrmek cDrmile zan al
tına alındılı anlqılmaktadır. 

Türk Güzeli 
Kazanacak Mı? 

ı)ünya güzellik kraliçesi mil· 
sabakası ıu günlerde Belçikada 
Brüksel ıehrinde yapılacaktır. 
Son gelen. haberlere göre, Türk 
gUzell Kerıman Hanım çok be
ğenilmektedir. Keriman Hanım ın 
kazanması ibtimalfnden kuvvetle 
bahsediliyor. ---

İki İdam 
Balıkesir, 26 (Hususi) - Se • 

yar kitapçı Ahmet Efendiyi p~
rasını almak ilzere öldUrüp 
ölüm cezasına mahküm olan 
Muıtafa ve Kara Ahmet dUn 
sabah belediye meydanında aeıl· 
dılar. 

Bu Ağaç 
Sıçradığı 
Geçen ılln 

lıtanbulun en lb· 
tiyar •iacındaD 
bahıetmlıtlm. 

Fakat, affede-· 
ceğinizi bildiğim 
için yanaldıiJmı 
söylemekte mıh· 
zur görmUyorum. 
lstanbulun bla 
bir köşesini ı•· 
zerken bu hata· 
mın derhal far• 
kına vardım. Bu• 
gUn şehrimizin 

en yaıla ağacı 

tamam 1500 ya· 
tmdadır. 

Bu köhne fi· 
dan Kocamuıtaf a
paşada SUmblll 
Efendideki mef
hur servi ağacı• 
dır. Rivayet ve 
efsanelere göre 
bu ağaç o kadar 

Günün Birinde Zıp Zıp 
İçin Zincire Vurmuşlar! 

ihtiyardır ki 
b 1 

1 Kocamu•lafapafadakl m••hur ••rvl 
unu stanbtıla ve Uzer!ndekl zlnalrler 

k~pkuru vaziyette ~~lmuı~ardar. 1&neden başka bir ıey deği~dir. 
zaptedenler bile bugt\nkU gibi ı cağım hlklye de kelli felll bl ef. 

Sıze bu koca servmın macera· Lfıtfen dinleyinizı Eıkl Yunanlı· 
larını anlatmadan evvel, ıervt ların meşhur ilAhlarından genv 
ağacının dUnya yUzUne naııl ve çapkın (Apollo) iki gene• 
geldiğini s6yliyeyim. Tabii "0 gönUl vermlt-
yalan, bu yalan, fiti yuttu bir .. Çapkın Apollo gOnOn blrlndı 
yılan,, dedikleri gibi ıimdl anlata· gonUl kaptırdıtı delikanlılarla 

(Devamı 8 lnol 1ayfada) 

Sandıklıda Bir Tahsildarı 
Soyan3HaydutYakalan 1 ·---
' 

Sa~dıklı, (Huıuıl) - G~çenlerde Uşakta idam edllen bir caninin 
~ardetı ~lan Ramazan lımınde bir şerir iki arkadatll• birlikte M .. 
!ye tahııl memurlanndan Murat Efendinin yanında bulunan ('>.:ulll\ 
lirayı, Murat Ef. uyurken alarak kaçmıılardır Fakat jandar ;ı-'' 
mızm şiddetli takibi neticesinde haydutlar Uç iun içinde akal m lll1' 
lardır. Haydutların, paraları sakladıkları yer de bul aky anmı .. unm lberedir, 

·-=:::::::::::::::::::=:::::::::====---=--~A~.~a;__ r ı 
Bir Cevap.' 

- Bu sefer benim tabiatime u b. 1 d ı 
k 

ymıyan ır ta ın a evlenmı·ye 

arar verdim. 
- Kolayı var. Akıllı, zeki k 1 k l e•lenlver. ız arın ıt ıiı yok JL Blrlılle 
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Halkın Sesi J 
Mütekaitler Tefeci
lerden Kurtuluyor 

Matekaldin, eytam ve eramil, 
Maliye Vekiletinin bir kararile 
artık tefecilerin elinden IcurtuJ. 
muş bulunuyor. Bu vaziyette 
olc.nlara bundan ıonra Emlak 
Bankamı borç Yerecektir. Bu 
l!uıuata halk diyor ki: 

Ali Bey ( Yedlkule Meydan aokağl) 

- Ne yalan söyleyim, cüm• 
·huri yet idaremiz gllnden güne 
feyizli muvaffakıyetler gösteriyor. 
Yetim ve dulların, mütekaitlerin 
maaşları pek azdır. Hastalık, 
ameliyat gibi fevkalAde zaman· 
larda par~ya ihtiyacı olan bu 
zavallılar şöyle bir tefeciden bir 
istikraz aktedelim dediler mi, 
Yay onlann haline.. Bir daha 
cllzdanını kurtarabilirlerse aşkol· 
sun. Maliye Vekiletinin Emlak 
ve Eytam Bankaaile yapbğı iölif 
bu ıavalhlann imdadına yetiı· 
miştir. Bu itillf, Veklletin yapbğı 
hayırlı itlerin en batında ıayıl· 
mahdır. 

* Raif Bey (Fatih Kı.ıtafl Pua.r aokak 71) 

- Geçen sene mtıtekait bir 
dostuma (100) lira lizım oldu. 
Bir tefeciye mnracaat ettik. 
Şeraitimiz gayet ehven ve faiz. 
)erimiz çok ucuzdur. (100) liraya 
fU buhranlı zamanda ancak ayda 
on lira gibi az bir para alınz, 
dedi. Mllbrem ihtiyaç karşısında 
zavallı bunu almıya mecbur oldu. 
Kendisine usulilmll.zdeo diye bir
çok ıeyler imzalath. Bir senede 
(100) liraya {120) lira faiz verdi. 
HllA anasını ödeyememiştir. Ni-
hayet mahkemelik oldular. Bil· 
mem muhakemeleri nasıl netice· 
lendi. Maliye · Vekiletinin emlAk 
ve Eytam Bankasile uyuşması bu 
zavallıları bu insafsız tefecilerin 
elinden kurtardı. 

* Necati Bey ( YedikuJe eaddeıl 61) 

- Az maaşlı birçok mfitekait, 
dul •e yetimlerin ilç aylik cllz
danfannın hemen hepsi mlihllrJeri 
ne beraber tefecilerin elindedir. 
Müteaddit müracaatlara rağmen 
cllzdanlarımızı alamadtk. Alika· 
darlar, bu bir akittir, ancak 
cüzdanlarınızı mahkeme vasıtasile 
alabilirsiniz, diyordu. Bu vaziyet 
karşısmda zavallılar ezici faizlerin 
albnda kıvranıyorlardı. Şimdi 
Eytam ve Emlik Bankasınm ya· 
pacağ( ikrazlar bunlara bızır gibi 
yetişecek ve zavallıları öldürücü 
ve bitmiyeo borçlardan korta· 
racakbr. 

* Fahri B. (Kaalıçetm• lnraath•ae•I) 

- Mtitekaitlerle, yetimJer t~ 
fecllerin elinde harap, türap olu
yorlardı. Katmerli ve mürekkep 
faizlerle hiç eksilmiyen ve bitmi· 
yen borçlar altında kıvır kıvır 
kıvranırlardı. Şimdi Emlak ve 
Eytanı Bankasından çok makul 
Ye ucuz bir faizle para alabile· 
c"klerdir. Maliye Vek41etini bu 
işinden dolayı bütün kalbimle 
tebrik ederim. 

...... -.cmmm .................................................... .. 

Annesine Tabanca Çekti 
• 

Bereket Versin Kurşunlar isabet 
Etmedi Ve Kadın Ölümden Kurtuldu 

Dün Sütlücede çok şayanı dikkat bir hAdise 1 
olmuşt bir gencin, bir miras meselesinden dolayı 
annesine sif Ah çektiği ve birkaç el kurşun sıkhğı 
tesbit edilmiştir. 

çıkararak ıöyle bağırmıştır: "Sen artık çok oldun. 
Mirası öteki dOnyada daha iyi alırsın.,, 

Garip çocuk bu sözleri ıöyledikten ıonra 
tabancayı annesinin üzerine çevirerek kurtunları 
boşaltmıya başlamışbr. 

Yapbğımız tahkikata göre bu hadise föyle geç· 
Cmiştir: SUtlücede oturan Mehmet isminde bir genç, 
bir miras meselesinden dolayı annesi Semiha Ha
nımla kavKaya tutuşmuştur. 

Mehmet bir aralık hiddetlenmiş ve tabancasını 

Fakat bereket versin ki kurıunlarm hepsi boşa 
gitmiş ve bu sayede zavafü kadıncağız da muhak· 
kak bir ölllmden kurtulmuştur. Ancak Semiha 
Hanım btıyük bir korku geçirdiği için bayılmıtbr. 
Mehmet yakalanmıştır. 

Ticaret Ofisinde Yumurta 
Cemal Bey T~iyestede Ta- /hracal1 

kas lşlerile Uğraşacak 
Harici Ticaret Ofisi Müdürü 

C'!mal Bey Triyestede takas İş· 
lerini idareye memur edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, Cemal Bey, 
Triyestedeki faaliyeti tanzim et· 
tikten sonra tekrar Harici Ticaret 
Ofisi Müdürlüğüne avdet ede· 

cektir. Cemal Beyin avdetine 
kadar Ofis Müdür vekAletini ra· 

portörlerden Halil Ethem Bey 
idare edecektir. 

Ofisin neşriyat şefliğine Faruk 
Bey tayin edilmiştir. 

On Beş Günlük 
• 

ihracat 
Gümrük istatistik Müdilriye· 

tinin temmuzun ilk on beı günU · 
için yaptığı bir istatistiğe göre 
ihracatımız 1,459,936 liradır. Bu 
miktar haziranın ilk on beş gü· 
nündeki ibracabmızdan 357,810 
lira fazladır. Temmuzda koyun, 
keçi, ham deri, ylin, tiftik, zey· 
tinyağı, tütfin, palamut, madt:n 
kömürü ihracatımız haziranın ilk 
on beşine nazaran artmış, buna 
mukabil yumurta, baht arpa, 
Ozllm, kabuksuz fındık, palamut 
hulAsası, pamuk ihracatımız biraz 
azalmıştır. 

Eczacılarm TenazzUhU 
Eczacılar ve F armakoloğlar 

Cemiyeti, ağustosun on sekizinde 
bir vapur gezintisi yapmıya ka
rar vermiştir. ----

Asma Köprü 
Gazi köprüıünün asma olarak 

yapılması hakkında ileri sürülen 
teklif Belediye tarafmdan tcbrin in
tiı.amı noktasından mahzurlu flÖrül
müştiir. 

Boks Müsabakaları 
Önümüzdeki perşembe günü 

saat 21 de Vefa·Kumkapı İdman 
yurdunda boks maçları yapıla· 
caktır. 

Ticaret Ofisi Bir Nizam
name Hazırladı 

Yapılan tetkikata göre, Tür· 
kiyeden her sene harice sekiz 
milyon liralık yumurta ihraç edil~ 
mektedir. Bazı ihrac.al tacirleri 
yumurtaların tazeliğine, iyi şekil· 
de ambalajına dikkat etmedik
lea-inden bir kısım memleketlerde 
Türk yumurtalarına müşkülAt 
çıkarılmış bunun üzerine piyasa
daki yumurta tacirlerinden mühim 
bir kısmı Harid Ticaret Ofisine 
mfiracaat ederek yumurta ibra· 
cahnın tanzimi hakkında bir 
nizamname hazırlanmasını iate
mişlerdir. 

Bu talep karııeanda o s, ta
cirlerinde fikrini alarak bir yu• 
murta nizamnamesi hazırlamıya 
başlamışbr. 

Yumurtaların iyi şekilde am· 
balaj edilmesi ve tezeliğini mu· 
hafaza edecek surette ıevkoluna• 
bilmesi muhakkak temin edile· 
cektir. 

Sucular Cemiyeti 
Bir müddet evvel infisah eden 

Sucular Cemiyetinin ihyası için 
Esnaf Cemiyeti Murakıpliğine bir 
milracaat yapılmıştır. 

Babıali Kitaçıları 
Babıalidelri kitapçılar yaz mü

nasebetile dükkinlarım 6,30 da 
kapamakta idiler. Son günlerde 
bu karar bo:ı.ulmuştur. Şimdi 7, 
yedi buçukta kapatmaktadır. 

Yeni Bir Dagirmencilik KulUbU 
Yeniköy Halk Fırkası Ocağı .. 

nın himayesinde yeni bir değir· 
mencilik kulübil teşekkül etmiş
tir. Kulübün küşat resmi 23 
Temmuz akşamı yapılmış ve 
Cevdet Kerim Bey de hazır bu-
lunmuştur. 

Cambazlar 
Yer Kavgasına Tutuştular 

Ve Kan Döktüler 
Emirgin korusunda cambazhk 

eden Ali Efendi kumpanyasile 
Abdullah ve Halit Efen diler 
kumpanyası arasında yer mese1e
sinden kavga çıkmııtır. Ali Ef. 
sopa ile Halit Efendiyi başından 
yaralamıştır. ----

Düyunu Muvahhida 
Düyunu Muvahhide dün Bor

sada elli Uç buçuk kuruş üzerin
den muamele görmüştür. Anadolu 
tahvilatı otuz lira elli kuruştur. 
Düyunu Muvahhidenin daha ziya
de yükseleceği tahmin edilmek
tedir. 

Sanayi 
Ofisi___,~:....._ 

Devlet fabrikalarmı idari! et· 
mek llzere te~klli takarrlir eden 
Sanayi ofisi yakında faaliyete 
başlıyacaktır. Ofis merkezinin 
lstanbulda olacağı ı6ylenmek
tedir. 

Sebepsiz Bir Cinayet 
Samatyada oturan Tevfik ı .. 

minde biri hilasebep lbrahi!l 
iıminde birini yaralamı§tır. 

Terbiye Kongresinde 
Niste toplanacak olan Terbiye 

Kongresine iştirak edecek olaı; 

murahhaslardan İlk Tedrisat Mü 
fettişi Şevki ve Başmuallim Tarıl 
Beyler dün Nise hareket etmiş. 
lel'dir. Sadrettin CelAl Bey d, 
bugün gidecektir. 

Yumurta Müşterileri 
İtalya ve Yunanistandan baz 

firmalar Harici Ticaret Ofi•inı 
mUracaat ederek Türkiyedeı 
yumurta, hayvan tırnağıt boynuı: 

kuruüzUm, incir, yapağı, tutka 
imaline mahsus deri kırmblaıı 
almak istediklerini bildirmi~lerdir 

f Günün Tarihi 

Romada Ne Gibi 
İşler Yapılacak? 

Dun şehrimize gelen Maliye 
Mülteşan Ali Riza ve Devlet Ban• 
kaaı Reisi Nuarat Beyler birkaç gllQ 
ıonra Avrupaya gideceklerdir. AU 
Riıa Bey evveli Vitiye gidecek ora• 
d.ın Romay• geçerek ltalyanın açh· 
ğı kredi meaeleıile mefgul olacaktır. 
Kcndi•ine Nuarat Bey de sonradan 
Romada iltihak edecektir. 

iptidai Madde Listeleri 
Ankara. 25 - Yeni mevaddı 

iptidaiye listesi hakkındaki kararna• 
me ili tasdıka iktiran etmittlr. Re.· 
mi 1rUetenin çar9amba nüıhasında 
neirolunarak meriyet sahaama gire• 
cektir. 

Belediyede Tahkikat 
Mülkiye Müfettişlerinin bir müd

dettenberi Belediyede yapmakta. ol• 
dukfarı teftiı ve tetkikler ikınal 
edilmiıtir. Aldığımız mahlmata glSre, 
Müfettişler 150 sayfalık bir tabkikal 

4ezleke1i hazırlamıtlardır. F ezlek.ede 
bazı zevat hakkında tahkikata lüzu'l'Q 
röaterilmektedir. 

Tiitün 
Eski Kanun Ne Şekilde 

Tadil Edilecek? 
Tütüncülük kanununun, mcmle• 

kdt• tütün ziraat ve ticaretinin İn• 
kişafını temin edecek şekilde detiı• 
tirilmesi itile meşgul olmak ü:ıere dQn 
şehrimizde Tütün İnhisar idaresinde 
Umum Müdür Hüınü Beyin reislltl 
altında bir kongre toplanmıştır. 
Evvel& bir encümen teşkil edilmlttfr. 
Bu encümen tadil şeklini tenııip ve 
kongr~ye ar zedecektir. 

Adif Bey Şehrimizde 
Gümrük Vekaleti Müıteıarı Adil 

Bey dün şehrimize gelmittlr. 

Mübadele 
Garbi Trakyada Müılilman etab

lilerin iadesi milmkün olmıyan maJ.. 
)arına karşılık olmak Ozere datı-

tılmak için Yunan hükumeti evvelce 
verdiği paralardan baıka 15 bin ln
fllix liraııı daha verecektir. Bu para 
allkadarlara hiHeleri nilbetinde da
tıtılacaktır. 

Ekmek Fiati 
Ekmek narhı 20 para indirilmİf• 

tir. Yeni fiat 8 buçuk kuru,tur. 

Bir ltilAf imzalandı 
Hicaz Demiryolları idaresi tara• 

fındao Doyçe Oryant Banka vak• 
tile yatırılan mühim miktarda 
f.tikruı dahili tahvilinin hazineye 
intikali icap ediyordu. Bu husuıta 

bir itilaf yapılmıt 300 bin lira kıy· 
metinde tahvilat hükumete veril
miştir. 

Transit Kaçakçlları 
Tranait kaçakçılığı ile maznun 9 

kişi hıtiaaıı Mahkemesine verilmiştir. 
Muhakemelerine bugün baılanacaktır. 

Şeker 
Ve Kahve 

Gümrfiklerde bulunan teker, kah
ve ve çayla 31 mayua kadar mu-
kavele ile aipariı edilmiş bulunan 
mezkilr maddelerin kontenjana bibi 
olmadan memlekete ithallerine dair 
olan kararname Reıml Gazeteniq 
yarınki nüsha1ında nefl"olunacak •i 
ayol ıün tatbik mevkiine flrecektlr. 

1 Son Postanın Resimli HikQgesi: Pazar Ola Hasarı Beg Digor Ki: J 

ı---===========~~===========~=============;-r:============;-============ii 

ı : 1'-omşu - Ne dersin bu 

ife Hasan Bey? 
2: - Fransada bir adam, ka· 

r11ile kavgaya tutuşmuş. 

. 
takke, ver külAh 

biribirlerini bayii pataklamışlar. 

.. 

hiddetle 

kadıncağızın burnunu ısırmıı. 

1 
5: Hasan B. - ıyi ki söyledm bJ· 

rader. Ben ktıımı takma dişli bir 
adama verecejim. Ne olur, ne olmaıl 
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r 
Her gün 

Beynelnıilel 
Siikıinet Havasını 
Bozanlar 

Beynelmilel dostluk havasını 
bozan bir smıf matbuat vardır. 
Bunun vazifesi, arz üzerinde te
essüs etmek istidadını gösteren 
ıulh havasını ihlal etmek, geçmiş 
vukuattan sonra sükun gelen fi
kirleri teşevvüşe uğratmak, vel
hasıl insanların her snrd'e rahat 
ve huzurunu selbetmektir. Bu 
matbuat, emperyalizmin hizme
tindedir, büyük harp sanayiinin 
menfaatlerini temsil eder. 

Silih, mühimmat yapan fa~· 
rikaların işlerine durgunluk gelır 
gelmez, aldığı talimat ile harake· 
te geçer, unutulmak yolunu tut~n 
eski kinleri körükler, küllenmış 
ihtirasları ateşler ve bu tahriki· 
tile emrine tabi olduğu efendile
rinin keyfini yerine getirirler. 
Çtinki, alevlenen ihtirasların se.v
kile milletler teyakkuza gelır. 
Herkes eksik kalan silah stokla
rının itmamına tank, tüfek, sün· 
ıü ve top siparişleri başl~r. . 

Bu suretle maksat temın edıl
nıiştir. Nafıa ve maarif işlerin~ 
sarfedilecek olan paralar, ye~ı 
yeni silah alım ve satımına tahsıs 
olunur, Şnayderler, Krözolar, 
lskodalarm Röno ve bacaların· 
dan alev fışkırır, ve h.a.şhy~~ fe· 
satkar neşriyat ta, hır muddet 
için durur. Amma, öbUr taraftan, 
hemen tahdidi teslihat kon~er.ans
ları toplanır, murahhasla~ ıçtım
lar yapar ve silahları tahdıt etmek 
• . l du''şünülmiye başlanır. 
ıçın çare er 

* TUrk Cllmhuriyetinin Akva?1 
Cemiyetine daveti ve bu davetın 
tarafımızdan kabuliJe beraber 
resmi duhul merasiminin icrası, 
yukarda kaydettiğimiz .m~zır 
matbuata yine harekete getırdı. 

Sen Bris ismindeki dünya 

azetecilik aleminin_ v ~am. m~na
g·ı bunak addettıgı hır sıma, 
ıı e . l 
birdenbire Ermeni komıtacı ~rı~ı~ 
e.ı hak larını müdafaa vaz1fesını 

" • 1924 te Uzerine almayı akıl ettL. . R . ! 
ı . Federal Meclısı eısı 
ı.svıçre . Akvam kür· 
Bottanın, C~mıyetli ü kürdüg~ ü 
.... d saga so a p s 

susun en .. ~ ·hh tleri bu 
b. t k vahı nası a ' 
ıra ım tf 

münasebetle tekrar e demiş olu
Botta, o zaman 

yor ki: 
mnlh.lur kalan Er-

e l 1.un 7.aıııan ° t t, ı·-ıi 
k'l bir vur ı=-- ·' 

meııilı· r i\İll ıııiista 1 · .. , . 6 r t n:uııına ıızı.;flll 
Le ş ·riyl'tiu aıllii ıııs e • . .. . ·-

·ıı· ek l.ıır \ .t1.ı al ıııa:-. ı icap eden yt ~:. 

fod ir . > ·ı · · 
O ü bugün Ermenı er ıçı.n 

g n, ' . rt tesıs 
Eri vanda böyle bır yu .. · ; 

d 'ld' F k t henüz ruştlerın. e ı ı. a a 1 . elle-
İspat etmemiş ce'!1~at ellanmak 
rinde bir oyuncak gıbı ku. fede
istiyenler için, mazb.ut l bır böyle 
rasyon içinde nıevkı a an .. kf 
bir teşekkülü beğemek mu~ı y ~~ 
değildi. Onlar Ermenileri egı' 
k d·ı . . dü "nüyor ve sırasında en ı erıoı şu d'I 
kendi menfaatleri namına iste. 1 c-
leri gibi tahrik edebileceklerı ~u_
ursuz bir güruh sultası kurma ıs
tiyorlardı. Sen Bris buna~ı, s~n 
defa yaptığı neşriyat ile ışte u 
giıli emele işaret etmiş oluyor. 

SON POSTA 

1 - Lir çocuk, nasıl yapılacağını 
bfi.l.rse ııırf kendi kuvvetile bir lo
komotifi durdurabilir. Bir ııenç, 
nasıl kullannıaıinı bi1irse, bir kur~ 
tunla bir fili öldürebilir. 

2 - İnsan diınagı, öyle iştial , 
madJeleri icat edebilir ki, arzın 
cazibe kanununu bozarak inıanı aya 
kadar uçurabilir. 

3 - Bizim iJk cetlerimizle, yarım 
mayınuıı insanlarla, bugün arzın bef 
bin metre üzerinde kuş gibi uçan 
insan arasındaki yegine fark, nasılı 

bilmektrn ibaret6. Bir 4oyin nasıl 
yapılacaıını öğren ve sonra yürtl. 

~iiiiiliiiiimr:m ................................................................... .... 
• SON TELGRAF HABERLER/ 
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Gorgulof Mahkeme Onünde 
- - -

"Bu Cinayeti 150 Milyon Rus Köylüsü 
Namına irtikap Ettim ,, Diyor 

Paris, 26 (A.A) - M. Dumeri yolunda bir mücahit gibi çalış· bu sui kastın hidematı şak-
öldiiren Gorgulofun muhakemesine mak için yalnız kaldım 11 demiştir. kaya mahkum edilmişolan 
birinci reis M. Dreyfüsün hüviyet Katil sahnesine gelince, mer- 150 milyon Rus kütlesinin 
isticvabatile başlanmıştır. kum demiştir ki: büyük bir protestosu olduğunu 

Bunu müteakip zabıt kitibi " Hiçbir şey habrlamıyo· zikreylemiş ve "mefkurem uğ .. 
müttehemin mazisini hatırlatan rum. İradem haricinde ve gayri runda hayat.mı verdim,. demiştir. 
uzun bir vesika olan ittihamna- ihtiyarı olarak hareket ettim. Bundan sonra, şahitlerin isti· 
meyi okumuştur. Maznun kendi Müfekkirem bana, bu hareketi mama başlanmışbr. 
h ıkkmda serdedilen bütün it- yapmak ve sonra ölmek Jazım• Birinci şahit, sabık adliye 
tihamata hiç değişmeksizin geldiğini telkin .,diyordu.,, nazıri M. Pol Rayn, cinayetin 
saltanat taraftarları müf- Müttehem, :eisin bir suali nasıl ika edildiğini bütün 
terilerin ve şahsmın aleyh· Uzerine liatil fiilini birkaç gün safahatı ile anlatmış, Reisicilm· 
tarlarının kurbanı olduğu ceva- evveldenberi \tasavvur .~tmi~ ol· burun feci ihtizarını beşinci 
hını vermekte idi. Müttehem bol- <luğunu tasdik eylemiştir. defa olarak adeta çarmıha geril· 
şeviklerle hiçbir münasebeti "M. Dumeri öldürmek iste- miş gibi ısbrap çeken Madam 
olmadığını söylemiş ve kendisini medim. Yalnız müfekkiremde Dumer'in azap ve elemlerini şer· 
müdafaa etmiş, ihdas eylemiş ol- yaşattığım Rusya hakkında çok hey1emiştir. 
duğu yeşil fırka için 30 taraftar aleyhtarane olan Fransız siyase- Muharrir, Klot Farer kendi· 
bulduğunu söylemiş, fakat tini idare eden insanı öldürmek sinin de yaralandığı bu cinayet 
bunların bilahara kendisini ter- istedim.,, sahesini birinci şahidin söyledik· 
kettikledni ifade etmiştir. İsticvabat hitam bulduktan !erine müşabih ifadat ile tasrih 

" Mefkurelerimin tahakkuku sonra bayatını teşrih etmiş ve etmiştir. 
----~------

Hitler iktidar Mevkiine Geçerse Al-
manyada Mühim Hadiseler Olacak 
Berlin, 26 (Hususi) - Bütün Almanya dahilin· 

de endişe ve korku günlerinin hitam bulduğuna 
h~nliz hükmediJemez. Bilakis yaklaşmakta olan 

uınumi intihap günU dolayısile yeni kanlı hadiselere 

intizar olunuyor. 
Uiğer taraftan temin edildiğine göre Hitler, 

intihapta muvaffak olup iktidar mevkiine geçtiği 
t&kdirde Lozanda harp borçları hakkında yapı· 

aıa itiliifnrmeyi kabul etmiyeceği ve borçları 
bir çırpıda iptal edeceği söylenmektedir. Esasen 

Hitler yeni irat ettiği nutukta bu şayiayı teyit eden 
beyanatta bulunmuştur. 

Berlin, 25 ( A.A ) - Alman hükumeti Fraosıı.
logfüz itimat itilAfı hakkında müzakereye girişmiye 
a:nade olduğunu bildirmiştir. 

Bertin, 26 {Hususi) - Fon Papen Hilkftmeti 
tarafından ittihaz edilen fevkalAde tedbirlerin 
kaldırılacağı hakkındaki rivayetlerin tahakkuk et• 
miyeceği beyan edilmekle, fakat şiddetli hareket· 
lerle yeni kanlı hadiselere meydan verilmiyeceği 
de bildirilmektedir. 

~~~~----~~-~ b .. "k para Son senelerde uyu . 
mliesseselerinin beynelmilel ~ıra· -Rusya - Lehistan İbrahim Tali B. Mersinde Tenis Maçları 
set üzerinde yapbkları tesır e~, Varşova, 25 ( A: A. ) -So~· Mersin, 25 (A.A.) - Çuku· 
beşeri, bugün, içinde çırpı~ıdış-ı yH. Lehistan ademı. te~avUz ~ı: Ankara 25 - Bu ak~amki rova tenis şampiyonası maçları 
acı ve ıstıraplı vaziyete get_ı1r~? s~kı, Hariciye. ~omıse~ı Muavı.n~ Adana trenile birinci Umumi b ü 1 .f 

1 oldu. Onlar, bu eserleri!e 1 { ıha h' k ı 1 L h tan l 8 ug n yapı mış, çı terde Mersin 
1 d a M. Kres ms 1 1 e e 18 e çı 1 Müfetti11 İbrahim Tali Bey bura· l 

etmek istemiyor, insan arı a . M. Patek arasın~a. b~gün Mos· ., dmanyurdu, teklerde Seyhanspor 
ziyade elemlendirecek yeni, yenı k"vada imza edılmışhr. ya gelmiştir. ki übü şampiyonluğu kazanmıttır. 

Sayfa 3 

Sözün Kı ası 

lt1ünderecatımızın çoklu· 
ğundan Dercedilememiş
tir. 

-
İtalyada 

Bir Şahit, Hakimin Başına 
Kundurasını Fırlatmış! 

Roma, 25 (Hususi) - Popolo 
di Roma gezetesine göre, Rejyo 
dö Kalabra'da, bir cinayet mesele
sinin muhakemesi yapılırken, şa
hitlerden biri yalan söylemekle 
itham edilmiştir. Bu hitaba maruz 
kalan .şahit, ayağındaki ayaklca .. 
bıyı çıkarır çıkarmaz, mahkeme 
reisinin kafasına fırlatmış ve der
hal tev~df edilmiştir. Ayni celsede 
muhakeme edilen maznun, dört 
sene hapis cezasına mahkum 
olmuştur . 

Halı, Tiftik 
lktısat Vekaleti Mühim 

Kararlar ittihaz Etti 
Ankara, 26 (Hususi) - lkh· 

sat Vekaleti hah ve tiftik taka· 
sile meşgul olacak komisyonlar 
hakkında mühim kararlar ver .. 
miştir. 

Bu kararlara göre, komisyon
lar İstanbul ve İzmirde Ticaret 
Odaları İdare Heyetlerinden, 
başka yerlerde de Oda meclisle-
rinden terekküp ede::cektir. 

Ticaret Odaları tiftik ve ha
lı takas kararnamesinin tatbikine 
ait talepleri en kısa zamanda 
neticelendireceklerdir. Ticaret ve 
lktısat müdürleri komisyonların 
içtimaında mutlaka hazır buluna· 
caktır. 

Roman yada 
Bir Buçuk Kilo Ağırlı-

ğında Dolu Yağdı 
BUkreş 25 (A.A.) - Transilivan• 
ya lıavalisinde mebzul miktarda 
yağmur yağmış, fakat mahsulAt 
harap olmuştur. Bu meyanda bir
buçuk kilo ağırlığında dolu tane! .. 
ride dUşmüştOr. Silistre havalisJod• 
de müthiş bir kasırga mllhlm 
miktarda hasarah mucip ol
muştur. 

Yaş Meyva 
Yunanistanda ihracat Ya. 
panlara ikramiye VerlHyJ 

A tina 26 (Husul!) - HDkOt 
met barice yaı meyva ihraca 1,0. 
çok yakından alAkadu olmaktai 
dır. Bu işin tetkiki l~a Nuırllf 
Meclisi reis vekili Jeneral Gon .. 
tasın riyaseti alhnda bir içtima 
aktedilmişlir. 1 

içtimada, mükemmel amballje 
lar içinde ya' meyva ihraç eden• 

vukuatla kar~~~ırmak istiyorla~ ~:J~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~T~~~~~~~~ 
Menfaat hırsının bu derece - ==::::::==:====-----::--------:; 

vicdansızlandırdığı bu insanlara (' [~STER /NAN, İSTER İNANMA! 

lere kükumetçe ikramiye verilmeli 
kararlaşmışbr. Bu ikramiye kilo 
başına bir drahimi olarak verile
cektir. 5 bin kiloyu mlltecariz 
ihracat için ikramiye miktarı kilo 
başına · bir buçuk drahimidir. 
Yunanistan yq meyvayı bilhassa 
Çekoslovakya, Lehistan ve Avus
turyaya ihraç etmektedir. 

'"'\ İhracat meyvaları arasında 
Volosun şeftalileri, Korentin çe· 
kirdeksizi ve kavunları bilhassa bakarak sulh ve müsalemet noı~-

tasmdan bedbiniye düşmeme~ ha· 
kikaten mümkün olmuyor ve ınsan 
kendi kendine hüzünle soruyor: 

"Tahdidi Teslihat Konferans· 
lan toplayıp hayal peşinden ko
'ulacağma, sulbü baltalıyanları 
akıl ve mırıbğa davet etmek 

•daha kolay değil midir? 

. .. telarafları bazan çok şayanı dikkat haberler şimdi 700,000 dolArı t ·· t k ld 
A. !aı""r MtoeselaA gelen telgraflar arasında şöyle bir bild' ·ı k d M. eca vuz e meme te o uğ'u 

t e ırı me te ir. H\wer st"rvetinin mühim bir geblrır te' •abüf ettik: k 
ha ere " k 25 ( A A. ) _ Reiaicüınhur M. Hoove• tamını gaxotec\U~e ait işlere yatırmıı ve bu işler 

.. Nevyor ' • 1 b A et'ınln pek yolund-. uitmemi•tı·r.,, . 000 000 dolara baliğ bu unan fa ıı serv & ., 

"

0 4

' , /6TER iNAN. /iTER iNANMA! 

çok şöhret bulmuştur. ... , 

Almanlar Tutun Alıyor 
Selanik 26 (Hususi) - Alman 

tacirleri Makedonyadan ( 180 ) 
milyon drahmi kıymetinde tütün 
salın alacaklardır. 



.4 Sayfa 

Memleket A1anzaralarz 

Sivas 
Güzelleşiyor 

Sıvas, ( Hususi ) - Geçen se· 
nelere nazaran bu sene şehrimiz· 
de daha geniş projeler dahilinde 
yeni binalar, mağazalar yüksel
mektedir. Su suretle şehrin man· 
zarnsı da günden güne güzelleş
mektedir. Yeni binalarda hep 
kiremit kollanılıyor. İstasyon 
binasile lisenin karşısındaki sine
ma binası, büylik birer abide ha
linde yükseliyor. Sinema binası
nın bu mevsimde bitirilmesi 
bitirilmesi temin edilecek, bu 
suretle şehrimizin medeni ihti
yaçlarından birisi tatmin t.dilmiş 
olacaktır. 

Paşa camii önünde Evkaf ta
rafmdan yaptmlan mağazalar ve 
Belediyenin inşa ettirdiği asri 
fırın bitmek üzeredir. Belediye 
bir taraftan elektrik ve su me
ıelelerile uğraşırken diğer ta
raftan da caddeleri temizlemiye 
ve genişletmiye gayret ediyor. 
Mahkeme çarş111 ile Bağdat cad
desi bu meyandadır. Öğle zan
nediyorum ki birkaç sene evvel 
Sivastan ayrılanlar, yeni gelişle
rinde şehri hayli değişmiş ve 
güzeli eşmiş bulacaklardır. 

Su meselesi; şehrimizde K~ 

penek suyu çok meşhurdur. Bele
diye bu güzel suyu şehre indir
mek için borular sipariş etmiştir. 
Şimdilik ferşiyat yapılmaktadır. 

Park ihtiyacı; sıcaklar çok 
fazla olduğu için herkes yeşil 
bir ağaç kölgesi arıyor. Akşam
ları dairelerin tatilinden sonra 
ıehrimizdeki umumi bahçeler çok 
kalabahk oluyor. 

Belediyenin lise karşısmda 
yaptırdığı park, askeri mah-
fe( bahçesi, MiOet Bahçesinin 
havuz başı ve Kollej öniindeki 
ağaçlık, akşamları hıncahınç dol
maktadır. Halbuki bütün bu say· 
dıklarım park ihtiyacını tanıamile 
tatmin etmiyor. Şehrimizin muh
telif yerlerinde birkaç park daha 
vUcude getirilmek lizımdır. 

Spor : Şehrimizde 34 uııcü 
aJjy spor kulübU teşekkül etmiş, 
faaliyete başlamıştır. - l\. 1\. 

Sandıklıda 
Halk, Bir Bira Fabrikası 

Tesisini İstiyor 
Sandıklı ( Hususi ) - Kaza· 

nıızda güzel ve bol ağaçhklı 
ıeyir ve gezinti yerleri pek çok 
olduğu için belediye ayrıca park 
yaptırmak knlfetinden kurtu!
muştur. Kasabamızda Maarife de 
çok ehemmiyet verilmekte, herkes 
focuğunu okutmak arzusunu besle

mektedir. Fakat bizim en büyük 
ihtiyacımız bir bira fabrikasıdır. 
Kazamızdan htr sene harice 
yüz. binlerce kilo arpa gönde
.-ilmektedir. 

Burada büyük bir bira fabri
~ası kurulacak olursa lhem arpa-
1arımı:ı fazla para eder, hem de 
Orta Anadolunun bira ihtiyacı 
bu fabrika sayesinde hol bol 
temin edilir. Bu sene m(\hsulü
müz, geçen seneye nazaran biraz 
noksandır. Şimdi mevsim icabı 
herkes i-1udai hamamına giderek 
tifalı kaplıca sularından istifade 
ediyorlar. Son zamanlarda bura
da bağcılık hayli ilerlemiş, yeni 
bağlar vücude getirilmiştir.- \ .il 

Edirnede iki Kapıh Han 
Eirne, (Hdususi) - İki kapılı 

nan m1ili inhidam olduğundan 
Beiediye tarafmdan yıktırılınak
lad r. Arsas nın pazar yeri itti· 
baz edilme::ıi muhtemeldir. 

SON POSTA Temmuz 26 
================================:==-

T 1 

• 1 Edebiyat 

...., ... ~---------------.-w----------------lmli:!~.-.s_..San'at Ve 
Türk-Yunan Hududunda 

Hudut Üzerindeki Serbest Mıntakada 
Hoş Manzaralara Tesadüf Edilir 

Edirne, (Husu
ıt) - Edirnenin 
en enteresan ta· 
rafı, TUrk ve 
Yunanlılar ara• 
sında kurulan 
karışık pazardır. 

Karaa~acın sa
ğındaki Çörek 
köyüne miintehi 
olan yol otomo
bil, araba ve in-
1anla hıncahınç 
dolmuştu. Bütün 
bu mahşeri ka-
labalık pazara gidiyordu. 

Bu panayır bir seneye yakın 

bir zamandanberi, yalnız pazar 
gUnleri devam etmektedir. Bu 

hudulboyu panayırı pasaportsuz, 

gümrüksüz bir dostlar diyarı ha
lindedir. Bir tarafta Türk polis-

leri, öte tarafta Yunan polisleri .• 
Ve Türk bayrağile Yunan bay
rağı beraber sallanıyor .. 

Ortayerde curucuna, kıyamet 

kopuyor.. Karşıyaka Türkleri, 

Edirneden babalarını görmeye 
gelen Museviler, bıraktıkları dost· 
]arını kucaklamağa gelen firari 

Dört Yaşında 
Bir Çocuğun 
Başına Gelenler 

Malatya ( Hususi ) - Saray 
mahallesinde dört yaşında bir 
çocuğa tecavüz etmek cürmilo 
maznun olarak tahtacı İbiş oğlu 
Bedir isminde birisi tevkif edil
miştir. Bedir on sekiz yaşındadır. 
Anlaşıldığına göre maznun Bedir 
bu masum yavrucağı iğfal etmiş· 
tir. Çocukçağızın hayatı tehlike· 
dedir. 

Kırkağaçta 

Müthiş Yakıcı Sıcaklar 
Hüküm Sürüyor 

Kırkağaç ( Hususi ) - Son 
glinlerde şiddetli sıcaklar hükUm 
sUrmiye başladı. Hepimiz buna
lacak dereceye geldik. Fakat 
ıunu da söyliyeyim ki bu sıcak
lar tüttinlerimizin nefasetini hayli 
ziyadeleştirmiştir. Bu sene bağ
larda hastalık olmadığı için üziim 
mahsulümüz de mükemmeldir. 

1. H. 

,, Alaiyede 
Kaçakçılığın Yüzde 90 

Önüne Geçildi 
Aliiye (Hususi) - Kaçakçı· 

lak yapmakla maznun Gaıipaşa 
nahiyesinin lnceğez köyünden 
Tiril imam oğlu Mehmedin evi 
aranmış, 67 kilo kaçak tütün ve 
cıgara kağıdı bulunarak Antalya 
İhtisas mahkemesine gönderilmiş
tir. Yeni kaçakçılık kanunu bu 
havalide kaçakçılığm yüzde dok
san önüne geçmiştir. Evvelce bu
raya Adalardan kaçak olarak çak
mak ve saire getirilirdi. Fakat 
şimdi ciddi faaliyet neticesinde 
bu gibi hadiselerin ardı kesil· 
miştir. -~1. A. 

Edirnenln me,hur Abldelerl 

Rumlar hep omuz omuza kayna
tıyor. 

Yunan düzilcosu, konyağı, ci· 
garası, Edirnenin tatlıları ve mey
vaları büyük bir tehalükle kapı· 
ıılıyor. Öbek öbek kurulmuş 
caddelerden ibaret olan pazar 
ortasında binlerce yavuklu kol 
kola geziyor, gülüşüyor, ağlaşıyor. 

Yunanistanm uzak köylerinden 
gelip, hasret çektiklerine kavu
şanlar ayni saha üzerinde sıçrı
yorlar ve hora tepiyorlar. Ötede 
mısır çardakları altında uzanmış 
Türkler, davul ve zurna seslerini 
gözyaşla11 arasında dinliyorlar. 

Daha ötede gü
neşin 40 derece· 
lik hararetine 
ehemmiyet 1er· 
miyen Rum de· 
likanlıları, sevgi· 
lilerile birlikte 
mütemadiyen oy· 
nuyor ve dönli
yorlar. 

Polis, jandar· 
ma ve rüsumat 
memurları hep 
kolkof a .•• Burada 
herkes dost bir 
halde.. Ctim!Jüş 

ve eğlence bu tekilde devanı 
edip gidiyor .• 

Edimede halk, ieceleri, bah· 
çelere gidiyor. lıtanbulda da fazla 
rağbet bulan kadın hanendeli 
bahçeler burada da var. Bahçe 
ıerin ve güzel... 

Şehirde sesli sinema da var •• 
Viktor Hügonun (Sefiller) i daha 
yeni oynamıya başlamış. Edirne, 
filim hususunda Pangaltı sinema
sına taş çıkartıyor doğrusu .. 

Edirne sokakları, f stanbul so
kaklarından çok temiz. BUtUn 
Edirne, temizlik ve güzellik içinde 
ihtiyarlayıp gidiyor. - Sait Tevfik 

Zonguldakta P aj e 
Deniz Eğlenceleri Başladı 

Zonguldağan 

Zonguldak ( Hususi)- Şehri
mizde deniz mevsımı birkaç 
haftadanberi başladı. Bütün halk 
Zonguldağın floryası olan Yapu
za akın ediyor. Yollar bozuk 
olduğundan Kapuıa gelmek iste
yenler deniz yofonu tercih edi
yorlar. Bu itibarla sandalcılar bu 
mevsimde hayli kazanç temin 
ediyorlar. Fakat Kapuz maatte· 
essüf bir plaj denecek vaziyette 

Diyarbekirde 
Ekmek Meselesi 

Diyarhekir (Hususi)- Şerimiz 
Sıhhat Meclisinin verdiği bir ka
rara göre fırmcı)ar yalnız fabrika 
unu işliyecekler ve günde asgari 
on çuval un işliyeceklerdir. Fakat 
fabrika unu, değirmen unlarmdan 
iki misli pahahdır. Eğer bu va-
ziyete de bir çare bulunursa o 
zaman mesele kalmaz ve sıhhat 
noktasından verilen bu kararın 
isabeti daha iyi anlaşılır. 

Bir Şantöz Mahkemede 
Malatya, (Hususi} - Şehri

mizde çalışan Neriman H. ismin
de bir şantöz dolandırıcılık cilr
mile mahkemeye verilmiştir. 

Kapuz sahili 
değildir. Hatta ıoyunacak bir 
yeri bile yoktur. 

Belediye veya bir müteıebbl!I 
çıksa da Zonguldağın şu ihtiya
cım tatmin etse ne iyi olur. 
Halk tatil günlerini bu civardaki 
ağaçlaruı gölgelikleri altında ge
çirirler. Halk buraya küme kUme 
yiyecek ve içeceklerile gelir ... 
Ve güzel bir glin geçirirler. 

Sungur 

Edirnede 
Tarlaya Giren Hayvan Yii

zünden Kanlı Bir Kavga 
Edirne (Hususi)- Geçen ak

şam Karaağaçta garip bir vak'ı 
olmuştur. Vecihe ve Hayriye is
minde iki kadın tarlaya bir hay
van girmesi yüzünden kaygayı 
tutuşmuşlardır. Biraz sonra Hay. 
riye Hanımın zevci Rüstem Ef. 
de kavgaya karışmış ve Vecih~ 
Hamm bir taş darbesiJe yer~ 
serilmiştir. Vecihe H. güç hal il~ 
a yıltılabilmiştir. 

Memlekt Haberleri 
Buradabitmedi. Lut/en 1 OuncJ 

~ay/ada okuyunuz. 

Teşvik 
Nurullah Ata 

Franslzların edebiyat mükafa· 
tı merakı malumdur; muhtelif 
"academie" lerin her sene defne 

çelenkleri arasına sıkıştmp da· 
ğıttığı irili ufaklı meblağlara 
mecmuaların, yevmi veya haftalık 

gazetelerinkiler de inzimam edi
yor. Böyle işlere ne diye karış• 

tığı anlaşılamıyan uLe Temps,, 
gazetesi bile bir mUkafat tesis 
etti. 

Şairlere, romanulara, tarihçi• 
lere, münekkitlere verilenler yet• 

miyormuş gibi şimdi bir de daha 
on dördüne basmamış çocuklar 
için mükafat ihdas edilmiş. Bu 

yalnız mllkafat dağıtma merakı ... 
nm değil, zekanın vaktinden evvel 
inkişafı karşısında duyulan hay .. 
ranlığın mahsulüdür. Zannederim 

bu hayranlık kadar insafsızca yı• 

kıcılık olamaz. Biltnn tarih, böyle 

vaktinden evvel inkişaf eden ço• 
cukların hayatlarında çok muzta· 

rip olduklarım, hatta başka• 

larının eser vermiye başla· 

dığı zamanlarda onların ölüp 

gittiğini gösteriyor. On Uç yaşın

da, daha oynaması, pek fazla dil· 
şünmemesi lazımgelen bir çocuğu 

orijinal bir eser vücude getirıniyt 
teşvik etmek, seyircilerden alkıt 

toplamak için ufacık yavruları bir 
insandan ziyade bir lAstik topa 
benzeten cambazlann zalimliğin
den farkla değildir. 

Çocukları böyle işlere pek 

teşvik etmemeli; zaten medeni• 

yetimiz çocukların, gençlerin esPrİ 
değil, olgun insanların eserıu ir. 

julius Cesar, lskender'inkine bel• 
ki erişemiyen bir deha ile, onun• 

kilerden büyük işler gördU. Gen9 

lerin eserleri bazan çok şaşaalı 

ve ııözalıcıd1r; fakat hemen 
hemen hiçbiri devam edemiyor. 

Mozart'ı, Pascal'ı düşündüğüm için 
hiçbiri diyemiyorum. 

Bu rnUkafatlarda bir de teş .. 
vik mahiyeti var ki, ben 

aııl onu garip buluyorum. Ernest 
Renant: " San'atkarları teşvik 

değil, bilakis onlarm cesaretini 
kır1Dahdır,, demiş ( İl faut decour• 
ager les Beaux-Arts ) O mi.ite

fekkirin eserlerini pek okuma• 
dım; fakat bu sözU kendisine çok 

hürmet etmeme kafidir. San' atkAr 

içinde yaratmak kuvveti duyu• 
yorsa etrafın bütün husumetine 
rağmen, hatti hazan onun tesiri 

ile, eserlerini verir. Kendisinde 
o kuvvet yoksa haricin teşviki 
ancak sun'i, tatsız, emsali çok 

görülen şeyler yazmasma sebep 
olabilir. izi 

Eski Yunanlılarda zamanımız 
edebi mükafatlaranı andıran te

zahürat vardı, fakat bir bayram 
esnasında oynanan tragodia ve 

komedialardan, okunan şiirler 

hangisinin daha iyi olduğuna, 
oraya toplanan bütün halk ka· 
rar verirmiş. 

Sonra onlarda san'at, edebi· 
yat birer ayindir, cemiyet haya· 

tmda muayyen bir vazife görür. 
Zamanımızda o şeraitin avdeti 
hemen hemen imkansızdır. Herıı 

Yunanlıların da edebi eserlerin 
kıymeti hakkında verdikleri hü
kümlerde yanılmadıkları isbat 
olun«maz. 
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Şikago Borsası 

isyan Etti 
Şikago 25 _ Hükumet, Şi

kago Ticaret Borsası hakkında 
kanuna riayetsizliğinden dalayı 
60 gün mliddetle tatil kararı. ver
miştir. Borsa bu emre karşı ısyan 
etmiştir. Borsa nıehafili, bors~nın 
kapandığı takdirde buğday P?:a: 
aasının hercümerce dliıecegını 
ıöylemektedir. BugUn borsa hll
kGmetin emrine rağmen açık ka
lacaiını, mahkemeye müracaat 
edeceiioi ilin etmiştir. = 

TEFRiKA NUMARASI: 11s:S:::=::::===== 

ÇOCUKLUiUll 
Mefhur Ru• Edllll M• 

kslm Gorklnln hayal romanı 

Demek, yaıamak istemediği ~u 
evde kalması hep benim yil-
zümden. bu çok acı idi. . 

Bir müddet sonra annem gıt
ti. Bilmediğim bir yere misafir 
gitmişti. . 

Büyük babamı birdenbıre, 
•anki duvar yarılıp ortaya çı~mış 
gibi odamda gördOm. Yatagı~a 
oturdu. Baıımı buz gibi ehle 
tuttu : 

- Günün hayırlı olsun efen
dim! Cevap ver canam, inatçılık 
etme f 

Ona bacaklarımla bir tekme 
savurmak için içimde zaptolmaz 
bir arzu duyuyordum. Bugfin b~
na onun aaçları daha keıkın 
kırmızı ıartınllyordu. 

Tlirkçey• Çeviren: Muvaffak 
Batını ıağa ıola sallıyor, çakır 

.göz.teri duvarda bir şey arıyord~. 
Cebinden bir çörek, teker, bır 
iki elına ve kuru ilzlim çıkardı. 
Hepsini burnumun ucuna, yastı-
ğunın listllne koydu. . . 

_ Bak sana neler gehrdım ? .. 
Üzerime iğildi ve almmdan 

aptn. Bundan sonra konuşmağa 
başladı. Kupkuru sarı elite başı-
mı okıuyordu. • 

_ Sana biraz sert davrandım 

a m! fakat sen de beni tıry vru . 
nıaladın ve ısırdın, işte bıı benı 

hiddetlendirdi. Biraz fazla kaçtıysa 
zararı yok! Diğer bir zaman 
m\hsup ederiz. Yalnız ıunu ha
tınndaa çıkarma oilum: Ej'er 

döven kimse senden ise bu bir 
haksızlık, hakaret değildir, bir 
derstir! Akrabalar arasında bunun 
ehemmiyeti yoktur. Fakat yaban
cıya asla tahamınül etmel 

Beni dövmediler mi zannedi
yorsun ? Sana nasıl anlatayım 
yavrum! Beni öyle dövdliler ki 
bunu sen en korkunç rüyalarında 

d . r bile tasavvur e emezsın. 

Bana, gördüğll vakit Allahın 
bile gözyaşı dökeceği kadar zul
mettiler. Fakir bir ökıüzdüm. 
Bir dilenci kadının oğlu idim. 

Buna rağmen kendi yolumu 
kendim açtım. Esnaf loncasının 
başklhyası oldum ve emrimde 
bu kadar adamlar var. 

Zayıf vücüdUnü vücüdüme ya· 
pışhrarak bana çocukluk günle
rinden anlatmağa başladı. Ağır 
ve özlü kelimeler kullanıyordu; 
buna rağmen onlara meharetle 
ve kolayca sıralıyordu.Yeşil; gözleri 
yilzQmlln ta bitişiğinde parlıyordu. 
Batında kırmızı saçları ıülünç bir 

ıekilde havaya kalkmııtı. Batka 
zaman daima cırlayan seıi şimdi 
mahsus derinden geliyordu: 

- Sen buraya kadar vapurla 
geldin. Fakat bizim zamanımızda 
Volga gemilerini su yukarı çt:k
mek lazımdı, ve ben de bizzat 
çekmek mecburiyetinde idim. 

Gemi ıu içinde yüzer, Ye 

ben yalınayak, sahilde tatların, 
kütüklerin üstünden sabahtan 
gece yarısına kadar yürürdüm. 
Güneş ensende yanar, kafan 
kazan gibi kaynar, sen beli biikük 
vücudünün kemikleri takırdayarak 
gidersin. Gözlerin terle kapan
mıştır; yolu görmezsin. Ve yine 
gider, gidersin.. için kan ağlar 
göz yaşların yolunu ıslatır.. Ah 
Aleksi bu anlatılmaz bir hayattır. 
Sen ta, çektiğin halattan 
kurtulup yüzüstü toprağa düşün
ceye kadar gidersin.. Ve nihayet 
kuvvetinin tamamen tükenmesine 
sevinirsin. Hiç olmazsa bir mOd
det için dinlenirim diye ve 

Gönül işleri 
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belki ebediyyen.. işte biz böyle 
yaıadık yavrum. Bizim efen
dimiz çok merhametli Kriıtoa 
bizi böyle gördü. Üç defa 
Volga ananm sahillerini Al'fln· 
ladım. Simbriskten Riybinıka 
Saratovdan buraya ve Astrahan· 
dan Mokariye de senelik pana
yire kadar. 

Bu bin kadar verstlir. 
Dördüncü senesinde artık İf

başı olarak gidiyordum. Geminin 
sahibine kafamm kof bir kabak 
olmadığını göstermiştim. 

O böyle anlatırken gözlerimin 
önünde bir bulut peyda oluyor. 

Bu küçük kuru adamadan, tek ba· 
Şana cesim yük gemisini su yukarı 

sürükliyen hakiki bir masal ve 
yol vücut buluyordu. Baz.an ya
taktan fırlıyor, Burlaklarm, gemi 
uıaklarının nasıl halat bağla
dıklarını ve yahut nasıl gemide 
birikmiı suyu pompaladıklarım 

ellerini savurarak tarif ediyordu. 
( Arkaıı var ) 
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mağazalarının dahili tertibatında 
bize rehberliği, müşteriyi mem• 
nun etmek gayesi teşkil eder. 
Müşteriler ise günden güne müş
külpesent oluyorlar! Müşteriyi 
teshir eden nelerdir? 

1 - Serviste sür' at; 
2 - Aradığını bulmak, yek

nazarda görmek; 
3 - Temizlik, ferahlık, neza· 

ket ... 
Müşteriler umumiyetle acele

cidirler; sabahları işe giderken, 
akşamları eve dönerken ya vapu
ra, trene yetişecek, yahut bir 
yere uğrıyacaklardır. Arzu ettik
lerini bir an evvel alıp gitmek 
isterler, beklemeğe tahammül
leri yoktur. Fazla formaliteler 
aabırlarım ttiketir, bir daha sem· 
tinize uğramazlar. Tecrübe ile 
1abittir ki biraz vakit ve hali 
müsait olanlar mahza intizar be
liyesinden kurtulmak kaygusiyle 
baıka bir mağazadan bilerek pa· 
halı mubayeatta bulunmağı ter· 
cih ederler. 

Bunun için emitanm mahiyet 
itibarile yekdiğerine olan müna· 
ıebetleri araştırılarak tasnifi 
icap eder. MeselA, kuru seb
zeler gibi hububat arasında 
yağların yeri olamaz; pey· 
nir satılan yerde çikolata bulun· 
durulamaz, pastırmanm yanmda 
kahve gitmez. Keza, mUnasebet· 
tar olan emtia yekdiğerinden 
ayrılmamalıdır. Mesela pirinçle 
makarna, zeytinyağilo sadeyağ, 

kuru sebze ile konserve ayıı, 

ayrı reyyonlara konulamaz. 
Gaz, sirke gibi nahot kokulu 

maddeler mllmkun· olduğu kadar 
ayrı ve kapalı bulundurulmalı. 

Bu suretle emtia tasnif ve 
reyyonların yerleri tayin edildik
ten sonra malların paket, kutu, 
ıişe bilinde olanları - en ziyade 
ıUrlllenleri elaltında bulunacak 
tekilde - raflara istif edilir. Satışı 
az olanlar aarfiyat nisbetlerine 
göre gittikçe daha yüksek göz
lere verilir. Açak emtia da yine 
en fazla aarfedileni teraziye daha 
yakın olmak üzere kendilerine 
tahsis edilen yerlere konur. 

SDrati temin eden itte bu 
tertipteki intiıamdır. 

istif yani teıhir o kadar usta· 
lıkh olmalı ki milıteri bir bakışta 
heyeti umumiyesinl görebilmeli 
ve teıgihtara falan şey var mı 
diye ıormıya bile lüzum kalma
malı. Bunun diğer faidesi de 
müfteri alacağını unutmuş ise 
onu görerek hahrlamasıdır. 

Bakkaliyelerin faali)etİ sabah 
Ye akşam Uzeri artar; günün sair 
aaatlerinde tenhalaşır. Tehacüm 
zamanlarında müşterilerin itişip 
kakışmamaları, bir şey devirme· 
meleri ve bizzat sıkıntıya maruz 
kalmamaları için reyyonlar ara
sında kafi derecede mesafeler 
bulunmalı. Fazla emtia teşhir 
edilmek emelile mağazanın faa
liyet sahnesi daraltılamaz. 

Sırası gelmişken şunu da kay· 
dedeyim ki izdiham arasında bir 
takım açıkgözler mDıteri ııfatile 
mağazaya dalarlar, fırsat bul-
dukça etrafı tararlar. Onun için 
bir taraftan teşhir esnasında 
aşmlması kolay olan f eyler el 

... altında bırakılmamalı, yahut tes
bit olunmalı; diğer taraftan böyle 
anlarda muhafızlar ikame olun-• 
malıdır. Ahmet Ekr11m 
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Altznkumda Neler, Neler Gördüm ..• 

Kadınlı Erkekli Çırılçıplak · nsanlar Evliyalı 
•• 

Kari Mektupları 

Kızgın Kumların U stüne Serilmişlerdi.. .;v Tı1aşa , 
• - 1 ulu muş. 
imkanı Yok Giremem, Vallahi Gıcıklanıyorum, Bu Kadar 
Sıkılacak Ne Var Canım, Sen Horozdan Kaçanlardan Kork 

" Altınkum ,, 
dayız. 

Tepemizde gü· 
neş, altımızda 

ku:-:ı .. Bütün se
kenesi, çırılçıp-

lak dolaşan bu 
kızgın sahranın 
adına " plaj ,, 
diyoruz. Hararet 
derecesini hiç 
sormayın; göl· 
gede 34,4 ... 

Kumların üs· 
tünde kimi sırtüs· 
tü, kimi yiizük<'· 

-Hayır, Müş· 
teri yıldızı!.. 

Acuzenin elin· 
den dUrbünli 
öyle bir bırakışı 
var ki .. 

"Altmkum,, un 
yüzgeçleri ara· 
smda birini gös· 
terdiler: 

- Her mev· 
ıim, güneşte yana 
yana birkaç deri 
değiştirir 1 

-Amma yap· 
~:nız ha, dedim, 

yun, kinıi yan Boiazın me,hur plAJI Alllnkum •ahllleri yılan mı bu .•. 
yatmış, kimi bağda, kurmuf, ki· Öteki daha tecrübeli g6rUn· 
mi k(!.ndini kuma gömüp yalnız mek istedi: 
~şmı meydanda bırakmış. Hlıılı - Sen asıl horozdan kaçan· 
kim nasıl isterse, kimin nasıl lardan kork! ... 
işine gelirse öyle bir vaziyet Arkadaşı kıs kıs güldü: 
almış. - İçimizde horoz yok ki 

Kimsenin kimseye "gözün üs- kaçsın!.. Baksana bu kıyafetle 
tünde kaşın var,, dediği yok. ıslak tavuklara benziyoruz .. 
Kadın mefhumu, plajlarda, adeta ihtiyar bir hanım iskemlesi-
kayboluyor, hoşumuza gidenlere ni bir kenara atmış, elinde 
bakıyoruz, fakat okadar ihtiras- dürbün, kumların üstünde yuvar-
sız bir bakışla ki, meselA önümüz- lananları seyrediyor. Yalnız dür· 
de geçen yüzü peçeli bir kadına bünün istikameti hiç değişmemesi 
vaktile hiç te böyle bakmazdık. tuhaf.. bir noktaya ısrarla bakı-

Sıcak kumların üstünde de- yor. Bcikhğı yerde sarışın bir 
belenmekten mecalsiz kalan erkek güzeli var. Geniş omuzlu, 
şişman bir erkek, kendini kaldırıp babayiğit bir delikanlı .. 
suya attı. Biraz açılıp ta ayakları Dürbünlü kocakarının tetki~ 
yerden kesilince b~şladı çırpın- katı bitecek gibi görünmüyordu. 
mıya.. Meğerse yüzmek hilmez· Göz hapsine alınan delikanlı da 
miş .. Bir Hanım acı acı seslendi: bunu fark etti de ihtiyar kadına 

- Yetişin, boğuluyor ! sırtını döndü. Arkadaşları latife 
Sert adaleli, geniş göğüslü bir ediyorlar: 

genç, derhal yetişti, şişmanın eli- Sana da bir dürbün bu-
ne yapışıp suyun yüzüne çıkardı. lalım .. 

Şişman bu alAkaya müteşek- Ne olacak? 
kir, fakat acemiliğinden dolayı Nazeninimi seyredersin ... 
mahcup, kekeledi: O zaman aklına bir muziplik 

- Efendim, şey oldu. Cüs- geldi : 
se nekadar olsa ağır... Şey - Haydi öyle ise bir dürbün 
ediyordum.. Hani biraz şey ede- bulun. 
rim amma, Jeyden dolayı ... 

Plajın kadın yüzgeçleri yaman 
doğrusu... Belli ki yüzmek husu· 
sunda idmanları var ... Yalnız, içle
rinde, aan saçları, lüle lüle omu
zunda sallanan bir hanım, bir 
ttirlil deni1e girmiye cesaret 
edemiyor. 

Etrafındakiler: 
- Girme de, yalnız ayaklarım 

sok! Dr.diler. 
Çılgın gibi gülmiye başladı: 
- Vallahi yapamam.. Gıcık

lanıyorum .. 
- Öyleyse kuma gir? 
Şemsiyeni açtı. Dolgun vücu· 

dunu, yabanc.lara teşhir etmek 
istemiyoıdu. Biri uzaktan ha
fifçe bakacak olsa yarı beline 
kadar kızarıyor.. Kumun içine 
gömülürken erkeğini yanına 

çağırdı: 
- Sen, şöyle yanımda dur. 
Erkek müsamahakAr görü

nüyor: 
- Bu kadar 11kılacak ne 

var canım .• 
Ve ilAve ediyor: 
- Ben mUaaade 

sonra ... 
ettikten 

Bilmem nereden arayıp bul
dular. Delikanlılar, kocakarıya 
dürbünün tersini çevirerek bak· 
mıya baılamasm mı ? 

Yanındakiler, dirseğini hafif. 
çe dürttüler: 

- Hangi yıldız o baktığın .• 
Holivut yıldızı mı? 

Delikanh bakmakta devam 
ederek cevap verdi: 

Yazın Soğuk, 

Muhatabım cevap verdi: 
- Yılan değil amma, hınzır 

herif, akrebe taş çıkartır ! 
Vakit ilerledikçe plajın ya· 

bancıhğı azalıyor. Kumlar üstüne 
serilip yatanlRr arasında yavaf 
yavaı bir teklifsiklik peyda oldu. 

Horozdan kaçan hanım bile, 
artık eskisi kadar ürkek ve çe· 
kingen değil. Gülüyor, söylüyor 
ve en şaşılacak şey, herkesin 
gözü önünde denize giriyor. 

Akşamın hafif meltemi ile 
harelenen denizin suları okadar 
berrak ki, eğilip baksanız, için· 
deki çakıllat birer birer sayıla
cak. .. 

Elindeki mısır koçanını kemir· 
mekle meıszul bir çocuja annesi 
darılıyor : 

- Evde pis boğazhk .•. deniz
de pis bogazhk... Senin halin 
ne olacak böyle .•• 

Fakat çok geçmeden bu pis 
boğazlığa kendi de iştirak etti. 
Kapının önündeki mısırcıdan bir 
koçan mısır ahp iştihalı iştihalı 
kemirmiye başladı. 

Vapurlar iskeleye gelip gidi
yor, kimsenin yerinden kımılda
dığı yok. Denizden çıkanlar, 
birer ikişer tepenin Ustündeki 
gazinoda toplanıyorlar. 

Kapı önünde bir delikanlı, 

çıplak koluna girdiği kadın ah
pa bma: 

- Haydi, gel diyor, .eninle 
fırıldak bahçesine gidelim ! 

Kadın, çapkın çapkın gUldU: 
- Kafir.. Yine bir fırıldak 

çevireceksin değil mi? ll- ll-

Kışın Sıcak 

Fakat kadm, bir türlü çıplak
lığa alışamıyor: 

- Ne yapayım... Utanıyorum! 
Herkes hayretle bu genç ka

dına bakıyor. Birisi dedi ki: 

Eliziz (Hususi) - Şehrimizin Harput kazasına iki saat mesafede 
( Buzluk ) ismind~ bir yer vardır. Burada yazın en kızgın zamanı,. 
randa bile muazzam buz sütunları vardır. Bu itibarla şehrimizin buz 
ihtiyacı tamamile tatmin edilmektedir. 

- Dünya, böylelerinin yUzii 
suyu hürmetine duruyor! 

Buzluk mahalli kışın biIAkis alık bir hava içindedir. Bu iarıp \'e 
tabii hadise ıebrimizill hususiyetlerinin on mübimmidir. 

Çırçırda komşumuz HUse-
yin Efendinin evi bir aydır 
taşlanmaktadır. Hüseyin Efendi 
vaziyeti zabıtaya şikayet etmlf, 
zabıta da birkaç evi muhasara 
ederek, taarssut altına almıştı. 
Fakat bir türlü taşın geldiği yer 
anlaşılamamıştır. 

Vak'a, mahallede büyük bir 
dedikoduyu mucip olmuş ve bir 
kısım halk bu evde evliya yattı
ğına zahip olmuştu. Hüseyin Ef. 
bir akıam evinin bahçesinde pusu 
kurmuş, beklemiş, fakat bu da 
fayda vermemişti. Taşlar munta
zaman akşamla yatsı arasında 
atılıyordu. 

Evvelki akşam ben de oraya 
gitmiıtim. Evliyanın atbğı tqlar 
diye kadınlardan biri benim 
önüme bir kevgir dolusu kmlmıt 
kiremit parçaları, kapı tokmak
ları, iri beyaz taılar, merhem 
kutuları, ıoyulmuı kabaklar V.S yl 
getirdi. e~n bu vaziyette evliya
nın böyle ıeyler atmıyacağınt 
kat'iyetle söyledim. 

Bu vak'a neticesini bırakmı· 
yan Hüseyin Efendi dnn akşam 
bahçede çıraiı ve birkaç ki~i 
saklı dururken taşlar bahçeye 
yağmaya baılamıf. Hiç ses çı• 
karmamışlar. Bu sırada çırak ... 
vin mukabil tarafmdaki evin pen• 
ceresinden bir elin çıkıp bir 
ıey attığını söylemiş ise 
de Hüseyin Efendi çoc~ 
ğun bu ıözünüe kendi gör• 
meclen İnanamıyacağıoı söylemİf• 

tir. Ertesi gece yani çarşamba 

akıamı yine birkaç arkadaş ol• 
duğu baldo Hüseyin Efendi tam 
evi ile mukabilinde bulunan ev 
arasındaki armut ağcma çıkmıf, 
bir müddet sonra pencere hafifçe 
açılmış bir beyazlı kolun ufa'4 
bir taş attığı ve geri çekildiği 
görülmüı, biç ses çıkmayınc• 
bu sefer o mahut evliya 
iri taıları fasıla ile atmıy• 
başlamıf. Bu vak'a Uzerine pelc 
fena halde kıxan ve dahasım 
beklemiye dermanı kalmayan HU. 
seyin Efendi bağırarak işte ••• 
Evliyayı yakaladım iıte ... 

Bu gürültn üzerine heme11 
eve girdik; vak' ayı aynen din· 
ledim. işte bu hldiıe muhte
lif phıslar tarafından da görül· 
mUştUr ve taşı bir komşunun 
attığı anla9ılmıtbr. 

Fatih çlnlll odalar ıokaiı: Da.ut 

BeylikköprU Faciası Hakkında 
Derayman hldisesi % 16 'lleyll 

katettikten sonra vukubulmuştur. 
Memleketimizde işlemekte olan 
katarların sUrati vasati olarak 
saatte 40 kilometredir. Bununla 
beraber katarı temin eden maki· 
ne (55000) lik makinelerdir ki 
Almanyanın marşandiz makinesi· 
dir. Tonu pek fazla olmıyan bu 
makinenin birdenbire hattan 
çıkma11 hattın kontrol edilme· 
mesinden ileri gelmiştir. 

Rayı traverse rapteden cıva· 
taların ıomunları müruru zamanlı 
ve katarların gelip geçmesile ih· 
tizazdan IAçka olurlar. Bunları 
iki gUnde bir kontrol edereı. 
liçka olan cıvata ve somunlan 
sıkıttırmak lAzımdır. Travers aşm• 
dığından makine ve vagonlar bi· 
ribirine girerek bir yığın haline 
gelmiştir. Facianın sebebi bun· 
dan başka bir şey değildir. 

Ankara karllerlnh.den elyevm memıı 
maklnlıt Vefa 



PAZ HAS N BEY 
Suyunu Kaybeden 
Şehir! 

Bu felaketzede şehir, bir 
zamanlar " abu havasiyle ., meş

hur olan lstan
bul şehridir. Bir 
müddet ten be ri 

lstanbulıın hava
sına mintarafil-

lah bir acaiplik 
arız oldu! ille 

suları derseniz, 
onlar büsbütiin 
kurudu. Başka 

semtleri bilmiyorum a.nma, 
bu yaz biz Cihangirde tıpkı 
kurak bir çöl ortasında yaşar 

gibi yaşıyoruz! Aylar var ki Ter4 

kos gölünün bir damla suyu 
yanlışlıkla yolunu şaşırıp evimizin 
kuruyan borusuna sapmadı.. Va
zifeşinas bir tab!ildar her ay 
mukannen tarihlerde mukannen Komşu _ Belçikadaki sekiz rü2eller aüzeli arasında en fazla Turklye giheli beteniliyormuı .. 

Giızellik Kıraliçuı o olacakmış.. Ne dersin Hasan Bey ? 
Pazarola _ Ne diyecetim bir.der, " Ha rayret ! ,, derim.. Eıkiden olsaydı kızcağıza bir de 

mııkuı ırönderirdim amma öyle HÇma şeylere artık ben de inanmıyorum 1 •• 

o ÇORAPSIZ GÜZELE ... 

caaracını almak üzere kapımızı çal
masa bizim için ıUmrlidU anka· 
dan farksız olan terkos kum· 
panyasile aramızda imza edilmiı 
bir mukavele mevcut olduğunu 
bile unutacağızf Bereket bizim yir-

mi kulaçlık kuyunun zehir gibi ilk önce onu bu yaz gördüm Büyükadadi, Rub;uı kolsuz diye paruı yok unmayın ... • 

Dünya 

fİrinHk 

acı ıuyuna ..• Yani 0 da olmasa Gö:ılüm kapıldı gitti o çorapsız günle! f Kalantormut ıevdifim, kılıfa aldanmayın ..• 
bu ağustos sıcağında maazallaah Sonra tesadüf ettim bir gün ona Modada, t Bu i,te Hasan yandı, bari ıizler yanmayın ..• 
kurtlanacağız!.. Gönlüm kapıldı gitti o çorap!lız güzele! ı Gönlüm kapıldı gitti bir çorapsı31 güzele! 

Bendenizin dört beş yaşında * İ * 
kUçük bir hafit köleniz var. Başında upkaıı yok, saçları lüle lüle... t ismi nedir? Kendi kim? Evi nerde bilmem ... 
Yavaş yavaş dünya işlerine akla Seker gibi yürüyor, etrafa güle güle... f Bu yaştan sonra nasıl düştüm bu derede bilmem ... 

b" Ömrümde raıtlamadını böyle nefis bir güle... Gide11eın görür müyüm onu Fenerde bilmem 
ermiye başlıyor. Niyet ettim: ır G " ı ı ı· Go""nlu"m k•pıldı gittı" o çorapsı' au~ .. elel d r önlüm kapıldı gitti o çorapsız guze e .. • 6 .. 

gUn işsiz zamanım a çocuğu e ın- L P. O. H. Bey ) 
den tutacağım, evdeki kupkuru ter- ~----------------------------------~·----------------------·---------------------------J 
kos musluklarından birinin başına sizliği öteki çeşmelere de sirayet müddeti bitiyor. Terkos takımilc ı Kaza !.. 
götUrUp kendisine yarı tarih, yarı elti. .. llzüm uzüme bakarak ka- Belediyeye devrediliyor. Bunu Otomobil kazalarından bah-
ilmi eşya, bir dera vereceğim. rarır ,, derler. fstanbulda kırk düfündükçc adeta çocuk gibi l scdiliyordu. Biri dedi ki: 
Çocuğa: yılhk çeşmeleri de terkos mus- sevmıyorum. Daha da sevinece· _ Canım, bu işi biraz da 

_ Yavrum, diyeceğim. O luk1armı göre göre huylarını de- ğim amma • şeytanın işi yok! - izam ediyorlar. MeselA bizim 
zaman sen dünyada yoktun: için- ğiştirdiler, "Onlar akmıyor da b z durmadan kulağıma bir darbıme- 1 komşu üç senedenberi otomobil 
den bir damla su sızmıyan bu nıçın akalım ? " diye sularını sel fısıldıyor. .. kullanır. Öyle olduğu halde ha· 

t
ozlu musluktan gürül gürül su- kestiler. Bizi de böyle annelerinin Malum a,, şeytanın dedikleri I şına hiçbir kaza gelmedi. 

ı sütü. kesildiği için hayvan sütü de pek yabana atılmaz. Acaba { Hasan Bey atıldı: 
lar akardı... Ih b 1 ki "b" B 1 d" k b d h · Fakat ne yazık ki küçük ite es enen çocu ar gı ı acı e e ıye, suyunu ay e en şe rın - Nasıl gelmedi, birader ... 
t kendini bildi bilelı böyle kuyu sularına muhtaç ettiler! derdine deva bulacak mı? yoksa Otomobilini bıraktığı garajın ıa· 

kourpoknuu~ görmiye aJıştagı bu ha- İşte böyle ... T~rkos kumpan- şeytanın dediği gibi gelen gideni bibi kendisine kızını verdi. 
d .. lil ürlil yasının himmeti ile altı yerinden mi aratacak dersiniz.. N A I 

yırsız musluklar 8? . gur g • bal gibi su r kan o canım fstan- Pazarola O n amış !.. 
k keyfiyetını uf acık hav D kt H • B b 

au a ması .. l . bul, suyu kac-n ş porsuk bir muş- ==- o or - asan, ey, en 
•n)asına sıgy dıramıyacak v~ soz erı sizin hanımın çehresini beA-enmi· 
- 1 - mulaya dön 4 ! Razı Olmaz! • 
bUyük babasının bunak ıgına ve- Bereket versin ki çogv u gitti yorum ... 

Tanıdığı bir genç Hasan Beye p l V 
recek 1 azı kaldı, yakında mukaTcle azar o a - allahi Doktor· 

k b ket· müracaat etti : 

• 
İtin fenası ter osun ere cuğum, lAf aramızda. . Onu ben 

- Hasan Bey, ıizin komşu· de beğenmiyorum amma çoluk, 
lardan Ahmet Beyin kızını seyi· çocuk hatırı için katlanıyoruzf.. 
yorum. Rica ederim, git benim 
tarafımdan Ahmet Beyi gör. 
Kendisine kızı için hayatımı f e .. 
daya hazır olduğumu söyle ... 

Hasan Bey manidarane başını 
salladı. 

- Böyle şey söylersem bu iş 

olmaz, evlat ... 
- Neden Hasan Bey ... 
- Çünki Ahmet Beyin ken-

disi mükemmel yalancı olduğu 
ıçın ailesi içinde kendisinden 
daha yalancı biri bulunmasma 
razı olamaz! 

Çiçek Buhranı ! 
Komşu - Hasan Beyi Çiçek· 

çilerin de işleri fena imiş. Söyle
diklerine göre artık aşıklar sev· 
gililerine eskisi gibi buket takdim 
etmiyorlarmış ... 

Pazar ola başını kaşıyarak 

- --==-~ 

IHasan Beyin 
Köpeği! 

Hasan Bey anlatıyordu: 
- Azizim, bu aile doktoru 

meselesine benim 
aklım yatmıyor. 

bir aile Benim 

doktoru tutmıya 
niyetim var. Yal-

nız istediğim gibi 
doktoru bulmak 
biraz rnüşkill... 

Biri sordu: 

Neden Hasan Bey? 

Çünki bu zatın ayni za· 
manda baytarJıktan da anlaması 
lazım ... 

- Acaip ... Baytarı ne yapa· 
caksın Hasan Bey? 

- Aile efradı meyanına Ja• 

hil olan bizim Bobi baatalandıiı 
zaman ona da ayrıca baytar mı 
çağıracağım !. .. 

Karabiber 1 
Geçen gün Haaan Beye 101" 

dular: 

- Hasan Bey, senin böyle 

~eylere aklın erer. Herşey paha .. 

Jılaşıyor amma fU karabibere nı 
oluyor?.. Son günlerde karabibe .. 

rin de okkası birden bire iki yüzo 
fırlamış ... 

Pazar ola gUldU : 

- Aman azızım, dedi. Buna 
adıyla sanıyla karabiber demişler! 
Şeker pahalılaşır da o durur mu 

hiç ?.. Malüma, beyazın adı var, 

esmerin tadı var 1.. 

Benzeyiş 1 
Hasan Bey dostlarından birin' 

tesadüf etti. 

- Yahu... Dedi. Seni görün

ce bizim Hayrı Beyi hatırhyorum. 

- Garip şey... Halbuki ben 

veçhen Hayri Beye hiç benze· 
mem ... 

- Orası öyle. •• Fakat Hayri 

Beyden de alacağım olan bir lira• 

yı bir türlii alamıyorum da ... 

Tebrik! 
Dostları ııdaıı biri 

na an Beye t11 a
dilf fltti: 

- Jlasaıı Hey, 
dedi. • izin l oıııttı· 

ııun kızı ilo C\ lır 

nccl'giıııo dair lıir 

ı ey işittin mi? 

~ahi l alıtı ••• 
lİylo bir Ş<') dın-

d um ... 'I d rik de· 
riııı .. . 

Ark. d.ış ~iıldO. 

Dır lı.ık.ılırn 

:ıa .uı Hl•\... Jfor 

dtt) clu~ıııı ~r\ c o 
kad:ır ~· hnl irı.ın-

mn... l>t1' duA"ıın 

lınbrr <log-ru drgıl .. 
cevap verdi: 

Onlar da bir zamanmış .•• 
Neden? 
Neden olacak.. Evveli 

ıimdiki aşıklarda öyle çiçeie 

Jlasaıı Bt v lıot· 
lan ııı:ı.dı.;ı lıu znt· 
ten n) rı lırl C'n kc ıı

--K-om-,•u•--•A•d•a-m•ı•n-bı_r_i •a•ı•in .. y•a•n•ın--rn-c .... rk•e•z•in_i_b•u•l•d u•m- di k onıli 11 O mırıl-
diye müddeiumumiliğe iıtida vermit•• Ne denin Hasan dandı. 

para verecek hacı gözü yolC •.• 
Sonra sevgililere gelince zaten 
onların kendileri birer çiçek!f .•• 

Bey ? .• ci lt' iso kom-
Paıarola - Aman o zata ıormah ı Acaba dünyanın tunun kızını teb

merkezini Yetilköyde mi bulmuı, yoksa Toptaıında mı? rik cdoriııı! .• 
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Müthiş Bir Kıtal Başgöstermişti 
Hadise Büyüdü. Şehir 

Zırhlılardan 
Bombardıman Edilmiye Başlandı; 
Şehre Asker Çıkarıldı 

Muharriri }f 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-77-

Planın birinci kısmı, muvaff akı· 
fetle tatbik edildi. Hatta, lskende· 
·iye limanı önüne gelen İngiliz ve 
Fransız filolarmdan kuvvet atan 
Fransız ve lngiliz komiserlerinin 
ısrarı üzerine (Arabi paşa) har· 
biye) nazırhğından azledildiği 

halde, taraftarlarının ve bilhassa 
Mısır askerJerinin tehdidamiz 
bir ta vır almasından korkularak 
Paşa, tekrar harbiye nezaretine 
ııetirildi. 

Artık, birdenbire harekete ge· 
çilecek ve Hıdivin sarayı muhasara 
edilerek evvela tevkif ve sonra da 
bir semti meçhule teb'it edile· 
cekti.. Fakat.. 1skenderiyedeki 
lngiliz Konsolosu ( Kokson ) un 
uşağı, bütün bu parlak hayali 
birdenbire kırıverdi. 

Bu uşak, Maltızdı. Herkesin 
Asabınm gergin ve kulağmm kirişte 
olduğu bu gllnlerde, bir gün bu 
,dam meyhane meyhane dolaşmış, 
fena halde sarhoş olmuıtu. En 
son defa olarak bir arabaya 
bindi. Bir maltız tarafından işle

tilen bir meyhaneye gitti. Ara· 
bacı Araptı. Araba parasını is
temek için meyhaneye girdi. Fa
kat kon sol osun sarhoş uşağı, ara
ba parasmı vermedi. Bunun üze 
rine ikisi arasında bir kavga 
başladı. Maltız uşak, hemen bı
çağını çıkardı. Arap arabacının 
karnına sapladı. Meyhanede bir
kaç Arap vardı. Bu zavallı araba
cının kanlar içinde yere seı ildi· 
ğini görür görmez, bu Araplar da 
aabrcdemediler; uıagm üstüne 
hücum ettiler. Bu d~fa aa ıuey

h anede bulunan Maltız.lar katilin 
etrafını , alarak bir cephe viıcudc 
getirdiler. 

Her iki tar af, bıçak ve taban
calarını çakardı. Kanlı bir anüba
reze bqladı. 

Hiç tilpbesizdir ki, bu hid:~c 
mürettepti. Onun için bu k;anJ. 
ınObareze, hatladığı yerde kal
madı. Derhal genişledi. Şehrin 

her tarafına yayıldı. Araya ia.tib
kamlar meselesi ve saıre &ibi bir
takım hAdiaat ta karışt.. Derviş 
Paşa ile Hıdiv Tevfik Pata, Ka-
hireden ıüratle İskenderiyeye 
gelerek bu müthiş kıtalin 
önünü almıya çc1lıştılarsa da 
bunların ntıfuz ve müdahalesi 
hiçbir iıe yaramadı. Fransız ve 
lngiliz filoları da esasen bu gibi 
bir hadiseye intizar ediyorlardı. 
Bu kıtal derhal ecnebiler aleyhine 
isyan ttlikki edilerek şehir bom
bardıman edilmiye başlandı ve 
ıonra da asayişi iade behanesile 
~ırhlı1ardan şehre asker çıkarıldı. 
Bir iki gün sonra da Arabi Paşanın 
karargahı basıldı, kendisi yaka
landı. O günden itibaren bütün 
Mısır, İngilizler tarafından işgali 
askeri altına alandı. 

Ne olmuısa, zavallı Derviş 
P~şaya olmuıtu. Şimdilik Mısır 

"''mak ve iatikbalde de 

• 

Mıaır Meliki olmak hulyaail• Mıaıra giden 

Dervlf Pafa 

Meliki Mısır unvanını almak ha
yalile Mısıra giden Derviş Paşa· 

1 
nm mukadderatı, sarhoş bir 
uşağın bir bıçak darbesile altiist 
olmuttu. Bu feci akıbetten sonra 
mahçup ve müteessif bir halde 
fstanbula avdet eden Derviş 
Paşa, vapurda kamarasına çekil· 
mış, bu sefer göz . ine sovan 
suyu sürmiye hacet kalmadan 
hakiki bir teessürle hüngür hün- , 
gilr ağlıyordu. 

* Derviş Paşa, her ne kadar 
jurnalcılık yaparak şunun bunun 
felaketine sebep olmamışsa da 
gene bazı dedikodulara karış

maktan kurtulamamıştır. Derviş 
Paşa bilhassa, menfaatini halel· 
dar eden işlere kızarj o zaman 
insaf ve diyanet hislerini unuta
rak işini bozanlara fena halde 
çatardı. Nakledeceğimiz şu vak'a 
Derviş Paşanın haldki çehre 
ve cephesini göstermek için iyi 
bir misal teşkil eder. 

Yunanistan 
Nasıl 

Müşkül Vaziyetten 
Kurtulacak? 

( Baı tarafı 1 inci sayfada ) 

bUyük bir içtima yapılmıştır. 
1çtimada mUzakere edilen mad
delerin en başında itha\it ve ih-
racat ticaretini tanzim ve müm
kün olduğu kadar tevzin etmek 
maddesi vardır. 

Bu maksadın temini için dü
şüniilen tedbirlerin en mühimleri 
şunlardır: İthalatın knnunen tah· 
didinden sonra, memlekete ithal 
edilecek emtianın en zaruri olan• 
)arının tesbiti hususunun ithalat 
tacirlerine tevdii, yapılacak ithala
tın ancak son üç sene zarfında itha
lat tacirliğile iştigal etmiş tacirler 
va-,ıtasile icrası, bir sene zarfında 
ithal edile<:ek emtia miktarının 
şimdiden tesbiti, kanunun neşri 
tarihmde ısmarlanmıı bulunduğu 

iıspat edilecek olan emitanm du
huline müsaade edilmesi ve fakat 
bt. emitanın sene zarfında ithali 
takarrü edecek miktarın yeku
nundan tenzili, 'bütün bu işlerle 
uğraşmak üzere tacirlerden mü
rekkep bir ofis teşkili. 

Takas meselesine gelince; 
kongrenin noktai nazarına göre, 
Yunanistana mübadele suretile 
getirtilecek emtia ticareti mun
hc.ıuran ithalat tacirleri tarafın· 

dc.n yapılmalı ve bu işin he· 
s<tpları Yunan Bankası tarafından 
görülmeli. Ayni zamanda la· 
cirlere bu itle ihtiyaç nisbe
tinde kredi temin edilmelidir. 

içtimada, karşılıksız kiğıt 
para çıkarmak meselesi de gö
rüşülmiif, fakat bn işin çok za
rarlı olacağı neticesine varılmıştır. 

Harici borçlara gelince; kon
gre, drahminin bugünkü kıymetile 
15 - 20 milyar kadar bir yekun 
tutan ticari ve kısa vadeli harici 
borçların az bir faizle ve uzun 
vadeli taksitlere raptına hükfı· 

metin delalet ve teşebbüs etme
sini istemiştir. 

Fabrikalardan 20·50 senelik J 

mazisi olanlarm hükumetçe bazı ~ 
muafiyetler ve himayelere maz
har olmaları temennisi izhar 
edilmiıtir. 

Yunanistan, ticareti hariciyesi 

geniş mikyasta Türkiye ihracatı 
ile alakadardır. Gerek ticaret 
ofisimizin, gerek ihracat tacir
lerimizin bu vaziyetlel'ı bllytlk bir 
dikkat ve alaka ile takip ede
cekleri tahmin olunabilir. - * * 
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lıtan bul - ( l ::.oo ıııctro l G ra-
ıııofoıı, 1'1,3 llafız ,\lııııı•t Ho~ ho~ e1ti
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ile <>ııcr,ı p:ırçal ,m, ~ı Ke1ın .ıl • 'i) az! 
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Bükreş - ( 39 i metro ) ~O 11,lfif 
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~O. t.i ıarkı koııs ı ri. 
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koıııwri, :! 1.4;, ı•ılı•hİ) .ıl ııaat i, ~::? ikin
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IH'q.;t-t•ıı ıı.ıkl •ıı l1''" ııııı"iı..ı 

27 Temmuz Çarşamba 
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ıııııloıı, ı~ı,;; Hl;ıtıırl,.ı ı;.ız. ~jaıı lıa· 
iwrft•rİ, s,t,ıl ll\,ITI, :!Q, .-ı ı;r.011of1111, ~l 
~luııir Ntırı:tldfıı Bı·~ ile .ırk:ııl.ıtlarıııııı 
koııısı·ri. ::?:.! OrkP"lrn. ı. 

Büı ret B'ı 1 1110 rn :?ll kuıııaıı 
kc111 l'fİ :.!(l,i lwııfor.ııı•. :o. ı-, flııt kuıı
• Nİ. .!l , ·, pİ\.11111 knıı., ı rı. 

·~e g r.tl - 4:.! ı ıııet rıı .!O, ;?:-, pıır 
halıı•rlı· rı :.!l.11 !farkı l,cııısı•ri, :!:.!,Hl 
komedi. :.!:.!. Hl l.1'111.111 kıııt"'l'rt. 

Homa 441 ııc•trı :!J ı.rnııofoıı, 
pl.ık1.ırı. :!I . ı i ı1 o'. t rıııı t.ı, " '. ı.' r ı, 
:!1.4:> .\I ( 1111 ıro :.ııııı ı,, ı ıııılı 
upt'r , .. ı . 

Prağ ııo t re !?O 1. lı .uk ı-

l::ırı, :!1 " ""''f. 
viyana :-,17 ıııf'tra) 20,: o A k rı 

koıı · ı r. ~a. !fi .t" e ı haııclo. 
P~,te 53 ı r ı• ro ::?0,4:> tud-

~ ı ti~ kc. ıııe li, 2:!, ı; pi~ ,uıo kon!leri, 
.... ıır.ı \ i:,: ,111 cırla• tra•ıı. 

Varfova ( 1411 ııı 0trn ) ~1 :;:.ırl.ı 

h.orı eri, :!J,.jU (' llo kon eri. 2:J d.ms 
lı:n;al.Lrı . 

Berlin Hi.15 tılL'tre) 21 H:ıınLıırg-
dan naklon rııill \lrnau ,arkılarr, 
~ı,:s:, Bre li.vıt.ılau uaklön HurleskJopere~· 
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İstanbulun Dört Köşesi 
• 

Sümbülef endi deki Servi 
Ve Bir Yığın Efsane 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

bir mecliste otururken elindeki 
taşı hızlıca savurmuş, taş sevdiği 

gençlerden binin başına gelmiş 

ve delikanlı hemen ölüvermiş. 

Apollo gen cin cesdi karşısında 

günlerce ağladıktan sonra onu 
( servi ) ağacı yapmış ve ıçını 

çeke çeke " Sen mezarların 
.. ·· \ I n · susu o . ,, uemış. 

İşte scrvı ağ2cının masalı bu
dur. Gelelim şimdi Kocaınustafa
paşadak i meşhur serviye. Binlerce 
seneden beri ayni noktada dim
dik duran bu heybetli kütük, 
yaşı gibi sayısız macera ve efsa· 
nelere sahiptir. 

Şunu da hemen haber vere
y:m ki, bugi.in lstanbulda ve Ana
doluda bunun kadar kalın ve 
heybetli bir ağaç görülmemiştir. 
1500 senelik ömrü olan bu müt

hiş ağacın kuru dalları arasında 

aşağıya kadar sarkan uzun bir 
zincir vardır. 

Burada çok eski devirlerde, 
yani İstanbul daha Türklerin eli
ne geçmeden evvel, ( Aya An-
drea ) isminde bir kızlar manas· 
tırı varmış. Kocamustafapaşa bu 
manastıra 340 sene evvel cami 
yaptığı zaman bu kiitiik aynen 
bugünkü gibi kupkuru bir halde 
imiş. Daha eski devirlerde de bu-
rada bir Apollo mabedi varmış. 
Bizanslılar vaktile araplarla har
bederken Hazrli Hüseynin kızla
rından ikisini esir etmişler ve 
bu manastıra kapamışlar. Öl~ük
leri zaman cenazeleri bu servinin 
dibine gömUlmliş. 

Şimdi bu 1500 yaşındaki is
keletin etrafında tahtadan bir 
duvar vardır. Üstüne de, her 
birinde ~birer beyit bulunan altı 
tane levha asılmıştır. 

Servi hakkındaki rivayet ve 
efsaneler pek çoktur. Efsaneler
den bir tanesini, servinin altında 
eskicilik yapan ihtiyar Hasan 
Ağa şöyle anlatıyor: 

"Sümbülefendi erenlerdenmiş. 
Birçok talebesi ve müritleri var
mış. Bir gün bunları keramet 
imtihanma çekmiş. kendilerine iki 
lokma zincir göstermiş: '' Bunu 
şu serviye sarın, artanım da 
bana getirin " demiş. Müritleri bu 
imtihan karşısında şaşırıp kalmış-
lar. Nihayet birisi bu iki lokmayı 
almış, ağaca çıkmıı, dolaya dola
ya sarmış ve nihayet elinde ka
lan iki lokmayı ıeyhe iade etmit
SO mbOlsfendi de bu çömezinin 
yetiıtiğine ve keramet gösterebi
leceğine inanarak icazet vermiş. 
Sonra Silmbftlefendi bir gün 
mürıtlerine " bana çiçek topla
yın,, demiş. Çömezler kırlara çık-
mışlar, demet de.met çiçek yol
muşlar, sıetirmiıler. 

Yalnız birisi elinde bir tek 
Sümbülle dönmüş. Sümbül efendi 
buna: "Sen niçin çiçek kopar
madm?,, D\!miş. 

"Efendim, elimi uzatınca bo
yunlarını büktüler, acıdım da 
koparamadım. Bu sümbülUde 
koparmışlar yolda buldum, çiğ
nenmesin diye aldım.,, Cevabını 
verınce Slimbülefendi buna da 
"sen de oldun ve erdin,. demiş 

ve icazet vermiş.,, 

İşte size bir efsane daha: 
Bu zincirler Davut Peygam

berinmiş. Vıkiatile bunun altında 
muhakeme yapılırmıf. Borçlular 
borçlarını inklr edince davacı 
ile borçlu bu ağacın altına geti
rilir her ikisi de zincire ellerini 
uzatırlarmıı. Haksız olan elini 
uzatınca zincir yukarıya çekilir 

• 
bir tiirlii tutamazmış. Bunun lize
rine alacaklıya borcunu ödermiş. 

Caminin taşı lda ezan, bekli yen 
ihtiyar Ayşe Hanım da şu masalı 
anlattı: "Evladım, Siimbülefcn i 
zikrederken bu ağaç ta çc şııuş, 
vecde gelmiş, y .. rinden oyna mı) a 
başlamış. Sün b ilefendi "}a ağaç, 
dur,, demiş, durmamış. Sümbüle
( endi de ağacın çırpınan daJla· 
rını zincirle bağlamış ve "bu zin
cirler yere diişünce kıyamet 
kopsun,, demiş. Bilmem ki evla
dım dalları da pek çürümüşe 

benziyor. Yakında ye ·e düşerse 
ne yaparız. 

* Camiin kapısı önünde kahvede 
oturan beyaz ve uzun sakallı 
f brahim Efendıye bütUn bu işit
tikle.-imi anlattım. O, bunlara 
kızdı ve: "Oğlum, bunların hepsi 
batıl sözler,, dedi ve anlatmıya 
başladı: " Zembilli Ali Efendi bir 
vilayette kadı imiş. Pek adil ve 
alim bir adammış. Bir gun köy
lünün birisinin öküzünü aslan ye

miş, git kadıya, aslam dava et 
demişler. O da saf bir adammış. 
Gelmiş Zembilliye dava etmiş. 
Zembilli demiş ki: 

" Git aslanın ökUzü yediği 
yerde 'üç defa ( Ya aslan mah
kemeye gel ) diye bağır. ,, Köylü 
böyle yapmış. Nihayet bir glin 
aslan homurdana homurdana mah· 
kemeye gelmiş. 

Zembilli Ali Efendi aslam, 
köylü bir öküz parası kazanınca
ya kadar çiftine koıulmıya mah-

kum etmiş. Sonra Zembilli lstan· 
bula dönmüş. Burada bir zındık 
türemiş. Sihir yapar, herkese 
cennet gösterirmiş. Buna zama
nın padişahı da inanmış hatta 
zındığın cennetini seyrediyormuş. 
O vakit Zembilli de Şeyhülis
lam olmuş. Zembilli Padiıaha 
kızmış, kendisine bir dua öğret
miş. Sihirbaz cenneti gösterirken 
bunu oku demiş. 

Zındık karışık birçok şeyler 

mırıldandıktan sonra, ıimdi cen
neti göreceksiniz, demiş. Fakat 
padişah duayı okuyunca herifin 
foyası meydana çıkmıı ve sihir· 
bazı öldürtmüş. 

Ayni zamanda bütün tekke-
lerin yıkılmasını emretmİf. Pa
dişabm adamları SümbOl efendi-
nin tekkesine de gelmiflu, fakat 
servinin zıp zıp sıçradıimı gö-
rünce hiçbir ıey yapmadan kaç
mışlar.,. 

Tabii bu •izler birer efsane-
den baıka bir şey değildir. 
Servinin karıısmdaki camiin mO
ezzini Hacı Ali Ef. ışm hakiki 
tarafını şöyle anlattı: 

"Yavuz Selim zamanında 
Hicaza Şeyhülharem olan Cemal 
Halveti Mısırdan geçerken orada 
tahsilde bulunan Merzifonlu Yakup 
Sinan Sümbülefendinin ilmini be
ienmiş ve kendisini buraya mii-
derriı olarak göndermiş. Gilnün 
birinde servi yıkılmak tehlikesi 
gösterdiği için dallarını zincirlerle 
bağlamıılar, glinlln birinde zincir 
kopmuş. Geçen sene de bir kOtüklt 
beraber bir parça zincir düştü, 
günlerce yerde kaldı. Nihayet 
Evkaf idarsi kaldırttı . ., 

Koca kütüğün altına vaktile 
konulmuı olan destekler adam 
akıllı çiirümüı, gunun birinde 
ağacın yıkılmak tehlikesi bat· 
göstermiıtir. Altında çok kıymetli 
ve 4 metre yükseklikte bir ıu 

terazisi vardır ki ataç yıkılırsa 

bu terazi de kırılacak lir. * * 
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TİM UR t EN K 
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Deli, Hintlinin Uzerine 
Saldırıyordu 

Hintli Yakalanınca Felce Uğradı 

Fakat Molla Umurun Hintliye 

karşı gösterdiği kayıtsızlık uZlln 
miiddet devam etmedi. Muhayyel 
mahkürnları durmadan, dinlen
meden boğazlamakla uğraşan 

boca, bir aralık onun yanına 

geldi. Bir hilkat gadbesi, bir 
ucube, tabiat harici bir mahluk 
seyreder gibi derin derin herifi 
gözden geçirdi, sonra müterecl
dit bir tavırla elini uzati:ı, herifin 
çıplak omuzlarını okşamak istedi. 

Onun uzattığı el, ateşten bir 
kUrek, cehennemi bir alet ~ ibi 
Hintliyi yerinden sıçrattı. Sivanın 
tel'in edip akılsızhğa mahkôm 
bıraktığı asi kulun temasından 
ürkmüştil, kirlenmek vehmile tit
riyerek uzaklaşmak istemişti. 

Lakin bu hareket, bu kaçmak 
teşebbüsü, deli üzerinde bambaş
ka bir tesir yaptı. O, yerinden 
fırhyan Hitlide, bıçaktan kaçan 
~ir mahkum hüviyeti sezdi, deli
~i bütün şiddetile feve~an elti, 
çadır direklerini sarsan hır sayha 
"'1vurarak Hintlinin Uzerine atıldı: 

_Dur bire mel'un! - dedi -
kaçma. Seni boğazlıyacağım, ka
nını akıtacağım. Çünki ... çünki.. 
kesilmemek için kesmek lazımdır. 

Şimdi Molla ile Hintli arasın
da heyecanlı bir y!lrıı başlamıştı. 
Biri kaçıyor, biri kovalıyordu. 
Hintli, delinin elini kendi tenin.e 
değdirmemek azmile siyah .. bır 
cıva parçası gibi köşeden koşe
ye akıyordu. Molla ise, pençe
ıınde ecel, onu köpüre köplire 

takip ediyordu. 

H . tli çevikti. Dini endişe, 
ın , . • . 

b 'klı'g~ i katmerleştırmıştı. u çevı . . 
Kıvrak sıçrayışlarla tehhkel~ te-
n:astan kendini muhafaza .e~ıyor· 
du. Molla, cinnet nöbetının en 

· kte olmasına azgınmı geçırnıe . . 
~ b' t" 1·· ona yetışemı-ragmen ır ur u 

d L • k' yorgunluk ve fütur yor u. a ın . 
1 d S .. t aza· da göstermiyor u. ura 1• • .. 

mıyan sihirli bir gülle gıbı mu· 

d. H' ti' · arkasında tema ıy,.n m ının 

yuvarlaıııyordu. 

Hintli bir aralık kaçmak, ça· 
dırdan savuşmak istedi. Timurun 
bekçilere verdigw i emri unutmuş 

b" le olmamakla beraber yine oy 
bir fikre kapıldı. Çünki çadırdan 

k k bb.. .. .. tevlit ede· 
çı ma teşe usunun · 

SON POSTA 
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ceği netice, nihayet ölüm olabi
lirdi. Bekçiler, ulu hakanın ida· 
resini çiğnemek istiyen adamı, en 
son bir ihtimal olmak lizere, öl
dürlirlerdi. Bu, onun için felaket 
<leğiJ, nimetti. Sivanm lanetini 
taşıyan bir adaml:ı başbaşa kal
maktan, deliyi pençesinde tutan 
meş'um periye yakm bulunmaktan 
ise temiz bir <:Hiime kavuşmak, 
ona göre, tabiatile miireccahtı. 

Çıplak Hintli, işle hu düşün· 
ce ile bir sırasını buldu, kapı· 
dan fırladı. Fakat fırlamasile 
geri atılması bir oldu. Dört, beş 

pehlivan yapılı bekçi, minimini 
bir topu geri atar gibi onu ya
kalayıp tekrar geriye ve Molla
nın kolları arasına atmışlardı. 

Kaçırdığı avın arkasından 
kapıya teveccüh eden deli, o 

avın kucağına geldiğini görür 
görmez mesrur bir nara attı. Şu 
kadar ki, bu nara iki cismin bir
den sukut etme;:oinden doğma bir 

sesle müterad;f idi. Dışardan 
hızla geri atılan Hintli, ağır bir 
taş gibi, Mollayı da yere düşür-

müştü ve şimdi ikisi, üstüsle 
gelmiş bulunuyordu. 

Hintli, temasından çekindiği 
ş r..: :ımetin kuvvetli bir deraguş 
gibi kendisini yakaladığını, sardı-

ğını görünce adeta felce uğradı, 

harektsiz kaldı. Kalkm.ık, kaç
mak ve kurmlmak için hiçbir 

hamle göstermiyordu, hatta böyle 
bir arzu da beslemiyordu. Yıldı

rım çarpan bir adam rükiidetile 
düştüğii yerde kara bir sükun 

taşıyordu. 

Avını yakalamak neşesile yere 
dlişmek sersemliğini biraz sonra 
telif ve tevzin eden, kendi haya-

line avdet eyliyen l\folia. sar'ah 
bir baz içinde idi. Ateş püskiiren 

korkunç gözlerHt çehresinde do· 
nanmalar, şehrayinler yapıyordu. 

Muhayyel insanları boğazlamakla 
hakiki ve canlı bir vücudu kes
mek arasındaki farkı apaçık an
lıyordu, köpüklü tebessümlerile 
şataretini göğsüne akıtıyordu. 

Deliyi lizen yalnız bir nokta 
vardı: Silahsızlık ! Boğazlanacak 
adam hazırdı, k~ndinin neşesi 
ve iştiyakı yerinde idi, lakin b.-
ak yoktu. Mecnun Molla, bir 

~araftan Hintliye kesilecek bir 

ha van vaziyeti vermiye çalışı· 
ydu Bir taraf tan da gözlerile yor · 

Yc\lıı l , :::i.ra~ı. JI:ı v.ı ı: J 
~:tzetc~i 

adırı dolaşarak bir bıçak arı-
' ç .. b t b' ordu. Bu arayış, mus e ır ne-

iice vermeyince kötü kötü güldü: 
_ Zararı yok kurban, dedi, 

. elı'mle de keserim! 

idare ·. ls tanbul: Eski Zapll~~ 
1 ~uk""' - " Çata çeşınJ ~ •• ,,,. 

Tt·l<'ron ls taıı bul • 202o3 

r o:;b J, utus u: l staııbu l. 741 
>o "l' \ Telg raf: ls t:mbul SO~l ;, · --- . 

ABONE fıAT l 
'.l' Ü H K 1Y8 Ecn o !ı ". ---

1400 l~r. 1 Sona ~70ıl Kr. 

G Ay 140J , 
150 . 

:i b()J > 
400 ,. > 

l~J ,. 1 3 i l} 
,, ,. 

Gelen <•Hak g·erl ,·erllıneı. 

1Ifiıı lıtrlb•1 ıııe::ı'ully e t altıı rıı a• 
ctıH~P i~·İn mek tııpl ,\r.~ li ı.:urıqlu-' 

l 'ul fülVlli!İ lfl,zııııJır. i 

Aıi rt'S ılcgi'i ti nlı ıı c~ı ( 2J J kur .11t ıır. ı 1 

~----------·------l 

senı 

Şimdi tlmarhane Alemlerinde 

de eşi görülenıiy~n. feci bir sah· 
tekevvl\n etmıştı. Molla Umur 

ne ·ı H' tl' · f ış tırnakları e m mm zay1 
uzam d ... 
boynunu delmiye, erısmı µarça-

ı kanını akıtmıya savaşıyordu. ayıp . 
öı·· m mahkumu, bu zalım teşeb-

u k b' t .. b'' elinde küçü ır ıs ırap gos-
te~miyordu, hafif bir ses çıkar
ını ordı • Öldürmüyor da okşuyor
mJş gibi sakindi, belki mütebes-

simdi. 
( Arkası var ) 
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Amerikada Cümhur Reisliğine Namzet Bir Papaz - -

Bu Adam, Vaşington Üzerine Yürüyen 
Açlar Kafilesine Reislik Etmiştir 

-
Dünyaya Dü~en Vermek İçin Bir Yığın Tedbir İcat Etmiş 

~ 

1 
Soldan: Yeni namzetlerden Rooaevelt, f"apaz namzet Ceymls Koka, Şimdiki Cilmhur Reisi Huver 

Am~rika climhur riyaseti in· bu suretle izah ettikten ve bunun ve çok zengindir. Orada birço~ 
tihabatı yakında yapılacaktır. Bu tam milliyetperver bir program arsalar almış, evler yaptırmış n 
i~tilıabatta baş!ıca rakip iki. t:ıne- olduğunu beyan ederek diyor ki: bunların kısmı azamını amelelen 
dır: Bugünkii Cümhur Reısı M. - " BugUnkü vaziyete göre hediye etmiştir. 
Hoover ve Demokrat fırkasının Amerikalılar altın yüklü eski Son defa Amerikan aç.farı · 
namzedi M. Roosvelt. kalyonlarda 'knrck çeken mah- Vatington üzerine yürürlerken 

Fakat su,1 gün!erde, iktısadi kümlara benriyorlar. Bu ite bir M. Ceymia bu kafilenin en önün· 
vaziyetin hiı icabı olarak ortaya nihayet vermek lazlmdır. de yürüyor ve ekmek istiyordu. 
çıkan yen! >ir Amerikan fırka- 'f iC 
sının namzcdı daha intihap mü- B 

ir parça garip gelen bu M. Ceymis, giriıtiği intihap 
cadelesine atılmıştır. . ·· 1 b k 1 M C • · ·dd' il d l · d 17 mil A Bu adamın ismi Ceymıs Koks- aoz ere a ara ' . eymısın ı ı- m ca e esın e yon me• 

alarmı yabana atmamak lbımdır. rlkan işçisi ile yedi milyon sabık 
tur ve bir papazdır. Bu zat, nüfusu bir milyonu geçen muharibin reyine güveniyor ki 

Şu sıl'adn, büyük Avrupa şe· ve sekem.sinin ekseriyeti amele bunların aileleriJe beraber mec• 
hirlerinde uzunca bir seyahate olan Pifsburg ıehrinin papazıdır mu reyleri 40 milyonu buluyor. 
çıkan ve yakında memleketine _ ::..:___;;:...;::============= == 
dönerek intihap kabiliyetini filen 
deneyecek olan M. Ceymisle 
bazı Avrupalı gazeteciler görüş
müşler. Amerika cümhur riyase· 
tine intihap olunmak için ortaya 
atacağı programın ne oJacağım 
sormuşlar. 

Papaz Ceymis cenapları iza
hat vermiş. Bu izahat, biraz ha
yale istinat ediy?rsa da dünyanın 
her tarafında bırçok siyasi saf
dillerin bulunabileceğini göster
mesi itibarile M. Ceymisin söz
lerini iktibas etmeyi faydalı bul
duk. Bu zat diyor ki: 

"- Kapitalizm denilen sistem 
bizim memleketimizde iflas et
mek üzeredir. Halbuki bugün 
Amerikanın en büyük iki par
tisini teıkil eden Cümhuriyet ve 
Demokrat fırkaları, kapitalist 
fırkalardır. 

Bunun içindir ki, her ikisinin 
karşısına dikilmek üzere bir Ü• 
çüncii parti icat etmek istedim. 
Tesis ettiğim fırka, kazazedeleri 
kurtaracak olan yegane siyasi 
ttşekküldür. Fırkamın sekiz 
maddeye inhisar. eden programı, 
ve sadece Amerıkanhktan ilham 
almıştır ve onun menfaatlerini 
müdafaa eder. 

t - Bankaların devlete ma
ledilmesi, 

2 _ Şimendiferlerin, su tevzi 
edici büyük müesseselerin, elek
trik şirketlerinin devlete ilhakı. 

3 - Yeni yollar, umuru na· 
fıa tesisi suretile işsizlere behe
mehal iş bulmak. 

4 - Eski muhariplere teka-
Udiye. 

5 - Gümrük himayelerini 
kaldırmak. 

6 - Sulhün en biiyük temi-
natını teşkil eden muazzam bir 
ordu ve donanma vücude ge-

tirmek. 
7 - Harp borçlarını kaldır-
' maK. 
8 - Amerikayı bir İnsul 

memleketi yapmak. M. İnsul çok 
zengin ve pek ziyade kudretli 
bir Amerikalıdır. 

Papaz Ceymis cenapları, nis
betlre muhafaza edilmek şartile 
Amerika hükumetini, bu adam 
kadar kudretli bir hale ge tirmek 
istiyor. 

M. Ceymis Koks programım 

Bir Casus 
Heykel 

• 
Kadın için 

Dikilecek ----· 
Mart Rişar, İspanyadaki Alman Ca

Kadındır suslarını Faka Bastıran 
Umumi harpte açık değil, 

gizli rol oymyan insanlar çok 
olmuştur. Bunların rolleri, ekseri~ 
yelle, harbin cereyanı ve tarihin 
veçhesi üzerinde biiyilk bir tesir 
yapmıştır. Meselci bir zamanlar 
Alman istihbarat teşkilltmı idare 
etmiş olan bir "Matmazel Dok
tor,, dan bahsedilmişti. Bütün 
bir casusluk teşkilatım elinde 
tutan bu kadının çıldırarak öl
düğü söyleneli. Sonra, bir Al
man şehrinde sakin, sakin yaşa· 
dığı iddia olundu. 

Hakikat, bu sonuncu iddianın 
tarafındadır ve Alman ordularına 
muazzam hizmeller yapan bu 
kadın, şimdi, mütevazı bir analık 
vazifesini görüyor. 

Son günlerde, bazı F raosız 
gazeteleri, yine büyük harpte 
müthiş yararlıklar göstererek 
Alman askeri teşkilatmm mühim 
bazı sırlarını öğrenmiye mu-
vaffak olan bir kadından 
bahsediyorlar, fakat bugünkü hü
viyetini ifşa etmiyorlar. 

Bu kadının, eski aile ismi 
Mart Rişar' dır. 

Mart Rişar, umumi harp pat
lak verdiği zaman sivil bir tay
yareci idi. Diploma numarası da 
( 1500) ü geçmiyordu. Harp ilan 
edilir edilmez derhal askeri tay
yare teşkilatına müracaat ederek 
orduya iltihak etmek istedi. Fa
kat Fransız ordı s •, bugünkii id-

dialara göre bu müracaati reddetti 
Çünkü bir kadının askeri bir 
tayyare ile hayatını tehlikeye 
koyması ne muvafık görUHiyor, 
ııe de insani addediliyordu . 

Bunun üzerine Mart Rişar, 
F raıısız casus taşkilatma il ti hak 
etti. O sırada, kocası da cephe
de n.aktul diişmüştii. Bu l.:adına, 

ilk vaz ife olarak İspanyaya gitmesi 
ve Alın,m teşkil atının birtakım 

sıt ! arını öğrenmesi vazifesi verildi. 

Mart Rlşar 
.Ma~'l Rişar ispanyaya gitti, 

vazıfesınde o kadar muvaffak 
oldu ki ispanyadaki Alman casus 
teşkilatına girdi, bu teşkilAt 
reısınm itimadını kazandı ve müt· 
hiş şeyler öğrendi, sonra da reis 
ile beraber bütün adamlarını 
müthiş bir faka bastırdı. Öğren
diği paşlıca şeyler şunlardı: 

"ispanya sahillerindeki Alman 
tahtelbahirlerinin malzeme ve 
benzin depoları, Arjantinden 

. Fransaya sevkolunr.n buğdayJ:ırı 
mıha etmek ilzere BerJin Fen Aka-

demisinin keşfeltiği bir böc ·ğin 
mukabil ilac•, Alman lağım bom
balarının tertip ve atılış tarzları.,, 

Büli.in bu hizmetlerine muka
bil, Fransız casusluk teşkilatı 
harp bittikten sonra bu kadına 
nyda 200 lira maaş vererek hcsa· 
hını kesmek istemi..;, fakat kadın, 
bu parayı almamıştır. Sonra bir 
İngilizle evlenmiş, faka t bir 
nıiiddet sonra kocası ölmiı -ştür. 
Hüvr e i bu kadar gizli tut .ılan 
ve halta !.imin k 1r sı bile o!<lu· 
ğ-nıın söylelıniv n b u cas ı .... iç in 
Frnns z'ar bir heykel dikmeyi 
düşün iıyorla r. 
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Nihayet, her gece her fert 
1J1lidafan hatlannı inşada kulla· 
nıldı. İhraç noktalarını demir 
tellerle örme ameliyesine devam 
edildi. Birçok yerlerde su kena· 
rına, liatta hazan su içine tel ör· 
güler kondu. Fakat tel örgU bul· 
mak milmkUn olmuyordu. Bu 
sebeple bahçe telleri kullanıldığı 
bile görüldü. Cenup sahilde 
lngiliz donanmasının ateıi yü
zünden bu ameliyeye devam 
gUç oluyordu. Türk menabiine 
göre, İngilizlerin mütemadiyen 
V ve W sahillerini bombardıman 
etmeleri Türklerde buralarının 
ihraç noktası olarak seçildiğini 
kanaati tevlit etmişti. 

24 Nisanda Alman Jeneralı 
müdafaa tertibatmın az çok kema· 
Je erdiğini görerek sevinmi~ti. 

25 marttan evvel yalnız iki müda· 
faa hattı olduğu halde, bugün 
biribiri arkası sıra beş müdafaa 
hattı tesis edilmiş bulunuyordu. 

l..eyman Fon Sanders hatıra

tında diyor ki: 
" İngilizler bUyUk ihraç ame

liyesine başlamadan, beş hafta 
bize müdafaa hazırlığı yapmak 
müsaadesini verdiler. Bu fasıla 
en lüzumlu tedbirlerin alınmasına 
kifayet etti. Bir ay evvel taarruz 
bnşlasaydı akıbet vahim olabilirdi. ,, 

ihraç Başhyor 
25 Nisan sabahı saat altıdan 

itibaren Geliboludaki Türk ka
rargahından bir sürU müstacel 
telgraflar yağdı. Bu telgraflarda 
düşmanın karaya asker çıkarmıya 
başladığı ve bunları diğe kıtaatın 
takip edece;ğinin muhakkak ol· 
duğu bildirildi. 

Kabntepede lngiliz harp ve 
nakliye gemileri Maydosa asker 
çıkarıyordu. Arıburnundnki çı· 
k · nlı artık işgal kıtaatının eline 
geçmiş bulunuyordu. Seddülbahir 
civarında birçok noktalarda ihraç 
kıtaatı dokuzuncu Tllrk fırkası 
ile çarpışıyordu, Yarımadanın ce· 
nup ucu ağır gemi toplan ile 
dövülüyordu. 

Boğazların içinde Kumkalede 
3 üncü Türk fırkası Fransızlarla 
harbe tutuşmuştu. Fransız asker· 
lerini sahil deki harp gemileri 
himaye ediyordu. Daha cenupta 
11 inci Türk fırkasının bulundu· 
ğu sahada, Fransız harp ve nak
liye gemileri Besika koyuna giri
yordu. 

Nihayet Saros görfezinde İngi
liz harp ve nakliye gemileri sa
hile yaklaşıyorlardı. Bir taraftan 
da gemilerin bombardımanı işi
tiliyordu. 

Leyman Fon Sander.s diyor ki: 
" Bana raporu getiren zabitin 

sararmasından, ihraç ameliyesinin 
birkaç noktadan birden başlama
sının tevlit ettiği endişeyi oku· 
mak mümkündü. 

Alman Jenerali, ihracın her 
noktada ciddi olmadığına emin 
olmakla beraber, diişmanın hangi 
n oktaya kuvvet verdiğine vAkıf 
değildi. Onu en ziyade düşündü
ren şey Bulayır berzahının em· 
niyeti idi. Nitekim kuvvetinin 
Uçte birini oraya toplamıştı. Gerek 
kendi, gerek üçüncü kolordu l<a· 
rargahını buraya yakın bir yere 
yapmıştı. 

Düşman askerinin Bulayıra çı· 

.... .. 

~/ 
• 

Askerlerimiz cephane 
sandıljı bafmda 

kakarılacağı tahmininde Leyman 
Fon Sanders yalnız değildi. Bil· 
tlln askeri münekkitler ayni tah· 
mini yapıyorlardı. 

Jeneral Hamiltona da buraya 
taarruz etmemiye sevkeden şey 

Türklerin burasını fevkalade tak· 
viye ve tahkim etmiş olmaları 
ihtimali idi. Fakat Türk kuman
danının korkusundan istifade için 
Bulayır civarında da nümayiş 
yapmayı faydalı buldu ve bu hile 
mavaffakiyetli netice verdi. 

Yarımadanin cenup ve mer· 
kezinden gelen haberler ciddi 
ve mühim olduğu gibi, Anadolu 
sahilinden Leyman Fon Sander
sin nazarı dikkati berzaha çevril
mişti. Atına binerek ve yanına 
iki Alman zabiti alarak Bulay•r 
tepelerine çıkmış ve ertesi gün 
vaziyeti anlayıncıya kadar orada 
kalmıştı. 

Diğer mmtakalardan müstacel 
yardım talepleri yapılmasına rağ· 
men, Alman Jenerali Bulayırdaki 
kıtaatın başka yere sevkine mu
vafakat etmiyordu. Ancak 25 
nisan akşamı Bulayırdaki kuvve· 
tin beş tabura indirilmesine razı 
olmuş ve buradaki askerin ta• 
mamen sevkine karar verebil
mek için daha 24 saat geçmesine 
lüzum hasıl olmuştu. 

Filhakika bellibaşlı hücum 
noktalarında bululunan Türk kuv· 
vetlerine 48 saat takviye kıtaatı 
gönderilmedi. Halbuki bu takvi
ye kuvvetleri gönderilmiş olsaydı 
sahile çıkan İngilizlerin denize 
dökülmeleri ihtimali vardı. 

Bulayır Nümayişi 
24 nisan akşamı Saros kör• 

fezinde buluşmak üzre Trebuki 
koyundan üç harp gemişi ve iki 
torpito himayesinde 11 nakliye 
gemisi Boğaza hareket etmişti. 

( Arkası var ) 

me a a arının 

Lidosu Harap Oldu 
---- . -

Herkes Mayo Ve Donları İle Sokaklara 
Fırlayıp Hayatlarını Kurtardılar 

Nevyorktan 
yazılıyor: Ameri· 
kan daktiloları· 

nın lidosu den· 

mekle maruf ve 
meşhur Koney 

lsland, bir kaza 
neticesi çıkan bir 

' yangını müteakıp 
bir yığın enkaz 

haline gelmiştir. 
Kazanın vukua 
geldiği gUn, azim 

ekseriyeti Nev• 
yorklu olan 100 
bin kişi, Atlas 
Okyanosunun en 

güzel köşesini 
teşkil eden Ko-

ney lsland da 
banyo yapıyor· 

du. Yangın, ban· 
d Me,hur Lldo yanmadan evve ı yo yapanlar an 

birinin, gUneş altında kav gibi ihtiyacında bulunanlara acele yar-
kuru bir hale gelmiş bazı kağıt dım yapmak Uzere de 50 doktorla 
ve eşya yığınının üzerine sigara· 15 seyyar hastane) sevkedilmişti. 
sını atması neticesi çıkmıştır. Bu yangın neticesinde 5000 
Ateş o kadar suratle genişlemiş· kişi yersiz kalmıştır. 100,()()() 
tir ki 200 kadar insan, yangın· banyo yapan insan, ani bir su-
dan çıkan dumanlar arasında rette genişliyen yangından duy· 
kalmış ve yarı boğulmuş birhalde dukları dehşetle Nevyorka doğru 
sıhhi imdat heyetleri tarafından firara başlamışlardır. İçlerinde 
güçlilkle hayata iade edilebilmiş- elbisesiniı kaybederek mayo ve 
lerdir. İçlerinden ikisi hala vahim donları ile Nevyork yolunda ko· 
bir vaziyette bulunuyor. Yangın şan insanlar akınının manzarası 

öyle vasi bir sahayı kaplamıştı ki, cidden garipti. Maddi zarar tak-
söndürülmesi için 12 bin itfaiye riben 5 milyon dolardır ve Ame-
gönderilmesine lüzum hasıl ol- rikada, bu dehşette bir yangın, 
muştur. Yaralı ve sair teda~i ilk defa görülmüştür. 

Temmm 26 

r ., 
1 

1 

• 
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- Heni deyince yüreğim 
cızzz eder. Onu altı a içinde 
on on beş defa görebildim. Fa· 
kat bu ismi on binlerce defa 
tekrarladım. 

O vakit Kadıköyünde Moda· 
da bir Alman kadının pansiyo· 
nunda oturuyordum. Odamın her 
türlü konforu tamamdı. İhtiyar, 
iyi kalpli ve t~miz bir ev sahi· 
bim vardı. Beni evlidı gibi 
severdi. 

O zamanlar çok toydum. Bu· 
günkü gibi pişkin bir adam 
değildim. 

Bir giln madamla beraber 
akşam yemeğini yiyorduk. Bu 
ara bir misafir geldi. Bu, genç 
ve güzel bir kadındı. Ev sahibem 
misafiri bana takdim etti: 

- Matmazel Heni!.. Zengin 
bir Alman ailesinin yanında mü· 
rebbi imiş.. Onunla tek kelime 
konuşmadık.tÇünkü l:ı en Almanca 
bilmiyordum. Yalnız bir iki defa 
gözgöze geldik.. Heni ka
dar glizel kadın çok gördUın, 
onun sarı parlak ve kabarık 
saçları, muntazam vücudu, mavi 
gözleri, hatta neşesi bir çok ka .. 
dınlarda bulunabilirdi. 

Fakat onda bambaşka bir 
cazibe, hal& kavrıyamadığım bir 
sır vardı. Aşık olmak için, uzun 
uzadıya konuşmak, görUşmek 
lazımdır derler.. Vallahi yalan .. 
Bu iş için iki saniye kAfi imiş .. 
Ben aşık olmuştum. Yani çileden 
çıkmış, deli gibi olmuştum. 

Onu ancak bizim Madamı 
ziyarete geldiği zamanlar, on 
günde on beı günde bir iÖre
biliyordum. Artık tek tUk Al· 
manca konuşulan şeyleri anlar 
gibi oluyordum. Madam Fransızca 
biliyordu, bize tercümanlık ya· 
pıyordu .. 

Sarışmlar, esmerlerden hoşlanır 
derler. Benim bembeyaz dişlerim, 
kahve rengi tenim, kıvrcık ve 
parlak siyah saçlarım, Heni'nin 
nazarlarını birkaç dakika işgal 
edebiliyordu. O da benimle ala· 
kadardı. 

Her gün işimden çıkınca er· 
kenden eve geliyor, onu bekli
yordum. Bir kapı çalınsa, merdi· 
venleri dörder dörder atlıyarak 
kapıya koşuyordum. Büyük bir 
heyecanla kapıyı açıyor, fakat ya 
ıütçü, ya ekmekçi ile karşıla· 
şıyordum. 

Muharriri: Sabah 

• c 
O bize pek seyrek geliyordu. 

Ben daimi bir intizar halinde 
onu het gUn, her saat, her da· 
kika bekliyordum. Günlerim bek· 
)emekle geçiyordu. 

Bütiln mevcudiyetim, manevi· 
yatım, herşeyim sarşılmıştı, çılgın 

gibi idim. Belki modanm şiir 
dolu sahilleri, belki ilk gençli
ğim, belki Heni'nin ihtişamı, beni 
bu hale koymuştu. 

Heni ile belki ruhlarımız an· 
)aşmıştı. Fakat biribirimizle iki 
ciddi arkadaş vaziyetinde idik. 
Onu son defa gördüğüm akşamı 
hiç unutamam. 

Dondurucu bir kıı akşamı, 
kısa kürkünü sırtına geçirmiş, 
bize gelmişti, yalnızdı. Yanında 
Şnayder ismindeld kurt klipeğin· 
den başka kimse yoktu, oturduk, 
konuştuk, şakalaştık. Çay içtik .. 

Saat 12 olmuştu, gitmek isti
yordu. Fakat kar buram buram 
yağıyordu. Karın dinmesini bek· 
ledi. Bir saat daha oturdu, hava 
durulmuştu. Vakit te bir haylı 
ilerlemişti. 

- Affiderzeyn 1 dedi. Gidi· 
yordu. Onu gecenin bu saatinde 
yalnız bırakmak istemedim. Hem 
bu bUyUk fırsatı da kaçırmamalı 
idim. 

- Sizi evinize kadar götll· 
reyimi dedim. Gayet tabii kar· 
şıladı ve kabul etti. 

Modanın her tarafı bembeyaz· 
dı. Bedir halindeki ay suda servU 
sim1nler yapıyor, kar zerrelerini 

parıldatıyordu, yollar ıssızdı, de
nizin hışılhsı, ayaklarımızın al· 
tında kıırların gıcırhıı ve kalbi
min hafif gUmbürlUsUnden baıka 
btr ses duyulmıyordu. Tabiatın 
bizim için hazırladığı bu nefis 
dekor içinde yanyana ilerliyor
duk. Hayatımda fevkalAde mem· 
nundum. YüzUmüzU kırbaçlıyan 
dondurucu rüzgarla göğsümQ şi
şmp indiriyordum, bir kelime 
ile: Mes'uttum ... 

Hiç konuşmuyorduk. Şnayder 
neşe ile sağa sola koşuyordu. 
Hafif bir yokuş inh·orduk. Bir· 
denbire ayağı kaydı. 'ı uvarlandı. 
Nasıl oldu bilmiyorum. Ben de 
dliştlim. 

Şimdi Heni, 
bana bakıyordu. 
tıyor, Şnayder, 
ah yordu. 

parlak gözlerile 
Karşıda ay sm
sık sık nefeı 

Ben, mesuttum ... 

,,_- MEMLEKET HABERLERi ....., 
~~---~- -~~- --~~-~~~~-~ 

Çankırı da - -
Bir Tapu Memuru Beraet 

Kararı Aldı 
Çankırı (Husuşi) - Geçenlerde 

rüşvet cUrmile şehrimiz Ağırceza 
mahkemesine verilen Ilgaz Tapu 
memuru Ziya Bey hakkındaki 
iddia sübut bulmamış ve mahke· 
me maznun hakkında bcrael ka· 
rarı vermiştir. * Sebze bolluğu - Şehri· 
mizde sebze ve meyva günden 
güne bollaşmaktadır. Şimdi bu· 
rada kayısının okkası beş kuruşa, 
taze hıyar kırk paraya satılıyor. 

lf. Spor - Çankırı spor klü· 
bünün yakında Kmkkaleye ~ide· 
rek bir maç yapacağı söylenmek· 
tedir. 

lf. Tren - Çankırı treninin 
yakında Kayseri • Sıvas trenile 
birleşmeden doğrudan doğruya 
Ankaraya seferler yapacağı haber 
alınmaktadır. - K. K. 

Malatyada 
Üç Memur İhtisas Mah

kemesine Verildi 
Malatya (Hususi) - Kale na

hiyesi müdürU Nuri Beyle kara
kol kumandam Mustafa ve koru· 
cu Reşit Efendiler kaçakçılık 
cürmile yakalanarak İhtisas Mah· 
kemesine verilmişlerdir. Ayni za• 
mnnda karakol kumandanının 
zabıt varakasmdaki tarihi tahrif 
ettiği de iddia olunmaktadır. Bu 
meraklı muhakeme 27 temmuza 
kalmıştır. İhtisas mahkemesinin 
faaliyeti neticesinde bu havalide 
kaçakçılık kalmamış gibidir. 

M. l. 

lzmir Hapishanesi 
lzmir,(Hususi) - Eski muall;m 

mektebi binasının hapishane ola
rak ittiha:ı: edileceği haber alı· . 
nıyor. 
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Unutulmıyan Bir Düşünce - En Çok Korkulan Şey 1 - Kaptan 
Muhavere - Size Yüz Lira ikramiye Var f 

ile Bir ISTAN BUL 

~tan bu 
IZMIR 

-Ne münasebet? Diye hay• 
kırdı, sapsarı insanlar arasında 
nasıl yaşayabiliriz? 

- O halde benim hatırıma 
timdilik bqka bir yer gelmiyor! 
Fakat acaba bu dakikada nerede 
bulunuyoruz? 

- Biraı evvel kaptanla ko· 
nuşuyorduk, Kanarya adalarına 
yaklaştığımızı söylemişti. 

- İyi ki söylediniz, hatırıma 
batka bir ıey geldi, neden Bre· 
ıilyaya gitmiyelim 1 Burası dün· 
yanın en rahat yerlerinden biri· 
dir. Mademki şimdi Kanarya 
adalan civarmda bulunuyoruz, 
çok fazla değiıtirmiye de lüzum 

"ok! 
Mister Pikman bu fikri be-

iendi: 
- Bak bu gUıel, şimdiye 

lcadar hiç hatırımıza gelmemişti, 
ne dersiniz Dolli? 

Madam Pikman da bu müta· 
leada bulununca ittifak temin 
edilmiş oldu. O zaman Mister 
Pikman bana dönerek: 

- Gidiniz, kaptanı çağırınız 
da kendisine söyJiyelim, Mada· 
gaskara gitmekten vaz geçelim, 
dedi. 

Gidip kaptanı çağırdım. Yeni 
elbiselerini giyinerek geldi ve kan 
kocanın önünde askeri bir vaziyet 
alarak dur<lu. Bütün itaat ve 
intizamla geçirdiği için kendisine 
para verenlerin önünde çok hür
metkar bulunmayı biliyordu. Ve 
( Madagaskara ) gidilmekten yaz
geçildiğini, ( Berezilya) ya ,tevec· 
cüh edileceğini öğrendiği zaman 

derhal boyun kırdı: 
-Emredersiniz efendimi Dedi. 
Fakat vapurda tath su kalma· 

mışb. ilk iş olarak Santa Kröz 
limanına uğranılacaktı ve bu da 
nihayet yirmi dört ıaaatlik bir 

işti. 
Mister Pikman çaresiz: 
_ Pekala ı dedi. Fakat ben 

gürültü ve pal&rdıyı sevmez bir 
adamım, ümit ederim ki limanda 
kontrol muamelesini atlatmanın 
yolunu bulabilirsiniz ? 

- Burasını vadedemem f Her 
ıey sahil sıhhiye ve gümrük me· 
murlarınm arzularına tabidir. 
Eğer gemiye girmek isterlerse 
kendilerini menetmek elimde 
değildir. 

- Fakat mademki gemi 
benimdir, içinde ne olup bitti
ğini görmiye gelmek neden baş· 
kasının hakkı olıun? 

Beynelmilel kanunlar bu nok· 
tayı böylece tesbit etmişlerdir. 

- Peki, ya reddederseniz?. 
- O zaman kurusıkı bir top 

atarlar. Eğer buna da ehemmiyet 

Fotoğraf Talılili Kuponu 

TaLfatinlzl {l~roıııııek istiyors:ınıs 

fotoğrafınızı 5 ntlot kupon ile bir· 

likto gönderiniz. Fotoğrafınız sır.ıy.ı 

ttıbiuir -ço iade edilmez. 

lsim, nıe lck 
\eyn san'at? 

}'otoğrafın kliıc'31 30 kuru,şluk 
pul mukabilinde gönderilebilir. 

I 
vermiyecek olursak hakiki bir 
bombardımana başlarlar, gemiyi 

J batırırlar! 
- Fakat bu barbarca bir 

harekettir! 
- Ne yaparsınız ? Kanun 

böyle emrediyor! 
- Fakat bu çeşit kanunları 

yapanlar kimlerdir? 
Bilmiyorum efendimi 
Peki!a, çekilebilirsiniz. 

Fakat unutmayınız: Bu sıkınblı 
muamelelerden beni kurtarabilir· 
seniz size yüz lira mükafat var 1 

1 
- Evet, fakat sızı temin 

ederim ki Rio dö Janeyroda bu, 
b6yle oJmıyacaktırl 

- Zanneder misiniz? 
- Kat'iyetle kaniiml 
- Yal 

PİkE 

ATINA 

SELANIK 
Bir hafta içinde bUtün Ege 

mıntakasını dolaşacaksınız. 
FiatJer birinci mevkiden itibaren 
43-32-27-20· 15 lirayadır. 

Y emelder ucuzdur. Askeri 
vesika, nufus kağıdı ve altışar 
fotograf getirenlerin pasoları 
be da va çıkarılır. 

- -
- Kazanmıya çalııırım efen

dim! 

Mister Pikmanın tebessümü 
dudaklarından ıiJiodi, yüzü tek· 
rar düşünceli bir hal aldı, bu· 
nunla beraber kendisini çabuk 
tophyarak bir parti poker teklif 
etti. Fakat yarım saatten fazla 
devam edemedi. Bu adam söz 
ıöylemedeaı duramıyan insanlar· 
dandı, projelerini anJatmıya ko· 
yuldu. Brezilyaya yerleşecekti, 
muhteşem bir köşk alacaktı, ara· 
ba, otomobil, hademe ve haşeme 
bir sf1rü insan bulacaktı. Hatta 
beni de vekilharç sıfatile hizme
tine alacaktı. Bir aralık evli olup 
olmadığımı sordu. 

Tafslllt ve bilet için mUracaat m•hallerl 

Kaptan gittikten sonra Mister 
Pikman dudaklarında geniş bir 
tebessümle bana bakarak sordu : 

- Nasıl, dedi, kaptanla fena 
mı konuştum? 

- BilAkis pek iyi lisan kul· 
)andınız 1 

Muhakkak, bu aile hem bu· 
dala, hem de görgüsüzdü. 

Geceleyin Bir Ses 
Ertesi akşam kaptan Rosun 

tahmini veçhile gemimiz Santa 
Kröz Jimanınm bir mil açığında 
demirledi ve daha evvel haz.ır-
Jamıf olduğu sanda1ı Lemen de
nize indirerek sahile yolladı, 
sandal dört defa gidip ~eldi ve 
bu müddet zarfında da karadan 
gemimize gelen olmadı. 

Levazımımızı ikmal ettikten 
sonra hareket ettik, Mister Pik· 
man ·sevincinden yerinde dura· 
mı yor: 

- Görüyor mldUllaz azızım 

Kolombo? Hiçbir arıza ÇJkmadı. 
Anlaşılan endişenizde biraz mO
balağa varmış! Eğer sahil me
murları bila istisna blltün gemi· 
leri ziyarete başlarlarsa başa mı 
cıkabilirler? Anlaşılan bir kısmını 
ihmal etmektedirler. 

- Hem evliyim, hem de dört 
çocuk babasıyım, ıeklinde bir 
yalan savurduk! 

- Adam siz de ailenizi de 
getirtiriz! dedi. 

Ge~ vakte kadar sUren bu 

müsahabeden sonra :kamarama 
döndüğlim zaman zavallı siyahiyi 
gözy;ış• içinde buldum. Çocuk 
gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 
Meğer benim gaybubetim esna· 
ıında tayfa reisi Kardif gelmiş, 
çalgıları görmUş, kınp atmış 1 

- Adam ıen de, aldırına 1 de
dim! Ben sana bir yenisini yapa· 
rim, hem de daha iyisini! 

Siyahinin sevincım glSrmeJi 
idiniz: Elime ayağıma kapandı 
öptU durdu. Ve ancak yapılacak 
yeni çalgı hakkında malümat 
aldıktan sonradır ki yatmıya razı 
oldu. Muhakkak o gece rllyasın· 
da da bunu dilşünmüştür. 

( Ark .. , var ) 

İlan 
Bursa vilayetinde Mustafa 

Kemalpaşa kazasının Çatalca 
devlet ormanından her sene 
797 gayrımamul metre mikAp 

I 

lstanbul DördUncu icra me· 
murluOun~an: .'l'n.mamına 3~li0 Jıra 

1 

kıyıuot lakdır edılon Bo) oXfo ı,az:ı 1 
dahiliııdo Fındıklıda ... :limolıntuu 

hesabile beş senede 2458 gayri· 
mamul metre mikap kayın eşcarı 

beher gayrimamul metre mikl· 
bı 115 kuruş muhammen bedel 
üzerinden talibine ihale edil· 
me üzre 20 7-932 tarihinden 
itibaren eyyamı tatile hariç 
olmak üzere 20 gün müddetle 
mllzayedeye konulmuştur. Müıa· 
yede ve ihale açık ve aleni 
surette 661:7J9 No.lı kanunların 
ahkAmı umuıniyesi veçhile 

13-8-932 tarihine müsadif Cu· 
martesi gUnü saat on beşte 
Bursa viliyelinde müteşekkil 
orman •ahf komisyonu huzu
runda icra edileceğinden talip· 
lerin Uç bin lira sermaye vaz'ına 
mali iktidarlarını gösterir tica· 
ret odası vesikasını ve mubam· 
men bedelden aşağı olmamak 
şartile vereceği bir senelik bedel 
miktarının °o 15 nisbetinde te· 
minatı muvakkatesini muhtevi 
teklifnamelerini ihale kanunu· 
nun 10 uncu maddesi sarahati 
dairesinde mezkur saate kadar 
komisyona tevdi eylemeleri ve 
şartname mukavelename sureti 
musaddakalarmın An karada 
Orman işleri Umum Müdürlüğü 
ile lstanbul Bursa Orman Mil· 
diri yellerinden almabileceji 
ilin olunur. 

mııl.ıall_csin de ~.srnaııç~" Uf sokağında 
o kı fo, G, 19, -1 yonı 10 vo 21 ııu· 
mar:ılarla murakka.m kayden bir bKp 
hauo balen ın:ı.a lıahçe elektrik ve 
tcrkos tertibatını havi bir bap ahşap 
lıaııoniıı tamamı açık arttı rmıl a , a· 
zedilmit oltıJ) 11 8 932 tarihinde o:ırt 
name i dhanhaııcye talik ediloıok 
27 !)32 tarihine musadif cuoıartoı;ı 
gfinıl sa.ıt t4toıı 17)o kadar lstaıı· 
bul ı lıııc~ıı İcra daircsiııd<.' a"ık arttır· 
ına ile eatılar.a.ktır. 

\rt tırmıya i,t'rak için yıiıdo yedi 
tcıııfııat :ıkçosi ahuır, mCJterakim vo~ 
giler ilo llolt!dİJO resirıılcri, \ nkıf iea 
re i ili owtcriye aittir. 

icra , o Jfüis kanuııunuıı 110 uncu 
madde ine tc,1ikaıı hakları tapu sicil· 
lerilo abf t olınıynıı ipotekli alnc:ı.klı· 
lar ile diger nlll.kadaranın ''O irtifak 
hakkı sahjplerin in bu haklarını , e 
hususile faiı 'o ınasnrifo clair olan 
iddialarını iH\n tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı ınilshiteleriyJo lıil· 
dirınolorl IAzımclır. 

Aksi halde haklan tapu sicillorilo 
aa bit olınıyaıı lar satıı bedelinin pnj • 
la9ıııasından hariç kalırlar. 

Alftkadarların itbu maddoi kanuni· 
yo ahkfunınıı göro tovfikf hareket et
meleri '\iO daha faıla malt}mat almak 
fstiyenlcrin 931 198 dosye numarasilo 
memuri} otim!ze müracaatları ilAn 

olunur. 

Cilt ye 1.Uhre.-J hutalıklar MOtehaasıu 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
l.tanbul emrazı zGhreviye 

diıpanıeri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
kaşisıoda No. 71 

tanhul Hima ei Ftfal cemi) eti : telefon 2.3697 
r.aJntada: Çinili ııhtıııı hanında zemin kalla ) unan 1illi ~cfrri 

Bahri acenlası: telefon Br.)oğlu 26,..2 
İznıiıde: Gazi buharı Himayei Eıfol <.' ·mİ)<'lı merkezi: Tefefon .Nl6 

1 Z M 1 R H 1 M A YE 1 ET FAL CEM IY E T f 
----------
[' İCRA iLANLARI 1 

lstanbul Dördüncü icra me
murlujundan: Tamauıııı L 533~ lır. 

kı) met takdir edilen Sülo) ma.niyode 
Elınaruf mahallesinde •ra, odalar o· 
kağıııda eski 11 ıııiikl.'rrer yeni H> 21 23 
numaralarla mur. kkam iki bap haııo· 

nlı tam rnıı ilo l ino tamamına 1392 
lira kJ~ mot tııkdır edilen a) ni mahal 
lc<le Kcmeraltı sokabrında eski S4 yeni 
30 numaralı J,ısmcn bu iki hane altı· 
na to ıtdtlf eden ha' a ız dOkkt\mn ta· 
maıııı dahi nyrı şartnamolor ile açık 

arttırıınya vazedilmiş olup 2 a~usto 

93~ tarihinde tıntııameleri divanhane· 

) e talik dilorok 29 ağusto 932 tarihi· 
ne rıı !ıs<tclif paz:ırtc!ı gflnü aat 14 tarı 
ı 7 J kadar lstanüul DfüdilncCJ lcra 
dairesinde açık artlırmn ile atıla<'ak· 

!ardır. 
Arttırııııl a iştırıık ıçin yıızdo yedi 

teminat alınır, unlter:tkim vergiler ile 
BekdiJ o rMimlori Vakıf icnrcsi miiş· 

teri~ o ııittir. 
Icra ve JflAs kanununun 119 uncu 

ııınd l ino tc-.fikan hakları t:ıpu sicil· 
Jorilo aabit olmıy:uı ipotekli alacaklı· 

]ar ile diğer alftkadaranın ve irtifnk 
hakkı !. lıiplerinin lnı hakları ıı rn 
hu 11 ılcı faiı \•o masarifo d ·r olan 
iddial. rıııı il!ln tarihindon itibaren 20 
gün içinde e' rak1 ınusbitolerilc bıltlir 
ınel<.'ri l.Lzınıdır. 

Ak i halde hakları tapu sicıllerile 

alıil olırıt) anlar ntıt bedelinin pa • 
la., mımııdan hariç kalırlar. 

\lilkacl:ırların iıbu madd i kanuni· 
ye abkAmııı:ı göre te' fi ki hareket ot· 
ıucleri "0 daha faıla malOmat nlmak 
fı:tf; cnlcırln 932 155 dosya nuınarasilo 
meınuriyetirnize milracaatları iJlln 
oltınıır. 

-----
lstanbul ikinci icra memur-

fujiundan: Bir 'borçtan dola~ ı mah· 
cuz '\ e paraya çevrilme i mukarrer 
{;. M. ehroder Markalı siyah rengin· 
de lıir aclet pi) ano 1 8 932 tnrfhine 
mu :ıdif pazartesi gilnU saat 18 rn cln 
Be) oğlu Bnraa soka .Jon Kiri ti apar· 
tınrnnıınn 3 numaralı daire iııdo açık 
arttırma surotile paraya çevrilmesine 
taliplarin yevmi rnezkurda YO saatte 
mahallinde baıır bulunmaları il!n 
olunur. 

lstanbul 5 inci icra memur
luAundan: Mahcuz olup paraya ~0,. 
rilınc i mukarrer birahane e,ya ı ı 

nıtustos !l32 tarihine müsadif pazartesi 
gilnh s:ıat 10 dan Wbarcn Be}oğlu 
JstiklAI caddesi 107 No. lu l,ristal 
birahane i öniinde satılaca.gındun ta· 
liplerin mahallinde haıır bulunan 
nıomurun:ı rnuracaatları lfiln olunur 

Kedıköy icra dairesinden: 

lstanbul DördUncU icra me
murluğundan: 

Bu ı..l rro t dilen t m.ıınıua ı~oooo 
bin lir.l kı) met takdır edilen B ) oğ-
hıada lJ (l<ı ) in ağa ın ıballesiııi ki 
'e ) eni adJcikebir 'o Tiyat so· 
kaklarınd. kain e ki 100, ı il. ı t , 2o; 
!?l, 1 il.ı (} 17. 1 1 10, 25, 2:? ' tl!l 
6, 23, 24, \O )Oni 170, 172, l74, 176, 
4, G, S, 1!) numaralarla ınurakkıı ı t· 
neden 230G ı.ilrrall eırf ınHlk ) den 
ınan oda 'o tlok!i.kin 'e ınağnz I rı ve 
halen Be) o lunun J tiki. l cad it inde 

Tokatlıyan oteli ittisaliııdo ku~ ba

,ın 1:ı. 'o digor tarafı Bahkııa :mııa 
ın ntehi Tı) atro okaı,'1 den il on ı;okak 
uz rfoc.Io gerek CaddPJ kobirc.I , ge-
rek Ti) atro ol,agı ilo Pasaj d lindo 
tiz rl rindo odaları mm; cut t bap 
mağ' za 'o t1 k!ikiıı oda! rın f "nde 
Oç katta la aj clahili ııdon iki ' N-
) atro ok 0 1 ıfe girilen (lç n t ı 1 el en 
~ıkılan ol ktrik \O sı t isatı ıı \Cut 

18 ap rt 1 uı mli9tcmil 'ito I> ıp ra 
ıı.lwı dıı;er Hıris.Uıki han ve a ajı 
<lcııı ı ki ıı .ıruf han ve pa ıjııı 10 
hı ıtıb rılc Ali) e Hanımın 111 ı'. !'!ar· 
rif od tgL bir hi c i ıııuınail<ıj h ııııı 
Jı!O ' l'l.onrada olan borcund ı do· 
Ja) ı :ı ·ıl, . rttırı ı L ilo sutışa ı ul ıp 
tart l.L ıı :?;:; t m muz 932 t ır· 
dh :mlı.u ı; o talik cdılcr it !J3.ı? 
a"u to ı ı ııu 18 iııci ııcrtoıııb Unn 
ııant 14 tc>n l 7 ) o kndıı.r lstırn b 1 Dör
dilncrı Jcr:ı daire indo açık r tırına 
ile atıl.l aktır. Arttırma ikincıdir bi
rinci arttır nada 15000 bin liray.t 111 1• 
teri çıkınıı olup lıu kcrro en c:ok art· 
tıraııın lio.;tllnclo bır:ı.kılac:ıktır. 

.Gorok mn' kii 'c gcrok pa • Jı ıııulı
to' ı bulunma ı itibarile Boyo 1 ın\ııı 
müsto na binalarmdaıı olan ı~:ıhalli 
~ezkörun nniıaycdc ino i9tirak için 
lııs C) o ıııu-.iıı mil tard:rn l Uıtl•• , edi 
teminat akçe i alınır, ınczl far bi e 
ikiııci 'llcrcı;ı do l ino Mö , ö J ııroda 
i potoktir. • 

Müterakim \ergi vo rtı umu Bele· 
di; o milşl ri ino aittir. 

:ıtıı peşin para iledir. 
1cra 1..:nıı ununun l Hl uııcu rıı:ı<lde

sine tc,·fikan hakları tapu sicillerile 
sabit oluııy an ipotekli alacaklılar ne 
diğer al[Lkadaranııı ve irtif nk hakkı 
eahipleriııin bu haklarını ,.e hu u ile 
faiz 'o ıııcsarifo dair olan iddi ıl:ırını 
tarihi ili\ııd:ııı itibaren 20 gün içinde 
'rak1 ınUshitcılerilo birlikto nı!'ı ıuri· 

Bir borcuu temini istifa ı zımnında 
rnahçuı olup satılarak paral :ı çcnll· 
mc 1 muk:ırrer bulunan karyola ,e 
oda taktmı ve saire oıyayı beytiyo 
27/7 082 tarihine tesadüf odeu carıa11· 
bn. güntl eant 16 dan 18 o kndıır Del oğ 
lunda Tiyatro soka.;ıııda açık :Lrttırmn 
ile sntılacağından Y. iki buçuk rı> mi 8) it ınol(lrı 111\n olunur. 



o 
Çikolatacılar 

Eonboncular 

Şekerlemeciler! 

Etlketlerlnizl , 

kutularsnızı , 

renkli artis t 

ikramiye ku

p o n ı a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yapll-

rabilirslnlz • 

Te-lefonı 

23969 

o 

, 
Polathnm En Büy!Jk Ve En Temiz 

Mağa;:asıdır 

lluzır ellıi::10, ıııa.ııifatura, tuhafiye, 
gazeto va ın ocnı nıı, züccaciyo, ın u
:,İki al:ıtı, hırdavat çeşitleri vtLnlır. 

il 6 aylık taksit ile gramofon ve 
ti plak verilir. ..-mır.mı:;:aM 

LW•ifmp BONO 
Hilcitınle bonolarla ın:t'l.ıııal:ı ve

:sil.alar \ e scncda.t iizorino her 
s ırı•tt(ı ıııuaıııelc yapa.r. llalıkpazar, 
:ıı.~k:sudiyl' Han No. 35 

ı·_g-ıırlıı zado :u. Dervi, 'fol. 23:1!17 
8+±95 i "' 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin eder. 
mide vtı baraaklarJ temizler. 
Basuru kökUndan keser • 
Taamı latif ve zevkle içilebilir 

Mazon ismine dlkkııt ediniz. 
Bllyük fltuJ 100 kuru,. 

Deposu• it Bankası arkuında !WAZON 
liillıı-a. Botton ecza depo•udur • ..__ .. 

................................. ı ................. ~ ................ ._ .. .. 
Susuz, sabunsuz, hrçasız 

At Yarışları 4~ 
29 Temmuz Cuma gtlnU saat 15 te Veliefendide başlıyor. 
Veliefendiye hususi trenler Sirkeci' den: 12-13,30· 14- 14,45 

Veliefendiden avdetr 17,30-17,45-18,45 

Emniyet Sandığı Emlak 
Müzayedesi 

Muhammin İkraz Ivlerlı·nıatm cins ve ven'ile Borçlunun 
kıymeti No. rnıtvki ve müştemilat: ismi 
1202 212 Hasköyde Kir;'>mitçl Ahmetçelebi mahallesinde 

Harapçeşme ror<ağmda eski 14 yeni 18 No. h 
maa bahçe hir hanenin tamamı. Mm Klara 

106 ı 1093 Kasımpaşada Ha.c.ışaban m<ııhaUesinde Akarca 
sokağında 48, -18 Mtı. ve yeni 66, 68 NO: Jı 
iki hanenin tamamı. Hasar. Mustafa ve Mehmet Arif 

Beylerle Hatice H. 
859 1696 Hasköyde Turşucu mahallesinde Sıvacı Abmet 

sokağınde eski 6 yeni 8 numaralı maabahçe 
bir hanenin tamamı Yusuf Çavuı 

1633 2488 Kadıköyündo Osmanağa elyevm Rasimpaşa 
mahallesinde atik Halitağa cedit Bakkal soka
ğında atik 18 MU. cedit 11 • numaral: bir ha· 
nenin tamamı. Hasan Ef. ve Nuriye H. tarafından 

valdeleri Safiye H. bilveliye 
800 3420 Beşiktaşta Y enimahallede Boıtan sokağmda 

atik l O cedit 14 numarah bir hanenin ta-
mamı. Hüseyin Hüsnü B. 

38000 5120 EmirgAnda EmirgAn caddesinde eski 2,21 l yeni 
2,ı. 1,2·2 numaralı mukaddema rıhtım bir bap 
sahilhane v~ derununa cari bir masura tatlı su 
ve 21 1 numarala arsa elyevm kArgir garajı havi 
iki sahilhanenin tamamı Fuat Paşa ve Fatma H. 

1250 5840 Boğaziçinde Beykozda Çeşme sokağında atik 
28, 30 cedit 18 numaraiı bir hanenin 
tamamı. Asaf Ef. 

1620 6668 Bostancı mahallesinde KHrkuyu sokağında es· 
ki 23 MU. yeni 14 numarala bir hammin ta· 
mamı. Servet H. 

960 7250 Üsklldarda Selmanağa mahıtllesinde Şeyhca-
miişerifi sokağında eıki 15 yeni 17 numaralı 
iki hanenin tamamı. ÜmmUban ve Leman H. lar 

2552 7372 Kadıköyünde ZUhtüpaıa mahallesinde Kördere 
sokağında eski 5 yeni 15 numaralı bir hane· 
nin tamamı. Recep Ef. 

13150 7403 BüyUkadada Meşrutiyet mahallesinde eski Mu· 
.. radiye yeni Muratlı sokağında eski 13, i 3 Mo. 

ve yeni 13 numarala bir hanenin tamamı. Kemal B. 
vekili Fehim B. oğlu Cevdet B. 

1225 7 444 Sultanselimdeı Debbagyunus mahallesinde Deh· 
bagyunua caddesi sokağında atik 43,43 Mil. ce· 
dit 47,47-4 numaralı maabahçe bir hanenin 
tamamı. Ruşen Ef. 

·25134 9721 Kadıköylinde ZUhtUpaşa mahallesinde Fener 
caddesinde atik 13 MU. cedit 55, 51 numaralı 
bağ ve bahçeyi müştemil bir hanenin tamamı. Didar H. 

bilbale ve Celadet B. ile V erzan 
Hanımlar tarafından bilveklle. 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlAkin vadesi hitamında borcun 
adenmemesi hasebile 61 glln müddetle satılığa çıkarıldığından ta

lip olanlarm veya fazla tafıilit lstiyenlerin Sandık ıatıı Amirliğine 

müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Seri tırat olmak, ,Uı:ilnilııüıı teravetinl 
muhafaza, kırmııadık ve çJbanların ıı:all 

olmıını lıtlyorıanıa.. 

LASTER SILBERMANN ve ŞU. 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvera, istanbul 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam'dan limanımıza muvasalatı 

beklenen vapurlar 
Nauplia vapuru limanımızda 
Allmnia ,, 1 Ağustosa doğru 
Galllla ,, 3 " ,, 
Morea ,. 13 " ,, 
Thessa1ia ,, 15 ,, ,, 

Burgu:, Varna, Köstence, Kalaa 
ve lbrail için limanımızdan hareket 

edecek vapular 
Nauplia vapuı-u limanımızda 
Allmnla ,, 1-2 ağustosa doğru 
Thessalia,, 15-17 ,, ,, 
Yakında Hamburg, Brem, Anvera 
ve Roterdam limanları için hareket 

edecek vapurlar. 
Uruguay vapuru 4-5 ağusto1a 
doğru 
Könlgsberg vapuru 30 • 31 tem· 

muza doğru 
Morea vapuru 13· 15 ağuıton doğru. 
Fazla tafsilat için Galatada 

Ovakimyan hanında Laster Silber· 
mann ve Şürekası vapur acenta• 
lığına müracaat. 

Trlefon ı Beyoğlu 641 • 674 ....................... 
lıuıir Ruca Köpek Hastanesi ı 

Sahibi : Baytar Aziz 
1 Morva hastalığına ı~arşı aşı 

Ye serum satılır. 

') Köpok alır ve satnr. 
!! - Talınit edilınit ku~larla dört 

a\:tklı ha,.vanat ve havvanata 
ıı;;ılı~ıı-1 ~ıın'i gözler sahlır. 

İstanbul Sıhhi müesseseler mii
bayaa komisyonu riyasetindenı 

Kilo 
l 1,730 Gaz yağı 
J 2, 163 Beozin 
7,000 Mazot 
1,000 Vakom yağı 

J 932 mali senesi içln sıhhi 
müesseselere IUzumu olan yu
karda yazılı gaz, benzin vesa
irenin 9 - Ağustos • 932 sah 
günll saat 14 te kapalı zarf usu
lile ihale edilmek üzere müna
kasaya kunulmuştur. Bu bap· 
taki şartnameyi görmek ve 
fazla izahat almak isteyenlerin 
mezkur komisyona müracaatları 
ilin olunur. 

Emniyet Sandığı MUdUrlUğUn· 
den: Aksaray Jsınailağa Bostan so. 
:10 Zehra ilanım 1 Eylill 931 tarihinde 
s:ındı~ımıza bıraktığı para için verilen 
2J104 Xuınaralı bonoyu kaybettiğini 

söylemiştir. Yenisi verileceğinden es· 
kbinin lıilkıııii olmıya.oağı ilftn olunur. 

Çocuk baatalıklan mUtehau111 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyotlu mektep ıokatı TeU 2496 

GAZ OCAKLARI 
Fennin Son icadı 

idareli ve dayanıklıdır. 

Bunları her yerde 
isteyiniz. 

932 TOR KIY E 

SES KIRAL. ÇESI 
intihabı 

Kadıköylinde M 1 S 1 R L 1 O G L U bahçeılnde 

Taktir olunmuı katran 
Zift 

Hafif yat 
Naphtallne 

Satgaıol 

(aynen Carbonlleum evsafını haizdir) 
Solvent Naphta 

Htalita çıkaralmııtır, 

-

Beyotlu'nda fİrketin idare merkezi olan Metro Hanında (MQ4terller 
~ Daireai) 1 inci katta 12 numarah odaya müracııat 

Afyonkarahisar Madensuyu 
~..,,öbrek, 

Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenln 
yegane madensuyudur 

Londra Sergisinde Madalya 
kazanmıştır. 

~~--~ Irak, Cava ve lngilterege ihracat gapan, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Y enipoıtane kar111ında 
Eskizaptiye 

caddesi No. 20 

Edirne Vilayeti Encü
meni· Daimisindnn: 

Edirne, Uzunköprli, Keşan hastaneleri için lüzumu olan allt 
ve edevatı tıbbiye 3 ağustos 932 çarşamba gUnQ ihale edilmek 
Uzere münakasaya çıkarılmıştır. Yevmi mezk6rda saat on bete 
kadar Edirne VilAyetl Encümeni Daimisine ve şeraiti anlamak 
için de lstanbul ve Ankara Sıhhat ve İçtimai Muavenet MUdiriyet· 
lerine müracaatleri ilin olunur. 

~ .. !Mı.AK _ve E~T~ !~KAsi iLANA Ti j 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 

İST ANBUL ŞUBESİNDENı 
Kapalı Zarf İa Satılık Emlak 

Eıaı 
419 

284 

252 
327 
307 

258 
343 

Mevkii ve Nev'i Teminat 
Cağaloğlu 1 numaralı konak (Mefsuh Türk Ocağı 
binası) 1900 
Fındıklı Molla Çelebi mahallesi Molla Bayır sokak 
11 N o. 3950 arşın arsa. 800 
Beykoz Tokat Çiftliği. 4400 
Büyükada Dil Mesiresi. 1000 
Heybeliadada Çam Limanı 9 • 11-13 No. 17275 
m. arsa. 225 
BUyükadada Kamhio önü mevkii valisi. 500 
Burgazadası Halik volisi. 225 

Balada yazılı emlak bedelleri peşin tesviye edilmek şartilı 
ve (kapalı zarf usulile) bilmüzayede satılacağından taliplerin 2.8.932 
salı gllnU saat on albya kadar Şubemize müracaatları. (29) 

Dr. A· KUTIEL Son Posta Matbaa• 
Cilt .,. ailhrevt bHtahklar teda• 

YlhanHI Karakö7 Börekıl faranı 
ııraıında S& 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Neırt1at llGdQrüı HalU Llll 


