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İzmir, Yarın Büyük Günlerin- lsı;:;u;;, ~·;~rıo; Köşe::~:·q 
den Birini Daha Y aşıyacak1 

Y edikuledeki Ölüm Zin
Küşat Resm~ Yarın Akşa1!1 Yapılacak danları Çok. Korkunçtur 

~=~~===™==- Buraya Getirilen Mahkumlar Evvela 
İzmir, 27 (Hususi) - Gazi Hz. nin heykellerinin knşat resmi ya

rm biiyük merasimle icra edilecek, bu şerefli vazifo bizzat Baıvekll 
Paşa tarafından ifa olunacaktır. Kiişat resminde hazır bulunmak Uzer• 
yakın ve uzak şehir, kasaba ve hatta nahiyelerden yiizlerce heyet 
şehrimize gelmiştir. İzmir bu suretle çok kalabalık bir manzara 

arzetrnektedir. 

Dün Gece Verilen Ziyafet 
1zmir, 27 (Hususi) Baş'{_ekil ismet Paşa dUn şehrimize muvasalat 

etmeden evvel, tren Kıırşıyakada durduğu sırada Belediye azasından 
Cemal Şahengeri Beye: u İşler nasıl ? ,, dedi. Cemal Beyı " iyidir 
Paşam. ,. cevabını verdi. Paşa sualini başka şekilde tekrar etti 
ve dedi kiı .. Hakiki vaziyeti öğrenmek istiyorum. " 
O zaman Cemal Bey de şu cevabı verdi : " Eh, 
şöyle böyle.,, Tren Karşıyakadan ayrıldıkta . sonra Başvekil Paşa 
İznıire kadar pencereden ayrılmadı ve yeni vücude getirilen eserler 
hakkında izahat aldi. Başvekil Paşa İımire muvasalattan ıonra tetkika· 
tma devam etti, Cümhuriyet senelerinde vücude getirilen milesseıelerin 
faaliyet tarzları hakkında malnmat topladı. 

İzmirlilerle Beraber Daima 
Akşam Başvekil Paşa ıerefine Belediye tarafndan çok parlak 

blr ziyafet verildi. Deniz ilzerinde Miramarda verilen bu ziyafet on 
buçuğa kadar devam etti ve belediye reisi tarafından bir nutuk 
Irat edildi. Başvekil Paşa verdiği cevapta bilhassa ıunlan ıiSylediı 

.. - Biz daima İzmirlilerle beraber yaşadık ve beraber çalqbk. 
Bundan sonra da beraber yaşayacak ve beraber çalııacağız. Bunun 

( Devamı 3 üuci! uyfada ) 

Anadoluda 
Fabrikaları 

Yeni Bir~ 
Açılacak 

-----·-
Yeni Fabrikaların Konya Ve Afyon 
Taraflarında Tesisi Diişünülüyor 

...-L ~-~-

Bazı ecnebi gruplar inhisar cab da tenakuı etmiftl. AIAka• 
Umum Mtıdtırlilğllne mllracaat darların verdilıleri izahata gire, 

bu teşebbllı tahakkuk edecek 

Blr• fabrika•• te•l•I tas•vvur edilen Afyonka ... hl•arı 

---""lil-

Bugün Üç Yaşında 
uson Posta,, bugUn UqUncU 

senesini idrak etti. N•frlyat 
hayatımızda dalma muhterem 
okuyucularımızın muhabbet 
ve teveccUhlerll• karfll•ftık. 
Kendilerine litfekkUrU borv 
blllrlz. 

Çok Mühim Bir 
Muvaffakıyet 

Nevyork 26 (tıususi) - Dok· 
to~luk muvaffakıyetinin en büyük· 
lermden birini idrak etmek, Şf.. 
kago DarilHUnunu klinik ıeflerin• 
den Profesör Karelle na1lp olmut
tur.Profeı~r Karellin muvaffakı· 
yeti, ~enç bir kGpokle ihtiyar bir 
k6poğın kalplerini alarak biribi· 
ne nakletmek olmuştur. Bu tec
rübe, ümit edilmedik bir netice 

vermiştir. ihtiyar k8pek, rençleşen 

Profe•lr K•reH 
kalbin!n tulrile yonl bir hayaUyet 
bulduıu gib! ırenç kö el• nak· 
lolnnan ihtıyar kalp pi . . 
...t d'M ae, IÇlDe 
•• r ı.. ıenf uzviyetin tealrile 
şayanı dikkat bir zlndegl ,.aster
miye baılamışbr. 

Bu tecrllbeler artırılcLktan 
ıonra ihtiyar Y• hasta fnıanlara 
ıenç maymun kalbi nakletmek 
mUmklln olacat1ndan, beıeriyet, 
Yepyeni bir lıtıkbal ile karıda,. 
mıt bulunuyor, demektir. 

Greta Garbo 
Bu Meşhur Yıldız Arbk 

Sinemadan Çekiliyor 
Nevork, 26 ( A.A ) - Maruf 

sinema yıldııı Greta Garbo 30 
temmuzda vatanı 0~811 İıveço 
gitmek Ozere buradan vapura 
binecektir. 

ederek Anadolunun baıı mınta· olursa köylil elindeki arpaya kolay
kalarında bira fabrikaları açmak lıkla ve daha iyi fiatle satabile• 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. in- cektir. Ayni zamanda giln geçtikçe 
hisar İdaresi grupların bu talep· Anadoluda da taammilm eden Zannedildi· 

Boğulur, Sonra Başları Kesilirdi 

l Yedlkule zlndanlarınan harlqten glrUnU .. 
stanbul, tarihin eıld devirl.. tamam 1 MO HD• eneJ af. 

rinde, yıllarca kan Y• at9f dalıa- fer Bbanı lmparatorl.;ım mu~ 
ları arasmda boğulup kalmııbr. tılamak içla albndan bir = 
Blzanılılar devrinde ve daha fer kemeri ıeklinde 3rOlmOı, bir 
ıonra Osmanlı padftahlarınıa müddet sonra mahkamlann zfta-
ıamanında aaılanlar, kesilenler Ye dan olmuıtur. Fakat buraya kala-
botulanlar o kadar çoktur ki... lan al~ınları buglln bulmak fmkln.-
bunlan adet mefhumile mukayeH aızd1r .. Çllnktı put lancılu bunlan 
etmek imkAnsızdır. çoktan ıökOp g6ttlrmllflerdir. Bta 

lstanbuluo köşelerini dolaıır- ~a~anl~kik bodruma airerkea tür-
ken vaktile mahkllmlara zin· erı0 .. eo diken oldu. 
danlık eden yerlere ujramadan ogr~o çok korktum ve yıl• 

· ıeçmek bUyUk bir kuıur ıayıla· ~lm. Eskiden inı~arfi için tatbik 
blllr. Bu zindanlar araaında ıUp- ~lnao kcezanmk hend 

8 fl iÖZlere 

kJ 
mı çe me , a ım Y•P k 

he yok , en meıhuru ( AJ.. boğazdan •ı•.. k İa • bnkapı ) dır. Bu inaaa mez· dök k gibi gı l aynar s rke 
bahaıı buglln Yedikul d dl m~ ıey erdL O zaman 
lfmiz yerdedir. Burası • b d .. ceza, ınsanı mahvetmek için ve-

un an (Devamı 8 inci 1ayfada) 

Hicazdaki İsyan SiyaSi 
Bir Mahiyet Aldı 

İsyan Ordusu, H~caz Hududunda Diğer 
Kabilelerin iltihakını Bekliyor 

!erini tetkik etmiı ve milsbet bira, çok ucuz flate teda,.ik edf· iinegöre, mu· 
cevap vermiştir. Bu va~iye~ kar• lecelctir. ilk nçılacak fabr k1 ' arın maileyha sino-şısmda gruplarm bira fabrıkala· Konya ve Afyonda tesisi tasavvur nıa AJ.-.mlnden Ciddi bir tehllkaya maruz olan 

b 

· · d t · etme- d'I kt d' ~ K d'' H.lcaz Kıralı lbnlsauut ( Orted•) 
rmt u sene ıçın e ests e ı me e ır. k u us, 25 (Hususi) - Hicaz h 
Jeri çok muhtemeldir. . AIAkadarlardan bir zat bu hu- çe ilmek niye· •• Necil Kırallıg" ı, blltün dUnya• ısyan areketino ıebep olm• 

A d l ht l
'f yerlerın· susta şunları söylemi~tir: tindedlr. d h k tur. Bu hareketin baıında marUf na o unun mu e ı 'il a U üm sllren lktısadl buhra• B ili k " Bö 1 b'r f b 'k 1 e abileıinin rel•I Cl ... ybJ ibnl 

d· , bilhassa Konya, Afyon bava· - Y • 1 a rı anın açı· (Son Posteı k • .,. Jisınde, bira imalne çok elveritll mail hem müstahsil köylftniln, Bu maruf yıl- nın a sı tesirile nazik gilnler Rifade bulunmaktadır. 
cins arpalar istihsal edilmektedir. hem de müstehlik tehirlinin men· d k yaşamaktadır. Ayni zamanda iki Bu adam kllrdOr. Y edl sene 

I faati ı'cabıdır. Bilhassa Afyon ve ızın ontura• senedenberı' hlikUm ü k k evvel, Hicaz Kıralı HU1eyin ma..ıı... 
Bu arpalar, Avrupanın muhteli t 

8 

ren ura .. l A d'ld' t Şl a-Konyada yetişen Arpalar bira ı mayıa ayın· lık bı'rçok k b'l l . up e ı ık en sonra mali Hica .. şehirlerine, bilhassa Almanyaya da bit mi 41 t f. ' a 
1 

e erın mezruatile dan teb'it edilmişti. Belli! kabile-
.bira imali için her sene külliyetli imaline çok muvafıktır. Bu to- Grela Ga;b.,.. hayvanlarını imha ettiğinden, oi, ibni Bifadenin telklnlle Sina 
miktarda ihraç edilmektedir. şebbüs memleketin bUyllk bir nun sinemadan sıkıntı bUsbUtün arlmıt!ır. ve Ai<abe laraPa rıııa hicret et· 

Buhran dolayısile Avrupa ihtiyacına tekabil
1
l edecektir. Bil· l t:... çekilmek iste- Bu yüzden, bazı kabilelere miştir. 

memleketlerinde bira sarfiyatı hassa harice ıatı amıyan arpaların lıft' d verilmesi mutat olan aidat ile Bir ara lbnl Rifade Kahireye 
mahsus derecede azaldığından, bu fabrikada daha elveritU fia t• ___..__,______.._ --.--....;.,;, iğini evvelce memur ve askerlerin maaşları geçmiş, orada birtakım kimıe-
Avrupaya yaptı""ımız arpa ibra· lerle işlenmesi mtımkOD olacakbr.,. Gr•t• Garöo de yumııtık. verilomemiıtir. Bu h-' mühim hır' 

5 ~~~~~~~~~~~~~~~~_:_~~~~~~~~~~~~~__:~~~~~~~~~~~~~~~~~~D-e-va_m_ı~8~i~n=ci--=ıa~y~fa~d=a~~ ~~~~_J 
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______ ,an Sesi 1 j Günün Tarihi 

Yu~urta İhracah ·-~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~ T~arecilikte 
Düzelmeli M••h• B• K k 1 k İnkişaf 

Yumu•ta ibracah mevoiminde- u ım ır aça çı 1 İnsanların Hava işlerine 
yiz •• Ambalaja ve tasnife ehem• QJ Al"k l 
miyet vermiyecek otursak reka· an a a an Artıyor 
bet sahnesinde ön nfı alamıya• Bı· r Şebeke Gu·· mru·· k Resmı· Vermeden Bir istatistiğin, istatistik olmaktaaı 
cağız. Bu hususta halkımız baıka bir mahiyeti yoktur. Havacı• 
diyor ki: hj-a ait olmak üzere aon vücuda • G getirilen cetveller bu noktadan tetkik 

Ali Bey (Sultanahmet Çatladıkapı 121) Karmakarışık işler o·· rmu·· ş edildiği zaman görülüyor ki, dünya-
- Her sene Avrupaya ( 8 ) daki havacıhk faaliyeti gün geçtikçe 

milyon lirahk yumurta satarmışaz. ehemmiyetli bir surette artıyor. Ha· 
Fakat son zaman]arda yumurtala· Haber aldığımıza g6re polis idaresile GUmrük fakat bunların gümrük resmini vermeden gizlice va itlerinin en ziyade inkişaf bulmıya 
rtmız iyi ambaiaj edilmediği için müfettişlerinden bazılan yeni bir kaçakçılık hidi· memleket dahilinde satışa çıkarmıştır. Şebeke bu baflad1ğ1 tarih 1919 •enesid ir. O 

sesinin tahkikatını yapmıya başlamıştır. Hldise, bir gayrimeşru usul ile açıktan binlerce lira temin günden bugüne, bütün dünyada milşlerilerimizi kaybetmişiL Bu ( 185,100 ) miJlik yeni hava yolu 
ambalaj ve tasnif meselesi Türk şebeke tarafından şapka kumaşları üzerinde yapıl· etmiştir. Mesele ehemmiyetli surette tahkik edil- •eyrü•efere açılmıştır. Halbu· 

ihracat malları için mühim ve ha· dıiı haber alman mühim bir kaçakçılıktan ibarettir. mektedir. Bu karışık kidiseye ait tahkikatiıı yakın· ki 1919 •enesindeki hava yolla• 
yatl bir meseledir. Dünyanın en Bu şebeke başka memleketlere sevkedilmek ü~re da bitirilmesi ve maznunların Gümrük ihtısaa mah• rının uzunluğu ( 3'.tOO ) mili ge'• 

1iyi nıallarını yetiştirdiğimiz halde şeLtimize mühim miktarta şapka kumaşı getirtmiş, kemesine verilmeleri çok muhtemeldir. v!~~rd:~ıis y=~~~:n ~:!. h:~,:~:!ı~: 
~snil~ılik ve amb~ijmzlık y~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ umnlutu (~) mileb~t olmak• 

zünden mevkiimizi rakiplerimiz Sahtekarlık Iİhfi/a-1 Esnaflar tadır. Bu arada buauai tayyarecilf· 
alıyor. Artık bu iş ferdi olmak- '-./ tin de günden güne büyök bir in· 

tan ç.ıkmıfbr. ihraç teşekkUlleri Kullanılmış Çaylan Tekrar Alev,endı· Teavün Sandıkları İşe Ya- kifaf arzettiği göze çarpmaktadır. 
yapılmalı ve Hükfımet tarafından L~ 1931 aenesinde, aiYil tayyareci• 
da kontrol edilmelidir. Sabyorlarmıı -- rar Bir Hale Getirilecek llkte çalttmak için müracaat ederek 

Ko··se]ecı·ıer Fiatlen· Art- E f . 1 . . A b. pilot diploması almıya JnU\•afl.1lr * Bau kimseler alAkadar ma· sna cemıyet ermın asrı ırer olan amatörlerin adedi 892 d r. B1' 
Salt Bey (Caialoilu Kapalıfmn 5) k 1 d k hr tırmaclıkJarını Söylüyorlar meslek cemiyeti haline getiril- 1 b 

Y 1 . am ara, müracaat e ere şe i- mesı· hakkında lstanbul Halk aaret e ütün dünyadaki amatör ta;n 
- umorta anmıza müşterı d h k lı ld Kunduracılar arasındakı" ı"btı·· yarecilerin adedi ( 2091 ) e baHfı miz e çay sa te Ar gıy yapı ıgy ı F k ld H t• t f d 

bulunmuyormuş. Halbuk1· geçen 1 f · k b ·· k d K ır ası are eye ı ara ın an olmuftur. 
h kk da b. .hb .k.. tt a gıtti çe üyume te ir. öse- k 

sene hububat çok ve ucuz oldu- a ın ır l ar ve §1 aye e esaslı tet ikat yapılmaktadır. Ma· e·ın S·:ıyyah 
y · • 1 k · • d k bulunmuşlardır. leciler deri ve kösele fiatlerioi hiyetleri biribirine benziyen ce- 0 

gu ıçın mem e ebmız e ço ta· yükselttikleri hakkma ı·kbsat veka· · 1 · b' l · ·1 · Bu ak•am ltalya bandralı ( Ko ..... 
k · · k B 'k.a .. b h·ı mıyet erın ır eştırı mesı mevzu- "" .. -

"U yetışmış ve ço yumurta u şı ctyete gore, azı ı e· leline malumat vermek üzere teverde ) vapurile limanimızn bin bahs olduğu gibi, KAtibi Umu· I 
&nnmışbr. Fakat bunları taze bir kirlar kullanılmış çayları kahve- Ankaraya bir murahhas gönder· milerin de yeni salahiyetler ilo taJya.n ıeyyahı gelecektir. Seyyahl•• 
halde Avrupaya ihrar edemedigy i- lerden toplıyarak kurtup boya· mişlerdir. d k te!:rimizde üç gün kal&caklar •• 

r teçhizi üzerinde üşünUlme tedir. 
miz için son zamanlarda yumur· makta ve tekrar satmaktadırlar. Kösele ve deri fabrikacılarının lstaobulda mevcut bilumum ea· ~~de'::k~~d~:~zuncu rünil aabelıleyla 
talarımız müşteri bulamaınışbr • Bu hilekarlık çay tacirlerinden verdiği malUmata göre 

11 
Avrupa· nafın mensup oldukları cemiyet-- B b k T 

Bütün dünya yumurtaların tasnifi bazılarının nazarı dikkatini celbet• da kösele ve deri fiati son za- lere yazılmalarından sonra esnaf e e otun Depo.su 
için bir usul kabul etmiştir. Bi· manlarda yüzde kırk artuğı teavün sandıkları kuvvetlendirı·· TGtün lnhi1ar ldarui Bebekte~I 

miş ve tahkikat yapılması için ·b· ı ı · d · ·b d tGt" d T k i d K l xim de bu cereyanları yakından gı 1 • ıazıran an ıh aren e lecek ve bu sandıklar vasıtasile un epoıunu a 8 m e 0 va a 1 

ve dikkatle takip ederek tedbir· teşebbüse geçilmiştir. Bu sahte· mualllele vergisi altı kuruştan on esnafın sıhht vaziyeti kontrol Hüuyin Beyin deposuna nakletmittl•. 
kirbğa cür'et edenlerin hüviyet• kuruşa çıkarılmı ştır. Böyle oldugv u Bu nakil, ta1arruf makaadile yapıl-

ler almamtz lazımdır. Her ne ise k edilecektir. Ayrıca bfttftn esnafın mıttır. 
bu hususta nizamname mi yapıla· leri henüz belli değildir. halde mevcut sto dolayasile deri okutulması da temin olunacaktır. Tarih'"ı Seı·v·ı YıkılHIOI' 

ve kösele fiatinde bir yükselme ı ., 
cak, talimatname mi hazırlanacak T 1 b T h .. .. yoktur. " Halbuki kunduracılar • e Kocamustafapaşa da SambülefendJ 
ne yapılacaksa biran evvel yapıl- a e e e acumu bu iddiaların tamamen aksini iş lstiyenler tekkuindeki tarihi &eni atacı yılul• 
malıdır. Çünkü ihraç mevsimi ileri sürüyorlar. - ---- ma tehlikeıi gösterdiği için cami 
timdidir. Vakit geçirmiye gelmez. Bilhassa Meccani Mek- Bunların verdiği malumata Müstahdemin idarelerine kayyumları dün Müze İdaresine mi-

il teplere Girmek istiyorlar göre, memleketimizde hiçbir ae- racaat ederek bu tehlikenin önOne 
Salim Bey (SultanıeUm Fııtıkdibl 17) hep yokken hem deri ve hem Müracaatler Çoğaldı geçilmesini iıtemiş erdir. Müze İda· 
- lktısadi buhrani yenebilmek Deniz Lisesine bu sene 50 kösele fiatleri yükselmiştir. Hatta Şehrimizdeki milstahdemin ida- re.i bu tarihi ağacın altına yeniden 

1 b 1 k Ş. d. k d de.tekler koyacktır. 
ve refaha erişebilmek için mut· ta e e a ınaca br. ım ıye a ar bu yüzden altı yUz kadar ima· rehanelerine son aylarda fa:r.la Beladıya Blitçesi 
laka ı·hrac t z tt. ortamektep mezunları bu mek· latbane on gündenberi işsizdir. mu"racaatJer yapılmaktadır. L a ımı 1 ar ırmıya mec· .q Belediyenin (932} bütçesi he-
bu ıh · ı · · t k ll ı tebe imtihansız alınıyordu. Bu se• Hükumetin bütçeden fedakar· bulmak 1·stı'yen hı·zmetçı·, bademe, ruz. raç ış erının e e er e nilz Dahiliye vekaleti tarafından 
d d ne taliplerin adedi 350 ye baliğ lık yaparak, halk lehine kösele ve k b b b ) b k 

1 are e ilemiyeceğini son zaman· deri fabrikalarının verdiği bir uşa , a çıvaıı, amma , e çi tasdik edilerek iade edilmemiştir. 
ı d k t'I tt ··t dd"t olduguy ndan imtihan açılacaktır. d d' b. h li t t B"t ı·n gü 1 d - el ·ı ar a a sure e ve mu ea ı milyon lirayı nşan muafiyet henüz a e ı ır ay ar mış ır. u çen şu n er e gotı erı e-
tecrUbelerle öğrendik. Devlet Talebeler' bilhassa ücretsiz kalkmamışken fiatleria birdenbire Belediyeden muntazam ehli· ceği tahmin edilmektedir. 
kontrolu altında her madde için mekteplere girmek için daha yükselmesi doğru değildir. yetnama alarak elyevm çalışan Bir Af Talebi 
ayrı ayrı ihraç kooperatifleri ya· şimdiden mUracaatlar başlamış· lktısat Vekaleti, muafiyeti, hizmetçilerin adedi 2500 il bul- Adam lSldürdüğü için 15 seneye 
pılmalıdır. Mallarımız çok iyi ol- lardır. Bu aene meccani mektep- hem halk ve hem de kundura sa- maktadır. iş istiyenler arasında mahkQm olan ve Istanbul hapisha• 
duğu halde teşkilits1zlık yllzün- lerc müracaat edenler geçen se- ayiinin inkişafı namına vermiş 10-15 liraya raz.ı olanlar hayli ne•inde bulunan Osmanın hr.stahfı 

nelerdekı. mnracaatlen·n beş mı·s· ve vermektedir. Stokların eski f d M l d dolayııtle Müddeiumumilik mütebaki 
den Satamıyoruz u azla ır. Usla ı emı·n ı·darebane-• fiat Uzerinden satılmasına temin hapislik müddetininin hu.suıi &urette 

Jf- lidir. etmek icap eder. lcri bu kadar fazla iş talebi affi için haı:ırladığı mazbatayı dOn 
Şefik Bey (Sirkeci Şahlııpa~a oteli) B h T .. d .. l" oldugv u halde haftada bı"rkar Adliye Vekaletine aöndermic:tir. 
- Bizde tavukçuluk en ka- Belediyenin Yeni Bir Davası u ususta icaret mu ur U· T e 'S 

l b. t• tt• ç·· k. t Beledı·y· Galatada Kule dı'bı·n· lüğiinün giriştiği tetkikat henüz muamele yapa bilmektedirJer. Recep Bey 
zanç 1 ır ıcare ır. un ı op- "' ikmal edilmemiştir. Verilen malumata göre bu 
raklarımız geniş, hububatımız bol deki Şahkulu mezarlığının ken- h b b · ak f/.arekef Eltı• 

k f 
te acUmün se e i ış aram 

ve ucuzdur. Sene de ( 8 ) milyon- disine verilmesi lazım geleceği Bı· r Tev ı· 
üzere Anadoludan ıehrimizo 

luk ihracat az bir şey değildir. hakkında Evkaf aleyhine açtığı 
gelenlerin müracaatidir. 

Eğer yumurtalarımız fenni bir davayı kazanmıştı. Belediye şim· Dün Şehrimizde Bir Katil 
ıurette tasnif edilir 'le hiçbir hile di de burasını kiralayan Acem Maznunu Yakalandı Mısır Ve ihracatımız 
karııtınlmadan taze olarak ATJ· Mecit Efendi aleyhine mezarlıkları Harici Ticaret Ofisine gelen 

Erzincanda av tüfeği ile bir 
rupaya gönderilirse bntnn dünya tahrip davası açmıştır. genci öldürmekle maznun yüzba- malumata göre, Mısır Hilkiimeti 
yumurta1arile rekabet edebiliriL Düyunu rlkUVahhide şılıktan mütekait Mehmet Ali bazı hububat maddelerinin güm-

Adil Beyin Tefti~leri Bey isminde bir zat şehrimizde rük resimlerini arttırmıştır. 
T Düyunu Muvabbide dUn Bor- yakalanmıştır. Maznun kendisinde Bizim ihracatımızı alAkadar 

Gümrtık ve inhisarlar müste- aada elli dört kuruş, Anadolu akıl hastalığı bulunduğunu iddia eden darı, mısır, çavdar, reaim· 
ıarı Adil tJey diln inhisar ve tahvilAh da otuz lira altmış kuruş ettiğinde Tıbbıadliye getirilmiş leri de arttırılmıştır. Ofis bu sa· 
Gilmrilk idarelerini teftiı etmiştir. üzerinden muamele g6rmfiştür. müşahede altına alanmıştır. hada tacirleri tenvir edecektir. 

Tetkik aeyahatine çıkacağını ••• 
velce haber verditimiz Halk Fırkaıı 
Umumi Kitibi Recep B. diln akıam 
Romaya hareket etmittir. Recep 8, 
i•taayonda Meb'ualar, Halk ı;'ırkHı 
Te hilJdunet erklnı tarafmdan tetyi 
edil mittir. 

Recep Bey dotru Romaya gide
c6k, oradan diter Avrupa ıehir,erin• 
geçerek bir buçuk ay kadar tetldkat 
ile meıııul olacaktır. Bu müddet 
zarfında vakit bulduğu takdirde te• 
dniaile de mefgul olac:akbr. 

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

1 : Komşu - Hasan Bey, 
bizim Güzellik Kıraliçası •• 

2 - Bütün gUzeilerin içinde .. 3 - Parıl parıl yanıyor, göz· 
leri kamaştınyormuş .• 

4 - Birmci çı1rncakmış galiba. Hasan Bey - Ayol •ek"z guzelln 
içinden •eçilen Keriman Halis Hanım 
birinei çıkarsa düşün bir kere bizim 

1::4 m ilvnnnn iırinde neler. ne aüzellar 
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Her(ÜD ---
Jı,!ünderecatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş-

tir. -
fzmirde 

Küşat Resmi Yarın 
Akşam Yapılacak 

( Ba.ş tarafı 1 inci aayf ada ) 
aksini zannedenler ve aksini 
düşiinenler ahmaklardar. ,, 

rzmir Baştanbaşa Donandı 
İzmir, 27 ( Hususi ) - Dil.o 

gece şehir Başvekil Paşa şerefı
ne baştanbaşa elektrik tenviratı 
içinde pırıl pırıl yanıyordu. Şeh
rin birçok yerlerinde de fener 
alayları tertip edildi. Belediyenin 
ziyafetinden sonra veriler. gar
deııparti de çok mükemmel 
oldu ve ilk dansa Başvekil Paşa 
kalktı. BugUn Halk Fırkası tara· 
fından 250 kişilik bir ziyafet ve
rilecektir. 

Manisa istasyonunda 
Manisa, 26 (Hususi) - Baı· 

•ekil Paşanın treni şehrimize uğ· 
radığı zaman keudllerine yeni 
yetişen üzüm mahsulümüzden taze 
bir salkım ikram edildL Bir tar 
yare filosu Başvekil Paşayı 
semadan karşılııdı. ismet Paşa 
alakadar amirlerden viliyetimiz 
hakkında bazı mahlmat aldı. 

Maarif Vekili 
lzmir, 27 (Husu~i) - Başve

kil Paşa ile şehrimıze gelen Ma· 
arif vekili Esat B. bugün Berg~
maya gidecek, tarihi harabeleri 
gezecek, tc(kikat yapacaktır. 

Kuşat Saati 
İzmir, 27 (Hususi) - Heyke· 

lin küşat merasimi yarın saat 
18 de ba9byacaktır. 

lzmir 
İstanbul 
Ve Atina 

Yunanlıların Tilrkiyeye yap
bldarı seyahatlere mukabil, İzmir 
Himayei Etfal Ce~iyeti de. ~ir 
Ege seyahati tertıp etmıştır. 
Seyahat bir hafta devam ede
ce", mübadil Yunanlıların İzmir 
•e lıtanbulu ziyaret etmelerio.e, 
Türk mUbadillerinin de Selinık 
•e Atinayı görmelerine imkin 

verecektir. 
Seyahat için lUks bir Yunna 

•apuru tutulmuştur. Vapur Ati
nadan kalkarak Yunan seyyah· 
larmı İzmir ve lstanbula getire· 
cek, sonra 10 Ağustosta İstan· 

~ buldaki yolcuları alarak lzmir 
tarikile Pire ve SelAniğe gide
cektir. 

Bir hafta içinde bütün Ege 
havzasını dolaımak imkanını ve· 
ren bu seyahati 15-43 liraya yap
mak m\imkün olacaktır. 

1stanbuldan iştirak etmek iıti-
yenler şehrimiz Himayei Etfal 
cemiyetine müracaat edebilecek· 
terdir. 

Öz Kızını 
Öldürmüş 

ı - Puz~, r veya dalg J .. .F; iıe 
sahile düşmüş gemi ile, de~i~de yol 
alan bir gemi arasında muhım bir 
f k vardır. Biri rüzgira ve daJ
;:ıara mukavemet kabiliyetin! hai~
dir. Diğerı ayn· mukavemetı haız 
olmadığı için karaya oturmuştur. 

2 ·- ırıs nıar Ja hoyledır. B r 
kısmı rüzgar ve dalga kartıaında 
derhal karaya oturur veyahut limana 

kaçar. Bir kısmı rüzgar ve dalgadnn 
korkmaksızın yoluna dev.ım eder. 

• klukavemet 

3 - İk ncııer hayatta iradesiz 
yaşayan insanlardır. Makinesi bozul
muş bir motör gibi dalga onu nereye 
götürürse oraya sürüklt!nİr. Ve ha
yatta bütün nasibi bir yerden bir 
yere sürüldenmektir. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

.......................... -........................................ .... 

Gorgulof Deli Mi? 
Doktorlar Arasında ihtilaf Çıktı, 

Avukat Ateş Püskürüyor 
Pariı 27(A.A.) - Dünkll cel· 

sede, emrazı akliye mllteha15ıla
rından birisi Gorgulofun ne 
megaloman ne de itisafr ~ir 
ır.anyak olmadığını beyan etmış, 

k Un ef'al ve harekAtından mer uıı. d v •• 

tamamen mes'ul ol ugunu soy-

lemiştir. 
GorguJof, bu mütehassısı ta-

babet kıskançlıhı ile itham, bu 
zat, bir tabip değil, bir jandar-

Go r gu l of 
Bu sırada Gorgulof ayağa 

kalkm11 ve aaçmasapan bazı 
sözler sCSyJemiıtir. 

Müdafaa vekili " Susunuz, 
doktoru sözlerini söylemeğe bı· 
rakınız, o sizi kurtarıyor ,, diye 
bağırmıştır. 

Kezalik, müdafaa tarafından 
celbettirilen Dr. Tuluı da şunları 
söylemiştir: " Bir fikir edinmiye 
çalıştım, fakat muvaffak olama-
dım.,, 

Şeker, Kahve 
Kararnam;-Bugünden iti

baren Tatbik Ediliyor 
Ankara 27 (Hususi) - Şeker, 

k bve ve ~ay hakkındaki karar
n:me bugUnden itibaren tatbik 
mevkiine girmiştir. Bu kararna
me wucibince, 30 mayısa kadar 

llmrUklere gelmit ve 6 ~emmuz 
farihine kadar sıparış edılmı şe
k kahve ve çaylar takasa ta
b~r olmadan ithal edilecektir. 

İngilterede 
- -

20 Bin Mensucat Amelesi 
Grev Yaptı 

Londra, 27 - Grev i!An eden 

20 bin mensucat amelesı Bünley
d bazı kargaşalıklar yapmıştır. 
z e b ta nümayişçileri dağıtmak 
içTn 

1 
mUteaddit defalar müdaha

leye mecbur olmyştur. 

madır, demiştir. Eğer, ben şahsen merkumu mua· 
Bundan sonra Sem vilAyeti yene edecek mevine olsaydım 

bimarhaneleri emra:ıı akliye mil- zannederim ki " fikri tenkit nok-
tehasslSI ve müdafaa tarafın- ıanhğı, efkarı vafiye, yüksek te-

dan davet edilmiş olan Dok- kebbür, muazzam bir megalomani, 
tor Logr res:ni mütehassısların tehlikeli bir mahluk oldugw unu 

"b. " raporlarını t~nkit eyl7miş ~e ır söyliyerek böyle bir ehliyet-
hastanm aksülAmeUerı malum b~· sizlik vesikasa ile derhal kendisini 
lundukça onu muayene etmek lü-
zumsuzdur. Gorgulof gayritabii ve timarhaneye ıevkederim." De-
yarı mecnun meyanına dahildir. miştir. 

Saçmalamıya Başladı 
Müdafaa tarah doktorun fi- ş'lmaz bazı ıözler telaffuz et-

kirlerini söylemeainde ısrar elti• 
ğinden mumaileh te " mOttchimi 
muayene etmek lAıımgelirdi. 

11 

Demittir. 
Müdafaanın üçUncU miltebas

sısı olan doktor Logren, doktor 
Logren, Dokro Logrun ifadatına 
müşabih beyanatta bulunmuştur. 

Miltehim bu sırada tekrar 
ayağa kalkmış ve yeniden anla-

Define 
Arıyanlar 

Karacabeyde iki Kişi 
Yakalandı 

Bursa, 26 - Karacabey ka
zasının Subaıı köyünde hafriyat 
yapan iki kişi yakalanmııtır. 
Bunlardan birinin İskeçeli avukat 
Dimitri Yuvanidis, diğerinin de 
Fenerli Makso olduğu anlaııl
mıştır. Dimitri Yuvanidis geçen· 
lerde memleketimizi ziyaret eden 
Trakyalı iazetecilerle Tiirkiyeye 
gelmiştir. 

Polise verdikleri ifadede, 
meşhur Yunanlı bir remilcinin su 
başında zengin bir hazine olduğu· 
nu haber vermesi üzerine burada 
gizli bir define aradıklarını söy
lemişlerdir. Tahkikat tamik 
edilmektedir. -----

Katil Kuyu 
- -

miştir. 
Mudafaa vakili kendisini sue

turmakta adeta zahmet çekmiı
tir. Gorgulofun müdafii bundan 
sonra mahkemeye bugiinkö cel
sede irat edeceği sualler 
meyanında jOri heyetine hitaben 
aoracağı "Gorgulof delimidir" 
aualioin de mevcut bulunduğunu 
ihbar eylemiıtir. 
( Tafslllhnı 5 inci Sa7famı:ıda okuyunuz ) 

M. Venizelos 
Bu Sene Yalovayı Ziyaret 

Edemiyecek 
Atinadan yazılıyor: M. Veni

zelos elyevm Fransada bir kap
lıcada tedavi ediliyor. 

Yunan Başvekili bu sene Ya· 
lovaya gelemiyeceğine, bu husu.
ta İsmet Pqaya bir meatup ya
zarak itizar beyan edeceğini 
ıöylemiıtir. 

Hava Harbi 
Fransada Mühim İçtimalar 
Ve Müzakereler Yapılıyor 

~aria, 27 ( A. A.) _ Hava 
harbı mlldafaası yüksek komis· 
Y.onu I?abiliye nazırı M. Şotamn 
rtyasetı altında içtima etmiştir. 
Celse esnasında Mreıal Petain 
~a~a bombardımanlarına kar,; 
~ıvıl halkın mfidafaası için etraflı 
ızahat ve tafsilat vermiştir. 

Sözün Kısası ı 
Altını B-ıı-ls_a_k 

Yapacağımızı J 
Biz biliriz! 

•----A.E. 
Bu s;ıbah gazete.erin birinde 

büyilk harflerle yazılmış bir ser
levha gördüm. Baktım, bizim 
arkadaş kat'iyetle iddia ediyor: 

- M. Heryo çok büyük bir 
Tlirk dostudur, diyor. Meslekda
şımı böyle kat'i Lir iddia serdine 
sevkeden sebebin ne olduğunu 
merak eltim. Yazıyı okudum, ve 
öğrendim ki: 

.. Bulgar Başvekili M. Muşouof 
A uup ıdaıı .:::ofp) a döndtığli zaman. 
ajans ıııulınbirleriııi toµlıyarak ornda 
ı;ordtlklorinı anlatmış 'o bu arada 
An.ıdolu Ajansının ıııuhabirino düne· 
rok ~I. Hor) o ilo tcııı:ı.s ettiğim zaman 
onun şahsıı.da ı;ok bit) Uk bir 'flırk 
do tluğ11 buldum, rraıısız Bap ekili 
bana TOrki) eden ciddon dorın bir 
takdir vo ınuhabbotlo baheotti oka.-
dar ki: ' 

'fUrkiyo ile bu sulhpor\'er, .ı 
zilotli ıııillotlo nlçln •e naı;ıl olıııuı 
ta harp ctıııi,iz, bir tilrlü ha\ salam 
almıyor, dt'di denıiı ! » 

Allah selimet versin bizim 
arkadaı bu haberi okuyunca 
iddiayı basmıtı 

- M. Heryo çok bilyllk bir 
Türk dostudur, demiı ! 

* Fransız Başvekili Fransanın 
en sevimli, en temiz ve en dil· 
şünceli devlet adamlanndan biri
dir. Fazla olarak ilmi ve irfan ile 
maruftur. " Vagoer " ile 11Beet
hoven ,, in ve 11 Madam Reka
mier " in hayatlarım tetkik 
ederken senelerce tozlu tarih 
kitapları üzerinde uğraımıt
tır ve bu arada Tilrk dost-
luğunun Fransaya temin ettiği 
kazancı da mutlaka öğrenmiştir. 
Binaenaleyh s6ylediği sözlerde 
samimi olduğuna inamrım. Fakat 
malum ya eski bir darbımeselimiz 
vardır: 

- Dostluk kantarla, ahı verit 
miskaUel Deriz. 20 inci asrın aiya• 
si ahJAkı meydandadır. 5az aenet 
telAkki edilmez: Fransız Başve
kiline ayni cümle ile mukabelede 
hiç mahzur görmem. Hakikaten 
ben de: 

- Fransa ile bu sulhperver, 
faziletli milletle niçin ve naaal 
olmuı ta harp etmiıiz? Bir tlirlll 
havsalam almıyor, öbllr dUnyaya 
gittiiim zaman • bittabi temenni 
ederim milmklln olduğu kadar 
geç - Enver ile T alAti ve terikle
rini bulup aoracağım, öğrenmiye 
çalışacağım! diyebilirim. 

-tt 
Darbımeselin ahı verı~ .ısmına 

gelince: Benim bildiğime göre 
Fransızlarla, terazinin iki kefe
sini ayni hizada tutmak ıartile, 
hakikaten doıt olmak için yegl· 
ne hail Fransız sermaydarlarının 
bizden eski alacaklannı altın o
larak istemekte israr etmelerin
den ibarettir. Fak at iyi ki s6s 
sarası geldi: 

- Saracoğlu Şükrü Bey bu 
cf endilere hakikat ile hayalin 
arasındaki farkı az çok anlatm11, 
diyorlar. Mademki M. Heryo TOrk 
dosluğuna kaymet veriyor, ba 
dostluğun - mütevazin tekilde -
avdet etmesi için yeglne hail olaa 

borçlar işini temizlemekte Saracoğ
luna yardım edemez mi dersiniz? 
Me~elA alacaklı efendileri topla
yarak: 

- Siz altın istiyorsunuz, bal-

B·ı r Haydut Yakalandı Uşakta Zehirli Bir Kuyu t - k buki biz dünyanın nekadar alhna avugu çı armak için kuyuya 
Balıkesir 25 - Geçenlerde Keşfedildi inen .. iki ~i~i derhal ölmüştür. varsa toplayıp Fransız Bankasına 

Bursa_ İnegöl yolunda üç otoıno- T~crube ıçm sarkıtılan diğer yığdık. Bu efendiler altını nere-
b.li soyanlardan lbrahim oğlu Uşak, 26 ( Hususi) - Boz- hır tavuk ta ölü olarak den bulsunlar? Şayet bulsalar, 

Tarsusta Hergelecinin kızı k~çük Hüseyin Balıkesirde ya- kuş köyüne üç saat mesttfede çık~ra~mışhr~ bu suretle kuyunun elbette size vermezler, nazarlık 
Anış ile kızı Fatma arasında de- bulunan bir kuyuya düşen bir zehırlı oldugu tespı't edı.lmı'ştı'. d k 1 t · 

b
. ücad .. le kalanmıştır. iye şap a anom er a yerme 

vam eden uzun ır m - 1 :::::.:::::.:.-------~:--------;·--------:----.:....-....:. ___ ,..::,::_....,. k b k ·h t bu • "" dikerler! deme aca a mUm ün 

mk:;;~,-~~,;:'.i::~~:i~~ ·~;adi~:! r i S TER 1 NA N, l STER /NA N M A ! ' değil midir 1 ~ 
evlendirmemek kararını ı~C: .1 
Yarak Bahri isminde bırıA 1 e 

• DIŞ 
kaçmıştır. Bunun üzerıne . 

v d • eve gı· Hanım, lcızının sıgın ıgt 
1 

. d 
derek onu muhtelif yer ~rın en 
bıçakla vurmuştur. Kızcagı~ f~r
yatlar içinde derhal ölmuştur. 
Katil ana kaçarken yakalan· 

m br. 

D" bir kariimizden şöyle bir mektup aldık: 
" Gazeteler Anadolunun muhte!if şehirlerinde gıda 
ddelerinin çok ucuz olduğunu, bazı yerlerde 

:1na bet yumurtanın bet kuru7a. 011 okkalık kaıpuzun 

"Tophanede kurulan Sahpaıarına gittim ve orada 
~ir karpuzun on paraya satıldıtını gördüm, almak 
ıstedim. Fakat karpuzu muayene ettitim uman 
tamamen çürük ye kokmıı, olduğunu rördQm • ., 

" paraya ıatıldığnı yauyorlar. 

yu• ., /STER /NAN. iSTER iNANMA/ 

L-----------------------------------------------' 

Sözün Kısası: Hakikat geç 
anlaşılır, derler. Çok zararlıdır. 
Fakat kesenin ağzım açmadığı-
mıza nazaran bu meselede "geç 
olsun da gUç olmasın,, sözünl 
pek mahzurlu iÖrüyoruml 
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verilmesine manidir. istenildiği 
gibi sokak açılamıyor, caddeler 
genişletilemiyor, planlar tanzim 
edilemiyor. Bu işe yalnız beledi
yenin bilgisi değil, memleketin 
muhtelif kuvvetlerinin vukufu, 
maddi ve manevi mesaisi lazımdır. 

Vakıa Bursanm her tarafı 
yeşil, gezilecek tarafları çoktur 
amma, bunların hiçbirisinde Bele· 
diyenin hissesi yoktur. Müstecir-

SON POSTA 

leri tarafından tanzim edilen 
Belediye ve Tophane bahçelerini 
istisna edebiliriz. Şehirden uzak 
mesire yerlerini nazarı dik· 
kate almaya IUıum yok· 
tur. Sokakların birleştiği 
noktalar, seyyahların ekseriya 
ziyaret ettiği mahaller hiç olmazsa 
yabanl otların istilasından kurla· 
rılmalı ve şimdilik tesviyei tfira· 
biyesi yapılmalıdır. - fü:lll LGtfı 

Kırkağaçta 
Taze Fasulyenin Okkası 

100 Paraya Satılıyor 
Kırkağaç ( Hususi ) - Per· 

şembe gUnteri kasabamız~a bir 
pazar kurulur. Yeni inşa edilen 
hlil, kasabanın an'anevl pazarına 
asri bir sima vermiştir. 

Pazar, zahire ve sebzesini 

emmuz 27 

Tarihi Fıkra 

Tasarruf Fikri Gün Geç
tikçe Ziyadeleşiyor 
Malatya (Hususi) - Şehrimiz

de birçok çalgtlı ve şantözlU 
kahveler vardır. Evvelce bu kah• 
Yelere çok rağbet gösterilir, 
hıncahınç doiardı. Fak ot son 
zamanlarda, bilhassa gençlerimiı 
açık havada, parklarda ve ağaç
lıklıklı yerlerde hoş vakit geçir
meyi tercih ediyorlar. Bu vaziyet 
kar111ında çalgılı ve tarkılı kah· 
veler mahdut kimselere inhisar 
etoıektedir. 

Bu manzarayı, halkta tasarruf 
fikrinin arttığına bir delil olarak 
göstermek, zannederim ki yanlı 
bir dUşUnce olmaz. -M.l 

-===ı 

ıatmak için gelen köylüler \'e 
alıcdarla doludur. Burası per~ 
şembe günleri bir mahşer man
zarası arzeder. Fiatler çok ucuı• 
dur. Bir haftalık yiyeceği mil• 
kemmel bir şekilde bir lira il 
temin etmek kabildir. Taze fa
sulyenin okkası 100 para, pat· 
lacanın tanesi 40 para domatesin 
okkası beş kuruştur. 
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Alemi 1
1 BABİCI TILOBAFLAB Gönül işleri l Siyaset 

İngilferede Hava 
Manevraları 
Yapılıyor 

Loudı-a, 24 (Hususi) - Her 
sene olduğu gibi bu sene de 
mühim hava manevraları yapıl
maktadır. Bu manevralar, İngil-
terenin havadan uğr '' tbileceği 
bir taarruza karşı, mevcut ha· 
va kuvvetlerile kendi::ıi.1i müda
faa edip edemiyeceğini tcc.rul>:y~ 
matuftur. Manevralar, ayın 2U ıc ı 
gecesi, bulutlu bir havada ha· t -

mıştır. Şimalden ilerliyen k 
vetJi bombardıman filoları, ken· 
dilerine tavin olunan hr· lef ;ere 
doğru gayet yüksekten uçnııya 
başlamışlardır. Fakat geçen de
faki manevralardan alınan tecrü-
belerle daha iyi idare olunan 
müd 1faa kuvvetleri, mütearrız 
filo)ı::ı.rı, hedeflerinin pek yakininde 
imha etmiye muvaffak olmu,lardır. 

Manevralar esnasında iki tay-

re çarpışmış, bir tanesi, gayet 
hafif hasar ile yere inmiye mu
yaffak olmuştur. Rasıtları para~ 
tlltle athyarak hayatlarını kur~ 
tarmışlardı~. 

Parlamentolar 
'Kon/ eransında 

Cenevre 26 - Parlamentolar 
ittihadı konferansı dün emnU se
limet ve tahdidi teslihat mese
leleril~ meşgul olmuştur. ltalya.n 
murahhası, Briyan - Kellog mı· 
aakınm ikmali zaruretini işaret et-

miıtir. Belçika murahhası, terki tes
lihat konferansımn nihai muvaf· 
fakıyetinin Umitli olduğunu söyle

miştir. Lehistan murahhası, tah· 
didi teslihatın ancak tecavü:ıf 
harbe mam olacağını söylemiştir. 

Yeni Zelantta Zengin Bir Altın 
Damarı Bulundu 

Vellington 26 - Altın arayı
cıları, yeni Zelandm cenup ada· 
aında Sotover nehri mıntakasmda 
son derece zengin bir altın da
marı keşfetmişlerdir. Bu damya
rm 5 bin ton sikletinde oldugu 

tahmin edilmektedir. 

Fil<ri Tesrik Mesai 
Cenevre 26' - Fikriyat saha· 

ıında teşriki mesai komisyo?u 
mesaisini ikmal etmiştir. Komıs· 
yon bu sene elde ettiği netice· 
lerden memnundur. Komisyon, 
işsiz amelenin boş zamanlarında 
tedrisat yapılması fikrindedir. 

Mançurideki Japon idaresi 
Tokyo, 26 - HUkiimet, Man

çurideld Japon idaresini takviye 
için, Mançurideki Japon kıtaatı 
Başkumandanını vasi talihiyet
leri haiz fevkalide bir murahhas 

La~~~---~~~~!Elllll~·---~~------ Kari/erimin 
Katil Gorgulof, efkôremi Kurtarınız, Suallerine 

Ben Komünizme Düşmanım Diyor c~:;~~:~~~ •ydanberl 

va ıı·ı dul bir kadınla sevişiyorum. 
.n.,4 Ailem bu münasebetimi haber 

alınca kızdılar ve beni evlitlıktan Gorgulo/un tarddetruekle tehdit ettiler. Hal· 
buki kadını çok seviyorum. O 

Muhakemesi da, ayrılırsak intihar edeceğini 
ff R 1 

söylUyor. Ne yapayım?,, 
Pariı 26 - MUteve a e -

il G 
Bahkuir: M. M. 

sicllmhur Dumer'in kati orgu-- 22 yaşına gelmio bir genç 
lof'un muhakemesinin ıayanı dik- rüştilnU İ8pat etmiş demttktir. 
kat taraflannı bildiriyorum. Bu gibi işlerde anasının babası-

Madam Gorgulof Geldi nıo muvafakatini almıya mecbur 
Madam Gorgulof 8ğle vakti değildir. Fakat ıiz taşra çocuk-

. . ları bu sahada bir kızdan farklı 
geldi. Siyah elbisele~ ~iyinmışti: değilsiniz. Çünkü ikhsaden ba· 
Şahitler salonuna gırdı. Reug~ banıza bağlısınız. Ondan aynlınca 
sapsarı idi. Cinayet mabkem.e~ı yaııyamazsmız. Eier kendinize 
salonu ağzına kadar dolu ıdi. güveniyorsanız, kazancınızdan 
Herkes siyah giyinmişti. eminseniz o vakit ebeveyninizi 

Saat 13 te mahkeme reisi dinlemez:, münasebetinize devam 
M. Dreyfüs'ü takip eden azalar edersiniz. Zaman ile her şey 
ve müddeiumumi salona girdiler. unutulur ve affedilir. Fakat buna 

emin değilseniz aç ve periı1an 
Katil Geliyor k~labilirsiniz. 

Vaktile güçlü kuvvetli ve 

sağlam olduğu anlaşılan, fak~t 
şimdi rengi sapsarı olan hır 
adam bitkin adımlarla mah
kemeye girdi. Gorgulof eski bir 
elbise giyinmişti. Elinde bir pa· 
ket vardı. Gözleri sabit ve ga· 
rip bir parıltı ile yanıp tutuşu
yordu. Katil maznunu, su~lle~e 
işitilmiyecek derecede hafıf hır 
sesle cevap veriyordu. 

Gorgulof Dell Midir 1 

Uzun ithamname okunduktan 
sonra maznun vekili Metr Hanri 
Jero müekkelinin akli rahatsızh

ğından bahsetti ve iki meşhur 
doktorun şahit olarak dinlenme
sini istedi, reis bu talebi kabul 
etmedi ve dedi ki: 

- Eğer vicdanmız emredi
yorsa hadise çıkarınız. Bunu 
yapınız, fakat talebinizi kanunen 
redde mecburum. 

Sosyallıma Meyyallml 

Bundan sonra reis, maz• 
o unun hayatını izah et-
ti. Gorgulof, Bolşeviklerle 
münasebette bulunmadığım, siya
setle meşgul olmadığım, sosyaliz
me meyyal olduğunu söyledi. 

Reis, Kazak Lazarof'un, Gor

gulof'un Ç~ka~a m.ensup ~lduğu 
eklindeki ıddıasını ızah edıyordu. 
~aznun birdenbire sesini yiikseltti. 

Protesto Ederim •• 

Bu adam, Çarlık taraftarları• 
nın tahrikat ve propagandasile 
uğraşan bir ajanıdır. ~ayatım, 
artık bitmiştir. Mefkfıresız yaşı
amam. Ben idealist bir sosyal 
~emokratım. Lazarof gibi şahit
ler, tahrikatçı birtakım şahitler

Müteveffa Fransıx Reislcllmhuru M. Dumerln katlll olarak 
muhakeme edllen katil Gorgulof 

Çinliler Japonları f!erlinde Örfi 
Protesto E'ttiler idare Kalklgor 

Cenevre, 26 - Cemiyeti Ak
vaındaki Çin heyetinin reisi M. 
Yen, Japonların Mançuri devle
tine ait posta servısme vazı

yet etmiş omalarını Cemiyet 
nezdinde protesto etmiştir. Çinin 
bu vaziyete karşı !rnymak üzere 
tedbirler almağa lıazırlanmalda 
olduğunu beyan etmiştir. 

Yeşil Fırka 

Gorgulof, fransızca söylüyor, 
fakat kelimeleri bulmakta müş
külat çekiyordu. Sesinde bir 
inilti ahen~i vardı. Yeşil bir 

fırka teş~dl etmeyi düşündüğünü 
ve 30 taraftar bulduğunu, biraz 

sonra hepsinin kendisini terket· 
tiğini söyledi. Ve devam etti. 

Yal111z Kaldım •• 

Fikirlerimin tahakkukunu 
min için çalışmak hususunda 

havvari gibi yalnız kaldım .. 

te
hir 

Katil maznunu, cinayeti nasıl 
yaptığını şöyle anlattı: 

Hatırlamıyorum. Bilmiyorum 

Hiçbir şey hatırlaınıyoruın. 
Otomatik bir surette hareket 

ettim. Mefkurem bana bu işi 
yapmamı ve sonra ölmemi ihtar 

ediyordu, dedi. Reisin bir su~li 
üz.erine cinayeti tasavvur ve tasmım 

ettiğini itiraf etti. 

Berlin, 26 - Bu ayın yirmi

sinde Bertin ve Brandburgda 

ilin edilen ahvali fevkalade reji

minin bugün kaldırılması muh

temeldir. Alman kabinesi bu 
tedbirin ilgası için reisicümhura 

teklifte bulunmuştur. 

Reis Soruyor 

Reis - Hedefini şaşırımyacak 
surette ateş ettiniz. 

Gorgulof- MUmkün, hatırla
mıyorum. ReisicUmhurun yalnız 
başını gördüm. Hiçbir şey hatır-

lamıyorum. Hatta niçin bu kadar 
silah ve kurşun taşımakta oldu-

ğumu da bilmiyorum. Tetiği bir 
defa çektim. 

Kaç Defa Ate, Etti 

Reis. - Nasıl, bir defa mı? 
Gorgulof. - Evet, bir defa .. 

Otomatik kendi kendine işledi. 
Bu beyanat samiinde biraz he
yecan uyandırdı. 

Gorgulof. - Çckoslovakya
da bulunduğum zamandaaberi 
bu rovelveri kuJlanmadtm. Kur
şunlarımı Monako'da mı, yoksa 
Pariste mi satın aldım bilmi· 
yorum. 

Gorgulof bitkin 
dedi ki: 

bir 

(Devamı 10 unucu aafada) 

sesle 

* " 19 yaşı"''' 4 aydanberi 
3 yavrusu t.hıı .... vli bir gençle 
sevişiyoruz. lık zamanlar ucu bu
cağı bulunmayan bu tehlikeli 
yoldan geri dönmek istedim. Fa· 
kat karşıma çıkan bu şeytamo 
elinden kaçıp kurtulamadım. 
Şimdi bu menhus sevg\mm 
günden güne ilerlediğini ve 
bir gün belki de ailesi tara
fından anlaşılıp sevimli bir yuva· 
mn dağıJmasa bile sarsılmasın-
dan korkuyorum. Kalbimde açılan 
bu derin yarayı nasıl tedavi ede-
yim. A benim Hanımteyzeciğim, 
bu vicdan azabından ne suretle 
kurtulayım. Sizin o şirin nasiha
tinize muhtacım. Buradan firar 
etsem acaba iyi olur mu? ... 

Bebekı S. V. 

Kızım, mademki bu sevda 
kalbinde ıstıra yaratmıştır vo 
madc m 'ci üç çocuğu olan bir 
erke~ i ı yuvas nı bozarak seninle 
evlenmesine imkan yoktur. O 
halde bu sevda muvakkat ve 
tehlikeli demeklir. Onun için 
bunu bir an ev.el bitirmek daha 
faydalıdır. Gencin muhitinden 
uzaklaşmıya çahşınız, derhal mü
nasebetinizi kesiniz ve lc:endinize 
leke getirilmesine meydan ver .. 
meyiniz. 

HANIMTEYZE 
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ması için rica ediyordum. Büyük 
babam güll\yor ve çağıranlara 

bağrı yordu: . ıes 

Daha çok ninemi görüyordum. 
O da benimle beraber ayni ya
takta yatıyordu. 

biraz ge~UI Büyük babanın hid
detle kendinden geçtiğini görün
ce eyvak çocuğu dayaktan oldU
recek dedim. 

1 Gorklnln hayal romanı 
Mefhur Ru• Edibi Mak• rn 

:=:=:=:=::=:=:=:=:=:=::=~=7 Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
:: • •

1 
verdiği bir şarkıyı çağırmıya 

Kuvvetsiz, tok, kaba ses~. ~i; başlar, bütün koloniyi ark.asın-
bazı şarkılar okuyor, neşe 1 dan silriiklerdi. Vücudümilz tıtrer, 
genç gibi yatağın üstünde hop· ürperirdi. Volga bile daha. hızlı 
layor ve harikulade kuvvet ve akar gibi görünür, sankı luz-
canlılıkla devam ediyordu: .

1 
gın bir at gibi bulutlara şah-

yazın, akşam molasında yeşı k . t d' lanma ıs er ı. 
bir dağ yamacında, ŞigoJi.de ~e- Günün sıkmtılarını rüzgAra 
ya herhangi bir yerde dınlenır· savurmuştuk. Herkes şarkıya ken-
ken ateş yakar, bulgur ı.apa.sı dini öyle verirdi ki bazan lapayı 
pişirirdik. Bizi böyle görmeh idın ateş üstünde unuturduk.. 

yavrum! Daima biri kapıdan bakıy~r, 
B d fakl·r bir BurJak O d h k J u sıra a onu çağırıyordu. na a a a • 

kalbinin ta içinden aönUl 

_ Biraz bekleyınızl 
Ve anlatmıya devam ediyor

du. Akşama k.ıdar ayni şekilde 
anlattı, durdu. Benimle veda edip 
gittikten sonra, artık büyllk baba
mın hiçte okadar korkunç ve kötil 
bir adam olmadığını bi1iyordum. 
Beni olcadar haince dövenin o 
olduğuna inanınak istemiyordum. 
Fakat bir hakikat olan bu hadi
seyi de hafızamdan kazımıya 
rntıktedir değildim .• 

Büyiik babamın ziyareti diğer
lerine da yol açtı. Sabahtan ak
şama kadar hemen hergiin biri 
gelip yatağımda oturuyor ve beni 
eğlendirmiye gayret ediyordu. Bu 
daima hoı ve neş'eli değlldi. 

Fakat en ziyade Çingene yav
rusunun ziyareti benim lizerimde 
tesir bıraktı. Geniş omuzlu, cesim 
kıvırcık başlı bu delikanlı pazar 
elbiselerini giyinmişti. Sırtında 
altın gibi parlayan ipek bir göm
lek, bacaklarında kadife kilot 
pantalonu, cızırtılı çizmeleri vardı. 

Saçları, gür kaşlarmm altında
ki neşeli gö~leri ve beyaz dişleri 
parlıyordu. ipek gömleği üstünde 
kırmızı lambanın ışıkları oynu
yordu. Gömleğin kollarını sıyırdı. 
Dirseklerine kadar, kırmızı kamçı 
darbelerinin yerlerile kaplı kolu
nu göstererek: "Bak buraya r ,, 
dedi. "Bak nasıl kabardı!., 

Daha çok fena idi amma timdi 

Kolumu daima arada tutuyor· 
dumki, deynen kırılsmda, o başka 
bir deynek almak için ayrılırken 
seni ninen ve annenle dışarı ka
çırabileyim. Fakat deynek muka
vemet etti, iyi ıslahlmış idi. Bu
nun için alastikiyet peyda etıni.,
ti. Fakat yine seni dayağın 
büyük bir kısmrndan kurtardım 
sayılır. İşte böyle ... 

Çok candan glilüyordu. Ka-
barrnı~ olan kollarına tekrar 
baktı ve dedi ki : 

- Sana o kadar acıdım ki, 
yüreğim par\·alandı. Anıım Ya
rabbi ne ıı 6 'ıi ş dövOyordu. 

( Arkuı var ) 

1 



ö ::,ayta 

Bir I dare Bahsi 

1 

Kooperatif 
• 

idaresi 
- t5-

Avrupada ekseriyetle ev ihti· 
yaçlarmı kadınlar tedarik eder, 
bakkaliyeyi de ya evin hanımı, 
yahut ahçı ve kizmetçl kadın 
alır. içtimai inkılabımız neticesi, 
şimdi bizde de münevver ve ki
bar han1mef endilerin yanına biz· 
metçisini alarak erzaklarını biz· 
ıat tedariğe çıktıkları görlil· 
mektedir. MUşterilerin bu kısmı 
temizliğe karşı çok titiz olur. 

Dar, karanlık, izdihamlı yerlere 
tevahhuş etmeden girmezler. 
Kadın mUtteriler sUr'atten ziya· 
de alışkın oldukları komplimanı 
her yerde görmek isterler. 

İşte geçen makalede kaydet-
tiğimiz" temizlik, farahlık, neza· 
ket ., şartlarma teallfık eden bu 
izahattan da anlaıılır ki mağaza
nm dahili tertibata müşterilerin 
ıerbestçe dolaşmalarım güçleştir· 

miyecek tekilde olmalıdır. Bil
hassa methalin, ne kadar kalaba
hk olsa yine rahat rahat girilip 
çıkılacak edrecede geniş bırakıl
ması elzemdir. 

Mağaza hergUn bol ıu ile 
yıkanmalıdır. Yerler yıkanmadan 
evvel s\lpürlilecek olursa toz 
toprak havalanır, ne kadar da 
kapalı olsa malları telvis eder. 
Bunun için dahili tertibat yapıhr
ken bu cihetin de nazarı dikkate 
alınması icap eder. 

Duvarların irtifaı fazla ve 
mağazanın mesahai sathiyesi ka
fi vns•atte ise, rafların iki met· 
rodan yUksek kısımları biç kulla-
ıulmamalı. Çünki uzun merdiven• 
ler istimali hem lehlikeli, hem 
çok vakit ziyaını mucip olur. 
Şayet boş kalmaları çirkin duru
yorsa buralar ambalajlı boş ku· 
tularla doldurulabilir, yahut rek· 
llm panolarile süslenir. 

Vezne usulen mağazanın orta 
kısımlarında, paket dairesi kapı
nın yanında yer alır. 

S&zU harici tertibata naklet· 
meden evvel müşterilerle olacak 
mllnaıebata dair birkaç not ili· 
ve edeyim. 
Kadın mllşteriler hilkatleri ica

bı kolay beğenmezler, çabuk karar 
vermezler, çok tenkit ederler. 
Tahammül edeceksiniz!. Bir kadın 
mUşteriyi gücendirmek, yüz erkek 
mUıteriyi darıltmaktan beterdir. 
Çtınki memnun olmıyan erkek ise 
alııveriti keımekle iktifa eder. 
halbuki kadm milşteri kızarsa 
mUnaaebeti olaun, olmasm her 
önUne gelene peynirinizi kurtlara 
bOrilttUrUr, zeytinyağımzdan fare 
çıkarttırır, tezgAhtarınızın yaka· 
ıındaki yağdan bir tencere pilAv 
piılrttirir! 

Müşteri vekilharç ise alına-
cak vaziyet büsblitUn değişir ... 
Bu zümreden bazıları, olabilir ki, 
buıusi ticarethaneler tarafından 
ıdlll edilmiıtir; yaptıkları muba
yaat için onlardan komisyon alır
lar. Böyleleri kooperatifin düş4 
manıdır. Bin türlü sebep ve 
bahane icat ederler. Sizden 
aldıklaıı malları değiştirirler, 
yerine adi ve fenasını korlar; 
evin efendisi veya hanımı işin 

·farkında olmaz; derhal münasebet 
kesilir! Buna karşı ne yapmalı? 
Fikri'llce mademki bir mücadele
dir, ayni silah kullanılmah. Ko
misyon, yahut reklam hesabından 
verilmelidir. 

Hele arasıra aşçı kadın ma
ğazaya uğrarsa eline bir küçUk 
kolonya şişesi sıkıştırmayı da 
ihmal etmemelisiniz. 

Ahmet Ekrem 

Karpuz Sergisinde Neler Gör.düm .• 
----- - ---------

Kes Kes Al Ef .... Kesmece Pazarı .. Bu 

Kan Kırmızı Bunlar, Kan Akıyor Kan .. 

Kari Mektupları 

• 
incili Çavuş 

Ben Bunun İçinde Değilim Ki ... Kabak Ta Çıkar İyi De .. 

Bugünlerde her tarafı kapla· 
dılar: 

- Hacı Bekirin bunlar.. Bir 
alan, bir daha alıyGr .. 

Çığırtkan, dinlenip dinlenip 
basıyor feryadı: 

- Kes kes al efendi... Kes-
mece pazarlık... Kabağına 

yok dedik! 
para 

Karpuz sergisinde olduğumuzu 
anladmız. Sergi amma öyle 
uf ak tefek sergi değil. Birkaç 
dükkanı, içine ah genişlikte .. En 
aşağı bin karpuz var ve bunlar, 
okadar meharetle rıstüste y~ğllmış 
ve öyle muntazam bir istif teşkil 
edilmiş ki manzarası bile insanı 
imrendirmiye kafi geliyor. 

Sergi sahibi, elinde, ucuna 
paçavra bağlanmış uzun bir 
değnek, habire sinekleri kov· 
makla meşgul. 

Hem kovuyor, hem söyleniyor: 

- Allahın belilan.. Ne de 
ürediler ya.. Jşin yoksa, salla 
dur... Şu sineklerin yilzde biri 
kadar müşteri olsa, başka bir şey 
istemem! 

Köşede, bir sürü karpuz ka· 
buğu duruyor, sineklerin en ziya
de toplandığı yer, orası ... 

Adamcağız, sinek kovmaktan 
bıkarak, boş bir gaz tenekesinin 
listUne yan gtldi: 

- Ahmet be ... Söyle şuradan 
bir nargilecik bana ..• 

Nargileden birkaç nefes çek· 
ti, çekmedi. Çağırdılar: 

- Toptancı gelmiş, araba ile 
kaldıracak ..• 

Kızdı: 

- Alır da kaçar mı? Ziya- . 
nına bostan satmıyoruz oğlum ..• 
Geçen gün, yüz tane aldı, aJtmı
tını geri getirdi. 

Sarı sakallı bir efendi yanaştı: 
- Karpuzları kaça veriyor

sun? 
- Boy boy efendi.. beşlik 

soyu var, onluk soyu var, on 
beşlik soyu var ... 

T cpedekileri işaret etti: 
- Bunlar, hangi soydan? 
- Yirmilik... Amma kan kır• 

mızıdır mübarekler ... 

- On beşe verirsen alırım. 
- Allah seni inandırsın, sif-

tah uğuruna veriyorum. Kaç ta
ne alacaksın? 

- iki tane ver... İri bıçağın 
parlak kabuklu karpuza batırılışı 

ve akabinde bir kütUrdü ..• 
Bostan sahibi, azametle başı

nı kaldmp karpuzun içini gös
terdi: 

Karpuz sergilerinden iki intiba. 

- Kurban kesiyorum, kur· 
ban... Herbirinden yarım okka 
kan akıyor J.. Müşteri kuvvetli bir 
telkin altında kalmıştı. İkinci kar
puzu kestirmiye lüzum görmedi. 

Nargilesinin başma döndüğü 

zaman, bir miişteri daha sökün 
etti. Bu seferki genç bir hanımdı: 

- Karpuzlarınız iyi mi? 
- Bu sual canım sıktı. Rast-

gele bir karpuz alıp bıçakla orta
sından ikiye bölerek: 

- Bir parça tatmazsan hah· 
rım kalır.. Afiyet şeker olsun, 
ye de bak. 

Hanım, eli1e muayene 
kafi gördü: 

- İyiye benziyor .• 

- Çeşnisi helaldir, 
mabla.. Kopar bir parça .• 

etmeyi 

hanı· 

Kadıncağız, utancmdan olgun 
bir karpuzun içi gibi kıpkırmızı 
kesildi. Parasını verip arkasına 
bakmadan yürüdü, gitti. Müşte• 
rilerin hepsi böyle uysal değil. 
Mıznıızları, aksileri, gürültücüleri 
de oluyor. İşte bir tanesi: Şaşıgöz, 
pat burun, çürük dişli bir herif. 
Elindeki kafası kesik karpuzu 
göstererek, haykırıyor: 

- Şu verdiğin karpuza baki .• 
Eğilip tetkik etti: 

- Nesi var karpuzun? 
- Görmüyor musun, içi bo-

şalmış ... 

Kollarını iki böğrüne dayıya
rak, torbadaki yüzUnU gösterdi: 

- Boşalmışsa ne yapalım? 
içinde define olacak değil ya ... 

Adama beş kuruşa, TübA 
ağacının 

efendi ..• 
yemişini 

Patburun, asabileşti: 

vermezler 

- Siz zaten böylesiniz! 

- Eh, ne olmuş.. biz zaten 
böyleyiz... Siz dEı zaten öylesiniz! 
Siga mı çekeceğiz lkarşıkarşıya .•• 
Karpuz sergisinde gördün de kar· 
şındakini hıyar mı sandın yoksa ... 
Biz de vaktinde mürekkep yala
mış insanlarız. 

Nihayet, kat'i kararını verdi. 
Tezgahtan bir brcnz beşlik alıp 

fırlattı: 

- Al paranı, git işine ..• 
Müşteri içi boş karpuzu yeri

ne bırakmıştı. Sergici razı ol
madı: 

- Benden yana helal olsun ... 
Onu da götür.. Bedava sirke 

baldan tath, demişler. Parasız 
olunca mis gibi gelir. 

Bu sahne de böyle kapanınca 
sergi sahibi etrafında toplanan 
esnafa dert yanmıya başladı: 

- Karpuz mevsimi geHnce, 
insanın başı belaya gırıyor ... 
Kestindi, kesmedindi, kabak çık
tı idi .• Derken al sana bir kavga .. 

Geçen sene, biıim ortak az 
kalsan, katil oluyordu. Yarısı 
yenmiş karpuzu müşteri gelir, 
kafana atarsa, sabredebilir mi· 
sin ? Çekti bıçağı, yürüdü 
üstllne.. Herifi, biraz geriye 
çekilmese, gitti giderdi. Nargile· 
sinden üstüste birkaç nefes daha 
çekti : 

- Ben bunun içinde değilim 
ki.. Karpuz bu.. Kabak gibisi 

de olur, balkabağı gibisi de ... 
· Ziyan bizim deyip pazarlığı kes

mece yapıyoruz amma, biraz 
pembe çıkh mı, müşteri elini 
sürmüyor. Biz, bu karpuzları kime 
satacağız? 

Yirmi senedir şu jşin içinde
yim. Topluca bir kAr ettiğimi 
görmedim. On kuruştan ahp be
şe sattığımı bilirim. 

Tevekkeli, yaş kesenle baş 
kesen onmaz dememiıler, karpuz 
başı kesmekten, parmaklarım na· 
sır oldu be... Yok, bu uğursuz 
zanaattan hoşnutluk getiren ves· 
selAm •. i Geçen sene biraz kavun 
alayım dedim, arkasından Kır
kağacm malları piyasayı tutunca, 
yarısından çoğunu denize döktük. 

Dişlerini gıcırdattı: 

- Ya bu gezgincilerden çek
tiğimiz? •. Uyuz bir merkep ara
basına yükletir yüz tane çürük 
karpuz... Salar yllz paraya tane
sini ..• Mis gibi geçinir... Biz, bu 
Allahın kaynar güneşinde, sergi 
kurup kavrulmut mıs11 koçanına 
döneriz. Yine ziyandan baş kal
dıramayız. 

Tahtayu kilt küt vurdu: 
- Ben, bu sergiye ayda alt

mış lira para yatıı ı •orum.. Laf 

değili Altmış lira.. Gece!eri, sa· 
baha kadar uykusuz kalması da 
caba:Jı ... 

İstersen serginin başından ay
rıl.. Nekadar elleme varsa, temiz
lerler ! n 

O sırada karpuz istifine uzak
tan bakıp geçen birkaç yolcu 
gözüne ilişmişti. Çığırtkana 

çıkışta : 
- Ne bakarsın gözümün 

içine be... Seslensene azacık. .• 

Çığırtkan dışarı çıktı. Avazı 

çıktığı kadar bağmyor: 

- Kes kes al efendi.. Kes
mece pazarlık.. Kabağına para 
yok? Hacı Bekirin bunlar.. Bir 
alan, bir daha alıyor.. lf-."f. 

Hangisidir ? 
(lstanhulun dört köşesi) un• 

vanlı sUtununuzda münderiç ma· 
kaledeki se&Jgln mezar kitabeıini'l 
dikkatlice okunursa aynen 
( yevemiye elli dirhem sillilmeıı 
ve afyon ekleden ve yüz otuz 
dört yaşında fevtolan Ruhavl 
esseyyit elhaç Ahmet Efendi 
ruhuna fatiha ] suretinde yazıh 
bulunduğu görllnmektedir. 

Malüm olduğu Uzere Ruba 
Urfanın namı diğeridir. Urfadan 
neşet eden meşahir isimlerinin 
Ahtnna birer uRhavi kelimesi 
ilave edilirdi. 

Günde elli dirhem zehir yiyen 
ve lstanbulda Edirnekapı haricin· 
de metfun bulunan zatı meşhurun 
Urfalı olduğu izahatı mesrudeden 
müsteban olmaktadır. 

işbu makalenin bir yerinde 
İncili Çavuşun da Edirnekapı 
kabristanında metfun bulunduğu 
muharrerdir. incili Çavuş den
mekle mUıtehir Mustafa Efen· 
dinin kamuül'ilAmın ikinci 
cildinin 1167 inci sayfasmdaki 
muhtasar tercUmei bilinde za· 
manlarında yaşadığı Padişahlara 
musahiplik ettiği ve l 020 tari• 
hinde lrana gidip geldiği mestur• 
dur. Edirnede Beylerbeyi camii 
civarında dahi İncili çavuşa mu• 
zaf sandukalı bir mezar mevcuttur. 

Edime Vilayetine mahsus 306 ta· 
rihli resmi salnamenin nihayetinde 
Edirnede metfun meşahirin isim 
ve şöhretlerini havi bir cetvel 
vard1r. Bu cetvelin sonunda meş
hur incili Ali Çavuşun mezkQr 
Beylerbeyi camii kurbUnde tllrbel 
mahsusalarında metfun bulunduğu 
tasrih edilmektedir. 

Anlaşılıyor ki biri Mustafa, 
diğeri AU isimlerinde iki incili 
Çavuş nükteperdazlık ile kesbi 
iştihar elmiş ve bunlardan biri 
İstanbulda ve biri Edirnede ve• 
fat eylemiştir. 

Lakin iki incili Çavuşun ya· 
şamış olduğuna dair bir rivayeti 
tarihiye şimdiye kadar ne meı· 
budum ve ne de mesmuum oJ .. 
muştur. Bu muzlim ve şayanı 
dikkat noktanın mUverrihleremiz 
tarafından tenviri hamiyeti ilmiye 
icabatındandır .. 

Hasan HtJ~ip 
Cevap: Meşhur lncili Çanış onel

ce lstanbulda Firuzağada metfun ken 
bil!hare Edirnekapıya naklodilmittir. 
Mefhur İncili budur. Torunlarından 
Hacı Mehmet Bey bil.la. ıehrimi:ı.dedir. 

Cavaplarımız 
Ankarada Ahmet Ratit Beye: 
Lozao hakkındaki yazımı geç 

gelmiştir. HAdise geçmiıtir. Maa
lesef dercedemiyeceğiz. 

* 
hmirde Dibekbaıındıı fırıııcı Ali 

Efendi vasıtaeile Yümni Selim Beye: 
Muhakemenin neticesine intizar 

etmekle beraber, Sıhhiye Mlldiri
yetine veya vekAletine doğrudan 
doğruya mllracaat ediniz, ve va• 
ziyeti kısaca anlatınız. 

* Kenıal imzalı mektup ıahiuioe: 
Muallim mekteplerinin alb se

neye ibliğı henUz bir tasavvur 
halindedir. Bu tasavvurun tabakku· 
ku halinde de evvelki mezunlara 
bir tesir yapmıyacaktır. Söyledi
ğiniz mektep binas nda lise açı
lacaktır. 

)f 
A. R. iıuz.a.lı mektup sahibi ne: 

Hususi ve ailevi mahiyetteki 
enditeleri izale ve arzuları tatmin 
edemeyiz efendim. Bu işi batka 
vasıtalarla hallediniz. 



---------------
Bu Sayfa İNANILMIY ACAK 

ŞEYLER 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuahnı Size Getirir. 

İnanılrnıyacak 
Derecede 

Garip Vak'alar 
100 Senelik 
Evli Çift 

Sırbistanda bir çift evlendik
lerinin 100 üncü senesini tes'it 
etmişlerdir. Erk,~k l 17, ~a~ın 115 
yaıındadır. Tes ıt merasımıne ev· 
llt ve torunlanndan yüzden fazla 
insan •iştirak etmiştir. 

* Bir lngilize 
bir Pul 

Pul meraklısı bir zat kollek-
lyonuna bir İngiliz lirası kıymetin
deki pullardan bir tane koymak 
•istiyormuş. Bulamayınca ~ir tane 
almış ve kendi adresine bır mek· 
tup yazarak üzerine yapıştırmıt-

11-
Harp 
Hatıraları 

Şanghayda Çinliler, geç.en 
aylarda ıehirde Japonlarla Çın· 
iller arasında cereyan eden har
be ait birtakım hatıralar ıatmıya 
baılamıılardır. Bunlar arasında 
yanık elbiseler, kırık vazolar ve 
parçalanmıı eşya filln vardır. 
bekarlar 
Tehlikede 

Bir sigorta kumpanyaıı lıta
tiıtik tutmuı, g6rmDı ki sabah· 
ları en çok kazaya uğrıyanlar 
beklrlardır. Sonra sebebini tah
kik etmif, ıu neticeye varmıt
Beklrlftr ekseriyetle kabvalb 
yapmadan ıokağa çıkarlar. Şa· 
bahlan rahatazdırlar ve keadıle
rine malik dejildirler. 

~ 
Efendisini 
beku"gen l<öpek . . 

Beyoğlu otellerinden birını:n 
kapısına her gOn muayyen bır 
uatte bir k6pek gelir. ~ aıl~r Dı· 
tllne oturur. Ağzında bır pıpoıu 
vardır. Orada seuiz aadasız 1&· 

bibi bekler. 

Ölümün 
Şekli Degişiyor 

Eskiden insanlar daha ziyade 
tifo, kolera, çiçek gibi sari b..
talıklarıo kurbanı olarak 61ilrlerdJ. 
Aşı ile bu hastalıklara kart• 
tedbir alınanca, timdi de kalp, 
kanser verem, apandisit gibi 
hastalıklardan 6ldOkleri g6rG
ltiyor. Bu baıtalıklar bugnokn 

Bir bilardo ta• 
fi yapmak iki 
sene sürer. 

Madam 
Gusta 

kocaıına 

kartı liöylediti 
fena ıözün ce· 
zası olarak bir 

, hafta ağzını ıu ile 
dolu tutmuıtur. 

Amerikada J Jinoiı teh· 
rinde 106 yatında bir 
ördek Yardır. 

• 
Maymun Y avrosu insan 

• 
Yavrusundan Daha Zeki imiş 

Tecrübe 

Maymunun 

Zekasını 

Göstermiı 

Şayanı hayret bir şey, evetı 
maymun yavrusu, insan yavrusun
dan daha zeki imiş. Dokuz aylılc 
bir tecrübe böyle göstermiş. 

inanmıyorsanız ıu vak'ayı din• 
leyiniz: 

Amerikada lndiana Darillfilnu• 
nu ruhiyat muallimlerinden biri 
Floridada bir kOçilk evde bir 
maymun yavrusile kendi yavrusunu 
dokuz ay ayni ıerait içinde bea
leyip yetiıtirmif. Maymun yedi 
aylık, çocuk on aylakmıt- Bunlar 
beraber yqamışlar. 

Beraber yiyip, beraber içmit
ler. Ayni ıekilde yatıp kalkmıf, 
ayni muameleye tlbi tutulmuılar. 
Neticede maymun yavrusunun 

Annem Bana 
Öğretmem işti 

Bir gr•m gUlyalı çıkarmak 
için aOOO gUI llzım olduiunu. 

öramcelln çltleftlkt•n aon
r• erk•llnl yedljlnl. 

Atın dlzlerlnln ark• b•c•k
l•rtnd• olmayıp ön bac•kla
rında oldulunu. 

iki omuz ara•ının en •z 
hl•••d•n yer oldulunu. 

Burunla •lnm •••lı yukarı 
•Ynl uzunlukl• bulundulunu. 

Mlkroekopu icat eden ada
mın bir mektep muba••ırı 

oldulunu. 
Dik yUrUyebllmemlzln ku· 

ıaıımızda meucut bir mayle 
ıetln•t ettlllnl. 

Y• her ltalyan lemlnln bir 
••dalı harl• blltlllnl. 

insan yavruıuna faik olduğu an
la1ılmı1-

Bir tecrObede çocupn ve 
m.ıymunun ellerini ve ayaklarını 

bağlamıt- Sonra hangiıinin batı 
daha evvel ç6zeceğini tetkik 
etmiş. Maymun daha evYel çöz-
mUt-

" Bu rengi göster " tecrübe
ıinde ikiai de ayni derece muvaf· 
fak olmuşlardır, " Kapılardan kim 
çıktı " tecrDbeılnde maymun 
daha ziyade hafızalı olduğunu 
ispat etmiıtir· Bir tecrDbede 
maymun yavrusu daha çok keli
me anladı;uu glSıtermiıtir. 

Ruhiyatçının izahına göre 
maymun yavrusunun daha ziya
de zeki g6stermesinin ıebebi 
ıudur: Maymunun hayatı kısa, in
aanın uzundur. Maymunun müte
addit hiıleri daha sllratle inki
ıaf eder. insan yavruau
nun daha sonra inkitaf edecek 
bazı melekeleri onda kilçilkten 
inkitaf eder. 

Birçok DarOlfOnunlarda hay-
vanlann zekllan hakkında me
raklı tecrllbeler yapılıyor. Bir 
tecrnbede, bir borunun içine 
ekmek kırıntıları, borunun ya· 
uına da bir çöp konmu1- May· 
mun derhal ç6pll almış ve boru
nun içindeki ekemek kınntılarını 
çıkararak yemiıtir. 

Bir diğer tecrDbede tavana 
bir muz aım11lar. Yere de muh-

telif boyda boı sandıklar koy• 
mutlar. Maymun derhal aandık· 

lan birlbiri tlzerine koyarak a.
tllne çıkmıt ve muzu almııbr. 

Birkaç maymunun bulunduju 
bir yerde maymunlann her 
birine bir renkte bir yemek 
kabı verilmit- Erteai ~n kaplar 
bqka bqka yerlere kondujıl 

halde maymunlar kendi kaplannı 
bulmakta gUçlDk çekmemiılerdlr. 

Yüzme Ysatığı 

Ceaaretaiz yllzliclUerin kolla
rına bağlayarak kullanabilecekleri 
bu bava listiği pinomatiktir.IBaıı 
ıu Uıtünde tutar. Yormaz. lıten
di~i zaman deniz ortasında bile 
boıaltılabilir. 

_..L.._ __ Iaıl&]lJa_J..-l.!DID mabıullldür. 
=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

lngilterede Robert 
iıimlnde biri atı ile 
birlikte yemek Hlo· 
nuna ıirıtıiı v~ atını 

muvaffakıyetle ma
ıanan n .... rinden at
latmıtbr. 

Bunlar Hakiki 
Vak'alardır İster
seniz İnanmavınız 

"' 
Diinyanzn 
Cennetine Gidiniz 

Parasızhktan, pahahktan, isle
diğiniz gihi yafayamamaktan ti
kayetçi misiniz? O halde yUz 
lira kadar bir para biriktirdikten 
sonra Cenup denizlerinde Renel 
adasına gidiniz. Burası yer yüıUn
de cennettir. 

Kadmları srüzel ve bedavadır. 
Saçları kıvırcık, ten!eri beyazdır. 
Bunlardan biriaile evlenirsiniz. 
Burada kerestecilik yapar, meaut 
yaıarsıoız. Hayat fevkalade ucuz• 
dur. Vergi yoktur. Dünya ile 
temuınız kesilmiıtir. Kendi lle
miniıde kimdiniz kalmışsınızdır. 
Ne arayan, ne ıoran vardır. 

Mi/gonca 
Seneden beri 
Yaşıyanlar 

* 

Milyonlarca sene yafıyan mah
luk oldutunu s8ylersek belki 
inanmak iıtomeulnis. Fakat eli· 
Dize bir mikroıkop alınız ve bir 
damla au içinde yqıyan hayvan
lara bakınız. Orada kımıldayan 
mahJGklar çotalırlar, tekil deilf
tirirler. Fakat 6lmezler. 

~ 
Aktris 
Darülf ün unlu Kızlar 

lnfiltere Okafort DartılfDnun 
talebesinden iki kıı ve bir erkek 
talebe bir araya gelerek tatilde 
hayatlarını kazanmak için ıebir 
ıebir dolqmıya ve rittikleri yer
lerde prkı s6yliyerek, danıede
rek para kazanmaya karar ver
mifler ve derhal seyahate çık· 
mıılardır. 

Erkek 
Ve Kadın Elbiseleri 

Danimarka mlie11eıelerinden 
birinde kadın ve erkek elbiseleri 
ara11nda sıklet itibarile bir mu
kayese yapmıılar ve şu neticeyi 
bulmuşlar. Erkek elbise ve ça-
mqırlan, kadınların elbise •• 
çamaşırlarına nisbetle altı miıll 
ağırdır. 

Diğer bir tecrtibeye göre in
sanlar hiddetli zamanlarında ufak 
itleri daha ıUratle yapmaktadır
lar. 



• 
ervış Paşanın İstidasında Kamil Paşa Ağır Ve Büyük 

İthamlar Altında Kalıyordu 

M•lıarrlrl lf. 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-78-

( 307 ıenesi Ramazanı ) nın 
on sekizinci pazartesi gecesi, 
Yıldız Sarayma iftara davetli 
olan vllkelA ve rical arasında 
Derviş Paşa da vardı. Davetliler, 
muhtelif odalarda ikar ettikten 
sonra, HünkArla beraber kılına
cak teravi namazını beklemek 
için bendegin dairelerine dağıl
nuşlardı. 

O zaman sadrazam olan Kl
mil Paşa, mabeyinci Hacı Ali 
Beyin odasında otururken kapı 
aç·ldı. İçeri Derviş Paşa girdi. 
Odadakiler, ayağa kallcıp Paşa 
~e selAmlaştıktan sonra, KAmil 
Paşa: 

- Ne iyi tesadüf. Ben de, 
Zatıdevletlerile görüşmek istiyor
dum. Ş5yle buyurunuz. 

Diye, Devriş Paşayı yanına 

davet etti ve o esnada Paşanın 
ele geçirmek istediği milhim bir 
maden meselesinin Babıaliyi ne 
mllşkiH bir vaziyete koyduğu 
hakkında izahat verdi. 

Serez civarında bulunan bu 
zengin antimvan m_adeni esasen 
Almnnlar tarafından keşfedil

mişti. Fakat Almanlar, bunu 
fşletemiyerek bir Avusturyalı ile 
iştirak etmişler, işe başlamak iste
mişler. F nlcat aralarmdn bir ihtilaf 
zuhur etmiş. Bu sebeple de maden 
işletilememiş... Derviş Paşa bunu 
haber alır almaz, hünkara müra
caat etmiş. Millkümüzde iki ec
nebi devlet arasında zuhur eden 
bu mlinazaanın hal ve faslı için, 
madenin ilk kişifleri hiç nazarı 
ehemmiyete alınmıyarak gfıya 
yeni keşfedilmiş bir maden gibi 
imtiyazı Derviş Paşaya verilmi~. 
Paşa da derhal faaliyete geçerek 
adamlarını maden işletmiye yol
lamış. 

Halbuki Almanlar bunu habr.r 
alır almaz sefire koşmuşlar. fşi 
enlatmışlar. Sefir evvela bir nota 
vermiş ve sonra da bizzat 
Babıaliye gelmif, devletin kanun 
ve nizamlarından bahsederek 
tobaalarınm hukukuna vuku bulan 
bu tecavüzün men'ini talep etmiş. 
Babıali, meseleyi tetkik ettikten 
sonra Almanların iddiasını haklı 
bulmuş; Dervit Paşanın ameliyata 
başlaması için usulen Babıaliden 

yapılacak olan heyeti vükela 
mazbatasının tanzimini durdurmuş. 

Derviş Paşa, sefirin Babıaliye 
müracaatım duymuştu. Fakat 
tanzim edilecek mazbatanın teah
bur ettiğini bilmiyordu. Şimdi 
Kamil Paşa izah etti ve: 

- Canım PRşam.. Bu yüzden 
devletin ba~ına bir gaile çıkmasın. 
Arzu buyurursanız BabıAliyi teşrif 
buyurunuz. Sefirin verdiği notayı 
görilnüz. Bu adamların ellerinde 
fermanlara var. Ortada bu fer
manın ahkAmını iptal edecek bir 
aebep te mevcut değil. 

Dedi. 

Dervif Paşa, büyük bir teos
ıftrle bu sözleri dinledikten sonra: 

- Mademki İf böyledir. Şu 
halde madeni Almanlara da iş
lettirmeyin. Olduğu gibi kalsın. 

Cevabını verdi. Fakat.. İş bu 
tekilde bitmedi. Ertesi gün Der
viş paşa Abdülhamide bir istida 
verdi. Paşa hu istidasında, yal
nız bir bak talep etmekle kalnu
yor; KAmil paşayı da en ağır 
ilhamlar altında bırakıyordu. 

Derviş Paşa, milyonlarca lira
lık servetine rağmen, topnk 
altında bulunan ve henüz ne 
çıkacağı malum olmıyan bir 
madene tamah ederek, Kamil 
Paşa ile olan yirmi beş senelik 
hukukunu, bu yüzden ayak altına 

alıyor ve istidasında aynen fU 
satırları yazıyordu : 

( ... Müşarünileyh kullarının 

ısrarı, mücerret, ecnebileri tesa
hüp edip onlara yaranmak ve 

hukuku mukaddesei hUkümrani
lerini sektedar etmek fikir ve 
emelinden münbais olduğuna hiç 

şiiphe olmamakla... Madeni mez · 
kurun emrü fermanı hümayunla
rı mucibince işletilmesine müsa
ade buyurulmasını istirham ey
lerim ... ) 

Abdülhamit, bu istidayı okur 
okumaz fena halde sinirlenmişti. 
ÇünkU Derviş Paşa Hünkarın en 
hassas damarlarını tahrik etmişti. 

( Ark•sı var ) 

Hicazdaki İsyan Siyasi bir Mahiyet Aldı 
( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

lerle temas etmiş, hazırlıklar ya
pılmış ve Hicaza doğru akın 
başlamıştır. Fak at bu akın, bir 
cemiyet halinde yapılmamıştır. 

ilmi Rifadenin adamları, tebdili 
kıyafet ed"rek sel:iızer, onar 

kişilik gruplar halinde ve adi 
bedeviler gibi Maveratışşeria ile 
Hicaz hududuna kadar inmişler 

ve orada birdenbire birleşerek 
bin kişilik bir kuvvet vücuda 
getirmişlerdir. 

Bu kuvvetler arasında Huveytat 
ve Amran kı:ıbilelerilc Bi'rüssebi 

civarında yaşayan Şeyh Mahmut 
Ebu Dakikanın adamları vardır. 
Maamafih Billi aşiretinin tamamı 

isyan hareketine iştrak etmemiştir. 

Bu yüzden, kıyamcılann iaşe
si meselesinde müşkülat çıkmak-

tadır. Şimdi bütün meselenin 
anahtarı Şammar kabilesinin elin

dedir. Bu kabile kıyamcılara il
tihak ederse cenup kabileleri de 
harekete geçecek ve Vehabi Hü
kumetinin düşürülmesi için uğra-
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lılanbul - ( t 200 metre 1 grn· 
aıofoıı, l!>,5 alaturka sa·L .Hedayi mu i
l\İ) e lıcyoti larafıııdarı, ı\jaııs haber· 
lt•ri, tm:ıt arnrı, 2J,:; gramofon, :.?! 
~luııir Surclldiıı .Hey ile arkadada,ıarı· 

11111 konseri, 22 <'a7.baııt. 
Bükreş ( ~ıı.ı ıııı•tre ) :.?u l\uıııaıı 

koıı urı. 20,fi koııfcranıı, 20.4j fliıt kon

seri, ~l, ı:-ı piyıwo konseri. 

Belgrat - ( 1:!9 ıtı&tro eJO.:!:i spor 
h.tl erleri. ::!1, lll şarkı konseri, ~~.10 

koıııl•di, ~2.40 keırnuı konseri. 

Roma - (441 ınetre) ~l Gr:ııııofon, 

plakları, 21,15 doktorun ta\ İ)t•leri. 

21,4~ ı. Cimaro anın c lw ~ hirnli 

oporası. 

Prağ ( 4 8 metre ) 20 Leh ~arkı· 

ları, ~ L krınsıır. 

Viyana - (:l 17 metro) 20,30 \.skNi 
konser, 23, 15 askeri bando. 

Peıte ( ö50 metre ) 20.4:i tııd· 
~oda komedi, 2~,45 piyano konsori, 
onra <;iga.n ork" trası . 

Varşova - (1411 m"trc) :!1 ,arkı 

kon eri, 21,50 Cello koıı"'eri, 28 dans 
havaları. 

Berlin - (tı;:,j ıııotre) 21 Haıııl>urg· 

d.m ııaklon milli Alman oarkılurı, 

21,35 Bresla" ı..daıı uaklen Burlesk operet. 

ı 
şılacaktır. Aksi takdirde asiler 
için yüzgcri etmekten başka çare 
görünmemektedir. )f. 

Hayfa, (Hususi ) - Hicaz ve 
Necil asilerinin başında bulunan 
ibni Rifadenin tenkili imkansız 
bir hale gelmiştir. lngiliz kuvvet
leri Şimalt Hicazı işgal ve Akabe
de örfi idare ilAn etmişlerdir. 

Buraya bir de İngiliz vali tayin 
olunmuştur. 

lbni Rifade kuvvetlerile Hicaz 
askerleri araEında kani: çarpış
malar vuku bulmaktadır. Hicaz 
kUkümeti asilere karşı on tane 
tank göndermiştir.Fakat bu tank
lardan üç tanesi asiler tarafından 
tahrip edilmiş, diğerleri de rical 
etmiştir. 

Hicaz kuvvetleri Ziya kalesine 
çekilmişlerdir. Asiler tarafından 
bu kalenin muhasara edildiği ve 
kanlı müsademeler vukubulduğu 
haber alınmaktadır. İbni Rifa
denin çocuklarından Şeyh Yasin 
beş yüz süvari ile Ziya kalesine 
hUcum etmiş, fakat bir miktar 
maktul vererek geri dönmüştür. 

28 Temmuz Perşembe 
r.tanbul - ( 1200 rııetrs ) 18 <ha

mofoıı, l!l,::i birinci kı~ıın alaturka kon
ser \·ediıt Hıza vıı <'twııet H:uıınıl:ı.rııı 

i9tıraklerilo, .\jaııs lıalıerlori, saat ııya· 
rı, .!0,5 ı;rarııofon :!! ikiııci kt!iım 

alaturka koııst•r \ ildarı Niyazi Boyin 
ve J'ikriyo Hanı 111111 i~tir:ddlo ~:.! or
kns t r .~. 

Bükreş - ( 39-' metre) 20.~tı :'on
foııi 21 korıfonuıs, ~1,lil ikiııd kı;qııı 

senfoni, :!t,4:-ı ajaıı haborleri. 
Helgrat (4:!!:1 ın!.'tre ) 21 Doktorun 

J,ou!eraıı ı, ~l.~Hl L:ı) lı,ıhtaıı nakil, 
:!~{,:i0 akşam haberleri. sonra Çigaıı. 

Roma ( 441 ıuetre) ~O, 1:; M cııı lo-
ket lıahi feri, ::?1,5 ev kndıııı için fay
dalı nıaliırnat, :.!t,45 konser, keıııan 
\O Jıİ):tııo onatları. 

Pra~ ( 48i ıuetre ) !?o,:ı Kcırısor, 
~o,;;o çiı:ek lıalıço;ıincle ~8 iıı<'i alayın 
vorıligi ıııtiErnıııcrn, lı:uıtlo, ~:! kuıııan 
koııseri, :.!:.!,:i piyaııo konseri . 

Viyana ( öl 7 metrtı > ~o,:;;; l>aııs 

havaları, ~2 Mııfoni 2~ı.~ı::; Çigaıı or· 
kc~tra ı. 

Pette - ( 550 metre ) 20 ., arkı 
kon eri, :!0,43 gramofon ile ltalyau 
mu ikisi, 21,45 siyaset lıahislcri, 22 
Çigan orkestrası. 

VarfOY& (14U metre) 20,4.'S Meın· 
leket lıahorleri, 21 hafif musiki, ~S 
d:ı.ns havaları. 

Berlln - (1633 ıııetro) 21 Konser, 
22 ıenfoııi. 

oşesı 

• 
Y edikuledeki Ölüm Zin
danları Çok Korkunçtur 

(Baş tarafı l inci aayf ada) 

rilirdi. Şimdi mUcazat ıslah mak
sadile tertip ediliyor. İşte iki 
bliyük devir arasındaki müthiş 
farı<... Y edikule zindanları yedi 
büyük kuleden mürekkeptir. 
Bunlardan Üçünü Bizans HU· 
kümdarı Büyük Teodos, dör
dünü de Fatih yaptırmıştır. 

Kuleleri geziyorum: Şimdi altın 
kapının solundaki "Zindan kule,, 
nin önünreyim. 

• 

Bekçi, bir dağ heybetinde 
duran bu kulenin küçük, fakat 
kalın kapısını soğuk bir şangırtı 
ile açtı. Kan ve ölüm kokan ka
ranlak bir dehlizi döne döne ilerle-

dik. Önümüze bir mağara çıktı. Ma
ğaranın otuz metre yukarısında ölU 
gözü gibi parlıyan ve esen rüz
garı uğuldatan kilçük bir delik 
ve tam bu deliğin altında da 40 
metre derinliğinde bir kuyu var. 
Kuyunun bir ucu denize ka
dar uzanmaktadır. İsmi " Kan
lıkuyu,, dur. 

Bu mağaranın altına tahta dö· 
şenmiş, ayrıca ölüm mahkumla
rının yatması için de uzun kalas
larla üç dört katlı bir tahtaboş 
yapılmış. Duvarlarında Arap ve 
Latin harflerile oyulmuş birçok 
yazılar var. Birisini okudum: 
" Katile: er geç kendisinin de 
öldllrllleceğini tebşir eti ,, mealin
de bir badiı. Bunu, Fatihin ikinci 
Sadrazamı Mahmut Paşa yazmış. 
Kuyunun bir metre önünde ka
im bir kalas dikilidir. işte 
meşhur ( Ölüm tahtası ) hudur. 
Mahkdmlar burada yağlı kayış· 
!arla boğulduktan sonra kafaları 
kuyunun kenarında kesilir ve 
kanları kuyuya akıtılırdı. Kafa-
ları da bir gllmUş tepsi ile 
padişaha gönderilir, sonra da 
( ibret Taşı ) üzerinde halka sey· 
rettirilirdi. 

Tabanca ve tüfek icat edil
dikten sonra (1070) tarihinden 
itibaren mahkömlar burada kur· 
şunla öldUrfilllrmUş. Kalın ölllm 
tahtaıının insan kalbine tesadilf 
eden yerleri kurşun darbelerile 
incelmiş ve kopacak bir hale 
ielmiştir. Kalasın UstUnde bin
lerce kurşun var. Arkadaki 
kulenin taşları kurşunlardan delik 
deşik olmuş. 

Bu zindanda ilk boğulan Türk, 
Fatihin ilk aadrazamı Çandarlı 
Halil Patadır. F dihten iki ay ıonra 
Halil Paşa ihanet ithamile bu zin
dana atılmış, 40 gün işkence yapıl
dıldan sonra boğulmut ve kanı ku-

yuya akıtılmıştır. Zindanın ikinci ölüm 
mahkumu da Çandarlıdan ıonra 
Fatihe 14 sene sadaraıamhk ya
pan Devşirme Mahmut Paşadır. 
Rüşvet aldığı için buraya atılmış 
kulakları, elleri, burnu ayrı ayrı 
kesilerek öldürDlmüttür. 

Yavuz Selimin Mısırdan 
getirdiği Abbasi halifesi 
Mütevekkil { 1520 ) senesine 
kadar burada hapsedilmif, Ka
nuni zamananda ıerbeıt bırakıl

mıştn·. Kanla kuyunun bulunduğu 
yerden çıktıktan sonra dar bir 
yol, bizi kıvrıla kıvrıla kulenin 
yukarısına doğru götürüyordu. 
Bl!rada yanyana iki hUcr• daha 
var. Bu s\!ssiz ve sağır duvarların 
içine saklanan kovuklarda bin bir 
facia iılenmiştir. Genç Osman 
burada boğulmuştur. 

Padiıab Genç Oıman, yeniçe
rileri kaldırmak istiyordu. Sadra-

zam Davut Paşa derhal yeniçe
rileri ayaklandırdı. 1htilAI esna
sında Genç Osmanı bir arabaya 
koyup Y edikuleye getirdi. Bin 
müşkülat ile boğdular . 

Sürüye sürüye kanlı kuyunun 
başına getirdiler. Kafasını uıtura 
ile kopardılar. Sonra bir kulağım 
Valde Sultana, lburnunu da Sul
tan Mustafaya gönderdiler. 

Fakat bir müddet sonra Davut 
Paşada kendi yardakçılarile 
birlikte buraya getirilerek binbir 
işkence ile itlaf edilerek cesedi 
kuyuya atıldı. 

Bu zindanda öldürülenler o 
kadar çoktur ki, tarih bile kav· 
rıyamamıştır. 

* Yazılı kule: Y edikuJeye kapı-
dan girilince sol tarafta Fatihin 
yaptırdığı büyük bir kule daha 
vardır. Buraya siyasi ve idart 
mahkümlar hapsedilirdi. Padişah• 
lar ecnebi devletlere harp açmca 
TUrkiyede bulunan bUtUn sefirleri 
ve memurlarını buraya hapaettirir
lerdi. Bu mahkumlar kule kapı
sının iç ve dış taraflarmdaki bü-
yük taşlara almanca, f raosızca, 
İngilizce, İtalyanca, rusça, ma-
carca yazılar kazmıflardır. Bun
ların çoğu kısmen silinmittir. Ben 
burada 30 kadar kitabe saydım. 

Osmanlı donanması tarafın
dan 1600 senesinde esir edilen 
V enedik donanması kumandanı 
Stefan Albertinin burada güzel 
bir kitabesi var. Stefan burada 
tamam yedi sene kalmıştır. Ko
rent kumandanlarından YtılyU• 

Andre de bir taşa 1600 senesin
de esir edildiğini yazmış. 

Ulah prenslerinden Kostantin 
Brankovano da burada mahpus
ken ölmüştür. 

Rus Sefiri T olstoy ( 17 l 1 ) de 
buraya hapsedildi. Ruslar Lehfs-
tanı istila ettikleri zaman Osmanlı 
padişahı protesto mahiyetinde 
o zamanki Rus Sefiri (Olereskov)u 
(3) sene burada bırakmııtır. 

Birinci Napoleon Mısrı işgal 
ettiği zaman (1798) senesinde 
Fransanın lstanbul Sefiri (Ruffen) 
ile doktoru (PukvU) üç sene bu
rada yatmışlardır. Bunlar Yedi
kulenin son siyasi mahkOmlan 
olmuşlardır. 

* Bizanslılar zamanında adalar-
da manastırlardan baıka birşey 
yoktu. Buralara yüzlerce Bizana 
imparator ve imparatoriçeterile 
prens ve prensesler hapla •• 
nefyedilmifler. Birçoklarının göz
lerine mil çekilerek, her bir 
uzuvları ayrı ayn kesilerek 61dU
rtılmüılerdir. Bunlardan birçokla
rı latanbuldaki yaldızlı saraylan
nı bu köhne manastıdardan sey
rede ede açhktan ölüp ritmit
lerdir. 

Bu adalarda birçok Selçuk 
prensleri de hapsedilmiılerdir. O
nun için bu adalara eskiden Prena 
adaları iımi verilmişti. Bizashlarm 
hapishanelerinden birisi de Ayvan
saraydaki ( Anemas ) zindanları
dır. Buraya ölOm makhümlan 
konurdu. Bu zindanın albndan 
Ayasofyaya kadar yol vardı. Sul
tan Ahmet camlinin alt tarafında 
( Magnos) sarayının bodrumları da 
Bizanslıların hapishanesi idi. • * 

MEVLiT 
Teuımuzun 29 uncu Cuma namazı 

mtıteakıp Oskiidar'd:ı Doğancılar par

kı ci"anuda Nesubi efendi caıniiııde 

Selim Bey LA.linep Hanım vo l'fradı 

ailesine ithafon mUtevellisi Selim Boy 

tarafından mevlidi Neha•I okutturıı· 

lacıı.tı il:ln olunur. 



27 r~mmuz 

TİMURLENK 
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Muharriri : lf 'f 

Molla Bir Kalp Sektesile 
•• 

Hemen O im üştü -· ---
Timurun Ordusu Her Yeri Titretiyordu 

Molla onun bu sessizliğinden 
de huylanıyordu. Boğazlamamn 
zevkini boğazlıyanlarm inlemesin
de bulan deli, o eninleri duyma
yınca biraz daha çılgmlaşarak 
haykırıyordu. 

- Bağır kafir, bağır mel'un! 
Ve istediğini yaptmnak, has

ta ruhunun müştak olduğu meş' -
um musikiyi yaratmak için brnak

larını olanca kuvvetlle Hintlinin 
kuru boynuna geçiriyordu. 

On, on beş dakika sonra de
linin hamleleri ilk tesirini gös
terdi, deri yırtıldıt et parçalandı 
•e lagır boyundan ince ince 1can 
ıızmıya başladı. Her damla kan 
mecnunun hırsını alev,endiriyor4 

du ve bu alevli ihtiras, açılan 
ölüm deliğinin genişlemesine hiz

met ediyordu. 
Yara nihayet, gırtlak kemi

Aine kadar dayandı ve Molla 
Umur, şuursuz bir vahşetle o 
kemiği çekip kopardı. Hintli de 
g6zlerini kapadı. Ölüm insaf<>tz 
bir teenni, yakışıksız bir te:ı h· 
burla gelmişti, onu tek bir mef
kure olarak vicdanında yaşattığı 
ebediyet Alemine kavuşturmuştu. 
Molla, muvaffakıyetini temsil e· 
den gırtlak kemiği elinde olduğu 
halde, ayağa kalkmıştı. 

Kemiğe, ölüye ve üstünü bn

ıını beneklemiş olan kan k:i<e!e
rino bakıyordu. Artık o eski 
ıevki yoktu. Akan kan, ateş üs
tt1ne dökülen su gibi onun f eve
ranlarını kurutmuş ve dind:::-miş
ti. Miskin miskin düşünüyordu. 

Tam o strada çadmn ı "!r<.~esi 
aralandı, Tiınurun miiheykel en
damı belirdi. Aksak cihangir, 
katille maktulü gözden geçırı
yordu. Maksat hasıl olduğu için 
delinin tekrar bağlanmasına, Hint

linin de Sent suyuna atılmas!na 
emir verecekti. Fakat bu emri ver
meden, verem~den deli, korkunç 
bir buhran eseri gösterdi, "Yahay, 
ya baki! ,, diye haykırarak yere 

yuvarlandı. 
Molla, müfrit bir heyecandan 

doğan sert bir sekte ile öJmüş 
ve biraz evvel öldürdüğü adamla 
yine göğüs göğse gelıniştif... 

Geçmlf zaman olur ki 
hayali cihan değer ! 

Hindistandan dönen ordu, ağır 
ağ!r şimale doğru yükseliyordu. 
Timur, şen askerlerinin önlinde, 
en önünde bulunuyordu. Bermutat 
at nUzerinde idi. Meşhur incili 
kaftanım giymişti. Her iki kolunda 
elli altışar inciden yapılma birer 
bazubent, boynunda da seksen 
dört inciden mürekkep iki sıra 
tespih şeklinde bir gerdanlık 
vardı. İncilerin betbiri küçlik 
birer fındık büyüklüğünde olup 
altışar altışar dizilmişlerdi ve her 
parça arasma dört parmak enli~ 
liğinde yassı birer zümrüt bağ 
konulmuştu. Başlığı d~. yine inci 
ve zümrütle sils!enmişti. 

Önde birkaç bölük süvari 
yürüyordu. Süvarilerin arkasrnda 
klZll tuğlu ve ~Hın nyh bayrak 
yüriitüHiyordu. Timur. ardındaki 
nr<lunun ayaklan altın da topra-

ğın titrediğini apaçık seziyordu. 
T esadlif olunan ağaçlarda yine 
bu orduyu selamlıyan bir haşyet 
görüyordu. Sular, daha uzaktan 
muzaffer muhariplere kaside oku· 
yorla1· gibiydi. Canlı ve cansız 
herşeyde orduy kar:;:• bariz, 
çok bariz bir nlairn btduycrdu. 

Timur, büyük bir kısmı veh· 

me istinat eden bu seziş üzerine 
heybetli başını kaldırdı. İlkin 
önündeki bayrağa, süvarilere ve 
sonra boynunu kmp geriye; fırka 
fırka, alay alay, bölük bölük 
yolları dolduran askerlere baktı. 
İçine gurur, engin bir gurur ya· 
yıldı. Taşlara, ağaçlara, su
lara ve herşeye haşyet ve hür
met aşıhyan bu ordu, ken-

dinin bir işareti üzerine yere 
diı çökmiye hazırdı. Hiçbir 
zaman iğilmiyen, yere düşmiyen 
şu kızı~ tuğlu bayrak, ancak ve 
ancak kendi ismi anıhrken rükfıa 
varırdı. Şu renk renk silahlar, şu 
sıra sıra atlar, mancmıklar ve 
her şey, kendi namını dünyanın 
dört köşesinde yükseltmiye me
mur aletlerdi, vasttalardı. 

Timur, göz kJmaştmcı bir 
iHişam, hudutsuz bir kudret 
i illSİI eden bu parlak manzarayı 
bir rıüddet ~eyrettikten sonra 
gözlerini kapadı, alın dizginini 
gev:etti, dü~llnceye daldı: Kimdi, 
nere{\ · -!Up nerede büyümüştü, 

rıeler görüp geçirmişti ve bu yük
sek mevkie nası1 erişmişti? Şimdi 
bunları düşünüyOı'du ve geçmiş 
günlerin ufhalan birer birer gö~ 
zünün önliuden geçiyordu. 

Maverainnehrin küçük bir kö· 
yünde arkadaş1ari1e asker oyun· 
ları tertip eden ve bu c:;yunlarda 
kumanda mevkiini daima ken
dine tahsis eden bir çocuk hayali, 
bütün o safhaların başmda idi. 

Biraı sonra bu çocuk büyüyor, 
gürbüz!eşiyor, cesur bir süvari 
ve cesur bir avcı oluyordu. Hin
distan fatihi Timur, gözleri yarı 
kapah, bu on sekiz yaşmdaki 
gencin dağlarda {pars avladığını, 
evinde kitap okuduğunu seyredi
yor ve gamh gamlı içini çekiyor· 
du. O şen ve pervasız genç şim• 

di nerede idi? 
( Arka11 "Yar ) 
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F ransanın Eski Bir Tarih Hocasını 
Delidir, Diye_ Timarhaneye Koydular 
Fransız Ve Belçika Doktorlarını İhtilafa Düşüren Bir HA d . 

Fransada ayle bir adam var· a 158 
dır ki, en maruf doktorların bir 1 

1 aJmış ve bu iki raporu Paris 
kısmına göre delidir, bir k111mı· polis müdiriyetine göndermiş; 
na göre ise akılhdır. Fakat muh· - Memleketime gelmek isli· 
terem tıp üstatlarının bu ook- yorum, fakat bizim memle· 
ta üzerinde ittifak etmelerine ketin doktorları ,,. deli ol· 
intizaren hapishanede bulun· duğumu söylediler. Halbuki 
maktadır. melfuf iki raporda göreceğiniz 

- Bu nasıl olabilir? ıveçbile Belçika dotorları akıllı 
Demeyiniz; kat'iyen oıllbalağa olduğuma kanidirler, lfıtfen bana 

e~miyoruz, hadise aynen vakidir. bildiriniz: Bu raporlara rağmen 
Bıra ~ tafsilat verelim: Fransız toprağına ayak basar 

!'ariste RolJim kollejinin sabık basamaz beni tutarak deliğe 
ta rıh muallimlerinden M. Şayron tıkacak mrsmız? demjş 1 
~evcut servetini daha hayatta Hadise gazetelere intikal et-
ıken çocuklarına taksim etmek tiği, yakında mahkemeye de düşe 
arzusuna düşmüş ve bu maksat· ceği cihetle buna pek ihtimal 
la kızla.r!ndan birine bir aparh- yoktur. Maamafih Paris poliı 
man, dıgerine de bir garaj satm miidiriyeti de adamcağıza henüz 
almış. Fakat paraları kendisi ver- M. Rollln cevap vermemi§tir. 
diği için bu emlaki kızlarının sini Belçikanın resmi doktorlarma Fakat işin düzelmesine intiza• 
naın~na mukayyet olsa bile biz- göstermiş: ren Müsyli Şayron'un hayırlı kız· 
zat ıdareye koyulmuş ! lan babalannın parasile alman 

A d 
- Sinirlerine bikim, ciddi k ra an bir miiddet geçmiş, a arm iradile geçinip gitmekte• 

sonra nasılsa ihtiyar muallim ile bir adamdır teklinde bir rapor dirler. 

lnzlart arasmda ihtilaf çıkmış ve 
bir münakaşa esnasında adam
cağlz: 

- Beni yavaş yanş deli 
edeceksiniz! diye bağırmış! 

Kızları: 

- Merak etme, sen şimdiden 
delisini demişler. Ve doğruca 
zabıtaya mllracaat ederek baba~ 
larının çıldırdığım ııöylemişler ve 
muayene edilerek bir tımarhane· 
ye konulmasını istemişler! 

Hidisenin alttarafını tahmin 
edebilirsiniz. Günün birinde dok· 
torlar adamın etrafım almıtlar ~ 

- Seni muayene edeceğiz T 

demişler. 

- Sebep? 
- Çünki deH olduğun iddia 

edilmektedir. 

Adam kızmış, kıpkırmızı ke· 
silmiş ve söylemniye başlamış 
ayni zamanda da doktorlan kap; 
dışarı atmaya kalkışrnış. Doktorlar 
biçareyi kıpkırmızı bir bAlde gö
rünce korkmuşlar, ihtiyaten yan· 
larmda getirdikleri gardiyanlara 
tutturmuşlar, kolJanm bağlamışlar 
ve hi1kmü de vermişler: 

- Bu adam hakikaten delidirf 
Artık müsyü Şayron deli ol· 

madığını istediği kadar iddia 
etsin, kim dinler ? 
Doktorların raporu üzerine zabıta 

adamı tutarak tımarhaneye atmış! 
Adam da tımarhanede 1nüesse· 
senin doktorlarını deJi olmadığına 
inandırmıya koyulmuş, bir ay, 
iki ay, üç ay çalışmış, bakmış ki 

çare yok, tımarhanede geçirdiği 
müddetin dördüncü ayını kaçma 
yolu aramıya hasretmiş ve haki
katen kaçarak Belçikaya kapağı 
atmış! 

Sabık muallimin (Brüksel) de 
yaptığı ilk iş meşhur deli dok
torlarına kendisini göstererek 
akılh olduğuna dair bir rapor 

almakbr. 
fakat bir defa gözü yıJmıştır, 

Müsyü Şayoo bu raporu kafi gör· 
memiş, eline daha mühim bir 
vesika geçirmiye çahşmışf 

O sırada F rans:z Reisicüm
burunun Belçikayı ziyareti mev· 
zubahistir. Ve Brüksel za

bıtası da ne olur ne olmaı; 
endişesile ecnebilerin hayatlarını 
tetkik etmektedir. M. Şayron bu 
fırsattan istifade ederek kendi· 

Bir Doktora Ne Vakit Şar
latan Muamelesi Yapılır 

~··~~~~~~~-

Berutl u Bir Adamın Fransada Sebep 
Olduğu Hadise, Cidden Meraklıdır 

Ötedenberi mtitetabbiplerin 

yani şarlatan doktorların halk 
arsında hakiki doktorlardan 

daha ziyade muvaffakıyet temin 
ettikleri görUIDyor. Bunun se· 
bebi doktorun ilmine itimat 
etmesinden, miitetahbibln de ilmi 

olmadığı için çeneye kuvvet 
vermesin dendir. 

Son zamanda Berutta tlireyen 
bir mUtetabbibin elde ettiği mu• 
vaffakiyet bu cümledendir. AlAka~ 

darın ismi Korrado' dur. Babaaı 
bir ltalyan doktorudur. Bir müd-

det evvel bu doktor vefat etmiş, 

oğlu M. Korradoya, kanser 
bastahğına karşı son derece mU. 
essir gelen bir ildcm formülünll 
bırakmıştır. Bu ilaç siy.ahın1su:lu 

ve terkibini, M. Korradodan başka 

kimse bilmemektedir. 
M. Korradooun ilicı, son za

manda o kadar büyük bir şöhret 
kazanmıştır ki, bunun etrafında, 
Berut gazeteleri bir hayli neşri-

yat yapmış, bir kısmı lehinde 
bir kısmı da aleyhinde birçok 

yazılar yazmışhr. Fakat halk 
kütlesi, daima M. Korradonun 
yanında bulunmuştur. 

Bu neşriyata gören Fransanın 
Rems şehri halkından bfr zat 
kanser hastalığiına müptela ola~ 
karısını tedavi ettirrnelc U zere 
M. Korradoyu F ransaya celbet

miş, orada bırakmıya mecb 
olduğu hastaları ve seyah t ' · ~r . a ı ıçm 

büyUk bir tazminat vermiş. ila~ 
can tecrübesi yapılmış, fakat 
matlup netice hasıl olmamış. 

Şurasını derhal kaydetmek 
lazımdır ki M. Korradonun esra

rengiz ilacile tedavi edilen ka
dın, radiyomla tedavi edilmiş, 

cerrahi ameliye yaplmış bir has
tadır ki malum tıbbi usullerin 

hiçbirinden ümit kalmad1Han sonra 
bu son çareye başvuru· m•1şhır. 

llAç bir netice vernıey :.ıce 

Şarlatan doktor Korrado 

mütetabbip aleyhinde dava açıl
mışhr. Fakat mesele burada ça .. 
ta1laşlyor. ÇünkU M. Korrado 
bu ilacı bizzat hasta üzerind~ 
tatbik etmemiştir. Diplomalı ma· 
ruf bir doktor.::\ tatbik ellir~iştir. 

Reıns Ad!iyes?, o doktor hak· 
kmda da, Jt1ütetabbiplerle bera· 
her icrayı sanat etmek nokta• 
smda takibata başlamıştır. 

Maamafih bu hadis~, ciddi 
ve hukuki bir mesele nlmuştur. 

Zira diplomalı bir doktor hak
kında, şu veya bu noktadan 
takibat y k F apma mevcu t rımsız 

kanunlarına göre mümkiin değil
dir. Sonra rniitet;,bbibin ilacı da 
henliz yeni tecrübe edilmiştir. 
Ondan evvelT<i tecrübeJer 
kanser başlangıçlarında çok 
ıyı netire!cr vermiştir. Av-
nı zamanda, diğer tatbik~t 
ıçm de iyi net'ce verip vermiye· 
.:eği zamana bağlıdır ve bekle• 
mek laz·mdır. 

Buna rağ C7' Rems AcHiyesl 
harekete eç ıi~tir. Şimdi bir 
tar.Jfta 1 clo1 • dar,, bir taraftan 
d?. avukatla,., bu sayanı 'ikkat 
h ku l.c ve il: ı ~se e··· ·1 •. l)iiyiik 

bir a!aka ile takip ediy0t·'ar. 
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IngUtere HilkCtmetl tarafından Gazf 
Hı. ne hediye edilen eserin tercümesi. 

Yazan : 
Ceneral Oglandflr 

- 58-

Sahi e Döndüm Üçüncü Meş'alemi 
Yaktım, Düşman Karşı Tepede idi 

Jeneral A. Paris bir harp gemi
ıinde, İngiliz kıtaatmın kuman· 
danları diğer harp gemilerinde 
idiler. 

25 sabahı şafakla beraber 
gemiler Saros körfezine vardılar. 
Harp gemileri Bulayır hattını 
hafif surette bombardımana baş· 
ladılar. Bu bombardıman biltUn 
gün devam etti. 

Bombardımanı müteakip kör
fezin şimalinde Uç ihraç mmtaka· 

· ıı hakkında Kennet deströyerinin 
üzerinden istikşaf yapıldı. Gtiniln 
sonuna doğru gemilerin sandalla· 
rı indir ildi, ve guya asker ihraç 
edilecekmiş gibi faaliyete geçildi. 
Akşama doğru kayıklara doldu· 

·• ruldu. Karanlık basarken sandal
~ lar sahile hareket ettiler, fakat 
' karanlık basınca tekrar gemile· 

~ . 
rine döndüler. 

Bu ane kadar nilmayiı çok 
müşklil4tı davet etmişti. Fakat 
25 nisan gecesi için daha hakiki 
bir ihraç planı yapıldı. Gece· 
yarısına doğru bir iki müfreze 
sahilin muhtelif noktalarına çıka
rak şurada burada büyük ateşler 

, yakacak ve bllyilk bir kuvvet 
ihraç edildiği hissini vereceklerdi. 

Halbuki öğleden sonraı bu 
mUfrezeleri idare edecek olan 
binbaşı Freyberg gUndilz nlima• 
yişinden sonra gece sahile asker 
çıkarmanin tehlikeli olduğunu 

ve beyhude insan zayiatına se· 
bebiyet vermekten başka bir ne· 
tice vermiyeceğini söyledi. Bu 
genç ıabit iyi bir yilzilcü idi. 

Bir sandalın kendisini sahile 
bir mil mesafeye kadar götürüp 
bırakmasını, sonra yüzerek sahile 
gitmeyi ve orada ateşleri yaka
rak nümayişi bizzat yapmayı tek
lif etti. Bu fikir kabul edildi. 
Bu hikiyeyi Freyberg ıöyle an· 
}atıyor: 

ı :ece saat 9- gemiden bir ietimpota. 

Sl!Mırtt 
KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
vapuru p b 

28 Temmuz erşem e 
günü. akıamı Sirkeci'den hare· 

ketle (Zonguldak, lnebolu, 

Ayancık, Samsun, Ordu, Gire

sun, Trabzon, Sürmene, ve Rize) 
ye gidecektir. 

F aıla tafsilat için Sirkeci 
Y elkcnci Hanındaki acentalığı
na mUracaat. Tel: 21515 

- NAlM VAPUR iDARESi -
lzmir surat Postası 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b gllnlerl Galata 
hafta erşem e rıhtımından 

Saat tam 18 de hareketle dofna 

1ZM1 R'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle fstanbuJ'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karşısında Site · Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. 8. O. 1041 

Anzak ihraç Mıntakaaı 

l·irııfik. Salıite ilı;•. mil mmıafoye kaılar 
g-ı·lıli k , lıııradıı. sandala binerek lıir 

rrı · ı katl:ır daha ilerledik. .Artık sa· 

hi l dı·ıı giiriirııncksizin daha ileriye git
ıııd< ıııiiı ıı küıı tlcğilı.li, saat 10,40 ta 

ılL•rıİ " : ı11 ·0 Yiizcrek sahile gitıni-
. ' • ·ııl ı. Beral.ıorimdo su nüfuı 

ctıııoz lıir lorta. iç·inde üç yağ meşa-

1esi, beş kalisyom feneri, bir bıçak, 

işarot !imhası ve l.ıir de rovolver var
dı . .Buz gilıi suda. bir saat bir çeyrek 

siiren çetin bir yüzmeden sonra 

salı ile vardı rn vo ilk meşalemi yak
tıııı. Tekrar denize girelim, şarka 

uogru yllzt.lilm. HOO merto kadar ile
ride tekrnr karaya çıktım. Burada. 
ikinci me~:ılomi yaktım. Bir mUddet 

c __ HA_ RICI H_A_B_E_R_L_E_R __ ~ 

Katil Gorgulo( Mefkiiremi \ 
Kurtarınız, Ben Komünizme 

Düşmanım Diyor ı 
( Ba4 tarafı 5 inci sayfad4 ) f 

Ben ÖldUrmedlm 
- Ben öldUrmedim. Kaza ve 

kader öldürdü. Ben faşist deği· 
lim. Faşizm demek saltanat de· 
meklir. Ben demokratım, cUmhu· 
riyetçiyim.. Cemiyeti Akvam ile 
birlikte Rusya lehine çalışan 
Reisiclimburu öldürmek istedim. 
Çünktl Komünist rejimini tasvip 
ediyordu. 

Mlsal Olsun Diye ÖldUrdUm 

Dumere karşı hiçbir düşman• 
lığı m yoktu. F ransanın çok dos• 
tu idim. Dumeri, misal olsun 
diye öldürdüm. Zira bütün cihan 
150 milyon Rus köylüsllnil bide· 
matı ıakkeye mahkum edilen 
Sovyetlere karşı mücadeleye 
mecburdur. 

Bundan sonra M. Reyno, M. 
F arer ve M. Martu şahadet etti
ler. 

MefkOreml Kurtarınız 
Gorgulof isticvap esnasında 

mütemadiyen mefkiıremi kurtarı· 
nız cümlesini tekrarlıyordu. 

Arada sırada halka dönüp hi
tap ediyordu. Gorgulof bir ara 
dedi ki: 

- Hayatımı kurtarmıya uğ· 
raşmıyacağım .. Fransa beni dinle. 
Ben fakir Rus köylüsünün mil· 
messiliylm. Fakat harpte çok 
şeyler gördüm. Çar ve Çariçe 
Almanya hesabına bize ihanet 
ettiler. 

Oorgulof Bir Vatanperverdir ı 
Rus milleti, komünist değildir. 

O, hürriyetini arıyor, fakat nazır• 
lar Sovyetlere karşı mücadele 
etmek istemiyorlar. Fransanıo 

yardımını temin etmeği düşündüm. 
Benim suikastim, bir şahsa karşi 
icra edilmiş bir suikast değildir, 
siyasi bir haldedir. Pol Gorgulof 
Ruı milletini kurtarmaktan ibaret 

"'"l th .. tı~-· 

f'i..AftA~ 

Slnitepenln yakından görilnüş"i 

olrafı dinlodim. Ses sada yok. Biraz 
ilerde sipere bonıor bir yere girdim. 
Siperlerde kimse yoktu, ve korkuluk
Janfan batka Lıir şey. görünınüyordll, 
350 nıerte kadar ilorlodim. Etrafı din· 
Icdim. Yine ses sada yok. Tekrar sa
hile dllndUm \'e tlçitucil meta.lemi 
yaktım. Sonra. denize atılıp açıldım. 

Sabah saat iiçe doğru. b'izirn motörler
den biri tarafından ~ıkarıldım. Des· 
tröyerler sahili taradılar, fa.kat bir şey 
bulamadılar. Benim kanaatime göre 
sahil işgal edilmiş değildi. Sabaha 
kaqı tepelerde göriilon ışık ve ateş
lere bakılırsa, diişmaııın tepelerde ol
duğu anlaşılıyordu. ~'aka.t benim ora
ya kadar gitmem milınkün olmadı.,. 

( Arkası nr ) 

TAViL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK Postası 

r':p~!~A~.~!. 
saat l 7 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikiJe Ayv~lığa azimet ve av
det edecektir. 

Dikkat t Cuma ıUnll Edremit yol
culaı ınt trene yetfıtlrJr ve Ayvalık yol
cularını ayni 2'11n akıamı Ayvalıfa 
Ç\karır. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Y emiıte Tavil.zade Mus· 
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

SATI Lll< YALI -
Arnavutköyünde tramvay caddesi 

[birinci cadde] 99 No. 3 salon, 6 oda, 
alaturka ve alafraııga hamam, elek
trik, terkos tertibatlı, kabartma yağlı 
boya vn dört ka.ttan ibaret beyaz 
yalı, sahibi taşrada bulunduğundan 
acele satılıktır. K:ı.raktiyde Okçular 
caddesinde Kanaat Ifa.nında avukat 
Ziya. Bey o nı ilracaat. 

Haliç iskelesinde mazbut ve 
mahfuz 1776 okka mahlep be
her okkası elli kuruş bedel 
esasla 31 - 7 - 932 pazar günü 
ibale edilmek üzere mlizayede
ye çıkarılmıştır. İzahat almak 
ve mah görmek istiyenlerin Ha
liç Orman idaresine müracaat 
eylemeleri ve yevmii ihalede 
saat Uç buçukta % 1.5 nispe
tinde teminat akçelerile Or
man Müdüriyetinde müteşekkil 
ihale komisyonunda hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

bulunan mefkuresi için canını ve
recek olan bir vatanperverdir. 

Beni öldUrünliz, kanımı alınız, 
fakat mefkiiremi kurtarınız. Ci
han, lakayttır ve Sovyetleri ken· 
di hallerine terketmekte devam 
edecektir. Mefkürem için ölUme 
kadar, kiyotine kadar miltemadi· 
yen protesto edeceğim, cihanşU
mul olan bu hailede bütün dUn· 
ya mücrimdir. 

Muhakemeye yarın devam 
edilecektır 

Bulgaristan a o 
ketli Bir Aile 

ere-
0 cağı 

----~~~~~~~ 

Bu Ailenin Mevcudu, 
Olmak Üzere Taman1 

Hepsi Sağ 
240 Kişidir 

Sofya, 24 (Hususi) - TUr· 
kiyenin 160 yaşında bir ihtiyan 
varsa , Bulgaristanın da hepsi 
bayatta olmak Uzere 240 azalık 
bir ailesi vardır. 

Bu vaziyet, her Bulgar için 
bir iftihar vesilesi telakki edil· 
mektedir. Gazetelerin yazdığına 
göre burada hepsi brehayat o\· 
mak Uzere 240 azalık bir aile 
meydana çıkmıştır. Bu , 
le büyük pederi ile bil· 
yük valde ailenin esasını 
te~kil etmek üzere evlAt, torun 
ve torunun torunu olar2: 240 
kişilik bir kalabalık teşk. ~ r. 
Biiyük pederin, büyük Vd1· 

deden sekiz evlldı olmuş, 
bunlar evlendirilmiş ve her biri 
tam onar çocuk meydana getir
miştir. Büyük baba ve bUyllk 
anne iki, sekiz de çocuk etti on 
bunlarda s«tkizden 80 çocuk mey
dana getirmek . suretilo ailenin 
nüfus yekünu bu safbasmda 90 

rakamına yükselmiştir. 

İşte bu 90 kişi on sene için
de tamam 240 azaya baliğ ol
muştur. işin eıı şayanı dikkat 

240 klşlllk aUenln en bUyUk 
annesi 

tarafı şu iti, bu ailenin dünyaya 
getirdiği çocuklardan şimdiye 
kadar hiçbiri vefat etmemiştir. 
BUyUk pederin yaşı da seksen• 
den fazla değildir. 

Aile azası arasında doktor, 
avvukat, memur, jandarma, polis, 
papaz, esnaf, rençper, san'atkAr 
hulasa her meslekten insan var
dır ve hepsi de allo azası arasın
daki münasebetlere temamen rl• 
ayetkür ve sadıktır. - Hayri 

Hangi Maddeler Gr ~lk 
Resminden Muaftır·( 

İptidai Maddelere Ait Yeni Muafiyet 
Listesini Neşrediyoruz 

Ankara, 26 - Beş sene mu· 
teber olmak Uzere 1927 s~nesin· 
do tanzim edilmiı olan me-
vaddı iptidaiye muafiyet lis· 
tesinin müddeti bittiğinden 

• 

gllmrllk ve kontenjan vaziyetlo
rine nazaran en ziyade muhtacı 
himaye bulunan sanayi mevaddı 
İptidaiyesi ithal edilmek ve 
ihtiva edeceği gUmrUk ve mua
mele vergisi muafiyetleri bir buçuk 
milyon lirayı tecavUz etmemek ve 
yalnız 932 malt senesine mahsus ol-

mak üzere lkbsat Vekiletince hazır
lanan ve Maliye VekAletince tetkik 
ve muvafık görnlen listeye asf al· 
bn da ithall ıuretile kabulUno 
Heyeti Vekilece karar verilmiş 
ve bu husustaki kararname ili 
tasdika iktiran etmiştir. 

Listeyi aynen bildiriyorum: 
Hezaran: (Sepet, çiçek ve mo

bilya SellUloit galalin emsali plz a
tik mevat: (tlarak, şemsiye ıapı, 
baston, dllğme vo toka fabrika
larına) 

Kokoz elyaf ve iplik ipi (yal-
nız süzme torbası). 

Jüt elyaf ve iplik ve ipi 
(mensucat ve çuval fabrikalarına) 
her nevi profil demiri ve demir 
levha (bilumum madeni eşya 
fabrikalarına) , teneke : (yal-
nız konserve fabrikalarına), 
bakır çubuk: (bakır tel 
ve kablo fabrikalarına alA
minyom: (tahta ve çubuk, çin· 
ko, külçe, nikel,) Tahta ve kUlçe 

(madeni eşya fabrikalarına), Sili· 
fUr dö karbon ( yalnız prina 
fabrikalarına), Tasfiye toprağı: (pr· 
na fabrikalarına ) triklor ( prina 
fabrikalarına ) , Hamızı kibrit, 
bamızı klorma, bamızı nemel 
(şimdiye kadar ihtiyacı teıbit 
edilmiı olan fabrikalara) , Süt 
kostik: ( Bilyllk mensucat ve sa• 
bun fabrikalarına ) Klorit dö şo 
( boyahanelere ) Dekistrin ( yalmz 
pamuk mensucat fabrikalarına ) , 
ham demir, demir çubuk, çinko 
çubuk, (bilümum madeni eıya fab
rikalarına) Ekle gayrisalih hay
vani yağlar (yalnız sabun fahri· 
kalarına ) anilio, alizilin ve sair 

boyalar: ( mensucat, madeni eı· 
ya, boyahaneler, sabun fabrikala
rına ) pamuk iplikleri 21 numara 
dan yukarı (tek telli), pamu1< ip
likleri ( çift telli beher teli yirmi 
numaradan yukarı), pamuk iplik
leri (ikiden dyade telll beher 
teli 2 l numaradan yukarı), havlu, 
dokuma, mensucat, trikotaj ve 

çorap fabrikalarına .• 

Boyalah, boyasız Kamgam 
iplikleri yalnız mensucat fabrika· 
larma Beta naktol ( boyahanelere, 
boya fabrikalarına) Kavlen Tel
tişhak : ( İhtiyacı tespit edilmiı 
fabrikalara ) hasır şapkalık saz 
şeritler ( yalnız şapka fabrikala· 
rma). 

An trafik tozu ı ( Şakult fırmlı 
çimento fabrikalarma ) . 

-===============================t 
Tuz İnhisarı İstanbul Başmü

dürlüğünden: 
Çamaltı tuzlası için aleni mllnakasa suretile alınacak kestane 

ağacından mamul iki bin küfe ile gürgenden yapılmış iki bin kil
rek ihalesi 10-8-932 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beıte 
İzmir Tuz BaşmUdiriyetinde icra olunacaktır. Taliplerin şartname 
ile kürek ve küfe nilmunelerini görmek ür.ero Başmüdiriyetimiıe 
müracaatları ilin olunur. 
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Atina'ya Seyaha 
lstanbul-lzmir-Pire-Atina

Sellniği bir hafta içinde 
dolaşabilirsiniz. 

"Andros11 lüks vapuru ile 
seyahat 10 ağustosta başlıya· 
cak ve tam bir hafta sürecektir. 

Fiatlar birinciden itibaren 
43-32- 27 - 20· 15 liradır. 

iki kahvalb ve öğle, akşam 
yemeklerinden mürekkep tabl
dot mevkilere göro 1 1, 2 ili 
2 1 2 liradır. --Yolcular askeri vesilta 
nufus kAğıdt ve altışar fo
toğraf getirdikleri takdirda 
pasaportları badava çl!ta
rıhr. 

Mtlracaat mahallt:ri : lstan· 
bul Himayei Etfal Cemiyeti : 
Telefon 23697, Galata'da Çinili 
Rıhtım Han zemin kat Yunan 
milli seferi bahri acentası: T e· 
lefon Beyoğlu 2612, lzmir'de 
müracaat yeri: Gazi bo]varı 
Himayei Etfal Cemiyeti . ... _________ .. 

Susuz, sabunsuz, hrçasız 
Seri tını olmak, yüzilnüsGıı teravetlnl 
muhafaza, kırlDHllık ve çıbanlann :ıaY 

olmamı iatlyorsaaı:ı. 

~ı.Yı•. 
~ kremini mutlaka Lullamnn. ~· 

Dr. HORHORUNI 
Znlırevi ve Bevli hastalıkla! 

tedavihanesi - Beyoğlu MulenruJ 
yanında Zambak sokak No. 41 • 

r 
Fotoğraf Talı/ili Kupona 

'l'abiatiniıi öğren mok istlyor~:ııuı 
·ı tıir • 1 foroğrafınııı 5 adet kupo:ı ı e 

likte gönderiniz. Fotoğ'rafınu sır.ıy~ 

tAbitiir ve iade edilınoı. 

lı;im, meslek 
Yaya 6an'at·? 

Bulunduğu 

meınlekot 

1''otoğr:ı.r :ııtlş:ı.r 

('dccek mi ·~ 

:Fotoğrafın kliıesl 30 k.uruıluk 
pul ınuk&bilinde gönderilebllir. 

SON POSTA 

Emniyet Sandığı Emlik 
Müzayedesi 

KAT'İ KARAR İLANI 
Artbrm• Muhammin Hesap M~rhunatın Clna ve nevll• ıp.evkl v.s 
bedeli kıymeti No. MUştemllltı 
1500 14620 4988 Beyoğlunda HUseyinağa mahallesinde 

Caddeikebir sokağında eski 104, 106 
yeni 80, 82 numarala otuz dört arşın 
arsa üzerinde klrgir dört kattan ibaret 
olup birinci kat ustor ke?enkli, zemini 
tahta döşeli bir dnkkAn ikinci kata a .. 
ma merdivenle çıkıldıkta bir oda, ilçi1n· 
cü kat bir oda, bir heli, bir balkon, 
kapısız bir oda, ikinci kattan itibaren 
çıkma ve kiracı tarafından yaptırılmış 

Borçlunun 
l.ml 

terkos ve elektrik tertibatını havi maa 
oda bir dükkanın tamamı. Refet B. 

200 2220 5176 Çakmakçılarda, Tayahatun mahaUesinde 
Valde hanı tahtanisi eski ve yeni 45 
numaralı yUz altmış arşın arsa üzerinde 
kirgir ve arkası yüksek tavanlı olmak 
Uzeıo bir cephesi iki katlı olup altında 
bodrum vo alt kat pencereleri demir 
parmaklıklı ve kepenkli demir kapılı, 
camekAn ve kapıdan girilince taş koridor 
sağda bir oda, koridorun nihayetinde 
demir kapılı büyük bir oda, ikinci kat : 
bir oda ve bodrum üzerine mt:sadif 
mahaJli havi maaoda bir mağazanın on 
üç hissede on iki hissesi. Mehmet Kehnemoni Ef. 

500 4950 5177 Çakmakçılarda, Tayahatun mahallesinde 
Si.inbiıllü han tahtanisinde 23 numaralı 
doksan arşın arşın arsa üzerinde kargir 
iki kattan ibaret oiup zemini çimento 
önü camekan ve uslar kepenkli ve üze· 
rinde · demir kuşaklar üzerinde tahta 
döşenmek suretile yapılmış ve minare 
merdivenile çıkılır bir salon ve elektrik 
tertibatını havi bir mağazanın tamamı. 

Mehmet Köhnemonl Ef. 
700 0035 1478 Kadıköyünde, Tuğlacıbaşı mahallsinde 

Kayışdağı ~okağında eski 12, t 2 yeni42, 
42 numaralı ~ç yüz elli beş arşın arsa 
üzerinde bir kah kargir, iki katı ahşap 
olmak Ozere n~ kattan ibaret olup zemin 
kat; iki taşlık, iki kiler, bir mutfak, üç 
oda, bir hamam, bir hela. Birinci kat; 
bir sofa, altı oda, iki hela, haricen çini 
antre, ikinci kat: iki sofa, yedi oda, iki 
hela, bir banyo odası, bir sandık odası, 
iki balkon, terkos tertibatı, bir çamaşır
lık ve doksan altı arşın arsa üzerinde 
bir mutfak, bir ahır. diğer bir ahır, bir 
mutfak, bir sarnıç, bir kuyu, dört met
hal, laklı havuz ve iki dönüm bin üç 
yüz sekiz arşm bah~eyi hsıvi bir köşkün 
tamamı. lbrabim Sami B. ve F erlde H. 

600 6535 9102 Mahmutpaşada Sultanmektebi sokağında 
eski 7, 5 ve yeni 6, 8 numaralı yüz 
kırk beş arşın arsa üzerinde ahşap içi 
yağlı boyalı üç buçuk kattaıı ibaret olup 
zemin kat: bir çini antre, çini koridor, 
ve taşlık diğer bir ufak bir taşlık hah· 
çeye çıkan mermer camekanlı antre iki 
mutfak, çamaşırlık, bir oda, iki ~la, 
bir kurnalı hamam i=":'ta kata Uç merdi· 
venle çlkılır burada dört oda, biri saloıı 
halinde iki sofa, bir bela, bir çinko da
raça üst kat bir oda bir sofa, elektrik 
terkos tertibatı bahçede fıskıyeli havuz 
iki tulumbalı kuyuyu ve sekiz yilı elli 
beş arşın bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı. Mehmet Köhnemonl Ef. 

400 4480 
g365 Kadıköyünde Tuğlacırnustafaefendi ?1a

ballesinde atik Kayışdağı cedit Merdıven
k<;y sokağında eski 108, ıyeni 8,8 numa-
ralı yllz kırk arşın arsa nıerinde ahşap 
iki kattan ibaret olup birinci katı Bir 
sofa, bir heli, beş oda, bodrum, ( Ha
riçten methali vardır ) ikincl kat: Bir 
sofa, llç oda, bir heli, bava gau terti
batı hariçte yllz yetmiş arşın arsa Uze
rinde mutfalc:, çamaşırlık, ahır, bahçıvan 
odası, bin iki yüz doksan arşın bahçe 
ve bahçede iki havuz, çam, meyva 
ağaçları ve ayrıca bir dönOm . dokuz 
yUz altmış iki arşın fazla arazıyi havi 
bir hanenin tamamı. F ethfye H. 

g005 Anadoluhisarmda Göksu m~hallesin~e 
70 1378 eski Göksu yeni Kuyu sokagında atrk 

1 Mü. cedit 44 numaralı doksan bq 
a~ın arsa Uzerinde ahşap iki kat• 
tan ibaret olup birinci kat: harici ca-

2000 25932 

1500 17000 

60 1275 

100 1614 

200 4206 

liO 1680 
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mekanlı bir antre, bir sofa, bir oda, 
bir mutfak, bir hela, bir kömürlük, 
ikinci kat: bir sofa, üç oda, bir heli, 
terkos tertibatını ve beş yüz altmış 
beş arşın bahçeyi ve bahçede bir ku
yuyu ve kameriyeyi havi bir hanenin 

1 

tamamı. Ahmet Ağa ve Vasfiye H. 
377 4 Beyoğluna Firuzağa mahallesinde eski 

Soğancıoğlu yeni Örtmealtı sokağında 
eski 23, 25 yeni 1, 1 1 No.lu kargir 
altı kattan ibaret merdiven ve sahanlık· 
ları mermer, ikinci kattan itibaren ha· 
rici tahta kaplı altında bodrum katı 
üzerinde taraça katı mevcut olup bod
rum beş kömürlük, bir kapıcı odası, 
balA, birinci kat bir mermer antre, bir 
sahanlık ve iki daire olup 1 numarala 
daire bir antre, dört oda, bir mutfak, 
bir he!l, 2 numaralı daire, bir antre: 
bet oda, bir mutfak bir bela banyo 
bir oda, bir odunluk, ikinci kat: Sekiz 

oda, bir sofa, bir mutfak, bir banyo, 
iki hela, bir koridor, üç çıkma, iki bal· 
kon, üç, dört ve beşinci katlar ikinci 
katın ayni birer daire olup altıncı kat
ta dairelere mahsus bir oda, bir çama
ıırhk, bir tıtll odası, bir heli, iki da· 
raça, en llstte uf ak bir oda, ve tama• 
men daraça dahili telefon, elektrik, 
terkos, havagazı, kalorifer tertibata ve 
kırk bir arşın aydınlığı havi seneden 
maa dükkin elyevm bir apartmanın 

msıf hissesi. Yakomi Ef. bilasale ve bilver.,. 
Aleksandurusi ve Eleni H. lar bilverue 

18122 Üsküdarda Hocahesnahatun mahallesin· 
de Paşalimanı caddesinde eski 90 yeni 
121 • 1 numaralı bin yUz doksan arşın 
arsa Uzerinde ahşap iki kattan ibaret 
olup birinci kat : on bir oda, cesim bir 
taşlık, bir sofa, iki kurnalı hamam ve iki 
küçllk oda, ikinci katta on bir oda bil· 
yük, Uç küçük oda, bir sofa ve üç yllz elli 
arşın arsada bir katta kirgir mutfak ve 
-saire n~ otuz artın arsa üzerinde bir oda 
ve üç bin dört yllz beş arşın bahçe havuz 
ve derununa cari mai lezizi havi bir 
sahilhanenin tamamı. (bir harita numaralı 
arsaya cari üç masura ve diğer bir ma• 
ıurası Mihrimah vakfından Oç çuvaldız 
Raif fsmail pqa vakfından maı lezizin 
alb yllz hisse itibarile elli yedişer hisse-

leri Sait B. yüz on dört otuz hissesi 

Ayşe Mediha H.ın) Ayşe Mediha H. ve Sait 8. 
9605 Üskildarda Hayrettin mahallesinde Top

taşı caddesinde eski 152 yeni 164 nu· 
maralı seksen beş arşın arsa üzerinde 
ahşap seneden bir bap dükkan elyevm 
birinci kat bir koridor, bir mutfak, bir 
oda, bir guslllbane, bir heli, ikinci kat 
bir oda, bir çab arasını havi yeni tamir 
edilmiş bir hanenin tamamı. Şakir El. 

9696 Üskfidarda lhsaniye mahallesinde eski 
Sultaniye yeni Orta sokakta eski 50 
MU. yeni 76 numaralı, doksan sekia 
arşın arsa Uzeriode ahşap iki buçuk 
kattan ibaret olup birinci kat: Tahta 
bir antre bir sofa, bir hela, iki oda, 

tahtında bir mutfak bir kömilrlük 
' asma kat bir oda, ikinci kat, iki 

oda, kOçllk bir sofa, bir helAyı 
ve alt lc.o.t demir parmaklıklen terkos 
tertibatı, kuyu ve kırk altı arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Nevriye H. ve Ali B. 

9715 KadıköyUnde Caferağa mahallesinde 
Murahiye sokağında eski 12 yeni 16 
4Umarah yllz on dört arşın arsa üzerind 
ahıap ilç kattan ibaret olup zemin kat· 
bir oda, taşlık, mutfak, beli, kömllrluk: 
mnıtere~ sarnıç, birinci kat; harici bir 
antre, bır oda, bir sofa, ikinci kat: iki 
oda, bir şahniı, bir sofa, bir heli, 
tlçlincü kat; iki oda, bir sofa, çatı katı 
bir balkon, zemin kat demir parmaklıkları 
Ye yetmiş dört arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Menduk H. 

56 Kadırgada Şehsuvarbey mahallesinde 
Şehsuvarbey çikmazı sokağında eski 16 
yeni 5 elyevm 44 numarah yllz yirmi 
altı arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
kattan ibaret olup ( birbuçuk katı kıs· 
men ahşap kısmen taştan ve dolmadır) 
birinci kat, bir taşlık, iki oda, bir san· 
dık odası, bir heli, bir mutfak ilst kat 
iki oda, bir sofa, bil" kiler, bir helayı 
ve bir kuyu ile seksen dört arşın bah-
çeyi havi bir hanenin tamama. Mustafa Ef. 

C LOtfen .ayfayı çeviriniz ) 
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Milli ltrıyatın 

En Şerefli 
Mevkii 

İz mirin 
ECZACIBAŞISI 
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KOLONYA MUşkUlpesentıerle kokuya fazla hassasiyet gösterenıerl 

ve 

ESANSLARINA 
BİR TECRÜBE İLE 

aittir 

SATIŞ MERKEZLERi: Sultanhamammda: M. MEMDUH ve şe i'<i Erz' d.:!p:-ısa, B!yoğlundaı ISMAIL KEMAL, 

Perestişkarları arasına koyar 
lıtan '>ulda: UMAN KOOPERATiF ŞiRKETİ 

halkımızın• 

Harbiyede 9 E L V Bahçesinde ~ EMLAK veEYrA~BAN~As~- ILA~~Tl j 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 

İST ANBUL ŞUBESiNDEN: . 

icrayı san'at etmekte olan Deniz km EFTALYA lliı·1ım ve Kem-ıni SAD. B ·y grııpun:ı ~ö.stermiş olduğu 
ınüteuyit rağbet ve •eveccühten cesaret alan nıÜeBses.:miz yeni b:r fedakarlıkla l<ıymetli best .. k<ir ve muganni 

HAFIZ 5 ... \DETT!N Beyin bu akşanıda:ı itibaren ;,b ı gnıp.1 iitihakı.ıı tcn;inc ınU\·d;ak o!rı:ıı~'ur. 

HAflZ SADETTİN Bey Denz Kızı EFTALYA Hanım I~ .. n ı.1i SADi B·· ı 

Kiralık Emlak 
fü;as Mevkii ve Nevi Teminat 

2 Galatada yolcu salonu karşısında atik meı:· 
baha binası müştemilatından et pay mahalli 25 

165 Be· oğltı Galatasaray Avrupa pasajnda 1-2-3-5-
7-'J-10- I 1· 12-13-15-16-17-19·21 numaralı dük-
l A ı Muhtelif .. a:ı ar. 

ı Teşviki ye apartmanında 2-3-5-7 numaralı daireler 

suretle erbabl zevki" haki1d alalur·:~ mus"!<i uv:,in'. btmin ı.:dec.: ··n ! .. , e ,.·, 1 n ı .• ı· 1.ı it"h r •<l.::. 

Ua!a:fo. yaz h emlak uilmi1zaycdc bir-~r sene miiddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin iha!eye müsadif 3.8.932 Çarşamba a-Oul\ 

s rnt on <ıltıda Şubemize miiracaatled ... 

Hukuk Usulü 
Muhakemeleri erhi . ~ 

Meşhur· avukatlarımızdan Hasan Fi.lsih B ·yin yazdı~ı bm ve ınii;,cın· 
" ınel ·bir eserdir. Ci!Llisi 3 liradır. · • 

Hukuk Usulü Tatbikat Nümuneieri 
Bu d~ı avuk<lt Hasan Fasih Beyin ese:id"r. C ltliı.i 1~5 kuruştur. 

Kanunu Ceza Tatbikatında Rehper 
Mahknmci Temyiz azasından Fahrdtin B.!yın LS~rid;r. 

Fiati ciltli 150 kuruştur. 

Bu kitapların hepsi eski harflerle matbudur. Taşradan sipariş 

vukuunda posta ticreti alınmadan ~ötıd~rilir. 

Sataş yeri: Ankara caddesi TUr!< Ne~riyat Yurdu 

Tayyare Cemiyeti Muba
y a a t K o mis y on u n d a n : 

Şartnamesi veçhile 150. 000 adet noter evrakı tabettirileceğinden 
tab'a talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 30- 7 - 930 cumartesi 
günü saat 15 te: 

Keza: Sevk Müdürlüğü deposunda bulunan eski arap harfli hurda 
evrakın satışı da aleni pazarlık surctile icra edileceğinden a!mağa 
talip olacakların pey akçeleri ile birlikte I - 8 • 932 pazertesi günü 
saat 15 te piyango Müdürlüğünde miiteşekkil Tayyare Cemiyeti 
Mubayaat Komisyonu riyasetine müracaatları. 

---
Kcııraclöer, mide, barsak, faş, kum hastahklarına 

T.b!!.~!:.130. s.!ÇaMı~ ~ !:d~ş!a 
hareket eden vapurlur.n trenleri ve cuma sabahları ilaveten 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden •on tren 15,55 tedlr. 

150 2701 

130 1002 

1350 7581 

2425 Kumkapıda Muhsinehatun mahallesinde 
Çeşme sokağında eski 13, 13 Mü. yeni 
27,29 numaralı elli arşın arsa üzerinde 
(çeşmenin havası da müştemil olduğun~ 

dan bina altmış üç arşın terbiindedir) 
kargir dört kattan ibaret olup: birinci 
kat; mermer koridor, zemini tahta döşeli 
öntl demir kepenkli adi camekanlı ve 
bir heliyl havi birdükkan bunun üzerin
de bir çeşmenin üsliinemüsadif diğeri 
dükkAndan kullanılır iki oda, bir sahanhk, 
llçUncil kat,iki oda, bir sofa, bir hela, VP bu 
kattan itibaren çıkma dördüncü kat 
iki oda, hir sofa, bir hela, üzeri dara-
cayı ve müşterek kuyu ile beş arşın 
aralığı havi bir hane:ıin tamamı. 

Atiye H. ve Mehmet Halit B. 
7264 Yeniköyde Molla Çelebi mahallesinde • 

Tekke sokağında eski 3 yeni ) .numaralı 
seksen arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta ikisi sandık odası olmak üzere 
altı oda, iki sofa, bir çimento antre, 
oda, bir merdiven altı, bir ufak taşlık, 
bir odunluk, bir kuyu, yirmi dört arşın 
arsa liıerinde mutfak ve yüz altı arşın 
bahçeyi ve ikinci kattan itibaren çıkmayı 
havi bir hanenin tamamı. ( Zira mikbrı 
seneden iki yüz yetmiş sekiz ve mahal-
len iki yüz on arşmdır. ) Fatma Resmizaman 

6557 Kuzguncukta Kuzguncuk mahallesinde 
elyevm Nakkaş sokağında 14, 14-1 nu
maralı yilz altmış beş arşın arsa üzerin
de üç buçuk katta ahşap zemin katta 

* 

LION 
Banyo Münakasası 

T eşvikiyede T ~şvikiye apartmanının 8. dairesine keşfi mucl· 
hince maa teferruat banyo vaz ve tesisi münakaşaya konulmuştur. 

İhale 1-8-932 Pazartesi günü saat on altıda yapılacaktır. 
Taliplerin 50 lira depozito akçesile şubemize müracaatları. n1ağazalan 

ME'/Sıl\1 SO~JU 
)f. 

Sekizinci icra Dairesinden: 
S~ı\rfIŞJ Hacı Recep zade biraderler şirketi 28 ·8- 932 tarihli 6deme emri 

ile adres1eri meçhul olduğundan tebligat yapılamamıştır. 

Of o 1 Bir ay zarfında Sekizinci İc..ra dairesinin 932- 5918 numaralı do ... 
yasile müracaat edilmesi a 1ui takdirde işbu ilanın ödeme emri 
hükmünde olduğu ilanen tebliğ olunur. 

)f. 

Sekizinci icra Dairesinden: 
Greguvar Efendi 29- 3- 932 tarihli ödeme cmrilc adresi meçhul 

olduğundan tebligat yapılamamıştır. Bir ay zarfo1da Sekizinci İcra 
dairesinin 932 • 2663 No. il dosyasile müracaat edilmesi aksi takdir

de işbu ilanın ö<le:ne emri hüknünde olduğu ilAnen tebliğ olunur. 

TE~JZiLAT ~ .. 1 İstanbul Belediyesi il~rı ] * ] 
Gala tada Karaköy Caddesinde Kiralık Dükkan 
Galatada Karaköy caddesinde 11 - 18 No. dükkan bir seneden 

üç seneye kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar pazar
lığa girmek için ı 66,5 liralık teminat mektup veya makbuz ile 
28- 7- 932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. [B] 

lf 
Mevcut nümunesi veçhile ve pazarlıkla 100 adet karyola alına

caktır. Talip olanlar tafsilat almak için LevaZ1m Müdürlüğüne pa
zarlığa gitmek için de 67,5 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ib '.:'.8 -7. 9.12 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
miiracaat etmelidirler. [B] 

• ( kargirdir ) hır mutfak, bir gusülhane 
( Hamam şe!dınde ) bir kiler bir yemek 
odası biri:ıci kat: Bir çini antre caı11e
lcanla bölünmi.iş taşl ık bir sofa, dört oda 
ikinci kat: Beş oda, bir sofa, bir hela, 
iiç~ucii kat: K i:çük bjr oda, çatı arası 

'seksen arş 1 n arsa üzerinde bir ahır ve 
h~n iki yi.iz yirmi bir arşın bahçeyi havi 
bır hanenin tamamı. Emine Muzaffer H. 

65 2330 3693 Kart..:l Yaylalar karyesi Derebaşı mahal-
ı:si11de 1 numaralı yiiz arşın arsa üze
rındc ahşap iki kattan ibaret olup bi
rinci kat: Zemini toprak bir ev altı bir 
oda, bir mutfak, bir hela, bir kömürlük 
bir şahniş, bir çıkma, ikinci kat! bir so
fa üzerinde üç oda, ve aynca bir sakaf 
altında ve üç yüz arşm arsa üzerinde bir 
ambar, bir ahır. bir samanlık, bir ocak 
mahalli, ve iiç yüz arşın bahçeyi havi 
maa milşten:i 'at bir hanenin tamamı Hakkı B. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı vaz: Jı emlak 
61 gün miiddetle icra kılınun aleni mi.iıayedc neticcsiı~de hizaların· 
da gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür edtrek birinci 
ihalesi icra ve 31 gün müddetle müzayedeye vazedilmiş 29 Ağustos 
932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten itibaren müzayede· 
ye mübaşeret olunarak saat 15 buçukta arttır.na bedelleri muham· 
men kıymeti geçliği takdirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer 
bulunmuş olduğundan talip olanların mezkur günde saat on beş 
buçuğa kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on beş 
buçuktan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve 
mczkür emlake evvelce talip olanların kaf1 kararları esnasında hazır 
bulunmadıkları veya başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki 
taliplerin müzayededeA çekilmit oddolunacaklan lüzumu ilin olunur. 
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