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Terkos, Geceki Yangına Yine Su Vermedi •• 
r 

GARİP BİR H KET • 
/zmirin 
Ve Vatanın 
Kurtuluşu lzmirde Bir Gazete ile Amerika 

Konsolosu Arasında Hidise Çıkb 
DOıman, vatanın hariml lı· 

•etinde dokuz 1ene enel 
hıltn botulmuı, mahvedll· 
.ı., kahredilmlttl. 

lzmir, 9 (H. M) - Yeni Asır ' 
ıazeteıi bugwı lzmirin tica· 
ret bayatını allkadar eden 
ltir hldiseden bahsetti ve 
umumi hatlan itibarile hwA
ıatan dedi ki: 

"içinde İbcİr lflenen hanlar
da Amerika Koıısoloıbaneıl 
tarafından akla ıığmıyacak 
bir mftrakaba tatbik edilmek· 
tedir. Bu gibi hanların kapı

ları önOnde ansızın bir oto
mobil duruyor, içinde Ameri· 
ka Via konsolosu ile tercll· 
nıanı Ye doktoru iniyorlar. 
Kasırga gibi itçilerin araıma 
fİrİyorlar ve etraflarına bak· 
nııya bqlıyorlar. Bu sırada 
ftçilerden biri tesadnfen elini 
başına gfStOrdn mil, derhal ha· 
nın MtıdUrüne haber veriliyor 
Ye itÇI kapı dışarı çıkanlıyor. 

Terkos, Yine Su Ver· 1 
medi Ve 6 Evle 2 
Aparbman Yandı 

DUn gece sabaha kartı 
Beyoğlunda bnyllk bir yangın 
oldu, bermutat susuzluğun 
teairile dart ev tamamen, ild 
ev kıamea ve iki aparbman da 
Jine )mmen Jandı,. tabü bin
leree lra kil oldu. 

Tabldkatmm• nazaran yan• 
flD uhaha kartı ıaat Dçil 
Jirmi geçe Beyoğluada Par
makkapıda İbil ıokafında OD 

46rt aumaralı M•dam Ma· 
ıikanıa evinin Oçllncft ka• 
bndaa çıkmıı ve hemen sol 
tarafındaki 12 numaralı ev· 
le ıai taraftaki 16, 18 
-maralı eYlere sirayet etmif, 
•nları da tututturmuttur. 

Hldiaeyi haber alan Be· 
Jotlu itfaiyesi derhal yan~ı· 
•ın çıktığı yere gelmış, 
fakat T erkoı borulanııda 
bir damla ıu bulamamıştır. 
Bu vaziyet karıııında ara· 
t6zlere mllracaat edilmif ve 
bu sularla y'angmın ıöndUrill· 
lllesine çalııılmıştır. 

Bu sırada lstanbul itfaiyesi 
de gelmif, tabii o da yalnız 
"•z6zlerdeki suya müracaat 
lllecburiyetinde kalmış, fakat 
~İraz sonra bu sular da 
~tiace itfaiye ıuıuı kalmııtır. 
lr •ngın da dakikadan daki· 
ci.'• btlyOmek lıtldadile ıld· 

tl.amlıtir. 
<n..... .... ..,W.ıt 

llOdahalealndeıa tllrl1et oluna• Lı::mlr 
Amerika ko11sol011u il. Bre.ley (Hf da). 

.olda tercUmıuu Zekı Bey 

Sonra Paçaldan düşen bir 
incir derhal alınarak hususi 
yerine konulmadı mı, itçi yi
ne derhal tardediliyor. Bir 

işçinin paçalı çizmesi kısa ise 
yine bu da iıinden çıkarılıyor 
ve bu suretle hem bir çok 
aileler İfsİz kalıyorlar, hem de 
imallthane sahibi adam bula· 

! 
mıyor.Amerikalalar it ve ticaret 
serbeıtisinin ne demek oldu· 

l ğunu bilirler. Bunun bizim 
! tarafımızdan kendilerine ha-

ı tırlatılmasına sebep olamama· 
lan IAzım gelirdi." 

1 
Yeni Asır gazeteıinde bu 

bAdise mqluıal bir ıekilde 
intişar edince Amerika kon
soloıu müteessir oldu, Tica
ret Odasına gitti, Ticaret 
Odası Reisi ve katibi ile ko
nuştu, konsoloshane tarafın

dan yapılan ııhht nezareti• 
ihracat tacirlerimiz için lüzum-
lu olduğunu söyledi, fuzuli 
telakki edilmemesini r~ ca etti. 

( Devamı 7 inci sayfada ) 

26 Atuıtoı 922 de fecirle 
beraber baıhyan Türk mlllt 
akını, Gazi Ba,kumandanın 

ufuklarda glJaterdftl Akdeniz 
hedefine dokuz ıene enel 
buriln •armıı; az evlldının 
elinden gaspedllen, YJtma 
edileR 1Dukaddeı vatan par• 
çası, k•kraman Mehmetçitln 
yılmıyaa aavletile Bz vatana 
bugün kavu,turulmu,tu. Bu· 
,an o mukaddes gOnün yıl· 
dön.ümüdür ki bilyilk Türk 
ordusu (fzmir) denilen gayeye 
o gün ermİf, fstlklAI miica• 
delesl o rün tamamlanmı,ta. 
lımlrlileri ve kalpleri onların 
beyecanile beraber çarpan 
bütün vatandaşları candan 
tebrik ederiz. 

Hava Rakabeti 
'Fransız Tayyarecileri 
• Harekete Geçiyorlar 

Dün S a b a h k I
• iki Amerikan tayyare~İll 

Bordman ve Polaado ı~• 
.-.. -a-"'•·.;ıık•,.•M•~: ~ uçmuflar, 

Bir ocuk Kamyo ~ lıaialede ,_,...,. laıaİt' 
Bu ild han kahramanı tay· 

A 1 t ı n d a E Z ı• ı d 
1
• ,_. ile 49 ıaatte aldığı bu 

*1m Ye bq dfSndürlkll meaa-
ı. ile havacılık Aleminde yeni 
Mr rekor tesis etmjşlerdi. 

Yolctırıtla: Facianı• vıılaıandan nnra. 
Potu l/ıuJ.lerl zaptetllgor. 

Din ııbah Davutpqada 
bir otomobil faciası oldu, bir 
çocuk bOyOk bir kamyonun 
altında ezilip can verdi. -otla 
kısaca kaydettiğimiz bu facia 
hakkındaki tafıilltı yazıyoruz: 

ŞofCSr Hasan Efendinin idare 
ettiği (3630) numarah ve kireç 
yUklil bir kamyon dUn sabah 
Davutpaşada hamam 6nUn· 
den Aksaraya ıiderken önlin• 
den gidefı bir tra!Dvayın 
önüne geçmek istemiştir. 

Burada tramvay battı tek 
Jduğu ve sağ tarafta da yaya 

~aldırımı bulunduğu için ıof6r 
tramvayın önilne ıol tar~ft~n 

. teıebbU. etmışbr. 
geçmıyo k 
Fakat bu sarada tramvayın a· 
ah bulunan ıol kapııına aıılı 

t., ~ ~ bire yere 

atladıtıaı garmlf " derlaal 
fren yapmlfbr. Çocuk ilk tela• 
likeyl bu ıurelle atlatarak yaya 
~,....,,.., ... , 

O zamana kadar Fransız 
tayyarecilerinin elinde bulu· 
,nan uzun mtsafe rekoru bu 
suretle Amerikahlara geçtik· 
fen sonra Fransızlar buna ta
r.mmül edememişler, rekoru 
.. okrar ellerine geçirmek için 
Larlanmıya baılamıılardı. 
...... relen telgraflar bu te-
rttbllıOn tatbikat nbasına 
ıptikal etmek 6zen ·bulun· 
.luiunu haber .yeyihaelctedir: 

lıtrea, 8 (A. A.) - Tayya· 
1'eel Mermoz ile Etien, dün 
bir ıaatlik bir UÇUf yapmıt· 
ludır. Hareket için, mDıait 
hM'a bekliyorlar. 

Le Bourıet. 1 ( A.A ) -
Dor ile LI Bri, laa•anın fe· 
dabia dolayııile aıimetlerini 
telair etmiılerdir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(DGnlrl nlllhadıın Duam) 

Muhalifler dikkat etmiyor· 
lar mı, görmüyorlar mı ki, 'bu 
halden istifade eden ne mu· 
halifler ne de reslklrda bu· 
hanan kimselerdir. ~oırtidea 
litifade eden ve intikam hfnlle 

apklanan her hangi bir sallı var· 
hjan harekete batlıdıtı günde, 
bizimle beraber onların da 
hqlırının kesildığini ıBrme· 
•itler mi. bilmiyorlar mı? 
~ 7 .... -~cı. .. 

Felaket Gören Çiftçiler 

Borçlarının Bir Sene 
_ için Tecilini istiyorlar 

lzmir Meb'uslan Tetkikat Yapıyorlar, ÇifçilerAnka
raya Bir Heyet Gönderip Dertlerini Anlatacaklar 

Geçen sene segltiba mara2 k11l11n Kem•lpaıa 
ballarından bir kısmı 

lzmir, 9 ( H. M. ) - Kemal ederek vaziyetin mahallinde 
Pqa kazası halkının lktısadt tesbitini rica etmiılerdir • 
vaziyeti bu sene mllşklll g6· Bunun llzerine lzmir meb'uı· 
rtlnmektedir. Filhakika mah- farı Klmil ve Hüsnü Beyler 
ıul esasen azdır, bu az "olan ile Manisa meb'usu Tur-aut 
mabslil de seylip gibi muhtelif Bey Kemal Pqaya ıittiler, 
tabii arızalar neticesinde blis· bağlan tetkik ettiler ve kly· 
blHla aulmııtır. O derecedtt liyD fırkaya davet ettiler • 
ki _._., , r• IMa Çiftçiaiıa ittediii P.f -
-. ._.., Gdm ~ _.. peratife ve belediyeye elu 
kiaf11 ancak ytlzde yirmiaini borçlarmın ıelecek aeneye 
bulabilll)iştir. tecllidir. Meb'uılar bu ricayı 

Bu vaziyet neticesinde halk dinledikten ıonra tervicine ça• 
zirai kredi kooperatjfine Te lıımayı vadederek Kemalpaşa• 
belediyeye olan borcunu öde- dan ayrıldılar. Fakat çifçiler 
mekten Aciz kalmıştır. ayrıca Ankaraya da bir lae· 

Bu sebeple kooperatif ve yet gCSndererek Baıvekile ve 
belediye bağlardan mal kal· lktısat Vekiline vaziyetlerini 
dıralmaıma müsaade etmemit· anlatacaklardır. 
lerdir. lzmir meb'usu Sadettin B. 

Neticede halk lzmir meb'us· tetkikatma Karaburunda • 
larmı Kemal Paşaya davet devam etmektedir. 

1 Sui Misal 

MOfettlı - BugOn daireye geç ıelmitıiniı 1 
Memur - Efendim, bakıanıza, daha mümeyyiz Be, 

ıelmecU. 
Mtlfettit - lyi1a iıte, demek ki lmir!erinize fena örnek .....,.,.__, 
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Mütalealar Erkanı V jiki Tevkif 
~~~~niç~rai::.:; ::·::: A J B i r ş i k ayeti ar Htidisesi 
ne tGccui bir tekil ye- rasınaa ••• 
rllmeai fikri ileri aürtlUl· 
ror. a. _...... ballan 
•iltalea•u tirle teablt 
ettik: 

A11 .. ,. (Sirk-' Klpr911 hu 29) 

- Oznm. iDcir, tnttın, fııı. 
ct.klarmuzda tabiatin mllatuna 
bir mazhariyeti vardır. Bltiln 
cllayaaaa bu çeıit mallarma 
faiktir. 86yle olduğu halde 
lnmlara mtııteri bulamıyoruz. 
Fakat daha fena mal yetİftiren 
nJdplerimiz kendilerine mit· 
teri buluyorlar. 

Çibıldi mallan kendi late-
dlkleri Jibi dejil, alıcımn is
tediği şekilde yetiştiriyorlar 
Ye hazırlıyorlar. Bu 1e11e ttı
tln maUalllmtb elimizde ka
lacap benziyor. Bunun için 
lnlıilar idareainiD, talimat
umelerin dar formllllerinden 
kurtararak serbest bir blle 
ifratı lbamchr. .. 

SalllaattJa K&aU B. Kumkapa E_. •• .. ,. ........ ' 
- KaYUD "karpmlanmız

du istifade edemedik. Şimdi 
de tllttlD mllfterilerimizi elden 
bçınyoruz. Yunanldar Fran
l&Dln tatsız kavun ithal 
ettiğini bildikleri için derhal 
çekirdek aldılar, gelecek sene 
ba cimi yetiştirecekler. 

Lehistan da reçen ttıttln cfne
lerini enelden iğrendiler. 
Şimdi bu m&şterimizi elimiz
._ aldılar. Fakat biz bunları 
ppamadık. yanm ve uzağı 
ı&-mek kabiliyetimiz az. Bun
lar bize ,az açıa misaller 
elmalıdır. .. 

..... et .. Sirkeci Ealdfelalr ... 

- T&ttın mahsulllmiizftn 
elde kalması ihtimah çoğalıyor. 
8-an için inhisar ldareaine 
ticari bir mahiyet " "geniş 
bir ..W.iyet yeriJmeal taraf
tarıyım. 

idare bir devlet merıuru 
ıibi değil. bir tlccar gibi 
cllflnme!i Ye icap eden her
.-Jİ yapmahdır. .. 

Ms· ıttla B. ( Ş.lmad•ll•flt Çak.
..... ıuhalleal 5S 

baracat uyuetimiz ihmal 
e,dilmiyecek bir sahaya gir
mlftir. Birer birer mlişteriJe
ılmizi kaçınyoruz. Bunun için 
haç m8eueselerimizi ve dai
nlerimizi ıslah etmek, yeni 
t.dbirler almak zarureti var· ..... 

Muavin ~ Bey Dün 
Tekaütlük lstidasını Ya

zıp Aynldı 

Belediye Yazı iflerl •ldlr
llğlhae tayin edilen Emin6ntl 
Kaymakamı Halik ve Heup 
itleri mDdilrlBjibae retirilea 
aabık Huıuıi muhuebe m8-
dlrtl Cemal Beyler dlln :renı 
TUlfelerine b .. lamqlardır. 
TekalUl6ğe sevkedilen Beledi-
7e reis muavini Şerif Bey de 
din Belediyeye ıelmit Ye bir 
tekantlnk iatiduı ftl'dikten 
ıonra arkadqlanna veda ede-
rek daireden aynhmfbr. Se
rlf Bey benDz (59) Jaf1Ddadır. 
(30) senelik mliddetinlde bi
tirmediği için kendi talebi 
olmadan tekatıt edilemiyece
iinden b6yle bir istida yu
mııbr. Yerine tayin edilen 
Hesap itleri mlidilrl Nuri Bey 
buta olduğu için benllz yeni 
nzifeaine bqlamamıflır. 

Konya valiliğine tayin edile
ceii yazılan reis muavini Hlmit 

B. bir muharririmize demiştir ki: 
.. Bu haberi razetelerde oku

dum. Bana bir tebliğ yoktur . ., 

Mal Geliyor 
Gümrüklerde Faaliyet 

Gittikçe Artıyor 

lstanbul ve Galata ltbalit 
Kl\mrilklerindeki faaliyet bir
kaç gilndenberi fazlalaım~
br. lstanbul gftmrilğünde yev
miye ( 60 ) bin liralık. Galata 
glmrBğnnd• de (40) bin lirahk 
itballt emtiuı muamele gör-
mektedir. 

ithal edilen eşya meyanın
da en fazla nazan dikkati 
celbeden, manifatura Ye yün-
10 kumaşlardll'. Japonyada 
yapılan kDlliyetli miktarda 
manifatura i th -ılib el'an aynı 
mikyasta devam etmektedir. 
Kıt mevıiminin yaklaşma11 
dolayısile de y&nlll kumaılar 
ithallta fulalqmıfbr. Bunlar 
en ziyade Çekoalovakya ve 
ltaıyadan ıelmektedir. 

(Güvercin) Dava Edildi 
(Gtıvercin) pzeteainin ( 4) 

numaralı nOshaıınc:la aile mev
cudiyetiai aarsacak bir yazı 
çıkbğı lddiuile MDddeiumu
milik tarafından bir dava 
açılmıştır. Evrak birinci cua 
mahlc:emeıine: verilmiştir. 

Ecnebi Vapurlarının Navlunlan Ateı Pabasına
clır, lhracahmız Bu Yüz.den Tehlike Geçiriyor, 
Bu lhtikinn Derhal Ônüne Geçmek Lazımdır 
bir tacirlerinin mfthim bir fiklyetleri Yar. Anupaya 

16nderdikleri mallar için oradaki ecnebi Yapur kampuyaları· 
nın mtltbif bir Uıtiklr yaphldannı, lıendi.l•ladea fala para 
aızdırdıklanm yana yakıla anlatıyor. Hattı geçen hafta lımir 
Ticaret odalan konıreainde bu mesele taciılcri aubiyete 

ıetirdi. onlara dert 1aadanh. 
Fakat lmıirlileri çok haklı bir ılklyete seTkeden bu lhti-

kirlı mesele tehrlmizde de flddetle htıkftm lilrmektedir. Bu 

buaaata yapbiımız tahkikat p neticeyi vermiftir : 

ihracat Tehlikede Eski Hamam Eski Tas 
• 

Şehrimizde harice mal 16-
ttıren ecnebi vapur kumpan• 
yalarmın aldıklara navlunlar 
at9f pahaaınadır. Hattl bu 
yib:den bazı mallanmımı ihraç 
edilememek tehlikesi bile var-
dır. Geçenlerde F ransaya 
ıevkedilmek Oıere hazırlanan 

yumurtalanmız lıtanbul lima
nında avni tehlike ile kartı· 
laımııtır. Bir Fransız vapur 
kumpanyaaı Pire için mal aldı
iını bahane ederek fazla navlua 
1'oparmak hevesine dilşmilt. 
bu yumurtalan götilrmek ia-
tememiıtir. O zaman ihracat 
ofisinin mlldahalesile meselesi 
muvakkaten halledilmif, mallar 
vapura ytıkletilmiı ve fakat 
kumpanyanın istedi;i para da 
veril mitti. 

Bu kumpanya o uman Oc:r
etleri indireceğini ıöylediği hal-
de yine eski tarzda hareket et
mektedir. Bu yüzden ib1acat 
bcirleri mütkül ıçlndedir 

Bir tacir dün muharrirle-
rimizden birine ı&yle dert 
yanmıştır: 

- ihracat itinde nakliyat 
meselcıi en e1&1h bir ittir. 
Fakat bu mühim mesele ta
mamea ihmal edilmittir Uzak 
aaalara aefer yaı.cak Tlirk 
ıemilcri olmadığı için malla
nmızı ecnebi kumpaayalarla 
g6ndermck mecburiyetinde 
kahyonıı. Onlar da bizden 
btedikleai ıibi para ahyoriar. 
Bizi bu dertten kurtarmak, 
ciddi ıurette allkadu olmak 
lizımdar." 

-~~----..... ---wMıt-t• ... --------~~--

Garip Bir Kaza 
Tramvaydan Kurtuldu, Fakat Rakı 

Şişesi Damarlarını Parçaladı 
Evvelki gün bir tramvay 

kazasa olmuş •e bir adam 
tuhaf bir ıekilde yaralanllllf" 
ter. HAdise tudur : 

Yal ovanın Reşadiye k6yiinde 
oturan Dağıstanlı Mehmet Ef. 
bir İf takibi için birkaç gün 
evvel buraya gelmiftir. Meh
met Efendi itini ~örmÜf ve 
tekrar Y alo vaya gitıniye karar ' 
vermİf Ye vapura yetişmek 
için akpm Ustü caddede 
koımıya bqlamııbr. Bu ıll'ada ~ 
arkadan gelen ( 35 ) numaralı 1 
tramvay arabası Mehmet Efen
diye çarparak yere düıOr-
mllştUr. 

Fakat bu sırada cebinde 
bulunan büyük bir rakı fİşesİ 
yere fırlamış, kmlmış ve cam 
kırıkları bileğinin damarlarını 
kesmiştir. Mehmet Ef. bu 

Kaza.- •ln!Jdll Melımet EJ 
prip kasadan soma kanlar 
içinde ve bayım bir halde 
hastaneye kaldmlmışlır. 

1 iki Piyango Bayii 
Kendi ltiraflanndan 

Sonra Tevkif Edildi 
Tayyare piyaagoıuaua ıeçen 

Mferki keşideleriaden birinde 
E•ine ft Hayriy• iamiade 
iki Hanımın mtııterek bilet· 
Jerine en büyük ikramiye 
lsababet etmİf, fakat bu Ha
ıumlar paralar1111n eklik veril
diği iddiasile F atibte bilet 
bayiliği yapan Bllrhanettia 
ve Fuat Efendiler aleyhine 
dava açm~şlardı. 

D&n ikinci Ceza mahkeme
li bu davaya bakınıp. Maz
nunlann ikisi de mahkemede 
hazır bulunuyorlardı. Fakat 
bunlann Emine Hanımdan 
(680) Hayriye Hanımdan da 
{150) Ura aldıkları kendi lk
rarlarile de 1&bit olduğu için 
mahkeme heyeti tevkif olun
malarına karar vermİf. ikili 
de tevkif olAAmuıtur. Muha
keme, ıalıitlerin dinlenilmesi 
için başka bir ~ne bırakıl
mııtır. 

Kapanan Gazete 
Mesele Kanun Mucibin
ce Adliyeye intikal Etti 

Evelıi gOn intitara b•tlıyan 
(Mücadele) ismindeki yeni ga-
zete ayni gün akıam 8stft 
Villyet tarafından kapablmış
ta. Ôjrendiğimlze gire ka~at
ma meıeleıinde yeni Matbuat 
kAAunuaun 17 ve 18 iaci mad
delerine istiuat edilmiftir. Bu 
husuıta tahkikat yapan polis, 
evrakı MUddeiumumiliie ver· 
miftir. Kanun mucibine" me
selenin ceza mahkemesinde 
tetkiki l•zuagelmektedir. 

Arabanın Altında Kaldı 
Y ud lamlnde hir arabacı 

Şifliye J1k g6tlrBrken yan 
yolda araba demlmif. Yusuf 
arabama alhnda kalarak ifade 
Yeraai7ecek bir halde laaıta
aeye phnlauıtar. 

itfaiyenin Eksikleri 
ltfaıyenia bazı noksanlarınm 

tamamlanması ipn Dahiliye 
Veklleti BeleJiıeye (llO) hin 
liralık bir kambiyo m&saadeai 
g6ndermitti. Belediye noksan
ları teabit etmiıtir. Yakında 
münakasa açı1acaktır. 

EylUI 9 

Günün Tarih 

Bulgaristan da 
Gazete Kapatıl 

Bulgar hlkGmetI, Sofy 
Tlrkçe çıkarak haince netrly• 
bulunan ( Açık Söz ) İa•ind 
gazetenin kapablmaaı için 
Tevfik Kimli Beyin yap 
teıebhhl muyafık balınuı 
pzeteyi kapabalftır. 

Sigorta Ocretleri 
Slıorta tarife koınlayonu d 

toplanarak ,_ı flat eehel 
haurla-ara batl•llllfbr. Yeni 
rlfe1• yakı••· na. etllleeektlr 

Hucum Botları 
ltalyada yapılar.eni hDe 

botlarımızın ynın rlmJze 
lec:efi anlqılnaakta • 

Belediye Varidatı 
Malt aene bathyah Gç ety 

muına ratmu belediye varl 
hadan heniz yGzde on kadarı 
btle tahail o)unamadıtı kayd 
clilmekteclir. 

ltalyan izcileri Gitti 
Şehrimize ... len 800 ital 

lzciai dün fehrin muJ.telif ye 
rlnJ, Kapalıçuflyı l'ezmftler, a 
tam isti gelcfilderl Yapurla R 
cloaa hareket etmltlerdlr. 

Adliye Vekili 
Adliye Vekili Ankaradan t 

rlmize J'elmittU• Yakında teda 
edilmek üzere Viyanaya gldece 
haber nrillyor. 

Eytam Bankası Binası 
Ankarada yeni yapbrılae 

Eytam bankasının mekez bin 
443 bin liraya ihale edllmlttir. 

Yangın Devam Ediyor 
Matladan gelen haberlerd 

Klycetiz ormanlarında p 
ymnsrının hlll devam ettitl an 
p)maktadır. 

Fırka Umumi KAtibi 
Halk fırkaaı umumi kAtl 

Recep Bey ay aoauna dofTa 
mire l'İderek fırka tefldlib 
teftit edecek. yakında da. fır 
proıramı etrafında bir konfera 
verecektir. 

Atinadan Bir Davet 
Darillbedayl artistlerladea 

dla Hanım Atlnaya çatrılmıt 

Bedia H. orada Yanım dya 
aunda otello temsil olunurke 
Dezdemona rollnü oynıyacaktır. 

( 3000 ) Lira ihtilas 
Konya Tuz lnhiaarı Vnned 

Hafız Cemal Efendi Veznede 
(3000) Ura ihtilia ederek ortada 
kaybolmuftur. Polia kendiain 
aramal&tadır. 

Memurlar Ve Hakkı MUktes 
Barem kanunu mucibine 

enelce vazifede bulunan m 
murlar için iki sene laak 
mllktesep kabul edilm" 
Fakat bu mllddet bu ay 
tında nihayet bulmUftur. 

Balkan Birliği Ve TUrkiy 
Ba!,ar •eflri M. PaTJof BaUr 

Birliti etrahnda beyanatta b 
lunurken Türkiyenin bu birliti 
teeaaüaünde pek bayGk bir ro 
oymyablleeejini, arad•ki llatil 
ların Türkiyenin müdah-1eail 
hallonabileceğini a&ylemittir • 

j Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Fransız·c. _a_L_ii_:gat 1 
-------------------------------------- -----·-- '=--.J 

1 : Yolcu - Huan Bey... Gel Hnlnle p 
Mltlpanedea Fra••sc• bir ltıat alalım. 

2 ı Huan B. - Demek bu yaıtan ıoua 
ec11ebl Hum 6jrenmiye karar Yerdin ha ? 

3 ı Yolcu - Hayır, Haaan Bey, ecnebi 
llHDI Gtrenecek detlllm, artık bizden ıeçti, 
fakaL .. 

4 ı Yolcu - Balr fU rantedekf makaleye. lçiaclel 

•Eta. aabotaj, kritik. teokratik., alM elli taae Fra .. 
ııua kellme Yar. Ltıatılz anhyabillreen qkolaua 1 



Hergün 
Münderecatımızın çok
lugundan dercedileme
miştir. -
Beyoğlunda Bir 
Yangın Oldu 
( Ba,tarafı 1 inci sayfada ) 
itfaiye T erkoıtan medet 

beklenemiyeceğini anlayınca 
civar~aki rum ve ermeni kili
selerıle Galatasaray lisesinin 
havuzlarına ve su depolarına 
müracaat etmiı, oralara hor
tumlar aalınmı, ve tekrar san
dUrme hareketine geçilmittir. 

F akut artık yagm çıkan 
14 numaralı evle yanındaki 
12, 16 ve 18 numaralı 
evler, esasen ahşap olduğu 
için tamamen yanmııt ve kül 
olmu, bulunuyorlardı. 

Bunlardan başka alevler bu 
IOkağın yanındaki küçük Par-
makkapı sokağma atlamış ve 
oradaki 9 ve 15 numarala ev
leri de tutuşturmUf, bu evlerin 
ahşap kısımlarile içindeki 
eıyalar yanmaya bqlamıf, 
sonrada yine bu sokaktaki 
(6) (Ef~an) ve (1) numaralı 
f>elAni apartmanlarını da ge· 
çerek onlarında ahşap kısım· 
ları tutuşmuş ve kıu bir 
zaman içinde yanmıştır. 

Fakat bu kadarla da kal
mamlf, kilçllk Parmakkapı 
aokağı ile bliyflk Parmak-
kapı ıokajı arasındaki adanan 
ıeniı bir kısmını kaplıyan 
yedi katla ve bilyük Aferika 
hanının ahşap kısımları da 
çıra gibi tutumıya başlamıştır. 

Ancak itfaiye bu hanin 

hıtuşmasile vaziyetin büsbü
tün tehlikeye girdiğini gör· 
d&ğil için buraya çok ehem
IDİyet Yermİf ye bu hanın 
dart defa tutuşan ahfap 
kua•larıaı her defuında da 
ı~udürmüf, bu auretle Beyoi
lunun mllbim bir kısmının 
yanmasının önllne geçmiştir. 

Bununla beraber itfaiye 
kiliselerle Galatasaray liıesin· 
eden aldığı au ile yangını 
Mat altıya doğru tamamen 
18ndürmıye muvaffak olmuştu. 

HAdise mahallinde bulunan 
muharrririmiz yangının sebep
lerini tahkik etmiş, fakat ne· 
den çıktığı hakkında alaka-
darlar mDıbet birşey ı6yle
memi,lerdir. Bu cihet poliı 
tarafından heniz tahkik edil· 
melctedir. 

Fakat terkoı borularında 
yangının bqlangıcından itiba· 
ren bir buçuk saat mUddetle 
tek katre ıu bulunmad.tğı 
kat'iyyetle tahakkuk etmiı ve 
tirketin bu hareketi yangının 
bu derece büyümesine yegane 
aebep teşkil etmiştir. Netekim 
itfaiye mOdürll Ihsan Bey de 
fUnlan söylemiıtir: 

.. _ Kilise ve mekteplerdeki 
1U olmasaydı bu yangının 

GnUntı almak çok mUşkül bulu· 
bacakta. Yangın üçil yirmi geçe 
başladığı halde Terkoı ancak 
laat beti on geçe ıu ver· 
llaiftir. Afrika hanın kurtul· 
•ası iıe bir mucizedir.,, 
Diğer taraftan yangın çıkan 

evde bir kadının yandığı ıayl 
01nıuı, fakat teyit edilmemİf'" 
tir. Diğer bir kadının da eli 
•e ytızll hafifçe yanmııhr. 

F •kat fUD• da iıaret ede
linı ki yangından kurtarılmak 
~ere sokaklara yığılan eşya· 

r inzibahn llyıkile temin 
edilememesi yOzUnden Adeta 
hiınaya ujTamq, bir kısmı 
""1111lıfbr. 

SON POSTA 

Son Posta'nın Resimli Makalesi ._ Heyecanlar • 

l - lnıanın ruhu buhar dolu bir 
makine kazanına benzer. Bunun içinde, 
buhar yerine, blılerlml• •• heyecanlarım11 

2 - Sıruı gelmeden hlslerinid ve he
yecanlarınızı bo~altmaymız. Yani sıratı gel
meden aevincinizl, öfkenizi, arzunuzu, kini· 
nlıl dıtarı dakersenf 1 boıuna lalim Hh· 
vermft olursunuz. 

3 - Ruhunuzun kazanındaki bt. ve 
heyecan buharı tükenir. Zatmanı gelip le 
herhan,t bir faaliyet için heyecana ihtiya
cınız oluna, bulamauıruz ve atıl, hareket
siz kalınınız. vardır. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

FRANSA, iTALYAI 
Pariste Dostluk Nutuk

ları Teati Edildi 

Paris, 8 (A.A.) - İtalya 
Hava İşleri Nazırı M. dö Bo· 
no şerefine müstemlekit ıer
gisinde büyük bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Mumaileyh, bir hitabe 
irat ederek Fransız müstem
likatımn azemetioin Ye F ran• 
samn müstemlikelerindeki me
deni icraatıma timsali olan 
müatemlekat aergiıi hakkında 
hayranlığım ve takdirini be· 
yan clmİf, Fransız - İtalyan 
dostluğunu müthüsena ederek 
sözlerine hitam vermiştir. 

Mareşal Lyautey, cevap 
vererek, M. dö Bono'nun 
sergide her şeye karşı gös· 
tetmlş olduğu •lafrayı hftal-
Ade takdir elmİJ oldu· 
ğunu ıöyledikteo aonra 
demiştir ki : 

"Sizin şahsınııda yalmz her 
zaman dostane hissiyat bes· 
)emiş olduğum bir milleti 
temsil etmekte olan bir aske· 
rl reisi değil, ayni zamanda 
büyük bir teşkilatçıyı da tak
dir ediyor ve sellmhyorum.,, 

Büyük Yarışlar 

Bir Cüretkirlık 
İşten El Çektirilen Memur Resmi 

Daireyi Yakarken ~Yakalandı 
Adana, 9 (Hususi) - Kozan kazası Hususi muhasebe dal

resiaia defterleri tetkik ve teftit ediliyordu. Bu tetkikatta 

Hususi muhasebe memuru Rifat Efendinin ehemmiyetli bir 

suiistimalde bulunduğu neticesine varıldı. Fakat Rıfat Efendi, 

kendiıine itten el çektirileceği gUo çok ıayam dikkat bir 

harekette bulundu: iddia olunan ıuiistimale ait delilleri 

ortadan kaldırmak maksadile bir teneke benzin dökerek 

çalıştığı resml daireyi yakmaya teşebbüs etti. Bu hareketi 

yaparken de cürmümeşhut halinde yakalanıp tevkif edildi. 

Tahkikatın neticesine göre, Rıfat Efendi defterlerde mi· 
him tahrifat yapmış ve kendi 'i9nline de birçok sahte cekler 
doldurıuuştur. 

--~~---------... --------~~~~ 
Reisicümhur Hz. 

Gaıi Hz. dün aabab Yalova• 
dan şehrimizi tef(if etmişler,_ 
ak,am Sakarya mot&ril~ Bert 
ğazda bir tenezztlh yapmıtlar. 
Beylerbeyi sarayında da bir 
müddet istirahat buyurduktan 
sonra akşam sekizde Dolma• 
bahçe aarayma dönmUtlerdir. 

Beraat Ettiler 
Adana, 9 ( Hususi) - Ko• 

mUnistlik maınunlarından Ki· 
taptçı Tevfik Beyle dört ar
kadaşının muhakemesi bera• 
etle neticelendi. 

Belediye Bütçesi 
Daimi eucümen, yeni versl 

kanunlarile belediye bOtpaia
de husule gelen (160) bin U
raltk eksikliği tellfl için tet
kikabna devam etmektedir. 
\fıaridattaki bu eksiklik tasar
ruf yapılmak ıuretile gideril· 
mektedir. 

DarUlfUnun Oivamnda 
Darlllfftnun divanı bugllo 

toplanarak Edebiyat f akUlteal 
mUderriılerinden baZJlarınm 
yeni maaşlara yaptıkları iti
razları tetkik edecektir. 

\ GAND~EliYOR 
ILondrada Yuvarlak Ma
sa Konferansına Hazırlık 

Londra, 8 (A. A.) - Yu-
varlak maaa konfransı mesai· 
ıini ihzara memur f ederas
yorılar mlloasebatı komitesi, 
bugün Sen Jemı sarayında 
toplan1D1fhr. 

Lort Sankey, kendilerine 
bopmedi beyan etmiftir. Bi
kaner mibracct1i, meclis na
mına teıekkür etmiştir. Hin· 
distam temsile memur edilmiş 
olan 31 azadan ancak 15 i 
gelmittir. Gandi, cumartesi 
günü gelecektir. 

M. Mak Donald, Lor San
key'in hitabesinden sonra, son 
zamanlarda teessü~ etmiş olan 
iyi mllnasebetle rin güzel bir 
neticeye iktiran etmek Uz~ro 
temadiai temennisinde bulun· 
malr için birkaç scb •Üyle
miftir. 

lngiliz Po1isteri 
Londra. 8 (A.A) - Dahi· 

liye nazırı, Burlington'da 
payitaht potislerinin murah
hasları ile görüşrniiştUr NazJw 
rın, polis maaşlarının tenzil 
edilmiyeceğini söyJemiı oldu· 
ju menidir. 

Avam Kamarası 
Kano Y anşlannı Ame- r 

ahlaikrr Kazandı 1 

• 
ister • • • 

inanma/ 
' I Hararetli Müzakerelere 

Sahne Oluyor 

Detroit, 8 (A.A) - Har· 
msvorth mükafatı için yapı· 
lan Kano otomobil yarışı
nın ikinçi kısmmda bir kaza 
olmuştur. Kayedoa tarafından 
idare edilen Mis Englanc:UI 
iımindeki kano son ıllratle 
geniş bir dönüş hareketi ya· 
parken Miı Amerikan IX 
isimli kanonun i:ıi Uıerlnden 
blsıl olan dalgalar arasına 
ılirmiş devrilmiı ve ıu ile 
dolmuf ve batm1ıtar. 

Kayedon ile iki makiniat 
denize düımUılerdir. Fakat 
yardımlarına kopnlar tarafın
dan sağ ve ulim kurtarılm11-
Jardır. 

Bir müddet aonra Miı Ame-
rikan JX ile Mi• Emgland 

11 kanolaranın hareket hattını 
muayyen zamanda bet aa'!i~e 
evvel geçmiı ~ldu~lan ı~ın 
d. kalifiye edildıklen •e dıı· 
kalıı 'f' 8 edilen kanoların 

1 ıy . . k 
rtak mUıabakaya gırmıyece -

İeri bildirilmiştir. Harmswo~ 
nkAf atını saatte 60-872 mıl 

m k d k yarııı ka
mesafe ate ere . vııı 

Mis Amerıkan 
ıanao 

kaıanmııtır. 
Bu ıuretle bu mOklfıt yine 

Amerikalıtann e1inde kalmııhr. 

ister inan, 
Amasya ıaıetesiode bulunmasına mebni baro-

görülen bir ilJu: 1ardaki avukatlarla baro 
"Cümburiyet MDddei· olmayan yerlerde icrayl 

umumilijinden: vekllet eden a•ukat. 
Bazı mahallerde Avu· ve daya vekillerinin De..

kat ve da•• yeJrillerile no· let memurları aibi kur.
ter Ye noter muaYialerl· lara devam ye Ye
nin Tirk harflerile oku: ıika almaları zanırf r6-
yup yazmak bilmediklerı rlllmnı ve haiz olmalan 
YUkubulaa ihbar •e if'ar· liıımgeleo ıeraite naza• 
dan anlaıılmaktadrr. il rea Heyeti Vekile kara· 

•·Okuyup yazmak b • rının bunlara da tumula 
miyenleria Devlet hiımet- terkAr bulunnaut olda
lerile resmi n huatl pdaa 4 ay zarfında 
mOe11eıelerde iltihda• kunlara denmla dmya• 
edilmemeleri miUet mek· lanna konulmak Ozere 
tepleri talimatnu1eaindea veaika ıandermıleri ve 
mlnfebim olmakla berı· akai takdirde okuyup 
ber bildlmle DeTlet ıne- yazmak bilmedikleri· 
murlarıaıa kunlara de- aden dolayı icrayl ye-

Yam mecburiyeti •• klletten men ve nda· 
kura nihayetinde •esik• aatnamelerinha i.tirdat 
almaları icra Vekilleri edileceği ve keyfiyet no· 
Heyetinin karan iktiza· ter ve muavinlerine de 
ıından bulundutu yUkıek ıamil bulunduğundan bun
Bqveklletin iı'areoa at· ların da tebliğat dafre
fen mukaddema icra edl· ıinde veaaik istihsal ve 
len tebliğat icabından ibraz eylemeleri IAıımdır •• 

ister inan ister inanma! 

Londra, 8 (A.A.) - Avam 
Kamaraıınıa bugünkU kalıba
lık içtimamde fevkelAde bir 
değişiklik göze çarpmakta icli. 

Amele fırka., meb'us1armm 
hemen heJ* .,imdi naubaai
lere mahıus sıralara oturmut· 
tar, mubafaıakArfor da 1iLcral-
1lerle birlilcte büküm~t taraf· 
tarlannm İfgal etmeleri mu
tat olan aıralara geçmiJlerdir. 

Celse açılar açılmaz yapılan 
ilk it amele fırkanoa rMnsup 
b.._an •e iatifa eden reiı 
wldtnnn 1erine mubafazaklr· 
lardnn M. Donniı Herbertia 
intihabı olmuıtur. 

M. Mac Donıld M. Hea
deraon 'un bir sualine ~erdiit 
cevapta itimat meaeleıinin bu 
akşam .ileri sOrDlecejini .ay
lemiştir. 

(Betlnc:f •11fımı&dıkl lıfılllh 01ıu7uavı) 

Rus Hariciye Komiseri 
Cenevre, 8 ( A.A) - M. 

Lltivinof, Moakovaya d6nmek 
Dıere bugün C~nevredeo ha· 

L-.--------------------------..J relcet etmiıtir. 

Sözün Kısası 
lngiliz 
Şaiirinin 
Sesi 

P. S. 

T ennyson, gramofon pla
ğına kendi şiirlerinden birini 
okumuı ve ölümilnden ancak 
elli sene sonra bu plAğın 
çalınmasını vasiyet etmiş. 

Geçenlerde hu yarım asır
lık mühlet bitti. İngiliz müze
sinde ıairin hayranlara, bir 
gramofonun etrafında halka 
oldular. Milze müdürü, maki
nenin önünde hürmetle iği

lerek: 
- Hanımlar, Efeadil~rl de

di, timdi büyük şairimiz Lord 
Tennysonun kendi tiirlerinden 
birini kendi ağı.andan dinliye
ceksiniz. 

Herkes susar, herkes hür
metle başını önüne eğer, her· 
kes bu illhi sesin basUba
delmevtini bekler, ~ramofo

nun kapağı açılar, plliı ko
yarlar, daire döner, iğne yll
rür, samialar gerilir ve ıairin 
sesi, garip bir tarzda, hortlar! 

Bu, ses değil, bir v111lbdır; 

şiir değil bir dmltıdır; keli
meler erimif, yayılmıJ, birbi· 
rine bulaşmıştır. Mısralardan 
hiçbir mana çıkarmak kabil 
olmaL Biraz evvelki ümitlerin 
yerini büyük bir teessüf ve 
hayret kaplar. 

O mecliste hazır bulunmak 
şerefini haiz olsaydım, ben 
teessüf de, hayret de etmez
dim. Niçin teessCif ve hayret 
edeyim ki T cnnyaoaıun da 
bütün dilnya edebiyatile be
raber tekimül etmiye hakkı 
vardır ; ölmüş olmak. bu 
hakkın ondan alınmasına bir 
sebep teşkil etmez; lnıiliı 
şairinin ruhu, şiirile ve aaile 
beraber plağm içinde yeai
Je,mittir. Okuduğu fey, mu
hakkak ki yeni tarzda " Foto
rist ., veya " Dadaist ., nevin
den bir şiirdir ve oradaki-
lerin bunu anlamaları için 
elli, bellci yüz elti sen daha 
beklemeleri lizımdırf 

Bir Sabıkahyı Yaraladılar 
Altındi' Şevket ve Çolak 

1hsan isminde iki kafadar 
Galadada oturaa sabıkah 
Awamı 91Htalı çakı iae yara• 
I.nuflardu. ----Katmerti Kabahat 

Muharrem isminde biri Sa
lıpazarmda Faik Ef. nin ıev• 
cesine taarruz etmek iıtemif 
ve buna mani olmak iıtiyen 
Faik Efendinin de taşla 1ta• 
şını yarmıftır. 

Direği Görmemiş 
Ehliyetnameıi olmadtğı laal

de kamyon kullanan l.Mka 
isminde bir Rus mnJtecisl 
Beyoğlundan geçerken kam· 
yonu tele.fon direğine çarp
hrllılf, direii deYirmif, Kam
you da puçalanmlfhr. 

Rusya Ta11ara AJıyor 
Rom~ 8 (A. A.) - Gaze

teler,, Rusya Ticaret Komiaer• 
liji mUmessillerinlıı 60 milyon 
kıymetinde kara v.e deals 
tayyaresi almak üzere 11 
eyl6lde ltalyaya ıeleceklerial 
yazmaktadır. ----Bir irtihal 

Muharrir V•lı Narettiıl Be
rin valdeaiaia vefat ettijinl 
taeulrle haber aldık. Cena· 
wi yarm saat onda Kal•RMf
taki köıkOnden kaldırılarak 
Eytıbe defnedllecektlr. 
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4 Sayfa 

1 Memleket Haberleri 

İzmirde 
Üzüm . 
Ve incir 
Ruslar lzmirden Mü
him Miktarda Mahsul 
Almıya Başladılar 

lzmir, 8 ( A. A. ) - Şehri
miz Ticaret ve Sanayi Odası
mn Uzlimlerimize dair tanzim 
ettiği bir rapora nazaran 
mevsim iptidasından 1 eylül 
tarihine kadar lzmir Boısa
ıında 3,375,636 kilo llzüm 
ıatılmışbr. Bu tizümlerden 
1,327,537 kilosu ecnebi mem
leketlere ihraç edilmiştir. 

Ticaret Odasının incirler 
hakkındaki raporuna göre de 
bu sene incirlerin piyasaya 
arzedildiA'i 24 ağustostan iti;. 
haren 7 eylOJe kadar borsada 
1,836,205 kilo incir satılmıştır. 
Bu incirlerden J 95 l 4 kilosu 
ecnebi memleketlere ihraç 
edilmiştir. Bu ıene lncircilerin 
bntnn faaliyetlerlle çalıımak

tadırlar. 

lzmir, 8 ( A. A. ) - Rus 
ticaret mümessilliği lzmir 
Bortaıına kaydedilmiştir. Ti
caret mUmesıilll Ttirkiye -
Ruaya arasında mlln'akit 
ticaret ve seyrisefain muahe

de1i mucibince lzmir piyasa
ımdan mllhim miktarda Uzllm 
ve incir mubayaa edecektir. 

Elektrik Ve Plaj 
Orhangazi, (Hususi) - Üç 

müteşebbis tarafından kaaa
bamızın elektrikle tenviri için 
müracaatta bulunulmuştur. 

Uzlaşma neticeıinde yakında 
tesisata başlanmaaı tekarrilr 
etmiştir. 

lf. Plajlara her yerde veda 
edilmek tizere bulunulduğu 
halde Orhangazi - İznikgölti 
büyük bir plAj hayatile çal-

kanıyor. Şu farkla ki burada 
nazlı Hanımlar Te Beyİer ye
rine şen çobanlar . ıafa sllr
mektedir. 

M. Hayret 

Spor Teftişleri 
Balıkesir - Spor müfettiıi 

Rıza B. buraya gelerek klüp
lerin vaziyetlerini tetkik etmiş 
ve sonra İstanbula gitmittir. 

Bir Soygunculuk 
Kastamonudan yazıldığına 

ı&re lnebolu yolu llzerinde 
dert şerır tarafından iki 
kamyon durdurulmuş ve yol

cular ıoyulmuştur. Fakat 
ıerirlerde~ UçU biraz sonra 
yakalanmıştır. 

Çeşme Haberleri 
Çeşme, (Hususi) - Alaçatı 

nahiyesinde Kel Salih Ağanın 
çobanmm Uç yaşındaki çocu
tu et yerken; büyilk bir et 
parçası boğazında kalını~ ve 
yavrucak, annesinin su ver
mesine rağmen boğulmuştur. * Alaçab nahiyesinde 
kara Tifo hastalığı vardır. 
Hükumet tabipliğince lbım

gelen tedbirler ittihaı edil
mittir. Şimdiye kadar dört 
kişi ölmlltilr. * Havaların soğuması ve 
Ilıcalarda kimselerin kalma
maıı haıebile HilAliahmer 
Cemiyetinin Çeşme PIAjları 
faaliyetini tatil etmiştir. 

SON.POSTA 

PAZAR OLA VE MİZAH 

Ev Sahibinin 
Teessürü 

Salih Bey bir evden başka 
bir eve taşmıyordu. Yolda 
bir arkadaşına tesadüf etti: 

- Bak, dedi, göç ediyo· 
rum, başka bir eve taşmıyo

rum, fakat ben çıkarken ev 
ıahibi nekadar müteessir oldu, 
görmeliydin! 

- Demek ıeni çok sevi
yordu. 
-Hayır ... Üç ayhk tal<arak 

çıktım da ondan. 

• 
izdivaç 
• 
I darehanesinde 

BekArm biri evlenmek isti· 
yordu. lıdivaç idarehanelerin
den birine gitti. Müdür ona 
evlenecek kadmlarm resimle
rini gösteriyordu. Fakat bun
lar hep yaşlı ve çirkin kadın
lardı. Bekir dedi ki : 

- Alay mı ediyorsunuz ? 
Bunların içinde yüzüne bakı
lacak bir tek kadm yok ! 

- Aman efendim, alay 
olur mu hiç 1 Biz elli senelik 
bir müesseseyiz. 

- İyi amma tarihi tesisi-
nizdenberi mUessesenizde bu
lunan kadınları alacak deği· 
lim ya 1.. 

Misafir 
Karşısında 

Fazıl Beylerin evine gayet 
titman, UZlm boylu bir adam 
gelmişti. Evin dört yaşındaki 
çocuğu Alp, misafire bir bak
tı, sonra etrafında dolaşmıya 
başladı. 

Babası oğluna sormuştu: 
- Yavrum, Böyle ne dola

fıp duruyorsun? 
- Baba... Merdiveni arı

yorum. 
A 

Amanın 
Cevabı 

Gözleri görmiyen bir ada
mın çok güzel, fakat huysuz 
bir karısı vardı. 

Bir gUn. ona karısını met· 
bediyorlardı : 

- Gül gibi zevceniz var, 
diy~rlardı. 

Ama fU cevabı verdi : 
- Evet, hakikaten gül gibi.. 

Dikenlerinden anlıyorum. 

• 
iştahsız 
Bir Obur 

HUsamettin Bey methur 
oburlardan biriydi. Fakat bir 
giln: 11 İttahım kaçtı l ,, Diye 
telişa diişttl ve doktora gitti. 

Doktor Hüsamettin Beye 
dedi ki: 

- f~tahanıı yok ha ? .. Size 
bir ilaç yazanın, lttahanız 
açılır. BugUn öğle yemeğinde 
birşey yemediniz mi ? 

- Yedim amma doktor, 
pek aı. 

- Ne yediniz bakayım ? 
- Bir kase et suyu içtim, 

llç sap pirzola yedim, yarım 
dilim kaşar peyniri, bir tabak 
patlican karnıyarık, biraz 
bamya, bir tabak makarna, 
beş alta tane cıgara böreği, 
bir tabak revani yedim. O 
kadar. Ha... yemekten aon
ra da yUz dirhem kadar tuzlu 
badem ve şam fısbğı 1 

•· • . . . ....... .• • ,.. '!' . • : ....... ~. ·~ ; ~ l 

Hasan Bey Ve fy~ocuk J!Gözü 
~~~~~~~~~~~~~~~hırwormuş 

Hasan H. - Üç tabak reçeli yediğin için ıenl paylama
dılar mı? 

Bir adam fazla mizaçgirdL 
Herkesin hoşuna gitmiye ça
lışırdı. Bir gün yeni tanıştığı 
bir zata dedi ki: 

- Zatıalinizi gözllm ısır
yor. Bende gayet güzel bir 
hatıranız kalmış. Galiba aizin
le "Polonez,, köyünde bir kere 
teşerrüf etmiştik. 

- Fakat ben biç "Polonez,, 
köyUne gitmedim. 

- Bendeniz de hiç gitme
dim. 

Kendi 
Kendine 

Necati Beyin gayet akıllı 
bir uşağı vardı. Geveze, 
traiç• bir misafir geldi mi, 
Ufak onu kapıdan nasıl ıa
vardı, bfJiyor muıunuz? Miıa
fire derdi kl ; 

- Beyefendi e•de amma 
çok me~gul. Kendi kendini 
traş ediyor 1 

Çocuk - Hayır kardeşimin üstüne attım. Acemz-.---
Hasan B. - Onu paylamadılar mı ? 

__ ç_o_c..,.uk---=N=as=ıl==p~ay=l=-ar==la:mroc:?=K=a=rd=e==ş-im-==d-=a=h=a ... ·='t=ı =·=y_lık_ı._. -- F ot oğ raf çı 
- Yeni aldığın bu fotoğraf 

makinesile kaç resim çektin? 
- Yedi sekiz ıaat çabtbm, 

aftı re11im çektim, fakat ma· 
kineye cam koymayı unut
mufum f 

!Doktorun 
j Reçefesi 
i Çok fakir bir adam hasta 

olmuştu. Belediye doktoruna 
gitti, kendini bedava muaye
ne ettirdi. Doktor bir reçete 
yazdı ve hastaya dedi ki: 

- Her yemekten evvel 
bu ilaçtan beşer damla ala
caksın. 

Hasta doktorun yll:ıüne 
baktı: 

- lıAç ne ise ne amma, 
dedi, yemekleri nereden bu
lacağız? 

1 Kiracının 
L---------------: Köpeği 

Kadın - Ben gençken çok gUzeldim. Fakat.. Ne yapa
yım ? Şimdi yetmiş beş yaşındayım. 

Erkek - VenüsUn heykeline balcınıı, daima gUıel. Hem 
1Uphesiz o sizden daha yaşh. 

Hamdi Bey, kiracısına gide
nk dedi ki: 

- Bu altıncı oluyor, hep 
11zın köpeğiniz kaynanamı 

ısırıyor. Ben ... 
- Tazminat istemi ye mi 

geldiniz? 
- Hayır, köpeğinizi aatm 

almıya geldim. 

Bir 
Bahis 

Bir Amerikalı, otelde otu
ran bir arkadaşının ziyaretine 
gider. Bakar ki arkadaıı ya
takta yatayor: 

- Ne o? Nen var? diye 
Sorar. 

- Ah, sorma hiç, fenayım, 
çok fena. Doktor bana: "Eğer 
ıol tarafına dönersen ölilr
ıün 1,, dedi. 

- Alay mı ediyorsun? 
- Vallahi, çok doğru söy-

lüyorum . 
- İmkAnt yok. 
- İnanmıyor musun? lıter-

lktısat Aleminde 

Kimyevi 
Gübre 

• 
Meselesi 

Geçenlerde İzmir muhabiri' 
mizin gönderdiği bir telgrafta 
( Emperyfll Kemikal EndnstrO 
isminde bir şirketin İzmirdt 

Ziraat Bankasile yaptığı b~ 
mukavelede köylUye kimyetf 
gübre tevzii itini iizeri 
aldığını bildiriliyordu. 

Buna eski Şehremini op 
ratör Emin Bey itiraz yoll 
bir cevap verdi ve klmye 
gübrenin memlekette lmaliniıı 

kabil olduğunu, harice bunu• 
için para verilmesinin doğrd 
olamıyacağım bildirdi. Ayrıcl 
ziraatçilerimizden Nesip v• 
Ltltfi Arif Beyler de bunuo 
yanht bir hareket olduğuad 
ıöylediler : 

Filhakika gtibre meseleslı 
memleket ziraati için, bugtlJJ 
en başta gelen mühim bit 
meseledir. Memlekette h~tihsal 
edilebilecek bir madde içlo 
barice para vermek ise tabia" 
tile kat'iyen tecviz olunamas. 

B~unla beraber bu ıirket, 
yapılan itirazlara cevap ve" 
rerek Ziraat Bankasile imza" 
lanan mukavelenin memleket• 
faydalı olduğunu, ıöyle-

diif gibi elindeki stok 
malları ıatmak kaygusile ha
reket etmiş olmadığını, bill
ldı Tnrk çifçisinin g8zd 
6ntlnde ve kendi toprağında 
muhtelif hububat ve nebatat 

tızerine yapılan tecrübelerio 
çok eyi neticeler verdiğini 
blrdirmekte ve bunun için de 
bir çok çif çilerin bu gUbreyf 

kullandıklarını söylemektedir. 
Şirketin cevabında fu cihetler 
de işaret olunmaktadır: 

"Nebat muhtaç olduğu mad
delerin bir kısmını havadan ve 
bir kısmını da topraktan ahr. 

Nebatatın muhtaç olduğu bu 
ııdaların en mllhimleri azot, 
fosfor, ve potaabr. Bu Uç 
maddeden biri noksan oluna 
toprak eyi mahsul vermez. 
Kendi kendine yetişen veya 
ekilen nebatlar topraklardaki 
azot, potas ve fosfor mik
tarına göre muhtelif man" 

zaralar alır. 

İşte nebatın aldığı bu manza" 
ralar bize toprakta ne gibi 
mevaddın noksan olduğunıJ 
bildirir. 

Gübre istimal edecek kim" 
senin toprakları tahlil edile
rek noksan maddesi tesbit 
olunmalıdır. Şukadar var ki 
gübre alanların kiffesinin top" 

raklarmın tahliline imkan var 
mıdır? 

Kumpanya; bu ibtiyacl da 
dfişünmekte, mütehassısları 

vasıtasile toprakları tetki1' 
ettirerek çiftçilere ihtiyaçları 
olan gübreleri, bu müte" 
hassıslar kimyevi gübreleri.il 
sureti istimalini, miktar ve 
mevsimini, tarla başında bilfiil 
çifçilere göstermektedir. 

sen bet dolar bahse girişe!iıJJ· 
- Razıyım. 
- Bak, timdi, dikkat et· 
Hasta sol tarafına döndU 

ve öldn. 
Öteki bet doları yatağırı 

kenarına koydu vo uzaklaştı· 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Kırklarelinde Bir Spor 
Meselesi Çıkmıf 

Siz ldmalnbı ? 
Tabiatın hlr havaaı içinde 

•lrbGa vlcutlara malik olan
ecdadımııın., bl:ı zayıf nlAtluı, 
lnemleketlmlze faydalı bir uaav 
•labllmek için a•nn •por ıube
lerlne lntlup ederek bbo hedefe 
tloj'ru slderken, bizi bu ha11rb 
yoldan ~Ylrmek fatl1orlar. 

Dlter vlllyetlerde olduju 
tfbl, Karklarellnde de " Halk 
Spor" ve .. Gençler Birliti " na· 
mile iki apor klilbil vardır. 

Her lkl•lnln de aaa•ı Tilrk 
evlitluından müteıekkll olan 
bu iki teıekkfllOn, •amlİnl hlaler• 
le yekdiferlne merbut olmaıı 
arzu edillrken, maaleHf afada 
bir huıumetln menut oldatunu 
blı1ettik. 

Aramazdaki milnaaebet Ye ıa
nılmlyetln takviyesi emellle, 
... çen Fln " Halkapor " birinci 
takımını bir elueral:ıe çatırmııtak. 
Kendllerlnden " Rela ı SOrena " 
lnazaalle ıu cevabı alıyoruı: 
• .. G. Birllll K. mualUm Recai 

•Beye, 
Karldarell Halkapor ldlbl 

Karldarelincle bafka bir klip 
tanımamakta kendini karara 
b•j'lamıtbr•n · 

Biz bu ıtbl ıaılerl bir ıpor 
lcllbG rel•inden defli, alellde 
bir ıporcudan bile Omlt etmezdik. 
Gençler BirHtl ldubO ıokak ço
cuklarının bir araya relme.lndea 
ibaret bir topluluk olma11p, 
belki mefkGre yolunda toplanlDlf 
bir mlnev"Hr &imrenin lfade•I· 
dlr. HGklmetln namen kabul ve 
ta.dik ettftl ba t•kkGll tam• 
mak latemlyenler-. klibim ••· 
mma bundaki mabadı aona• 
yorum? .. 

Muallim 
Aziz Rec•l 

Bir ŞikAyat Daha 
Şu Terkoatan Wa bıkblr. F• 

kat bakmıyaalar ...... ta 
-auı~··"* ....... 8d 
.-t• bir ' .. ) ..... tWfr. .... 
yapbta yerin• it blal auu 
bırakmaktır, ılz ll1leJlnb, Wa 
ne yapalım. Saka paruı yermek• 
ten, çetme bqlannda beklemek• 
ted eanımıı çakıyor. Belediye,. 
devredilecek ye bu ıuretle .. ba.. 
ıuıuzluktan kurtulacak denildi. 
Fahat daha blr .. y çakmadı. Şu 
biraz çabukçal olıada blıler de 
•uadımıaa erHk, lalrmetler. .., ... 

A.R 

Cevaplanmız 
Karilerlmladen il. A S.1• 
Efendim, meldabaaaa ara 

•ttlfbds aclreM slnderllmlttlr. 
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Dünyada Olup Hadiseler 

Akvam Cemiyeti - lngiliz Buhra
nı -Almanyada Yeni Hidiseler 

Bu haftaki mühim ıiyalll 
hAdiıelerden biri de Cenevre
dekl AkYam Cemlyetinla 
bİiyUk meclisinin içtima de•· 
resine dahil olmasıdar. 

Son l'elea telgraflara fire, 
bUyDk mediı enelki trDn her 
taraftan gelen murahbaalar
dau, ıazetecilerdea, diplomat
lardan ve bir yıjln merakh
lardan mOrekkep blyllk bir 
kalabalık haur olduju halde 
açılmlfbr. 

Meclil bu ıuretlo 12 inci 
· ıçtimaına bqlamıt oluyor. 

Celaeyl lapaaya Hariciye 
Naı:ın M. Leru apmf " 
bir ıeae zarfında bqardan · 
itleri anlatmlfbr. lapu,a 
murahba11 Tahdidi Teslihat 
Konferamıma lçtlmaa davetial 
1Ulh içi• ablmlf bOyDk bir adım 
olarak kaydetmlf, yine Akvam 
Cemlyet1nin eaeri olarak 
emoll ıelAmet ve tahkim 
muabedelerine blltlln dünyanın 
bUyUk bir ehemmiyet verdiğini, 
mecliı içtimalarının milletler 
araıındaki mOnQebetlerf kuv· 
Yetlendirditini, cihan bubra· 
nile Anupa komisyona vua
tuile fiddetle allkadar olwa
maaınm takdir edilmeılnl ı&y• 
lemif Ye demiftir ld: 

"-Cemiyeti Akvamın, ıa
JeaİDi takip etmemlf oldaju .. 
au zannetmek hatadır.,, 

M. Leru Hovver teklifini 
de takdirle kartılamıt Ye 
Çinden de bahsederek Çin 
Hllkiimetf nln dahilde ıOkOnet 
teıiıine gayret etmesini teb· 
rike tayan balmuıtur. 

Bu içtimadan aoara meclta 
alb komiayoaa • 
phıımy• ....... ,br. a .. 
ael•, ae itler 16rlp dalt
lacaldar? 

Meksika 
VeAkoam 
Cemigeti 

Geçen aenelerde Cenubi 
Amerikadald lltin harfler 
Ak•ua Cemiyetine ıfrme
mlJe karar yermlflerdl. Soa 
plea haberlere rlre birkaç 
deYlet muralahuı tarafm.. 
dan Blyllk Mecliae Yerilen 
bir takrirde Meluika hllk6-
metinin Akvam Cemiyetine 
abnmuı latenmlftir. Meksika 
hlk6metl, hu huauata)p claYe
ti kabul ecleeektlr. 

Bu hareketin, Cenubi Ame
rlkadakl dlter deYletler ize. 
rinde gayet iyi bir t..tr bl
ııl edecetl lll•e oluamü
tadır • 

Geçen hafta içinde Cinde ba,lk Wr feyeaan oldu, Yanı • Çe 
aehrl tqb ve mecruı etrafandakt bitin banll1l kapladı. Netice 
~ok feci old11. Binler• ı. ... ~- •• 111 blnlerceel de açıkta H 

·~ kaldı. Re•lmlerde ıulara ılmlleD ••leıl, mah .olan kuabalara 
ılrDyoraunus. 

Buhran 
Bitmiş 
Değildir. 

Dün lngllfz ıiyaal Hılyetln· 
den bahsederken buhranın 
henDı tamamen bitmlı ayıla• 
mıyacatına ipret etmlıtik. 

Loadradan gelen ıon ha· 
berler bu mlltaleamıza tey\t ...... ., ...... 

Bu telsraflara 8'n U--idı 
Kabine Reial Mak Donafd 
Avam Kımaraeında imtihan" 
çekilmtı bulunmaktadır. 

Meaele bOtçede mu•azene 
temini ıuretile maH buhranı 
ortadan kaldırmak çarelerinin 
aranmasına matuftur. MOsa· 
kere herhalde çok çetia 
oluyor • 

Dllaka kabine iplılere ya• 
pdan yardımı azaltmak fik· 
rlndeclir. Halbuki Trecltlnyon• 
lar hllk6metln bu kararına 

flddetle muhaliftir. 
Buna rajmen hlk6metln 

bu çetin mllcadelenla netice• 
llade 50 ile 70 re1 araaaada 
bir eberiyetle muaffer cık•· 
cajı ke1tirilmelrtedJr. 
Şuaa aasarı dikkati celbe 

delim ki bu eberiyıt, bala· 
ranı muvakkat bir ı8k6a• 
kavuıbıracakbr. Yoku bt'I 

fAlmangada 
Galeyan 
Başladı 

Geçenlerde Almanya mu• 
ıam bir mali buhranın 
kınllıına uğradı. Bu 11rada 

idi ki Alman bqvekill •e bari• 
clye aaım Parlı Ye Londrayı 
slyaret ettiler, mObim IİJUI 
... tema• yaptılar. Şlmclt ... 
Fraaaq Bat~••lll M. Lual ile 
Hariciye Na.n M. Brlyaa ba 
~ıareti ıade makHdile Berltae 
ıittecekler. 
• ( De.-amı 6 IDGI ıaJfalla , 

bir ıOktlnet devreılnin 11raıı 
benOı ıelmtı değildir . 

Kırıl Da Taraftarmış 
Londra, 7 (A.A) - Kıral 

mllb muraflınn aulblmuıaa 
tahaen iıtirak etmek maka· 

....tile tahıiaabadan elli bin la
riliz liruı raddesinde temillt 
yapmak niyetinde olclujuaa 
Baıtekile bilclirmiftir. 

Karalın aileme meaup ~a· 
lunan ve parllmeatoclaa tala-
ılıat alan klmıeler ile Karall· 
canıa. da bu tabıilatlarmıa 
aıaltılmaıını iatedlkleri haber 
•erilmektedir. M. Mack Doaald 
ktrala te alleafne ba bareket· 
lerlnden dora,ı ı.,elrklr et• 
mittir. 

Kadın Ve Kalp İşleri 

Kocamı Mes'ut Etme 
için Ne Yaptım? 

Evde Bir Kadının Rolu 1 B .. k .. G .. 
Ailede ıaadet, d6rtte Dç ugun U U• 

kadıma, dörtte bir erk•tin zellı·k Der • • 
elindedir. Evim Ye kocuım sımız 
idare etmeıini bilen bir ka
dın, her Yakit hem kocumı, 
hem e\'ini mes'ut edebilir. 

Miaal mi ·ııterainiz. H. N. 
rumuzile bana mektup gönde
ren hanımı dinleyiniz: 

11Hanımteyze, 
"Hep dertlileri, hep bed

bahtları dinliyor, onlara ma• 
kul nuibatler veriyoraunuz, 
bir defa da meı'ut olmut ve 
mes'ut etmiı bir kadının tec· 
rübesini dinlemek iıtemez 
miıiniz. Belki karilerinize fay· 
duı olur diye ben de ıize 
kendi tecrübelerimi yazmak 
latiyorum. 

.,EYleneH yedi sene oldu. 
Yedi ıene çok bir zaman 
değil. Fakat eYlillk hayabnm 
en tehlikeli Ye buhranlı za• 
manian Dk seneleridir. iki ta
••f biribirine alııtıktan ıoara 
ıeçinmek •• meı'ut olmak 
kola1lqır. 

" EYlenmedea evYel kendi 
kendime f8yle bir lcarar Yer· 
dim: Meı'ut edecejim ve 
mes'ut olacatım. Bu kafar 
ile eneli ailemiz içinde, 
10nra da tanııtiiımız aileler 
içinde aaadeti iblll eden ... 
beplerl tetkik ettim, bunlardan 
lçtiDaba çalııtım. 

.. Ev•ell ıinlrlerime b&kim 
olmak lnzumuna kani oldum. 
Llzumlu IOıumıuı ıinlr buh· 
ranları ile kocamı yormadım. 
Onu bizar edecek kapriıler· 
den kaçtım. Lllıumıuz kııkanç· 
laklardan çekindim. Kaıancı
maıa •lre eYimlzde mlte•ul 
bir hayat kurdum. Hiçbir gla 
.... ............. çekfir-
••dfm, lalçhlr Sin evde 18rUa 
kapdmadım. Manasız ma1raflara 
ltlıum g&stermedim. 

.. Zaman olur ki IDMD abılr· 
lerlne hlkim olamiyor. Etra
fını lrmp d6klyor. Bea bun· 
lardan kat'ı ıurette kendimi 
kurumaya plıtbm. Sinirlerime 
blklm oldum. Benim laldde· 
time mall6p olmadıiımı tiren 
kocam da bana a)'lll ıuretle 

l 

Her kadın slHWll ıp. shda 
ltlrkaç daldkuaaa aarfedeblllr. Bla 
IMasflacl• ltlbaru ..... uaaa lra-
rllerlmlu ... .Ullc ..,...... .. 
haklullda .... etenler ""_,,.. 
Bu denılerlalal takip ecllab. lhr 
halde latlfade edenlahı. 

Baza deriler yatb olar. BU· 
laaaa bu slbllerln baraalan 
ratwm •• parlar. Pudra ltUe 
tutmaa. Bu flbUerla ,adetini 
haftada ilci iç defa J11111fÜ 
tlyll bir fırça ile 11kamalan 
tav•lye olunar. Fırçaya afait
dan yukarı yGrltmeHdlr. AJDI 
samanda bir tuHlet kremi de 
kullanmalıdır. 

• Fakat buı çehreler de var-
dır ki, yaaın aGnetln tellrile 
kurumu" ıöalerln etrafanda 
bul'Ufulduldar rlrlnmfye bq
lamıtbr. Kuru dul, yatlı d .. 
rlden daha fenadır. Hele yazaa 
bu fena temden mlteeulr 
olan deriyi derhal tedaYI 
etmelldir. 

Bunun için ecaaneclen bir· 
kaç dirhem MercoUH J&ll 
alınız. Geceleri yatarken eHdl· 
nlze ıtlrGnGz. Bet on tin •oa
ra derinizin pembeletf P tau
Jeıtitlnl ve kadife flbl taze 
bir yumpklak kaaandıpu 
slrürıilnfb. Bu yata bllua· 
rak bitin ıene clfdlald )'1IJDıo 
pk ve pnç tutab1Ur1lnls. 

mukabele etti. Bu aayede ea 
mühim bir kavga aebebint 
bertaraf etmit olduk. 

"Evlenmek llzere olan ıe11t 
kazlara, yeni evli genç kacma.. 
lara aaadet için bq tavsiyem 
ftl'dır: 

1 - Hlddetlenecek ve hlddet
ı..cllneek hldlHlerd• kaçunaw. 

2 - Evinizde ve her ftiak• 
kafanw lnallanwz, kaprlalerhald 
detll. 

3 - Kocanın arkadq " 
tlert ortatı olunas. 

4-Arkadaıınııı meı'ut •tmek 
lıtedltlnlzl rl•terlnls. 

5 - Fikren ve bedenen ,... 
kalınız Ye ıuç flrGalnb. 

Hanımleg• 
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TEFRiKA NUMARASI 15 ıetirlyordu. Elmaı 1llDA1' ram yeme, keyfini boıma, Git batuadaa ya110 yine yar· vflcudunu yer y6zllnden -

B I
• R E L M A s ı N H ,. K A y E s ı lqıdıtıaclan dola71 bde beni de. kanına pdljim efen- dım lıtemek ıabraraada lral· bemehal kaldıracaktı. Lllria. 

Gedik Abmedin g&zleri, bir· 
denbire Yuıufun çehresinden 
•Yrildı, elmae yllzOğe dikildi, 
t8fl•rı da çataldı. Karııının 

u y0zllğ0 verip Yusuf Beyi 
aılal eylediğini anlam11tı. Fa· 
kat g6nlerce kanıının Jil
t~l parmağına temaı eden 
t•l'feyin timdi yabancı bir er· 

el( elinde pınldamaaı ılnirl· 
~e dokunmuftu. içinde tızncll 

1İ eza dolaııyordu. 
-._ tte bu eza ıebebile munsif 

lillcrangDzar olmayı unuttu! 
" Ya b an m • dedi• 

aJDme mOıtıhak taıclal• dimin J•nına, ıu uçuruma at. mıyacatı ne mılOmdu? O ıa· acele etmiyecekti, dolqak 
erkeğin bir de JBlüeewll, Ciedtk Alamet, mltehanl· IDH ıelrl icadın, elbette bu yollardan ytırlmek auretile 

YAZAN: * * mDteanıı ve m&ıtehıl U.aa raae ıorduı daayetl ylıOne •uracakta, hedefine vlıal olacakb. 
kullandığını 1 arnnce bDabltlD - Uçuruma atılan deli, •Sen baaa yar olanlara öldD· İşte bu karar lle pymu devletli bllnklrımı bir kaleden 

mahrum etti. Keıkl fare olay
dın da bu halh etmiyeydin. 

Yuıuf Bey, baıını kaldırda, 
f 1• bir bakışla Gedik 
ı tem ı 
Ahmet pat•Y' ıOzdtl : 

Avradını ayağıma g6n· 
d - ıendln, diller d6kDp ::::,an sendin, rllf•et yeren 
1 din Dileğin yerine gel· 
sen • kıu.n u.ı mi 
dikten ıonr• vıu • ., 

olduk ? 1 • 
Pa~ g6ıii hep o • m=• 

parede idi •e bu gGlel ek, 
y usUfun parmatıuda ıann 

alevlendi : Pir Ahmet BeJ midir? rilyonun, •erdiifn ı&zlerl yendi, tehevviirUnll ı..:•cle 
- Bire namert 1 dedi, ıan• - Ona dell demeye dilin ıyak albna alıyorıun,. Jiye· ıakladı: r-

kaleyi yak, yık diye mi haber ••rmamak gerek. DeJi olaay- eıkti. Kaleyi, velevkl tahrip _ Karaman oğlunun Uf&~ 
.. ıdım ? "Beni yorma, efen• dı uçuruma atılmazdı, benim ettikten ıonra, teılim eden ları • dedi • bizi de kendileri 
dini laline kat, kale anahtar• rlbf kartında bulunurdu. töbreUi bir kumandanı 81· aribi namert aamrlar. Bizde 
larını al yanıma ıel,, dedim. Ahmet paıa, bDy&k bir dOrdUtD için bOnkArın kea· ayağımıza kapanan başlari: 
Sen cephaneyi ateıledhı, ka• ııkıntı geçiriyordu. Bir taraf- dlıinl azarlamaıı, hı\ta azlet· keıecek el yoktur. Kuşça; 
leyi kile çevirdin, efeAdlal de tan ıu herifi dlletlne kavuı- meal ihtimali de baıkal canım sana bağıılıyorum. 
kaçırdın. turmak, Pir Abmedln yanına Gedik Ahmet, bu noktalan Hattı claba ileri gidiyorum: 

Yuauf Bey, yllztli'G t&flyan 16ndermek lıtlyordu. ÇOnkB dllf0nd8. Kuıaını rUcendir· Seni Şehzade Efendimize 
.We bir daha ukalıaı ııvaı• o, karııının etine dejen bir meden, bllnklra ılnlrleadir· ı&nderecejim, mDnaıip bir 
lach: balka71 kendi parmatmı ge- med.. Yuıuf Beyi ceuJaa.. dirlik Yermeaini iıtiyecejim., 

- y ......... p... yanıl- firmek cinayetini lflemlftl, mrmayı muyafık buldu. Şu y., iç, bbe dua et 1 
-.m, • decD • .. a1 llılncle Bir taraftan da karı11aı mi• elmaı Jlldil kullaamak cllr- (Arkan .,.,., 
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6 Sayfa 

İngiliz Siyasetini Tercih Edenle
ri o Haline Eyvahlar Olsun! 

YAZAN~ M. KAzlM 

T.,Juntte ille Efıan S./a•tinln lcişat r•smf 
(X l111Ntll M. Ktlzım B.) 

- 90 - ( T qkend ) e bir heyet 16n· 
Rular toplandılar ve Hl- dermitti. 

t Hulna '" venin dermeyan ettiii prt
ları gözden ıeçirerek ağır 
olduğunu g&rd&ler, ve red
detiler. Ben bunun b6yle ola
aağını daha evvel tahmin et
mittim, binaenaleyh hayrete 
ditmedim. Şimdi benim için 
1apılacak ıey buradan ela 
yollanmakta. 

Bir defa buna karar ver
dikten sonra biraz hava al
mak için sokağa çıkbm. Bir 
halk kümesi ile karşılqtım. 
Bir duvann dibinde durmut· 
lar, kadın erkek, oraya ya
Pıthnlmıt olan bftyllk bir 
Dlnı okuyorlardı: 

- Ne var, ne oluyor? 
Anladim ki tifo. hutalıtı 

algın halini almlfhr ve 
herke. hastaneye gidip qı
lanmıya davet edilmekte
dir. Ayni zamanda el ııkma 
aenedilmiftir. 

Yapılacak itim yok, vaktim 
de çok. binaenaleyh doğruca 
hutanenia yolunu tutarak 
qılandım. Bu aşı bana hara
ret Yerdi, adeta 11tmaya tu
talmut gibi yanıyorum. Eve 
dinerek yatağa 'girdim, fakat 
ı&zelce bir iatirahat etmek 
llaİp olmadı. 

Yaba vaktine doğra Od zl
pretçi geldi. Banlar Tevfik 
Efendi iaminde bir Nogay De 
ubdqıydi. 

Burada, bu şerait içinde 
Melen bahsedilir. Bittabi ln
sllizler ile Rualar aruuıda 
ltafhyan mOcadele mevzub.U 
oldu. Gelen miufirler Rm 
.ıe,tıtan idiler: 

- Bundan b6yle lngilb ai
,aetiai teniç etmek mlisll-
•••'•r için daha hayırlı ol
ma m1? diyorlardı. Canım 11-

lalcL, mukabil bir ...al ile 
•ukabele ettim: 

- Siz lngii~ aiyuetinl ter
wlç eden Mwnn n Hindlata-
11111 ne halde bulunduldanm 
Wllpr mmunuz? Bu zemin lze
rlacle musahabeaha uzamuma 
lmkln yoktu. 

Babia bqka mevzulara in
tikal etti. Fakat bugOn yeni 
bir haber daha öğrenmft 
oldum: 

- Efıaniıtanda Amanullah 
Han tahta çıkmıı ve Rm1a 
l1e mtlauebet t..W lcla 

Hiveden ıelen iç aıker 
orada bıraktığım efY&IDI ge
tirdikleri için derhal ( T llf'" 
kend ) e d6nmek istedim, 
orada Efgani.tan bakkmda 
mlltemmim malt\mat alacak 
ve ona g6re yeni bir batb 
hareket tayin edecektim. 
Fakat nakil vasıtası yoktu. 
Nehirde itliyeo Yapurlar 
mazot ile milteharrik olduğu 
ve mazot ta kalmadıtı için 
vapur seferleri birdenbire 
inkıtaa uğramıştı. 

Hükümete mllracaat ederek 
bana bir çore göıtermeaini 
rica ettim. 

- Yarın iki kayık (Çarcuya) 
gidecektir, iıterseniz birine 
siz binersiniz, dediler. 

- Mllkemmel cevabını ver
dim ve akşam llzeri eşyamı 
sahile naklettirdim. 

Kayıklardan birine yirmi 
otuz yolcu bindirmiıler, ikinci 
kayığı da benimle askerlerime 
tahsis etmişlerdi. Fakat ille 
kayakta yer bulunmadığı için 
biri genç, diğeri ihtiyar iki ka
dını ela bizim kayığa bindirmlt
lerdL Maksatlannı derhal 
anladım. Hiç 1Dpbesiz bu 
kadınlar poll• memurlan idi
ler ve gencinin glzellijindea 
iatif ade ederek projelerim hak
kında benden Biz kapacaklar
cb. Binaenaleyh ihtiyata riayet 
mecburiyeti varcla. Bu itibar
ladır ki b8t8n aeyahat eana
amda milnuebetlmb ancak 
birkaç kelime teatisine lnbl
ıar ettiler. 

OmmOderya nehrinde kayık· 
lar kllrekle aevkedilir zannet
meyiniz. Bunlann bq taraf
lanna bir ip takılmakta, bu 
ipin bir ucu ahlle verilmekte 
ve oradan kayılan blytllda
ilne ılre bet OD kiti tara
lmclan çekilmektedir. ... 

Bazan aanclalm bir kenana· 
ela uyku çekerek, bazan ela 
aahilde ytlrll7erek ıeçen ba 
aeyahat, yefil ormanları Ye 
kumlu çilleri ile dalma deji· 
... çok ı&zel bir dekor için
de tamam on iki g6n deYam 
etti. 

Bir ubab erkenden (Çar
cuy) a vardık. Sahile ayak 
buar baamaı kartıma bir 
Tlrk ulrl çıktı ye bana: 
M6ıyl (BraYia) in Efga· 
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Resminizi Bize Gönderiniz, 

Bu Sütunda Hergün 
1 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
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EŞYANIN RUHU 
eeıir olur Ye 

tiklyet eder. 
M 81klllta, 
sabra taham
mllltl yoktur. 

lğır baılı 
olgundur. 1 
zeti nef · 

Melek Hanım pencerenin 
Y&Dlllda fanila 6rftyordu. Sa
cide, piyano iskemlesine otur-
mut, dilfOntıyor. · 

Hizmetçi içeri girdi ve 
ıenç bir Hanımla Beyin ko
najı rezmek iatediklerini 
haber verdi. 

Bir aenedenberi Melek H. 
konafa Atmak istiyordu. Fa
kat keder duyarak, azap du
yarak. Bu konak ona deden 
kalma. Orada btıytıdtı. Bütnn 
laabralan orada. Sacideyi de 
orada evlendirmek, çocuklan
nı orada yetiştirmek iatiyordu. 
Fakat nerede, hani o günler? 
Hayat pahalıhğı, gittikçe 
artan masraflar, paraDJD 
çabucak elden kayıp gidi
vermeai, kıymetaizliji, Melek 
Hanımı daha sade yqamıya 
mecbur ediyordu. Ancak, bu 
konağı satmıya karar ver
mek klfi değil, ona mllf° 
teri bulmak ta ilzam. O 
güne kadar hiçbir ciddi 
alacı zuhur etmemişti. Üstelik 
bir de mllnasebetli mtbıase
betsiz bir ıOrft gezicilerin aile 
harimine sokulmalarına kat
lanmak lizım. Her ziyaretçi 
gelince Melek H. yerinden 
kalkmıya, türlU tllrlil tabi
atli inıanlara slSz anlatmı
ya, sonra da bu zahmeti\ı 
bot• çıktığını görerek öfkesi
ni hazmetmeye mecbur olu
yordu. 

Pec:ereden bakan Sacide, 
bahçenin parmaklıia 6n0nde 
mllkemmel bir hususi otomo
bil g6rm0ş ve annesine emnj. 
yet vermek için bunu gW 
termiıti. 

Ziyaretçiler içeri girdiler. 
Erkek, uzun boylur, sakalı ve 
bıyığı tıraıla, yllzll kırmızı, 
elleri kalın, yürlly0ş8 ağır, 

edaaa ehemmiyetli ve samimiy
clL Kadın l&rlfln, boyalı, id
dialı ve yapmaaldıydı. Ken~ 
Jerial takdim ettiler. Erkek 
meşhar bir tlcaal'llllf. Fakat 
t6hretinin Melek Hamm ve 
Sacide nz~rinde bnytlk bir 
tesir yapmamıı olmuma aL .. 
IDlf gibiydi. 

Kan11 diyordu ld : 
- Keteyi dllMrk• bahçe

aiz, koaat-mz hoıwna gitti. 
Kocama .&yledim. ,. Eier ba 
hantal ıey pek lacşuna gidi
yoraa ben .. na bunu he
diye edeyim." dedi. Fakat 
"Satılık" llvhanız pek biçim· 
m bir yere asdllllf. lnau 
buau flrebllmek için IU'· 

mqaklar aruına bunuma 
tokmıJ& •ecbar oluyor. 

Melek ..... laa •tantal" 
kelimeılnfa koaak lçia .ay. 
lendiilni birdenbire anlıya· 
mamııtt. Erkek 10rda: 

- Konalı efJAall• beraber 
mi Mhyonunuz ? 

- lıt11en oluna .. JaJI da 
bırakınm. 

alatana aeflr tayin edildijial 
ve kBprftnlbı ahir tarafında 
daran bir npar ile hareket 
etmek Osere olduğunu haber 
Yerdi. 

Derhal koftum. M&yl 
( Bravba) Yapurwa &allnde do
l8flyordu. Beal ılrllnce 1111 

Tnccann kansı etrafına da- t.lerinla da-
dak büker gibi bakb : ima yolunda 

korur, kend 
nl ezdirmeı 
idare Ye m 
dafaa etmes 
al bilir, tahai 
kime taham 

- Biz konağı alıraak bu ve arı sa 811 
eıyayı istemeyiz, dedi. devamım 18-

- Fakat bu eıya e.kl ter. Zevalaln 
zaman yapısıdır, çok sağlam uyıalhk ıa .. mBI ,a.te 
ve kıymetlidir. ıterlr. 

- Ben " url " 8fyadu • 
mez,fğblr~ 

hotlamnm. Kemal Efe li: 5'khı ve 
Sacide lakırdıya k&rlfDI•• kendi halindedir. futa ıever, mera11mden ka 

unutma~, hllrriyetiD çabuk 

mak için dudaldaruu ısırıyor- Çok a6ylemes, ve kuyuttann hoılanmu. 
du. Konağı ıezmiye bq- herkule oyna- * 
ladılar. mu, ta vır ve 

Odadan odaya ıeçtlkçe, laanketlerl a- lıa/d:ı 6.g: • fot ıohpet 
ziyaretçiler, &teyi beriyi alçll- jucadır. itle- sakindir. 861 
yorlar, perdeleri kaldınp in- rfni dikkatle eri batmJ 
diriyorlar, pencereleri açıp muhit ve mu 
kapıyorlar, efY&IWl yerlerini ıarllr. Mea'u.U- hatabuu ~ 
değiştiriyorlardı. """"·-· "'- yetten çeki· maL Eğlence 

Tüccarın karın mtltemacll· nir. den nvk alıt 
yen kararlar veriyor : Şu du- « 8 af kalan 
varı yakbracak, fU kapının ( Fototnfa •.cedflmt1ecektfr ) hllrriyet Ye i 
yerini değiştirecek, ıuraya bir ' ·Ali Raif Ef•ntll: Serket lerine mnd 
merdiven koyduracak .•. Her- Ye lıırçm.dır. Anlqmalttan d- f hale etm 
ıey değişmeli. Çllnkll ıoruyon yade mleadele ve rth'tlltl f M&eadeleci d 
"Allahım bu tozlu duvar ki- yapmya mltemayilcllr. Kızdıiı • 

amaa ~--LAe ettlM a.a ya- ğildir. Muhataoını tatlı ı6zl 
jıtlan arasuacla ııud yapmr?,. awnun •• ... 
ve hamam dairelinde de Is- nda bnlcıp ıider. yola ptirmaiai bilir. 

Jf-
tihza ile soruyor; "Ay ha- Alımn Cemal E/.: ftgtızar .at 
mamanız alaturka mı? Bqka ·Fegzl S.y. Şarlataa •• f 

ve ciddidir. 
banyo daireniz yok ma ? " Fayda temin fara değild 

Nihayet ilk girdikleri ıalona etmlyen ıey- +ğ'biran deva• 
dönüyorlar. lere, dediko- ı olur. Beni" 

- Tüccarın kar11ı aoruyor. duya kant- -., i 0 e fazı 
- Ay piyanonuz da eski maz. Sert ve ;hemmiyet v 

zamandan kalma mı ? -ar· • Sert m fena muame- r 

- Evet, fakat Erarda mar- leye mukabe- :<&beleye m 
kalıdır, çok kıymetlidir. l ytil tabele ed 

Kendini göstermekten hof- eye tema 
1 k 

. eder, parayı erketHte 
anan tüccarın ansı pıyanoya 

iaraf etmez. e m ay il d İl 
oturuyor ve bir fokstrot çal-
maya başlıyor. Piyano kadınıa E,yasını intizan..a hDmil isti- )ostluğuna lca 
çıkarmak istediki müthit g0- mal etmeaini bilir. zananlar hakkında aamimtdil 

rültülere isya11 ederek Wulı
yor gibidir. 

Tlkcarın karısı yine ıordu: 
- Ne boı.uk piyano bu, 

akordu yok mu? 
Sacide dayanamadı, piyano

ya oturdu, eıki ve tatlı bir 
bava çaldı. Tüccann kansı, 
hareketsiz, dlişüncell, bDlya 
içinde dinliyordu. 

BtıtOn hali, tavn, eclua de· 
tiflllİf tİ. Sacide ile beraber 
konağı bir daha gezmek istedi, 
bunu fazla bir neuketle rica 
etti. , 

Ba ıefer, konafa pzerken, 
adım baıında hayret ediyordu: 
Demin burasını g6rmemiı 
miydi? Şimdi ona bltDn eua. 
b&tDn duvarfar, kapılar tam 
yerli yeTinde, en ıtzel vazf ~ 
yetlerinde 16rlnltyorclu 

Sacldeye dedi ki: 
- Aman Y arabbl... Sanld 

q1anın ndua var... Demfu 
INDlar bua hiç blrpy .a,
lemlJOrlHdı. P •Irat... P-i1ano
DUS11 dlnledllrtea 10nra.. Ne 
ıarlp .•. 

Ve ıalona dandlllderi •akit 
kadm. koc:uaaa emir Yerir 
ılbi: 

- Konaiı euuile ller.W 
uba alacatız, dedi. 

it Bolfevilderin Hivede ga.
terdllim faaliyetten memmm 
kalmadılılanm .a,lemelr olchı 
ye bir de ihtarda bulWKlu: 

- Tqk..te ,ıtmedea n
Yel (Mene)Je utra1arak Re
iılcllmhur Kaza kofu g6rllnlbl __ .... ,.,.~ 

Dünyada Olup Biten Hadiseler 

Almanyada Galeya 
( Bat tarafı s lncl sayıtada ) ve yakı1aa bir binamn en 
Fakat bu ziyaretin başla- altında birçok amele kalmıfbr 

muına daha vakit varken Bunlardan biri llmftştllr. 
Almanyada biribirine zıt bir· insanlar Ve Otomobil 
takım hareketler başlamıştır. Berlindeki otomobiller lbe• 
işte fU telgraf bu vaziyeti rine -A::ılan bir iatatiatlktC 
bfttthl vazuhile anlahyor: (46) lialiye bir otom 

Bertin, 7 ( A. A. ) - De- isabet ettiti anlatılmlfllr. 
mokratlarıa V/ elt-Am-Mona~ Şili isyana 
gazetesi, bu son zamanlarda Buenos-Aireı, ( A. A.) 
Fransa naıırlarmm muvua- Santiyage' dan ~len b 
latlan anında blyik bir habere giJre T alcalıuan 
QOmayİf icraa için iltibzaratta da vukubulaıı mludem 
bulunmak lbere m&frit milli- uileredea y1z kadar ki..., 
yetperverlerle nuyonalistler mftştlr. Asilerin teslim olduk 
araamda gizli mükilemeler lanna dair alınan haber ah 
cereyan etmiı olduğunu yaz· arasında lttıyük bi.r •'"-1 
maktadır. uyandırmıfbr . 

Bundan ba~ de~okrat .~e- Deniz Faciaları 
hafll, nuyonaliltlerm her tur- C 1 ( A.A ) 
lll llllmayiflerine muhalefet e•vn, -
etmete karar Yermişlerdir. Spezzia J• aftlet ed~ • k .• 

Soeyalial ıendikaları ile Darecco, tayfumdan iki 
imparatorluk bayrafl te,kl- 11İD clalplara kapdank kay 
lltı Ruıenberı ye Hıtler bobaut oldupna beyan et 
taraftarlan oOmayiı yapmak miftir. 
kara~arında larar ettikleri Opera Ve Artistik SİMiDi 
takdırde kendi taraftarlanaı n-. Arti9tik mae 
iefitnaa da.et edeceklerdir. laf-.-•" fnlrallde tek" 

BU~Ok Bir Yangan de =fbr. En 11Je1h 
Y unaaiatanda çtkan. b~ylk artl.tleria • kıymetli eMrl 

bir onnaa yaagıoı aeticesiade temin ohmma,tur. Haber alı 
h!' IMaçuk mil,ondan fala dağına 1.,. ba 1enelri ~ 
aıaç yanmışhr. ram çok zeaıindir. Bilha...ı 

F ırtmanaı Zararı Celaemaea Melekleri, Sevd-
Alman sahillerinde bir fır- Maceralan ve Poloayalı Y r 

bm ~lnmf, •lbim zarar ol- hadi fHmleri bllylk muYaf 
11R1f, ~ .-mi parçalamlf falcıyetle temlil edilecektir. 
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Abdülhamit, Henüz Bir Şey 
Bilmemekle Beraber Meraktan 

Kızıyordu 
77 

Çıldırıyor Ve Çok 
NAKLEDEN: ZIYA şAKIK -

( H•r lı«lclu mtılt/aulru) 
7-1 TqriDlenel 521 · ' . maa burada ela lıllliyetli mik

tarda telefat •ermİf. Harp 
el' aa denm etmekte imiı. 

Bulrarların tlç fırkası. dthl ı 
hududumuzu tecavfiz etmiı. 
(Ktlçftk Ereyli) , (Hacı Danlı
IDent) , (V ayıal) köylerini iıgal 
•derek cenuba doğra ytırtlyor
auq. iki fırka tahmin olunan 
diğer bir Bulgar kuYveti de 
(Meriç) ile ff unca) arumdan 
(Edirne) 8nlerine dojTu iler
tiyorlarmıı. Bizimkiler, daha 
taarruz emri vermemifler. 

Bu tath havadiıler bana 
okadar blytik bir memnuniyet 
ye heyecan veriyor ki hemen 
Abdllhamlde koşarak kulağı· 
na eillip: 

-Biliyor muıunuz, bi.1; har
bedlyoruı. Hem de muvaffak 
oluyoruz. 

Diye fıııldam~k ihtiyacı du
yuyorum. 

Allabtan olacak ki, böyle 
bir delilik yapmamışım ... 

11 Tefl'lnlevvel 

DtınkO meserret ve mem· 
auniyetimla bugOn altil•t ol-

r 
du. Taarruıumuz durmuı. 
Hatta ricat baılamıf. Dll1-

11ama {Kırkkili1e) yi iıgal et-

Muhafız zabitan baıbqa 
'Yermiı, kemali hararetle vazi
yeti mOnakaıa etmekle mefgW· 
Eneli bizim tarafımızdan 
taarruz edilmiyerek Bulgarla
rın taarruzuna mllsaade edll
meıinl ıiddetle tenkit ediyor
lar. Ah bu üçüncll ordunun 
&ahitleri.. Ne ateşli, ne kadar 
Parlamıya müstait teYler ..• 
Sanki hepsi de, bir Ande 
bntnn dOımanlan yakıp ka
VUrmak için ateşler uçmaya 
•lheyya olan birer volkaa 
ribl. Bunlan aördOkçe mO... 
terih oluyorum ve harbin ne
ticesinden korkmuyorum. 

i tfji bile rivayet olunuyor. Za-

ı 
Balkan /11,,blnde Şark ordasa bit · ı· · k 

0 ao, vazıye ı en mce no -
kıımt.ındanı Alldalld r•ı• t 1 ._ d t k" ll ( a arsna •• ar a ıp ve m -

ÇDnkB oradakiler, timdi 
dtlfmanı kutılayanlar da bun
larm arkadqları değil mi 1 
Şupbeaiz, onlar da bunlu 
ıilaı dafiilllyor .e ,Upb.-, 
onlar da bunlar gibi 
deriıı bir azim ve imanla 
dllflnanları bir Ande yakıp 
kavurmak için kalplerinde 
•önmex bir ateş besliyor. 
Yavaş yavq, bedbinliğim zail 
oluyor ve muhakkak harbi 
kazanacağımıza dair kalbimde 
Yeni ümitler husul buluyor. 

1 T etrlnlenel '21 

Bulgar ordu90, (Kırkkiliıe) 
"• (Edime) hattana doğru 
Derlemekte deYam ediyormuı. 

Y1111&11 donanmam da (Limni) 
•duıam lnllne gelmif. (Dede
•jaç ) a aıker çıkarmak ihti
llıali varmıt- Buna binaen 
otarala ıüratl fevkalide ile 
piyade ve topçudan mürekkep 
bir kuvvet ıevkolunacakmıf. 
'V arna önünde bulunan (donan
llıayı hümayun ) a da, hemen 
l\kdenize çıkarak düıman 
donanmuına mukabele etmui 
•nırolunmUJ. 

l-9 Tetrlnlevnl 328 

Pek meş'um haberler gel-
11ı· 1Ye bqladı ... 

Dun Yunanlılar (Alamonya) 
~ işgal etmişler. Buglln de 
~1garlar ( Cumayıblli ) ya 

lirdikten sonra ( Timraş ) ve 
( I>evlen ) cihetlerini ıaptet· 
~İ?ler. Ayni zamanda, (Kırk-

lııe) ve ( Edirne ) hattı Uze
~ne Y6rUyen Bulgar kuvvetleri 
la 'rleınekte devam ederek 
'1\ırıların bir kısmı ( Cesri 
t \ıatafapaşa) yı almıf, oradan 
' 11uba doğru aarkıyorlarmış. 
~tı~<>ıkte derin bir snkfınet 
'ııd Uınferma. Abdlilhamlt, pek 
~er glSrUnDyor. Benim, anu-

miyete binaen Adeta bao• nak••a ediyor; bütün bu felA-
lğbirar gl>steriyor. ketlere, kumandanların sebep 

9 Te
1
rlnln••I olduğu söyleniyor. Şark ordu-

ıunua Heri hatlarda tutunmak 
dun .. Yunan donanması, 

aece (Limni) adasını 

etmİf. 

iıgal ihtimali kalma<lığından ku-
mandan Abrlu!lah Paıa (Lüle

( Kıralideki müfrezcmiı, 
loamen bhbltttln dafll-
mlf ve lunıen de (Gümitl
cüne)ye firar etmiş. Telgraf
aoeden ve telgraf memur
larından çıkan bir havadise 
nazarao, (Kırkkilise - Edirne) 
batında da bir şeyler olu-

yormuı? 
Düşmanlar, böylece biperva 

ilerlerken daha bizim ta
rafta hiçbir ses sada yok. 
Ne ciddi bir mOdafaa Ye ne 
de bir taarruzdan babıedilmi· 
yor. Yine maneviyatım kml
mıya bat1adı. 

- Akıamı dofra • 

Bulgar ordusunun kuvvei 
kOlli yesi, (Tunca) vadis( ile 
(Paşaköy - Dcreköy) Oıcrle
rinden (Kırkkiliıc) i'tikametf • 
ne doğru ilerliyormuş. 

9 • 10 Te,rlnlnnl 

ElbamdUlillah ... Nihayet 
Şark ordusu bu sabah her 
taraftan taarruz harekatına 
l>aşlamıf. Öğleden •onra her 
taraka dlltmanla temas hlsıl 
olmuf. Muharebe şiddetle de
yam ediyormuş. Hatta, şu 
dakikaya kadar muharebenin 
ıekli mucibi memnuniyet imiş .. 

10 Tetrlnlevnl 521 

Dlln, (Edirne) den çıkanlao 
kuvvetlerimiz dllşmana şid-

d tle taarruz. ctmif. Bulgarlar, e . 
.. h"m miktarda zayıat vere· 

mu ı ld . 
k İf&D bir ha e rıcate 

re per . . kil 
b Olmu• Bızım er, 

mcc ur .,. d 
dUımanı takipte devam e i-

yorlarmıf. Ed" 
S 

Kırkkillse • ırne 
onra.. k 

hattının ıimalinde de bUyO 
muharebeler başlamıf. DOr 

burgaz) a kadar çekilmiye 
1'arar vermif. 

Hepimı&, derin bir yeie 
içindeyiz. 

11 tttr"nfe.,vel 1321 

Yazık .. Çok yazık ... 
Ediroeden çıkan fırkalar 

( Karayusuf ) hattında dilı· 
mania yaptığı muannidane bir 

muharebede düşman kuvvet· 
lerini tamamen püskürtmllt 

olduğu halde, ( her ncdeue ) 
on birinci fırka kumandanı 
lbrabim Paıa birdenbire 

( rical ) emri nrmit- Bu emir. 
aaker üzerinde pek fena bir 
tesir yaparak maneviyatı kır· 
mış. Aıker dağınık bir surette 
geriye, ( Edirne ) ye çekilmiş. 
Şimdi du,man, ( Edirne ) Uıe
rlne doğru geliyormuı. 

Bqka bir fena havadis 
daha ... (Varna) iıtihkAmlarını 
endirekt enclahtile topa tu-

tan donanmamız komodoru 
Tahir Bey donanmanın Akde
niıı:e açılacak iktidarda olma· 
dığını ~ylemİf .. 

(Arka11 uı) 

ON BfRINCf 

PATRON KUPONU 

No. 15 
Ga11tem!lde on bet rUnd• bir 

urmelrte oldufumıu PatrODIA 
bedı•• almak lıtlyor11nu, bıa 
lnapo•u keafp ukJayııu• •• U 
kupo:" toplıyınıa. Patronlanaur 
dan JKk meıanıaa olacaJuınıa. 

Patronlar aetredlldlklerf ırUn• 
den itibaren latanbul karllerlmla 
bb hafta, lqra karllerhalı H ,a. içinde kupoalarıaı rllnder
melldlrlel'. Ba mlddet reçtUıte• 
.... n.-W 11.w ..w .... 

Meclisteki Müzakerenin 1 

1 
Zabıtlarını Aynen I 

Yazıyoruz 

1 

Garip Bir Hareket 
( Baı tarafı 1 inci ıayfada) 

31 mart vak'asında Htıseyin 
Cahitten evvel muhalif fırka
da bulunan gençlerin bqı 
kesilmişti. Biz hAlA bu vazi
yetteyiz. 4 • 5 sene zarfında 
bu memlekete cümburiyetin 
getirdiği, yeni sistemlerin, 
yaptığımız teceddütlerio aai
lamlığına, tam bir .crbcıU 
içinde bunları münakaşa ede
biJcejimiıe kani miyiz? Ve 
bu muhalifler bu kanaati mi 

t•şıyorlar. 
Arkadaşlar, lktiaadl saha

da muhalif matbuatın ylirü-
dlğl yol çok tehlikeli bir 
yoldur ye bu yol hakkında 
bliktlmetin ne dDşUndUğilnD 
98 bu hususta ne gibi ted-
birler aldığını ve bilhassa 
bu propagandayı karşıla-
mak ıçm ne gibi hazır
bldar yaptığını anlamak be-
nim için buraya geJdiğim
denberi en kuvvetli bir emel 
halini almıştır. Ve çok ümi .. 
ederiz ki Hülcümetimiz bu 
yaıiyetı l•yık olduğu ehe01-
miyetle kavrasın ve biıtn ı 
memleket ve millet namın.1 
biç olmazsa tetebbu vasıtaları 
noktan olan gençliğimize is· 
tikbal için gayet sağlam, aarih 
ve kat'i bir yol gösterebile-
cek bir vaziyet ihzar etsin. 

Arkadaşlar ; iktasadi va7.İ· 
yetin bOtün ince noktalarını 
her halde iktasatçı olmı· 
yan benim gibi bir vatanda
flD halledeceği kat'iyyetle 
kabul edilmez. Bu noktalara 
temasım ancak bir amat6r 
ııf atiledir. Çok temenni ede
rirRki muhalif matbuat ta dahil 
olduğu halde bu noktalar üze
rinde milleti tenvir ed~cek 
esaslı yollardan yOrUmeğe baı
lıyalıtn. YolıN demokrasilerin 
parlimento hilelerini, desisete-

rini. fantazi luıımlarını ifade eden 
•atbuat aerbeatiıi bizim için 
daha çok uzalc ve çok tebli-
ll:eli bir yoldur. (Alkışlar ) 

Reis - Buyurun Y uıuf Beyi 
Yusuf B. (Denizli) - Arka· 

daşlarımız, herıeyi söylediler. 
Bendeniı Hrfınazar ediyorum. 

Hamdi B. (Mersin)- Muh· 
terem efendiler; memlelı:etı· 
miıde ötedeoberl aolat1lmıyan 
Ye henüz halledilmemit bu
lunan bir matbuat hürriyeti 
ve bu hürriyete istinaden 
yapılan muhalefet vardır. Bo 
ıözlerimle matbuat serbesti
ıinın aleyhtara olduğum zan. 
nedilmeain 

Kanun dairesinde matbuat 
serbeıtisini en har taraftarı- . 
yım. Vatani ve milli hislerle 
aamimi olarak yapılan tenki
din memleket için nafi oJaca
ima kaniim. Fakat efendiler, 
memleketimizde zaman zaman 
doğan ve son gllolerde ta~
kmhğmın ıon haddine dahil 
olan muhalif neıriyatta SlnJİmi
yetten zerre kadar eaer ol· 
madığı gibi bunlarm bu 
neşriyata imkAn bulabilme
lerinin de matbuat hUrri· 
yetile zerre kadar biç bir 
zaman alakası yoktur. Her 
hurriyet mütekabil bllrriyetlerle 
tahdit edildiği gibi matbuatm 
ıerbestisine güvenerek gaze-
telere yazı yazanlarca herıe
yin fevkinde vatan ve mille-
tin yllkıek menfaatlerini glSz 
6nttnde tutma11 ve yazı yazan-
ların, yazı yazarken vicdanlara 
hlkim bulunması lcabeder. 
Maale1ef bizde muhalefet 
namı altmda yaııyan matbuat 
dalma memleket için zararlı, 

(Bat tarafı 1 inci aayf ada) 
Ticaret Oda•ı hAdiseyi 

VilAyete haber verdi. Vali 
Kizım Paşa Ticaret Odasına 
geldi, Konıoloı ile görüştil 
•e yapılan nezaretin diktator
luk teJAkkf edilmediğini say
ledi. 

Viliyet (Yeni Asrın ) neşri
yahna ıebep olan hldiıeyl 
tahkik edecektir. Jll.. Jll.. 

Son Posta: Geçenlerde 

Amerikaya gönderilen Tnrk 
mahsulünden bir kısmının ga~ 
ııhhl olduğu hakkında ortaya 

münasebetsiz bir ıayia atıl

mııtı. Amerika Konaoloshane

ıi tarafından f zmirde yapılaa 
tetkik, Amerikaya a&nderile
cek mahsulümUzlln ııbbt ol
duğu hakkında Amerika ta
cirlerine teminat Yermek arz .. 

•una mllatenit olsa ıerektir. 

Dün Sabahki Facia 
( Battarafı l inci •ayfacla ) 

kaldırımına ıeçmiı, fakat elin
deki pişmİf bir patateıi yerken 

yere dllşürmllı ve üıtllne ba
aarak hareket haline ıeçea 
kamyonun tekerlekleri albna 
yu•arlanmıtbr. Kamyonun 6n 

tekerlekleri çocukcağızın ba
tını ezmiş ve derhal &ldllr-

m llştUr. Şoför tekrar firen 
yapmıf, ancak it fıten geç
miftir. 

Tahkikatımıza nazaran ölen 
çocuk 13 yaımda Karakin 
otlu Y oaef iımindedir. HAdise 

Üzüm Satışı 
Almanlar ihracat Ofisine 

Müracaat Ettiler 
Bugünlerde memleketimiz· 

den Avrupaya yq UzUm ih
racı için bir kısım tacirler 
bazı teşebbüslere giritmişler
dir. Bu teşebbüslere ihracat 
Ofiıi yardım etmektedir. Ol
dukça mühim miktarda ihra
cst yapılacağı ümit ediliyor. 
ÇllalrD muhtelif ecnebi mOt
terilerin mllracaatları çoğal

mıthr. 

Dün de meşhur bir Al
man firması, memleketimiz· 
den yaı lizilm almak iıtediği
nl ve ıartlarmı ihracat Ofisi· 
ne bfldirmİftİr. İhracat Ofisi 
alAkadar tacirleri bu mlira· 
ceattan haberdar etmektedir. 

Yeni Sene Pamuğu 

Mlldcleiumuml muavbıl Muhid
din Ye adliye doktoru Hikmet 
Bey tarafından tetkik ve tah
kik edildikten ıonra çocuk 
ailesine teslim oJunmUf, ıoför 
de nezaret altına alınmışbr. 

Diğer taraftan bldiae ma
halline aeyrüsefer memurlan 
da çaiınlarak kamyonda bo
zukluk olmadığı ve toförlerin 
bu gibi yollarda sol tarafı 
takip edebileceklerine dair 
nizamnamede ibir madde bu
lunduğu anlaıılmııtır. Ôğre
niliyorki faciaya aebep bir 
patatestir. 

BORSA 
latanbul 8 Eylul 1931 

- Kapanan flatlu -

NUKUT 
f.terlln 
Dolar Amerika11 
20 Frank Franııı 
20 Llrot ftalyan 
20 Frank Belçika 
20 Drahnal YunaD 
20 Fruk lnlçre 
20 LeYa Bulırar 
l Flona Felementıı 

20 Korea Çelıo,ıou\ 
1 Şllla .AYUeturya 
1 Rayhımarlı Al•a•1• 
l Zelotl Lehlataa 

20 Ley Romaıaya 
M Dlaar Yuro.layya 
l ÇervoHç So•yet 

KAMBiYO 
Loaclra 1 lıterlln lıunat 
Nlly. l Tllrk llra11 dolar 
Partı l TUrk llraaı Fraak 
Mlllao 1 ., n Liret 
BrUkıel 1 • • Bel1ra 
Clnnro l • • Fraak 
Sofya l " • Leva 
Ameetudam ı T. n Plorl• 
Madrlt ı Tür lir.. Puta 
Berlla 1 • • Marlr 
V •rtova l ., • ZeloH 
Blkr., M Ley kurut 
Ruıya 1 Çer•oae.tç kur .. 

1034,
t12,00 
167,SO 
22!,00 
1111, 
ss,so-

123, 
aı,

as, -
125,SO
H,H 
50,00,-
23, 75 
25,S0,-
76,50 
,-

1030,
••• ,,22_ 

12,0S,5' 
9,02,0t
s sa.-

2,41.Mt-
65,15-

1,17,12,-
5,52,91-
1,tt,jl,• .,. 
79,27,-1--

Adana, 9 (Hususl) - Pamuk 
mahsulü bu •ene oldukça 
bereketlidir. Y ~ni mabsulUn 
toplatılmasına başlanmıştır. 

Şehre her giin yüzlerce 
araba pamuk getirilmektedir. 
Fakat fiatlerin düşük geçe
ceki tahmin olunuyor. 

iş Limitet Faaliyette i
l Tiyatro Ve Sinemalar 1 

ALKAZAR - Ruhum annem. 
.ALEMDAR - Define :uarkea 
EKLER - Seflller ıemlıl. cebea· 

Geçenlerde ihracat için teı· 
idi olunan İş Limitet Şirketi 
hazırlıklarını bitirmiı ve birkaç 
r011denberi ihracat faaliyetine 
ı:~~miştir. Şirket şimdilik beUi 
\uılı olarak fmdık , keten, 
kufyemi gibi maddeleri ha· 
riç piyasalara sevketmektedir. 

Adliyede Bir Tayin 
Trabz.on mahkemesi aza 

;ııUIAzimliğine tayin edilen 
Müddetumuml muavinlerinden 
Necmettin Beyin yerine An
lca"& Sulh hakimi Nurettin 
.Bey tayin edilmiştir. 

daima tahrik edici ve tahrip 
edici olarak tecelli etmiştir. 
Bu; .atanın birçok evlAdının 
masum kanlannm dökOlme
aine •e birçok servetin bey· 
buda yere heder olmaıına 
Hbep olmuıtur. 

(DHa•ı •ar) 

nemden feryat 
ELHAMRA - Yerle ı3k araaında 
ETU VA L - BDyUlc lhtlrH 
Çffllkparkı - Saz 
KEMAL B. - Para kuvetl 
Kıs. kulul parkı - Darilttallm 
PERAH - Muhtellftemıillet 
ŞIK - Morlı Şövalye 
OPERA - Nevyork geceleri 
Taluim - Varyete 
Oıklldar Hllc -
MELEK - Para ve a9k 

Bir Çocuk Duvardan Duştu 
Kuruçeşmede oturan kömi\r 

amelesinden KAmil ağanın 3 
yaşındaki oğlu Hüseyin bah
çede oynamakta iken 6 met· 
ro yUksekhğindeki duvardan 
düıerek ağır surette yaralan· 
mııtır. 

Bir Genç Boğuldu 
Abdurrahman tamir.de bir 

genç Y enlkapıda denize gir
mİf, fakat bir aralık kuvveti 
keıilmif, fazla •u yuttuğu için 
boğulmuştur. 

e llluhafaza ettiiim ketu• 
-----------------------------------------------------~---------~---------~------------------------~~---~~------------------------------------~-----------------------------------------
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1 v APURLAR 11 

E N v E R p Aş A M E K T E p LE R i 1 

Bugtın Beklenilen Vapurlar 1 Şişli, . Son Tramvay lstasiyonunda 1 

Gülcemal - Türk - İzmirden L }" N•h " K E k k 
Dumlupınar - Türk - Rizeden ey 1 • 1 arı • iZ Ve f e t 

F ey az - Türk - Bandırmadan ANA - iLK • ORTA 
Asya_ Tllrk. Müdaoya Gem· Şube1I, ErenkiSyUnde: Nihari - kız ve erkek yalnız ilk kıen11 

Her lkl mektebin mUuslli: Madam Ortan Enver 
likteıı Tedrisat Türkçe ve Franaızcadtr. Ecnebi mekteplerine kat'iyen 

Daçya - Romanya - lskende- ihtiyaç hi111ettlrmeı. Kayit içiru 9 dan 17 ye kadar her iki mek-
riye Pireden tebe mOracut edilebilir. lstiyenlere tarifname meccanen gönderilir. 

Atlantide • İtalyan • Kösten-
ceden 

Ciyanikolo - ltalyan • Odeıa 
Köstenceden · 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Samsun - Türk - Rizeye 
Bursa • TOrk - Cideye 
Marmara - Türk • Mudanya 

Gemliğe 
Bandırma - Türk - Karabi

ıaya 

Yeni Dünya • Türk • lzmite 
Kaldea • ltalyan • Köıtence-

1e 
La martin - Fransız • Beyruta 
Assunzione • İtalyan • K6ı

tenceye 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta : Galatada Köprll 

başı 8. 2362. Şube A. Slrkecl MQ-
hllrdar zade han 2. 2740 

MERSİN POSTASI 
( lneboJu ) 11 Eylül Cuma 

IO da Galata Rıhbmmdan 

kalkarlar. - TRABZON POSTASI 
( Cumhuriyet ) 10 Eylül 

perşemTe 17 de. 

TA VlL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvahk Postası 

r ~~u~~~p~r! 
şembe akşamı l 7 de Sirkeci· 
den hareketle Gelibolu. Ça
nakkale Ktıçtıkkuyu, Altıno-

luk, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvahğa azimet ve avdet 
edecektir. 
. Yolcu bileti vapurda da te· 
rilir: Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: lst. 221 O 

Umum Taşra Gazeteler Ba
yiliklerinin Nazarı Dikkatine 

Yirminci senesini idrak 
etmiş istikamet miiessesesinin 
memaliki dahiliye ve hariciye· 
de umum bayi1erine bundan 

böyle de seri ve emin şekli 
mUkemmeliyetteki irsalAt ve 
her türlU sühulet gösterileceği 
ve bilcümle sipariş ve mtira
caa tlarm mahalli tatmini İstan-
bul Ankara caddesi 48 numara 

yeni İzmir İstikamet 
bayilik milessesesi 
umuma ilan olunur. 

umum 
olduğu 

iHTiRA BERATI 
ihtira, berat veya imtiyazın! rı 

plinlarınızı ve modellerinizi Şl· 

kago'da 14 eylülden 20 teırlniev· 
Yel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teıhlr ediniz. 

Sergiyi binlerce fabrikatörler 
H alıcılar ziyaret ederek bu ih· 
tira beratlarmı ıatmak için muh· 
terilerin ellıte geçml' ~ -' büyük 
fırsattır. Hemende bütün fabri
kalar yenl icat ve !htiraları gör· 
mek üzere sergiye mümeuiller 
göndereceklerdir. 

Resim ve modelleriniı:i teşhir 
ücreti 28 dolardır. Bizim huıuıi 
sergi memur ve satıcılarımız he· 
rat ve lmtiyazlarınızı fabrikatör· 
lere gösterecek ve onları sizinle 
temasa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komisyon ücreti alınmaz. 

Berat ve modelinizi ve kir" be· 
deli olan 28 doları doktudan 
doğruya bize gönderiniz. Sbe 
serginin nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

Adreı: lnternatlonal Patent Eıcpoıl• 
t1.. Co. MarchaaıHıe Mart. Chtear .. 
u. s. A. 

Is tan bul Vilayeti 

KIZ VE ERKEK 

AMELi HAYAT MEKTEPLERi 
Yeni dera aeneıinde uağıdakl tekilde ve mıldavlmlerlnl hayata 
daha kuvvetli bir ihti1aıla atmak bere LiSAN ve TiCARET 
proıramlarını tevaian tedriaata bathyacaktır. Mektepler iki dene 
olup birinci devreleri Oçer aenedlr. Bu devreye ilkmektep m• 
zunlarile o derecede tabıil görenler kabul edilir. ikinci dene iki 
1enedir. Orta mektep mezunlara veya birinci lbtlaaa Ticaret 
mektepleri mezunlar1 kabul edilir. ikinci devre muhtellttlr. 

Kayıt için cumarteal, pazarteal, pertembe ıünlerl ıaat ondan 
on altıya kadar mfiracaat edilir. Eıki talebenl.ıı kayıtlarını 28 
eylul tarihine kadar yenllemeal lazımdır. 

Kız ·- Cataloğlu DOyunu Ummumlye kar9111nda T. L. 22731 

Erkek - Cağaloğlu T· L. 23630 

2500 Lira Mükafatlı 
ikinci Kurası 

Teşrinievvelde Çekiliyor. 

Birinci mükafat 

İkinci mükafat 
750 lira 
250 " 

1 O kişiye (yüzer liradan) 1000 
tO kişiye (ellişer liradan) 500,, 

{Türkiye }ş Bankası ) 

Patoog, Bakteriyolow 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERtRIY ATI 
MU AL L l M LE R 1 N DEN 
Dahili, Ye intant hastalar 

Patolojik •• Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddeai 

rillyet karıısı 15 No. 
Mıaayeaehaao: Telefoa lataaltıaJ 2S1J 
lkaaetıllıı ı ., ., ftM 

F t• Son ruodel dahUd1to 
ırsa • idareli ve tamam+n 

müeeddet bir 521 flat otomobllt 

aatıhk nya batka ufak bir araba 

ile değlttlrllecektir. Galatada BD
yilk Tilnel Han linci kata milracaat. 

· Pariı DarUlfünunundaa 
mezun 

T~~rbl MEHMET RiFAT e. 
Catalotlunda Kapahfırm kar-
911ındald muayeneha11Hlnde 
haıtalarını kabul ve t.daYI 

etmektedir. 

' _- 1 
· ~ _ _.e_.,LQ,k,tr-ik 

mDSOffe
·makinası· 
dur<J.~ken 
iLACA-

Mı· 

HACET. 

üyükTayyar 
• 

pıyangosu 
11 tncl T E k 1" 1 P 

2 inci Keşide 11 Eyluldedir. 

BÜYÜK ikramiye 
35,000 LiRADIR. 
A Y R I C A: 15,000 12,000, 

10,000, 8,000 Liralık ikramiyeler 
VE : 25,000 LiRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

~Dr.HORHORUNi~ 
Cilt n ellll'azl zGhre-.l1e teclaTlhaaHI Her ıG• Hbahta• alctama lcadu 

Takılm Zambak aokak N1>. 41 : ~ ... _::ıc===~~:ll 

TÜRKLER iÇiN 
Kolayblda 

AL MANGA ÖGRENME USULÜ 
Muılf V•lı.llett•I• 1 • 4 • 9Sl Tulb V• 715 Nıuaarah Kararlle 

Mellteplerlalu Kabul Ohıamuıtıır. 

lllelllft•rl: 

HER M AN SAN DER TA H S I N A 8 Dl 
Almaaca •• edebiyat ls•lr ll•e•I Al•a•H 

• ... .ıu .. ı aıaalllııaJ 

2 inci Kısmı 50 ,, Küçük Cep Lugati 30 Kr. 
1 ıncı Kısmı 40 Kr. 1 Ayni .Metodun: 

1 
3 üncü Kısmı 70 ,, Muallimlere Anahtar 160 ,, 

(Bu aaahtu mualllmllllnl ispat edenlere ;>Oıta para.ını rBadu.111ek prlil• meccanen} 

Satıldığı yer : lstanbulda Hüsuülabiat matbaıun. 

Cilt ve zührevi hastahklar 

MUtehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lataabul emrazı dhreviy• clltıpa11· 

Hrl bathelllml 

Ankara caddeıl ikdam 

1 Yurdu kartııında No.71 

Çorlu İcra Memurluğundan: 
Bir alacağın temini zımnında 
mahcuz Sultan ÇiftJitinde 
harman mahallinde yığın ha
linde (50000) okka otun ya
pılan birinci açık uttırması 
neticesinde tahmin edilen 
kıymeti bulmadiğından 22-9-9 
ç.arfamba günü saat ondan 
12 ye kadar ikinci açık art· 
hrm1111 yapıJacaktır Alıcı olan
ların mezkur ııttn ve ıaatte 

. memurlyetimlze mUracaatlan 
ilb el•aur. 

Eylul 9 ~ 

Adapazarı icra Memorlu" 
ğundan: İstanbulda İlya Dı" 
ragoviç Efendiye Seyit Beyden 
ciro edilmiş senet mucibine• 
550 liraya borçlu Adapazarı" 
nın Bağışlar mahallesinde 
gümrük arkasında Mehmet 
çavuı zevcesi Emine HanınıJ.11 
Seyit Beyden ahiz ve istikrd 
ettiği malümlUmiktar kurut' 
mukabil 7 • 9 - 929 tarihinde 
ipotek ettiği o mahallede kAiıl 
sağı Emine ve Feride Hanıll 
milfterek bahçesi solu Lütfiy• 
Hanım ve Seyit EfencH bahçesi 
arkası k6r Osman tarl 
cephesi tarikibaı ve Emin• 
H. la Feride H. veresesindea 
mOıterek arsaaile mahdut 
fevkani iki oda ve sofayı v• 
llç dönüm bahçeyi mllştemU 
bir bap hanenin haciz ve satıl
masına karar verllmit ve mez" 
kOr hanenin halen kıymeti 
1500 liradan ibaret bulun· 
muı ve bugünden itibareD 
aleni arttırmaya çıkanlmış ve 
yevmi satış ise 4-10,31 tarl· 
hine müsadif pazar glinll saat 
16 ve mahalll sabş ise Adapa· 
zarı icra Dairesi tesbit kılın• 
n;ıışbr. Taliplerin yevmi ve 
vakti mezkurde kıymeti mu· 

bammineslnin % 1 O ııisbetinde 
pey akçası dipozito etmek su• 
retile arttırmaya iştirakleri v• 
fazla maHimat almak arzu 
edenlerin 930 - 167 No. ile 
icra dairesine ve haneyi gör
mek isteyenlerin belediye mil• 
nadisl Sıtkı Ef. ye müracaatları 
IAzımdır. Hakları tapu siciJlin• 
de aabit olmayan ipotekli 
alacaklılarla diğer alacaklıJarıD 

ve lrtiiak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile falı 
ve masrafa dair olan iddiala· 
rını işbu illn tarihinden iti· 
baren 20 gtın içinde memurl· 
yetimize ıifahen ve yahut tah
riren bildirmeleri icap edip 
aksi takdirde haklan tapu 
ılcillinde ıabit olmayanlar aatıf 
bedelinin paylaımalarındaD 
hariç kalırlar. Arttırma birind 

olup aatış gllnti artbrma kır 
meti muhammlneyi bulduğu 
takdirde en son müşterisi üs• 
tünde bırakılacak aksi takdir
de ikinci arttırmaya bırakılıp 
arttıranlar taahhiltlerindeıı 

kurtulurlar. Arttırma bedeli 
üstünde bırakılma kar•rındao 
beı giln içinde def' aten tedi• 

yeai lizımdır akıl takdirde 
Ustünde bırakılma kararı bo-

zulmuş addolunar~k İcra v• 
lflAs kanununun t 24 tincli mad
desi dairesinde muamele yapı• 
lacaktır. Ve % 2 buçuk tel• 
llliye ve sair mesarifat ve ha" 
nenin hinlteslimine kadar İŞ"' 

lemiı vergisi müıteriaine aittir· 
Keyfiyet ilin olunur. 

SON POSTA 
YeYm İt Slyaat, Havadla Ye Halk gazet••I -idare : lıtanbul Nuruoamanly• 

Şeref aokata 35 • 57 

Te!efoa latanbul • 20203 
Poata kutuıu : lıtanbul • 741 
Telrraf: letanbul SON 1-0STA 

ABONE FfATJ 
TORKIYF. ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr-
750 

" 'Ay 1400 " 
400 " 3 " 

800 " 150 " 
1 

" 
300 " 

Gelen evrak ıerl veri!me:ı. 
h1nlardıtn muullyet alınmaı:. 

Adres değlştlrllmesl (20) kur1.1ft;;, 

• 

S•hlplerlı Ali Ekre•, S11ltm 11411
10 

N .. ttyat lıllldll'lt : S.U• R•ı:'' 


