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Facianın Korkunç · Bilinçosu: 19 Ölü, 
17Yaralı Ve Bir Milyon Lira Zarar 

f ,,.-·-----~ 
Gazi Hz. 

Perşembe Günü Şehrimize 
Teşrif Buyuracaklar 

Ankara, 9 - Gazi Hı. çar· 

ıamba gllnll Ankaradan hareket 

edecekler ve perşembe gilnO İs· 
tan bulu ıereflendireceklerdir. 

Kaza mahalline en yakın olan Polatlı ~asabasıl d k il .B .............. ::· .... k·····:·:· .... ·;·; .. -.............. . 
Ankara, 10- gunu ana .ım, a: ugun U lYlQÇ 

(Kaza nıah n· za mahallı tınn 
de tetkik ta ın- Ölenle tam saat ı2 de Nasıl Bitecek ? 

flan l:' a ya- 1 ı:."l<iııeh' 1 açı mışhr 
h b· .,. ır mu· Facia netıcestnde ölen er· ilk 

a •riıuiı: t l f geçen 
ediy e e on dan hUvJyetıeri belli olanlar : tren ı numaralı 
p or · ) Navfehlrll Mahmut oğlu Ahmet, 
likok)~~lı. ile Bey- Yozgat Askerlik ,ubesl afra· Ankara • Haydar-

opr" dından eıreclkll Mahmut cğlu pa~a ekspresidir. 
da 9 u arasın- ömer, Millet Mecllsl M.uhafız 2 inci tren on 
htelitn~ı~arah mu- alaymndan KUtahyall Ah Rıza, numaralı İstanbul· 
tilnıesi a tr•.n de- Yaralılar Ankara muhtelit 
bitd· acıasmı SeydifehlrlllSeyit oğlu Osman katarıdır. 
.. ırrniştim. Ka- ükt" Ab-c.a tnah 

11
. ağıryaralıdır. Kond" or Ali Cenazelerin 

tirn. a ıne git· dUlkadlr. Katar mem:.ıru ankaz altmdan 
B· "b Rıza, Gardfren Hasan, • Kon· çıkarılmasına bu· 

ri 
ırı İri lize- dUktör Hasan Behtaç, Bırlncl d' 

ne d çaldıra gün devam e ı· 

l 
Y•ğılmış bu· muhabere alayen af'l 

Unan nahiyesinden KSmll ğlu Feyzi, lecektir. Kazama· 
görd.. vagonları Seyyar posta memuru Rıza, hallindeki yolun 
~ d uın. Bunlar y ı Mustafa oğlu Rıza. açtlma•ı irin aza• 
il eta b" "b· . . ama ı ~ 7 risiıı . ırı ırı ıçe· Anadolu Ajansı muhaHbirlerHI~- mi gayret sar· 

e gırmişlerdir. den Süreyya Fehmi, acı • fedilmiştir. 

k
. Kazanın ha· •eyin ojlu Ahmet, Ankarada 
tki scbeL ! h • dl• tabibi Halit Ihsan Bey nez-

nij ()1 e dinde HUseyin oOlu Sellm hafif 
:z anlaşılma- a .. alılar meyanındadır ve 

Yolun açıl· 
ması için ıo nu· 
maralı muhtelit 
katar Sar1k6ydo 
beı yllz kırk 
akika beklemiye 

~'Şlır. Makinenin :unlar Eski,ehre nakledllmi•· 
t>ıtd b' 1 en ıre '"aydan ıerdlr. 
~ıkarak dolma kı- At••çi Mehmet Allnln kol· 
•ıl'.hd kları yanmıflır. Te-

. an aşağıya lerı, ay~ A k r ya g6nderll· mecbur olmuştur. 
Yuvarlanması ile davı için " a a Eskiıehiro geti· 
llı-ka , d k' , 6 mlfllr. ı . k .ı J sın a ı ~ L ---' rılen azazeae •· 

"agondan 13ü ma- dev· rin istirahatleri temin edilmiştir: 
kinenin üst ve yanlarına Kazanan bir milyon lira.zararı mucıp 
rilnıişlir. Eskişehirden giden olduğu söylenmektedır. 
irndat treni yolcuları alarak diln ( Devamı 8 inci sayfada , 

ıahah Eskiıehire götürmüştür. :ca 

l<atar memurlarının ehemmiyetili 
Yarası olduğunu bildirmiştim. 

Yolcuların bazılarının anlat
tığına göre katar başmemuru 
Ali Rıza Efendinin sağ kolu 
kmlmış olduğu halde par· 
çalanmıf olan furgondaki 
ağır yarah memur arkadaşlarım 
kurtardıktan sonra sıhhi imdat 
sandığını açarak tek kolJa bizzat 
yaralı yolcuların yaralarını sarmış 
olduğu ve son dakikaya kadar 
• zif esini ifaya çalıştığı anlaşıl: 
rnıştır. Makinist Faik Efendı 
Polatlı Mliddeiumumiliğİ tarafın· 
dan nezaret altına alınmıştır. 

Hadisede Si ağır olmak üzere 
20 yaralı, 3 ölU ve 16 kayıp 
.ardır. Kaybolanların henüz a~-

1'az altında bulunduğunu ve hep11-
aiıı de terbi• edilmif e&at olW. 

Facia kurbanı Kemal Bey 

Cuma gllnkü nüshamızda lz.mirdo 
bir poliı tarafından ika edilen cinayete 
dair maltlmat vermlttik. Iımir mu
habirimizin bw faciaya dair ıönder· 
diti taf9il1t bu.On 9 uacu H)'f a· 
mııdadır. 

Zeki Bey: Gal p Gele· 
ceğiz, Diyor, Fakat ... 

Franlll oywıculanndan kafil• rolıl 
M. Meatr 

On pndenberl ıebrimizde 
bulunan Rasiog takımı bu mlld· 
det zarfında bizim çocuklarla 
üç maç yaptı. ilk maçta Fenerle 
3-l berabere kaldı. ikincisinde 
Galataaarayı 2· I matlup etti. 
Cuma gllnU bu iki klilbUmliıOn 
muhtelitilo yaptığı müsabakada 
ise 2-4 galip reldi. Buglln öf· 
leden ıonra Raıing ile dördUncü 
maçı yapacaju. Yenecek miyiz, 
yenilecek miyiz? Bu çapraıık 
ıuale biz cevap vermeden evvel 
bizim muhtelit ta~ımın kaptanı 
Zeki Beyin ıözlerınl yazıyoruz. 
Zeki Bey bir muharririmize de
di ki: 

" - BugUnkU maç için ta• 
kımda ufak tefek tadilat yapıla· 
caktır. MeselA, mUdafaa ve haf 
hattında cuma günU oynamalarını 
düıUndüğUmüz halde mazeretleri 

(Devamı 9 uncu sayfada) 

······························································ 

"Çocukluğum n 

Meşhur Rus romancısı Mak•im 
Gorkinin şaheseri 

S inci Sayfada Okuyunuz 

Yunan Ordusunun Telefon Muha
Ediliyordu ? bereleri Nasıl Elde 

Şurada gör· 
duğllniiz resim, 
lıtiklAI mUca· 
dclenıizin en 
kıymetU vesika· 
larından biridir. 
Vereceğimiz taf
silAttan da an· 
lıyacnğınız gibi, ı . 
bu resim, çetin 
istiklal Muha· 
rebesi senelerin· 
de cephemizde 
çalışan zabit ve 
neferlerimizin bil· 
yük gayretlerini 
tesbit eden çok 
mühim bir inti· l•tlklAI harbinden kıymetll bir h•br• 
hadır. Solda g5rdUğünUı zat, o o zaman dokuzuncu Yunan fark .. 
zaman birinci müllıim\ik rUtb~ ıının telefonlu emirlerini ayni z.,. 
sini tnşt}'Bn İbrahim Beydir. Bu manda zaptetmiş ve Amirlerine 
zat, yanmdaki iki ııef erile bir- h men bildirmek ıuretlle kahra• 
likte Yunan cephesindeki telefon 1 mana bir hizmet yapmııtır. Şu 
hattında bir menfez elde etmiye ve muhabere e.nuında Yunan fırka 
bu suretle Yunan ordusu muhabe~ kumandanı şu emri vermi~ bulu-
ratını aynen alıp zaptederek ku- nuyordu: 
mandanlarımıza bildirmiyo muvaf- " Fırka 9 kıtaatına ve Salih-
fak o]muıtur. Yunancayı mllkem· yede Süvari alayı kumandanbğına: 
mel ıurette bilen lbrahim Bey (Devamı 9 unucy ıafada) 

Yıldırımdan Bir Talebe 
Öldü,lkiKişiyeF elç Geldi 

• Nazllli ( Huıusi) - iki gün evvel tozu dumana katan bir fırtma, 
onu takip etlen şiddetli bir yağmur ve yıldırımlar burada bir facia
ya sebep oldu. 

T ufamasa yağmurun bütün şiddetile yağdığı esnada bahçe 
arasındaki kliibelerinde oturmakta olan üç kişiye yı1dırım isabet etti. 

Tatil zamanını geçirmek üzere akrabaları yanma gelen Konya 
Muallim Mektebi talebesindan lsınail Efendi hemen öldü. Hemşiresi 
ve diler çocuğun da ayaklarına felç geldi. Hidise burada büyük bir 
tesir uyanClırdı. Üç saat devam eden bu semavi afetten doğan 
ıular caddeleri kaplamıştı. R. Öz 

Satıcı - · ı azc taze, cnfe~ g.ııt.. ta lar !. .. 
- Bunların nefasetini nasıl aulamah. 
- lçia• tiren toı.dan, topraktaa. .• 



2 Sayfa 

,--l Halkın Sesi 

Lozan:itilafı 
Karşısında 

Büyük mütkilıt içinde devam 
eden ve arada ıırada inkıta 
tehlikesi arzeden Lozan Kaofe
ranıı nihayet bir ltilifla neti• 
celendl. Halkımız konferanıın 
ltu tekilde netlcelenme1inden 
memnundur. Bu huıuata diyor· 
lar ki: 

Sallhattln B. (Aktara7 Kuıaaı Sadi 
.. halulll) 

- Bugün dünyayı saran lk
baadi buhran Umumi harbin do
turduğu bir afettir. Mağlup mil
letlere mali kudretlerinin ifevkin· 
de ağır borçlar yüldetilmiştir. 

Bu devletler çalıııp didiniyor
lar, mütemadiyen borç Bdilyolar· 
dı. Lozan Konferansından gelen 
aon haber bütün beşeriyet için 
mftbim bir müjde mahiyetindedir. 
Dfinya seri vasıtalarla biribirile 
bağlı olduğu için bunun iyi ne
ticeleri derhal beynelmilel piy~
ıada kendisini hiııettirecektir. 
Artık insanlar akıllanmışa ben· 
ziyorlar. 

• 
Klmll 8•7 - ( Erenk1S7 lata.yon cıddeal 

71) • 

- Lozan konferansının geçen 
gtio arzettiği manzara pek kan-
11ktı. Adeta neticesiz dağılmak 
tehlikesini gösteriyordu. Nihayet 
hiçbir ıiyast şart vo kaydi tAbi 
olmadan Almanya Dç senelik 
moratoryomdan ıonra ( 37 ) se
nede ( 3 ) milyar Mark tamirat 
borcu ödeyecekmiş. 

Bu pek makul bir neticedir. 
&deme müddeti uzun ve üç ıene-

lik bir fasıla olduğu için Alman· 
yanın iktısadi vaziyeti düzelecek, 

işsizler iş bulacaktır. Bundan bü
tOn dUnya da istifade edecektir. 

Jt 

Murat Bey (dlf doktoru Şlrlı.ecl Şahin• 

paşa oteli karııaında) 

- Lozan Konferansının ıon 

kararı buhrana dftşen dünya için 
yeni bir istikamet açacaktır. 

insanların çilesi dolmuşa ben
ziyor. Artık mağlup milletler 
beş on faizçi hesabına· çalışmak 
esaretinden kurtuluyor. Bu iktı
aadt refah için bir d5nüm nok
tnııdır. 

Yeni Sene Afyon Mahsulü 
Bali afyoncular Harici Ticaret 

Ofisine mUracat ederek bu sene 
afyon mahsulünün bin sandığı 

ıeçmiyeceğini söylemişlerdir. 

Yükselen Tahviller 
Dün, borsada düyunu mu· 

Tahhade kırk sekiz kuruşa, Ana
dolu obligasyonu da yirmi dokuz 
lira otuz kuruşa yükselmiştir. 

SON POSTA Temmuz 

....... ma ................. .-ı ........................................ ~--------------·--

L I 1 .. 
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BiR MESELE 
Sahtekarlık 
Tahkikatı 
Yapılıyor 

Veresesiz vefat eden Sen 
Benoya mlleueıeleri mümessili 
papaz Fransuva L6brinin 2 mil· 
yon lira kıymetindeki emlakinin 
hazineye intikal etmesi lizımge· 
lirken, Sen Benova mliessese»İ 
varislik iddiasına kalkmıştı. Ge
çenlerde mahkeme bu davayı 

Defterdarlık lehine intaç etmiş I 
ve 2 milyon liralık emllk hazine
ye intikal etmişti. Sen Benova 
mUeasesesi davasında mahalle 
ilmllhaberioi esas tutmaktaydı. 

Polis tahkikatı neticesinde 
Fr•nıuva Löbrinin hemşiresinin 
mahalle ihtiyar heyetince gösteril· 
diği gibi elyevm berhayat olma
dığı teıbit edilmiştir. 

Bunun ilzerine sahte iımüha
ber vermek iddiasile Galatada 
Müeyyet Zade mahallesi muhtar
ları hakkında takibata başlan
mıştır. 

Bir Açıkgöz 
Kaçarken Berber Kıyafe· 
tine Girdi, Fakat Yakalandı 

Yusuf isminde bir şahıs Be
yoğlunda terli Fransuvanın dük· 
kAnını maymuncukla nçmıya uğ
rqırken görUlmttı ve takibata 
bnşlanmışbr. 

Yusuf ka~arken zabıtanın elin
den kurtulmak için kolunda ta
tıdığı berber gömleğini sırtına 
geçirmiş ve kaçmıya başlamıştır. 
Fakat Yusufun hiylesi fayda ver
memit ve yakalanmıştır. 

Limon Davası 
Limoo kaçakçılığı ile maznun 

Diyamandi Efendinin Temy;zden 
nakıen bakılan davasına dün de 
devam edilmiş, bazı "tetkikat için 
talik edilmiştir. ----
Kıraliçe Naşide Saffat Hamm 

Nişanladı 
931 güzellik kıraliçesi Naşide 

Saffet Hanımla tayyare mühen
dislerinden Salihadc'i ı Beyin ni· 
ıan merasımı dün Göztepede 
yapılmıştır. Bir zaı:bandın iştirak 
ettiği nişan merasimi neşeli ol-
muıtur. 

Blr Beraat Kararı 
Orhanelinde kaçak tntUn bu

lundurmakla maznun Yusuf efen
di dün ihtisas mahkemesinde 
beraet etmiştir. 

Vesika 
Ticareti 

1 BiR iCAT 
Alakadarlar Buna ihtimal 

Vermiyorlar 
DDnkU gazetelerden biri ta· 

kasa tAbi eşya Uzerine bir vesika 
ticareti başladığını yazıyordu. 
AIAkadar müeıseıeJer ve Gümrük 
BaımUdliriyeti nezdinde yaptığı• 
mız tahkilCata göre, ihracat 
beyannamelerinin cıro edilip 
edilemiyeceği Ankaradan sorul· 
mu~, henUz bir cevap gelmemiş
tir. Eugi!n di vaziyete göre ihra
catçı taciJ' itbal4t yapmakta ve 
binaenaleyh ciro suretilc bir ve
sika ticaretine imkan hasıl olma
maktadır. 

İhracat firmalarının, ithalat 
firmaları namma muvazaalı ihra
cat yapıp yapmadıklarma gelince 
bu sabada da henüz bu şekilde 
bir muamele tesbit edilememiştir. 

Yine ·şeker 
Bakkallar Fiatlere Derhal 
Zam Yapmıya Başladılar 

Piyasada kesme şeker kalma
dığı iddiasile bakallar kesme şe
ker fiatlerini elli üç kuruştan 
elli beş kuruşa çıkarmışlardır. 
Toz şekeı e gelince: 

yerli fabrikalar piyasaya mal 
çıkarmak suretile toz şeker Dze
rinde bir hile yapılmasına mey
dan vermemektedirler. 

istifade Edilemiyor i 
Meyva mevsimi geçtiği ıçın 

ambalaj mütehassısı M. Kühlün 
faaliyetinden bu sene istifade 
edilemiyeceği anlaşılmıştır. 

Hapiste Yatacak 
Askeri müzede hırsızlık ya

parken yakalanan Ali Kemal is
mindeki genç iki buçuk sene hap· 
·~ mahkum edilmiştir. 

Veni San'atkArlar 
.Sultanahmetteki San'at Mek

tebinden bu sene 15 talebe şe
hadetname almaktadır. 

Yarım Aylık 
• 
ihracatımız 

Gümrük istatistik bürosunun 
yaptığı bir istatistiğe göre ha· 
ziran 932 nin ilk on beş günü 
l;tanbul, İzmir, Mersin1 T-rabzon, 
Giresun, Samsun limanlarından 
J ,211 ,914 lira kıymetinde eşya 
ihraç edilmiştir. Halı ihracab, 
135, 703 yumurta, 433,822; tütün, 
187,552; maden kömürü de 109,222 
liradır. 

Dişsiz/er 
Müşkülattan 
Kurtuldu 

Bir mühendis, bir fabrikatör 
diısizlerin her tllrlll gıdayı ko· 
laylıkla yiyebilmeleri için bir alet 
keşfetmiştir. Gayeıt kUçUk Ye 

basit bir alet olan bu vasıta ile 
dişsizler en sert gıdaları bile 
kolaylıkla yiyebileceklerdir. Mu
citleı·, icatlannın imtiyu:ını Hill
liahmere vermek• Uzere mUracat
te bulunmuşlardır. Hillliahmer 
bu i~i umumi merkezine bildir
miştir. Alet hakkuıda fazla tafıi· 
Jat verilmemektedir. 

Belediyenin Cevaplarr 
Dahiliye Vekileti (932) bllt

çesi hakkında belediyeden buı 
sualler sormuştu. Daimi eneli· 
men bu suallerin cevaplarım ta
mamen hazırlamıştır. Cevaplar 
yann Dahiliye Vaklletine gön• 
derecektir. 

Bir Mukavele 
Avusturya Mühim Miktarda 

Tütün Alacak 
Aldığımız bir habere Köre, 

Avusturya rejisi ile hükumetimiz 

arasında tUtün üzerine hususi bir 
mukavele yapmak ilzere buraya 
gelen M. Sekkelin lktıaat Vekl· 

Jeti nezdindeki temasları mOsbet 
neticeler vermiştir. 

Avusturya, Türlciyeden mühim 
miktarda tütün alacakhr. 

Ancak, kat'i anlaşma, Avrupa

da bulunan takas heyetinin aYde

tine tehir edilmiştir. M. Sekkel 

heyete intizar etmektedir. 

Fırıldakh Kumar 
BUyllkdere de fırıldak çevir

terek kumar oynatan Mihran 
yı:ıkalanmıştır. ----

Bir Çocuk Kuyuya Duştu 
Y eoiköyde Arif Ağanın bir 

buçuk yaşındaki kızı Nuriye ku

yuya düşmüş, boğulmak nzere 
iken kurtarılmıştır. 

Takas Heyeti Geliyor 
Avrupada buluna~ takas he

}'etİ bugün ıaat onda veya akşam 

beş buçulda bir İtalyan vapurile 

İstanbula gelecektir. 

Günün Tarihi 

Büyük Tarih 
Kongresinde 

Ankara, 9 (A.A.) - Tarih müder• 
rla n muallimleri kon2-reıi bugün dı 
lftlmaana devam etmiştir. 

Ôfledcn evvelki toplanışta, Tüık 
tarihi tetkik cemiyeti izaıından mu• 
allhn Afet Aanımefeodi (orta kuruo. 
tarihine umumi bir bakıt ) mevzuu 
0Hrinde bir konfcranı vermiştir. 

Reiaieümbur Hz. le Mecfü; Reiıl 
Kbım, Ba9vckil fımet Paıalar kon• 
peyi teşrif buyurmu9lardı • 

Ôtleden ıonra Türk Tarihi Tet• 
kik Cemiyeti aza.ından Samih Rifat 
Bey, Darülfünun Şark Aknnıı Tarl• 
hl Müderrisi Avram Galanti Beyi• 
daha ziyade Mııırlılann, Summerle• 
rin ve Hititlerin Samt olması fikrine 
milltenit tenkitlerine karşı yaptıtı 
tahlillerle bu medeniyetlerin Orta 
Aıya medeniyetile olan münasebet• 
ferini iıbat etmiş ve bu medeniyet• 
ler hakkında uz.un uzadıya izahat 
vermiftir. 

Neticede Avram Galanti Bey, ve• 
rllea izahata kani olmUJ ve hatibi 
birkaç defa alk11lamııtır. 

Samih Rifat Bey küuiden inerken 
Milli Türk Tarihi davasının artık 
ballolunduğunu ve memleketin bü
yük ilim zaferini de Gaıı:inin deha• 
•ına borçlu bulunduğunu aöylemittir• 

Reisicümhur Hazretleri, kongrede 
nihayete kadar buiunmUJlar '\"e mO. 
ıakeratı dinlemiılerdlr. 

Papağan Barı [HAdisesi 
Bir müddet evvel Papağan ba· 

nnda bir kadının ö!ümü vukubul
muo, fal<at hidi5ede hiç dahli bulun
madığı anlaııJan maznun Arnavu\ 
Süleyman Efendinin dün aAncczarla 
beraetine karar nrilmiıtir. 

Devlet Bankası Senetleri 
Devlet Bankaaı hisse ıenetlcrinin 

yüz.de 70 ini vermit olan memurlar• 
dan arzu edenlerin hiuelerini Maliye 
Veklleti mübayea ed~elr.tir. Ancak 
bunan için memurların 70 inci lirayı 
teniye ettiklerine dair bnnkadan 
makbux almış olmaları lazım• 
dır. 

Bir Harp Tayyaresi 
Avrupa etrafında bir devir seya• 

hatl yapmıyn çıkan Franıız. askeri 
tayyarecilerinden miralay Gilmeney 
n yüzbaşı Koslen bir harp tayyare• 
ıile dün fehrimize inmişlerdir. 

Belediye 
• 
işleri 

Vali ve Belediye Reiıl Muhiddin 
Bey Ankara seyahat i hakkında fU 
izahatı vermiştir: 

.. Ankarada bulunduğum sırada 
muhtelif Belediye işleri arasında ae• 
vabili mütecavire vapurları muel~ 
aine de tenıaı ettim. Fakat yeni bir 
kanun yapıldı Kanun bu meseleyi hal
letmiştir. Bizim için fimdilik bir 
tevakkuf mevzuu yoktur. 

Bütçe hakkında Vekilet bazı 
babat istemişti. Bu izahab verdim. 
Birkaç güne kadar tasdik edilip 
ıeleceğini ilmit ediyorum." 

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

1: Komşu - Hasan Bey,- bu
ıtınlerde çok kederliyim. 

2 - Canım okadar çok sıkı
lıyor ki -

ev er gı 1 dokun.salar gözlerimden Hl tibi 
3 _ Eski tahta l 'b' l 4 - l ani şö; le parmak ucile 

periıan bir haldeyim. yatf• bOf&llacald .• 

5: Haun Bey - Aman sus birad9'· 

Tulııoı f\1üdürü dayma.aın Gözluincle 
)'Mi tellİat 7apm1ya kallur. 
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. 10 Temmuı 

•• ergun 
- --

Spor 
İşlerimize 
Dair 

s ... 
• Cuma günU, Fener bahçe • 

Galatasaray muhtelitinin Parisli 
ı Rasing Club ) e karşı oynadıtı 
utbol oyununu seyredenler ara• 

sın.d_a ben de vardım. Bu muh· 
telıtın, 2 .. 4 gibi fena bir neti· 

' c~ddn sonra bugün Taksim 
• ~ .a Yomunda yapacağı maç 
~~~ tadilata uğraması tabiidir. 
bul at ne o gUnkU müsa· 

. ' SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi 
~ 

1 - Bir vapur, yolunu pusula11 

sayesinde tayin eder ve ancak o 
sayede sağa &ola çarpmaktan, yanht 

yollara dOımekten kurtulur. 1 

2 - insanın pusulası beyni v~ 

ahlakıdır. Bize d• ıolumuzu ıöstercn 
bu iki pusuladır. 

• Pusula • 

3 - Ahliksız bir ada nı pusul.ı ı z 
bir vnpura benzer. Mütemadı} en 

sa~a sola çarpar, v .:ya ha tar, yahut 
kırılıp dökülür. 

Sayfa J 

Sözün ısası~ 

- - -
Renkler 
Ve Irklar 
Arasında ... • 

Her mi ılet kendi toprağında hi· 
kimdir, bittabi kumşusunun hakkını 
~;e rahatını ihlll etmemek şartile f 
.. "Bu itibarla bahçe duvarını aşarak 
?b~r tarafta olup biteni görmek 
ııtıyenlcr lüzumıuz bir tecesaOı 
hiısl göstermiş, fazla olarak ta 
münnsebetsizlik etmit olurlar. Bun· 
dan hiç şOphe etmeyiniz.: EvVf'll 
kavga, sonra patırdı, daha ıonra da 

dö ğüş çıkar, tehlikelidir. 

a <anın ner . d b u kaydedil . ıcesı, ne e ug ? 
b · · e~ılecek olan sayı adedı, 

ı:zı , yam b" 1 • 

Fak~t duv~ra merdiven dayayarak 
ve görunmemıye çalııarak, tek gözle 

~--------------------------------------Ql;~--q;-=~ öbür tarafa bakmakta, hemen geri çekmek şartile, mahzur } o 'ctur. Be· 

SON TELGRAF HABERLERİ 
nldatı ıraz spor seven erı 

•• 
1 

P oyalamamalıdır ÇUnkl 
?~z el . görünür olan hakikat, bu 
ışın lır es 
ettiğini a~a bağlanması icap 

H apaşıkar gösteriyor. 
Atlet eri sporun esas! atletizmdir. 
bir ~ mıyan bir adam, malüm 
ne t rn~tearifedir ki, ne futbo], M. Meclisi Tatil Edildi 

enıs, ne b k . k . de .. o ı, ne ıs rım, ne 
gure~ yapı . . H 1 

yfö:iicülUk P oynıyabılır. e e 
Halbukye .k?ıuya hiç gelem~~· 

rl\şeyrn h 1)' hızım atletizm henuı 
hakkak k' a ındedir, dersem, mu
Yorunı 1 dne mtibaleğaya sapı· 
runı 'o ne e iftirada bulunuyo· 
Yerde f:lliek

1 
ki atletizm olmıyan 

f ak;ıt b' d 0k. de olamaz. Olur 

Dün Mecliste Son Ölarak Vapurculuk 
Kanunu Kabul Edildi 

ız e ı 'b' Zaman gı ı ... 
vaffak· ' Zanıan, mahdut mu· 
lar yef e~ler elde edebilen takım· 

• .. 1 ışır sp h d .. gu diirecek or sa asın a yuz 
sonra bird ~azı neticeler alır, 
yıp k enbıre sönerler. Parla-
kadarararm~ları bir saman alevi 
takımlar surer. Çünkü bu 
Şartlara ' sporda esas olan ana 
Herhan i rı~yet etmemişlerdir. 
olması ~ ~ hır sporcunun bir atlet 
n:ıal etrntj1tn • geldiği esasını ih· 
sıçrayıp ş erdır. Koşan, atlayan, 
lard" Zıplayan ve bu saha· 

" rnu 

Ankara, 1 O ( Huıuıl ) - MiUet 
Meclisi dün yaz devresinin 
son içtimaını yaptı. 1 teşri· 
nisanide toplanmak üzere 
tatlt kararı verdi. DünkU son 
ceJsede mühim meselele?' mile 
zakere edildi. Evveli Zira• 
at VekiJi Muhlis Bey, Sırrı 

Bey (lzmit) tarafından sorulan Zin
gal ormanları hakkındaki bir 
suale cevap verdi. Muhlis Bey 
bu cevabında, ormanda mukavele 
ve kanun hükilmlerİ haricirıde 
iş yapılmadığını bildirdi. Bundan 
sonra vapurculuk layihası müza· 

kere edildi. Bu münasebetle Sırrı 
B. söz alarak vapurculara evvelce 

bahşedilen muafiyetler;n yeni kanun
la geri alındığını söyledi. Sonra 
Hüsnü Bey (lzmir) kllrsUyo gele· 
rek: Vapurculuğun devlet idaresi 
altına almması kararının esbabı 
r.nucibesinde vapurcuların muvaf· 
fak olamadıklarmm bildirildiğini, 
halbuki vapurcularm değil, Seyri
sefainin muvaffak olamadığını 
söyliyerek kanunun reddini jstedi. 

Sonra Raif Bey Trabzon bun· 
lara cevııben vapurcularm hakla· 
rının nazarı dikkate alındığını 

ve Hasan F ehml Bey de 
bu llyiha ile TUrk kata ıularında 
vapurculuğun inzibat ve intizam 
altına uhnac:ağını bildirdi. 

Mllteakiben lAyihanın madd&o 
lerine geçildi ve kabul edildi. 

Bundan sonra Ali (Afyon) ve 
Cemil (Tekirdağ) Beylerin bir 
takriri okundu. 

Takrirde meclise havale edi· 
len işlerin bitirildiği ve tatil 
kararı verilmesi teklif olunuyor· 
du. Takrir kabul edilerek 1 Teş• 
rinisaniye kadar tatil kararı 
verildi. 

ınuş atleti ayyen dereceleri bul-
a er .. 

nun · · biıim ıçındir ki bugün, ister 
fakiyet} ço.(ukfarın zati ınuvaf
fın arkı e, ister karşıki tara· 
oynarn

1 
a, arkaya dört oyun 

gunluğ~ ~lnıaktan mütevellit yor
bir n t' Onünde behemehal iyice 

A. Cemiyetine Cevabımız 
- - -

Hariciye Vekili Dün Millet Meclisinde 
cuları~ ıce almak istiyen fudbol· 
cesi ol ızık son bir gayretleri neti· 
edilse arb" ' rnu~affakiyet. temi.o 
nı aııa if ıle, yıne büybk hır 

Bu Meseleyi izah Etti 
koılovakya mümessilleri tarafın· 
dan mUmza 1 kAnunuevvel 1925 s ade etmez. 

dl. Por bu ·· k · l kk" ·· ıııkn ' . . gun ü te A ıye gore, 
giıı n gıbı bir asilzade ve zen· 
Ve r 1 ıeşgalesi olmaktan çıkıyor i' cnııştır. 
tiyeııthsa~r varlığını korumak iı· 
hluh f nıılletler nasıl bir takım 
gafil a 8 j8 tedbirleri alıyorlaraa 
vu 

1 
av anarak herhangi bir teca-

lrt~; d karşılaşmak istemiyen mil
ba e o suretle bazı çarelere 

ş Muruyorlar. 

Ankara 9 (A.A.) - M. Mec· 
lisinin bugünkü içtimamda cemi· 
yeti akvama .d.aveti~iz etrafında 
Hariciye Ve kılı T evfık RUştll B~
yin verdiği izahattan sonra ce?1ı
yet katibi umumiliğine gönderıl~ 
cek cevabın metni okunmuştur. 
Meclisin elkıılarla ve m~ttcfikan 
tasvip ettiği cevap metnı ~udur : 

"KAtibi Umumi Efen~ı; he· 
yeti umumiye namın~ v~kı dav~· 
tinize cevaben TOrkıyenın Cemı· 
yeti Akvam azası olmıyan dev· 
!etlerle akdoluoanlar da dahil 
olduğu halde şimdiye kadar ak· 
tetliği taahhüdahn Cemiyeti A~
vam azaM vezaifi ite asla gayrı· 
kabili telif olmadığını bildirmekle 
şeref kazanırım. 

Bu hususta esasen Türkiyenin 

kabulünden evvel imzalanan bütUn 
bu muahadatın Cimiyetl Akvam 
azasınıu ekserlıinin ayni veçbilo 
mUmzisl bulundugu Paris miıakı 
ruhu dahilinde aktolunduğııou 
işaret ederim. Bu beyanatı ya• 
parken Türkiyenio 24 Temmuz 932 
tarihinde Lozanda imzalanan 
mukavelAttan mllobaiı askeri 
mahiyyetteki taabhDdat dolayısile 
hususi bir vaziyette buluodutunu 
da ilive etmeyi vazife bilirim. 
Bu şerait dahilinde Almanya hll
kiımetinin Almanyaoın Cemiyeti 
Akvama kabulllne dair olarak kl· 
tibi umumiye gönderildiği 8 ıubat 
9'29 tarihli mektubunda zikrettiği 
Belçika, Fransa, lngiltere lmpa· 
ratorluğu ltalya, Polonya ve Çe· 

tarihli nota tahribatını ha· 
brlatmabyım. Bu notanın 
ıon fıkrası atideki şekil-
tekilde ifade odilmiıtir. Cemiyet 
Azasına bu 16 ıncı madde muci
bince terettüp eden taahhUdat 
bu şekilde anlaşılmalıdır ki ce
miyet Azası devletlerden herbiri 
misaka riayeti temin ve her ta• 
arruz hareketine mümanaat 
için a1kerl vaziyet ile kabili 
telif olacak ve coğrafi mev• 
kiini hasaba katacak bir 
mikyas dahilinde dllrüst ve mll· 
essir bir tekilde teşriki mesai 
et"' .. l<le mllkelleftir. 

Y jksek ihtiramlarımın kabulUnl 
rica ederim. Katibi umumi efendi." 

Yet' ~hdut birkaç spor yıldızı 
~öhı~tırnıenin, nihayet geçici bir 
fay~et lemin etmekten başka bir 
ııe ası yoktur. Fakat onun yeri· 
çıka spo~ kıymeti vasatın üstü~e 
ol ıı hırkaç bin sporcuya sahıp 
le rtıak, hiçbir milletin tercihte 
rn!eddüt göstermiyeceği bir ke· 

1Yet ve keyfiyet faikıyetidir. 
ç Şu halde bu işin cezri hal ti. Tavsiyey ika bul etmekve hUsnU 
r:rkesine git:Oek, yapılacak en niyetle tatbikine çalışmak. Zoraki 

a ul iştir. iş yapmak mimkün olmıyacağına 
1 Vazifeyi mes'ul omuzlara yiik: göre bunu da istemeye, istemeye 

Bir Hırsızlık - --
Ankarada Tarih Muallim

lerinin Paraları Çalındı 
Ankara, 9 - Tarih kongresi 

çarşamba akşamı dağılacaktır. 

ı 
Hitlerci Bir Diyet Reisi I 

. Do~mstat, 9 - Hes diyeti 
Hıtlercılerden Ververi reisliğine 
intihap etmiştir. 1 

Behçet, Muzaffer, Himil, Fa;:
lı, Avram Galanti ve Ağaoğlu 

~lllek, herhangi bir spor şubesı tatbike kalktık, neticesi sıfır 
k·~tsa olsun, müntesiplerini müm- çıktı. Demek ki program herşe· 

Un oldugw u kadar fazlalaştırmak ı E k Ve l yin başında gc iyor. sası oy· 
b muhakkak bir sistem ve usu e mak sonra onun lizerinde çalış· 
ağJanarak çalışmak lazımdır. • 

1. k · · ı k "d · elden 111ak.. Bu olmazsa, bizim spor a sımı ama aı esı ez 
~eri caridir, fakat başka yerler~e işleri ve onun başında ~elen fut-
f ılcn ve şuurlu bir surette tat bık bol, daima bocalamaya makkum· 
edileli bir asır kadar oluyor. durlar. 

Tarih kongresine gelen mll· 
derris ve muallimlerden Ticaret 
mektebinde yatanlar, diln gece 
uyudukları sırada soyulmuşlar, 
cepicrindeki paralar aşmlmışbr. 
Soyulanlar şunlardır : 

Başkalarının yüz senedenberi h~r _ 
•abada faydalı buldukları bu kaı· ~ 
deyi spor işlerimize uyduramazsak, f 
doğrusu, çok beceriksizlik yap
~ış oluruz. Gören göz kılavuz 
ıstenıez, bizim sporda ne sistem 

İSTER /NAN, /STER 

var, ııe de iş bölilmü. 
Bunu, biz değil, dışardan 

J:'~p görenler söylüyorlar. ~esel~ 
futbol aotrenörU bir W sıstemı 
çıkardı, herkes itirazı bastırdı. • . 

Halbuki yapılacak şey basit- L-------------------

Ahmet Beyler. «Junların hepsinin 
üzerindeki paralar aıırılmıştır. 

Miiverrih Ahmet Refik Bey 
gece üç buçukta geldiği için 
soyulmak tehlikesinden kurtul· 
m .,,tur.Hırsızın hademeden birisi 
olduğu zannedilmektedir. 

iNANMA! 

nl.m bu asgari ihtiyata r iayet ederek 
görmek isted iğim yer Amerikadır. 

* • Bilirıiniı ki bu memleket 120 
mılyon nüfusla meskundur. Bu nQ• 
fusun 106 milyonu beyazdır l4 
milyonu da ıiyahJ ' 

Şu halde ekseriyet ve.. kuvvet 
beyaz.dadır. Aksiliğe bakınız: Be· 
y~zlar ıiyahları ıevmeıler, yan 
ıoı.le bakarlar, dür.ceai ıiyahları 
insan addetmeder. 

* Geçenlerde bir hldiae oldu: ~· 
ıenci 14, en ihtiyarı da 00 yaıanda 
olan 9 aenci biletais olarak trene 
binmi9ler, it aramıya ıidlyorlarmıf. 
Fakat ayni vaıonda birkaç tane 
beyaı varmıfo Bunlar tıp lu siyahlar 
gibi bilet.iz olmalarına ratmen si· 
yahlarla yanyana oturmaktan eaa 
duymuşlar. 

Yumruk oyununa batlanmıı ıuebe 
siyahlarda kalmıı, fakat Am~rlkada 
ıiyahla beyaı arasında, kavıa çı· 
kınca, itin bu noktada durmuıaa 
ihtimal var mı? 

Beyazlar polise gitmiıler, ılyah· 
lara tutturmuşlar ve iki kadına ta• 
aallut etmekle itham etmişler. itin 
fenasına bakınız: Beyar.ların arasın .. 
da hakikaten erkek kıyafetine girmiş 
iki fahi şe varmı~ 1 

Artık siyahların dert anlatnıaları 
mümkün mü? VakıA bu iki hanım 
tnımllütn alışkmdırla r, fazla olarak 
ilk ifadelerinde böyle bir şeye ma· 
ru2 kalmadıklarını s6ylemişlerdlr. 
fakat ne hikmettir bilinmez, ikinci 
fadelerinde sözü de~ittlrmiıler, it· 

hama başlamışlardır. 
Neti ceyi tahmin edrafniz: Am • 

r ikada bir ı;iyahin in beyaz blr 
kadına taarruz etmesi tByle dur•un 
gözlerini kaldırıp bakması bile ya; 
saklar, daha doğrusu cilrm\1 en 
büyüğü siyah olmaktır. 

* Her ne i ıe, dokuz siyahiden H · 

kiıini idama, birini de kalebentliğe 
nıahkum etmişler. Fakat dUnya 
ne kadar bozulmuf olursa olıun, 
yine furuında buraaında üç beı 
temiz kalbi barındırmaktadır: 

HükOm teblft edilir edilmeı her 
ta!.aftan af ricaları yatmıı ve hbk· 
mun infaza evveli 24 hazirana, aon· 
ra da teırfoievnl iptiduına tehir 
edllmiı f 

Fakat sakın Gmlde ka1ulmayınııa 
Amerikalılar milmulf bir vak'a .. 
da ve mUyonlarca telvaf kartı· 
aında iki idam hDkmQnQ sene• 
lerce tehlrden ıonra ailniln birinde 

anal11n yapnermltlerdi, bu defa da 
'öyle hankıt ıtmeleri çolc mUm
kClndilr. 

* M~amafih arbk rörecetimial 
aör~~k.. merdivenden aıataya 
lnebılı~ız. Fakat mademki duva .. 
rın obilr tarafına bakmak su• 
r~tlle ceaar~tin. ilk ~•erini a8ıterdlk, 
bıraz daha ılerıye riderelc Amerika• 
lılara kilçOk bir akıl versek olmu 
mı? Söyliyecej'im ıudur· 

Efendiler, • 
Şlzin lolnlr.e karıımak hakkımı• 

detıl, fakt bot zamanınızda bir dost 
ıesi dinlemek iıtemez miıhtl•? Sizi 
temin ederim ki zencileri daha fazla 
kızdırmak dotru deJildir. DütünOnGz 
bir defa : 

- Dilnya buhranından masun 
kalmıı değilsiniz, bilakis bu buhra· 
nın tam. 'öbetinde bulunuyorsunuz. 
Ve _bu ıtıbar~a .komünizmin yerlet· 
m~sıne en muııut bir muhitte yafı· 

yoraunuz 1 
Vakıa aiz, otomobil, demir, çellk, 

bakı r, petrol ve domuz kıralları, 
beyaz ile siyah arasında mevcut 
miinaferet devam ettikçe rahat bi r 
uyku uyuyabilecetinbi zannedeninh:. 
Fakat aldanıyorsunuz. Mideler, açlığı 
ayni zamanda hi11ederler ve linç 
kanununun tatbikinden ıonr~ •İyah 
bir adamın külü ile beyumki ara
sında fark yoktur. 

* Söıiin kııuı: Medeniyet İ•teditl 
kadar terakki ehin, dOnyada renle 
ve srk ııddly•tleri meycut oldulı.ça 
kemal noktacıoa ••idili iddia edi .. 
lomeı.. 
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Memleket 1~1anzaralarz 
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Dünkü 
Ve .Bugünkü 
Anamur 

Anamur, (Husust) - Birçok 
güzellikleri bulunan şehrimizin 
&ize evvela isminden bahsedeyim. 
Anamur kelimesi ( Anamuryom) 
dan alınmıştır. Fakat Sivrihisar
daki Anamuryom başkadır. Birim 
Anamur SiJifkenin 160 kilometre 
uzağ.nda bir kaza merkezidir. 

Bu kaza asırlarca evvel büyük 
bir karallığın merkeziydi. Fakat 
Abbast halifelerinden Mutesemin 
tllrk askerlerinden mürekkep 
ordusu burasını zaptemiştir. Mu-

(harebe çok şiddetli cereyan etti· 
ği için şehir baştanbaşa harap 
olmuş, sonradan ihya ve imar 
edilmiştir. 

Bizim kazanın kuruluş şekli 
dağlık ve yaylllıktır. Fakat 
garbe doğru geniş bir ova 
uzanır. Kazamızm dağhk kıs
mında demir, aimli kur§UD ve 

.çinko madenleri vardır. Arazi 
kireçlidir. Kaza dahilinde altı 
tane küçük nehir vardır. İçle-
rinde Dragondanın ıuyu içmiye 
elverişlidir. Bu çaylar arasında 
( Sultan ) çayı yağmur sularile 
kabararak ovanın bir kısmını 
bataklık haline getirir. Fakat bu 
çaydan kere.ste nakliyatında çok 
istifade edilir. 

KHamızın itbalit ve ihracatı 
kasabaya üç kilometre mesafede 
bulunan iskelesinden yapılır. 
Sultan çayının getirdiği taı ve 
toprak yığınile arazi denize doğ
ru mütemadiyen ilerlemektedir. 
lıkelemizde vinç tertibata yok
tur. Limanda 2 motör ve 6 mavna 
lılemektedir. Simli kurşun madeni 
bugUo faaliyet halinde değildir. 
Çayların husule getirdiği bataklık 
balkın sıhhatini ilılil etmektedir. 
Seller ekseriyetle tarlaların su 
altmda kalmasına sebep olur. 
Bataklıkların Jrnrutulması, dolayı· 
sile sıtma mikrobu olan sivrisi
neklerin azalması için ciddi mü
cadeleye lUzum vardır. 

Kazamızda hastalıklar mevsi· 
me göre değişir. lıkbahar ve 
ıonbabarda sıtmalılar çoğalır. 
Kı§In ise zatürree vukuatına fada 
teıadlif edilir. Bu hastalığa karşı 
kazamızda bir mücadele ve teda
Yİ evi vardır. Müessesenin müdü
rü Seyfettin Bey hastaları kurtar
mak için çok çalışıyor. 

Kazamızda henüz kanalizas· 
yon tertibah yoktur. Fakat kısa 
bir müddet sonra bu noksamn 
izale edileceği haber alınmakta· 
dır. Gariptir ki ekseriyeti l..tŞtan 
ve kerpiçten yapılmış evlerin 
yüzde sekseninde cam yoktur. 

Yayla nııntakasında buğday, 
arpa, burçak yulaf ve çavdar 
ekilmektedir. Dahilinde yeti:1tir· 
diği meyvalar ve sebzeler diğer 
civar mmtakalarda yetişen bu 
nevi meyvaların turfanda reko
runu kırmıştır. Burada salabılığın 
25 tanesi beş kuruşa, kucak ku
cak, sepet sepet kayısılar yüz 
parafG<lır. 

Mısırda Nil havzasında yetişen 
pirince taş çıkartacak derecede 
alınan pilavlık pirincin okkası 
7,5 - 10 kuruşa kadar satıldığı 
görülmüştür. Dörtyoldan sonra 
ikinciliği kazanan kazanm:ın por
takallan ile sulu limonları kayda 
şayandır. Kazanın bu İstihsal 5tı 
kendisine kafi gelmekte ve fazla 
-1lanları da lstanbul, İzmir, Mer
sin vilayetlerile Kıbrıs, Rados, 
Sisanı adalarına ve Suriyeye 
gönderilmektedir. G eçen :seneki 
ihracat meyanında 200 ton su~anı, 
25 ton fasulye, 50 ton böğrülce, 

150 ton pirinç vardır. Ayrıca 
Kıbrıs ad sın l binlerce k o\ U".l ve 
sığır i raç edilmektedir. Bilhnssa 
lcazamız J l son zamanlarda ipek
•ilik eı ey terakki etmiştir. Ar-

• 
E E LE l Bir lidebiyal Bahsi 

.._._ ...... ı.... ______________ ..._ __________ rmmz1 ______ .. MaksimGorki 
• N ·ıı·d z• t J ) • Aka Gündüz 8ZI 1 e Iraa Şeri Ve"Çocukluğum, 

• 
Arazinin Sulanması için 35 Kilomet-
relik Bir Kanal Vücuda Getirildi 

Nazilli (Husu· 
si) - Hükumet 
tarafından bura
da bir mensucat 
fabrikası tesisi 

ıçm teıebbüste 
bulunmak üzere 
Ankaraya giden 
heyetimiz çok 

müsait \'C mem· 
nuniyeti mucip 
bir netice ile J 
dönmmüştür. Bu 
iş için mütebas· 
sıs bir heyet 
tetkikat y'lpacak 

ve alman neti· 
ceye göre fabri-

kalann teaisah· 
na girişilecektir. 

Ha ..... n 

Fakat tetkikat csuasında Na
zillinin tercih edilerek burada 
bir mensucat fabrika1t le9İsi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Kazamız dahilinde Tursunluda 
18 metrelik bir ıulama kanalı 

açılmışhr. Bu kanal beş kilometre 
daha uzatılacaktır. Nazillinin talı--

Mardinin 

kanalın muha
fazası ve hem 
de suyun eksil-

memesi temin edil· 
di. Şimdi heyetin 

teıebbüsile mü· 
kemmel bir ka· 
pak tertibatı ya
pılacak ve ara

ziyi aynı zaman

da ıulayabilmek 

için sekiz yerden 

deJik açılacaktır. 

Bu iş için li
zım olan 1000 
1ira tahsisat te~ 

min edilmi,tir. 

bo,altma kanahmn lleıon kapaklarandan biri Aynca köylüler 
( X Naxllll Kaymakamı Ali Ru:a Bey ' tarlaları arasına 

liye kanah da 12 kilometredir. r ufak cetveller açacaklar, kanalm 
Suyun bir kısmı kanala çevrilince ikinci derec~de beton ve demir 
ağzm yıkılmasından ve bu suretle kapakları açılınca sular bu cet

vellerden araziye muntazam ıu· 
kanalın mahvolmasından endişe rette yayılacakhr. Bunun neticesi 
ediliyordu. olarak Mendres havzasında 35 

Bu endife nazarı dikkate kilometrelik aulama ve boşaltma 
alınarak kanalda huauıi tertibat kanalı faaliyete başlamış olacaktır. 
vilcude getirildi. Bu seretle hem R. O a 

Aka Gündüz Beyin Cumhuri· 
yetteki küçük köşesinden, büyUk 
Gorkiye yolladığı açık kartpostal, 
yuinde bir alaka ve dedikodu 
uyandırdı. Pe}'ami Safa, Sadri 
Ethem ve bilhassa Rus}ayı ya
kından tanıyan Vaid Nureddin 
Beyler gazetelerinde, bu münke
sir hitabı) tatmin için yazılar 
yazdılar. 

Gorkinin; "Sizde 1cöy1ü ve 
fakir balkın sev:rç ve ısbraplarını 
mevzu ahp, eser yaran muharrir
ler \'&r mıdır?,, sualine verilen 

· (hayır 1) cevabının he.tasını tamir 
etmiye uğraştılar ; Gorkiye mu~ 

kabil muharrir ve şairlerimiz ara• 
moda bir şahsiyet aradılar .. 

Peyami Safa Bey ancak hal· 
ktyah alakadar eden maniler 
O:ıerinde tetkikler yaptı. V all 
Nureddin Bey: 11 Aka GündU:ı 
aklıma geldi, fakat cesaret edip 
llyliyemedim!,, diye hayıflanarak 
hulftı çakb. Fakat büyllk Gorkt .. 
ye dünya edebiyatında yerini 
veren asıl sebebe kimse temas 
etmiş değildir. 

Muharririn muvaffakıyetini, ta • 
dojumundan beri öksüzlük, sefa· 
let ve sergüzeştle geçen hayatı• 
nın hususiyetinde aramalıdır. 

Hiç if Üneş görmemiş perişan 
bir çocukluk devresinden sonra, 
9 yaşmdanberi vasati Rusyayı, 

V olga boylarını karış karış gez.n 
kAh kuduracı çırağı, retsam ya
majı, hamal, kah Volga vapurla• 
rında bulaşıkçı, paçavracı, şimen• 
difer bekçisi ve hamurkarlıkla 

1 

Gönen Çiftçisinin Yüzü Güldü 
Tandır Ekmeği B s ---k. r·· .. v K 
Ve Et Kaçakçıları U · ene 1 utün e oza 

Mardin (Hususi) - Şehrimiz· M h ı •• T s t Jd 
hayatın acılığını tadan, adım 
adım müıkülatla pençele.şerek 
kendi kendini yetiştiren Gorki, 
aeneri, hırsız, yankesici, mezarcı 

de eski zamandan kalma, küpler a su u amamen a 1 ı fahişe köylö ve şehirli her 
içerisinde pişirilen tandır ekmek· , 
leri sıhhi ve ekle salih olmadıkla
rından bütnn tandırcılar bele
diye tarafından kapatılmıştı. 
Son giinlerde tandırcılar tandır
lannı asrl ve fennt bir şekle if
rağ ederek çok glizel ve nefis 
ekmek çıkarmıya başlamışlardır. 
iCSon günlerde bazı kasapların 

Belediye mezbahasının mlihUr ve 
damgalarını taklit ettikleri ve 
mezbaha haricinde kestikleri ka-
ç.ak etleri bu sahte damgalarla 
mühürleyerek halka sathkları 
haber almmışbr. 

Belediye müfettişi Hüseyin B. 
tarafından bu mesele etrafında 
yapılan sıkı takibat neticesinde 
bir kasap dükkanında bu sahte 
damgalann birkaç tanesi ile bir
çok kaçak et yakalanmışhr. 
Kasap sahte damgalarla birlikte 
adliyeye verilmiştir. Cemal 

Kon yada 
Etli Ekmek Ve Şiş 

Köfte Müşterileri 
Konyamn etli ekmeği ve şiş 

köftesi ötedenberi meşhurdur. 
Fakat geçenlerde kebapçı dük
kanları fiatleri artardıkları için 
müşteriler bir hayli azalmıştı. 

Bu miişleri buhranı karşısın
da kebapçdar fiatleri indirmeye 
mecbur olmuşlar, bunun üzerine 
dükkanlar tekrar müşteri ile dot
mıya başlamıştır. 

şın ı 40 kuruşa kadar püruzsuz 
sadakor dokunmaktadır. Kazada 
çıkrık \'e t ezgüh hayalı çok kuv· 
vetlidir. Kilim, çuval, ru1. iç ça· 
maşırları, yünlü kumaş, Trablus 
kuşakları gibi dokuma mallar her 
kadmuı elinden çıkar. Ncıcılcıt 

Gönen tUtUnleri denk yapllıyor 
Gönen, (Hususi) - Kazamız· 

da miltemadi şekilde tütUn mü• 
bayaatı vuku bulmaktadır. Bu 
suretle köylüler ve tiltüncüler 
büyük bir sıkınbdan kurtulmuş
lardır. Yalnız Düzceli KAmil B. 
200 bin kilo tOtün almıştır. 

Mübayaat başlar başlamaz 
kasabamızda iktısad1 hayat der
hal canlanmıştır. 

Diğer tıuaftan tütün Johisarı 
ve daha diğer ban tacirler de 
tütün hyorlar. Fakat vasati fiat 
20.25 kuruştur. Ancak ufak mik
yasta olmak Uzere 50 kuruşa 
kadar da satılmıştır. 

Diğer taraftan kaznmızdaki 
koza mahsulü tamamen toplan· 
mış ve satılm1şhr. Artık koza 
mübay ası hitam bulmuştur. Bu 
sene kozaların Bursnya Eevki 
için kazamızdaki kamyonlar kafi 
gelmiyerek Bur adan husu i oto
mobil getirilmiştir. 

Kozadiln her sene nıemleke-

timi:r:e klilliyetli miktarda para 
girmektedir. Bu miktar bu aene 
birkaç misli fazladır. Yukarda 
yazdığım gibi, tntün bedeli 
ve kozadan alınan para çift
çilere bittabi derin bir nefes 
aldırmıt ve kazamı~ iktısadiyatına 
mühim tesir yapmıştır. Hasat 
zamanı yaklaııyor. Bundan aonra 
ztirraın buhrandan kurtulacaf ı 
kuvvetle Umit ediliyor. 

Sebze ve meyva fiatlerine ge· 
lince: Yaş fasulye okkası 10 ku
ruştur. Bir okka armut yüz para 
20 ade t salatahk 5 kuruştur. 

A. Ccvd•t 

Adanada Ekmek Fiati 
Son hafta içinde Adanada 

ekmek fiatlerine 20 para zam 
yapılmış, narh yedi buçuk ku-
ruştan lesbit edilmiştir. 

Bir Muharrir Vefat Etti 
tzmirde milnteşir (Yeni Asır) 

refikimizin muharrirlerinden Ali 
Riza Bey vefat etmiştir. 

nevi insanla cmuz omuza 
yaşamış, ve bu insanları, açık 
Oa1übunun hususiyeti, sıhhat• 

li, demir muhakemesi, duyuşun• 
daki ıamimiyetile bize bu alemi 
içinde yaşıyormuşuz gibi lanıt
IDJfbr. 

Bu hayat her kula nasip ol· 
mu ve her kulun hüviyetinden 

ı Gorki ayarında bir muharrir ye• 
tipnesi beklenemez. Bunun için
dir ki milletlerin edebiyatmda 
Gorki gibi alemşümul olmuş 
vo eserlerini her tabakaya oku· 
tan bir muharrir bulmak nıüm• 
knn değildir. 

Gorki hayatını dört büyük ki· 
tabile bize anlatıyor. Bunlar (ço· 
culduğum), (Yabancılar arasında), 

(Sabahın Yolcusu) ve (Muasırları· 
ma ait hatıralar) adlı eserleridir. 

Gorkiyi tanımak, bu altmış 
d&rt yaşında, iki büklnm olmuı, 
ciferleri memleketin soğuk hava• 
m:;a tahammül edemiyecek de· 
recede hasta adamın şöhret ve 
muvaffakiyetinin sırrını anlamak 
için bu eserleri okumak Jazımdır. 

Gorki 1892 de Tiffis'te şimen
difer amelesi iken Mokar Şudra 
iaimli ilk hikayesi intişar e tti. 
O ı.amandanberi bir yığın roman, 
biktye, temaşa eseri ve makale 
yaı:mıştır. !t1ıwaf fak 

Bir Köprii Yıklldı 
Balıkesir - Bandmr a şosası 

üzerindeki köprülerden en biiyü· 
an olan Karadere köprüsü bir
denbire yıkılmıştır. Bu ) tizden 
Bandırma .. Balıkesir münakalatı 

durmuş gibidir. 

Yakalanan Kaçakçılar 
Balıke~irde son günlerde ye

niden üç tütün kaçakçısı yaka
lanmış, Üzerlerinde bir miktar 
kaçak tütün bulunmuştur. 
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Alemi ıı Siyaset 

Lozan 
itilafının 
İmzasından Sonra! 

Amerikanın Harp Borçları 
işi De Tetkik Edilecek . 

Londra, 9 - Roveyter ~J~n· 
•ına göre Amerika Harıcıye 
Nezareti Erkanı, Amerikanın harp 
•orçlarınm yeniden tetkiki ha~kında 
Avrupalı medyunlardan vakı ola· 
cak teklifleri kabul ve müzake· 
reye amade olduğunu .söylemiştir. 

Amerika, Avrupalı devletler 
tamirat meselesinde mutabık l<a· 
lır kalmaz, harp borçları _hak
kındaki itilafın yeniden tetkıkme 
•made ve mlitemayil bulunmak-
tadır. • 

Daha şimdiden hariciye neza· 
retinde tetkik tekliflerinin kahu· 
lü için tertibat alınmıştır. 

lngutz Kıral1nan Tebrlki 
Londra 8- ltilAfnamenin ak

tedildiğini ' haber alan ingilter• 
I<ır h, M. Makdonaldı telgrafla 
tebrik et nıiştir. 

lngillz Gazeteleri Memnun 
Londra, g - İngiliz mathu~tı 

nıüttehiden Lozan itil!fını tasvıp 
etmekte ve sulhün nihayet Av· 
rup da teessüsünden dolayı açık· 
ça memnuniyetlerini izhar et-
mektedir. 

Almanyada Oayrlmemnunlar V~r 
Berlin 9 İtilAfname sag 

oza 
atanT 

Batan Franszz 
Tahtelbahri 
Kurtulacak Mz ? 

Şerburg, 9 - Batan Prom~t~ 
ismindeki Fransız tahtelbahrını 
yüzdiirmelc için çalışılmaltta.dır .. 
Her taraftan tahlisiye gemılerı 
ve dalgıçlar gelmektedir. 

Fransız Bahriye Nazırmm 
Beyanatı 

Paris 9 - Bahriye Nazırı .M. 
Leyg dün bütiin gün bahrıye 
idaresile temas halinde bulun
muştur. Feci hadiseden heyecan· 
lı olan Bahriye Nazırı şunları 
söylemiştir. _ _ 

"Fransız <lonanmasın ugradıgı 
bu matemli felaketten çok müle· 

· · tahtelbahirlerin efradını 
essırım bnoı 
kurtarmak için her çareye - ., 
vurulmuştur. Efradın kurtulacagı· 
111 zannediyorum. 

Bir Gemi imdada Gitti 

B d 9 - Londrada bulu-
res ' . . 1 azaya 

nan Artigliye genwn, c 
- Prometeyi kurtarmıya 

ugrıyan 

gitmiştir. 
H&ta Omit var 

Paris, 9 - Pro~etek gemısı
. battıg-ı yerde bırta ım hava 

nın 1 ü ı." hala ümit habbeleri görii m şLur, 

vardır. 
Heryo Taziye Edildi . . 

Roma 9 - Tribuna ga:etesı, 

F donanmasının ve Fransız 
ransız . . k t 
·11 t• ı·n teessüriine ıştıra e -

mı e m 
mektedir. F 

M Grandi on Papen, M. 

d ·. 'M Mihalakopulus Ma arıyaga, · M H 
telgraflar . çeke!ek . eryoyu 
taziye etmışlerdır. ===-
mehafilinde 
doğurmuştur. 

bir inkisarı hayal 

M. Heryonun Nutku 
Lozan 9 _ M. Heryo konfc-

heyeti umumiyesinde huli· 
ranı 

t n demiştir ki: 
sa e_ " Beynelmilel taahbödat!a 

h st meyandaki muamef elerm 
usu • l · atı ver

haiz oldukları aynı emın 
ınek için m~kamlara hürmet esa-

sıııı iJan ettık. - t eh· 
Biribirimizi anlanıaga d"c:J ·ı-

.. t "k Bu suretle ken ı mı 
bu~ ~ !ı ·. erile derin bir surette 
le.tıınızın bışl 

1 
biz Fransızlar, 

meşgul u una~ A münasebetler 
lcendilerjle ~amdıf!>; · ·. Almanla· 

. etmek ıste ıgunız . .. 
tesıs kt"ıkleri istırapların hıkaye· 
rın çe . 1 d'k . . heyecanla dm e ı . " 
sını N tk Fon Papenin u u .. 

B 1. 9 _ Alman Bnşvckıh 
er ıu, 

TEFRİKA NUMARASI: 1 ~~~~========== 
uOUM ÇOCUK 

Me hur Rus Edjbi Matcslm G r klnin hayat romanı 
0 sıa 

Ç · n • Mttvnff ak :================7= r· kçeye evıre . . ~ırk b' sesle ınütenıadıyen 
bogu ır . -·-- Babam. yarı karanlık, dar 

od nın döşemesi üstünde, pence· 
reye bitişik bir sedire uzanmış, 
b . . . · d boyundan eyaz entansı ıçm e 
çok uzun görfinliyordu. 

Çıplak ayaklarının parmakları 
garip bir şekilde açılmış, göğsü: 
nün listiinde sakin duran ellerı 
takallüs etmişti.. Neşeli gözleri 
siyah halkalarla çevril~ıi~, yüzii 
karanlıktı. Tehdit eder gıbı sırıtan 
dişleri beni korkutuyordu. 

Annem sırtında kırmızı bir 
gömlelcfe yarı giyinikti ve ~ ere 
çömelmiş, babanım uzun ve 

yumuşak saçlarını siya~ bir tnral~~ 
arkaya lanyor, dermden gel 

bir şeyler söylenıyor~u. 
Büyük annem elımden tutu-

şi nıan bir kadın olan 
yordu. ş . 1 . . tuhaf bir yüzü, rncaman 
111nemın 

uir başı vardı. -
O bana dişinden tırnag_ı~rn 

kadar esmerliği ve yumuşaklıgıle 

k erak veriyordu .. 
ço m d' h . I' 

Ninem de, ken ıne a ıç ı 
. da ag-lıyor ve ağlarken 

bır tarz 
'- .. tün vücudu titriyordu. 
uU d - kt' Beni babama . ogr.u çe ı, 
ona yaklaştırmak ıstedı. Fakat 

k direyor ve onun arka-ben aya ' 
Saklanıyordum. sına . k 

içimde miithış bir sı · ıntı 

vardı. 

ı 

Mi 
Tamirat Borçlan Dolagısile Devlet !vlii111essilleri11in 

Tasrif Ellikleri lJir Fiil: 

( S ıg• • ı so ... \ o: ) ukıırd ı 1 ıışoiı.> a doğru : ) 

- Ver mi} eceğinı, , ermiyccck,in, vcrıniyccclc, vcrnıiycceğiz, vermiyecck• 
r;in ' z, ver ,iyccckler ılah... [Bir İngiliz t c msilt reamld lr.J 

• 
... ki T aggareci JBelçikada 
Düştii Bir Grev Yapıldı 

Brüksel 9 - Belçikada, Bo-
rinag' da maden amelesi grevi 
şiddetini arttırmıştır. Ameleler 
büyük sınai müesseselerdeki 
amelelere işlerini bıraktırrnıyn 

muvaffak olmuşlardır. Birçok 

Moskova 9 - Amerika • Ber- ı 
lin seferini yapan Amerika tay
yarecilcrinden Mattern ve Grif
fin tayyare1erinin direksiyoııuna 

arız olan bir sakatlık yiiziindcn 
Borrisofta yere inmiye mecbur 
olmuşlardır. Tayyare ktrılınış, 
tayyare ciler hafif surette yara· 

laıımışlardır. 
l maden kuyuları ve sınat mües

seseler grev halindedir. 

Zehirli Gazlar Fış!<ınyor 
Roma 9 - Ankon civarında 

bir maden ocnğmda birtakım 
zehirli gazlcr çıkmıştır. İki kişi 
ölmiiş, iki kişide hastahaneye 
kaldırılmıştır. Vaziyet tehlikelidir. 

~c::::::======================~ 
fon Papenin Lozıında söylediği 

tuk bütün Alman istasyonla-
nu d' 
randa te1siı.1e neşre ılmi~tfr. 

l 
ltllif Avam Kamarasında 

Alkı,ıandı 

Londra 9 - Lozan itilAfna-

1 
mesi, Avam Kamarasmda meb'

usl u· n alkışlarile lanmıştır. Tamirat 
ve harp borçlarının tamamile itga 
edilmesi dolayısilc birtakım iti
raz sesleri yiikselmiş ise de efkarı 
umumiye tatmin edilmiş vaziyet
tedir. Esham borsasının sağlam· 
lıgı artnııştır. 

f'ransız Heyeti DtinUyor 
Paris, 9 - Başvekil M. Her

yo ve biitün Fransız heyeti hu 

Ben şimdiye lcadar büyükle
rin ağladıklarını görmen.iştim ve 
ninemin tekrar ettiği kelimeleri 

ele anlamıyordum. 
- Babana veda et yavrum!. 

Onu bir daha hiç göremiyeceksinl 
O öldll .. Birdenbire ve çok erken. 

Ben hasta yatmış ve yeni aya
ğa kalkmıştım. Hatırladığıma gö· 
re babam bana hastalığımda çok 
bakmış, üzerime titremişti. Fakat 
o daima neşeli idi. Sonra, birden· 
bire kayboldu. Ve onun yerine 
büyük annem, bu garip icadın 
geldi. Ona unereden geldin? .. ,, 
diye sordum. 

- Yukardan aşağıya.. Nij· 
niden. 

Yürüyerek mi ? 
- Suda yürünür mü hiç. Va

purla geldim tabii. Şimdi sus, 
ses çıkarma 1. 

Sözlerini nasıl anlıyacağımı 
bilemiyordum. Bizim evde, yukar
da koca sakallı bir iranlı ve 
bodrum katında da deri alıp sa-

Romen - Bulgar 
Hududunda 
Bir Hadise 

Bükreş, 9 - Evvelki geco 
romanya hududunu geçmiı olan 
bir Bulgar çetesi, Romanya hu
dut muhafızları tarafından yaka
lanmıştır. Muhafızlar ateş açarak 
çete efradını hudut haricine at
mıştır. 5 Bulgar yaralanmiftır. 

akşam Lozandan hareket edecek· 
terdir. Pazar gUnll hiçbir içtima 
yapılmıyacakbr. P zartesi gDnU 
kabinenin Reis~Umhurun riyaseti 
altında toplanması muhtemeldir. 

Lozan itilifı olur olmaz, M. 
Heriyo, Reisicilmhur M. Löbröne 
ve hükümete tt>lefonla haber 
vermiştir. M. Heryo, parlamento 
mesaisini bitirdikten sonra Tah· 
didi T e lihat Konferansında bu· 
lunmalc üzere Cenevreye gide
cektir. 

tan bir Kalmuk oturuyordu. Bu-
rada yukardan aşağıya ge
linebilirdi. Veya trabzan
lardan aşağıya kaymak ve· 
ya düşlildüğü takdirde nşağıya 
da yuvarlanmak miimklindü. 

Fakat suyun yukardan gel
mekle ne alakası vardı? Hayır, 
muhakkak ninemin söylediğinde 
bir yanlışlık olacaktı. 

" Ne için su ayım ? n diye 
sordum. 

"Çiinlcl burada gi.irliltU edil
mez!. .. diye cevap verdi. 

Onun halinde öyle bir sami
miyet, neşe bir cana yakınlık 
vardı ki, daha ilk günde dost 
olmuştuk. Ve imdi ne kadar çc-.
buk miimlcünse bu odndan çık
mak istiyordum. 

Annemin tavırlarına lizülüyor
dum. Ağlamaları, şikayetleri ben-
de sılcıcı, yeni bir lıi uyandı
rıyordu. 

Onu böyle ilk defa görüyor
dum. Yoksa o daima sert, ciddi idi, 

Sayfa :5 

Gönül işleri l 
Buhranın· 
Evlenmelere 
Tesiri 

··) ırmi dort ya;-ıııdu) ıın . lki 
hunıJ.. ... r ncdenhcri lıir kı zla .. e, ı · 
sİ\0111111. İ lk '"t'ne) ı .ırkadu'.? ula
ı ak geçirdik. 'oıır.ı ailt i ı::c\ i~ti
giıııiz i iiğrc ııcl ı . Kdtnıııck ~artıle 

• görii ':ınPmİze mü aadt• rtlHcr, h.ıt· 
ta ,., Jcrİn" hile knl ı ııl etmekten 
t·ekınıııedil.-r. Fakat h.ılıamla heı .ı· 
lX'r ı:.ılı ;;il)Ordum. Bıı :-ene biitiın 
~eı ınm eınizi kuyhett ik. Birçok ta 
hou..1 girdik. Bu şerait dahilinde 
e\ lf'ıınıı•yi tdıır ctınrk lazııııgrl-

ıliğıııı Ö) INl i ın. ~iıphelendilcr. 
Kııı almak ı ... IC'ıııecliğiıııi andılar. 
lfollıuki kızı eiddrıı C\ İ)Ofllın. 
Fakut oıılaı ı jkna e lı·mi\oı uııı. 
,'\c ) apacağııııı ~n~ırdıııı.,, • 

Hd rncı H.K. 

Buhranın evlenme hayatındaki 
tesirini gösteren bu vak'ayı bir 
misal olar k kaydediyorum. Bu 
me elede genç, aileye samimiye
tini anlatamamış olsa gerektir. 
Bence kıza niyetinizi açıkça söy· 
leyiniz ve izdivaçtan vazgeçmek 
niyetinde olmndığınızı, fakat te· 
hire mecbur olduğunuzu anlatı· 
nız. Ailesile de açıl·ça konu· 
ştmuz. Zannederim ki vazi
yeti a nlamamakta inat etmiye• 
ceklerdir. 

* "Cahil bir kızla iki sene ka-
dar seviştik. Uzun zaman beraber 
düşüp kalktık. Ailesi işi haber 
aldı. Bizi görüşmekten men için 
kızı başka şehire kaçırdılar. Ora
dan cin bir müddet mektuplaş
tık. Kızın babası bunu habeı 
almca, derhal kızını müstacelen 
bir gence nişanladı. Kız ağladı, 
sızlad ı . Nışanı bozdular. Tekrar 
aileden bir başkasına nışanladı
lar ve derhal evlendirdiler. Şim· 
di mesut olmadığını işitiyorum. 
Fa icat ne yapacağımı bilmiyorum.,, 

Evlenmit olması bir emrıva
kidir. Bir müddet bekleyiniz. 
Belki kıı yeni hayatına alışır, 
mes'ut olmıya başlar. Sizden 
mektup veya bab r alırsa, ilmide 
dllşerek bedbaht olur. Aradan 
uzun bir zaman geçtikten sonra 
kız kocasından ayrılmakta ısrar 
ederse, o vakit dllşiinürsllnllz. 

HANIMTEYZE 

:= TAKV/Af ::= 
~AZAR 

11 ca.- tO TE 1 !UZ • 932 hım 65 

"..rabt L Hu nl 

5 -Rcbiü::vcl• 1351 r··Ha:ı:lran•Hne• 1341 

v .. ı.u ,~ ,~ Vakit ~l••satl 

Gllaet 1 55 -t. 37 lAkıam 12. - \ 19. 42 
Öil• 4. 38 12. 19 Yatıı 1 59, 21 43 
İkindi lt S6 16. :lO lmaak G. 87 2 21 

ve çok az konuşurdu. iri \•Ücudu, 
bakımlı bir kısrak gibi temiz 
parlak ve tertipli idi. An
nemin çok sıkı bir vncudu 
iri, uzun kolları vardı .. 

Falcat şimdi üstü b .darma· 
dağınık, perişan bir manzara ar· 
zediyordu. Başında muhtCicın bir 
çelenk gibi daima taranını mun
tazam duran s çları kısmen yii
züne ve kısmen de çıplnk omuz
larına dökülmüştü. Hatta örgiilü 
kalmış bir demeti de babamın 
ha ı üsUinde &atlanıyordu. 

Uzun zanıandanberi odada bu
lunuyordum. Fakat o bir kere bile 
bana başını çevirip hakmamışh. 
Mlitemadiyen babamın saçlarını 
tarıyor, ağlıyor, hıçkırıyordu. 

Bir polis refakatinde gelen 
siyahlar gıyınmiş bir talcım 

adamlar, kapıdan baktılar. 
Polis "çabuk hazırla!.,, cliy 

ten ters ba~ırdı. 

l Arkuı var) 
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GEÇERKEN ... 

__,_, -----+- Çapkının Suratına Zorlu Bir Şamar 
Bir Beygire 
Çocuk Verer Ve Arkasından Bir Şırrrrak ... 

Kari Mektupları 
1 

Artistliğe 

Bir Adam 
Be\gr.ıt civarmdaJ Prigrevitas 

köyünde pazarda dolaımakta 
olan Aleksandr isminde bir köylU 
bir çingenenin rakip olduğu gU
ı.el ve kıvrak bir beygiri görünce 
duraklamıştır. Çingene ne tarafa 
giderse köylü de onu takip et· 
miş ve nihayet çingenenin 6nUne 
çıkarak altındaki beygirin satılık 
olup olmadığını sormuştur. 

Çingene beygiri bir kere şaha 
kaldırdıktan ~oı1ra: "Bir saatten· 
beri peşimi tnkip ettiğini görll
yorum. Anlaşılan beygirim çok 
hoşuna gitti, istediğim fiati verir
sen bu beygirin sahibi olursun 
demittir. 

Aleksandr başını yere iğerek 
bir müddet düsündükten sonra : 

- Bende istediğin kadar de
ğil, bir metelik bile yok. Fakat 
tlç tane oğlum var. Eğer kabul 
~dersen çocuklarımdan beğendi-
ğini beygire mukabil sana veri
rim ., demiştir. Çingene derhal 
beygirden aşağı atlıyarak: "Tek
lifini kabul ediyorum. Çabuk 
çocuklarmı getir, göreyim ve be-
{Jendiğinıi alayını " cevabını ver
miştir. 

Aleksandr koşarak evine git-
miş, ıokakta oynamakta olan 
çocuklarını alarak çingenenin 
yanma gitmiştir. Çingene, köy
IUnUn çocuklarından ı 2 yaşların
da elan Vasili beğenerek: "İşte 
bu oğlan işime yarıyacaktır, de-
miş ve beygiri Aleksandra 
vermiştir. Sonra Va~ili ko· 
!undan tutarak çadırların 
bulunduğu ormana doğru yürü
miye başlamıştır. 

Fakat ormandan geçınekteler
ken yolda tesadüf eden jandar
DJalar çingenenin yanmda beyaz 
bir çocuk görünce şüphelemiş
Jer ve çocuğu nereye götürdüğü
nü sormuşlardır. Çingene gü
lerek: · " Bu çocuğu baııa bir 
köylü, beygirime mukabil 
verdi. Mükemmel bir mUbadele 
değil mi?,, Demiştir. Fakat b J 

fikirde olmıyaıı jandarmalar her 
ikisini de karakola götürmilşler, 
cocuğu bir yetimhaneye gönder-
dikten sonra cingeneyi nezaret 
altına alarak çocuğunu bir bey
gir ile mObadele eden köylüyü 
aramıya başlamışlardır. 

Kıraliça Haııse Atıldı 
Franuda Nansi şehrinde Da

rülfünun talebeleri her sene ara
larında bir " Darülfiinun Kıra
Jiçası " intihap ederler ve Kıra
Jiçanm şerefine balolar, müsame
reler, gezintiler ve çeşit çeşit 

eğlenceler tertip ederler. Bu sene 
Nansi DarUlfUnunlular Kıraliçalığına 
22 yaşlarında Slizan Parmantiye 
isminde bir ktz talebe biiyiik 
gUrtiltülerle intihap edilmiştir. 
Adedi binlere baliğ olan talebe 
yeni kraliça şerefine bir balo 
tertip etmişlerdir. Gece yarısına 
doğru tam balonun en neşeli bir 
zamanında birkaç polis içeri 
girmiş ve biltün talebenin şaş
kınlıkları arasında kıraliçayı tev
kif ederek hapishaneye götür
müşlerdir. Meğer " Dnrülfünun
lular kraliçası " gayri meşru ola
rak kazandığı çocuğu kraliçalığa 
intihap edilmeden birkaç gün 
evvel doğurmuş ve çocuğunu 
iple boğduktan sonra bir çukur 
yaparak gömmüıtUr. 

Yapılan muhakeme neticesin-
de kraliçe Süzan altı ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

Kurbağalar Müsabakası 
Ne\•york ( Hususi ) - Kali

forniya Enşeleş - Kampta şimdi-

Aşık 
"Dalga Geçiyorsun Ha ... Hel;-Dışarı Çıkalım Da O Zaman.,, Bir Genç ! 

"Bendeniz iptidai mektep me
zunuyum. Daha kUçUk yaşımda 
artisUik kalbime bir ok gibi 
saplandı ve bUyük bir yara bı
raktı. Çok rica ederim, ga
zetenizle fotoğraflarımı neşre
diniz Artıstler gibi bir kumpan
yaya dahil olmak için bana }ıar
dını ediniz. 

TUnelln önünde bu manzara gUnUn her saa m lfe gorülUr 
Daracık methal, arı kovanı aldı. Alamıyanlar, öteki vagona kapnndı. Uzun bir zil sesi. Te-

gibi uğultular içinde.. Herkes, kaldılar. lefon başındaki memur, hareket 
önde gidenin adeta hasını canı.. Bu irili ufaklı kafilenin turni- işaretini veriyor, araba, ağır a~ır 
Her ne bahasına olursa olsun keden geçişleri de doğrusu te- kalktı. 
başk lar:nı itip kalop bir an ev- maşa zahmetine değer. Yol, uzun değil, kıu, hem 

O yuca olan kalbinizden müş
fik bir peder olarak saf vicdanı
nızdan sabırsızlıkla beklerim. Ben 
gibi vatandaşınızın geııçllğinin 
kurtulmasını herhalde istersiniz. 
Gözyaılanmla, baki hürmetle· 
rimle mllbarek ellerinizden sıka
n m efendim. 

Adanada Saatkuleal civarında ısütçll 
Osman Efendi vasıtııslle Sırrı 

Cevap: Gazeteye resim derci 
surotUe artist olmak kabil değil

dir. Bu hususta alikadar inema 
kunıpanyalarımn memleketimizde
ki mümessillerine mUracaat eder
siniz. Mektubunuzda henüz ilk 
mektebi bitirdiğinizi ıöylliyorsu

nuz. Bugünkü asırda artistlik için 
umumi malümat ve umumr kUltür 
lazımdır. Bu geçici heveıc kapıl· 
madan evvel tahsilinizi ikmnl et
menizi tavsiye ederiz. 

vel gişeye yetişmek .. İşte gaye bul Kendinden büyük bir bohça çok kısa.. İki dakika ancak ıli- A 1 k '116 •k • 
Sazan öyle vaziyetler oluyor ki, ta~ıyan, yüz elli kiloluk, bıyıklı rilyor, fakat, hiç şüphe yok ki, ıafur a lY.l USl l 
bir adım, ne ileri, ne gerı... bir Ermeni dudusu, lurnikeye bir dUnyanın en can 811ucı, en aar- ;; l 
Sanki gaipten bir ses: tilrli.i sığamadı. Bir iki saldırdı sınblı, en rahatsız yolculuğu, bi- V Sf Q f ar l 

- Yerinde say! kumandası amma, nafile... zim tünel arabalarmda yapılan U kk d 
vermiş s1ibi.. Bohça ile birlikte bu döner bu kısa seyahattir! Araba hızını n Q ln lJ 

Bu müthiş kalabalığı omuz dolabın içine imkanı yok gire.- alınca, bir kere bütün yolcular, 1 

omuzu sökmüyor:' diye tarif etmek medi. kafa kafaya geldiler. 

birşey ifade etmez. iğne atsan Biri8İ akıl öğretecek oldu: Ayakta duranlar, pek muhte-
yere diişmeı desen ° da kuvvet- - Madam.. Madam.. Evveli rem bir zata rastlamış gibi ildde 
siz kalır. Kı~aca: "Akşam .saat- Ondan bohçanı sok.. sonra s~n bir .veri ere kadar egw Herek 
larinde tünel gişesinin önü!,, g"İı· J reverans yapıyorlar. Yanım-
demek kifi .. 

Kulaklar, bu esnada neler Dudu, kııdı: da çapkının biri \'ar. Sıksık 
iıitnıiyor: - Siz ne deorsıınuz hanım.. karşıdaki Madamla, göğiisgöğlise 

- Ne itiyorsun bel Bohı;aya da a~·riyeten bilet kes- karambol y;ıpıyor. Madam, bu 
- Efendi, üçtür başparmağı- tireceğim? kıırambolların arabanın sarsıntı-

mın nasırma brısıyorsun! Memur, bal<lı ki olmıyacak, sıııdan ileri gelmediğini an-
- Aman kızım.. Senjn elin bohçayı turnikeye soktu. Mada- ladı . Çapkına dikdik bakıyor. 

uzundur. Bana şuradan bir bilet ma da: Öteki, oralarda değil. Yamııdaki 
alıver sevabına.. - Haydi dedi, ayır ayakla- gencin kulağına eğilerek, hafifçe 

- Hu ... Mükerrem ... Çantayı rmı bin. üstiiııc ! Madamı gösteriyor: 
açamadım .. Bozukluğun varsa liç Zavallı kadının bohçanın üs- - Dalga geçiyorum. Anlıyor-
kuruş veriver bana.. tüne kühcylina biner gibi aza- ıun ya •. • 

- Eyvahlar ol~un .. Yine yük- metle yerleşip, ötetarafa bir sreç- Madam, sahipsiz değilmit 
leniyorlar... · v Ç k t 

B
. "h . b v mcsı var... megerse.. ap mm sura ına zor· 
ır ı tıyar agmyor: 

Etraftan gliltişüyorlar: lu bir tokat indi .. - Ne oluyorsunuz canım .. 
· - Sırat köprfüıü, sırat köprü- Delikanlı neye uğradığını 

Cennet kapısında nöbet bekle· 
aü anlayamamıştı. Cevap vermeğe 

miyoruz ya ... Hepimiz gireceğiz!.. ··· 
Uzun bacaklı bir adam, arka- hazırlanıyorken suratında ikinci 

Şaıı gözlü bir Yahudi ha-
tırlattı: da kalan arkada~ına ıesleuiyor: bir tokat ela ha çatladı. Korkunç 

_ Dikkatli olahm. Yankesi- - Ne duruyorsun be... Am- bir ıea: 
ciler etrafta dolaşı) or .. Tünelde , ma uyuşuk ıeysin ha... - Dalga geçiyorsun ha •.. 

Z f 1. · b" Dedi, hele dısarı çıkalım da tü-en sakınılacak ~ey de bu.. ayı , çe ımsı:ı ır ıeı : . 
N ? Ö d k ·ı nel mi geçiyorsun, dalga mı? Profesyonel pikpokeler, ma- - e yapayım n e ı er 

l · ı Ben aanıı anlatırım ... lürn ya, böyle fırsatları kollarlar. yo vermıyor ar. 
B 'k · · d · Çapkının, bu tehdit aklını Bir aralık gişenin önü tenhalaşır - ecen smm emıyorsun 

d başına getirdi. lmkinını bulsa, 
gibi olmuşltı. Bilet alabilenler a .. 

Teker teker yüzlerce adamın keudini vagondan dıŞ!\rı atacak ... 
r== 

ye kadar işitilmemiş bir müsabaka 
yapılmıştır. Bu müsabaka kurba
ga1ar arasında yapılan yüksek 
atlama müsabakasıdır. 

Birkaç kurbağa merakl•sı 
tarafından terbiye edilen kubağa
lar on binlerce se} ircinin huzu
runda müsabakaya girişmiş ve 
bunlardan " Littl - Tobi ,, ismin
deki kurbağa 4 metre yüksek
liğinde biı· mania>'• atlıyarak 
rekoru kırmış ve birinciliği ka-
zaıımıştır. 

Mü!'Jabakadan sonra Kalifor
niyada birçok kimseler lrnrbağa· 
ları toplamiya ve terbiye eltik
ten 5011ra yüzlerce dolara sal· 
mıya başlamışlard;r. 

bu daracık yerden geçmesi, Bu esuada. vagon, ağırlaştı. 
epeyce uzun sürdü. Bir saniye ıonra da kapılar açıldı. 

Vagonlar da ne oturacak, ne ilk işim gözlerimle çapkını 
ayakta duracak, ne de cambaz aramak oldu. Çocuğu koydunsa 
gibi demire sarılacak yer kalma- bul. Tecavüze uğrıyan hanımın 

kocası dişlerini gıcırdattı: 
mıştı. N l 1 b' - ası o sa ır gUn yine 

Bir taraftan, veni ''Olcular 
J J rastlaşırız.. Bak elimden kurtula-

geliyor; memur elile işaret etti: bilir mi? 
- Tamam!.. Bundan sonra- Bir Ermeni. kıskıs güldü: 

kiler öteki katara... - Aşlrnlsun 1.. Filer alAnglo 
Hepsi birden itiraz ettiler: doorlarsa işte budur!.,, 
- On dakikadanbeı i bekli- Bu kliçük seyahatten benim 

yoruz. içeri girenler bizden son- aldığım intiba şu: 
ra geldiler.. Memur, ellerini Tlinel geçerken karambol yap-
oğuşturuyor. mamıya çok dikkat etmek lAzım. 

- Ne yapalım 1 Yer yok L Sonra karışmam, isteka kafanıra 
Tünel arabaf.ı. nerdeyse hare- indlii gibi akhnız batınıza gelir .. 

ket edecek. Kapılar, birer birer 'f 'f 

Cevdet Beye : 

Alaturka muıikinln kllsik 
eaerleri ve Ustatları hakkında iyi 
ve do~ru malumat alabilmek için 
Rauf Yekta Beye müracaat et
meniz lazımdır. 

KlAsik musiki üstatları mızın 
batanda lsmail Dede ve Şakir 
Ağayı hatırlıyorum. BliyUk Dede 
Efendi na mile maruf olan f ımatl 
Dedenin "kir.,ları ve hele şerkı
ları şaheserlerimiz meyanındadır. 

Şakir Ağanın yarattığı ferah-
feıa faslı alaturkanın en kıymetli 
ve en gUzide eserlerini ihtiva 
etmektedir. 

Bu iki üstat ayarında daha 
birçok alaturka Ustatlarımız da .. 
ha vardır. Son neslin musiki Uı

tatları arasında Tanburi Cemil 
Bey bilha11a tebarüz etmektedir. 

Bu hususta aalim ve müsbet 
malümat alabilmek için Rauf 
Yekta Beye veya DarUlelbanın 
eski hocalarına mUracaıt edebi
lirsiniz. 

Cevaplarımız 
Devlet Matbaasında kırmaha

nede 239 Abdülkadir Efendlyı: 
Mektubunuzda "Dilsiz ve ıa

ğırlar umumiyetle aan'at ıahlbi
dirler. Dilsizlerin hemen hepsi 
okur yazarlar. Cemiyetlerinin 
reisi bulunan SUleyman Sırrı Ef. 
evvelce bu efendileri bir araya 
toplıyarak bir ldUp tesis etti. 
Bir sene evvel feshedilip iki 
ay sonra tekrar klllplerini tesis 
eltiler. Fakat bir türlü anlaşmak 
kabil olamndr. ,, dedikten sonra 
tamamile şahsi mahiyette iddia· 
larda bulunuyorsunuz. Maalesef 
dercedemiyeceğiz. Bu hususta 
mahkemeye müracaat edebilirsinir. 

Balıkesir ZabıtkAtibi Yalrnp 

Beye: 
"Türk kadını mühlik midir?,, 

anketimiz iki gün evvel nihayet 
buldu. Geç kaldığınızdan yazınızı 
maalesef derccdemiyeceğiz. Se
Hlmlarımız. 



Bu Sayfa Dünya Matbuatında 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Dünyanın Dört 

Köşesinde Görülen 
Garip Hadiseler ' 

Eski Elbiseleri 
Yenilerile Değiştiriyorlar 

Lening ratla 1 temmuzdanberi 
b elediye elbise dairesi kadın, 
erkek ve çocuk elbiseleri değiş
tiren istasyonlar açmıştır. ~u 
istasyonların adedi 1!0 tanc dır. 
Bu istasyonlarda kullanılm~~ 
elbise satın alınabilecegı 

Dünya I\lf atbuatından Karikatürler : 

gibi eski elbiseJeri yenilerile de-

i'işlirmek te mümkündür. . 
Eski elbise bırakanla.ra b~r 

\'esifra verilmektedir. Eslo elbı-

'• l ı ıı J, or ıı •ısıııı ı.t '.ıı ( Hıı ;,. •' ı llH i ili t.\ of.-tr.lk 
. ' pa r.ı ı;:ıııtn ıııı ı -.tı~ •r • ı 1 • 

N"v~ o k Judjr: 

,,, elli( 111 11. ı rnhlı il\ iP ıııi : Eh .. Xt• ~ .qı.ılıııı'. z. ııı:ın 
ı .,, lı . n,.niıı ki •h~ az.ılılı da lı.tl, tnl, i He ~l Zİ) orum. 

•elerin kıymeti koıuite laraf ından 
tayin edilir. 

~apzcılann 
içtimaı 

* 
Leningratta kapıcılar bi~. iç

linıaa davet edilmişlerdir. Muza· 
kerat ruznamesinde şu mevzular 
\rnrdır: "Sokakların ve meyda?· 
lerın temizliği, umumi bahçelerın 
himayesi ... 

Bir Zenci 
Amerika 
'Reisicünzhur Namzedi 

A 'k komünistleri reısı· 
merı a F d 

c:ümhurluğa namzet olarak 0~ 
lıminde bir zenciyi intihap e~~ıf· 
lerdir. Reisiciimhur namzethgıne 
bir .zenci seçilmesi, Amerika 
tarihinde ille defa vuku bulan 

bir hAdisedir. . .. 
F ord Darülfünun tahsilı gor-

il b. t' s·r müddet hl f ır ~enç ır. 1 • 
L aosyalıst uarpte çahşmış, sonra f k 
olmuı ve nihayet komUnist ır a· 

· t' Amerikada J .t ıına geçmış ır. 

aıilyon zenci vardır. 

* Tayyare ile 
Tohunı ekiyorlar 

k 1 tanklar Ziraatte ma ine er, 
kullanmak ta artık geri bir usul 
olmak Uzeredir. Ruslar son za· 
~anlarda tohum ekmek için tay
Yareden istif ad eye başlamıılardır. 

ilk tecrübeyi Kafkaıyanın cd
nubundaki pirinç tarlaların . 8 

)'apmıılar ve memnuniyeti mucıp 
neticeler almıılardır. Bir .tayyar~ 
ile on dönilm tarlaya bır dakı 
kada tohum atmak mümkündür, 
daha garibi, tayyare ile yapılan 

1 ti ver-ıeriyat daha fayaa 1 ne ce . 
mit ve tayyare ile tohum eKılen 
yerde daha fazla mahıul alınmış
tır. 

Japonlar 
Çocuklarını 
Satıyorlar 

Londrada çıl<an News Kro-

nikle gazetesi yazıyork: h 
1
. · 

b. a\'a ısm-"japonyanın ırço 

de şiddetli bir kıthk vardır. Bazı 
yerlerde halk fasulya t~humu 
yiyor ve çocuklarını, bılhassa 
kızlarmı yok pahasına satıyor: 

Köy teşekküllerinden ve zıral 
cemiyetlerden Uç aylık bir nıo
ratoryom ilanı için istida ya~
maktadır. Ayni xamanda köylu· 
lere bir yardım olmak üzere 
doksan milyon liralık kred~ t~l~p 
edilmektedir. Vaziyeti tetkık ıçın 
Meclisin fevkalade bir içtima 
aktetmesi muhtemeldir. Hilkiimet 
matbuata, müheyyiç haberler 
neşretmemeaini tavtiye etmek
tedir. " 

Amerika Polisi Kaçakçzlar 
Mevkuflara Nasıl /lVlücadelede 
İşekence Ediyor? 

1 
Amerika Reisicümhur intiha-

'k ı· · · kuflara batında orta.\•a atılan en miihim Anıerı a po ısının me\' 
işkence etliği hakkında son :a· mesele içki meselesidir. Bir fırka 
manlarda Amerikan gazetelerın- içkinin serbest bırakılması, öte-

de garip neşriyata tesadüf ofu- kisi menedilmesi Ielıincledir. 
nuyor. Bu ciimleden olarak 
Lindberg'in çocuğu kaybold~
ğu zaman çocuğun mürebbı· 
yesi olan ' kızı tevkif ett~ler. 
Karakolda kıza işkeı~c~ ettıler. 
Kız bu yüzden ölüp gıllı. . 

Şikago Tribiin gazelesı bu 
münasebetle diğer bir vak'a 
kaydediyor: 

Polis, geçende sevgilisi ile 
otomobilde giderken, siiratli git· 

tikleri için 20. y~şında. bir genç. 
kızı tevkif etmıştı. Polıs km ,·e-
sikasız otomobil idare ettik· 
lerini itirafa sevk için 
tiddetle tazyik etmiştir. Kızın 
avukatı, genç kızı bir . hücreye 
kapadıklarını ve ertesı sabah 
baygın bir halde bulduklarını, 
kızın kolunu bayıltıncıya kadar 
kestiklerini söylemektedir.,, 

Şikago 

Belediyesi 
İflasta 

Şikago Belediyesi iflAs halin

dedir. Belediye Reisi Mister Cer· 

mark. Belediyeye para verilmesi

ni temin için Ayan Mecliıine fU 

beyanatta bulunmuştur : 

Şikağo Belediyesi 85 milyon 

dolAra muhtaçbr. Bu para temin 

edilmezse ı ağustos tarihinde be· 
Iediye kapılarını kapamıya mec· 
bur olacaktır. Bugün bile memur-

Fakat bu işte en ziyade çnlı

şanlar kaçakçılardır. Çünki ka

çakçılar içki kaçakçıhğı yapmak 

için 200 milyon dolar sermaye 

dökmüşlerdir. içki serbest olursa 

bu sermayelerini \'e i~lerini kay

bedecelderdir. Bu sebeple intiha-

balla içki aleyhtarlarının kazan

ması ıçın milyonlar ıarf etmekte· 

<lirler. 
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IHııı) :ıııııı i ktıı..Ld ı 'azi) e ti, 

hıııııt \&7.İ) ı•t deııı ok "aİ1. 6 ! 

}ara liç ayhk borcumuz vardır. 

Blitçenıizi 167 milyon dolar· 
dan 125 milyon dolara indirdik. 

BugUn eskisi kadar cinar valc'a

lara tesadi\f ~tnıiyoruz. Fakat 1 

ağustostan itibaren ne olur, onu 
ancak Allah bilir. 

Dünya Matbuatından Karikatürler: 

H.>:32 aentislnde Alman ıok:ı.klarının mau zara ı. 

Bcrlin ı ~ cilam ,Mootag 

18 Milyon 
Kiş.yi Hadım 

Yapmak Lazım 
Loııdr.ıda çıltaıı Daily Mail 

gazetesinde okuduk: 
11 Diınagan geri kalmış 18 

mil} on vatandaş hadım edilme
diği takdirde, biitiin Şimali Ame· 
rika ölüme mahkümdur. 

" Bu hiikmü veren insanların 
ı lahı için teşekkül eden ve azası 
arasında belli başlı alimler bulu
nan bir cemiyettir. Bu cemiyet 
bu kanaatini bir beyanname 
ile ilan etmiştir. 

"Bu cemiyet, dimagan hasta 
olan herkesin çocuk sahibi ol· 

maktan menedilmesini istemek· 

tedir. Çünki bu kabil kimsele· 
rin çocukları ikhsadt-n müstakil 
olamamaktadır. Amerikada bu 
kabil insanların adedi 18 milyona 
baliğ olmaktadır. 

" Yine bu cemiyetin verdiği 
malümata göre son yirmi sene 
zarfında Amerikada 6 !.ıin kişi 
hadım edilmiştir. Bu ameliyatı 
geçirenlerin çoğu bu tedbirin 
lehin dedirler. 11 ----

Hiç İşitilmemiş 
Garip Bir 
Otomobil Kazası 

F"r.ansada Kulommicr ile Paria 
arasında timdiye kadar hiç rıarül
memiş, ço'' garip bir otomobil ka
xaaı olmuıt ur = Deni iaminde bir 
ut ku\•\•etJi bir motoaildette 
eaatte 120 kilometrelik bir aüratle 
kotarkcn bir kaşenin dcneınecinde 
bir kamyon ile karıılaşmıı, fakat 
kamyon o derece meyilli bir \•aziyct
tc imit ki moloıiklet dcvrilancmi~, 
kamyonun radyotörünün üıcrinden 
a4aralc yolun hendeğine düşmüştü·. 
Hidiaeyi mütcakıp adaına ıormuşlar : 

- Nasıl oldu ? 
- Ben de bilmiyorum cevabını 

verıniıtir. 

B.711a: B•rllıa am M•rrul J.oz.1ıı kımrı r:uı ~rıı ııı ııııı u ııı ı ı .. ıı varas ı. 

Mo•lı•v• ı latılHtria~l.aı lr• 

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

Dünya 
Buhranını Gösteren 

Birkaç Misal 
Lehistan da 
Açlık Var 

Lehistanda iktısadr hayatm 
her safhasına şamil bulunan buh· 
ran günden güne şiddetini art· 
tırnıaktadır. Bu buhran, bilhassa, 

memleketin iktısadi hayatı üzerin· 
de mühim rol oynıyan, köylü 
lizerinde tesirini göstermektedir. 

Gazeta Handleva isminde bir 
Varşova gazetesi vaziyeti şöyle 
tasvir etmektedir : 

11 Ziraat makineleri yapan 
fabrikalar feci . bir haldedirler. 
Bugün kabiliyetlerinin ancak 
yüzde onu nisbetinde faaliyet 
halindedirler. Köylünün borç~ 
lanması günden güne artıyor. 
Ziraat Nezaretinin verdiği ra• 
kanılara göre köylüniin borcu 
4 milyon liradan fazladır. Köylü 
baştanbaşa sefalet içindedir-. 
Köylüniin sonineği, son domuzu 
da mUzayede ile satı\mıştır; on 
lirnya at satıldığı görülmektedir. 
Köylllnun yarısı aç ve çıplaktır. 
Köyler vardır ki köylüler günde 
bir defa ekmek yerler. Tuz bile 
Lehistanda lükı CfY• meyamnn 
girmiştir . ., 

Anıerikada 

işsizler 
Londrada çıkan DeyH T elegraf 

gazetesi yazıyor : Amerika Ayana 
iş izlere lrnrien verilmek Uter• 
2 miJyar dolu tihsisat kahul 
et mittir. 

Diğer taraftan eski askerler• 
yardım edilmek ilıere 2300 mil
yon dolar tahsisat kabul etmittir. 

Bu iki rakam işıiılerJe, eıki 
askerlerin Amerikaya ne kadar 
pahalıya mal olduklarmı göster
miye kafidir. 

Bugiin Amerikadaki İfsizlerin 
miktarı J 0,634,000 tahmin edil
mektedir. Kanunusanidenberi bir 
buçuk milyon kiıi daha itten 
çıkarılmıştır. Bu ıuretle mevcut 
işsi1Jerin miktarı 13 milyon tah
min edilmektedir. Bu miktar nü
fusun onda biridir. ÇahtıD un .. 
surun yaruudır. 

Zira al 

Ve ihracat 
Buhranı 

.. 
Almanya bir Hnayi memleke

ti olmakla beraber, son zaman
larda bir de zirai buhran geçir
miye başlamıştır. 

Ziraal Nazırı, Kolonyada top· 
lanan ziraat kongresinde irat et· 
tiği nutukta ziraat mahsullerinin 
günden güne kıymetin· kaybetti
ğini ve bu yUzdeıı köylünün 
mütemadiyen borcunun artmakta 
olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

"Beş senedenberi ziraatimiz 
biiyiik bir buhran geçirmektedir. 
Zirai mahsullerimiz ylizde elli 
nisbetinde kıy metini kaybetmiştir. 
İşsizliğin en milhim sebeplerin
den biri budur. 

Fakat AJmanyada buh-
ranın artmasına en ziyade mli
essir olan şey ihracatın azal
masıdır. Geçen ay zarfında 
Alman ihracatı tekrar 35 milyoa 
mark düşmüştür. Şimdiye kadar 
ihracatın bu derece dilştüğli gö· 
rülmemişlir. Geçen aym ihracat 
yckünu 929 teşrinievvel ihracatı· 
nın yarısına muadildir.,, 

B•rlin: Funlcfert•r (•Jo noas 



1 Sayfa ION POSTA 

MÜTHI FACiANIN T AFSILrA Ti 
Makinist Diyor Ki: ''Müthiş Bir Sarsıntıdan Sonra 

Lokomotif Bütün Azametile Yuvarlandı.,, 
( Bat tarafı 1 inci Npada ) 
Parçalanan vagonların bazıla

nnda b · .. ·day vardı. Diierleri 
boı ve yolcu vaıonlandır. 

Kaza vukuunda telgraf direk
leri de devrilmiı ve teller klmi
lcn kopan11tur. Polatb ile muha
berat mlUkiye telırafhaaeıinin 
tellerile yapılalNlmiflir. 

llaha.Wa 

Ankara, 10 (Hususi) - Evvel· 
ld g tin saat 12,ao da bvaclan 
hareket eclea mahtelit trenin 
P olath ile Beylilr.k&prü arumda, 
( 400 - 468 ) inci kilometrede 
uğradağl feci kuanın zayiatı 

ıudur: 
Devrilmiş bir lokomotif ve par

çalanmıt (1) omaibls. (t) furgon, 
(3) yolcu ve (8) y&k vagonu. 
Bu yük vagonlannın kısmı azamı 
buğday dolu idi. 

Bunun haricinde insan zayiata 
da şudur: (US) ağır yaralı, (31 
Yef at, (US) ka11p. 

Kayıplar, kaza esnasında va
gonların albnda kalarak ezilen 
ve kendilerinden eser bulunama
yan kimselerdir. Ağar yaralılarm 

ekserisi terhis edilmiş vatan
daılardır. 

Kazanan ilk tahkikata yapılmıt 
•• ilk ıaonolduiu aibi makinede 
böyle feci bir kazayı ıcap 

ettirecek bir arızayı man-
tıkan izah mibnkl\n olmamış 
oldup aibi, facİanlD vukubuJduğu 
J• yokut oldaju için herhangi 
bir lllrat anzuı · da kabili kabul 
ılrllmemlftir. 

Tahkibbn İllkifaf Ye netice-
lenmesine iDtluren makinist Fa
ik Efendi tefti oluamaflar. 

Polatlı 10 ( H...U ) - Kaza 
malaalline gelerek vaziyeti lfzle-
riale tirdim. Ceeetleri bulunan 
( 3) 616 u. ......... ezilip par-
çalaachldan ic1a lraJIP olarak ta..
aif edilea ( 18 ) ntaclapa balii 
... klan ( il) raka•, be
nls yola lilteleri tetkik 
edilip kat'ı miktar teabit edil
•eaıit olclaiu için, umumi 
116 adedini ifade ediyor ad
dedilemez. Maale1ef kayıplaran 
htlviyetleri de umumiyetle tesbit 
edilememiftir. 

Kmbp parçalanan vaıoalar
daki buidaylar tamamen zayi 
olmuttur. 

imdat trenile Ea.kişebre ilk 
ıöaclerilen yaralı kafilesi 10 kifi
den ibaretti. Cnıalesi, memleket 
hastanesine yabnlllUftlr. 

Sarra 

Eski,ehir, 10 ( Hususi ) -
Kazaya uğnyan tren rakiplerin-
den 'yarMttnanlar aruıada bu 
trenin bagaj kondDktarn Abdül
kadir, tef dl tren Ali Rıza Efen
diler ele nnlır. Ben, vak'a 
mahalline haraket ediyorum. 

Bahaetti• 

Polatb, 10 ( Huausi) - Fa
cia hakkında aldapm Wailita 
göre kazanın ne suretle vuku 
bulduğunu teıbit ettim. 

Bildiriyorum: 
Ankara • lttanbul yolu llze· 

rinde Beylikklprli civar.ada bir 
Ttraj vard1r. Beylikk6prli iıtaayo
nü bu virajm ara11 1500 metre 
kaclardar. 

Evvelki sDn Ankaradan 1,25 
te kalkan ve içinde lzmir 
Adana ve latanbula ıideo yolcu
lar bulunan tr. laerglba normal 
o · 1 'l,20 ele bu virajı ıeçer ve 

Mucize kabilinden kurtulan bir yolcu diyor ki: 
'' Mütlıiş bir facia karşısında bulunduğumu ve fakat 
bir mucize gibi kurtulduğumu anladım. Bu vaziyet 
karşısında çıldırmamak, aklımı kaybetmemek için 
çok güçlük çektim. ,, 

16,27de iatuyona girmif bulunur. 
DID de tam muanen saatin

de bu virajda akllkmilf ve 25 
vagondan ibaret katann ucu 
Beyli~köprilnlln demir köprliaüne 
hemen y•klıtmıfb. 

istasyon memuru treni bekli
yor, bat Ç&YUflUI, maka19lar, 
köylüler iatMyonda.. Bu sırada 
ani ve dehf etli bir ,nmbilrtOyl 
miiteakıp koca katarın bByOk 
bir kısmı raydan fırlıyarak or-
mamn iki tarafına devriliyor 

lıtasyon mOdOrü mahiyetini 
anlayamadığı kaza)'I Ankaraya bil-
dirmf'k için dairesine koıuyor, 
fakat Ankara telgraf hatlan 
dverilen vagonlann altında kal
mıt ve kopmuştur. 

Eskitehir istaıyonuna haber 
veriyor ve imdat istiyor. 

Kaza ani olmuıtur. Önde lo
komotif yolun 10luna yuvarlan-
mıft k•ua patla•ıt etrafı kDçlk 
bir ple çewirmiftlr. 

Arkamndald furgon yolun sa
ğına devrilmiştir. Param par-
ça olmUftur. Çilnkll abppbr. 
Altında seyyar p•ta memuru 
inlemekteiclir. 

Bunlaria arkamdaki iki de-
mir, yolca vapma yolun IOluaa 
denilmiftir. Daha 10Draki liçün
cl mefti demir aıon aapasai
lame1r. 

Saaki itina ile yolun kenaraoa 
yabnl-fhr. Oau yamada i~inci 
demir vaıon diğer hir vagonun 
ftzcrine binmif, yabuz ortaandu 
parçalanmııtır. Bu IOD iki vaıo
nun Jolculan kendll..mi kurtar
mak için ~1rpmmaktadırlar. 

Aradaki ahpp, lçlaci mevki, 
eski tip yandan açahr vagon yo
lun kenanndan uçmUf, içindeki-
lerin yar111 ezilmit b11rdahaş 
olmuttur. Arkadaki yük va- 1 
gonlarandan lekizl devrilmit 
ve parçalanmışbr. En geri-
deki 13 vagon İle dcmiryclu Dze· 
rinde önde geçen faciadan biha
ber dt1rmaktadır. Bu hidise bir 
iki saniyenin içinde olmutlur. 

Yolcular arasındaki iki zabi
timiz kaymakam Seyyar ve erkim 
harp yüzbc1tısı Arif Beyler 
bir de seyyar polis, 28 numa• 
rala Süleyman Efendi, bir si
vil memur yolculardan derhal 
kendini toplayahilenler araların
da ufak bir imdat tetkilAti vü
cude getirerek devrilen vagonla
rın içindeki felil<etzedeleri kur· 
tarmağa teşebbüs ediyorlar. Ev
veli çocuklar, sonra kadınlar ve 
müteakiben de erkekleri çıka
rıyorlar. 

Ahşap vaıon altcnda kalanla
rm birçoğu ezilm•ş, ve Üzerlerine 
devrilmit olan yllk vagonlarından 
akan buğday yığınlan altında 
havasızlıktan boiuluyorlar, ken
dilerinden hiçbir istimdat sadau 
duyulamıyor. 

Manzara t-nurun fevkinde 
heyecan ve elem verecek derece
dedir. Bir tarafta bltlln azame• 
tile yovarlanlDJf cillla ve parlak 
tekerlekleri baYacla yatan mUcrim 
bir lokomotif, pencereleri, kapılan 

DUn Haydarpafad• bekl•f8n halk ve kaa hakknlllll 
..,...., v•• Nuri ve Ha•• Ef91adllw 

parampup olmut yolcu ...... / Nafia Vekili kasa v · mal 
lan, yalnız demir iıkeletini ma- fDDm tespit eltİl .. 11: •~ 
yaf aza eden bOyDk vagonları, vakte kadar Fen Heyetile bir-
herinden fırlamış ~aylar ve tra- likte vak'a mahalliade mefl'll 
versler, bufday yıgınlan, yırtılm:ı oluyor 
fapk"lar, kasketler, kopmuı ye- · . . . 
mek sepetleri, yırbk elbiıe par- Lokomotifm .. Jl'İlli _ıa.t.rea 
çalar1.. but ahu ..... v~ bmıua 51 nb-

Bu kanla 6Uim kokan sahne- mıaa ıtaterdiii tlrllmOftlr. Tre-
nin en betbaht cephesini demir niır normal lilrati aımadıiı teabit 
ankazınm albnda kalıp anide 1 ediliyor. 
hayata veda eden Mehmetçiklerin 1 Facia treninin makinisti Fm1' 
demirler a,.•ndan slri~e!' bq- Efeodi şu maUimab vermektedir: 
ları, kollan ve ayaklan ıd1. - Makinemde bir ..._.k 

Hatti o b~r ki pa~çalan°!ı! yoktu. lataayona yakJatıyorduk. 
tahta vagonun bır ka,emnde bın Tam ainyal verecek lkea 
arap olmak üzere 4 ceset g6- ani bir aananb oldu. Loko-
rlllllyordu. Bualar ol~~klladrı yeb!- motif bOtnn azametile kar 
de ve olc:lakları m-a e 1r • • 
istif halinde tazyikle llmiiflenli. da. O anda ke~dimı . ~pla 
Daha beride jandarma n6bet- ~ulchua. Saldam ki alefÇl bir ~ 
çilerinin nlbet bekledikleri ma- bktea çaka1or, boa~· oma talüp 
hallin yamnda nzerlerine ceketler ettim. Kurtulmam bu mucizedir. 
örtiilmüş iki ceeet var. Bunlar Eter patlayan lwıan ..-m 
ankazın altından çıkanlm11 iki otomatik bly- keacllili-len 
ölD.. Birinin bqı ezilmiı, bir buharı bka_..,. bojıals..._ 
diğerinin kolları kmlmlf, bacak- Kazanm suyu etrafa yayalmlfh. 
ları parçalanmıı, damarlan r.,·.,. Ke.1Climi suyun içinde haldam. 
mlf, ricudü pelte haline ıel 1 Kuiam Melen ileri tıelditW 

Bütün bu fa~ia ç-:rçevesi ra• bir lirli kestiremiyonam. ya 
smda nazarı dıkkah celhı den 1 bo kl .. -• 

iri ~ • h ı· L k""' tifi t yo un ıu uıu Yeya )'• ma Dnnln a 1.. O vlDO D pa • . • d b• d • 
lıyan kazamnm suların1n içinden iizerm e ır eaur ~arçma~ 
yanmadan çıkan makinist Faik bulunuıu veya lokomotiften b1r 
Efendi şaşkın bir hal· parçanın düflllesi buna 1e'9ep 
dedir. Herkes ona ko,uyor; olur. 
"'Ne olduk diyorlar?" Fakat Fa- Maamafih lokomotiften blJle 
ik efendi buna cevap verecek hal· bir feY clttt~ •isseı..Hm. 
d~ değildir. Kendisine uzatılan Bu tip lok .. otifler laer aman 
suyu içiyor, bir köylünün eli~den 25 • 26 vaıoa tawa1abilir. O.-
kaptığı ekmek dilimini fuursuz içia ylkla fazlalatmclaa ba,le bir 
bir hal ile yiyor. kua ollllUI ihtimali yoktur. Bu-

Bir taraftan etrafma talkın ratla kawi8te rampa esasen binde 
bakıyor, geride üstüste a1ralan- aelds kaclardw. 
maş ve altlarından boğutc sesler Oaun ~ rampum kazayı 
yükselen demir ve ankaz hDtlesi- tevlit ehnelİai de tabmia etmi• 
nin dehfet Yeren manzarasıaa YONlll· 

seyrH~:::or· ahaU" 1 P idarenin 16 senelik itçi9iyim. 

1 ti 
ah ısek. .m k1!.~ t!e en hr- Ewwelce atefÇi idim. 3 seaedenberi 

a ı e ımı ma mas an ur Cif k" • ti 
o!~P olmadığinı tetki~e Uizum ma o0

:ra': Kuvayı Milliye zama-
ıorüyor, sarhoş olmadıgı anla- d h b d b il d 
flhyor. mn a mu are e e ~ yo ar ~ 

Eskişehir iıtasvonu Devlet ve hep bu rampa ilzerınde ıeçtı. 
Demir yolu telgraf hattımn arı- Yolu iyi tanınm. Bu makinenin 
zaya uğrad ğını anlayınca, telgraf makinisti Mehmet Efendi vazifeye 
idaresinin teli ile Demiryollan gelmediğinden depo mldilrll 
Umum Mld!ftyetini keyfiyetten ı tarafından cezal.andırılmlfb. 
haberdar edıyor. 

Ben de ihtiyat olarak kul
lamldığım için ve bu makineyi 
eskiden tanıdıiun için munkka
ten burada tavzif edildim. Bu 
makine ile iki seferim vardar. 

Faik Fl. bir arallk kefaletle 
tabliyesi için Polatlı M&dcleiamu-
misine milracaat etmif. fakat 
talebi redcledilmiftir. H&dia nt3· 

balliacle tamirat yapil•ıt •• yelli 
raylar fertedilmiftir. 

Şehrimize Gelenler 
Kasuede treaia EakipWre 

8atdedilea yolculanadaa d&t 
kiti cltla alqam Aat 17,~ te 
Haydarpqaya muvasalat ec:lea 
Konya trenile ıelmiflerclir. Di
ler yolculardan yanlı olanlar 
Eakişehir memleket baltahaae
ıine yabrılmqlarclır. 

Bu trenin yaralanmaktan kur
tulaltDen yolculan ela lmmen Ee-
klteblrde we kıamea elit• İltu
yoalarcla kalllllflardar. 

Kazazede tren yolculanndaa 
dllıı akfam tehrimize gelenlerdea 
ikili heniz terhis cdilmif uker, 
biri mektep talebesi, cllrcltln
ctııil de bir makinitttir. 

Bunlardan la•lls 15 • 18 Y8f'" 
lanada .....,... Çembeı&taw Or
tamektep talebı•dea 314 na
~ Eanr Efendi kolaadaa 
b.&f ,.......r. 

T erlu. edilea mubabere uker
leriat&ea Huao El. bam- ve 
alnının a.tllnden mecnala -el•prr. 

Balaıklylnde otaraa makini.t 
Raa Efmcli ele vlcadlallD ... 
telif ,erlerinden ,.,........ 

il em ....... lmrt ' ••••• 
bayolallır,tllllhlll ......_ 
mütevellit peripwlıldanm maWa
za ediyorlardı. 

ENVER EFENDi PACIA YI 
ANLATIYOR 

Bunlardan EaYer Ef. kenclill
le 8" llfen maharrlrimiıe, ..... 
Dİll ıureti vakum tl)'le alat
Dllfhr: 

-Kıqellirde ., ...... ,.. ..... 
mi ılr.U,. P.ittia Aatte K.. 
ı•llird• ~.-.... C-a 
- ...,. trw ltiacla Dllt 
bet -t J9l ıl*' I• -. 81t
.... clvir• WNwMn llNW. 
bir .. rllll ..... ... ........ 
aDll .. k için pwer.ye Is .... 
demir par•aJdaia ...... , ....... 
yabilmiftim ki. laulmıdaiu• ft
ıoa denildi. 

Mitlait bir felaket vuku ba&-
dutunu anlayınca, tuurumu kar 
betmemiye ç•laprak yakalachğım 
demir parmakl-jı .. ...ıu tuttum. 
Bu suretle devrilen nıôacla ..
alllkta kaldam. Hayatla, bu d .. 
mir pannakllp] ...... ıkır• 
medyunum. Biraz 89DI'• kendime 
gelerek d1f8rİ çıktm. 

Etrafta yanhlar Hrilmif. 
ortalık muvakkat hir hutalwıe 
bilini almafb. Y anahtara pa1111-

man yapıLyor, buiclay flimlan 
atbndan i.tlmdat avazalan, inilti-
ler ifitlliJorda. 

Beai• de kolumun yar .... 
pan•man ettiler. K•uma 4 - 5 
Mal 80Dl'a ülftpılW- ODU 

miitealup Aakaradan birer ı .. 
dat treai ıelclL 

Ortada 3· 4 611. birçok yarala 
vardı. Bulan toplayap Eakit .. 
birden plen treae bindirdiler. 
Y arahlar arumda kacllD balun
dajan111lremeclim. Bizi~ ya
rahlarla beraber E.kifebire p
tirdler. Yaram INlfif olduimM K•,. treniM •11t..k &.iıa•••• 
sellim .• 

• 
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TİM UR LEN K Muharriri: lf. lf. 

- ta -

Evet Yarın Kat'i Bir Harp Yapılacak, 

Münaferet Yüzünden 
Müessif Bir Cinayet 

• 
, Fillere Hücum Edilecek ... 

-
Artık Fillerindir. Develeri 

Bir Polis, 
Reislerinden 

İzmirde 
Kemal 

Fırka Nahi) 
Beyi Öldürdü 

• Titreme Nöbeti Toplayın 
İzmir ( Husu i ) - Son on 

beş gün içersinde fzmir Adliye
si, iki müessif cinayet vak'ası 
kaydetti. İlk hadise, bir polis 
memurunun kıskançlığı yüzünden 
ika edilmişti. İkinci cinayet ise 
evvelki gece saat 24 suların
da oldu. Bostanlı mınta
kası polis mürettebatından Yu
auf Efendi C. H. F Bostanlı 
Ocağı reisi Kemal Beyi polis 
karakolunda öldürdü. Kemal B. 
ayni zamanda Deniz Ticaret Mü
düriyetinde mümeyyizdir. HAdi
ıenin aafahabnı, ilk tahkikatı 
yapan zabıtada şöyle öğrendim. 

kaldırırken Yusuf Efendinin de 
elinde tabancasile durduğunu 
görmüş; ve kapıd:m kaçmıya te
şebbüs etmiştir. Bu sırada Yusuf 
Efendi Ekrem Beye iki el 
ateş etmiş, çıkan kurşunlar kapı
ya saplanmıştır. 

·· t ·rdig· i Timur, hasmının gos " termegı bilen bir serJar idi. 
Gerçi kendisinden ev.vel yetişen 
Aniballer, ~ezarlar ve lskenderler 
de müstesna ş:ı!,s!} etlerdi.. Harp 
sahalarında inanı.amayac~k şey
ler yapmışlardı. Lakin onların 

hiçbiri ibda vadi,:,indc Timur. ka
dar tehayyür edememiştir. . Bu 

raları karşısında nasıl bir hale 
uğradıkları tasavvur olunur!:& 
Timurun ittihaz ettiği orijinal 
tedbirdeki ehemmiyet anlaıılmıı 
olur. Şurası muhakkak ki ordu, 
Timurun ordusu, fillerin yüzünden 
manevi bir periıanlığa uğramıştı. 

1 b. ma-hareketsizlikten böy e ~r 

na anlayınca cel?.llendı, ne 
1 file bahasına olursa o sun 

Hintli e de saldırma-
de, Y v hamlc-
yı tasarladı. Y apacagı v. • 

. ..lümle neticdenecegı~ı 
nın o L~k· csır 

k .. rüyordu. a 111 
apaçı go .. 

1 
· hven ' Türk muharip, en bliyük tehhke

leri en basit tedbirlerle bertar~f 
etmekte mümtaı bir muvaffakı
yet gösterirdi. 

Hatta Dclhi ordusile ikinci bir 
kar~ılaşmada darmadağ.n ol
ması bile muhtemeldi. Hele sü
variler - ki ordunun bel kemiği 
mesabesinde bulunuyorlardı - o 

azgın hayvanlann yüzünii görmek 
değil, ıesini bile ifitmek istemi
yorlardı. 

l ·ı olmaktansa o nıeyı e . 
ve ze ı b .. le bır 
buluyordu. Kısmen oy ç·· 

f · ·yordu un-Akı betten şere sezını · 
1 l da do alci ölürse ruharı sema ar in 

fan fedakir ordusuna o eng k 
ufuklarda da başbuğluk etme 

tmkimnı bulmuş ol~~a~~'· baka 
Timur, file ve ın ıye. . n 

baka bu mOlihazaları gcçırır~el·-
• b' nereden ç. \ glSzUne bırden ue, .... d" 

t v b·ı· mez bir deve gorun u. 
ıgı ı m , • . ku uda ya-

Cibangir derın bır Y 'b' 
' . · bulmuş gı 1 

pışılacak bır ıpucu 

birdenbire haykırdı: 
_ Oh, kurtuldum ! 

idi. Rüya Ş. d' Timur ayakta 
ım ı k dagv ılmışh ve b.t . ti' uy usu 

ı mış , I çağırarak 
aür •esile pordedar arı 

emir veriyordu: · ı ı 
K danlar gelsm er - uman b. 

al bir har an ma-Y arım k mış .. be• 
d"şüne uç T 

badini düşllne u . i yıllık 
. . d adeta yırın 

ıaat ıçm e . ibi ihtiyarlaş-
~mür kaybetmış g danlar 

v•t kuman , 
mı.ş görünen yegı 'hangirin 
1 1. bir metanetle cı 

e cm ı d·lar ve onun 
hm:urunda 11ral~n • başlamı:ısı 
gün doğar dog~az d · vere-

1 f cıaya aır 
muhtemel o an a . kovuldular. 

w. • I · dinlemıve . 
cegı emır erı . IAhza sakalını 

rr· uzun bır a 
ı ımur herbirine 

'- d ktan sonra •arıştır ı ı· ordu· ni ıua ı s . ayrı ayrı ay ? 
K deven var 

- aç b"' ·u·k adamın d lar uy 
Kuman an '. r bir hikmet 

her sözllnde gıı ıtle iman besle-
b 1 d "'una kuvve l f 

.u un u2S Lakin şu sualı tu ıa 
yen adamlardı. v I k nakli, erzak 
buluyorlar.dı. Agı~1 '. görüşlilecek 
nakli, hazıne ~.a 11 

nerede ise 
d v 'idi Duşman . . 

ııra egı · 8 .. le nazık bır 
1. tacakb. oy 

ge ıp ça .1 " çekilmek t!! 
demde daha gerı c;~ Çünki fjf:er 

mevzu bahsolamlaz, '·koşabilirlerdi. 
ı 1 d daka .ızu 
tevc er en . . zr bir hayret 
Bu sebeple hepsı gı ı fih cevap 

. . Jardı ve maanıa geçırıyor 

veriyorlardı: sekiz 
- Bin, bin beş yliz, 

yüz, iiç bin... . . . 
f i ok iyi. Şimdı SIZ gı~ 
Y' ç · topla-

diniz, bu develeri bır. y.ere 
tmız, bana haber \ erını~ .. 

b diret Kumandanlardan ı ·ı 

etli. · 

1 

d . · eınrı-
B .. tüne cf en ııııız, 

- aşus . . . Harp 
.. I yerine gehrırız. 

nm ıemen . ? Burada 

işte Hintlilerin ,binlere~ !ilde.n 
mürekkep hücum kalesını bır 
JAhzede kıymetten ve ehemmiy~t
ten iskat etmesi de o ibdai ha
reketler cümlesindendir. 

Bugün bize basit, hatta çok 
basil görünen o tebdir, dUşünn
Jüp te tatbik olunduğu zaınau 
ancak dt>ha eseri olarak telakki 
olunabilirdi v~ öyle de telakki 
olunmuştu. ilk defa fjJ hücumu 

ören bir orduya gelebilecek şaş
~ınlık dilşilnülürse, atların fil na-

= 

Bugünkü Maç Nasıl 
Bitecek? 

(Ba, tarafı 1 inci sayfada) 
dolayısile takımda yer alamıyan 

oyuncuların bu se.fcr takıma .da
hil edilmeleri çok muhtemeldır. 

Eğer takım teşkilinde iyi isa
bet edilir ve arkadaşlar da ma
çm ehemmiyetile mütenasip bir 
oyun oynarlarsa Fransızları yen

mek mümkün olacaktır. " . 

Şu sözler.den d.e. anlaş~hyo,~. kı, 
bugün galibıyet ıçın bır . ıse,, 
ıartının tahakkuku lazımgelıvor. 

Fakat Fransız kafile reısının 

b. ·m takım ve oyuncular hak-17.1 

kında söylediği sözler çok ş~yanı 
l ıidrnttir. Kafile reisi M. Vıktor 

Meslr, gerel. Galatasarayı~, gerekse 
Fenerbahçenm sisternsız oyun 
oynadıguıı, bu tarzda bir oyunun 

uyuncularm oyun kud~~! ;e ~a
biliyetlerini perişan ettıgmı soy
lemektedir. Bugün düny~ fo~-
b 1 "leri fudbol için tatbık edı-o cu b . 
len muayyen sistemleri enım-

semişlerdir. Halbuki M. Mestrin 
.. •ledig-i gibi biz henüz ne (W) 

Sll) ı . A . . . ne de Mer cezı vrupa 1ısteınmı, . , .. 
1
. 

. . . benimsemış l.egı ız. sısteınını b' 
l . manasile başıbozuk ır 

am . tl 
Yunyoruz. Bu vazıye e 

oyun o J b' 
bakalım bugün sahada nası ır 

netice alacağız? 

işte böyle bir vaziyette, Timur, 
sade Ye çok sade bir tedbir 
düşündü. Azmile, mekine
tile, sarsılmak bilmiyen ciddiyetile 
ordusunu ağırlıklar arkasında se-

bata icbar ettiji gibi o tedbirile de 
fillerin hortumuna muallik goru
nen nihai zaferi çekip aldı, ken
di orduıuna bahıettil 

(ArLıuıvar) 

istiklal Mücadelesine Ait 
Kıymetli Bir Hatıra 
(Baı tarafı J inci aayf ada) 

Şayanı itimat bir muhbirimiz 
olan ''Karaliren,, hocasının ifade
sine nazaran telefon miikaleme
mizi çalmak Uzere birkaç Türk 
zabitinin geri mmtakalara "aglebi 
ihtimal Döven yolu mıntnkasına,, 
ge-çmeleri muhtemeldir. 

- Bundan iki ay evvel Bos
tanlı Fırka Ocağı Reisi Kemal 
Bey, Bnıtanb polis mevkii mii
rettebatından Yusuf Efendinin 
rakı içtiğini zabıtaya haber ver
miıti. KemaJ Beyin bu ihbarın
dan Yusuf Efendinin de haberi 
vardı. Bu yllzden Yusuf Ef. ile 

Ktmal Beyin arasına münıferet 
girmişti. 

Evvelki rece Kemal B. Bo,. 
tanlıda kahvenin önllnden geçer-

l<en, kahvenin çardağında Yuıuf 
Efendinin birkaç arkadaşile yine 

rakı içmekte olduğunu ıörmüş 
ve keyfiyeti Karşıyaka polis mer-

kezine haber vermiştir. Karııyaka 
komiserlerinden Ekrem B. Bostan-

lıya gitmiş, fakat anıdan geçen 
zaman zarfında da Yuıuf Efendi 

rakısını içmiş- ve karakoldaki o
dasına giderek yatmıı bulunu• 
yordu. 

Cephelerde müteyakkız bulu
nulması ve hat boyunun süvari 
alayı tarafından mütemadiyen 
kontrol altına aldırılması lazım
dır.,, 

Ekrem Bey Yusuf Efendiyi 
kahvede bulamayınca, karakola 

1 
gitmiş, nöbetçi memuru Ferit 

"Eırlıa 9 
K.,. / Efendiye Yusuf Efendiyi ıormuş, Söylendiğine göre İbrahim uykuda olduğu ~ev~bını almııhr. 

Beyin yanında bu kahramanlık-
lara ait birçok fotogra intibaları 1 Ekrem Bey Yusuf Ef. nin ya-
vardır. Bu resimlerde buldurula- nına gelip kendisini görmesi için 
rak güzel ve kıymetli bir Milli ı haber göndermiş ise de Yusuf 
mlicadele kolesiyonu vücudc gc- ı Ef. kendi kendine meşguliyetler 
tirilec:eğioi haber aldık. bularak bir türlü muamele odası
---=--===:========:::::ıı02 na gitmemiştir. Bir ara avluya nde etmenizi rica ederim. Kendi 
kendilerine yaraHtkları \'arıkla j1 • çıkarak yüzünü de yıkımııtır. 

tiklal harbinin hitamındanberi nsrın Yusuf Ef. nin bir türlü reJ-
icabatını yine kendi yarattılcları mediğini gören komiser Ekrem 
varlıkla bütOn dünyaya bu sahada k 

Bey, o sırada yanına relere tanıtmağa çalıtan bu iki güzide klübe 
dalıa taıe bir hayat "'ermek icnp oturan Kemal Beyi odasında bı-
ettitinin ıaruretine hani;z, Siz ıpor- rakmış, kendisi Yusuf Ef. nin 
cular aarın ve rejimin çocukJarıaınız, bulunduğu yatakhane lc11mına 
Siz varlıtınm kendi muhitinizde, geçmiştir. 
Lendi emeklerinizle meydana 2etir-
dini:ı. Siıe bir meınleket ihtiyaç ve Yusuf Ef., bu aırada kapmm 

Fransızlar Çok Memnun 
Cuma günü yapılan maçtan 

ece Suadive gazinosunda sonra g b' . 

vazifui 0 Jarak yardım ne sizlerin yanında bulunuyordu. Ekrem 
daha mükemmel bir hale relmenizi Beyin içeri girmesile ıaıalamışh. 
temin etmek içid ve •iı.e vatan yü- Maamafih on&, tercddUdU aeçer 
zünde tefevvuk edecek ''e rakip 6 

misafir oyuncub·ıra giizel lr ~ı-
af et verildiğini diiıı kısaca bıl-

Yd. 'ştı·k Bu ziyafet, Fransız 
Dolacak batk• te4ekküller de yara- geçmez oturması için yer g6s-
tacak kadar bBtOn kunetimizle c .. - termiştir. Ekrem Bey Yusuf 

Jışacatız. Efendinin ağzım koklamak iıte-i in de bir emriniz ını var . . j 
ç . k b 1 edcc..!k mıyız? muharebeyı a u ? 

Yine fillerle karşılaşacak ı .. ıyız 

ırmı . .kk 
lan üzerinde şayanı dı at 

sporcude güzel bir tesir bırak-
derece d 

Bu mecliıte ralip mağlüp diye yince iş meydana çıkmış ve hi-
bir şey tanımıy~rum. Bugün sahada dise ciddi bir renk almıttır. ralebeaini teman ederken hürmet 

kat'i bir h,ırp - Evet, yarın . k 
f 'II hücum edılece . yapılacak, ı ere · 

- Askerin maneviyatı bıraz 

t Bilhassa ziyafet esnasın a 
mış ır. . 

1 
d·-· 

Cevdet Kerim f~l ~yıı~ . söy c ıgı 
lk Frausız ka ı e reısı memunu 

ve takdirle iÖrdütümüz misafir Bu suretle Yusuf Efendinin 
arkadaş kHlp kadu kendi kendini rakı içtiği anlaşılmış ve Ekrem yaratarak vüeude getiren iki büyük 

Yusuf Ef. bununla hi8detini 
teskin etmemiş, dışarıya fırlıyarak 
Ekrem Beyi aramıştır. Fakat ya
nındaki odada Bostanlı Ocak 
Reisi Keınal Beyi görünce rakı 
içmek ihbarını onun yaptığına 
hükmetmiş ve tabancada kalan 
üç kurşunu da Kemal Beyin üz~ 
rine boşaltmıştır. 

Çıkan üç kurşundan biri Ke
mal Beyin kalbine isabet ederek 
öldürmüştür. Diğer iki kurşun 
boşa gimiştir. 

Katil lıAdiscden sonra doğru 
Polis Mildürü Feyzi B'tyin evıne 
git'lliş ve : 

"- Namusumu berbat ettiler, 
ıize iltica ediyorum, demiştir.,, 

Feyzi Beyin talebi üzerine, 
merkezden gönderilen iki polis 
memuru katili tevkifhaneye sev
ketmişlerdir. 

Zabıta divanı, karakolda ci
nayet ikaına mani olamıyan ko
miser Ekrem Beyle iki polis me

muru ve bekçinin kayitlcrini 
ıilin miştir. 

lzmir gazetelerinin beyanatına 
göre katil ile maktul arasında, 
cskidenberi devam eden bir mü-
naferet varmış. 

Adnan 

r ~ 

Resminizi Bize Gönderiniz 

• * Size Tabiatinizi Sögliyelim 

luııınaz, nıenfuaı 
gaıı \'C işgüzardır. 

• 

m.ıll ·riıı 

ııl.ıı ı: 1 -
l ula ı .... Jc'· 

rinde 1111111 -

şebbis \r mu· 
vaffakı) et l 11l1 r, 

ınulıntalmıı ık
na edebi 1 ı ı. ::!
Zekidir, 3. ll'lı-
likcyi d.ı' ..ı 
eden it .. ı>f,. 

uüslerdı· im-
işleri r.d<' .ı tıJ-

13 Feyzi Ef. (Talebe) ı ( Fot"~ra-
fının dnrcini i~tcmiyor.) Zck ı '•' 
miitc:cbbistir. Boş kalmaz, J..,.ıı· 
di"irıc mutlaka bir Jwfliyqt lıulur, 
mü ·adelcden, ıııüı~akaşadnn, ~c.·· 
kinnıf•z, hazan inatçı olur. < h ıııı· 
lnrd.1 \ c arkudıı:;ol.ırı nıasınd ı lıaş 
olıııak İbtcr, ~ôlırct ve ıkl.ı.ale 
hari~tir. 

• b'd' Atların bile hala bozuk gi ı ır. 
nu u h. . t 
i etle karşılamış ve ıssıy~ ı.111 

n .Y 1 cümlelerle izhar etmıştır. 
Türk klilbünOn kıymetli uzvunu da Bey kendisine nasihat etmek is-
mrğllıbiyet 1ayıaı ne oluna ol- temiş, bu gibi hallerle polisliğin 

14 R. Baki B. (Artist): (Fot11ğrn-

filleri diisünüp titrediklerini zan-

nediyorum. . t·ı 
- Titreme nöbetı artık ı -

t ·h olun ve lerindir. Siz müs erı 

d~veleri toplayın. . . 
Tarih dediğimiz bilgiç ıhtıyar, 

doğduğu gOndenberi birçok k~
mandanlar ilSrmüştür. Fak.~t Tı
murun eşine beniiz tesaduf et-

memiştir. 
Timur, yerinde harikalar gös-

guze . f t 
Cevdet Kerikm ~· I ZJ>:at~ esna-

d Şu nut u soy eruş J. 
sın a b. d · d' " Arkadaşlar, spor ır enız ır, 

da onu dolduran audur. De-
aporcu b. 'b" . b ,,., . nasıl kıt'aları m ırın~ lıl5: 
nızler ve sporcuda mılletlerı 
fars~ k~~~~t ve dostlukla birlbirine 
aynı S or ve sporcu kadar mlllet-
bağlar. P k bl k 

. b. ·birine yaklaştıraca r uv-
Jerı hırı Oz mevcut değildir. 
vet en · d 1 bl • Şiındi misafir ar1<a Af ar üıım 

1 rımııa hitap etmeme m H· aporcıı A 

aun takdirle iÖrdüm. Binaenaleyh meslek şerefini haleldar ettiğini burada, doat ve kardeş in.anlar 
g öylemek istemiştir. araaında bulunuyoruz, yekdiğerimiıi 

hepimiz diye ifade ediyoruz ve he
pimiz için içiyoruz.,, 

Fransız misafirler, her mem
lekette merftlimle karşılandık
larını, fakat TUrkiyede gördük
leri misafirperverliğe hiçbir mem
lekette tesadüf etmediklerini, 
bu misafirlik tezahuratını hiç unu
tamıyacaklarını söylemişlerdir. 

Bu nasihatlerden delice bir 
hiddete kapılan Yusuf Efendi : 

- Netice terlcini kayit değil 
mi, al işte!. .. 

Demiş ve palaskasmı ve bel 
kayışını çıkararak yerlere atmış
tır. Ekrem Bey kayışı yerden 

f111111 tlı•n·ıni ı ... ı lll
0

)0r.) Ha\,ılı~·· 
rl'~ttir. i\Jaddi 'e ) orucu i)t ı ı· ge

len, 1., nıe~lcgını hulmu..tuı. ~ı
JH'ın.n ı eH·r \c .ırti tlcri t ıklıt· 

k mil\ alfak o 1 ur. Para} ı f .ı la 
. .ıı lı.. d r, elbi \ c ıııerakhclır. ~ık· 
Jı k 1.111 lıazz d ı. 

1 Fotoğraf Tahlil Kupon l'li.I 

1 ~iS, lamı h bulacnk ı ı. 



ÇANAKKALE 
l n.giltere Hüktmetl tarafıad.aa Gaz\ 

RL ne hediye edilen eserin t.rottmttl. 

Yazan : 
C•11ert1l Oılantl•r 

. G8 -... .çz 

.Asker Çıkarılırken Türklerin Mu-
•• . 

kavemeti Uz erine Plin Değiştirildi 
H albuki suyun azlığı hasc

bile, fazla miktarda hayvan 
çıkarmak zararlı olabilirdi. Ayni 
2amanda ihraç kıtaatanın mik
tarım azaltmadıkça ilk hamlede 
k..ıraya hayvan çıkarmak ta müm· 
kfin de ğildi, bu müşkiillb yen· 
mek için bütün uzak ve mtı
hinı mat sistemi baştanbaıa 
değiştirilmiş, karaya çıkarılacak 
hayvan miktarı yarıya indirilmiı, 

ileri hareketi yapıldığı takdirde 
mühimmat arabaları, hayvanlar 
arkadan hususi vasıtalarla ıe-
tirilecekti. 

Bu meseleler halledilince, 
a skerleri tekrar vapurlara yerJeı
tirmek, vapurları yeni hamulele· 

rine göro tasnif etmek ve mUte
baki hayvan ve aairenin ihtiyaten 
Mısırda alıkonulmasını temin et• 
mek için emir vermek IAzımdı. 

Amiral, cenup mıntakuına 
çıkarılacak aıkerlerin azami üç, 
ve şimal mıntaka11na çıkerılacak 
aıkerJerin azami dört vapurla 
naklini istiyordu. Çtınkıı o saha· 
larda karanlıkta ancak bu kadar 
askerle manevra yapabilirdi. 
·Asıl taarruz kolu ise yedi 
sekiz vapurla getirilecekti, 
buna göre emirler verildi ve sa

hilo çıkarılacak teçhizat ıçm 

ayrıca tertibat alındı. Her kıt'a 
liç günlük erzak ve 200 defalık 
mühimmatla sahile çıkacaktı, 

1 

, 

terlyordu. Ordu
ya terfik edilen 
biricik mühen· 
dls, fırka sah
ra bölüklerine 
merbuttu ve köpr 
rU kurmak, yol 
açmak, ve sa• 
bilin ihraca mil· 
sait hale ifratı 
için birçok tec• 
rUbeli ellere ih· 
tiyacı vardı. Ka
rargaha mensup 
zabitanın bulun
duğu yer tenvir 
için tertibat alın· 
mamıştı. 

· ~--

Orduya tah· 
sis edilen mühim· 
mat ancak bir 
harbe kifayet 
edecek derecede 
idi. Köprü kur• 
mak, yol apıak 
ve saire için de 
hiçbir tertibat 
alınmış değildi. 

Siper hazı rlık
lar ı da tamamen 
noksandı . TUrlc-

- r .. 

1ere siper kurmak 
için b ir ay müh
let verildiğine 

Barbaros zırhhsmda şehit olan ef r a t ve 
za bltlerlmlz namına Narada dikilen 

nazaran, kıtaatın kolaylıkla yiirU
rnesine imkan yoktu. Şüphesiz 
siper harbi yapmak lazımgele-

cekti. Halbuki kıtaat yalnız seyyar 
bir harp için hazırlanmıştı, bir 
siper harbi için lazım olan tec
hizattan hiçbiri yokt u. Müstacel 
telgraflarla İngiltereden, ve Mı
sırdan el bombası, priskop, 

Şehitler Abidesi 

1 
siper kürekleri, siper bombaları 

istenmişti. Fakat, o sırada garp 
cephesinde bunlara siddetle ih· 
tiyaç olduğu için, karargahı umu-
minin bunları tedarik edip gön· 
dermesine in1ka11 yoktu. Yalnız 
birkaç el bombası ve siper topu 
bulunnbildi. 

( Arkası var ) 

Temmuz lfı. 

r-

at.KATE 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Esat Şefik _j ---·----------------------

Apartımandan Odaya: 
-----· 

- Ne yapalım anne, bu ay 
biraz daha idareli hareket ederiz. 

- iyi söylüyorsun amma, yir
mi dlSrt lira, hergUn için bir lira 
bile düımUyor, bu sabah elektrik
çi geldi, dört yüz altmıı kuruş 

istiyor; sUtçUye de Uç lira ve
recejiz J. 

- Üç lira değil anne!.. 
-Peki üç lira olmasın, iki yüs 

sekten kuruı. Hesap et bakalım 
ne kadar tutuyor.. Elimizde ne 
kalacak? .. 

- Of, bırak şimdi bunları .. 
- Sen hiç düşünmüyorsun, 

•Y ne ile dönüyor, apatrımanın 
kirasını geçen ay vermedin, bu 
ay da veremiyeceğiz .. 

- Ne yapalım anne, eski al· 
dtklarına sayıın .• 

- Süleyman Bey birşey söy
lemiyor amma; bu gidişle söyliye• 
cek, bizi odasında bedava otur .. 
tacak değil yaf •• 

- Apartıman, . apartıman, a· 
parbman, başlarına yıkılam apar
bmanları.. Bıktım artık, ne yapa• 
yım anne; altmıı lira maq, şuna 
ver, buna ver, elimde ne kalıyor? 
Söyle ne yapayım, nereden kaza· 
nayım? Yok işte, yok !.. Yok ! .. 
Yok.. 

- Herkes yok dinler mi ? .. 
- Dinlemeyip ne yapacak, 

şimdi beni söylet me. . Süleyman 
Beyin kim olduğunu bilmiyor 
değiliz.. Y ırtak pabuçla gezdiği 
zamanı herkes söylüyor.. Talii 
varmış, :zengin olmuş, bizim de 
t aliimiz yokmuş, bu hale gelmişiz. 

- Bırak şimdi bunları, beni 
dinle!. Amma biraz mutedil ol, 
ne yaP.alım, Allahtan limit kesil· 
ınez.. iyi dinle amma, birdenbire 

yatıp uyuyacak mıydı?. Hayır •• 
Annesine yalan söylemişti. Hiç 
amma hiç uykusu yoktu. 

Bu mevzu üstünde daha 
fazla konuşmayı istemiyordu .. 
Nevin güzel bir kızdı.. inci gibi 
bir kız. . Nevinle evlenmeyi ister-
di. Amma ne yapsın ki bu maaşla 
ana oğul geçinemiyorlar. Bir de 
Nevin inzimam ederse.. Sonra 
Nevin iyi yaşamaya ahşmıı. 
Nihadm yaşadığı hayata 
tahammül edecek mi? Annesinin 
düşündüğü başka, o Nevinle 
izdivaçta daha başka şeyler Omft 
ediyor. Süleyman Bey birJclk 
kızını verdiği erkeğe herhalde 
yardım edecektir, tabii annesine 
de bundan bir hisse çıkacak, bu 

f eoa vaziyetten kurtulacatız .. 
- Nihat! HAIA uyumadın mı 

çocuğum?!.. 

- Şey anne; uyudum da uyan• 
dam .• 

- Artak elektriji aöııdiir de 
uyu yavrum. Vakit geç oldu .. 

- Peki anne 1.. 
Annesi kapının önüne gelmif, 

elektriğin yandığını görUnce : ol· 
lunun daha yatmadığını anlamıttı .. 

- Zavallı çocuğum, kimbilir 
ne kadar üzülüyor?!.. 

Yavaş yavaş kapının önünden 
çekildi.. Odasına gitti. 

* -Anne, senin okadar beğen• 
diğin Nevini gördün yal Sefaleti-
mizden adeta zevk duymuş b ir 
hali vardı.. Bir evin bir odasını 
tuttuğumuzu söylediğim zaman 
sevinçten gözlerinin içi ğillil· 
yordu 

- Belki sana öyle gelmiıtir. 
- Hayır anne emin ol. . 
- Süleyman Beyleri ben bu 

n ... 1 1ıye gemisi ayrıca her net • 
içi~ yedi günlük e rzak ve 300 
dizi fişek getirecekti, ilk keo;;if 
ı ti.ıfr zcleri beraberlerinde hay
van veya araba filAn almıyacaktı , 

mitralyozlar arkada nakledile
cekti. 

S iper kazmak için IAzım olan 
alat ta elle taşmacağmdan asıl 
taarruz kıtaab bütün levazım 
ve tcçhizatile birlikte karaya çıka
caktı.Bütün nakliye gemileri,himil 
oldukları askerlerin yedi gUnlük 
askeri techizab, su tanklara ve sa
ireyi havi bulunacaktı. O hazırlık 
günlerinde karargahı umumiye 
gelen haberlere göre, nakliye 
vapurlarında Rols Royce Ford 
otomobilleri. motosikletler ve 
birçok eski ve hurda toplar 
vardı. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLA NA Ti 1 parlamıya lüzum yok.. Ne sorar· 
sam ona cevap vereceksin .. 

imım---------.. --••:111 ---a&&11D--11111•=ım--ı1. - Peki sor bakalım!. 

kadar fena insanlar zannetml· 
yorum. 

- Fena, fena.. Ne iyi ettik 
te buraya taşındık. Gerçi bir 

Gemilere bindirilecek kıtaat 
tefrik edildikten sonra, asker, 
mühimmat ve erzakı çıkarmak 
için sandallar da tahsis edilmiıti. 

Fakat karaya asker ihraç edil· 
diği ilk gUn Türklerin gösterdiği 
mukavemet üzerine bu plin tadil 
edildi, birtakım askerlerin ihracı 

tehir olundu. Fakat cenup saha
ıındaki ihraç mıntakası okadar 
dardı ki program aynen tatbik 
edilmiş olsa bile, bu askeri an
cak liç günde çıkarmak müm
kün olacakta. İşte bu mecburiyet 

ıaikasiledir ki Avustralya ve 
Yeni Zelint fırkaları başka 
bir sahaya çıkarı ldı. Düş

man kara kuvvetlerinin şeraiti: 
askerler İngiltereyi terkctmeden 
evvel, ince bir tetkikten geçiril
mediği için, son dakikada ya
pılan hazırlıkların birçok sakat· 
lıkları havi olması, içtinabı 
miimkiin olmıyan bir ıeydi. O 
aıradft karargAhı umumiden gön
d erilen telgraflar, başkumandan
lığın endişede buluudu~u 16a-

EMLA.K VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Kapalı Zarf la Satılık Emlak 
Esas 
419 

284 

252 
327 
307 

258 
343 

Mevkii ve Nev'i 
Cağaloğlu 1 numaralı 
binası) 

Teminat 
konak (Mefsuh Türk Ocağı 

1900 
Fındıkla MoUa Çelebi mahallesi Molla Bayı r s okak 
l J No. 3950 nr~m arsa. 800 
Beykoz Tokat Çiftliği 4400 
Büyiikada Dil Mesire-si. IOOO 
Heybeliadada Çam Limanı 9 - 11-13 No. 17275 
m. arsa. 225 
Büylikadada Kanıino önii mevkii volisi. 500 
Burgazadası Halik volis i. 225 

Balida yazıla emlak bedelleri peşin tesviye edilmek .şartile 
ve (kapalı zarf usulile) bilmüzayede satılacağından taliplerin 2 .8.932 
salı günü saat on altıya kadar Şube mize miiracaatları. (29) 

* 
Adalarda Taksitle Satılık Arsalar 
Esas 
270-281 
303 
30-t 
305 
306 
325 
335 
336 
338 

Mevki ve nevi 
Heybe1iada Değirmen sokak arsalar. 

,, Tur yolu I, 2, 3 No. 5398 m. tarla. 
,, ,, ,, 8 No. 15905 ın . tarla 
,. .. ,, 6 No. 3777 nı . tarla 
., Bayır sokak 2 No. 182 m. a rsa 
,, Şadiye sokak 4 - 6 No. hane 

Burgazadası Kalpazankaya 1 Ho. fundalık 
,, ., 2 No. ,, 

Teminat 
Muhtelif 

no 
40() 
80 
15 
25 
36 
33 

Kınalıada Yalı sokak 57 No. 4796 m. arsa "0 
" Liman çıkmazı 3 No. 3525 m. arsa 35 
,, ., ,, 1 No. 1763 m. ,. 20 

BalAda yazılı enılAk sekiz taksitle bilmi.\zayede satdacağından 
taliplerin 25-7-932 Pazarteıi günü saat 16 da Şubemize müra
caatleri. ( 24 ) 

- Süleyman Bey bizim ya· 
bancımız mı? 

- Evet yapancımıı. Çünkü 
apartmanı var, çünkü biz iki 
aydır aylığını vermiyen kiracısıyıı. 

- Ben sana dedim.. Hiddet· 
le değil, gUzel gUzel cevap ver. 
Süleyman B. rahmetli babamo 
bir arkadaşı .. 

- Amma o arkadaıhk eski 
zamanda kalmııf .. 

- Ne s&ylesem nafile, sen 
inat etmişsin. Bir tilrlil inadından 
dönmüyorsun .. 

Peki öyle olsun, ne ola-
cak? •• 

Süleyman Beyin kııı 
Nevini sen benden iyi bilirsin, 
iyi huylu, iyi tahsil görmtıı ter· 
biyeli güzel bir kız .. 

- Yani ben Nevini mi ala
yım? .. 

- Z0rla al, demem, fakat 
Nevini sen de beğenirsin!.. 

- Apartımanile, babasının 
zenginliğile hcrgün karşımda ka
baracak. 

- Yok haksızlık ediyorsun, 
Nevin o kadar t~rbiyesiz kız de· 
ğildir. 

- Anne sen bilmezsin, çıl

dıracağuu, kendimizi geçindirmek
ten aciziz, sonra bir de Nevini 
alıyorum. Hem zeng in Nevini... 
Bırak Allabı seve rsl.!n anne, ben 
uyuyayım. Yarın da erken kal
kacağım. 

- Sen bilirsin çocuğum f. 
- Allah rahatlık versin anne! 
- Allah rahatlık versin yav-

rum L 

Nihat odasma ıirdi. Hemea 

tek odada yaşamak gllç ammar. 
- Zarar yok çocuğum gön· 

lümilz rahat olsun .. 

* - Anne ben Nevinle nııan· 
lan dam .. 

- Şaka mı yapıyonun, yokaa 
sen çıldrdın mı? 

Nihat?. Aramızda bu kadu 
ıeylet· geçtikten, biz buraya çe
kildikten sonra.. 

- Hayır anne ne şaka, ne 
çılgınlık, yanıma gel de anlata 
yım. . Sen ıokaj'a çıkmııbn, ben 
şurada oturmuı gazete okuyor· 
dum.. Kapı vuruldu, gidip 
açtım.. Nevini, tık, çok 
ıık giyinmiı bir halde kapı· 
nm önünde görmiyeyim mi ? .. 
Yine gözlerinin içi gOlüyordu .. 
Niye geldin, diyemedim. Artak 
sizi görmek istemiyoruz, haydi 
git, diye kovamadım. 

11 Oh, dedi, buraya taşındı· 
ğınıza ne kadar sevindim .. Nerede, 
nasıl yaşarsan yaşa: daima seni 
sevdiğimi, seni seveceğimi sana 
söyliyebilmem için bu no iyi bir 
vesile oldu. Ötede iken bunu 
söyleseydim belki omuz sil· 
kerdin. Fakat buraya ben 
lcendi evim gibi geldim.. Se
nin bu odanı müstakbel yuvam 
kadar benimsedim.. Ben seni 
seviyorum.. Seninle evleneceğiz 

b abam da annem de böyle isti· 
yorlar. " 

Biribirimizin kolları ara11na 
atıldık, ve nişanlandık. 

- Ben sana söylemez miydim 
Nihat?I SUleyman Beyler fena 
msan değildir .. 

- Anne Nevine ıelinlik çolı 
yakııacak deiil mi? •• 



t 

10 Temmuı 

Emniyet Sandığı Emlak 
Müzayedesi 

KAT'İ KARAR iLANI 
hraı llahaaala He11p Merhunatın Clnı v• neril• mevki Ye ..... ..,.eli No. .......... 

· 400 llOO 8336 Y edikule haricinde F atihsultanmehmet 
... mahalleıinde Demirhane caddesinde eski 

42, 44 yeni 90 No.ı. ,nz yirmi arfln aru 
Uıerinde klrgir 6n0 camekln ve tahta 
kepenkli, ıemiai kısmen toprak ve P. 
mentola talatmda bodrum, ve demir mer-
diYenle pkan pkilclıkta hamurhane, tek· 
ae, uma bir oda, •• bodrumdan yukan 
çılolclakta bir Hla, Od oda, tulambala ku1u 
elektrik tertibat.. ye seksen arşın ana 
ilerinde bir ahan havi bir fırımn tamamı. 

(eJJeYlll bakkaldır) 
Biluale ye bilnraıe Celil ve Necmettin 8.ler 

ı_, 2IGCI Na Haskllyde SntlOce mahalJesinde Karaağaç 
caddesinde eıki 33,33 maklup ve yeni 
49, 51, 53. 5.1-1, ıı-ı No. la olup 49. Dil-' 

marahll dlrt yllı aqm arsa Oze-rınde 
tabtmcla bodrum alifap iki katb aalıillı
olap (bodrum kArgirdir) birinci kat, mer
mer taşlık ( elyeftll sucuk lmallthaaeai ) 
•et oda, tlç haf•, harici Y~ •OD UflD 
ana fb:erinde mukaddema iki mutfak 
( e)yıYJD yal f mallthanesi ) ikinci kat, 
bir sofa, beş oda, iki heli, balkon ( ~ 
bm mahalli bahçede havuz ve gaııno 
yardır harem ve seJAmhk balnk-
lerinl havidir ) 51, 51 - 1 No. b 
hane yetmiş 81110 arsa üzerinde ahşap ilç 
kattan ibaret olup birinci ka~ Bir adi ~~
Wa, bir mutfak, bir heli, bar taşlık, ıkin
ci kat: Bir oda, bir ufak sofa üçüncO 
kat, bir oda, bir ufak sofa, bir heli,. 53, 
Q• J No. h hane 90 arşın aısa. ~ennde 
Lfr k t kargir, bir katı ahşap, ıkı kattan 
u a ı b. d .. k' ~ 
lb t lup birinci kat, ır t onos u K110 

are o .k. . k t .. d 
ahıeni. bir oda, ı ıncı a ' uç o a 

ıu m · f b. h 1" bir dık odası, hır so a, ır e a, ve 
dart~ aff'D arsa Gzerinde zemini kıs-

.. ımento ve kısmen kaldırım taşı, 
men ~ b. .k. 
oluklu •açtan mamul k.otra mas:nı ve ı ı 
b. yirmi arşın babçeyı ve derununa cari 
:,m ma111ra tath ıuyu ve elektrik terli· 

:atını havi emlakin tamamı. 
Mehmet Netet ve Ahmet Naci B. ler 

• IOfl .. Beşiktqta KiSyiçi mahallesinde Kili .. 
ıokatında eski 14 y~ni 24 ~o. lı seks~ 
beş arşın arsa üzermde barıcen ~Argır 
dahilen ahşap iki buçuk kattan ·~~ret 
Jup zemin kat: bodrum, odunluk, bırınci 

: t bir malta taşlık, bir oda, bir mutfak 
b ~ mermer yalaklı çeşme, bir heli, ikin• 
·"kat: bir ıofa, iki oda, elektrik terti· 

CI b h • b • b" 
batı ve yirmi hir arflD a çeyı avı " 
hanenin tamamı. Makrlna H. 

IOO aı• tMl'J ç gelköyOnde eski hastane ve yeni Re
.. ~~ye sokağında eski 2, 4, 5 MO. ve 

. 1 1 numaralı yllz altmış arşın arıa 

• .. 

yenı • k ·b t 
il . d ahıap iki buçuk attan ı are 
ıenn e . . 
lup zemin kat : çimento bar tatlık, iki 

od ( yllklndOr) bir hali, birinci katı 
o • b. b. f h • 1 bir antre, dahili ır antre, ır so a 

O
ancd bir ball, J>ir mutfak, bir beli, 
ç 0 a, b. fa b. 

b. -lhane çab kah : ır ıo , ır 
ır guau ' • h ıa ik• ~ .... 

od bir guaDlbane, bır eıa ve ı ~ 

al
a, ;:, b.11' balkon ve beş bia yedi yoz 

ar ı5ı, . b. ban • t 
tuz ·-ın bahçeyi havı ır enm a· 

0 
-· Smme H. 

mamı. hail . d y 
• Kasımdaşada Sinanpaşa ma . esın e u-

k kakta e.ki 5 ve yenı 25 numaralı 
mu 80 d ah ·k· ka albnlf a11ın arsa Oıerin e f8~ 1 ı t· 
ta ibaret olup birinci kat: Bir toprak 
av~u biribirine geçme iki oda ikinci kat: 

ık. d bir ıofa, bir beli, tabhnda bod-
ı o a, h • h . b. 

kırk d6rt arıın ba çeyı avı ır 
rum ve F t M·· H 
hanenin tamamı. . a ma uzeyyen • 

IOOO 41.taO 155 Galatada, Yenicami mahalleımde, Ferme-
·ı kagı._ oda eski 100 102: 102 Mil 

necı er ıo . 
. lOO 102 numaralı ıld ve yenı • . . 

SON POSTA 

bir hama tamamı (antre ve merdivenler 
mermerdir. Mığırdıç Firenkyan Ef. 

5000 27784 20247 Galatada Hacımimi mahallesinde Kum-
. baracı aokajında eıki 4,6,8 yeni 4,6, ı O 

numarmlı iki yüz yetmiş iki arşın arsa 
Dıerinde klrgir altı katta beş daireyi ve 
beher dairede beşer oda, birer mutfak 

birer ıalon ve umumuna mahsus çamaşırlık 
mutfak, bir hamam ve altında dükkam 
havi bir apartımanın tamamı. Ethem Adli B. 

1500 IO'lO 20'l-t7 Galatada Hacımimi mahallesinde Kum
baracı ıokajında eski 6 MO. Ye yeni 8 
numaralı ( apartımandan ıeçilir ) hakkı 
müruru haYi milatakil ittihaz kılman ve 
dart yilz elli bir a11ın arsa üzerinde 
klrgir bir kattaa lbaret bir mağazanın 

80 1 
tamamı. Ethem Adil B. 

009 ._ Anadoluhiaarında Göksuda Göksu elyevm 
Biriacibayır 10kağında eski 7 yeni 11 
numaralı ıekftn beı a11ın arsa üz.erinde 
abpp iki kattan ibaret olup bodrum kat 
(kArgirdir) iki mutfak, iki k6m8rlük, met• 
hal (mutfakların zemini toprakbr) birinci 
kat iki oda, iki knçilk aofa, iki heli, 
.ikinci kat: iki oda, bir ıofa ve aekaen 
UflD bahçeyi havi bir haııeqin tamamı. 
( eokağın yeni iımi iniş1l sokaktır n bu 
kwmda 6 numara ıörilnme.ktedir.) Fatma Fahire 

ve Danyadar Kalfa 
2800 18720 5948 Galatada Sultaobeyaııt mahallesinde Kö

mUrcU sokağında eaki 12, 14, 16 ve yeni 
14, 16 No. h yUz kırk dört arşın ana 
Ozerinde kirgir dört buçuk kattan ibaret 
ve dart daireli olup bir iki tiç numarah 
daireler ikiıer kllçllk, Uçer bOyilk oda 
olmak tizere beşer oda birer mutfak 4 No. 
daire iki oda, bir mutfak, bir koridor, 
bir helA, daraçada umuma mahsus ça
maşırlık, aabit kazan mermer tekne bi
rinci kat, zemini elvan çini d6şeli bir 
antre diieri bir antre, bir kapıcı odası, 
bodrum, beı k6mUrlük birinci kattan 
itibaren her katta ikişer balkon aahanlık 
merdivenler muzayık elektrik, terkoa, 
bavagazi tertibabnı ve tahtında bir bn
yllk dllkkinı havi. bir apartmanın tamamı 

1000 13123 8159 ÜıkOdarda bısaniyede Orta ıokakta eıkl 
28, 28 Ye yeni 34, 34 numarah dart yOz 
on arşın arıın araa llıerine klrgir (dahili 
ahfapbr) Oç kattan ibaret olup birinci kat 

Kiıa El. 

Sayfa 11 

Spor Kongreleri 
lstanbul Mmtakası Riya etin· 

den: Nizamnamemiz mucibince 
mmtaka adi kongresinin 5-8- 932 

cuma günü akdi takarrür ettiril
miştir. Müttefik kultipleriınizin 

biran evvel murabhaslannı tayin 
eylemeleri ve bu hususta görüşül
mek üzere salahiyetli birer mu· 
rahhasn 11 temmuzun 20 inci çar
şamba I' inü akşamı ıaat tam 
18 de mıntıka mekeıinde ispatı 

vücut etmeleri lüzumu tebliğ 
olunur. 

* Hilil Spor kulnba Umumi 
Katipliğinden: Kultlbtlmllziin se-

nelik kongresi 22-7 • 1932 cuma 
ıünü aktolunacağından muhte

rem azayı kiramın yevmi mezkur• 
de saat tam 10 da Erenköy C. 
H. F. Nabiye merkemde bulun
maları teblig olunur. 

--···---.... --
A .. ı Ye kUmes MJY•nl•rı Y• 

tlftlrme c•mlJetl letanllnl mer
kezinden: Nizamname mu ihın t: e 
he.} el i idare jntilıabı icra etnı , 8 

lstanbul tavukçularının &l&kad. r cderı 
mUhiı ı hususatı görOtmek Oıere 
18 7 932 çarıamba günü aaat on l edi

de Halk Evinde azanı ve enıııi) ete 
aza ka.} dedilmek surotile miızah rt:ı) e 
ittirak e!mek istiyenlerin bulu ı naaı 
rica olunur. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Tula Taribl 1"6 

Merkezi: Berlia 

Türki} e Şubeleri: 

lstanbul, lzmir 
,.. 
Galata T clı B. O. 247-248-984 

Istanbul " 24410 
Deposu ,, 23227 

Her nevi 
hanka muamelatı 

ZA YI - 30945 numaralı be
yanname ile 24-4-932 tarihinde 
lıtanbul Gümrüğünden çıkarılan 
Eczaya ait muameleli evrakı zayi 

olmuştur. Hllkmll olmadığı ilin 
olunur. Nizamettin 

. 

•ir mermer taılık antre beş ayak mermer 
merdivenle çıluldıkta zemini mermer bir 
kiler, bir antre, bir bDyUk mermer taşlılı 
iki aynalı yalakh mermer çeıme, tara• 
feyninde iki bDyDk oda, bir bUyllk ocak· 
aız mutfak ikinci kat bir antre, bir aalon 
dart oda, bir halt,1 bir kiler, OçUncU kat 
ikinci kahn ayni bavagazi, terkoa tertibat. 
bir llal'Dıç, iki kuyu, bin yl\z dokaan ar
ım bahçe meyva ve diğer ağaçları Ye 
havuz ve ayrıca iki bin yilz elli arşın 
fazla bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

~ ......... ! ............ 

irfan H. bilAsale Emine F elekıo H. , Ayıe Nezlha 
H. lar ile Mahmut Celilettin ve Ebubekir 
Semih 8. ler tarafından bilYeklle inayet a.1• 

100 2(8) 17465 KadıkiSyOnde Oımanağa mahallesinde 
Arayıcıbqı elyevm Piriçavuş mahallesin
de e.ki 52 numaralı yilz yirmi .ekiz ar
flD arıa Uzerinde ahşap Oç kattan 
ibaret olup birinci kat: bir bUytik taıhk, 
odunluk, kömürtnk, bir mutfak, bahçe 
de kuyu bir belA, asma kat, bir oda 
ikinci UçOncü katlar Oçer oda birer 
ıofa, hell dahilen sıvaları dDşmliş ha
ricen muhtacı tamir ve otuz iki arşın 

bahçeyi havi bir hanenin tamamı Emine Nul H. 
40 &12 710 Üskndarda Valdei atik mahallesinde p 

Meydancık sokağmda eski 9 yeni 11 nu-
maralı doksan dört arşın arsa Ozerinde 
ahpp iki kattan ibaret olup birinci kat 
lusmen toprak, kısmen çimento taşhk 
kömilrlnk heli, mutfak asma kat bir od~ 

diğer geçme kliçük bir oda ikinci kat 
iki oda bir sofa (alt kat tavansızdır) 
ve almış altı arşın bahçe ve bir kuyuyu 
havi bir hanenin tamamı. 

SON POSTA 
Ynmt, Si1asr, Handi• n llalk: 

psetelt 

ıdarı : Jıtanbul: Eıkl Zaptiye 
Catalçeıme ıokağı 23 

'J'elefon lıtanbul - 2020J 
Posta kutusu: Jstanbul - 74l 
Telgraf: İstanbul ~ON POSTA 

ABONE 
TURKlYE 

Fi A Tl 

1400 Kr. 
750 • 

•oo • 
100 » 

ı Sene 

6 AJ 
8 • 
ı ,, 

E c ıı b 

270U Kr 

1400 • 
800 • 
800 ;o 

Gelen .. rak geri verilmt1. 
1Jlnlardaıı mes'ullye& alın maı 

cevap için mektuplara 6 lturu ı l u& 
Pul illve1I l&ıımdır. 

Adreı değiıtlrilmesl ( 20) kurut lur. 

Fotolra/ Jalalill Kuponu 

Tabiatinbl Oğrenmek lltfyorsanı:ı: 

fotoğl':ı!rnııı 5 adet kupon ile bır 

Ukte gönderiniz. Fotoğrafınız aır.ı -' 

tAbiılir ve iade edilme:ı: 

n il• ltı a-m arsa Ozennde kfirgır y z e ı a •y b. . . k t _ 
dart kattan ibaret olup. ırıncı a. : on 

k Ostör kepenklı ortadan bır ca-ve ar ası b. ._ 

Emsal H. varisleriden Eda H. bileılle 
ve bilverase Memduh B bilveraıe 

1550 16645 9045 Edir~.ekap1da Haticesultan mahallesinde. 
Camnşerıf sokağında elyevm tramyay 
caddesinde eski 7, 9 yeni 9, 11 numaralı 
yüz yetmiı arşın arsa llzerinde kargir 
dört buçuk kattan ibaret olup bodrum 
kat dört köm&rlük, natamam çamaşırlık 
mahalli birinci kat; zemini çini 6&0 Ost6r 
kepenk dOkkAn bir antre, bir aabanlak. 

111 ı m, meslek 
\'Oya ıan'at? 

mek&n kapısı mevcut olup ır maga~a 

L tresi merdiven altı kahve ocagı 
anın an d b d .k. 

ikinci kat iki daire ıeklin e eş o a, ı ı 
helA. çini •ofa Uç ve dördOndi k~tlar 
lk"nci kabn aynJ, elektrik terkoı tertibab 

90

1 
on dart artın aralığı havi iki dilkkin 

ft cteımdea dolma audıallini mütteiDU C Lütfen ıaJfa71 C•Yirinlz ) 

Hangl ıualleriıı 

cevabı 'I 

1'"otoğraf fntiş&r 

edecek mi ? 

rotoğrahn kliıesl so kuru, ' 1-C 

pul mukabilinde gönderilehı l r 
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SON POSTA Temmu:ı 10 

FYONKARAHİSAR MADF.N SUYU 
Her Yerde Arayınız. Umum deposu: Yenipostane karşısında Eskizaptiye Caddesi No. 20 - Tel. 22653 

Umum deposu 
JAK Y. LEVY 

GAZ OCAKLARI 
Fennin Son icadı 

idareli ve dayanıklıdır. 

Bunları her yerde 
isteyiniz. 

PERTEV N 1 YAL Vakfından: 
KoprUbaşında Valde hanı dcruuuııd,, ıı, 17 • 'o.lu nıağ:\z:ı miıznyede.} e mıc

dılıııiş \o ucdoli rnlizayedo haddi ın~,kınd:ı görlılmiycrek lıir hafta 111iiddt:1tlo 
1eıııdit kılıumıt olduğundan tutmak istiycnlcrin mUzayedo giıntı olan clıri 
lrnliıı 14 en perşembe ı;-iinfl s:ıat on altı) a ı,:ıdnr Jstnnlıul J;\Jrnf MUclilriyetiu· 
de l'crtevııiynl idaresine veya Encllmoııc ınfir:ı.ca:ı.t etmeleri. 

iki oda bir antre bir hala, bir mutfak bir 
numamaralı daireyi iki, üç dördüncü 
katlarda dörder odalı birer çini antre 
birer heli birer mutfak 2, 3, 4 numaralt 
daireleri ve e1ektrik, terkos tertibatım 
Ye yirmi dokuz arşın aydınlığı havi maa 
dükkln bir apartmanın tamamı. Hüseyin hzet B. 

IO 1170 8797 Üsklldarda Karadavutpaşa mahalle-
ıindo atik boyacı hamamı cedit bu

~ yUk hamam sokağmda eski 12 )'eni 10 No. 
aenesen doksan ve mahallen kırk beş arşır 
arıa Uzerinde ahıap Uç kattan ibaret 
olup birinci kat : Bir kUçUk taşlık 
bir mutfak, bir tulumbalı kuyu, ikinci 
kat: iki oda,bir koridor, bir hali üçüncü 
iki oda, bir koridoru havi kaplamaları 
muhtacı tamir bir hanenin tamamı. Aue Sıdıka f-J. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilAtı yazılı em!Ak 
61 gün müddetle icra kılman aleni müzayede neticesinde hizaların
da gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek birinci 
ihalesi icra ve 31 giln müddetle müzayedeye vazedilmiş 15 Ağustos 
932 tarihine milsadif Pazartesi günü saat 14 ten itibaren müzayede
ye mübaşeret olunarak saat 15 buçukta arttmna bedelleri muham-
men kıymeti geçtiği takdirde kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer 
bulunmuş olduğundan talip olanlarm mezkur günde saat on beş 
buçuğa kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on beş 
buçuktan sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve 
mezkür emlake evvelce tali polnnlarm kat'i kararları esnnsında hazır 
bulunmadıkları veya başka talip zuhur eylediği taktirde evvelki 
ta ipleriıı mil:ıayededen çekilmiş oddolunacaklan lüıumu ilin olunur. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

SAADET 
yapuru bu kcrre 

tamirat ve telvinah ikmal ve 

lüks kamaralar ilave cdiler"k her 

Pazartesi 17de Sirkeciden ha

reketle Gelibolu, Çanakkale v~ 
hmire azimet ve Çanalckaleye 
uzrıyarak avdet edecektir. Yol
cu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

Dr. Aristidi 
Mııayenclı:.mesi · 

Eın:nöııii : Eminönil han :J üncü kat So. 8 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATİE-m-

Dr. A- KUT.EL 
Cilt ve ıührevf bastalı!<.lar teda-

vilıanesi Kara~öy Börekçı fırını 

•ıraeındıı 34 

~ .. 11m .. ıam11m ....... ,.. ..... 

~~St~~; o~n:~~:~~~n~:ü!i:~:~ı1ı~ı 1 
mulıafnuı, kırınuılık ve çıbanların ı:all 

olınsını lstlyoreıını:ı.-

_.._ k<emlnl muıı,ı.a •ul '"'"''" _1
1 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bJr Hazım tl'nıııı rdcır 
mide vcı barsaktarı torni'Zkr .• 
Basuru kökünden keser • 
Tanını latif ,.e ıcvklo içilebilir 

Mazon isıniııtl dikkat rdiniı. 
Büyllk olveıl 100 lı:uru~. 

Deposu: it Bankası arknsmdn MAZON 
~llt'lla. Botton ecı:n deposudur .... _ .. 

- ------
Midenizi Muzır Sirkelerden 

Koruyunuz 
Fon ni olnral, ~ayet lcın 'o halis 

.,arnptaıı mamul Yl ınev:Hldı Lcııebiyo· 

df1ıı kanıilcıı firı bulunan sirkomizi 
bir <lt•fa tc('rlilıl' oıiiııiz ; toptan \o pc:
mkoııdc satılır . 

dres: Muınlıaııı~ c·:.ıdllesi \.kı:o ıw
knk ııttıııara 20 

----- --- -----
Kadıköy'ünde 

IJahili hastalıklar miıtehmı. ı ı 

Dr. ESA T RAŞIT 
SögUtlti Çeşme eaddPsi, Bn) rnıııycri 
sokak Dr. Raşit 'l'nlısiıı bey lıanPsi 

'l\ılefnıı : 4:57 

lstanbul Asllye Mahkemesi 
OçUncU Hukuk Dairesinden: 

:Mardiros Efendi 11 i ıı karısı Cilı:ı ııgi r
do Soğnııcı çıkmaz ~okağı nd:ı lstopn ıı
yan npartıınnnınd:ı. mukim iken hnlon 
iknmotgfLhı mcı:hul buluııan Madam 
Uiutris Sırbuhl al~ylıino açtığı lıoşau· 

ın:ı davasının tahkikatı 18 Eylill !>82 
salı günü sast ıı do tayin kılın dığııı· 
dan mttlnailoylıaııııı \"akti mt>zktlrde 
golınosi ilan oluuur. 

Zayi - 183 nutnaralı bisikletimin 
pltlkasını zayi ottiuı. IHJkmfl olmadığı 

ilfln olunur. 
Diyarbcklr: Aıkeri hastahane OpcrntörU 

Osman 

Son Posta Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Nearlyat Müdür il: Halil Llltff 

Bu senenin renk modası 

tİIPll:IÜ·I bunu da yaph 

Holstina 
Rengi solmuş veya modası geçmlf 

Viin!U, Pamuklu, ipekli 
ıcuıııaşlarınızı kendi roııklorino irca eder 

Taklitlerinden ve hilelilerinden sakınınız. Depoları : 
lstmıbul: Btlyilk lıoya, attariye ve bakkaliye mağazaları 

Bursa: l'zun çarşı, AlıdiillatiC zado 1 mnil nakkı. 
Ankara: Koyunpazarı, llaiın I\rcspi 

Iznıir: Yaffo hiradcrlcr. 

_,. Karaciğer, mide, barsak, ta,, kum hastahklarına 

TUZLA iÇMELERİ 
Sab"'hları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11 ;40 da Haydarpaşa ya 
hareket eden vapurlurm trenleri ve cuma sabahları ilaveten 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 

1 Lira yuzu ile Kuştüyü yashk 
l'ilaııbulda. Çakmakçılar. Sanda.lyacıl:mla KuttUyU Fabl"ikaamda 

kuıtüyiiııiiıı kilosu lOO kuruş, yiizü ile yorgan !:?, şilte 10 lira.dır. Ku.,tnyOne 
mahsus kumaşlar bul un ur. Toptan satışa tenzilat 'nrdır. 

'l'cl. 2:m27 - Aııkara'da. satıı magazas1: SALTI FRANKO 

____ _...Göz Hekimi~----. 

ıı Profesür 

Dr. Esat Paşa 
Hiriııoi Sııııf .M rıtebnssıs 

Dr. Süleyman Şükrü 
•••••••a. lstanlml: ııkara raci. cad. No. 60 •-.ı•••••lll 

ıstanbut Asliye Mahkemesi 
4 Uncu Hukuk Dalrestndan: 
DM·acı ~ikolıı.ki Yani 1 t:ı.ykoğlu 

Efendi tarafından Allıer Kapoano ve 
,Tak Ef. lcr aloyhirıe Da,·acıya nit ,.e 
listesi <.fosynsında mevcut comnn ü010 
lira htj nıotindcki mUdde:ıalcytılcr tara
fıııdaıı colıren vaziyet edilen eşyanın 

mevcut 1 o aynen müı;tolılok ise lJOdo
lon tahsili tnlobile ik:ı.mo olunan da
vadan dolayı milbaşir tarafından ya
pılan tebligat zahrına verilen nH'şru· 

hata naz:ı.roıı Miiddonalc>yhlerden .Jak 
Ef. nin ikametgahının meçhul IJulun
cluğu nnlaşıl ınakl:t mumaileyh hakl,ın
da bir a) ın Uddctlo llilnon tebligat 
icra ına ,.e yevmtl tahkik olan 
27/9 932 alı günUuo ıııııalll\k lıulun:ın 
tahkikat colsesino icabeti l!izumuııun 
bll.kimlikçe karargir oldugu ilan olunur. 

lstanbul Aallye mahkemesi 
6 ınct Hukuk Dairesinden: 

Boktıı.ş Ilokir Efcllll! tarafmdırn 
aleyhine boşanma davası ıkamo olunan 
~irkccide lHlda\'endigflr caddesinde 
Ah~ı Oruor gfondi nozdiııdo mukime 
Goli bohm un Kırım Hıdır m:ı.h:ı.llcsinıle 
Hncl'r H:ı.ııımııı ikarnotgil.:ıhımn moç -
huli) etine binaen il!\ııon \'ukubulan 
d:l.\ ete icabet etmediğinden hakkmdıı. 

Hukuk usul muhakomclort kanununun 
401 inci ınaddosi rnucilıince gı) ap ka-
rarı ittihnz odilıniş vo tshkikat gllnll 
olnrak 15 9 9!12 porşcınbo saat 13, 30 
ta) in eoilıniş bulunduğundan kanuııt 
mUddet i<;indc itiraz etmediği vo yov
ınU muayyoncle mahkoıneye gclmodi6rf 
takdirde . gıyabında tahkikata devam 
olunncaJı ınalfıın bulunmak üzero 
111ezkOr gıyap kararı lknınctg.ihıııın 
moçhuliyotine binaen illnen tebliğ 
olunur. 


