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Fakat, Buğday Yüklü Vagonlarda Fren· 
lerin Sıkıştırılmadığı Haber Veriliyor 

erkek çocuğa alt olduğu hhmi 
edilen kopmuş bir kol bulunmuşt 

0 

Polatlı, 11 ( Hususi )-Kazaya 
uğrıyarak devrilen trenin maki· 
nisti Faik Efendi elyevm Polatlı 
Jandarma karakolunda nezaret 
altındadır. Kendisile görüştüm. 
Bana şlınları söyledi: 

"Kaza faciası çok ani bir su· 
rette ve hiç akla gelmiyen bir 
sırada vukubulmuştur. Sebebini 
bir türlü keşfedemedim. Makin~ 
nin devrilmesile beraber kendimi 
yerde buldum. Şimdi tahkikat 
neticesini bekliyorum. " 

Eskitebit, 1 ı ( Husual) -

Polatlıdan şimdi buraya geldim. 
Facia mahallinde yaptığım tah· 
kikat ve tetkikatın diğer safha· 
larını bildiriyorum • 

Beylikköprüde yol amelelerile 
görüştüm. Enka~ albndJsn ( 21 ) 
ceset çıkarıldığını söylediler. Bu 
cesetlerin Uzerinde 300 lira kadar 
bir para zuhur etmiştir. 

Bu cesetler tamamen terhis 
edilmiş askerlere aittir. Bazıları· 
nın ceplerinden fotoğraflan çık• 
mıştır. Enkaz altında benOz 16 -
17 yatlarında bir im v.,ahut 

D
•v 1 ur. 
ıger ceset er gömUlmüştür. Kola 

ait ceset henilz meydanda yok
tur. Bu cesetler kaza mahallinden 
yilz metre kadar uzakta ve sağ ta
rafta açılan bir mezara defn d'l-. . e ı 
mıştır. 

Amele!e r enkaz alhnda daha Uç 
ceset bulunması lnzımgeld"'. • 
" 1 d'I ıgmı soy e ı er. 8 
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skışehır, 1 O - Facia k 
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aza-
ze e erı e görilşttlm. Bunlar hadi· 

( Duamı 3 Bncil sayfada) 
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2 Sayfa 

flalk;n Sesi J1 
Avusturyanın 
Alacağı Tütünler 

Avu.turyanm tütün almak üzere 
meml L!ketimize müracaatte bulun
dufunu dün haber nrmiftik. Bu 
haber, halkımaı memnun etmiı
tlr. Halk diyor ki: 
lhaan 8. ( Fatih bpanakçı sokak 17 ) 

- Dünyamn en iyi tiltünli 
bizim topraklarımızda yetişir. 
kendine mahsus kokusu ve reo
gile tütünlerimiz bütün dünyada 
töhret kazanmıştır. Hatta bol 
tütün yetiştiren Amerika bile 
bizden tütün alır ve kendi tntün
lerine bizimkilerle çeşni verir. 
Maalesef §İmdiye kadar tabi· 
atin bu müstesna liıtfundan isti
fade edemedik. G~ sene tü
tllnün okkası ısps.naktan daha 
ucuza sabldı. Bunun için teessü
riinden tütün baJyalannı bile ya-
kanlar oldu. TüUln mevsimine 
~nyoruz. Bu •ene tiitünleri
mize mahreç bulmıya çalışalım. .. 
Sacblı: IS. (Bey~ Gibnfifauyu caddui 80 

- f yi tasnif edilmediği ve 
ambal1j yapılmadığı için tütünle-
rimiz adamakıllı alıcı bulamıyor. 
Esasen ambalijalık bizim pek 
mühim ~m.iz olmalıdır. 

Dllnyanm en iyi inciri, lizümn, 
tntünü batta buğdayı, arpası bizde 
7etiştiği halde beynelmilel piya
aada layık olduğumuz mevkii 
bulamıyoruz. Şimdi Avusturyah
lar tütün alacaklarmış. Müşteri 
kaçırmamak için ne 1Azımgelirse 
yapılmalıdır. 

JJ 
Ethem Be7 ( Kumkapı Niıancatı 5 ) 

- Bizim iktısaden yükselme-
miz nncak ihracatımızı artırmakla 
mümkündür. Bunun için Avru
paya gönderilen Takas Heyetinin 
mesaisini iyi buluyorum. Tütün
lerimize Avushıryadan mühim 
müşteriler çıkmışbr. 

Köylülerimiz ve çiftçimiz bu 
ıene ambalaj ve tasnif işine çok 
ehemmiyet verirlerse inşallah çok 
ıat11 yaparız. Hepimizin yüzü.güler. 

Jf> 
Ali Bey - Beyant Koaka Tramvay cad. 

... , 17 -

- iyi tfitün yetiştiren mem· 
leketler mahduttur. Geçenlerde 
bir Balkan Tütün Birliğinden bab
ıedilmişti. Şimdi de Avusturyalılar 
talip oluyorlarlar. Hem birJige 
girmeli, hem de tütünlerimizi 
ıslaha çalışmalıyız. Dünya Tiirk 
tutünlerine muhtaçbr. Fakat re
kabet yüzünden bundan istifade 
edemiyoruz. Bulgaristan ve Y u-
nanistanla bir blok yap1lırsa mal .. 
larımız değerli fiatle .satılabilir. 

Beş Kuruş 
Çimento Fiatleri Ancak Bu 

Kadar Yükselmiş 
Çimento fiatlerinin, yüksek 

olup olmadığı hakkında başlanan 
tahkikat ilerilemektedir. 1 icaret 
Odası, fiatlerde ancak beş kuruş 
kadar bir yükseldik olduğunu 
bildirmektedir. Çimento fabrika-
ları ise fiatleri yükseltmediklerini 
jleri silrmektedirler. 

SON POSTA 

' • ~ 1' ~'--. • • '!• ' •• ' .• ,~. - , - ""<'. . . t .• ,. . • 

EVKAFTA 
Bazı Dükkô.nlar 
Evkaf İdaresine 
Satılacak 

Evkaf idaresi, her nasılsa ta
pusu hususi ellere geçmiş bazı 
dükkan ve mağualann başkala
rına satılmamasının teminini tapu 
idaresine bildirmiştir. Bu kabil 
dükkAn •e mağazalar Evkaf ka· 
nunu mucibince ancak Evkafa 
ublabilecektir. 

Bu kabil dükk.Anlar Ye oda1ar 
Nuruosmaniye aımii kapısmm 
fçinde Ye kütüphanenin albnda, 
Y enicami kemerlerinin altında, 
Sultanahmet kapılarının ilstiinde. 
Ayasofya minarelerinin dibinde 
bulunmaktadır. 

Kazanç Komisyonu ~zalı§ı 
VilAyet Kazanç 'Iemyiz Ko-

misyonu azalığına yüz elli lira 
maaşla Şirketler Komiserlerinden 
Muammer Bey tayin edilmiştir. 

Plajlarda 
Tarifeler Yüz de Yirmi 
Nisbetinde f ndiriliyor 
Belediye iktısat Müdürlüğü 

bütün belediye şubelerine ve 
kaymakamlıklara y.aptığı bir ta· 
mimde yeni açdan plajların tari
felerini tasdik etti~mek için der
hal mliracaatf eıinin teminini biJ.. 
dirmişti. TarifeleT tetkik edilir
ken plaj fiatlerinde yt\zde yirmi 
nisbetinde bir tenzilat yapılmışbr. 
Kır kahvelerinde çay ve kahve 
fiatlerinden başka ayrıca iskemle 
ve masa parası alınması menedil
miştir. 

Tapu Meselesi 
Evvelki günkü nüshamızda 

Filorya plajlarına ait bir tapu 
meselesinden bahsetmiş, bazı 
memurlar hakkında muhakeme 
lüzumuna karar verildiğini yaz
mıştık. Bu işle nlakadar olan 
Aziz Bey dün bize gelmiş ve 
mezkfır kararın senetlerin ip
tali hakkında değil, birkaç 
memur hakkında takibata dair 
olduğunu ve esasen bu hususta 
kendisi tarafından İkinci Hukuk 
Mahkemesine bir dava ikame 
edildiğini söylemiştir. 

Japonlar Yapağı Alacaklar 
Japonya Ticaret Mümessilliği 

Ticaret Odasına müracaat ede-
rek Japon ithalat tacirlerinin 
yapağı ihraç eden Türk tacirle
rile müna5ebete girişmek istedik· 
terini bildirmişlerdir. 

Bir Ş\kayet Müracaati 
Haber aldığımıza göre, bir 

zat Müddeiumumiliğe ve Baroya 
müracaat ederek baz avuktlar 
hakkında şikayette bulunmuştur. 

l Yedibeli j HAVA OYUNU 
Zavalh Bir Bakka- Eşya Fiatleri 
lın Başına Gelenler Nasıl Ve Neden 

Zincirlikuyucla oturan yedi- Yu-k l • ? 
beIA namile maruf Mustafa w Se l90F 
arkadaşı Mevlüt. bakkal ZCki 
Efendiden 6 lira mukabilinde 4 
fişe rakı almışlardır. Y:edibell 
ve arkadaşı bir saat sonra tekrar 
dükkana gelerek Zeki Efendiye 
fa şekilde bağırmıya başlamıı
lardır. 

.. - Yahu ayıphr be... Bari 
ba oyunu baıkasına yap. BUia 
bula bizi mi buldun. Bu fena 
rakı.lan bi%e mi yutturacaksın 1 ., 
Bunun herine Zeki efendi ırala 
fİ§clerini d~ğiştirmiştir. 

Zavallı bakkal bir müddet 
ımıra bu değiıen şişelerin ısu ile 
dola olduğunu görlince hakika
ten belaya uğradığını anlamışbr. 

Benzin Meselesi 
Belediye lktısat Müdürlüğü 

benzin ihtikarı hakkındaki ihbar
ları ehemmiyetle nazarı itibara 
alarak benzin ihraç memleketin· 
deki fiatlerle burada toptan ben· 
.zin satan miles.seselerin tarifelerini 
ve kar miktarlarını tesbite başla
mışbr. 

Yaş Üzüm 

MaU tiftik taba kararname
sinin tatbikabndan istifade eden 
ban tüccadar bir nevi .. bava 
oyunu,, ihdaı etmiye teıebbDı 
etmişlerdir. Öğrendiğimize po 
bu bava oyunundan Utifade eden 
birkaç firma ihraç ~tükleri halı 
ve tiftik mukabilindo lfiks kadın 
eşyası, kara biber, oyuncak, çay 
ve saire ithal ederek bunlan ytlz· 
de ot uz fadasile diğer tüccarlara 
devretmektedirler. Bu suretle bu 
eşyaların ıfiatJerinde bazı tOccar 
lehine yüzde otuz nispetinde bir 
terfeffn hasıl olmaktadır. Tabiatile 
hada halkın zararınadır. 

Mesele lAyık olduğu ebemml· 
yetle tetkik edilecektir. 

Yeni Bir Teklif 
Brezilya 2,5 Milyon Liralık 

Mal Alacak 

Bu Sene Kül.iyetli Ihracat 
Yapılması Muhtemeldir 

Bazı Brezilya ticaıet emri 
dün lktısat VekAletine mUhim bir 
teklifte bulanmuşlardl1'. Bu tekli
fe göre, şimdiye kadar Türkiye-
den senede ancak beı on bin 
liralık mal alan Brer.ilya, bundan 
sonra iki buçuk milyon liralık 
mal alacakbl".. Buna mukabil 
Beynelmilel Borsa fiati tızerinde 

TürMyeye kahve ithal edilecek 
ve bu kahvenin parası lkıısat 
V eklleti tarahnda tayin edilecek 
bir Türk bankasına Tınık parua 
olarak yahnlac&kbr. Bu para 
harice çıkmıyacak, rmlkabilinde 
Rirk mah alınacaktır. Bu buawt
ta Brezil}·a ncaret eYlerile Hn
kümet Bankası mutabık kalm11br. 

Harici Ticuet Ofisi bu sene 
Almanya ve erkerl A'\rrupaya 
tren ve vapurla yaı üzilm sevket
mek için teşebbüslerde bulun· 
maktadır. İhracatçılar bu sahada 
Ofisle temasta bulunmaktadırlar. 
Yq üzümlerin altı ay müddetle 
tazeliğini muhafa~ etmek imlcinı 
olduğu ısüylenmektedir. Bu husus
ta aynca tetkikat yapılma1~tadır. 
Alakadarların beyanatına göre, 
yaş üzüm ihracab geniş şekilde 
temin edilecek olursa bu sayede 
önümüzdeki mevsimde memlekete 
mühim bir para girecektir. 

TUrk~ya - Arjantin 
Arjantin hükftmetile, Türkiye 

arasında aktedilecek olan tica
ret muahedesine esas olmak 'fiz~ 
re Arjantin konsotosu Ticaret 
odasına bazı malumat istemiştir. 

Bir Yangın 
Üç Katli Bir Ev Ve Bir 

Dükkan Yandı 
Dün akşam Beyazıttn Koço 

Efendinin bakkal dükktinının üze· 
rindeki odadan yangın çıkarak 
dükkanın ve yanındaki sütçü Ar
tinin üç katlı kargir evi tamamen 
yandığı halde ıönaürülmüştür. 
Yangın Koçonun bnkkal dükkanı 
üstünde oturan 80 ya la · nda 
Madam Torikin odasınd . ı çık
mışt r. T c.bk'kah bai "' n -ı1 ştır. 

Yeni Bir Şirket 
Şckrimizde ve Karadeniz mm

takasında faaliyette !bulunan buı 
büyük ticarethanelerin iştirakile 
bir takas §İrketi tqkil edilmiıtir. 

Sabık Hıdiv Geliror 
Sabık Mısır Hıdivi Abbas 

Hilmi Paşa yann sabah Piyer 
Loti vapurile Pireden telırimize 
gelecektir, 

MaarH Müfettişleri 
llk Tedrisat Mfifettişleri dan 

öğleden sonra Maarif MüdUr 
Muavini Hıfzırrahman Beyin ri· 
yasetinde toplanarak gelecek ıene 
mektep sergilerinin, daha geniş 
mikyasta yapılmasına karar ver
mişlerdir. 

' -- -- - . 

Temmuz 11 

Günün Tarihi 

Yüksekİkhsat Mec 
lisi Açıldı 

Ankara 10 - Yüksek ikbsat Mec
IW Bflcden •onra iktuat Vekili 
Mutafa Şeı-ef Bey tarfından •pi• 
mtlfbr. 

lh.taf Şeref Bey Meclia bal arım 
eel••Jam.11ı Meclisin bu seneki 
naaameai etrafında kendilerhae 
luluat venaiıtir. Bu lnbahn hl· 
tuuada nıunffakıyetle.r temen• 
al .den Mustafa Şeref Bey 
rlyueti Trabzon meb'uau Hasan 
O.,. lerketmiıtir. 

Bundan sonra Meclia :ruzname-
mtleki maddelere göre encümenler 
•Jnl~br. Encümenler yarınclan 
ıtıı..ı.n faaliyete geçeceklerdir. 

Devlet Vapurculuğu 
O.ilet n.purcu1uğu t~kili hak• 

lmtdekl kanunun tatbikabna geçil• 
.ek Azeredir. Bu huauata i~ahat 
•-- Seyrbefain Umum Müdara 
SadUllab Bey, ıümullü bir program 
haurlanmakta oldupnu, bütün Tar
kiye limanlarına muntazam '1apur 
Hf.ded yapılacağını. bu suretle de• 
nh nakliyatı ihtiyacının tamamen 
hm!ıı edileceğini söylemiştir. 

Takas Heyeti Geldi 
AYrupada takas mukaveleleri 

7apmak üzere dolaşan Ziraat Müat .. 
fUI A.bf ve ihracat Ofisi MüdürO 
Cemal Beyler dün şehrimize dBn• 
mOılerdir. Beş devletle muknvel• 
7apW..9tır. 

Tütüncüler Ve Sigorta 
Sl.rorta Şirketlerile tütündller 

aruıadaki ihtilaf tekrar kızıımı4br. 
S:ıor:tacılar Ticaret Odasına müra• 
caat ederek, tütünlerin sigorta edil• 
meclitf hakkında tütüncüler tarafın• 
dan 7apılan şikayetin doğru olma .. 
datııu bildirm işlerdir. 

inhisar Kadroları 
tablaar Umum Müdürlü,tü merkes 

tefldlAb kadroları ikmal edilmiştir. 
Ay •onunda memurlara tebligat ya• 
paı.r&k açıkta kala~klar tamamen 
aDlqı1mıı olacaktır. Taşra teşkilib 
ka41roları da tamamlanmak üzeredir. 

lzmirde Çivi lhtik4rı 
&alrde llzüm ihracat mevalml 

laaflamııtır. Üzüm onclıkları için 
mlldm miktarda çiviye ihtiyaç var• 
u. Fakat ÇİTİ fiatleri ıon %amanlar• 
da Mrdenbire fırlamışbr. 

Buyuk Ve l<Uçllk Meselesi 
Şehr:mizdcki küçük ve meşhur 

olmfran doktorların az muayene 
parası ~dıklarından şikayetle bııbae~· 
tikleri haber veriliyor. 

Milli Talebe Birliğinde 
ıamı Talebe Birliki tarafından 

ba_.a. aaat fiçte Halk Evinde mO• 
d..n.ler ıerefine bir çay ziyafeti 
nrilecektir. 

Güzellik 
Krıaliçası 

CDmburiyet refikimizin teıebbüıll · 
Ue 9.12 Güxellik Kraliçuı intihap · 
edilen Keriman Halis Hanım dOa 
akfam trenle Brüksele gitmittir. 
Orada yapılacak dünya güzellik 
mü1abakaıına girecektir. Keriman 
Hanım, Türk güzelliğini temıil hu· 
1Uıunda elinden geldiği ladar gayret 
ıöıtereceğini söylemiştir. Kendisine 
pederi Halis B. refakat etmektedir. 

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

i : Yoicu - Hasan Bey, 
Nauettin Hocayı Mver misin ? 

2 - He ı onun fıkralarına 3 - Hoca merhum vakille 3 - Mübarek, taşı kediğine 5 Haıan Bey - Hoca merhum 
aiile aüle bayılırım. dUnyamn içiııi &yle bir keşfet· koymak huuıunda -k wamaa- bapın ımeıardan çıw•1n da etrafana 
• • ....- " bir m atıml •. Zemane~&-..uııLL.Jl.Jl&l-~--L_ __ ...,.. ____ ~~~~~--~~--_jl_ __ ~--_!_------~~~--_l~m~itl_!k~L~--~----~--~---1.mıLL.Jl&_J ____ ~----~----~--~--~~~ 



em mu 

Her gün ____ ......__... 

Münderecatımızın çoklu
ıundan Dercedilememiş
tir. 

Adanalılar 
Halepte Y apbkları Müsa
bakada Galip Geldiler 

Halep, 11 (Hususi) - Ada· 
lladan buraya gelen Toros spor 
takıını dün burada ilk maçım 
raptı. Takımımız çok güzel ve 
beğenilen bir oyundan sonra 
•~fıra karşı iki gol atmak sure-
tılo galip geldi. Sa. 

Zorlu Bir Kadm 
Beyoğlunda oturan madam 

Prlarya isminde bir kadın bir ala· 
tak nıeselesinden Avadiı isminde 
birini baston ile başından yara· 
latnııtır. 

lzmlrde Ekmek Narhı 
lzınir, 11 (Hususi) - Buğday 

fiatıeri biraz ucuzladığı için Be
lediye ekmeğe yeniden narb k.o
racakbr. 

Ah Şu Otomobiller 
Şofar Nazminin idaresindeki 

:458 numaralı otomobil OskOdal"" 
F. a . Atpazarında 1 yaşlarında 
tnın isminde bir çocuğa çarpa· 

rak tehlikel surette yaralamışur. 

Felaket 
Bir Aile Efradını Kuduz 

Köpek Isırdı 
Ankara J O - Çankayada otu· 

tttı kalabalık bir ailenin on dört 
:~fusunu bir köpek ısırmış, kısa 
ır nıeddet sonra köpek ölm~r 

\tir. Bu köpeğin kuduz oldugu 
:tılaşdrnıştır. Bütun e• halkı te

ll\'i için lstanbula hareket et-
llıiıtir. 

Yunanistanda Grev 
Atina 11 (Hususi) - Tram· 

··~ nıtıs~ahdemleri 24 saattenb~rl 
lre, hilindedir. Gerevcile~ şır
kete bir talepname vermiştir. 

s,,.bistando 
8;,. idam 

Belgrat, 10 ( A. A.) - Ma· 
tlbor komUnist zabitleri muha
keıııeıinde harp divanı tarafınd~ 
1ct.ına mahktlm edilen malAzim 
.\tanatzkoviç dtıo aabab ası_1m~ 
tı.. o•.. bkAmlar askerbkteD . • ııer ma u 

Üaraç edilmişlerdir. 

Meclis Reisi Şehrimizde 
Ankara, 11 ( Huıuai ) -

fttlllet Meclisi reisi KAzım P• 
don alqam ekıpreıle lıtanbula 
hareket etmiştir. 

SON POSTA 
• 

Son Postanın Resimli Makalesi • Tehlike Karıısında • 

ı - Vazüv yanardağı sut cık 
faaliyete gelir. Etrahna atef Hçar, 
ve eteğinde yaııyan kBylülerin eyle
rini yakıp ~rtkar. Buna rağmen Na
poli yerlileri VezfivDn dibinde ev 
yapmaktan bıkmaz Te korkmazlar. 

2 - Bir itfaiye nef .:ır', yangına 

Kirdiği zaman alevler arasında çalışır. 
Birçok tehlikeler geçırır, fakat 
ikinci bir defa yine alevler ara1ında 
hayatına tehlikeye koymasına min' 
olamaz. 

3 - Hayat tehlikelerle muhattır. 
Fakat alıştıtımız vo ahşmadığımıı 
tehlikeler vardır. Ahştığımuı tehli· 
keler bize ehemmiyetııiı wörüoür. 
Mesele, tehlikeye göA"il• srermiye 
alışmaktan ibarettir. , ...................... .-............................... ._ ....... ~ 

SON TELGRAF HABERLER/ 

Osmanlı Borçları 
-------- ------

Pariste Yapılan Müzakereler Çok 
Müsait Bir Safhaya Girmiş Bulunuyor 

Ankara, 11 (Husust) - Eski 
Osmanlı borçlarının ödenme ıek· 
linin yeniden tesbiti için Pariste 
murahbasımız Saracoğlu Şilkril 
Beyle Düyunu Umumiye mu
rahhasları orasında cereyan 
eden müzakerat ha~kı.nda buraya 
yeni malumat gelmışb~. 

Bu son malumata göre borçlar 

Faci 

müzakeresi bu husustııki Tiirk 
tezinin tahakkukuna çok müsaa· 
dekAr bir safhada cereyan et· 
mektedir. 

Verilen malumata göre Dilyu
nu Umumiye Meclisi, bir itilaf 
akti hususunda kat'i surette ha· 
rekete geçmiye karar vermiştir. 

Meclisin bu kararı neticesi 

olarak hamiller mümessilleri, ya
kında, meclis tarafından umumi 
bir içtimaa davet edileceklerdir. 

Bu içtimada hamillere Türki· 
yenin yeni ödeme teklifi etrafın· 
da malumat verilecektir. Bütiln 
bu işlerin halli için çok zaman 
beklemiye ihtiyaç kalmadığı da 
beyan edilmektedir. 

Fakat, Buğday Yüklü Vagonlarda Fren
lerin Sıkıştırılmadığı Haber Veriliyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
seyi daha ziyade, buğday yUklD 
vagonların katara bağlanmıt 
olmasından ileri gelmiş telikkJ 
ediyorlar. 

HAdise hakkında aldığım ma· 
lOmata göre, tren rampalı olan 
Beylikköprll virajından sllratle ge· 

rken makinist fren yap-
çe f fakat katara bağlı olan 
h~~ıiı buğday vag~nl!lr~ katara 
ynklenmit ve devrılmıttır. Buğ· 
da ytıklO vagonlar öndeki yolcu 

y • tir 
•aıonlannı ezmq • 

Eskişehir, 11 ( Hususi ) -
şehrimize getir!le? yaralılar has· 
tahanemizde ıbtımamla tedavi 
ediliyorlar. Hafif yaralılar ilk 
yardım ve tedaviden sonra mem· 
leketlerine gönderilmiılerdir. 

Ankara, l 1 (Hususi) - Tren 
faciasının vukuu ıebeplerine ait 
tahminler muhteliftir. Fakat fa· 
ciaya sebep olan kazamn ha• 
kiki sebebi henb kat'ı surette 
anlaıılmlf değildir. Tahkikat lc
rasana devam edilmektedir. 

Bu arada k&ylnlerin demir· 

yolu üzerine yassılsın diye demir 
parçası koydukları da söylenmek
tedir. Fakat bunun tren devril
mesi gibi bir harekete sebep 
olamıyacağı da ileri sUrOlmektedir. 

Nafia Vekili Hilmi B. facia 
hak~ında _şu sözleri a&ylemiıtir: 

Tahkikabn neticesi henllz 
alınmadı. Binaenaleyh facianın 
sebebi hakkında fİmdiJik bir ıey 
ı&ylenemez. ,. 

Polatlı Adliyesi kaza Ye facia 
hakkında hazırladığı raporu ait 
olduğu makama vermiftir. 

Sözün Kısası 
-----Hem De Büyük .. 

Bir Kabahat 
Yapmışız/ ._______ A. ~ 

HAdiseyi biliyorsunuzı 
Millet Meclisinde Maarif Bllt· 

çesi müzakere edilirken sabık 
gazeteci ve llhik meb'uı Fazıl 
Ahmet B. talim ve terbiye mev· 
zuu üzerinde düşUndUklerini söy• 
ledi ve söz arasında da Tllrk 
kadınının vaziyetine temaı etti: 

- Maalesef terbiyenin cicl· 
bici kısmı, bonbon ve çerez 
kısmı terbiyemize musallat ol• 
muştur, kadın yalnız müstehlik 
olmaktan çıkmış, mUblik bir yola 
girmiştir, dedi. [*] 

Bu, hakikaten blSyle midir? 
Üzerinde hiç durmadık, tek bir 
kelime bile söylemedik, aadece 
münevver Hanımlarımızla marul 
terbiyecilerimize sorduk, tam, 
manasile ciddi bir anket açtıkı 

- Ne dersiniz ? Dedik. 
Fakat inanır mısınız, Fuıl 

Ahmet Beyefendi bu hareketi
mize kamışlar, ateı pOskOrmUr 
ler. işte size bir elimle: 

- Ne yazık ki matbuahmızın 
bazı çarpık uzuvlan her ciddi 
meseleyi böyle zarafetsiı bir 
mizah mevzuu haline getiriyor
lar, demişler •• 

Fakat iş bu kadarla kalsa 
yine iyil Fazıl Ahmet Beyefendi· 
nin diişilnceleri üzerinde tek 
bir kelime söylememekle beraber, 
sadece bu anketi açma, olmakla 
ne yapmışız biliyor musunuz ? 

1 - Matbuatın çarpık bir uz .. 
vu olmuşuz. 

2 - Çelimsiz ve zayıf idrak
lerin mantık ve muhakemelerine 
çelme takmışız. 

3 - Yüksek ve seçkin ba%t 
mütefekkirleri boşu boşuna yor
muşuz. 

4 - Şımank bir yaygara ile 
hakikati boğazlamışız. 

5 - Fazilet karmanyolacılığı 
yapmışız! 

Peki, şimdi bUtUn bu hareket· 
terin bir de cezası olmak lizım. 

Vakıl F aııl Ahmet Beyefen· 
dinin düşilnceleri etrafında milta• 
lea serdetmemiıiz. Tek kelime 
bile aöylememişiz. Fakat bu bu
auıta ne dfltllndüklerinl &tekine 
berikine ıormuşuı ya, bu, bir 
ctırllmdar ve elbette cezaıı ela 
olacaktır. Maamafih Fazıl Ahmet 
Beyef endl bidcletJerl araaıncla 
bu noktayı JIDUtmuıtar, yokıa: 

- Bu hareketi yapanlarm 

Yakalandı Vekiller Sporcularımız baklan k&tektir. Diyebilirlerdi, hat
ta. daha ileriye de gidebillrlerdL 

Parasını He gelinde Rusyada -Fu-tbol Müaa-
1 

ri ~a~ı 
1 
hakbkımızda aarfettik-

Tarih Hocalarının Ankara 11 ( Husuıl) _ Ve- e e ıme er ir bayii tuzludur, 

Çalan Adam_Kimmiı 1 killer heyeti dOo &ğleden aoora bakaları Yapacaklar bununla beraber bir adım daba 
Bçe kadar içtima ederek. Vekl· atmadıktan için kendilerine bu-

Ankara, 10 - Tarih kongre- Jetlere ait baza meıelelerı g8rDe- Moıkova, IO (A.A.)- Sovyet aaten tqekkllr ederim. 
ıine gelen mUderrislerin parala· mllflerdir. Ruıya Bedeni Terbiye Mecliıl lf. 

1 
çalan phıı yakalanmııbr. Vekiler heyetinin bu içtimaın- Odesaya gelecek olan TOrk fut- Geçenlerde Timurlenk tefrika• 

~~ı, Gazi Muallim Mektebi da Ziraat Bankasınca muba· bolclllerile huıuıl bir karıılqma mızda okuduium Hint felıefeaiıal 
. M h yaa edilecek bfjdaylar için tesis tertip etmektedir. Leningratta hatırladım: 

hademelerinden Ahmettir. u .. edilecek ailolal"' hakkında Ziraat 
telif mUderrislere ait olmak ilze- VekAleti tarahndan hazırlanan Harkofta futbol maçları yapa• Söversen iyisin, oünkO dövmtyorsun! 

1 t H IAYl.hayı da tetkik ettiği mubte- caklardır. Döversen iyisin. Çünkü Oldflrmttyorsun, 

M Oldu re 50 lira ça mış ır. arsızın Herkes emnun d i üzerinde yalnız on lira bulun- meldir. (Bu haber, yakında Rusyaya Oldürtlreen iyisin, çOnkU itkence 
Paris, 11 (Hususi)- Loıan 8 mza r seyahat etmesi muhtemel olan yapmıyorsun, 

~dilen harp borçları mukavelesi muştur. lsticvabında 20 ırasanı yan etmiıtir. ltkeııce yaparsan yine iyiıtn. çttnka 

F b f·ı·nde büyllk leketı'ne gönderdiğini, on Ahmet evrakile birlikte müd- Darülfünun futbol takımile alika· on acısını tatbik etmiyorsun. 
tansız siyasi me a ı 1 mem f . - · i b ı' t ı· d'l · t' d l k · ) 

d ettlgln ..... deı"umumı· ı·g-e es ım e ı mış ır. ar o sa gere tır D l · p k b "d 
bit memnuniyet uyanmasına s~· ıl~ir:a~d:a:n~m~a:;a::a:=s~ın:,ı~s~a:r:=::::::="'::~:'.::='.::::'.:=:=:::::=::=:::=:::::=:::::::=:=::":::::=:=:::::== er ermış. e oşuma gı en 
bep olmuştur. Elde edilen netı· == '" cinsten değildir amma Fazıl Ah· 

teden herkes memnundur. /STER /NAN, /STER /NA NMA / met Beyefendinin huzurlarında 
bu felsefeyi tatbik edeceğim: 

Üsküdar Hastahanesi Sözleri arasına ııkıımıı bir 
Belediye bütçesi tasdik edil~r Bu aababkl refiklerimizden biri lzmirli Vebaptan ilerlemeyip~ hep orada kaldıtına mGşahede ettikleri için iki cümlenin manasım pek iyi 

•dilmez OskOdardakl Zeynep Kiaııl b h ederken yazııını ıöyle bitiriyor: arhk Franıaya cUSnmeıinde bir faide r3rmedlklerinl bilmekle beraber daha ileri git· 
baıtahanHi açılacaktır. a •~Gördük ki Vebaban birhayli süren FranH ikameti ı6ylemittir. mediklerl için kendilerine hara-

d• bu çocutun oyun kıymetini artbrmamıtbr. "işte Vehap iti budur. Bu Taziyette bulunan bir retle tetekldlr ederim l 
Tayyare Piyangosu 

Tayyare Piyanıosu bugOn 
Da~alfiinun konferans saloununda 
Cekilecektir. Bu ketideoin bllyilk 
Uaamiyesi iki yOz bin liradır. 

"Zaten Raaing Klüp mOmeasill de bldayeten Ve· oyuncu için de hiç yoktan bir lıtanbul • baalr me• 

bapta bir iıtidat ıöre7s TEk. m•. ıN/. N~e .. , sr• k armay Ne*AN&t AI [*} 26 haziran 982 tarihli cMllliyet• 
refikimizin 6 ınoı eabifeeinln blrinol 
eutununda aynen •• taıuamen kı.1-
dedil nlittlr. 



Memleket Mamaraları 

Nallıhanda 
Kadın Parmağı 
Ve Deve Gözü 

Nallıhan (Huaual) - Kazamız 
Ankaranın timaliıarbl istikame
tinde olup Ankaraya 170 kilo
metre mesafededir. Yetil bailar 
arasana gömlllmOf olan bu kaza 
merkezinin ayrıca bir aaat kadar 
ilesinde etrafı mqe ve çam 
•iaçlarile bezenmİf fİrİD bir man· 
zara göze çarpar. 

Bundan başka blynk orman
lar arzasmllan k6ylere &iden 
yollar kenarında muhtelif nam
larda birçok soğuk ıulara tesa• 
dnf edilmektedir. Kazamızın iki 
nahiyesi ve 61 köyll Yardır. Pazar
tesi günleri kurulan razarda bara· 
retli allf verit yapıhr. Bu pazara, 
uzak k6yler ve bilbaıea diier ft. 
llyet kazalarının balla da iftirak 
eder. Bunlar bir gtln enel kaza· 
Ja gelirler, Ye ertal gllnO tica· 
retle meşgul olarak tekrar kay 
ye kuabalanna awdet ederler. 
Pazarda baflıca k6Jllln0n mahaa
lll olan yumurta, peynir, yağ, 

bal, pirinç, buğday utahr. Bui
daym yarımı 20 kurut iken 110n 
samanlarda 40 • 50 kurup ka
dar çıkmııbr. Diyebilirim ki ka-
samızda hemen herkelİD ugarl 
1 • 5 dlnllm bai Ye tarlua Yar
dır. Kasabanın ortamdan Ye 
hailar içinden "Nalbçayı,. ıeçer. 

Kaza balkının birçoğu yaz 
meniminde akpmlan yemelderile 
beraber kendi bağlarma liderler. 
Y abut birkaç akraba bir yere 
toplanarak eğlenceli bir tarzda 
py kenarında yemek yerler. 
Topratımız çok bereketlidir. 
Glzel pinaç tarlaları Yardır • 

Bu pirinç tarlalan huıual ya
~lan bentler uyeainde ıulanır. 
Kaza halkı kendi arazisinde iate-
diği ıekilde kavun, karpuz, bu· 
babat Ye afyon yetiftirir. Kasa• 
bada "Kadın parmaiı" "Deve
ı&zll. •Karagevrek,. "Narince,. 
• ÇaYQf ,. .. Çalop • Y• .. Kut " 
Gdmleri yetiıir. 

Bu &dmlerin en iyilerim 
laariçten gelen kh-acılar inti
laap ederek 7 • 8 kan.,tan 
ubn alırlar. Bu cihetten memle
ket haricine mllblm miktarda 
lzllm ıevkiyab yapılır. Y a1nız 
kuabada 1300 nllfuı Ye tam tq-
killb havi bir ilkmektep ftl'dır. 
811 ıene ıayretll muallimleri 
uyeainde llkmeyteptea birçok 
ramılar phadetname aldılar. 
Mezun olan talebelerden bir kıa
mı dftr .Ulyetlerdeki IUelere, 
maallim Ye ıan'at mekteplerine 
tldiyorlar. Darada ltalkın okum1-
p .kal'fl g61f:erdifl nğltet ~ 
fulaclar. Köylerin • ekaeri8inde 
içer ıınıfh mektepler meYcattnr. 
kay mekteplerinden çıkan tale-
belerden bir kımıı kaubalardakl 
mektebe gelerek t•Nilleriııi iler
letiyorlar, mektebin ıpor fuliye
tine do ehemmiyet Yeriliyor. 

Şuruma da kaydedelim ki 
kazamız vesaiti nakliye cihetinden 
lleaıllz sok zayıftir. 

•• G. 

Somada 
Kızıl Hastalığı ile 
Mücadeleye Girişildi 
Soma, (Hususi) - Kazamızın 

Turgutalp köyünde bir hastalık 
çıkmıştı. Evveli kızamık zan
nedilen bu hastalığın kat'i 
teşhis netice inde kız 1 oldu
ğu anlaş•lınca derhal mücadele 
ve tedavi tert' batına gir ilm~tir. 
Ha tal k yalm çocuklarda görül· 
m · tür. Md hasSJs dok orlu aşı 

ME T R 
• Kulagımıza Çalınan/ı 

~------------• .-.--.......................................... Havaya 

Bir Ih t M mi k t• Para raca e e e I Vermez Amma. --
Susığırlıktan lstanbula Mühim Mik
tarda Kavun Ve Karpuz Gönderilecek 

Suuğırlık( Hu- him mildarda lıay• 
IUli ) - Kasa- YBD ihraç edil-
bamız, Bandırma mektedir. Yumar-
ile Balıkesir ara• ta we tavuk ih· 
ıında yeıil ağaç- racabmız da mll-
lann ıabeğine blm bir yelffba 
gömlilmn., etrafı tutar. Pus Jm. 
ylisek tepelerle rulduju ,anıer 
çevrilmft ınzel yumurtanın ta-
bir kllfeclir. Ay- a..t kırk parad.r. 
nca Bursa • Ban- Dlter gilnler alt-
dırma ıoıesinin mıı paraya •b· 
de Ozerindedir. hyor. Burada mah-
Kasabamııın kı- rukat çok bol-
yıaındaa geçen dur. Bir araba 
Simay nehri, bi- &Uzel Suaıltrlık kaaabaaından lllr ll'WllZllra odan elli kunat ı 
raz ilerde batipdereıi ile birle· olduğu için blltiln halk çiftçilikle 1abhyor. Bu aene Bunaya meb-
terek Borsadan geçen Nilüfer uirqır ve herpyden ziyade bu- zul miktarda ipek kozua s&a-
pymıaLr Ye Marmaraya dökllJOr. bubat yetiftirilir. Ba 1e11e mabaul derildi. 

KaAbanıo fark tarafındaki çok bereketlidir. lıtanbula fazla Yaz meniminde kuabamwn 
büyük tell1e ,,izim ıu ihtiyacımızı miktarda hububat, kavun ve kar- içi botahr ve ortalık 11111 kalır. 
temin etmektedir. Eskiden ıuyu· puz ihraç edilecektir. Burada Çünld ziraat mewlİml olduju içia 
muz arabalarla taıınırdL Fakat kerestecilik hayli ilerlemqtir. Oç herkes tarlalara yayılar Ye tabii, 
belediyenin gayreti Ye balkın kerette fabrika11, gece, g&ndllz pbirde kimae kalmaL Nllfal, 
Jardımı aayelİDde timdi büytık calıfıyor v" mtlbim miktarda ke- kCSylerle birlikte 10,000 kadardır. 
au teaiAb vücude getirilmiş Ye reste ibracab yaplıyor. Kasaba· Maarif itleri 10D zamanlarda hayb 
bu uyede eski iptidai ...W ter- da motlrle işleyen iki un fahri- ilerlemiştir. iki tane ilkmektebi-
kedilmittir. Buglln burada bemen kul, birkaç tane de eu değir· miz yardır. Spor itleri de iyi 
ber evde ıu tesisab mevcuttur. meni vardır. lfİdiyor. 
Bu bavalide arazi çok cömert latanbula hemen herg6n mji- a N. 

Malatyada 
Boğucu Sıcaklar 
Hüküm Sürüyor 

Malatya ( Huauai ) - Birkaç 
gtindenberi hüküm aüren boğucu 
11caklardan çok mtlştekiyiz. Sı
caklar tahammülllo fevkinde bir 
fiddet keabediyor. Akşamları 
biraz rttzglr çıkıyor, fakat ııca· 
im tiddetini hafifletmiyor. 

Sıcaklardan bunalan halk be
lediye parkına b8cum ediyor. 
Aynca kııla parkına da fazla rat
bet gösteriliyor. Kıtla parkına 
gilzel ve büyük bir havuz y•p
bnlcb. Şml 11nl akan tuyun 
m•azarua ÜINna .erinlik Yeriyor. 

iki Bin Senelik Evler 
Mardin ( Husuai ) - Şehri

mizin tarihi kalelinin Uzerindeki 
eıkiden kalma binalar artık yı· 
kılmap bqladıklarıadan enkaz· 
ları Belediye tarafından tabhğa 
çıkanlmıştır. Bu binalar iki bin 
ıeneye yakın bir &mre maliktir
ler. 

Barhnda 
Belediye Reisi Hakkında 
Muhakeme J(aran Verildi 

Bartın Beslt:diye Reilİ Kemal 
Bey bakkinda bir müddet evvel 
Vilayet idare Heyeti taraf1Ddan 
muhakeme lüzu,nu kararı ve• 
rilmiştir. 

Fakat De•let Şlirası bu yolda 
bir karana kaza idare heyeti ta· 
rafmdaa verilmesi lazım geleceği 
kanaatini izhar etmiıtir. 

Bunun llzerine Bartın Kaza 
idare Heyeti tetkikat yapmış ve 
Belediye Reisi hakkında evvelki 
Mibi muhakeme lOzumu kararı 
vermiştir. 

Malatya Matbaası 
Malatya ( Hususi) - Vüiyet 

ldarei Hususiyesine ait olan mat· 
baanın kiraya verilmek suretile . . 

Karakösede 
Hava Şehitleri 
Abidesi 

Karaköse, (Hususi) - Ağrı
dağı hAdisesinde şehit düşen 
hava kahramanlarımıun namla· 
rını teyit irjo burada blly6k ve 
gil"Zel bir (Hava ıehitleri Abidesi) 
YÜcude getirilmektedir. Ağrı şa· 
kaveti esnasında bava kuvvetle
rimize mensup kahramanlarımızın 
gösterdikleri fedakArl1k çok bü· 
yüktilr. Hava ıehitlerimizin bOylik 
na mlanna izafe edilen bu Abide 
yakında bitirilecek, 30 ağustos 
tayyare gününde parlak mera
simle .ldlşat resmi iaa edilecektir. 

Balıkesirde · 
Zirai lstihsalat Hakkında 

Yapılan Tahminler 
Bahkesir merkez kazasının 

932 sene11I istihaalltı hakkında 
ıu tahminler yapılmaktadır: 

'1:1 milyon buğday. 14 milyon 
188 bin arpa, 4 milyon 758 bin 
çavdar, 492 bin yulaf, 6 milyon 
6 bin bakla, 3 milyon 808 bin 
barçak, 2 milyon 1 l 2 bin nohut, 
5940 afyon ıllfo; merkez kazanın 
yazlık zeriyab -d6nUm itibarile 
ıöyle teabit edilmiftir. 300 tattın, 
151 bin mıaır, 4 bin kum dan, 
2 bin börülce, 4 bin f aaulye, 4 
bin 500 mercimek, 220 kendir 
tohumu, 24600 ıofan, 45 bin 
ıusam 10 bin Anmsak, 23 bin 
karpuz, 17 bin kavun ve 38 bin 
dönüm pamuk lıtlh181 edilmesi 
çok muhtemeldir. 

Gönende Spor işleri 
Gönen, (Husuıi) - Kasaba· 

mızdaki idman yurdunun senelik 
kongresi yapıldı ve bir senelik 
faaliyet etrafında mfinakaşalar 
cereyan etti. MUteakıben idare 
heyeti intihabına geçildi Ye neti
cede Memduh (reis), Nusrat 
(kaptan), Ahmet (katip), Cevdet 
(vez~e?ar), N~cmi Ye TalAt Bey· 

Kozanda 
Bir Akıl Hastası 

Kaybolmuş 
Kozandan bildiriliyor: Bu 

cİYarda Y analerik k6ytlnden elli 
yaşlarında Sar1 Mehmet otlu 
Musa isminde bir adam bundan 
on gün kadar evvel dağda ekin 
biçerken kaybolmuştur. 

Pu adamda ötedenberi climai 
hastalığı olduğu için bir yere 
diiıilp kalması ihtimali akla gel-
miı ve tabaniyat yapılllllfbr. 
Fakat taharriyattu bir netice 
çıkmam .. tar. 

Nihayet ekin blçtltl yere ... 
kiz yilz metre kadar makta arp 
çalılar llzeriode elbiaeıiıain parçala
n görlllmlf Ye ba lekelerine de 
tetadilf edilmiftir. 

MeYCUt baltahpdan clolaJI, 
bir buhran neticesi, kendiaini ça
lıhldara atbtı tahmin edilmekte
dir. Cesedinin aranmasına devam 
edUmektedir. 

Adana da 
Kaçakçılık Yapanlara 

Aman Verilmiyecek 
Adana, (Huıuli) - Civarda 

kaçak eıya tabarriai ve muhte
mel kaçakçılann yakalanmuı 
için Tnt&n ve içki lnbiaarı Midir 
ve Başmüdilrlerinln iftirakile Vi
layet Jandarma Kumandanı Ka
zım Beyin emrinde bir jandarma 
müfrezesi bu ife tahaia edilmlı 
ye hareket etmiştir. 

Jandarma takip kamyonu ile 
hareket eden mll&eze köylerde 
kaçak eşya tahkikabnda buluna· 
cak, bilhassa villyetin ıabil kı· 
ıımlarıw dolqacaktır. 

incir Kurdu MUcadelesl 
Ödemİf kaza11nda incir kurdu 

mücadeleti için Ziraat Vekaleti 
beı muakkipten mürekkep bir 
kadro ile 300 lira tahıiaata kabul 
etmi tir. 

içilecek aalardan bahse 
Jordu. Cimri bir avukata geç 
lerde damat olan bir genç, 
Jlııapederinin her hafta 1U d 
tirdijini ı6yledi. 

Ben ıordum: 
- Demek ki iyi au içiyor? 
Gllldll: 
- A... Neme ilzam.. • 

pek m~raklıdır •• Fıstık tuyu, 
Çil' tuyu, Taşdelen hepisini t 
r&be etti. Şimdi de Tomruk ı 
içiyor. 

- Şaşılacak fey... Suya n 
para veriyor acaba? 

Damat Bey cevap verdi: 
- Havaya para Yermez 

ma, 1Uya para verir ••• 

Şekerli Zerde ... 
Debfetıi huisti. Bir glln 

clk oflunun dmıet dUjihıll i 
h-. on ahpabına yemek verm 
icap etti. 

Verilecek yemek iç ç 
olac:akb. Et, pillv, zerde! •. 

Her zaman ikbuttaa baJı.r 
d• lıuiı ev nlıibi, ahçı kadııuS 
JWM pklaııp bir kqık zerclt 
.W.: 

- Bravo ••• dedi, inanan pk .. 
rl ..... 

Ahçı kadm Pfırdıı 
- Yok, beyim.. Aa değil, il8' 

ranLr ••. 
itiraz etti: 
- Hayır, hayır.. Sen bil__. 

lia. Buna daha iki okka teker 
llzımJ Ahçı, ba aefahatin ıebr 
bini bir tirli anlıyamamıftı. Ni· 
MJet dayanamadı: 

- Amman efendim, dedi, .ıs 
la• vakit, ikbaattaa babtecler
diab. 

Ev aabibi ,aldll: 
- Çok tekerli serde dalal 

lkbudidir ••• 
Ahçı ıordu: 
- Niçin acaba? 
Pinti, ıevrek ıewek .UldO: 
- Çok yenmez de onun içinL 

Zehirleniyor •• 
Meyhanede, rakı içiyorlarcb. 
Avrupada ameli makinistlik 

tabail etmit bir ıeacia iami ıeçtl. 
Birisi sordu: 
- Nel'ede çalıpyor ? 
Oteki: 
- Sorma, declL Klll'fUD bo111 

,..... bir fabrikada.. Ve aonra 
lclal çekerek İll •e etti: 

- Zavallı çocuk, zehirleuiyorl 
- Nasal, bari epeyce bir .. , 

aı.,_ 111u? 
- GUndeliji aekiz lira.. 
Elindeki kadehi son katrasml 

kadar mideye indircliktea aonra: 
- AcıncLtın ıey" bak, dedi, 

yalaa.. Biz iste para vererek 
ublrleniyoruz be 1.. 

Et Pahahhğl Varmış l 
Mardin (Ha1R191 ) - · r sen• 

ba .,tarda bir okka guı l •• 
...m koyun etini 15 • 20 kurup 
aldıjımız halde bu aene 30 - 35 
lmrap almaktayız • 

İzmirde 
Yirmi Doktor Bir Şikayet 

Raporu Hazırladı 
lzmir ( Hususi ) - Burada 

Jirml doktor imzasile Ebbba Odr 
11na bir rapor verilmiştir. Türk 
doktorlar F ransaz ve ltaJyanl.,.J 
alt lautah n lerin verıiden mu 
tatulduklannı ve bu istisnai 
m•mele karşı~mda kliniklerial 
kapapmak mecburiyetinde kal
dıklarım ileri ıürmekte Ye o a111• 
nu.n dikkatini calbetmektedir• 



11 Temmuı 

Siyaset Alemi 

Tahtelbahirdeki 
Tayfalar 
Boğuldular Mı? 

Şerburg 1 O - Batan Promet• 
Fransız tahtelbabirinin kurtanl-
lllaaına çahıılmaktadır. T etkik~t 
neticesinde ıemİDİD birkaç ADl-

Je içinde 1111 ile doldup ve bat
talı tespit edilmiftir. Tabliliy• 
l•lllileri kaza mahalliade çahr 
llaaktadırlar. Dün zırhla iki dalgıç 
dalarak ilk arqbrm&)'I PP
lllaftır. 

dal Artigbiyo tahlisiye pmill 
ilcanın denize daim .. 3 ... t 

:••anı etmiştir. ikinci dalg~ç 
alıalara tahammll edemelDll 

~a:'cak denizde 25 dakika kala· 
- .. llllftir. 
•'- •Prometenla tayf alan ıemi· 
-. telaaeaine YUl'OID darbeler• 

=~ ~rlarl. ıekHlld•~ 
-..a haberi, erkim barW1•1• 
'- ba~erl hayrete dlflr
ID811littir. 
d ~ alnıı ba haberi dayan laalk 
... bir teeullre kapdmlfbr· 

c._ efraduaua tekrar •I ve 
...._ olarak baluamall &midi 
ıc.a..llllfbr. Bwalar bayatta bile 
:::: çelikten bir tabutta ve 

• · 7S metre derialitüad• 
~ bu zavalhlar• biçbiı mu
:-et Japllamiyajl ..ıqdmaktr 

• Ywerc. halk tu•et baba
-,, kadar bahriye w.r..ı lnllD-
de beldeaaİflerclir. 
b Pttariyaa n jul Vera tahtel-

alairleri ele kaza maballiae gel-
lblftir. Gece olmadaa bir daha• 
._eliyeaı daha yapılaufbr· Fakat 

~ tiddetli cereyaalan -:--
111 • dalııç denizde çok ka .. 
.... Ye mllpheclel• yap .... 

llaatbr. 
lal Mikrofonlar .-..ıaa ıel• 
t~ bir ıeae m~k• olamamakta
d • Bahriye mehafiB ge.tJI 11_1-
"-ektea llmidini kesmit slbidir· 
~ete denbia tlbia• .iki •a
fette yan yabmfbr· 
...... 8Uv .... alnln 01111111 Yak 
Paı;. ıo - Talatelbahir .a
~ koı.p. Ka..,.a dl llenil 
.. be1auatta w ....... ar: 

- Yalq bir maaewra yapıl
~. ihtimal ~ Mah
ltlif IDannnlan idare eclea ma
~aria laepd bir ...,kesd• 
~llllllfbr. Ga,ntabD bir ... 

~ek ı&v•leJ9 ~ ~ 
~eVra oct.adaa ~ 
4- lcimaeyl ,eremedim. 

Geminia lltarili. tahtelbahir 
eftadııun hlf oJm•• bir ıu.au-
~-sağ olarak bahmm~ •:Ofa
"911Ga yapalaa tahminlerm 
olclutun11 .a,ıemiftlr· SbariY• 
tire batmak içio ilam olaa ~e; 
tlb.ta maJik olllllJaD pmıDID 

~edelerlnla 12 ... ttea fada 

BABİC:I 

l'EFRIKA NUMARASI: 2 e-i5i5Sss5:==== 
ÇOC:DKLDİİUll 

, ... malarma bakla pkt•· 

.... aorldftln ... ,.. ......... 
M•tll11r llU9 a.mlll MlllC 

=:=:es:=ES:~==~=;= T&rkçe,. ÇeYirea: llawtJa~ :: San yld morarmatb. Dıılen 
Peocerecle, rasatrclaa b~ bpka babam•• elifleri gibi dıpn 

retken ıibl .. 11.nan, kara bar 
bu udllllfb. Bir kere beD br utrg~ bir uda ile bağırdı: 
bamla bir 1ADdala binmil " Jel- _ Kapıyı kapayın!.. Aleksi 
kea açmıfbk. Birdenbire bir glk daprı çaksan! .• 
alrlilttıall kopmuftu. Babam beni Ninem beni bir kenara itti " 
bacaktan ar- •lafbrarak: kapıya dojra ablch. Ve oradaki 

• Korkma! ,, demiftl. • Sana adamlar• bajardu 
blrtey yapmu .... - Efendiler aayuuz. Bu. ko-

Aaaem birclenbiN ,.U.clea deiL Atna 
dojTulclu. v. tekrar ejilerek ....... bir .. , 
dlttL ~n Jeri .aplrlyorda. tuttu e kadar.~ 

ION POSTA 

TILGB&rLAB 

vardır. 

en karaohk. bir kö,eye, bır 
dolabın arkaallla gizlenlDİf, anne
min dişlerini gıcırdatarak ve inli· 
yerek d6şeme &atOnde kıvranma
• m meyrediyordum. Ninem ufak 
adımlarla oraya buraya koıuyor 
ve ona iyilik ve mtlllyemetle: 

• Allahın oğlu ve babaıı na
mana Varopa sabırlı oll" diye 
mınldemyordu. Ben çok korku
yordum. Onlar babamın ta yanın
da dlfemenin natande bir şeyler 
yapıyorlardL Bazau ona doğru 
yaklqıyorlar, inleyorlar, bağırı· 
yorlar. Ve o hareketsiz gOler 
gibi, 6ylece duruyordu. 

Yer llatllndeki bu yuvarlanma 
oraya buraya atalmalar uzun 
mlkldet devam etti. Annem yer
den kalkıwya çalt91yOI' ve tekrar 

Beria ıo - Yeni RaJlltas 
intılaabata Si Temmusda ppda-
cakbr. Merkez Ye ut cenah fal'
kalann n ekseriyet elde edemi,.. 
cekleri zannedilmektedir. 

Sağ cenah fırkalannın merkez 
fırk uile ve merkez farkasmm IOI 
cenah fırkuile teşnki meaai et• 
memeleri muhtemeldir. Bir temer-
küz kabineıi meydana getirilme
si de mn,knl g&rlllmektedir. 

düşüyordu. Ninem Iİyab, J111D11f8k, 
iri bir top ıibi odaya ıirip çı
kıyordu. 

Birdenbire bir çocuiua botuk 
•adua ifitildi. Ninem : 

• Ştıktlr AUaU.. Bir otlan 

oldu " dedi ve bir mum Jakb •• 
Ben k6ıemde uyumut olmah11m. 

Çünki bundan ıonra ne olda, ne 
bitti hatırbyamıyoram.. 

Hafızama nalqolmllf ikinci bir 

babra da ,udur : Mezarlığın IUlZ 

bir köıesinde id~k. Hava yağ· 

murlu idi. Ben yeni atılmlf bir 
toprak kllmeai l\atlhade "uruyor 
için de babamın tabuta iodirilmiı 
bult.aaa çukura bakayrnhl Ti. 

Çakurdabir hayh n vardı. 

Bendea bqka mezaraa ba&ı-"• . 

--

Sayfa 5 

TAKViM= 
PAZAll'l'DI 

il .. • •• TWIOJZ • •• imar., 
AıaM Rami 

1 ..... ......_ mı 111-Hutraa ıtu iMi 

1 51 ~ 38 la• 12. - 111, 41 El~
I Tuad Vakit Eaal JTuatl 

~ • 12. il y.;. 1 • il 41 
................ 112 

8a intibabattan llOlll'A AJmanp
DID diktat6rl6ie doin sldecejlal 
söyliyenler de Yardır. 

da, ninem. aır11klam olmUf bir po
U.. ellerinde klrelder, ten surat· 
la iki adam bal•ayordu. 

Uık, ince, bill6r taneleri bl· 
linde bafif bir yajınur Ozeri
mize dlk&ltlyorda. 

Polis 
• Meun doldaranl. " dedi •• 

uzaklqb.. 
Ninem yllzW Nflrttldnlla 

a i le pJWek ailaJOl'da. 
Adamlar etildller ve topragı 

acele acele çukura atmaya bq· 
ladalar. Çukurdaki ıu bir tifedea 
hoplar tıibi .. lık, hkl" ... çıka
nyordu •• 

Ninem: "Çekil buradan .. del. 
Ye omazlarundan tuttu. Elinden 
•ynldım. Burada daha kalmak 
latiyordam 



""! 

•Son p09•a,, haftada iki defa ıinema 

1&yıfaaı 1apar. Bu aayf aluda d6nyanıa 

en yeni •İnema haberleri, artistlerin 

lıa1atı Ye sinema Alemindeki Nnat 
cereyanlarından bahH4Uir. 

Klara Bov 
Çok Hiddetlenmiş, Sinema· 
dan Tekrar Çekilecekmiı 

Bitmez, tOkenmez dedikodu
lardan ıonra tekrar sinema baya· 
bna ablan ıuh ve takrak yıldız 
kırmızı uçla Klara Bov harll ha· 
nl filim çeviriyor. Bu ylizden 
henlb plljlara ıidememiıtir. 

Fakat Klir Bov bu vaziyet· 
ten hiç memnun değildir. ÇOn1 i 
bu tlzel yıldız pllj hayatına ' 
tleaise bayılır. Yaııa ortuı ıel· 
tliji laalde benilz ayaajını ıuya 
eokmak babtiyarlı;ına nail ola· 
mıyaa bizim eski 161 airw cici 
Kllra Bov timdi hiddetinden U. 
bma •famıyor. 

Hattl ıon ıelen Amerika 
aetelerl Kllra'nın ate, pllakilrdl
iln&, bu fidiıle ıinemadaa 

~tekrar uzaklqmaıı ihtimalinin 
meYCut oldujımu haber veriyor-

• s 1 
Güzel 

EMA 
Kıyafet Iptilisı 

•Son Poıta" Holivutta hususi muhabiri 

bulunan Jerlne Tirk razetealdir. Ho. 

livut •uhablrimiz. ber hafta bize mektup 

rlnderlr •• ıineJBA lleminla ~--· 
anlabr. 

f Komik Fati 
Bu Şifman Komik Tekrar 

Filim Çevirecek 
Bir mBddet evvel llİnemacdık• 

tan çeldlmif olan Amerikalıların 
maraf fİfman komiği Fati tek• 
rar 1&bneye avdet etmif veon 
iki· filim çeYirmek için Varner 
biraderler filim ıirketi ile bir 
mukavele imzalamııbr. 

F atj bir zamanlar be7aı per
dede hir yıfın alkıı toplamlf Ye 
büyük bir flbret kaunmıfb. F .. 
kat linemadan ~ekildikten ıoma, 
bi!haut aoa samanlarda zaruret 
içiue ~lfmllf, Adeta do.ta ve 
düımena aftlÇ açmak mecburi
yetinde kalmaflı. 

Nihayet ...U filimde de ealmi 
gibi 1D11Yaffak olacata alaplan 
FatiJI Vamer filim firketi 
angaje etmifti. Ancak ba ıoa 
vaziyet Holintta tulaaf bir hava 
huaallae .. bep olmUfbar. Çtmkl 
bilhuaa HD seneler sarfında 
Amerikada komik Jıldızlarm 
adedi artmaktadır. Bu ylizdea 
kumpanyalar komik artiatlere 
daha aı para vermektedirler. 
Bu .. beple aralanna Fati gibi 
mqbar ve etki bir komik artit
tln daha airmeal lteld komik rıl
dıslan kufkulaadırmtfbr. 

Bir Filim Sergisi 

lar. Ôyle ya, yeni e'flenon lfkel 
11ldız, bu sene genç koculle 
birlikte tatlı ve meı'ut bir 
yu hayab geçirecekti. Hain 
felek bu kadarcık bir saadeti 
bile bizim kırmızı uçlı yalclm
madan kıskandı. Bununla beraber 
Klara ıeki bir kızdır. Ayni u· 
manda Holivutta en fazla para 
kuanan yıldızlardan biridir. Bu 
buhranla deviıde bir yaz mevlimi 
atnma onun ıinemadan tekrar 
yazıeçecepe ihtimal ver
miyoruz. 

Dakikada Oç Dollr 
llarul •mema yıldızlanndan 

Komtana Bennet timdi çalıımak
ta oldutu kumpanyadan dakikQ 
•.....- 3 dollr Ocret almaktadır. 

Rut Şaterton ıon senelerin ea çok muvaffak olan Ye ,nnden fGne f3hretl artan ,.iddian arUi:"
dad.r. Hatta Amerikada ıon ıllnlerde ismi lzerinde ea ziyade mlna"'- cereyan eden yılda, burada 
yepyeni bir reımini ı&rdllillnb Rat Şaterton'dur. Bn fototrafı bimt lloliwt muhablrimb (Turan) 
Bey •6ndermiftir. Muhabirimiz diJOf ki: Bu ,Or.el ,.ıclıs ..... elbl8e •• .... la,.ı.t ............ 
BOtUn elbiıelerini Pariı terr.ilerine 11marlamaktadır. Amerika tenilerlae laula itimadı olmadıtuu l&y· 
lemektedir. Arkasında görülen elbiaede aon modellerden intihap edilmİf bir tayylrdllr. Yaldwa bu 
elbiıe iptilA11 burada biraz da alay menuu tefkll etmektedir. Şaterton'un buradaki r ... i. skel 
11ldıztn yeni filimlerinden biriaine alt bir sahnedir. 

0.&mllzdeld Tepialenel~ 
Puia'te Reilicmnhmaa lalmay ... 
ıltmcla bepelmllel bir flHm ..,. 
tP.11 .......... 

Bu ıerıi çok pyam ~I 
olaaakbr. Çlnld Mflld• çoll 
eski ftllmler de tetlalr edU.
cektlr. 

Malek Ve Anita Paj 

Bup mlthif bit dedikodu memleketi olan Holivutta yddızlar 
ekaerivetle biribirlerinin g61ıelerine kulfUD 11karlar. Fakat bunlar 
arası biribirlerile iyi geçinenler de yok detildir. Meaell b.ı ara-
da g ve c". yıid.1. Aoita ile mqhur komik Malek çok aamiml 
iki ar adqbr. Biribirlerile o kadar iyi ıeçinirler ki birçok yddıslar 
"-dilerini kıskanırlar. Hattı bir yıim dedikodular da ~akanrlar. Fa
lcat '* clec:Ukodular maaa•zdar. Çlnld M•l•k lae.a .Wi, .... ele evi
.. çok •dak bir erkektir. 

Yildızlar 
Kiraya 
Veriliyor 

Bup 1 blltthl dlbaya11 IU'IU 
lldısadl buhran bllhaua Ameri-
La :laki linema kumpan1alarma 
çok tesir etmiıtlr. Bu buhrandan 
kurtulmak maluadlle filim kum· 
paayalan birçok çarelere bq vu-
nıJOrlar. 8a çarelerin ea bapncla 
•Yıldız detlftirmek" UIUll 1ell-
7or. Ba uaul ılyledir: 

Mefhar bir ,.Ichs upje et· 
mek mecburiyetinde ltulunaa bir 
kampanya, diler kumpaa7alarclan 
birine m&racaat ecl.ek -
YÜtil• uıaje ebait olclap ,.ı. 
clıdardu birial muvakkat bir 
mlddet itin ve meaell birkaç 
ftlim pwirmek ...... kiralamak
tacbr. M...ıA Paramuat firketl• 
nba Yaktile birkaç HDe icln U

pje eltili meflaur artistlerden 
Fndrik Mar'pn henls makaevele 
mlddeti bitmemlftlr. Ba 11racla 
M. G. il. kumpanyasma da bir 
yaldız lhım olmuştur. M. G. M. 
lmmpanyua ateU ıirkete mllrı.• 
caat ederek Fredrlk Mar'pn ken-
dialne bir mllddet için kiralan
mumı latemiftir. Ba ıuretle iki 
flrket te masraftan kazaallllfbr. 

Beni Yaldız Yapımzl 
Morla Ş&valye blribirl arkama 

fflim çeYirlyor. Bu ıiclitle salibA 
filim rekorunu kazanacak. Ge
çenlerde ıon filmini yeni bitiren 
MoriL fimcll yal bir filme clUa 
bqlaaufbr. Ba fllmia iami 111dan 
" Beni tlaema 11lcliıı yap11111. " 

Fakat Morllill filimlerl eok ,. ..... ,. .aıoı-.. için .... 
bla lw•1en 1e,ntmlk fariatma 

-~ 

1 Maryon Davis Seyahatte 

Amerika yaldızlar1 aru nda son zaman1arda bir seyahat meraka 
bq ı&atermiftir. Tatil devresine tiren yılcbzlardan birçoia aeyabate 
çıkıyorlar. Glzel yıldır. Maryan Daviti Cle bu arada zikredebiliris. S. 
tirin kıı yakında Amerikadaa Afrikaya ıeçecek, orta ve ce11ubl 
Afrika)'I dolqbktan IOlll'& Hiadiıtua ppcek ve bu •r•tl -
hir teJahat yapacakbr. Ghel Jlldtma ba aeyalaati .&b •J kadar 
devam edecektir. 
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Bizim Çocuklar Bu Sefer 
Af erini Hakkettiler 

--- -·----
Dün Galatasaray - Fener Muhte~iti 

Fransızları 3 -1 Mağlup Etti 

Serhafiye Ahmet Cela eddin Paşa A· d amitle Beraber 
İkbal Şahikasına Çıkan ardandı 

Muharriri 1f 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-62-

Süreyya Paşa, iyiliği pek çok 
aeven bir :ıatti. Hikaye edeceği
miz şu vak'a da, onun nekadar 
yüksek bir kalp ve seciyeye ma
lik olduğunu göstermiye kAfidir. 
Mektebi Mnlkiyeden neşet eden 
(E.) bey, iki arkadaşile mabeyni 
bumayun kitabetine tayin edilmiş· 
lerdi. Bu zat, bir milddet sonra 
Parise kaçtı... Abdülhamit, tabir 
fevkolide hiddetlenerek kaydinin 
terkin edilmesi için Süreyya 
Paşaya irade ganderdi. Fakat, 
Slireyya Pf. bu iradeyi infaz 
etmedi. Birkaç glln bekledi. 

Hünklrın hiddeti geçtikten 
sonra huzura gitti. Ne yaph, Y"P· 
tı; Abdülhamidi ikno etti. ( ik
mali tahsil için Parise giden E. 
beyin, Mabeyn katibi sıfatile 

eski maa~ını almakta devam el· 
mesine dair yeni bir iradei seni
ye istihsaline muvaffak oldu. 

Bu suretle Pariste yaşayan 
E. Bey, bir mUddet sonra, güya 
Abdülhamide bir şükran takdi
mesi olmak üzere Fransa Kra
lı on aitıncı Lui ile Kralıça Mari 
Antuvanetin hususi hayatlarım 
ve katledildikleri mahalleri gös· 
teren bir albilm takdim etti. 

Abdülhamit, bu albUmU ke
mali dikkatle tetkik ettikten 
ıonra fena halde hiddetlendi. 
Derhal Sllreyya Paşaya haber 
g6nderdi. Huzura celbetti. Al
bllmü gösterdi: 

- Bakmıı Paşa.. Himaye et
tiğiniz adam, bana ne gönde
riyor. Yani bana, ( senin akı· 
betin de böyle olacak ) demek 
lıtlyor. Bu ne kllstahlık. 

Dedi.. O esnada buz.urda 
mabeyinci Ragıp Paşa da vardı. 
Sürey} a Paıa, R&gıp Paşayla bir
likte çalıştılar. ( E. ) Beyin böyle 
bir maksat taşımayacağına Ab
dülhamidi kandırdılar. Onun hid
detini teskine muvaffak oldular. 

Süreyya Paşa dürllst bir 
adamdı. Dedikoduyu sevmez, he
le jurnnlcılara kat'iyycn yüz ver· 
mezdi. Abdülhamit, paşanın jur
ııalcıları sevmediğini bildiği için 
başkitabete göndermek mecburi
yetinde kaldığı jurnalların altın
daki ismi keser, çıkarır, o suret
le gönderirdi. 

Mabeynde esaslı bir surette 
ıslahat yapmak, hünkdrı her te· 
ıirden azade ve hür bir surette 
}'aşatmak, Süreyya Paşanın en 
bllylik arzu ve temennisiydi. Mü
temadiyen verilen jurnallarla, 
Abdülhamidin evhamı tahrik 
edildikçe fena halde mUteessir 
olur: 

- Böyle yapa yapa, gUnl\n 
birinde onu, ya çıldırtacaklar, 
1ahut yüreğine indirip öldOre
cekler. 

Derdi. Fakat bütila mesai ine 
rnğmen, bu münasebetsiz hvalin 
6n0ne de geçemezdi. Süreyya Pş., 
l .. ~ ı dairesini her türlü levis 

~~~--~~~-~-

1 

ve şenaatten uzak yaşatmıştır. 
Glinden güne kirlenen saray ha
yatında, kendisi nasıl temiz kal
mışsa, arkadaşlarını da öylece 
lekelenmekten sıyanet etmiş; 
Abdülhamit te bunu takdir ettiği 
için l<endisinc daima hürmet gös
termiştir. 

Süreyya Paşa, 131 O senesi 
teşrinisani inin 12 inci günü sa· 
babı, saraya gitmek üzere ha
zırlanırken : 

- Aman bana bir fenalık 
geliyor. 

Demiş ve birdenbire düşerek 
vefat etmiştir. Ölümünün bu şe
kilde olması, birçok dedikodular 
husule getirmiş, hatta bir gün 
evvel içtiği kahvenin içine zehir 
koydurmak suretile Abdülhamit 
tarafından öldürüldiiğü de rivayet 
edilmiştir. Fakat, kendisini mua
yene eden doktorlar, sektei kalp
ten vefat ettiğine rapor verdik
leri gibi, uzun müddet refakatin
de bulunan zevat ta Paşanın 
daima kalbinden şikayet ettiğini 

lere • arş 

söylemektedirler. 
Abdülhamit, bu kıymetli 

başkAtibinin vefatından çok mll-
leessir olmuş, ona hayatında 
gösterdiği hürmeti, ölümünden 
sonra da unutmamış.. cenazesini 
muhteşem bir alayla kaldırtarak 
Sultan Mahmut türbesinin bab
çesme defnettirmiştir. 

* Serhafıye 
Ahmet Celalettln Paşa 

Abdülhamitle beraber ikbal 
şahikasına çıkan, fakat ondan 
evvel, taliin idbarına uğrayan 

şahsiyetlerden biri de Ahmet Ce
lalettin Paş dır. 

Bu Paşanın hayat ve mace
rası ise, sertabepa bir roınand1r. 

Abdüthamit, daha şehzade 
iken bir gün ava çıkmıştı. Avda 
gözlerinin içi gülen munis ve se
y,imli bir çocuğa tesadüf etti. 
Ustil bnşı, lime lime olan bu 
sefil çocuğa sordu : 

- Senin adın ne? 
(Arkuı varl 

Kale önUnde t.eyecanh bir dakika 
Fransızlarla son ve dördOncU Penaltıyı çeken Nihat sıkı bir 

oyunumuz. şütle ikinci golümüzü kaydediyor. 
Taksim ıtadyomu pazar olma• Galibiyetimiz bu golle tahak-

sına rağmen diln yine hayli kult etmiş gibidir. Fransız mllda-
seyirci toplamıştı. faaaı bugün çok seyyal bir tarzda 

Bu da gösterifor ki Rasinıı yapılan hücumlanmıza mfi.ni olmakta 
futbolcüleri lstanbulda hal ve ta- cidden çok müıkülat çekiyor. 
vırlarile, oyunlarile iyi bir tesir Nitekim Leblebi Mehmedin iki 
bırakmışlardır. müdafi arasından topla Fransu 

Evveli Fransızlar görUndU. lcalesine doğru ani bir ııynlfı 
Bunları bizimkiler takip etli. golle n&ticelenmck üzere iken 

Mutat merasim bu sefer, sa· yine Fransız mUdafii Nikunun 
birsız seyircilerin memnuniyetini taktığı çelme, buna meydan ver-
celbedecek kadar kısa oldu. miyor ve Leblebiyi yüzllkoyua 

1 k"ld ald 1 yere yuvarlıyor. 
Takım ar şu şe 1 eyer 1 ar: İşte ikinci penalh. Bunu Nec-
Misafirler : 

Menar det çekiyor. Yavaş, fakat köşeyi 
Mcrcıı bulan bir plase vuruı ilçüncl 

mı,.. sayımızı temin ediyor. 
Delfur Gaı., Devre sonuna kadar vaziyet 

Nlku 
Şarvat Gotru 

Vcyaat Dlilea Lotka 
"Biıimkiler : 

ene 
lsya 

• ş • k t HCisamettln ( F ) 

ı r e • i liurhaD (G) Yatar (F) 
K. Faruki (G) Nihat (G) Suphl (G) 

Rebtl (G) Necdet (G) L. Mehmet (G) Ali (f) 

bu şekli muhafaza ediyor ve 3-0 
lehimize bitiyor. 

lkinci devrede, Fransızlar 
memleketlerine hiç yenilmeden 
dönmek azmile üstilste hllcumlar 
yapıyorlar. E e ı Necdet (G) 

ttı er Hakem Kasınıpaşa klübUndeıı 
Nuri Beydi. 

Bütün İmtiyazlı Şirketleri 
Oyun baolar başlamaz, halk 

daha ue olacağını kestiremeden, 
Memleketten hücum hattımız Fransız kalesine 

indi. 

Nitekim yedinci dakikada mer
kezden sola, soldan içe geçdn 
topu sol iç Dclfur kaleye uzak 
olmasına rağmen köşeye pliise 
ediyor ve direğe çarpan lop, 
Fransızların ilk ve son golll 
olarak kalemize giriyor. 

. 
1 Derhal Kovulması istenildi 

(Bat tarafı 1 inci &ayf ada) 
yUz binlerce kişi iştirak etmiştir. 
Nilmayiı günü şehir dahilirıdeki 
bütiln dükkanlar kapanmıştı. Ek
mekçiler, bakkallar, berberler, 
hatti sUtçOler bile dükkanları 
kapatarak bu muazzam protesto 
hareketine iştirak etmişlerdir. 

Tezahürata bu iki şehrin ti· 
caret, sanayi ve esnaf teşkilatı 
önayak olmuştur. Saat yedide, 
miting meydanında muhtelif mes
lek ve halk teşekkülleri kalabalık 
kümeler halinde toplanmışlardı. 
Bu esnada önlerinde koskocaman 
ve siyah bir bayrak taşıyan kala
bahk bir halk kütlesi girdi ve 
müthiş bir alkış koptu. Siyn_h 
bayrağın llzerinde (kahrolsun 
ecnebi şirketler) yazısı vardı . 

Sonra birçok hatipler saatler
ce devam eden heyecanlı nutuk· 
lar söylediler. Nümayişlerin so
nunda, ecn&§~ şirketlerle yapılmış 
olan mukavelelerin derhal feshe· 
dilmesi hususunda lıükumete bir 
talepname verildi. 

Bu münasebetle buradaki şir

ketler hakkında biraz malümat 
vereyim : Nümayiş esnasında şid
detle aleyhinde bulunulan Yulen 
Şirketi Maratonda o meşhur su 
tesisatım yapan şirkettir. 

Filvaki Atina ve Pireyi su
suzluktan kurtardı, yalnız. kur· 
tardı değil suya gark etti 
denebilir. Fakat halk hesap et
miş, kitap etmiş ve söylediği gibi 
şirketin bu işten senede yüzde 
beş yüz kazanç temin ettiğini 

meydana çıkarmışhr. Fakat bu 
fahiı kazanca rağmen .şirket su 

ücretlerini indirmemek hususunda 
ısrar etmektedir. 
işte halk bu sebeple galeyana 
gelmiştir. 

İkinci şirket Elektrik Şirketi
dir. Hu şirket, drahminin sukutu-
nu bahane ederek elektrik i\cret
lerine yiizde elli nisbetinde bir 
zam yapmıştır. Fakat elektrik 
müstehlilderi hesap etmişler ve 
şirketi bu talebinde haksız bul
muşlardır. 

lştanbul Havagazı ve EleKtrik 
ve TeşebbUsatı Sınaiye TUrl< 

Anonim Şirketi 
(SATGAZEL) 

(SA TGAZEL) İstanbulda Ha
va gazı ve Elektrik ve teşebbii
satı sınaiye Türk anonim Şirketi 
ahiren en iyi tesisat ile teçhiz 
edilmiş olan Y edikule Gaz.hane
sinde istihsal edilen laldir olunmuş 
katran, zift, benzol, hafif yağ, naf
talin ve saireyi piyasaya çıkarmaya 
başladığını muhterem ahaliye arz 
ile kesbi şeref eyler. 

Mezkür gazhane, nynen (car
bolineuın} un evsafını haiz olup 
mükemmel bir surette onun yeri
ne kaim olabilen Satgazel de is· 
tihsal etmektedir. 

Şirket, hariçten gelenlerden 
hiç aşağı olmıyan bu yerli sanayi 
mahsullerinin muhterem ahalinin 
rağbetine mazhar olacağını Umit 
eyler. 

Toptan mubayaat için Beyoğ
lunda Şirketin İdare Merkezi olan 
Metro Hanında (Müşteriler dairesi) 
J inci katta 12 numaralı odaya 
m\iracaat buyurulrnatı mercudur. 

Leblebi Mehmedin sol iç mev• 
künden ortaladığı top muhacim
lerimizden bfrinin dokunmasına 
mahal kalmadan, Fransız kal~si
nin yan direğine çarparak ağlara 
takıldı. 

Bu gol, o kadar ani ve umul
madık bir zamanda oldu ki, ge· 
çen cuma kazanılan galibiyetin 
neşesile bugiln de sahaya çıkan 
ve yine galip gelmek bissile 
oyuna başlıyan Fransız dostla· 
rımızı bir hayli şaşırttı. 

Halk, oyunun ilk saniyelerin
do yapılan bu gole çok sevin· 
mişti ve bu sevinci golü çılgınca 
alkışlamakla gösterdi. 

Fakat Fransızlar golün ver
diği şaşkmlıktan çabuk kurtula
rak kalemize akmaya başladılar. 

Beş dakika kadar sıkışıyoruz. 
Hilsameddinin bir iki güzel kur
tarışı, müdafi ve muavinlerimizin 
yerinde mUdahaleleri Fransız 
hücumlarını akamete uğratıyor. 
Oyunun bu ilk dakikaları muh
telitimizin bugün kolay kolay 
gol yemiyeceğini, maçı asabiyetle 
seyreden ve neticeden yayaş ya· 
vaş Umitvar olmıya başlıyan se
yircilere ihsas ediyor. 

Şurasını da açıkça yazmak Jft
zım gelir ki, Fransız ınuhacimlcri 
do bugün, cidden beceriksizlik 
ediyorlar. Sağ iç Döles iki güzel 
fırsatı heba ediyor. Bunu 21 inci 
dakikada Fransız sağ açığı 
Veysatm muhakkak bir golü ka
çırmnsı takip ediyor. 

Misafirlerimizin gol olabilecek 
fırsatlardan istifade edememesi 
lmgUn cidden kazanmak için canla 
başla oynayan bizim çocukları
mıza bir teıvik yerine geçiyor. 

Şimdi hncumdayız. Fransıı 
kalesine yaklaşan muhacimlerimi
zin ibtas ettiği tehlikeli bir 
vaziyeti gayrinizami bir şekilde, 
yani topu el ile tutarak, durduran 
Fransız mlldafü Niku penalhya 
aebebiyet veriyor. 

Bu golün verdiği gayret üze
rine Fransızlar hücumlarını ık
laıtmyorlar, on ikinci dakikada 
kalemiz çok büyük bir tehlike 
geçiriyor. Fakat muhakkak ki 
tali bize yar... Oyunculanmıza 
çarpan top kalemize giremiyor. 
Bu korkulu vaziyeti soldan yap
bğımız bncumlar takip ediyor. 

Bu oyunda oynamaktan ziya• 
de ortada dolaşan Fransız mer· 
kez muavını hücumlarımızın 
Fransız kalesi önünde yerleşmeai
ne sebebiyet veriyordu. 

Bir tarafın galibiyeti etden 
kaçırmak istemeyişi, diğer tarafın 
hiç olmazsa berabere kalmak 
azmi, oyunu sertliğe doğru sev· 
kediyor. 

Oyunun bu hararetli in nda 
Fransız sağ muavini Şarvatın, sol 
iç Kemal Farukiye kasti bir 
favlü oyuncumuzda bulunmasını 
temenni ettiğimiz suğok kanlıhğı 
bir an için kaybettiriyor ve bu 
favlü yapan oyuncunun yüzünde 
üç yumruğun yerleşmesini mucip 
oluyor. Oyun duruyor._Hakem 
bu çok müee!:~f hadiseye sebebi
yet veren oyuncum uzu haklı ola
rak dıiarı çıkarıyor. 

Noktai nazarımıza ve kanaa· 
timize göre kendisine yapılan 
bu kasU f avle yumrukla mu
kabele eden oyuncumuz az 
kalsın misafilerimizin hayran 
kaldıkları misafirperverliğimiz ve 
sportmenliğimiz hakkındaki ka
naatlerini baştaubaşa sarsacak 
bir dereceyi bulacaktı. 

Oyunun bundan sonraki kı ... 
mı mütemadi bir didişme hAlinde 
devam etti ve tarafeyın bUtlin ceht 
ve gayretlerine rağmen neticeyi 
değiştiremediler ve oyun bu u
retle 3-1 galebemizle neticelendi. 

Bu galibiyeti dünkü oynadık
tan enerjik oyunla biıe kazam:!1-
ran çocuklarımıza r bu sefer .ı .. 
rini hakkettiniz! ] derİT.. 
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T oplatbktan Sonra Timur Develeri 
Bazı Tedbirler Daha Aldı 

Ô S fi Go .. ründü Ertesi Gün Düşmanın n a arı 

Bu tedbir, develeri fillere kar
ii çıkarmaktan ibaretti. Hay-
wanlar O:zerinde kOçOk bir 
tetkik yapmış olanlar bilir· 
ler ki vahşi hayvanların pen
çeleri, diıleri, hortumlan, boynuz· 
lan gibi sesleri de bir taarruz 
ıilihıd1r. Meseli aslan yalnız 
Pençesile saldırmaz, sesini de sav

letinde yardımcı bir silah gibi kul
lanır. Onunla boy ölçüşemiyecek 
olan diğer hayvanlar, çöl şehinşa· 
hının yüzüoden korktuklan kadar 
lesinden de ürkerler. O dere-

eede ki birçoktan aslan sesi 
duyar duymaz sersemleşirler, kaç
lllayı bile beceremezler, olduktan 
Jerde kalıverirler. 

Şu hale nazaran develerin ~ 
lere karıı çıkanlması yanlıt . ır 
hareket olmak IAzımgelir. ~~ 
llrt ayaklı mabltiklann en munısı, 
ID babayaniai devedir. Bu zavalh 
hayvanların - aşk ylizllnden giireşe 
llkan erkeklerindeki muvakkat 
kabadayahk mllıtesna • yeptlikle 
lıiçbir m&nasebetleri yoktur. On· 
laruı fillerle, bahusus muharebe 
için yetiıtirilmit heybetli fillerle 

Jlzyllze ıelmeleri halinde yapa
eaklan ilk it yOsgeri etmek ve 
•imacak delik aramak ola~ 
Halbuki Timur, orclusunoa talunı 
Ye kendi ıerefini bu Aciz. mllte
Yaza hayvanların himmetine rap
tetmekten çekinmiyordu. 

itte cihangirin zeklla burada· 
dar, mllhlik g&rllnen bir ıeyİ m'!
fit haline getirmesindedir. De~a
li . .b. . di, 0 hareket bıze 
L mıı il ı ıım N' ki Ameri· 
uatit görUnllr. ıte m 

1 
k 

itanın kqfini de, buhar ye e e • -
trik kuvvetlerini de bugUn basıl 
llriiyorm. Ne telgraftan m0t4: 
accib. radyodan mOtehayyı-

ız, ne b Nbae-
rizl UkiD orada, 0 arp 

ıinde deYeleri fillere k~şı := 
diyüşllnmek biç te basıl ..... 
billkis deha tayılacak dO,Onc .. -

lerdendL 
n develeri toplattıktan 

IO ~~.: tedbirler daha aldırdı. 
nra ~ tli ku andan-

Bütiln ordu, kudre m da 
larının zati murakabesi albn 

d hazırbklan heye-
cereyan e en d 
---• .... ı.:p ediyor ve Utman 
~a AIU " dtıtDrUltt
Ol'cluuDDD bJr tazaga 
eetini ıeziyordu. 

0 ...nne kadar 
lnhizam acı51nı •- E 

tammıyaa ve zaferden za ere 
kofAD bu fedakir asker, nmur 

SON POSTA 
Ha ....... •• Halil 

v ....ıı. ıj17a..r V-'ı&I• ••Y- .... ı 
guewın 

Jıtanbul: Eski Zaptiye 
ıdare : Cataıeeıme aotatı il 

Telefon ı.tanbııl - 20203 
Poıta kot.uıu: tııtanbal • 7'l 
Telgraf: tıtanbul SON POSTA 

ABONE 
TVRKtYE 

Fl ATI 

- 1400 Kr. ı Sene 

'150 • 6 Ay 

Ecneb' 
2700 ıc.r. 

1400 • 
80() • 
800 • 

Gelen e"frak geri Terllıneı. 
llf.nla.rdaıı mes'uliyet alınmsı 

ceop için m ktuplar• 6 turıııl ulr 
Pııl U&veef l&zıındır · 

Adres de~'t rıtm si ( 20) turu1tur 

1 
y&nlarında ve batlarında oldukça 
o acıyı asla tatmıyacaklarma kani 

bulunuyorlardı. Gerçi fillerden 
ürkmüşlerdi ve onlarla başa çıkı-
lamıyacağını anlamışlardı. Lakin 

Timurun bu dört ayakla düşman· 
)ara da galebe etmek için a:.ltt
Jaka bir çare bulacağını biliyor-

lardı. 

Ertesi gOn 6ğleye doğru dnş
maom ön safları göründü ve çok 

geçmeden filler de, seyyar bir 
ehram gibi uzaktan alay alay yüz 

gösterdi. Tnrk ordusu, ağırlıkla· 
nn gerisinde ellerini kılıçlarına, 

bıçaklarına dayayarak bekliyor

lardı. Süvariler, mutat bi1Afnı8 
olarak, geriye alıomlflardı. Fakat 

mUcessem dikkat halinde ileriyi 

ı6zetliyorlardı. Mızraklar oyna

mıya mDbeyya gibi idi. 

Fillerin hücum için sıralanmı· 

ya bqladığı dakikaya kadar va

ziyet bu şekilde devam elti ve 
bu aıralanmanın batlamuile be-

raber binlerce deve ağırlıklann 
iSnOnden geçirildL Onlar, seri bir 

acele ile biribirlerine bağlanıyor, 
ayni zamanda kazıklara raptolu-

nuyorlardı. Her devenin üzerinde 

itina ile istif edilmif çalı kOme
leri vardı. 

Bizzat Timur, ağarlıklann yanın· 

da develerin bağlanmalarına ne
zaret ediyordu. Fillerin uzaktan 

harekete geçmeıile beraber onun 

gür ıeıi yilkseldi: 

- Ateşi 

Şimdi, TOrk orduglbmın 
önOnde uzun bir alet ıilsilelİ 
peyda oluvermişti. Develerin &-
zerindeki çalılar, kuvvetli bir 
alev yığinı halinde yanıyor n 
orayı dumanlı bir lflk içinde 

bırakıyordu. Sanki bir gün
dili donanması yapılıyordu; yırr 
but harp Ulhı namına bir atet 

ayini vtıcude getiriliyordu. 

Filler IOD ıllratle ilerJemiflerdL 
BlSjitre b8ğ0re ko111yor lar, ha-

vaya kalkmıı olan hortumlanadao 
ıarip fo....ıular çakanyorlarcb. 

Yine inde o çıplak Hintli ftl'cll 
•e fillni göze çarpmama11 mllm

klln 0 J181yaa heyecaab bir ,.W 
ile idare edip reliyordu. Ha,...
lar, g&ğe uçurulacak, ayaklar aJ. 
bnda çijnenecek av bulmak hır
li)e ilerlerken birdenbire alew 
p0sk6ren hatla karfllqblar ve 
lembatnlbasarda yOzgeri ettiler. 
Atef, onların sevmedikleri ve fe
na halde Orktnlderi bir pycli. 

O ........ bir zincir halinde nu, .... .... 
kartılannda dizlmiı &örmek cUr' • 

etlerini kırmıfb ve hemen geri 
d6amelerini intaç etmişti. 

( Arkuı var) 

-Diürol 
Kum ve taıları eritir, 61n~k 

1 -
ve mesane bastalıklarma pek 

_ .. mileuir bir devadır~ .--

Tayyare Piyangosunun Keşidesine Bugün Başlanıldı 
~~~~~~~~~---• 

Bugünkü Keşidede ikramiye Kazanan 
Numaraları Aşağıda Okuyunuz 

On ikinci tertip Tay yare Piyangosunun altın et keşidesine bugün öğleden 
sonra Darülfünun Konferans salonunda başlanmışhr. Keşideye yann da 
devam edileceklir. Kazanan numaralar1 aşağJdaki sütunlarda bulacaksınız: 

200,000 URA 100 URA 1,000 URA 
Kazanan 

30558 
20,000 URA 

Kazanan 

31125 
5,000 URA 
Kazananlar 

7096 49571 
3,000 URA 
Kazananlar 

42632 45284 
13901 25963 
25193 25694 

1,500 URA 
Kazananlar 

3680 40292 
28710 45387 
48891 11665 

17212 
e664 
43703 

142 
.d5() 

23.14 
35414 
7778 
6327 

15148 

238 
29813 

98 
a8065 
34686 
44324 
37343 
3217 

2664 
12984 
47396 

782 
14704 
32063 
9259 

14925 
15580 
31193 
41560 
37583 
IS2 7 
11606 
12953 
6860 

200 LiRA 
Kazananlar 

43681 

37737 
11180 
40662 
.CI002 

.c8519 
37581 
3a827 
10157 
26824 

1031 
9510 

22331 
4437 

31215 
33052 
5585 

36477 
16149 
3916 

34742 
6843 

44967 
41055 
4932 

17291 

19406 
42614 
14973 
9633 

34871 
8604 

35500 

289CJ8 
14800 
32998 

83 
2573 

4782 
18380 
4133.l 
85Cl9 

33639 

45835 
5748 

.t7632 
16061 
1670I 
37600 
12939 
26590 

48947 
48439 

38578 
22057 
32407 
20942 

8447 

39160 
33732 

41141 
23056 
41066 
44326 

.c9355 
48183 
41421 
GOll 
1487 

48.106 
38500 

"""' 3500'l 
m1s 
10703 
27314 
48368 
24784 
33482 
43338 
28970 
21227 
39319 
35162 

24956 
27720 
45537 
48775 

44459 

45741 
48672 

38707 
4946 

23940 

11 
19745 

23573 
41105 

33351 

3448 
41636 

2964 

11344 
4710 

40788 
4919'l 
7533 

12890 
26681 
1825.l 
4027 
2633 

13567 
3070 

41760 
27(8) 
37746 

8893 

48894 
43024 
23379 
46820 

397 
34484 
40131 

35.l 
215'19 
44594 
46962 
10084 
33933 
24998 

22582 
10019 
40541 
14856 
237Wl 
46282 
39512 
19103 
25043 
1aoo 
1947 

46772 
13128 
10590 

25152 
15865 
10033 

48441 
1299 

35811 
49698 
13282 
19106 
15095 
34804 
49073 
21124 
49314 
46195 
19003 

33009 
10741 

23623 

Kazananlar 
32154 
40028 
457~3 

36068 
4161 

23786 
26011 
18822 
2270 

45459 
8356 

34338 
12955 

-«rf 5 
40162 

4233 

~ 

13827 
14506 
30100 
15664 

37428 
46323 
31139 

33650 
40834 
21839 
49516 

7944 
Dl 

6228 
32610 
~377 

20763 
26389 
30566 

9158 
2973 

38388 
22578 
38286 
2298 

&1198 
Dm 
ı:mı 

8198 
um 
832.J 
7881 

19326 
18952 
13315 

45660 
22693 
23593 
46525 
41622 
24013 

8563 
29229 
33558 
2630 

27496 
1915 

31162 
10723 
44242 
13972 
7931 
9Y90 

24081 

35808 
38660 
34787 
14826 
20091 
10007 
41151 
17996 

1862 
11564 
43348 
18638 
45800 
4135 
4716 

845 
44633 
41755 
30663 
45957 
13051 
33354 
9184 
8249 

34725 
1568 

44147 
35959 
370.l.l 
23196 
20854 
3891 

35684 
35482 
41828 

41328 
5589 

18207 
4084 

2l880 
35225 
2'll97 
17741 .... 
IM85' 

19044 
17352 
27946 
24566 
29417 

5459 
222 

39&"4 
• 

~~ZIJ 
12568 
31634 
49419 
32768 
44580 
21866 
16369 
40527 
30137 
27701 
24260 
42640 
29074 

7004 
14125 
45963 
34513 

28283 
195 

8300 
25198 
2028 

43M4 
40239 
17188 

43836 
31252 

49768 
36894 

35542 
23759 
5439 
lHOO 

27963 
7952 

46688 
44427 
29432 
38774 
21195 
44115 

10193 
7297 
45411 

17120 
12302 
23710 
41186 

7798 
19226 
39878 
47980 
24162 
36788 
19429 
105~ 

26935 
4498 

44420 
1231 

48848 
.CSl76 
41864 
7560 

25351 
347 

5916 
10323 
28260 

6062 
37947 

9405 
6356 

45728 
36198 
31580 
29123 
13801 
28419 
41319 
28996 
13063 
2014 

2832 
2M 

19816 
9812 

17210 

Kazananlar 

46881 
3831 

16056 
49360 
7715 

20996 
1170 

45312 
31750 
10851 

32345 
16889 
44350 
18237 
10604 
15184 

1000 
27273 
45338 
223'1 

32065 
5821 

24334 
4819 

48140 
129'l8 
8386 

10728 
4l52 

42609 
48355 
41575 

IOG18 
41291 
3304 
9639 

16575 
22784 
10309 
86M 

12788 
IM31 
35879 
27117 

30883 
14013 
19654 
35223 
6877 

30990 
23563 
44462 
43888 

13640 
38251 
24539 
29382 
t 1561 
2121 

34222 
7894 

32098 
9719 

31507 
15150 
46290 

39030 

41272 
49267 
40951 

47286 

15485 
30066 
2393 
3667 

31974 

4469 
23321 
15.146 
8465 

46990 
2563.l 
28406 
30468 
25976 
47571 
4S873 
22661 
10700 

32595 
3126 

18473 
10898 
25164 
11217 
15323 
6909 

43600 
46648 
9776 

15466 
11534 
25409 
28763 
31815 
454a 
.Cll55 
2199 
3868 

40871 
30779 
39355 
4032 

42156 

47773 
28986 
46909 
23804 
27664 

'l878 

11112 

43254 
6979 

32.709 
40823 
19888 

30007 
36420 
3490'l 

18628 
47498 
35934 
47407 

19176 
4m81 
38329 
8160 

32981 
283m 
12085 
41018 
31552 
.ce682 
5188 

5459 
48732 
3561~ 

15438 
3589'l 
42277 
&1981 
41265 
19975 
30438 
21799 
21853 
22690 
20069 
34937 
48316 
7805 

29825 
.c8613 
45871 
8578 
3596 

42727 
403 

47143 
9794 

35872 

22156 
38942 
11970 
IM17 
12317 
7468 

40757 
46956 
2816 

49560 
11753 

13088 
26612 

8301 
48653 
17264 

46612 

7217 
28633 

23796 
4909 

-=-
26152 
20151 
17660 

~· a9944 
25684 
31705 
~'9018 
1547.t 
~ıo 

20544 
47187 
47672 
2317.C 
11823 

561 
44955 
43998 
~ 
12140 
14265 

46471 
31735 

1670 
29111 
12851 
48015 
10848 
30673 
35291 

658 
4CMS 
38819 
24347 

17578 
:?7535 

218 
25457 
30'a 
1069 

1989C 

1509 
14096 
24134 
32304 
26933 
45849 
43249 
6ıtfa 
6248 

1733 
21979 
4086 

42336 

31070 
12908 
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SON POSTA 

!ngtlterı BIJkftmeU tarafın.dr.a Gaz! 
Be. ne hediye edilen eserin tercUm11I. 

Yazanı 

C.-nel'al Ogl ander 
- 39-

ar biye 
Telgrafa 

ezareti Je eral Hami tona 
ac t ti. Yoktu 

Ayni zamanda Japonyadan 1 Mısır e,ekçlıl 
gelmekte olan iki Japon topu göndermek üze-
ile 500 bombanın yoldan çevri· re çekilen telg· 
lerek gönderileceği bildirildi. rafı görmek ki· 

Maamafih bu hususta en fiydi. Yine ayni 
bUyUk yardım Malta ve Mısırdan tarihte Ziyon 
yetiştirildi. Haftada birkaç yüz katırlarının, nok-
bom ba atan bir de tank san bile olsa, 
gönderildi. Muharebenin ilk saf- derhal gönderil-
halarmda bu tank çok işe yarııdı mesl isten · i. 
ve büyük şöhret kazandı. ~azard~n, . ,. 

Mühimmat tedariki, daiml bir rık edıleoııccek 
b ·d· V · · tenekelerin de endişe mem aı ı ı. azıyetin 

kısa bir zamanda düzelmesi de birlikte sevki ta-
ü mit edilmediği içia, Harbiye lep edilmişti. 

Yukarıda sev• 
Nezaretine tel örgUlere karp kedilen ordunun 
başka bir tedbir düşünUp diiıll· 
nulınediği soruldu. Bu suale ve
rilen cevapta tel örgüleri ıarapnel 
ve bomba ile imha etmeği tavsl• 
ye ediliyordu. Bu cevap lıe 
pek cesaret verici birşey değildi 
vatandan 3000 mil mesafede ya• 
pılan bir harp İçin elde kafi de· 
l'ecede mühimmat yoktu, donan
manın bile gerek bombardıman, 

gerek ordu ve siperleri imha için 

yapacağı muaz· 
zam işle mütena• 
aip olmadığı kay• 
dedilmişti. 

Başlangıçta 
Jeneral Hamil· 
tonun takviye 
kuvvetleri iste
mek 11iyetinde 
olmadığı anlaşı· 
hyor. O sırada 
etrafına verdiği 

- kafi derecede mühimmah mevcut 
değildi, bu yoksuzluk Amiral 
Robeki de çok sıkıyordu. 

Hazırlık devrinde yarımada· 
da su bulunmaması başkuman• 
danlık nezdinde hayli endişe 
tıyandırmışb. Bu mesele hakkın· 
da erkanı harbiye vazıh malQ· 
ınat elde ctmiye muvaffak ola· 
roamıştı. 3 nisanda harbiye neza• 
rcti Jeneral Hamiltona şu telgra· 

his te muvaffa· 
kıyetinden emin 
olduğu idi. Fn· 
kat eskJ ku· 
mandam olan 

SeddUlbahlrde Fransızların Meçhul 

f ~kti: 

" Gelibolu yarımadasında su 
t chril ... i hakkında yeni malumat 
vır mıdır? Bu mesle hakkında 
fena haberlar aliyoruz . ., 

Jeneral HamiJton ertesi gtln 
verdiği cevapta, her tarafta bU· 
yük müşküUita uğranacağım 

zannettiğini, hususl tertibat ahn· 
dıgını bildirmiş ve bu hususta 
Harbiye Nezaretince mevcut ma• 
liimat.m gönderilmesini istemiştir. 
Harbiye Nezareti, eldeki malQ· 
matın 1905 te neşredilmit bir 
rapora istinat ettiğini bildirmiştir. 

Bu raporda yarımadada 
bol su bulunduğu yazılı 
idi. Yalnız Anzakta içecek su 
yoktu, burada bulunan hayvan· 
tara bile hariçten su getirmek 
mecburiyeti hisıl olmuıtu. Maa• 
mafih her türlü ihtiyat tedbirleri 
almmıı ve nisan ayında auı:ıouz· 
luğa maruz kalmamak için ne 
Ubımsa yapılmıştı. Harbiye Neza
reti iki büyük su gemisi kiralamıı, 
lskenderiye ve Kahire pazarlarında 
nekadar teneke, tulum varta 
toplatılmıf, gerek sahilde su 

biriktirmek, gerekse askere ka
dar göndermek için tertibat c.ı.lm· 
mıştr. Ayrıca suyun yolculuk ·
nasında istihlak edilmemesi ~au 
emirler verilmişti. Ayni zamanda 
bütün kıtaata bisküi kutusu vesa· 
fre gibi su için kullamlabilecek 
kapların atılmaması tenbih edil· 
mişti. 

Nisan sonlarına doğru F ran· 
sad n gönderilen ve Mısırda teı· 
kil edilen Ziyon katırları da 
gönderilmek suretile nakliye iş
leri de kısmen kolaylanmı~tı. Fa
kat bunlar mahalline vanncıya 
kadar kıtaata sevki hayli yOç 
oldu. Hn milşkülitı anlamak 
için ! 1<"'nderiyeye 17 nisanda 200 
ıtlek \ e 800 ~ut tenekeaJ ve 20 

Lord Kiçnere karşı olan vaziyeti 
birçok noktadan hususi bir ma· 
biyeti haizdi ve bu itimadı, 

A 

ı 

Bulıariıtana giden ve oradan 
tekrar aatın alınarak getirilen 
meşhur tarihi evrak aylardanberi 
Gilmrllkte bekliyordu, bir tllrlil 
çıkarılarak Müze idaresine teslim 
edilemiyordu. 

Bir konte jan meselesi yUzün
dcu aylardanl>eri GllmrUk Am
barlarında kemali tevekkülle s:ra· 
snıı bt!kliyen bu kıymetli vesika· 
14r nihayet dün GüınrUkten 
çıkarılarak Müze idaresine tes· 
lim edildi. Bu resimde tarihi 
evrakın çuvallarla bir kamyona 
yükletilmiş olduğunu görüyorsu-

nuz. Bu evrakın gümrükten çıkması 
halktan bazı meraklı kimselerin 
temaşasına vesile olmuştur. Bazı 

kimseler daha aabahtan itibaren 
gUmrUk civarına gelerek tarihi 
evrakın çıkarılmasını görmek için 
intizar etmi~lerdir. 

Müz~ tarafından dün teslim 
alınan bu vesikalar eski Sulta· 
nahmet medresesine yerleştirile· 
cek ~• orada mUıe memurlan 

Ask r Abidesi 
Harbiye nezaretinin mUllihazaln· 
rına istinat ediyordu. 

(Arkası var) 

tarafından asri usullere göre 
tasnif edilecektir. 

Akvam Cemiyetine Ne 
Suretle Dahil Oluyoruz? 

( Bat tarafı 1 inci Hyfada ) 
den berbiri misaka riayeti temin 
ve her taarruz hareketine mllma· 
neat için askeri vaziyetle kabili 
telif olacak ve coğrafi mevkiini 
hesaba katacak bir mikyas dahi· 
linde dürilst ve müessir bir şe.. 
kilde teşriki mesai etmekle mUm
kiindür. 

Bundan da anlayabiliriz ki Ce
miyeti Akvama girişimiz her· 
hangi bir formalite yapmış olmak 
veya bir kaprisi tatmin etmek 
değil, milletler camiasın~a, bize 
mevdu vazifeyi bihakkın ifa et· 
mek arzu ve gayretinden mülhem• 
dir. Cemiyeti Akvama davet şek· 
limiz, Türk Hariciyesi için hu!lusl 
bir muvaffakiyet addolunmalıdır. 

Tevfik RUştll Bey Akvam 
Cemiyetinin ilk içtimaında hazır 
bulunmak tlzere yakmda Cenevre
ye hareket edecektir. içtima ayın 
18 inde yapılacakbr. 

Temmuı 11 

.. Büyük Tarih Kongresi 

Şarkta inhitat Sebepler 
Hakkında İzahat 

---·----
Hikmet Bey Mühim İzahat Verdi 

Ankara, 10 ( A. A. )- Tarih 
mUderris ve muallimleri içtimaın· 
da bugün Türk Tarihi Tetkik 
Cemiyeti azasından Riyaseticilm· 
bur KAtibi Umumisi Yusuf Hikmet 
Bey ( Şarkta inhitat sebepleri ) 
hakkında bir konferans vermiştir. 
Hikmet Bey konferansında bil· 
bassa son iki fiç asırda Türk 
aleminde görülen inhitat ve onun 
sebeplerini tetkik etmiş ve buna 
bir mukaddime olmak üzere daha 
evvelki devirlerde ayni alemde 
husule gelmiş olan inhitallardan 
ve onların sebeplerinden bah· 
setmiştir. 

Hikmet Bey Tnrk Alemindeki 
inhitatları tetkik ederken tarihi· 
miz: 

ı - Orta Asyanın mücerret 
bulunduğu ve büyük mikyasta 
umran kabiliyetini haiz bulundu
ğu devir. 

il - Ayni kıt' ada bozkır
ların yani çöllerin imarı mümkUn 
yerlerden epey ·fazla olmıya baş
ladıkları zamanlar Selçuk Türk· 
lerinin iskitlerdenberi Türklerin 
öz vatanı olan Anadoluda yeni
den siyasi bir mevcudiyet lcur• 
dukları zaman arasında geçen 
devir. 

HI - Malazgirt muharebesile 
TUrldyede laik bir cümhuriyet 
kurulması arasında geçen devir 
olmak üzere üç kısma ayrılmış 
ve her biri hakkında ayrı ayn 
izahat vermiştir. 

Hikmet Bey birinci devreye 
ait izahatında zamanımızdan J 00 
120 asır kadar evvel Orta Asya· 
da Türklük ana yurdunda dünya· 
nın diğer kısımlarından tabii mani
alarla ayrılmış müsait bir iklime 
malik ve cilalı taş ve maden de. 
virlerine ermiş ziraatçi ve hay· 
van yetiştirici bir Brakisefal me.. 
deniyetine mukabil toprağın baş
ka taraflarında ve ezcümle Çin, 
Hindistan ve Avrupa ve Şimalt 
Amerikada kısmen yontma taş 

devrine yetişebilmiş evci ve toplayicı 
Dolikosefaller bulunduğu ve da .. 
ha sonra Türk ana yurdunu tec• 
rit eden manialar kalkınca Çinde 
Hintte Akdeniz havzasında ve 
Avrupada Orta Asyadaki gibi 
medeniyetler peyda olduğunu 
ye bunların bazıları pek yük· 
aek seviyelere eriştiğini ciddi 
hafriyat yapılmıı olan her yer
den bu medeniyetlerin teessüsO 
ve inkişafını Orta Asya ve Braki· 
ıefallerin o havaliye varmala• 
riyle müteradif olduğu görlll· 
dlljUnU aöylemif ve ana yurdunu 
terk eden kefilelerin manen ve 
maddeten hem hars ve hem fen 
hususlannda dllnyada yaııyan 
dijer insanlardan pek ileri ol• 
duklarını ve bunların kendilerin
den pek geri olanlar içine gir
dikçe onlan emirleri albna al
dıklarını ve malik oldukları va• 
11talardan onlara istifade ettirdik· 
lerini ilave etmiştir. 

Hikmet Bey ilk mubaceretle
rlnin vuzuhla tesbiti imkAnsız ol
duğunu, mamafih bunların arasın
da milAdın 16 ancı asrından 
itibaren Avrupalıları dilnyanın 
dört tarafından sevketmiş olan 
amillere mUmasil amiller bulu· 
nacağını söylemiştir. 

Hikmet Bey bundan son· 
ra bugünkü vasıtalarımızla 
Şark... ve Türk aleminde kay• 
dedilebilecek en eski inhitat 
vak'alarmı izah ederek bunun 
tabiatin beşeriyete ettiği bUyük 
bir zulüm olduğunu ve medeni· 
yeU yaratmış olan ırkın anayur
dunda başlamıt olduğu seyre 
devam etmekten menedildiğini, 
kurakla.şan anayurttan çıkmıya 
mecbur olanlann gittikleri yerler
de çok yüksek medeniyetler 
kurmalarına rağmen onu kuran .. 
lann gerek diğer ırklarla karı•· 

laşmaları ve gerek iklim ve tabii 
şartların başkalığı dolayısile uğ· 
radıkları müşkülU yüzünden me
deniyetlerinin tereddi ettiğinin 
görüldüğOnü ve sonu gelmiyen 
muhaceretlerin husule getirdiği 
hercümercin ve sarsıntıların ar• 
knsı ateşli silAhlarm tahakkümO· 
ne kadar almmadığım söylemiı 
ve ana yurdun pek yakında 
kurulmuş olan ilk mede.. 
niyetlerden birine Hindistanın 
şimalinde Sindu • Pencapa şima· 
lindeki beş altı bin sene evveline 
ait mohenfodaro harabelerine daw 
müşahedelerini anlatmıştır. Hik· 
met Bey bu medeniyeti kuranla• 
rm Brakisefali er olduğunu ve bp 
hars ve medeniyet itibarile 
Sümmerlere çok bezediklerini ıııöy· 
lemiı ve ikinci devreye geçmiş
tir. Hikmet Bey Orta Asynnın ku 
raklamasile başlayan TUrk ve 
hatta insanlık tarihinin ikinci dev
resinin çöl ve bozkır ahalisinin 
sulak ve mamur kısımlan üzerine 
sevkeden dört beş batında bir 
muvaffak kılan ve mağliiplan 
çöl ve bozkir veya uzaklara fır· 
latan ikincisinin de büyük dev
letler kurulma ve yıkılmasını 
husule getiren ve Türk ale
mile dışarı alemler arasın• 
daki cereyanlardan ibaret olan 
ana hatlarını söyledikten sonra 
ve bu mevzu fizerinde bazı iza. 
hat verdikten sonra kurulan ve 
yıkılan devletlerin büyükleri ara· 
sında (Hun Türk), (Gök Türk) ve 
( Çingiz ) devletleri olduğunu ve 
bunların daha ziyade bozkırlar 
ailesine dayanarak kurulmuş ve 
idame edilmişe benzediklerine 
nazaran bunların ayni devirlerde 
Roma, Bizans, İran ve Çinde 
mevcut yaşayış tarzlarından daha 
yüksek olduğuna kUkmedilmek 
lfızımgeldiğini Uygur Harzem 
ve Timur devletlerinin ise 
cesametleri almış olmamakla 
beraber daha ziyade mamur 
kısımlar halinde dünyanın veya 
otlarla bozkırlar halkı ara• 
sındaki muvazeneyi birinciler le
hine kullanmıya çalışan devletler 
meyanında zikredileceklerinl be
yan etmiştir. 

Hikmet Bey tabiat ve iklim 
amansızlığının TUrkleri bedenden 
sağlam ve tabiatten kahraman 
yaptığını, onlara yorulmak bilmez 
bir azim ve sebat Yeren ve 
bu sıfatları haiz olmıyanlan 
amansızca imha eden bir 
amil olduğunu ıöyledikten 
ve her ne vakit Hintte Çin
de lranda Avrupa ve Şimali 
Af rikada içtimai rabıtalar çllrO
mUı, nizam ve tntizam bozulmut, 
ahlAk tereddi etmit ise oraya 
asker, kumandan ve memur ııfati
le girmiı olan Tnrkler veya· 
but bir Tllrk sıf ati le ordu 
veya kavmi baıında bulunan re
islerin kendi kabiliyetleri maiyet• 
lerioin zekA ve dirayetlerlnin ve 
beraberlerinde getirdikleri temiz 
taze ve zinde kan sayesinde 610-
me yaklaşan camiaya yeni hayat 
ve ruh vermiş, onun nizam ve 
intizamını yeni ve daha sağlam 
esaslar Uzerine kurmuş ve mem· 
leketin tarihine yeni bir keşayfı 
bahş~tmiş olduklarını ilAve et• 
tikten sonra Türk ırkının bu 
suretle anayurt haricinde veya 
kısmen haricinde kurmuş olduğu 
devletlerin beşeriyetin . diğer 
bütün ırklarınm kurmuş olduk· 
ları devletlerin topundan vlls'at, 
azamet, umranca çok yllksek ol· 
duklarını izah etmiştir. 

Hikmet Bey konferansına 
devam ederek diğer devirleri de 
etraflı tekilde Ye birçok mllhim 
esaslar tebarll• ettirmek ıuretile 
anlatmitbr. 
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. Bulunan Eski Bir Sima • Kaybolmuş Bır Dost • ene Çabuk Geçer l 

• J dtıılhıdtlm ye kıymetli tqımt ı bile ptıyorlarch. Fakat ben et-
0 rece, ıBzDme ayku gir- tahtanın albndan çıkararak bir rafıma bakmayarak Udnd eefa 

aedi derıem elbette inanır- kuıak ile belime bağladım. ateıe daldım. bdnd hastayı da 
llnız. Ertesi ıabah arkadapm Londradan alelicele itfaiye kurtarclım. 

MUteh••••• Alman doktorların 
kontroıu altlndadır. 

Eczabaaelerden ısrarla doktor Sandow•a markuını arayana&. 
laakikaten .aznnn tutarak potin· gelmişti çahtıyordu, fakat ateşte Artık, bina tamamen ateı 

~g~~~~~·~~~~~~~~~P-~--~---------------~----1 elmas yerinde duruyordu. hastahane kısmına aardı. o za· kak bir aıume atılmak demektı. 1 EMLAK ve EY f AM BANKASI iLANA 1 I 
~~e~~ anW~~~~~~~~~------~-----------------•••I 

•iması d6feme tahtalarından bi· ~11mının koğuılarım açmamıt• ehemmiyet vermiyordum. Oç EMLA"' K VE EYTAM BANKASI 
rinin albna sakladım. lardı ve içerde yerinden ıene .daha burada kalmaktanaa 

Şimdi sıra kaçmayı dOtft~· kalk yacak derecede. ağır &lmeyı mUreccah g6rOyordum. 1·STANBUL ŞUBESJ.NDEN 
llliye gelmişti, fakat ktıçllk bı_r 

0 
tamı basta vardL Bunlar diri Klumdan yakalamalana• rat-

tetkiki mllteakıp anladım ki, d~ an:nmıya mahkim bulunu- ~en takrar içeri girdim. Bir da- '79 k 1 .T. I 
bunun maddeten imklnı yoktu. 

1 
1d kık• •onra ko11anmm arumd• .ı a sille ve Açık Arttırma ile 

Maamafih vardığım neticeyi· yor;. ~·aber ifitilince ııvluda top- tlçllncll bir huta De dıpn pkı- <"af ılık Emla"'k 
arkadaşıma sCSylemekten çekilıd!m· !anıp yangının neticesini bekli- yordum. .. ,.,j 
Birare bır· in enel aerbestiye d k tı• bır· rue Fakat ytızGm ı&ztım JS- Esu Mevkii Ye Nev"ı Teminat 

250 
~ ki yenler ara11n a uvve 1 ..., • 

kavuşmıya 0 derece teıne idi aık içındeydL 
hemen lier gece soruyordu: ıe~ ld bilmiyorum, bir aa· Bu defa . ••lada bekl~yenler 
. - Ne vakit? diyordu. Ve . ~ .0 

d u bugUnkil sefil bilvi· ara11nda bir alkıı ytıbeldı: 
Uive ediyordu: nıy~ ~ın e ynldım eaki zamanla· - Bravo! diye bağnyorlardı. 

- Arttk ıabnm kalmadı, yetı(mEden sıp· ) i oİdum ve hemen Hapishane m\ldUrO yanıma 
k b di- rın gar ıp b ld. 

ıtınden güne kuvvetimi ay e • hastahanenin alevler içinde u- ge ı: T b .k d • dedi Te 
Yorum. Bana 6yle geliyor kı, 1 nan merdivenine atıldım, yu· - e n e enm, 
buradan sağ çıkamıyacağım. : kbm hastalardan elimi ııktı. Hayabnda ilk defa 

Filhakika bir gün zav. allı. b~~a çıkalay'arak qağıya olarak bir mahkGmun elini aıJa. 
"' k Id mnı ya d il . ·~raftynin sesi birdenbire esı .ı. d. d. yor u Ye Ave etti: 

d ln ır ım. 
bir münasebetini getirerek gar ı- Bu harekete itfaiye neferleri ~ ArkHınr) 
)'ana sordum, hastalandığını, h.as
taneye götUrüldüğtınü öğrendım. 

Birkaç hafta sonraydı bir ak
tam hapishanenin kilisesi ölDm 
~nını çabyordu. 

Sabahleyin sordum: 
- 34 numara, diln &ldO, de-

diler. Zavallı Kraftyl 

• Şimdi sayfiyemin taraçasında 
l»u ıabrlan yazarken o haberi 
aldığım zaman çocuk gibi ağla· 
dağımı hatırlıyorum. 

Evet zavallı Kraftyl 

• Hapishaneye gireli iki ıene 
olmuıtu. VakıA elmasım• ka;;r 
tuğum için ilk zamanlarda 0 

g. 

&... kadar bedbin değildim. Fa· 
•" bk" • ekat daha llç sene ma umı~ . 
tim olduğunu dnınndOkçe kendımı 
yese kapbrmaktan da alakoya· 

nııyorum. vO 
Ostüme başıma bakmaz, • 

caduma itina etmez olmu~m. 
kir içinde idim. DllnilD kıbar, 
larif tık ve temiz ( Edgar 
Pip ) l ile bugUntlD pejmtır:: 
t'e pia mdJdlmU arasın. 
•n kllçllk bir mDıabehet bile 

Joktu. . 
Bu yaziyet kaq11ında benım , 

ele bpkı l(rafty pi b~ada a~
meldijim hakAll haricinde bar 
fe)' deiildi. ,,. 

Tam bu 11ralarda bir gece 
laaplahaneDİD atelyeletlnd• yangm 
ıldl, sOratle genişledi, ~l . ~1-

:.,. lirayet etti. Hacerelenmı~~ 
bpılannı mllstacelen açarak bızı 
avluya topladılar. Ben bu telAt 
esnasmda ilk it olarak elmasımı 

Fotolf'a/ ı'alılill Kupona 

Tablatinlst OgTenmek isdyoraanıı 
fototrafınııı 5 adet kupon ile bir· 
Ukte gönderiniz. Fotoğrafınız aıraya 

U.biılir ve iade edilmez. 

' 

MAHKEME ve 

lstanbul A•llY• 4 Uncu Hukuk 
hk meslnden: Trabzonlu tuccar

ma 
0

.
8 

tek zade Mustafa Efendi tara-
d&n ıve . 

. e Trabzonda Banılyo ma
fından yın 

11 
. de mukim davacının mahdumu 

ha esın f'k' Hü 
h n Efendi ile re ı ı se-

Abdurra ma . • t 
in Efendi ve lstanbul Adlıye Emane 

Y 1 ıı- aleyhine ikame olunan 
memur Ue;U • tah a ksen bir buçuk lıranın -
Uç Y z se · d mttddea-
·ı· talebine mütedaır dava a, . 

sı ı H.. ın 
alcyblcrden Abdurratynan ve usey 

. · t·· r oldukların-
Efendilere gczgmcı ucca . 
dan istidada yazılı adreslerine teblı~at 
icrası mümkün olmadığı m~hallt vıll-

t mübatirlerinin bilateblığ iade e~
ieedikleri teblig ilmühaberlerinde verı
len meıruhattan anlaşılmakla müdde~
ateyhi mumaileyhimanın y~vmi tahkık 
olan 8/9/932 tarihine müsadif perıombe 

t 1 .. te mahkeme salonunda 
günü saa .. 'ti 
hazır bulunmaları (tarihi ilindan ı -
baren) bir ay müddetle ilin olunur. 

1 t nbul Mahkemel A•llY• 
t ın:ı• Ticaret dairesinde':': latan
bulda Fincancılarda Mab~udiy_e ba

nda 88- 89 numarada TnkotaJ göm-
nı i ticaretlle meıgııl Vasfi ve 
lek ve sa re ·ı 

iz Kolektif tirketinin a.lacaklıları e 
Ram 1 d'ği konkordato malı
icrayı ~kdiet eie:ki~atı 14f7/982 tarihine 
keınemıı ıo 80 da 
milsadif perıembe günü saat l~k dar 
icra kılınacağından bu bapta a k:rda 
olanların yevm ve saatı mez . 
mahkemede hazır bulunmaları il&n 

olunur. 

- httanbul ikinci Ticaret "':8b-
tnd.n. .Mükaddema ilAııı ıfll-

keme• · da 
karar verilmit olan Beyoğl~n 

sına d . "eırutiyet caddesınde 
Altıncı aıre .lll Jt-
62 No. lu mağazasında Jol~ny& ve 
riyat ticaretil& meıgul Bırıstokl Kı a~r 

1 Ef bu kere a.Iaea ı ar e 
uıanop 0 • l i 

1 d·~ konkordatonun muame e 
aktey e le;& • 14 te 
tasdiklyesi 18/7/32 pazartesı sa.at 

in edilmit olduiundan alA.kadaranın 
tay . k"rde mahkemede hazır bu-
yevmı mez "' 

la.r' lüzumu il!n olunur. 
ıunma ~ 

lstanbul Oc;UncU icrasından : 

B. borcun temini için mahcuz ,.e 
ır 'f 

Ç
evrilmesi mukarrer mant atura 

paraya .h. d t 
e ·ası 16 temmuz 9:32 • tarı ın o s~a 

iCRA iLANLARI 

lstanbul 7 el icra dairesinden. 
Mukaddema Be9ikta1ta Yıldızda 

mOlga Şeyh Zafir tekkesinde mukim 
iken halen ikametgA.h ve meskeni 
meçhul Mansur Zafir Beye ..• 

Evkaf idaresinin ıimmetinizdeki 
alacağından dolayı mahçuz ve par:ı.ya 
çevrilmesi mukarrer gayrlmObadillere 
verilen boıralar1a utılması alacaklı 
ldarei mezkhe vekili tarafından iste
nildiği bildirilmek ve Uç gfln zarfında 
borç tamamen ödenmediği takdirde 
talep ve karar mucibince mezkftr bo
noların 24/7/932 tarihine mtısadif pazar 
günü saat 11- 12 de BaJıçekapıda 4 cO 
Vakıf banın Esham ve Tahvll&t bor
ıasında ıılent müzayede ile ıatıla~ı 
mah1ınunuz olmak Ozere keyfiyet il&
nen tebliğ ve ihbar olunur. 

lstanbul 7 el icra dalreslndenı 
:Mahçuz ve paraya çevrilmesi mukar

rer gayrimflbadillere nrilen bonolar 
24/7/932 tarihine mUsadif puar gUnU 
saat ıı - 12 de Babçekapıda 4 en Vır 
kıf hanın Esham ve Tahvil&t borsasında 
aleni mnzayede ile satılacağından ta
liplerin mahallinde hazır bulunaelk 
lcra memuruna mUraca.atlan U&n 

olunur. 
------------:~~----~------..... 4 unca icra Memurlutun-
dan: Tamamına altı bin lira kıy
met takdir edilen XadıköyUnde Tuğ
l&eıbatı mahallesinin eakl Kerdlven
köyG, yeni Bağdat caddesinde eaki 10 
yenl 191/7 ve 191/7/1 numara ile 
murakkam bahçe derununda iti dai· 
reden mürekkep tkgir mtıceddet köı
kOn tamamı açık arttırmaya vazedil-
mit olup 18/7/932 tarihinde ıartname
llİ divanhaneye talik edilerek 16/8/932 
tarihine mQsadif pazartesi gfloO ıaat 
14 ten on yediye kadar latanbul 
DördUneO lcra dairesinde açık arttır
ma auretile satılacaktır. 

Arttırmıya iıtirak için Y. 7 temi
nat akçeai alınır. Materakim vergi, 
Belediye ve Vakıf iearesi mllıteriye 
aittir. 

lcra ve Ult.s tanunun11n 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları Tapu ıi
eillerile sabit olmıyan ipotekli alacak
lılar ile diğer a.11.kadaranın ve irtifak 

lıim, meslek 
••:ra un 'at? 

tJd 18 ze kadar birınei arttırma ıle 
17 en .. ö ü d 
Mabmutpatada Hacıköçek caınıı ~ n e 

1 ktır Taliplerin, mahallıııde 

hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hu
susile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını ilAn tarihinden itibaıen 
yirmi giln içinde evrakı müspitelerile 
bildirmeleri lAzımdır. Aksi halde 
baklan Tapu sicillerlle ıabit olmıyan
lar satıt bedelinin paylaımasından 
hariç kalırlar. AU.kadarlann tıbu 
maddei kanuniye abktmına göre ha
reket etmeleri ve daha fasla maltmat. 
almak latiyealerin 881/898 cloeya 
uumarulle memuriy•timlse alr&Oa4• 
im l1h elanar. 

Kanıt au&llerio 
eevabı? 

satı aca • 
na mtıracaatıarı il&n olunur. 

memuru 

-Fotolraf hıtlpr Elinde mevcut mot&r n teferrua-
edecek mi P tl)e komple köy değirmeni olup 

ta p.tın&k tatiyenlerin Kartal t6 da 
Fotolraluı kllt• 80 ıs:u...ıu ı , S.J.ft ._,. .._.. ...,_.... ~ 

1 ... -.ı'liulİIİİmİİu.İİtaİİhiİİilİİİhİİıcleİlllgİİöiıiniıidıılerilİllllebll•l•r ... 19l ..,,~ -

55 Ketenciler Tahtakale caddeli 2 No. arsa 
237 LAieii Balabanağa mahallesi Bozmacı ban ıokak 1 mil· 

kerrer No. arsa 10 
232 Kumkapı Baklalı Kemaleddin mahallesi Kilçlikllnga 

sokak 37 • 39 No. arsa. 18 
407 Dayahatun mahallesi Yıldız hanında llst katta 14 No. oda 30 
203 Yedikule Fatih Sultanmebmet mahallesi Salhane çıkmazı 

sokak 20 • 1 No. arsa. 220 
221 Bakırk6y Kartaltepe Eıkibağlar sokak 1 • 3 No. araa 15 
246 ,, Sakızağacı Taıhan caddesi 12 No. arsa 15 
345 Y e~ilk6y Şevketiye mahallesi Bulvar sokak 20 • 22 nu· 

90 maralı arsa 
169 Şiıli- Bilyükdere caddesi Hacıosman bayın 13 ve 13 • 1 

numaralı gazino ve dutluk 250 
239 Kadıkay Hasanpaşa mahallesi Nahit B. sokak 13 No. arsa 30 
285 ,, Kurbalıdere Dere caddesi 6 No. 400 lllflD " 31 

Balida yazdı emlik aekiz taksitle bilmllzayede sablacağından talip
lerin 26· 7 • 932 sah gt\nll saat on albda şubemize milracaatlan. (26) . 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Kıymeti muhammesi 
Lira K. 
2681 78 Tamamı 2383 artın 80 santim terbiinde bulunan Hoca-

pqa mahallesinde Demirkapı caddesinde atik 3 cedit 
9 • 11 No. h evvelce konak halen iratlı arsanın 14400 
hitsede 1620 hissesi. 

166 67 Tamamı 12 metre 28 ıantim terbünde bulunan Dayeha
tun mahallesinde Tığcılar caddesinde atik 67 cedit 69 
No. h dllkkinın ılllUs hissesi. 

.c6 88 Tamamı tahminen 125 arıın terbiinde bulunan Kocamm
tafapqa mahalle ve caddesinde atik 328 cedit 352 N o. h 
mukaddema dükkin el1evm arsanın 30-120 hisseli. 

UiO 00 Tamamı 6 Uf1D 21 aantim terbünde bulunan Çarpyıkebir
de atik Batpazan caddesinde Çadıralar sokapda l 13 

No. lı dnkklnuı Dllıf biuesi. 
llOO Tamamı 31 aqın 32 1antim terbünde bulunan Bahçeka

plSlllda Hobyar mahallesinde Hamidiyo caddainde atik 
28 cedit 77 No. la dokklnm 1 • 8 bisaeai. 

1112 50 Tamamı ı.,b19inen 1225 artın terbiinde ÇenıeJk6yünde 
Te caddesinde atik 157 No. lı harap hamamı mllftemD 
atik 159 No. h harap enkaz halinde bir bap haneniD 
nısıf hissesi. 

Balldaki emllki mabl6lo d6rt hafta milddetlo aablmq Uzen 
mtluyedeye konmuştur. Mnıayedesi temmuzun yirmi birinci pe.
ıembe gilntl 1aat on beftedir. Talip olmak isteyenler kıymet 
muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetind~ pey akçelerile bel 
raber Çemberlitqta latanbul Evkaf Mlldiriyeti binasında Malıl611t 
Kalemine muracaatleri ilin olunur. 

KıJmetİ muhammenul 
Lira 
120 

* 
Sanyer'de Hamam ıokatında (80eNo.) Sanbaba tekkesinin 

temel taşları hariç olmak llzere abıap enkaza satılmak bere bir 
hafta mnddetle ilina konmuttur. MDzayedesi Temmuzun OD ıeki· 
zinci pazartesi günll aaat on beştedir. Talip olanlar pey akçelerile 
beraber yevmi mezkfira kadar lstanbul Evkaf mlldiriyetinde malı
lrtlat kalemine müracaatları 

Ômer Abdurrahman 
latanbul emrua allareYIJ• 

cliapanaul Sertabibi 

Ankua caddesi w.. Yarda 
k.....,da Ne. 71 

Doğum '" kadın hutalıldan 
mo.tehassın 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hutalarım Ttlrbo karpsmda 
uki Hil•liahmer blnwndald 
muay4Ulebaaelİllde her&ID lj
leden 119!1.lA kabal etmektedir. 
T.W- il. 12621 



1? Sayfa 

1 ALNIZ KÜTAHYA 

SON PO~T 

FABRIKANl1 
ACENTALARI 

ISTANBUL 
İZMiR 
ANKARA 
l\ONYA 

KİREMİDİ KULLANINIZ \KŞEHI:~ 
; AN&<IRI 
.iı.\LJKESIJi" 

Ucuz, Sağlam 
E7•safca Emsaline F ail{fir 

.AMDIR"1it 
A~HISAR 
iJIANiSA 
~;ASABA 

SJUJHLI 
ME~~Ei'J!l::r• 

AKDENİZİN; en lüks, en seri, ve fevkalade 
konforlu 3500 ton hacminde "İRA,, vapuru ile 

Pire, İskenderiye, Rodns 
Seyahatine iştirak edecekler her lıususta memnun kalacaklardır. 

Cemiyet fiat hususunda oldutu gibi vapur lıususunöa da büyük 

fedakarlıklar ihtiyarile nihayet "IRA,, vapurunu lemine muvaffak 

olmuştur. Seyahat kat'i olarak 20 temmuzda başhyacakhr. 

Fiatlar 
Lüks azimet ve avdet 
Birinci 

" " İkinc.i 
" • 

,, 
" " Üçüncil 
" 

,, 
Tabldot: Sabah, öğle, ikindi, 

akşam kahvaltı ve yemekleri 

dahil yevmiye 350 kuruştur. 

:·fosus! fevkaiade liikıı aile ka• 
maraları da mevcuttur. Arzu 

edenlerle fiatler huıust ola-

ra k kararlaştırılır. 

fstanbul, Gelibolu ve Çanak-
kaleclen gelecekler SAADET 

vapuru ile geldikleri takdirde 
yüzde elli tenzilattan iıtifade 

edeceklerdir. Aydın ve Kasaba 

demiryollar1 güzergahından ge
leceklerin de nııııf ücretle azi
met ve avdet1eri kumpanya

larca kabul edilmi~tir. 

Vapurda yatak adedi mah-

1 

1 

dut olduğundan ittirak edecek• l ı 
terin vaktinde müracaatları 

1 
laı.ımdır. Vapurun Girldo de 

uğraması talep edilmekte ise 

de bu husus müracaat ede-

ceklerin bağla oldu-

ÜSKÜDAR AHALİI 

yemekli 120 lira 

" 90 " 
" 

65 " 
yemeksi7. 50 " .. 30 ,, 

ğundan Gir ide gidecekler 

azami 10 temmuza kadar mü

rncaa tla kaydolu'lmalıdırlar. 

Ecnebiler için münferit pa
saport muamelatı yapmak za-

rureti olduğundan (muamelesi 

tarafımızdan yapılmak üzere) 

pasaport ve vize masrafları 

kendilerine ait olmak sure• 
tile işbu seyahate ecnebiler 

de iştirak edebilirler. (Ecnebi

lere ait pa&apor t ve vize 

masraflarında azami tenziJilt 
temin edilmiştir.) 

MÜRACAAT YERLERh 
Türk Maarif Cemiyeti lzmir 

Miiınessilliği: Selaaik Bankıuı 

karıısında No. 9 Telfon 3911, 
Sabri Veli B. ticarethanesi, 
Pettamalcılar Çukurhan karıı

sında 71 numarada telefon 

2728. 
İatanbuJda: Tllrk Maarif Ce-

.UHTEREMESİNE 
Çamlıcada bir köşk yaptırmak istiyenlcr Pıyango biletlerini behembal 
Üsküdar Çarşıboyunda Sabri Cemal'den almalıdırlar. Bu• suretle bilet 
almak için lstanbula k;,dar vapur parasından kurtulmuş ve muntazamen 
biletlerini almış olurlar. Yeni tertip birinci keşide biletlerinin aatışına 

m;a başlanmıştır • 

Edirne Vilayeti Daimi En
cümeninden: 

Edirne Memleket hastanesi eczanesile Rontgen, Bakteriyoloğ
hanesi için bir senelik eczayı tıbbiye ihtiyacab münakasaya çıkarıl· 
mıştır. Taliplerin tarihi ihale olan 24 temmuz 932 pazar gUnü saat 
on beşe kadar müzayede ve münakasa kanununun maddei mahsu• 
sası mucibince tanzim edilecek teminat mektupl~rile Edirne Vilayet 
Encümeni daimisine ve şeraiti anlamak için de lstanbul ve Ankara 
Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Müdüriyetlerine müracaatları lüzumu 
ilin olunur. 

KAt<ADENIZ POSTASI 

ERZURUM 
11 v-r~:.~llZ Pazartesi 
günü akşamı Sirkeci' den hare

ketle ( Zongul<lak, ine bolu, 

Samsun, Ordu, Giresun, Trab

zon, Sürmene, ve Rize) ye gide
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentahğı
na müracat. Tel: '.!1515 

NA M VAPUR lDARESl 
lzmir sürat Postası 

( 20 saat ) 
Lüks 

• ADNAN 
vapuru 

Her p b günleri Galata 
hafta erşem e rıhtımından 

Saat tam IS de hareketle doğru 

1 Z MIR 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle lstanbura 
avdet eder. 

Tafsitat '.çin Galata, Gümrtik 
karşısında Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATİE....a 
Son Posta Matbaası 

Sabiblı AU Ekrem 
Neıriyat MüdUrü: HalU Lcltfl 

Tcmmmr it 

Sinekler gıdanızın üzerinde tifo, kanlı ba· 
sur ve Yerem mikroplarını bırakır. SivrisfneJc 
ise keskin hortumile size, öldtırücU sıtma· ıı"f::==!!:=~~;?-1 
far aşılar. Pire vebanın sirayet vasıtasıdır. 
Bunun için insanın can dü~manları olan 
bilcümle haşarattan sakınınız, onları he· 
men öl~jrünüı. 

Sinek • sJvrisinek ve bilcümle haşaratı ı ~ ~ 
aür'atle ve kat'r surette öldürmek için en ~ı..ı . 
emin. ~asıla, bütün dünyac.a tanınmış olan 'oı 1:. 
~LI~ hr .. sarı renk .~e siyah çizgili teneke 

1 
• ~ -

üzerındekı asker resmine dikkat ediniz 

$avet mühürlü teneke üzerinde bu resim 

mevcut daği ise alClı~ınız mal FLiT de§lldlr. 

Umumi Deposu: J. BERT ve SÜREKASI lstanbuf- Galata Voyvoda han 

Eskişehir Vilayetinden: 
Sivrihisar Kazasının Sazılar kariyesi hududile Öm r kariyesl 

hududu dahilinde mevcut alçı taşı ocağı işletilmesi 10 sene müddetle 
müzayedeye verilmiştir. Tarihi ihale 30-7-932 tarih Cumartesi günü 
olup ~alip olanların şeraiti anlamak üzere ldarei Hu u iye Müdilrlü
ğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

PERTEVNIYAL Vakfindan: 
~i~lido lzzctpa~a sokağıuda. Valdo apartımanıııın 1, :J, ö No. Iı daireleri 

uirer sene miiddet vo Köprübaşıııda Valdo hanında 6/1 No. h odalar 1lç eene 
müddet ve yirmi giln için alonl müzayedeye vazedilmiştir. lsticara talip 
olanların müzayede günü olan şehri halin 25 inci pazartesi gilnfl saat 16 y& 
kadar İstanbul EvkaC ~IUdüriyetinde Pertovniyal Vakfı idarı .. : ,ıo veya 
Enciiınene müracaat etmeleri. 

- DiKKAT -
Iler ilaç mUcs~ir değildir. 

G L A N D O 1( R A T 1 N 
Alelade bir ilaç olmayıp meş

hur Prof. B. Sequart ve Scheti· 
n!lch'ın keşfidir. Genç ve dinç 
hayvanların taze ve zihayat hor• 
monlarile ihzar edilmiştir. 

Banyo Merakhlarına: 
Yorguluğun ve asabiyeti 
ta htif, yüreği terfih, giineı 
çarpmasını, uatura yanığlDI 

izale eden en birinci 
FRiKSiYON 

PARFUMERI 
MODERNE 

müstahzaratından limon ve 
portakal v. 11. cevherlerle 
husuıi formill Ilı erine 

yapılan 

KOLO~ p sffyo dur. 
ADEMİ iKTiDAR Satış: Beyoğlu-Pasaj Kıorlmaa 

Bazar du Levant. Ankara -
BELGEVSEKLiGiNE Anafarta!ar caddcıl AHMET ENVER; Umu• 

' mt depo - f9t. Bahçekapı Cermanya baa 
Karı1 kat'i tesirli devadır. &- No. 40 Şubeal Kadıkl>y (MODA BAZARI) 

kek, kadın farkı yoktur. Her ec- 1 
zanedo bu]unur. Kutusu 200 ku- Susuz, sabunsuz, fırçasız 
ruştur. Umumi deposu İstanbul Seri braı olmak, yUslloUsGıı tvavotlnl 1 

ZAMAN ecza depoıudur. muhafaza, kırmıaılık we çıbaolann .. ıı 

Dr. Beylere: tesirini qaslalıırı 'olm•ını latlyoraanız. 
üzerinde tocrube iı;iıı Lir kutu f ~zWı İ9I 

makbuz mukabilinde göndc<ilir. A 
1
y1 ıE 

••M •A Z•O•N•M•E•Y•V•A•T•u•z••ull!! !.! "'•m••• m•••·•· •·ıı ....... -
Kolay bir Hazım temin eder 
mide ve borsakları temi ııor .. 
Basuru kökUnden keser • 
Taamı la.tif vo zevkle içilebilir 

Mazon ismine dikkat ediniz. 
Büyük ılteal 100 kuruş. 

Depot.u: 1, Banka•ı arkaaında MAZON 
m:W<A Bottoıı ecza depoıudur, && 

itlis'te 
Yılmaz kitap evi 

ve pazarı 
surat, intizam, ehven!yet 

Selanik Bankası 
:;e!A.nik Bankası Gal:ıta ınerl,ezln· 

de ehven tlcrot muk:ı.bilinıle busust 
kUçUk kasalar ica.r oluııur. 

---------------
Midenizi Muzır Sirkelerden 

Koruyunuz 
Fenni olarak gııyet leziz ve h&.lie 

11 :ıraptan ınaınıı l ve mevaddı ecneblye
don kftmilcn fLri bulunan sirkemizl 
bir dofıı. tecrllbe ediniz; toptan ve pe
rakende satılır . 

Atlros: Mumhane caddesi Akço so
kak numara ~O 

Devren Kiralık Odalar 
Ilir s:ı.lon Uz.erinde birinden diğort

nc geçilir her türlO konforu ba.vt ve 
E~kaf idaresi!& alikası bulunmtyan 
birinci Vakıf ilanında gayet ucuı 

füı.tltı ve bir soneden üç seneye k:ıdar 
devren kira.tık odalar va.rdır. Mezkilr 
handa 11 numaı.a.da Adil llAlit Beye 
ııı ii racaat. 


