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Ankara ıataslyonundan kalkan bir lstanbul treni 

E•kl••hlr. 9 (Huausl) - DUnPolaHı ile BeyllkkiiprU istas-
yonları •ras d B ı ın • mUthl• bir tren faciası oımuftur. uraya ge en 
ilk haberlerde - ı n ••C .. nın çok korkunç olduju anlaşıllyor. Yirm 
~adar yolcu bu facia netlcea~nde ağır veya hafif surette yara· 
anmışlardJr. Tahkikat va .. 1-. 

ı .. ıorum. 

Eskişehir, 9 (Hususi) - Dun Ankaradan lstanbula hareket eden 
muhtelit tren, Beylikköprü ilo Polatlı istasyonu arasında ve Beylik· 
köprüye 15 metre mesafede tam sllratile ilerlerken birdenbire yol
dıni çıkmış ve bir müddet o şekilde ıürUklcmoiştir. Hadisenin 

ıebebi" ilk hamlede nlaşıl mamıştlr. 
Bahacttln 

le Ankara, 9 (Husu i) • Duo ög-1 üıert oebrirnııdon ıstanbula 
alk •. n muhtelit katarın yarı yol- da kazaya utradığına dair bura

ya hır haber geldi. 
Bu haberin mahiyetine göro kua çok mUthit ve foci olmUf· 

( Devamı 3 üncü aayfııda 1 

,.. __________________ ____ 

Maksim Gorki 
Seraarı, hıreız, J•nk••lc:I, 
mezarcı, tahlfe. klJIU va 
tehl..U her nevi ın-'• emus 

onauza ya,-nıf. 

• 
"Çocukluğum,, 

•••,inde açık iUlül11ı, •ılılıat .. 
il, demir mıılıabmeıl, da
gaşundakl •amimigfll ile 
6ıı llleml, bize içind• ga
şıgormıııaz ıibi tanıto.caktır. 

Yarından itibaren 

SON POSTA 
da Tefrika Edilecektir 

İstanbulda 18 Bin 
Tacir Var . 

Ki•çük Esnaf Miktarı 
Da 90 Bindir 

Yapılan bir 
he .. ba ~ar-. ı 
lıtanbul Tica· 
ret Oduına 

fWN ::::::= -== .. ::; -

T 
340 sene1in-• hA K N•h t denberi kar arı 1 apı ı aye dedilon blrin-

Tahripten Kurtarıldı :~:~i::·i 
-... - tinci ınuf ta· 

Şimdi Sultanahmet Camiinin Önünde ::•::~ız·~0.!! 
B P ı• M 8 kJ• . • 8a Tcaret Odua Relel ir 0 JS emuru e ıyor geçınıttir. Neall 1.ada Mlthat B. 

on ıekis bia tadria ekseriyetini 

Sullanahmat k•P••ının en son manzara•• 
Geçenlerde Sultanahmet ca- , lüğUno milracaat etmişti. Ayrıca 

miinin dikilitaş karıısına tesadilf Evkaf MüdOrlü~O kemerleri yık· 
eden bUylik kapısının ittisalinde· tıran zat aleyhıne dava açmışbr. 
ki tarihi kemerlerle kapının üs- Burasını yıktıran Kefeli zade 
tündeki odaların yıktmlmıya baş- Yusuf Bey bu yeri Ayyıldız 
landığmı yazmıştık. çimento fabrikasından sabo aldı· 

Müze idaresi bu kapaının ğını ve elinde de tapu senedi 
yıktmlmasının menedilmesi ·bak· bulunduğunu söylemiştir. Evkaf 
imada Viliyete Ye Evkaf Müdür- ( Devamı 8 lnci aayfada ~ 

d6rdllncl ıımf tacirler, yani 
sermayeleri bin bq yDz Ura ile 
on bet bin lira araSJnda olan 
tadrler tetkll •tmektedir. Fakat 
yukardald rakamda, 340 .ene
ılndenberl faaliyetlerini tatil 
eden tacirler de dahildir. 

KOçilk oanıfa ı•lince: Yapı
lan bir hesaba göre, lıtanbul ve 
mUlbakataada buı&n 90 bin kadar 
kGçllk esnaf vardır. Fakat bur.• 
)ardan Eıaal Mürakabe Heyeti 
tarafnıdan kayıtları yamlanlarm 
miktarı ar cık ı6 b'n il ıdardır. 
Ancak kayıt muame!e~I d<.• ım 
etmektedir. ----
Mütecavir 
Sahiller 

Ankarada bulunan Vali ve 
Belediye Reisi Muhiddin Beyin 
dOo sabah şehrimize döndiiğUnll 
haber vermiıtik. 

Muhiddin Bey Ankarada b ı
lunduğu müddetçe, belediyeye 
ait bazı işlerin intacile meşgul 
olmuştur. 

Fakat verilen malumata göre 
Muhiddin Bey ayni zamanda 
sevahili mütecavirede vapur iş· 
letmek imtiyazının lstanbul 
şehrine devredilmesini de iste
miştir. Ancak bu hususta fazla 
tafsilit yoktur. 

-

Rasing Yine Galip, 
Biz Niçin Yenil---

F ransız Takımile Yarı;-T aksimcle Bir 
İntikam Maçı Yapıaaaım 

Fransız Rulng klOp takımile 1 
don KadıldSyllnde F enerbabçe 

stadında Uçllncll maçımızı yaptık. 
Bu sefer Fransızların karıııında 

Fener - Galatasaray mubteHtl 
mevki aldı. • 

Fakat dUnkll naOsabaka yine 

aleyhlmbe aetlcelacll " hW. 
takım 2 .. 4 matlOP olda. Niçin 
yenildik? Dlbakl ma.bab•m 
tafsilitile beraber ba malla ce-
vabını bugtinldl ıpor .......... 
bulac3ksınız. 

Resmimiz dDnkl maçtu 
heyecanlı bir ufha11 ıw.ty-. 

Mecnun Bir Koca, Karısını 
Ve Çocuğunu Vurdu 

Uıak ( Huıust ) - Şehrimizde mecnunane bir hareJ-t aeücell 
olarak mDthit bir aile faciaaı olmuştur. Tahkikabma ;1re burada 
Hacıbıdır maballe1inde oturan Peder oğlu Ahmet iamiade birili, 
gece yarııı uyku eanaıında birdenbire yataktan fırlamıt ve dıuıet 
buhranı içinde eline baltumı alarak karııınm üzerine hilcum etmlf
tir. Kadmcağız g'llrUltilden uyanmıı, fakat kencliaini bu kor"-f 
tecavUzden aakmamadığı için kocasının indirdiği bir halta darbelile 
ba11ndan tebJikcli ıurcUe yaralanmııbr. 

Cinnet getirdiğine biç şüphe olmıyan Ahmet, kan .. ı kular iP.. 
de yere yu•arladıktan sonra Uç yaşmdaki çocuğunan e..iae ylrl
mOt ve bu sefer de zayaJh mHunıun parmaklannı do;ra ... br. Hlcli
seyl haber alan polisler hemen yetiımitler ve keadi8ini yablamlf)ar-
dır. Yaralılar hastanededir. ş. Kar• 

CCJ d iM :g; = 

f ... _______ Z_en~g.:....i_nı_·n_G....;.o_;·n;.:.;lı;;.:.i •• :.:.. _______ li 

Ressam - Bu resim için bu kadar para çok az, Beyefendi. Ben 
heni.iz ölecek bir hile gelmedim. 

- Ziyam yok, ben o vakte kadar beklerim. 



2 Sayfa SON POSTA 

Halkın Sesi ll 
Ambalaj işi Çok 

B B 

\ Mühimdir 
Allkadarların ifadelerine t~re 
nrkiye, meyH ye •bH IJıra
Ub için çok m•aittir. F•kat 
llugün meyva ve 1ebzeleri ıepet 
wya paketlere yerlettirmek 
u•lleria• riayet eclilraediti için 
ihracat yapılamıyor. Bu itin halli 
için bir mütehauıı retirilmit· 
tir. Bu huauıta halkın fikrini 
yuıyoruz: 

Mehmet fnet B. (Hukuk mexual8nndan 

- Türkiye bol 1ebze •e meyva 
memleketidir.Bu servet membaından 
hakkile istifade edilmemektedir. 
8-ma aebebi de, laarice fazla 
mleJft we 1ebze ihraç edemeyi
Pz ve ettijimiziD de amballj
lannın bozuk olmamdır. 

Almanyadan getirilen ambaüj 
mltehauısmdan istifade etm~fi. 
clir. Bu iş mühim bir İllracat 
meaelesidir. .. 

Aleko Ef. -Aaluıra c••••at.. 31-
- Meyva ve ıebzelerimiz için 

laerhalde eyi ve mllkemmel bir 
ambalaj lazımdır. Bu temin 
edildiği takdirde mallanmız ha-
riçte fazla revaç g&recektir. .. 

Niko Efendi (Fener Tahta•lnare 48) 

- İzmir, Malatya, Sapanca 
ve diğer vilayetlerimizin meyva· 
lan fevkalade güzel ve nefistir. 
Bu meyvalar ve sebzeler amba
lljsızhk yOzünden harice gCSnde
rilememekte, ıurada, burada çil· 
rftmektedir. Ambalij meselesi 
herhalde halledilmelidir. 

Haraç •f-cli (Ankara caddHI 49) 

-Bir memleketin kuvveti, ibra· 
cab arttıkça artar. SeYgili mem
leketimizi daha fazla mes'ut et
mek için ihracatımızı arthrmalı
yız. Meyva ve sebze ihraca
bnı arttırmak yolu da iyi ve 
dayanıklı ambalaj yoludur. Hü
krımet bir mütehassıs getirmiştir. 

· Herhalde bu mütehassıstan isti
! fade olunacaktır. 
ı • •' All Efaadi • Emlaiiaünde, Sehaebane ao.
•afında 13 • 

- Komşu memleketlerle, 
Avrupaya gönderdiğimiz meyva
lann bir kısmı çürümektedir. 
Bunların çilrümesine mani olmak 
lazımdır. Buna muuaffak olundu
ğu takdirde meyva ve sebze 
lhracabndan memleket geoiı 
mikyasta istifade edecektir. 

iptidai 
Maddeler 

lktısat VekAleti ıehrimiz Sa
nayi Müdürlüğüne bir tezkere 
g&adermiştir. Bu tezkerede ls
taııbul m ntakası dahilinde bulu
nan fabrikaların bu sene zarfında 
lşliyecekleri iptidai maddelerin 
miktarı hakkında mal\ımat talep 
edilmektedir. Bu miktarlar tesbit 
edildikten ıonra yeni muafiyet 
liıtesi neşrolunacaktır. 

BiR iHBAR 
Zafranboluda 
Bir Harabe 
Keşfedildi 

J Darülaceze Islah J 
Ediliyor 

Zafranbofu havaHsinde orman 
memurluğu yapan Ihsan B. is
minde bir zat dfin Müze Müdürü 
Aziz Beye müracaat ederek eski 
Paflagonya mıntakası dahilinde 
( Bartenyüs ) çanının çıktığı eski 
bir orman içinde kıymetli tarihi 
eserler bulunduğunu ihbar et· 
miftir. Yapılan ihbara göre bu 
eserler fimdiye kadar kimsenin 
uğramacbiı ve görmediği kesif 
bir orman içindedir. 

Bu mey&Dcla eski Yunan har
file yazılm11 mermer kitabeler, 
\\zerleri kabartma heykeller bu· 
lunan lihitler, aütunlar Ye ılHun 
başhklan vardır. Müze tetkikat 
yaptıracak ve icap ederse bwala
n lataııbula getirtecektir. Bu 
eserlerin bulunduğu yer b6,Uk 
bir harabe halindedir. ( Paflagon· 
ya, Kastamoni bavalisinin tarihi 
ismidir.) 

Otobüsler 
Belediye Bu Sene Otobüs 

lşletmiyecek 
Vekiller Heyetinin bir kararile 

.!ştanbulda otobüs işletmek imti· 
yazı İstanbul belediyesine veril· 
miıti. Bu kararda bu imtiyazııı 
başka bir ıirkete verilmemesi ve 
her tilrlil gümrük ve vergi mua· 
fiyetlerindeıı istifade edilememesi 
kayıtlal'ı da vardar. 

Belediye 932 bütçesine otobüs 
qletnıek için bir tahsisat koy
madığı için piyasadaki otobüs· 
lerin ruhsatnamelerini bir sene 
daha tecdit etmiye karar vermiş 
ve işe do başlamıştır. 

Ankara Belediyesi de böyle 
bir imtiyaz almıştı, Şimdi bu im· 

tiyazın başka bir şirkete devri hak· 
kını istemiştir. Ankar aya bu hak 
verilirse lstanbal Belediyeaide 
bundan istifade ede~ektir. 

Kontenjan 
Sanayi Üzerindeki Tesirleri 

Tetkik Ediliyor 
Haber aldığımıza g5re, hm

aat Vekaleti Kontenjan sistemi-
nin memleket aanayiine yapbğı 

tesirleri ve be tesirlerin derece
ıini tesbit ettirmeye başlamıştır. 
AIAkadar mlifettişler meseleyi 
esash şekilde tetkik ederek Ve-
kilete bildireceklerdir. 

100 K\şilik Tramvaylar 
TramYay Şirketinin yeni ge

tirttiği 100 kişilik büyük tramvay 
arabalarının tecrübesine devam 
edilmektedir. 

Bu Sene Umumi Bir 
T ecrithane Y aphrılacak 

DarUIAcezede bir müddet 
evvel bql.yan tamirat tamamilo 
bitmiştir. Bu ıeneki DarülAceze 
blltçesi11e bliyük bir tecrithane 
yapılması içia talasisat komdmuş· 
tur. Biltçe tasdik edildikten 
sonra inşaata başlanacaktır. 

Son tamirat neticesinde mll
eSlete yeni bir mamara almıştır. 
Bilhassa çocuklar kısmı baştan· 
Nfa tamir edilmiştir. Aynca 
botun pavyonlar çini ile daşen· 
diği için müesıeıe sıhhi bir şekil 
almıştır. 

Bu seneki bütçeye konulan 
tahsisat ile köhne tahta merdi· 
venler yıktırılacak, yerine taı 
merdivenler konulacaktır. 
. 

Tapuda 
Bir Mesele 
Kırk Sekiz Tane Hükümsüz 

Senet T anzin1 Edilmiş 
Son zamanlarda Tapu Müdü

riyeti Umumi_ esine, bazı emlak 
hakkında mükerrer tapu senetleri 
çıkarıldığı hakkında bir ihbar 
yapılmıştll'. Meselenin tahkikiııe 
memur edilen Müfettiş Ahmet 
Kadir Bey tetkikatmı bitirmiş, 

raporunu Umpm Müdiirlüğe ver
miştir. Hadise şudur: 

Floryada ve Yeşilköyde Ba· 
rulçubaıı veresesine ait tahminen 
elli bin lira kıymetinde kırk 
ıekiz parça emlak hak
kında mükerrer tapu senetleri 
çıkarılmış ve bu senetler Aziz ve 
llastafa ~yler namında iki lrişi
Je verilmiştir. Barutçubaşı varia
leri eski temessük kaydile Teri
lee bu yeni tapu senetlerine 
dlof olur olmaz pkiyette bu
ı..m•flar, ellerinde tapu ıenetleri 
aldağa lu.lde, ikinci senetleria 
nasıl verilebileceği üzerine nazarı 
dikkati celbetmişlerdir. 

BUnun lizeriııe Bakırk6y me-
muru Alieddin, lstanbul tapusu 
byit kaleminden Cemil Ye 
Müatein Efendiler hakkın-
da tapusu olan yerler hak· 
kında yeni tapu senetleri 
çıkardıklarından dolayı ta-
kibata başlanmıştır. Yeni 
senetlerin ibtali ıçın tapu 
miidüriyeti tarafından Def-
terdarhk Muhakema.t Müdüa--
ltiğüne müracaat edilmiştir. Bu 
hidiseye ıebep olan memurlarla 
diğer alakadarlarlar yakında mu
hakeme edileceklerdir. 

L 

FiDANLIK 1 
• 

lstigenlere 
Aşılı Fidan 
Verilecek 

Viliyetin bu ıene Btıy6.kdere 
çayırlığında tesis ettiği mey
va fidanbiıodan çok iyi neti
celer ahnmıştır. Anadolunun ve 
Rnmelioin muhtelif yerlerinden 
ptirilen damızlık ıeftali, kafUI, 
erik, badem, vişne, kiraz fidanlan
nm hemen hepsi tutm111 ft banlar 
meyva bile vermiftir. T obamdaa 
ve çekirdekten 1etiştirilen anaç
hk ceviz, badem, teftali, dut 
fidanlarından bu ıen~ ( 15 ) bia 
tanesi aşılanacak ve gelecek 
1eneden itibaren halka datıtı
lacaktır. 

ltalyalı mGtehusaa M. Bolotye 
yetişen fidanlar &zerinde tetkikat 
yapmaktadır. Kendisine Ziraat 
Mftdiriyeti tarafından da Uç aıis
tan verilmiştir. Mütehassıs bun
ları da yetiştirmiye çahşmaktadır • 

Bir Mühendis 
Burada Sinema Makinesi 

Yapmak istiyor 
B~yazıtta oturan, kendiıinin 

makine ve elektrik mühendisi 
o!duğunu aöyliyen A. Mektum 
Bey isminde bir zat Sanayi Mü
diriyetine iki mektup gönder
miştir. llk gönderdiği mektupta, 
Mektum Bey, Tlirkiyede. Av
rupadaki sinema makinelerinden 
daha iyi makineler ve filim 
yapacağını söylemekte, derhal 
yirmi bin lira yardımda bulunul· 
masını istemektedir. Bu zat ikinci 
mektubu ile de memleket sana· 
yiini alakadar eden bu işle ali· 
kadar olunup olunmıyacağmı 
sormaktadır. Mesele tetkik edil
mektedir. 

Sebzeler 
Ambalaj Usulleri iyi Ol

madığı için Çürüdü 
Yapılan bir hesaba göre Ana· 

dolunun sebze ve meyvalarile 
maruf ıehir ve kasabalarından 
son aylar zarfında tehrimiz• 
külliyetli miktarda taze meyva 
n: sebze getirilmiştir. Fakat 
ambalAj usulleri iyi olmadağl için 
bunlardan bir kısmı pbrimize 
geldikten sonra daha satıp 
çıkarılmadan çürüylp bomlmutlllr. 

Son öç gün zarfında lmmb.la 
setirilen sebzelerin miktan iki Jlz 
bİll okka tahmin edilmektedir. 
Bunlar en ziyade Adana, Mermin 
ye Antalya taraflarından ptiril
miştir. 

Temmuz 9 

Günün Tarihi 

Eski Bir Eser 
Bulundu 

Beyazıtta Çadırcılarda, Bakır
cılar caddesinde yapılan kanali• 
zaıyon hafriyata esnasında dlln 
aabab bir buçuk metro boyunda 
bir Bizans kitabesi bulunmuştur. 
Bunun lizerinde birtakım eıkl 
yazılar ve işaretler Yardır. Ma· 
halle heyeti ihtiyariyesi tarafın• 
dan polis ve miizeye haber ve
rilmiş ve taş kaldırılarak MiizeJ9 
16t1rülmüftür. 

ilk Tedrisat Müfettişleri 
lık Tedriaat Mnfettifleri pa• 

urtesi gilnü bir toplantı yapa• 
caldardsr. Toplanhda bu seneki 
mektep sergilerinden alınan ne• 
ticeler ve bu neticelere g&e 
relecek aene aergilerin nasıl '!.' 
ne tekilde açılmasa IAzımgelec•ll 
..-.nıecektir. 

Dayaktan SancıSI Tutmuf 
Galatada Karadeoia apartımamn• 

da oturan Fatma laaaım lamiDde •ır 
kadın, bir dedikodu n lııakanpk 
ylaladen ayni aparbmaad.a otuna 
Naciye hanımı feaa halde dö•mlf• 
tir. Gebe olan Naciye hanımıu yeciltl 
dayaktan, sancııı tutmuı, derhal ta• 
da•i allına alınmıştır. 

Hay1rlı Misafir 
Galatada oturan Muaa Efendi fı• 

mlnde bir zat abbaplannı davet ede-
rek bir içkili eğlence tertip etmişt~! 

Misafirlerden Ziya isminde blll 
bir aralık fsa Efendinin dnvarda aub 
olan ceketinin cebinden 46 lira çal .. 
ralı kaçarken yakalanmiştır. 

Komşusunu Dövmoş 
Galatacla oturan Arıalo• isminde 

bir kadm kı akaaçlık yüz6nden ko•• 
ıuıu Madam Kiçayı fena halde döw• 
miltUlr. 

Kaçarken Tutuldu 
Sabıkalı Eşref, Meyvaboşta kabzs• 

mal Arif •e Fevzi Efendilerin palto 
n parasını çalarak kaçarken yak .. 
lanmıtbr. 

Türkiye Ve Mısır Ticareti 
lkbaat Vekaleti Türkiye ile 

Mwr arasındaki ticari ve iktıaa• 
dl mllnaaebetlerin artması üzerine 

lskenderiyede bir Türk Ticaret 
Oda11 açılmasını bildirmiştir. 

Yeni Müfettişler 
bparta Maarif Müdibil Şevki, 

Silifke Maarif Müdürü Muslih 
Beyler İstanbul ilk Tedrisat Mü· 
fettişliğine tayin edilmişler Ye 

yeni vazifelerine bqlamışlardır. 

Fakir Çocuklar için 
23 temmuz milli bayram p 

al Beyazıt civanndaki blltla 
m·h.Heleria fdıit evlitları ile 
yetim çocukLuı Darülfünun bab
çelİllde IÜDDet ettirilecektir. S. 
mlnuebetle o a&D parlak .,. 
muntazam bir .a..aet dllğDDI 
ppdacakbr. 

Şirketlerde Huzur Haldarı 
Bazı firketlerin idare mecm. 

leri ualanaa lmnr hakla verm .. 
dikleri laaber almm11 ve bu pante 
lana ftrilaesi bildirilmiftir. 

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

h Yolcu - Hasan Bey, ıu 2: - Galiba piyaniodeıo yüz J: - Hakkı var. Bana da çık· 4: - Ve tımarhaneyi boy· 

lardım. 

5. Haaan Bey - Ne rezer yolca.. 
Ada•catı& çetme batından ıeliyor.
Blr teıti au doldurm111 ta ona HYİDİJOW 

r 
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r Hergün 

Tarih 
Kongresinı 

Dinlerken. 
s. .. 

Ben bir tarihçi değilim. Geç• 
miı zamanın vak'alanm okurken, 
Adece gelecek zaman için alı
nabilecek istifade mevzularınt 
ayırmaya çalııınm. 

Bu itibar iledir ki, tarih. be
nim için, bir nevi intibah aay· 
fasıdır. .. 

. Ankarada, bir baftadanberi 
~ı~çok. mllderria ve muallimlerin 
•~h~akile toplanan tarih kongre
aının faaliyetini ıırf bir Tllrk ve 
ııaıeteci ı&ıil~ takip ederken, 
hatıram, gayriihtiyari mektep 
~·r~larınclaki tarih tedrisatına 
ıntıkaJ etti. 

D&fbdllm ki. mazbutab 699 
senesinin birkaç yıl eneliaden 
bqlayabUen Oımaıala taribi. ml
~lsel • ura1 entrikalaruuD bir 
hıkAyem, relip leçDÜf P.ldlphla· 
rın oturup kalkma, yeyip içme 
~e hiddetlenioce aefere çakma 
hareketleriain bir ifadelidir. 

Bu tarih, bize, kardupmuz 
~evletin temelini tetldl etmek 
acap •den iktıaacll Ye içtimai aa'· 
~· ve bareketlerla tek bir veal
:tsuu lllDmadıia ribi, badi-
Ağa, 9:o1a,'ftllaaatna .. icabı olarak 
pilen dffer = ._c;:uba ..,.. 
mialanndan, balana ..J:. ;:. 
il~ nereye ve niçin rittllderiaden 
laıç mi biç bahsetmemittir. 
. Bahaetmiye liizum -rmemit

tir. ÇDnka onun için ve onu 
Jaıan buıları için göz önilnde 
bulundurulacak ıey, Tilrktın var 
oJma, yerleıme, yayılma ve 
mekde~~efip medenileıtirme ha· 
11 etina ifade ve tesbit 

=~ deiil. anlaplaa, ~ 
• hi anına ve on• '""~ ....... -• e~ 1• yazıp menfaat celbet-he bten ibaretti. Buna, uluorta 
eİi .~IJ hir itham olarak değil, 
la lllil~ eaere g&ı atbiımız 
di_::•n çab,dJ;aaus ve çak ... abil-
fffri na1z bir hlldlm o1...u ifade 

Yonun. 
Oaaaanı. " onun zam.amcla 

•Dndeaaiç olan ba ..ıtaaat tarihi, 
tabir caiz ile, kara nk'alann 
~~·~•ll•81ından terekklp •tmif 
... dıseler lilliluiaden ibaret
tir. z.ı otla Rlltem, Bela
ranı Şah gibi Acem dD&mal 
~•..Uar nev'indea bir ICJ· Şu 
arkı. ki, likrettifim cltlsme uer

lerde, 't'ak'alar 111-.., lblrtiı.de 
1&hiht1r. Sadece mlverrihia bar 
11•bze tahrifine ujra••fhr. Bir 
•ebıe tahrifiae... Ba • Neb-
.. ,, illa De miktar olabllecejiai 
tayhı etmek ile bira Atllr· 

Ô1l•Jal Menmp olnp mil
letin efradına •ç.paıca. dlyebl-
lecelc kadar dil uıataa ml
•errihlerden, hareketlerindeki 
laiki alamaclıja, maaa veremecliii 
lcıbUeJer içia • Etrald büdrak. 
tabirini kallaamaktu ~yea 
kinıaelerclea, maaullall, llerfey 
beklen biliı T..d t~, yalaa da. Ba . i~ 
bar ile aon tarih konıre1111111 
ortaya atbjı mo.bet eserin de
lilleri Oıeriııcle yapılu mlllaka
ıaları verilen izahları, TDrk&a 
ıncnt~ ve İntİfa!I hakkm~ki 
analumab derin bir allka ve ısti· 
fade ile takip ediyoruL 

Suat Bey 
ltimatnamesini M. Löbröne 

Takdim Etti 
Paıü, 8 (A.A.) - TDrldyenin 

Paris Sefiri Saat Bey itimatna· 
ay l:ai Cllmlaur Reili il. Ubrlne 
takdim etmif, ba maauebetle 
tlo._. " ...... utaklar teati ..... 

SON PO TA 

Son Postanın Reaimli Jlalcalesi 

1 - Bir öU\ adamın da uni bü· 
tGa teıekkülAtl tamamdır. Kollar., 
bacaklart, ı~blerl, kalaldara, ba .. 
ırOcudu •ardır. Fakat dDJIDU, •lr• 
mez, itltmez, kalbi iflemea ıre t .. 
neffGa edemeL 

2 - Canlı adamlar vardır ki, 
ataj'l yukarı bu ölülere benzerler. 
Onların da bGtGn uzuvlan tamam• 
dar. Fakat ıöremez, ifltem~z, aiy· 
llyemez ıre dGtGnemezler. 

• Ôli ile Diri • 

3 - insanı öUI bir cuetten aynt 
edecek ıey, melekAtmı kuU.aabllme-
aidir. Melekibnı kullanan adam ya

fıyan adamdır. Bu melekih ne kadar 
tenmiye edersek, o kadar keaif bir 
hayat yafarız. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Ankara - Istanbul Yolunda 
Bir Tren Faciası Oldu 

Vagonla~ Devrildi. Ağır Yaralılar Var 
CBat tarafa ı iael aayfada) ı derhal kua mahalline hareket ( tinden hiribirine geçerek bir nıoa 

tur. Kazazede adedinin yirmiden etmiflerdir. haline relmialerdır. yaralılar ... 
fazla olduju haber alınmıtbr. Ankara, 9 ( HUlllll ) - Bey- ıında Anadolu AjaD.11 malwrir-

Kaza Beyllkklprll ile Polatlı likk3prtl ile Polatlı aramda lerinden S8reyya Bey ele nrclar. 
iatuyonJan arumda vuku· vakuı ıelen mOthit tren ~·u11 Bu. zat, Eakitelürdeld ~ h•klm 
bulmuttur. Gelen haberlere hakkında yapbğun tahkıkabn Alı F ebml Beyi glrmıye gidir--
glre tren tam yolla ilerlerken fimcliye kadar verdili netic• du. Sllreyya Beyin kola kanllDlf 
meçhul bir sebepten dolayı ıudur : ve Eskişehir butahanesine yatı-
birdenbire ve hiç beklenmiyen Ankaradan hareket eden nlmııtır. diğer yaralılar da E.. 
bir zamanda yoldan çıkmlfhr. m~telit yolcu treni k~ıasının kifebirde tedavi albna abnllllfbr. 
Ôade b.._ ,oıoa .......... kati eebebi Devlet Demıryollan Vak'a mahalline gidea N.ı.. Mr.... .......... ..-... ... ~ ............ de ,. •e Vekili Hilmi Be,leJl>eYlet o..ı.-
.__ Jlk nsaalan tla .. w Mevcut -11mat,· kazanın bir yollan Umum .... " hare-
Gzerine yıtdmlfbr· in d ket dalrelll Erkim lalll ••det 

Hldise haber ahndıla dakika· ma~n~ ~n ~ tevell&t etti- etmemif" )erdir. 
da buradan fada mahalline bir iiDi bildırmektecliıd • MaamafUa yol •cdmat " .. ,. 
imdat treni tahrik ettirilmiftir. y arablarua a ecli (te) alu', r8 _,_ ,apdabUecek bir hale 
A~ umanda Nafta Vekili (il) hafiftir. selmlftlr. A,nca Anlwaclaa kua 

Hilmi Bey, Umum Mldlrl&k er- Katara Mflı bulunan ( 7) malMIU.. bir imdat treni laanket 
kin ye memurl9nndaa budan bujda1 npa •demenin fidele- ettiril miftir. 

Mesele Halledildi 
Almanlar 37 Senede Üç Milyar 

Albn Mark Ödeyecekler ... 
Lozan, 8 (A. A.) - Tamirat 
~ bakiyeli lçla ,.,. 
oı.ak teablt edilen iç mll1ar 
alba marklık miktar ba hUIU8-
tald itiltfua 11111811 ..... c1a 
pkanlaak " bepelmiW tedi
yat bank- tevcH ec111ecek bo
nolardan tetekkll edecektir. 

Beynelmilel T ecliyat Bukata 
tam iç aeaelilc bir moratoryo .. 
clu tonra bu bonolan teclaYll 
meYldine ihraca bafhyac:aktar. 
Bu bonolar ıtızcle bet faiz 

etirecek, buaclu bafka itfa he
:.bı için de ytıscle bir aynı.cak· 
hr. itfa m&ddeti 37 aene olarak 
teıpit edilmif tir. 

Lozan 8 - ( A.A. ) - İngiliz, 
Alman ve Fran11z nazırlara ara· 

_. •tt 9,48 te bqlıyan içtima 
... t 13,41 te bitmiftlr. 

Tamirat borçlunun bala1..ı 
lçiıl hiçbir llJul pnit menu
balall oı.ınm Dç milyar altm 
marldık malda bir meblAj laJİlll 
haldaada itlllf hud olmaftar. 

Loua 9 - ( A.A. ) - Konfe
rau heyeti umwni1eai, itillf •• 
Dibal tana teniyeJİ bili mllna• u.. bb.a etmiftir. 

Cihan ikbaadl ve malt konfe
r•N1•• içtima• davet edllmeaine 
karar nrilmiftir. 

Romanya, Yugoalavya, Porte
kiz. Yunaniltan m&meuilleri bD
k6metlerinclea talimat tellkki et· 
meden itlllfnameye Ah çekemi· 
yeceklerini beyan etmiflerdir. 

/STER /NAN, iSTER 

Muhtelli bllk8metler mim ... 
.Weri llır almatlar ve beyanatta 
balanmQflardır. M. F oai Papea 
ittibaı edilen mukarreraba 
tarihin bir danam noktuım 
ltaret eylemekte olduiaa a&,. 
l~mİf, fa~at daha halledilecek 
11Y~ ve ıkbucll birçok meaele
lerm muallakta bulundutuna be
yan etmittir. 

M. Moıkoni, Lozama bundan 
bayle Am1pamn yeni binaaımn 
temel lafı gibi telAkki edilece
iini ifade eylemiştir. 
. . Londra, 9 ( A.A.) _ Lozaıa 
ıtilifa mOnaıebetile lngiltere Kı
rala haf vekile bir tebrik telırafJ 
keıide etmiştir. 

iNANMA! 
811 aaballkl ıaselelercle oku4ak: 
11Terk• Şirketinin auların taaflye.a için Kltatha• 

aedekl terfih bumzlarında yapmlf olduta otomatik 
tHfiye ve fllltre teaiaatı hitam bulmak Gıeredir. 

kin, kaymatı ıalara otomatik bir tanda v'eril•elr 
.. u':,~' daha feanl Ye aahhl bir aurette taıf iye ecllleeek• 

•Bu tesiaat muclblace auların tasflyeaincle lrullaaalu 
•au teaiAtıa kltat reaml 15 fln• kaclar meraılmle 

yaptlacaktv .• 

/STER /NAN, IS1'•R iNANMA/ 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çolclu
ıundan Dercedilememiı
tir. 

Bir Cinayet 
Tabanca it Görmeyince 

Bıçağa Dayanmıı 1 
Tophanede oturan aeyyar 

koltukçu aabıkah kel Mahmut 
bir tabak meaelealndea ahçı Ali 
Rızama çıralı topal Huan ile 
kavgaya tutufmuştur. 

Buna muiber olan alıp Ali 
Riza kel Mahmuda bir el ,,'IAb 
atarak kaçDUf, fakat kUl'fUD he· 
defe iaabet etmemiftir. Biraz 
ıoara Ali Riza bir kahvenin 
&nOnden geçmekte ola ' 1 
Mahmudun llıerine lallcum ede· 
rek bıçakla llç yerinden 
teblikeB ıurette yaralı, arak 
kıçmqbr. Kel Mabm • 
neye kaldırılmıthr. Ali Ria elcl
detle aranmaktadır. 

Silahlar 
Cemal Hüsnü Bey Tlrk 

Tezin" nlatb 
Ceaeweden ıeJea .....,..,. 

fire Terki Teslihat K_,_.__ 
ela murahhuuaız Cemal ~ 
Be1 Huver teklifine bq. 'r.k 
teaini izah ebniftir. TeıiN k.,. 
ferana mebaliliade aMlra ile ._.. 
ıılanmııhr. 

Tevfik Rüştü Bey -
M. Pol Bonkura Bir T elgra 

Kefide Etti 
Parll, 9 ( A. A. ) - 11. Pol 

Boakur, Tlrldye Hariciye V eki· 
liain; Ceaewecle Tllrldyain C.. 
miyeti Abama dahalD içia Naa 
bulu claYette Fraua- "9 
hUUID kabaJDne alt olarak ,.._ 
ki1e lehinde irat etmif olchıta 
auilcAne Ye cemileklrue llır(.,.. 
dm dolaya •UIUll bir ....,..t 
ve teplddlrl ihtin .._ bir tel
grafuu alllllfbr. ----Vapurcululc 
Ve Yeni 
Velctilet 

Polta ftPlll'C8lalaa• detlet .._.tlerl meyanıu alnm• 
balrlnnclald kan• 11,U... etra
fında ta&illt vermifti1r. LIJIM 
Millet MeclilİDde misak.. edll
mek llzeredir. 

Bu llyiha baaa ııldW lktl-
aap ettiktea IOlll'a tabiidir ki. yelll 
tefkillt yapalacak, kabotaj m .... 
luiaiD intizam altuaa ...... 
için ujrefl)acaktır. 

Biz, gerek yeni tqldlata wwl-
ecek tekil, ıerek bllttba lauul tir• 
kederin elinde bal1111a11 npurlar 
Ye ıerekae ba vapurlann m~ 
demlerinin m&atakbel vuiyetl•J 
hakkında mal6mat al•ak .... 
teclik. 

Bu huıuata görlftlilmll ... 
llbiyettar bir ut bile ......... 
alyledi: 

- .. Huıual firmalann ellerift. 
der vapurlar bundan on sene 
evvel abnmıfbr. On aene evvelki 
fiatlere nazaran buglbı vapur 
fiatleri oacla dokuz adar dllt
mllftlr. 

MeMIA: Son zamanlarda Lo
tlla •apura Fransada alta bin 
la,W liruma aabldıja giW Loit 
kumpanyamua Vlpaa " TeYeN 
vaparlm feyJdndeld nparlar 
da yll oa W. lirafa aabhukta-

C O..... laei tfa4a) 
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Menıleket Jıf an:ıaraları 

Bir Cinayetin 
Mulıakemesi 

Manisa ( Hususi )- Geçenler
de borada ika edilen feci bir 
cinayetin muhakemesine Ağır 
Cezada ba,lanmı~hr. Mahkemede 
dinlenen ıahitlerin ifndelerine 
göre cinayet ~öyle olmuıtur: 

ismet Bey nammda bir zalm 
fabrikasında çal1tmakta olan 
Kohler nammda bir Alman rnU. 
hcndisi bir gece Zeliha namında 
bir kızı fabrikaya alını~, bera· 
berce işret etmiye başlamış. Bu 
içki llcmi esnasında fabrika u
hibinin oğlu fabrikaya gelmiş, 
mühendis Kohlere fabrikada içki 
içmek ve içeriye kadm almak 
yasak olduğunu ıöylemiı; m\i
bendis buna mümanaat etmif: 

- Burası benim ikametgA-
hımdır. Kimsenin müdahaleye 
hakkı yoktur. 

Demiş. Bu esnada ne olduiu 
bilinemez. bir vaziyet olmuf. Bir
kaç kiti pencereden fabrikaya 
girmiş. BuoJarm aruandan bir şa· 
hıı tabanca ile ateş ederek mü· 
Lendisi yaralamıf. Yaralı da mem· 
leket hastahanesinde ölmüştfir. 

Tabancanm Tabir namında 
biri tarafından kullanıldığı anla
"1c:lağmdao bu adam tevkif ettil· 
miftir. T ahirin de Zelihayı 1ev· 
mekte olduğu söylenmektedir. 

Mahkeme hidiee mahallinde 
keşif yapılmasına karar vermiftir. 

Bir Aylık 
Yağmur 
Vaziyeti 

A••• 

Ziraat Vekiletl Moteoroloji 
EnstitUsll geçen haziran ayı ur
fmda niemlekettc yağan yatmar
lara Gair bir cetYel yapmıştır. Bu 
tetkikata nuaı:aa haı.iran ayı 
sarfında hiç yağmur ylzli p
memiş olan aaha yalmz Urf., Di-
1arbekir, Malatya bavaliudir. 

Bu ıenenin haziran ayı ile 
geçen senenin haziran ayı ur· 
fında düşmüş olan yağmur mik
tarlan arasmdaki fark Trakya 
için aşağıdaki cetvelde gösteri
lebilir: 

Bu ıene Geçen .ene 
Edirne 40 87 
IJlleburgaz 20 66 
Gelibolu 14 25 
Hayrebolo 18 89 

Nazillide 
Sıhhat İşleri 

mtltm. 

•• .. 
• 

Nazilli ( Huauet ) - Kasaba-
1111z ve bavalisinde sıhhi vaziyet, 
-em senetere nispetle oldukça 
~yidir. Elyevm dağ kiSyJerinde 
hiçbir hastalık yoktur. Ova köy· 
lerinde de sıtmadan başka hiçbir 
hastalığa tesadüf edilmez. Yalnız. 
mevsim icabı ziraat için dağ 

köylerinden ovaya iuenler ara· 
tmda münferit sıtma vukuahiıa 
tesadüf ediliyor. 

Fakat sıtma mücadele heyeti 
tedavi işile muntazam surette 
meşgul olduğu iç.in hasta! ğm va
him biı· şek ·ı al mas.na imkan 
kalmıyor. Şayet ovada bataklık
ların kurutulması temin edilirse, 
11 tmadan da eser kaJmıyacağı 
tn\iidir. 

Gönen Ma1mildllrü 
Gönen l\ almüdürü Osman 

Nuri Bey l<e di ar~usüe Hayra
n iç malmudiri) etine ta}in edil
nı lir. 

so POSTA Temmu7. g 

• 1 Edebiyat ~ 
----------------------------------------_.I Yazdığımzz 

Kooperatif Hareketleri Gibi Kon"!u':;,':!A-
Manisada Bı·r Sen-e Z-a-rfında 28 Ko··y ııibi" ~=:~,~an k~~.

1

:.!ö:~·~k" :711 
yazmalı,, fikri de ilk bakışla iır 

Bankası Tesl•S Edı•Jdı• ıana samimiyetin, hatta hik 

Manisa, (Hu
ıusi) - Viliyct 
dahilindeki kredi 
k oo pera tif Je ri 
bir sene zarfında 
3 ten 28 e çıka· 
rıhnışhr. Bu ça
buk ilerlemenin 
başlıca •ebeple
rinden birisi de 
balkın göreneği
dir. Bir mıntaka 
merkezinde ku
rulan kooperati
fin iyi işlediği ve 
müstahsile yar-
dımlar temia et-
tiği görülüace cİYar k6ylerde arzu 
uyanmakta ve uyanan arzuya 
memleketin her köıesinde bulu
nan Ziraat Bankalanm• yardımı 

.inzimam edince (K6y Bankası) yani 
kredi kooperatifi kolayca teessüs 
etmcktecm. 

Maalesef Etme ve Kula ka
zalannda henüz kooperatif kuru· 
iamamıştır. Etmede halk kendi 
yağile kavruluyor. Kooperatif 
hareketinde önayak olması icap 
eden anlayışlı lkimsc1er mahdut 
olduğundan bunların gayretleri 
lhım olduğu nis~tte tezahür 
edememektedir. Maam&fib bura
larda da crgeç bu lejkilAt yapı
lacakbr. 

Kredi Kooperatiflerinin çok 
olduğu muhitlerde ayni cins mlU· 
tahsili ere ait ( 1 O) kooperatif tev
hit edilerek büyük satış bi.ı'.likleri 
teşkil olunur. Manisada ayol 

lzmirin 
Bir Haftalık 
İhracatı 

25 Hazirandan 1 Temmuza 

kadar lmıir limanmdao mubtdif ' 
ecnebi memleketlere ihraç edilen 
emtianınl miktarı kilo olarak şu 
ıuretle tespit edilmiftir; 

6075 bakla, 10842 bala, 62055 
palamut, 213,667 tütün 47500 
valeks, 273422 kepelc, 1().491 
mazı. 173525 meyaaakökil. J 4649 
tizüm, 3171 çiçek tohumu, 19489 
adet deri, 2188 yumurta, 161470 
:kilo küspe, 83 kilo ~ynir, 1020 
baloıumu, 419 kilo kabuklu ce• 
.-iz, 841 afyon, 865 Ecytinyağı, 
1664 çaanfııbğı ve 110 adet ırğ1r. 

1<ırkağaçta 

Lise Tahsiline Devam E
denlerin Adedi Çoğalıyor 

Kırkağaç ( Hususi )- Kasa
bam12 iikme:ktc,plerini bitiren 
yavrularımızın ortamektep ve lise 
tahsilıne devanı için gösterdikleri 
arıu şaynm dikfolttir. Bugün ls
tanbul Ye lzmir liselerinde tahsil 
gören Kukağaçh talebenin mik
tarı 32 dir. Bunlardnn 29 u er
kek, üçü kızdır. Yakında kasa
bamızda mektep talebeleri ta
rafından spor ldübü menfaatine 
güzel olacağına hiç şl\phe bulun· 
mıyan bir müsamere verile-
ce' tir.. Abn 11' 

Mani-de Ziraat .,_,kası Bina• 

mıatakada .e ayni müstahsil- 1 
lerin toplu bulunduğu ( 1 O ) 
kooperatifi birlettirnıek imkana 
hentiz •evcut olmadtiından 
şehrimizde 1

• Manisa Bağcılar 
Kooperatifi ,, namile bir sah§ 
kooperatifi kunılmuştur. 

(41) mil essi. tarafından kuru· 
lan bu kooperatif Ziraat Banka· 
sandan aıam1 mtizaheret g<Srecek
tir. Sabş ve ihracat iılerimiiin 
giiçleştiii ıu sıralarda sırf bağ· 
cılal'dan mürekkep olan bu koopera 

tifin kuvvetli bir tqekkül olarak 
meydana &elmesi tlzUmcülliün 
itisi iç.ia bayırlı bir ada.dır. 

1929 da Manisada bir ko
operatif daha lcurolmuıtu. Bu
nun yaıayamamı' olması Manisa
hları ürktitmedi. Billkis noksan· 
lar tamamlanmak 1tıretile çallf' 
mak azmi hlsıl oldu. Bağcılar 
kooperatifinin ıırf ziraat banka· 
--~~~~----~ -~-

ıımn gayretiyle 
doiduğu doğru 
dej'ildir. Ziraat 

baakau inkifafa 
mlisait olan mu· 
bitlerde bu gibi 
teıekkülleze te
vesenl edeı-. Bu 
da gayet tabiidir. 
Manisa muhiti 
lAzun olan ewafı 
haizdir. Halk 
mbevver 'ff ça
lışkandır. 

K1MU Uz.Um müı-
tahlilleri mah· 

ırullerinin sabt ıeraitinden öteden
beri miiştekidirler. Bu sebeple 
birleşme ihtiyacı duymuflar ve 
koopentifi ihya etmitlerdir. Şu 
halde Ziraat bankumm btSyle 
uğurlu bir teşebbüsün müessisle· 
rine destek teılril etmesi pek 
tabiidir. 

Banka geçen aenedenberi 
her ay ( K&yln için ) serlevhası 
altında her nevi milıtahsili ali· 
kadar eden, açık lisanla yazılmış 

kitaplara köyliUere tevzi ederek 
halkı sliratle tenvire çalışmakta
dır. Bu havalideki kooperatif 
faaliyetinde Ziraat Bankası Mam
sa şubesi MildUrü Nusrat Namık 

Beyin büyük bir hilsesi old.ğu
nu söylemek isterim. Eıa1ıe11 tah
silini Lozanda ikmal eden bu 
genç bankacı, bu işlerle çok ya· 
kından alakadar olmaktadır. 

A.C.W 

Okuma Hevesi Karşısında ... 
• 

Mt:mlekette Ortamektep 
ihtiyacı Ziyadeleşti 

Beypazarı, 

( Hususi • -
Bwua 6780 .O· 
fuslu bir kaza· 
dır ki köylerile 
beraber umumi 

aUfuau 31802 y.i . 
bulıaaktad!I'. Bn
tüa kazada ı 2 

ilkmektep -.ar
dı. ikisi birleı· 
tirildi, bu mık· 
tar on bire indi. 
Bunlarm yedisi 
üç .aamffı, dördn 
de tam smıfh· Berpazarı llkmekteplertnden lllrl 
dır. Kaza merkezindeki iki ımek- nm teıebbGslnde bulunmupa 
tepten birinin muallim adedi 12, da maddi imkinsızlık yüzünden 
diğerininki 6 dır. Son tıç sene buna muvaffak olamamıılardır. 

zarfmda bu mekteplerden mezun Şu hal kaza merkezinde bir 
olmaya muvaffak olan talebe ortamektcp teıisinin ne der.ece 
mıktarı 300 U geçmiştir. lüzumlu olduğunu açıkça göster-

Köyleroe doku~ mektepten mektedir. 
tam sınıflı olanların talebe mev· Böyle bir mektep için bUyUk 
cudu Urus •80, Karaşar t35-dir. masrafa da llizom yoktur. Çünki: 
Üç sınıflı diğer köylerdeki mek· Hususi muhasebeye ait olup iki 
teplerin talebe mevcudu da fÖy· mektebin birleşmesi ile boş ka· 
ledir: lan diğer bir mektep, az bir 

Saray 94, Sekili 84, Ke1egra masrafla tadil ve ihtiyaca salih 
75, Kapullu 00, Oymaağaç 50, bir bale konulabilir. Beypnzarmın 
Yonbelit 50, Soma 50. bugün için, en büyUk dil~ği 

Meron talebe 'Orta tahsile de- hudur. K. z. 

metin tA kendisi gibi gelir 
Fakat iyi bakınca keııdiıniıl 
beğenmelc tavsiyesinden lıaşk• 
bir fCY olmadığı unlaşılır. Y• 
bu fena bir adamsam, yine 11• 
old•umu, hiç hicap duymadaO 
Hrkese bildire~im mi ? Çoğunıul 
gelip güzel, zabıt Ye rabıtsıl 
cüm1elerle, "şey ... şey ... ,. diyerek 
konuşuruz, yazımız da öyle ınİ 
olsun? 

"Nuıl görünmek ister en öyle 
eilm.ya çalıf,, gibi " konu mamıl 
,aunuıa benzesin,, tani} esi dt 
akla daha yakındır. Hem insanı 
kendi kendini nıürakabeye, teva· 
zua, hitap ettiği kimselecle kendisi 
arasında mukabil taı·izlerin 'ü.:uc' 
l'etinlİği mü terek bir zem 
b.lmımaaı lüzumunu diifiinmeğt; 
davet etmektir. Mademki bazı 
kimselerin bizi dinlemesini bekti· 
7oruz, bazı fcdak5rlıklara kat· 
lnmağa, her düşlindüğiimüzii 
aklnmıa ilk geldiği tekilde }az· 
madan evirip çevirmeğe, lüz:.umlu 
olup olmadığmı araştırmağa mec· 
buruz. 

Bana •orabilirler: •San'atkJ· 
raoo denilen } azıyı ıcvmcdiğiw 

den bahsedersin, yazıda herkesin 
kullandığı kelimeleri istersin, ,im· 
di ele krJkmı1ı yazıya çeki düun 
.,....ek lhımdır, diyorsun; bütün 
aki 86ylediklerini inklr mı edi· 
yol'Rll?,, 

Hayır; dil hakkında düşün· 
dllderimia birinden bile vazgeç· 
aHMiiın ve bugün söyledildcrinı 
lö.ueye tarziye vermek için de· 
iiidir. iyi baktlırsa dün söyledik· 
)erimle bugünltüler arasında hiç 
bir tenakuz, bir zıddiyet yok· 
tur. San'atkiirane den.len ya· 
zıya meyledenler, berkesin ku1· 
landıjı kelimeleri beğenmeyip 

bqkaları ile yazmak iıtiyenter 
idilden ziyade cüz'e itibar eden· 
terdir. Tıpkı şiirde güzel mısra 
merakı gibi. Çoğunun yaz· 
clddanna bakın, hemen hemen 
her dhnlede bir ihtişam vardır; 

fakat cftmteler arasında irtibat 
yoktur. Kendilerine, •üslü keli· 
meler bulmak, kulağa hoı gele· 
cek aea terkipleri vücude getir· 
mek içit1 cebrediyorlari fokat 
d&fllnceleri arasında bir ahenk 
bulunmasına çalışmıyorlar, ) ani 
asrıl beklediiimiz fedakarlıklan 
kaçmıyorlar. 

Ghel bir eser ktitlil ile göze 
prpar. "Yazdığımız gibi konu· 

'
Blım" derken sırf insicamı clü· 

• ili 
ıünllyorum. 

Tafsüitm hususi bir gf ze Jik 
vı.ebnesİ daim küllün urarma
dw. Bir Yunan mabedinde süslO 
tıatlar yoktur; hatta her parça 
ayn ayn alındığı zaman b iki 
biç güzel değildir. Kül güzel .ir. 

Geçen gün aktöriin. oynadığı 
piyesin muvaffakiyeti içiu l.ent\ıni 
göstermek arzu u dan f e. ag.ıti 
lhımgeidiğini ôylüyord m b;r 
yazıda kelimel , cümle ' r de 
kendilerini göstermekten çekin· 
meüdir ki dik nt 1cül uıerinde 
toplan&ın. San'atkarane denilen 
yazıya mey1edcıılcr belki kı Jle 
dikkat edilme indeıı ko U) Of"' 

lardır. 
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1 Bir idare Balısi j 
1 ' 

Kooperatif 
idaresi 

-8-
lstihlak kooper.:ıtiflerincle am

bar memurluğunun da büyük 
ehemmiyeti vardır. Ambar me
murluğu emtia muhasebeciliği 

demektir. Malların tesiratı hava
iyeye, haşarata karşı muhafaza 
usullerini bilml")i. 

Ambarın tanzim ve tertibini 
işin ikbzaıuna tevfik edebilmek 
ciddi bir tetkik ve tecri.i
beye mütevakkıftır. Miibayaatın 

ilk tesellüm muamelesi ambarda 

başlıyacağı ıçın çok dikkat 
i ter. Bu itibarla ambar memuru 
intihap edilirken istikametle bir
likte ınalumat ve ihtisas la ara
nılır. 

Suiistimale en mlisait bir va
zife olmasına binaen nmbar me
murundan kefalet talebi :ıaruridir. 

Kadromuıun sıra tertibi ile 
tezgAhtnrlara mı geldik? 

Satışın blitün muvaffakıyeli 
tezgahtarın maharet ve liyaka
tine bağhdır. Tal~kat ve 

cerbeze sahibi ve gUler yüzlU 
hafııası kuvvetli, eli çabuk 
olmah; malların evsafını, cinsleri 
ar ındaki farktan bilmeli. Satış 
fişlerini sllratle dolduracak kadar 
hesap ve yazı bilmesi icap eder. 

İyi tezgabtnr bir müessese için 
ermayedcn daha mühimdir! Onun 

için hususi ticarethanelerde ek

eriya tezgahtar yn işe ortak 
edilir, yahut kar üzerinden ken
disine bir hisse ayrılır. 

Şirket halindeki müesseseler-
de tezgAhtarların da kefalet 
göstermeleri IAzım<lır. 

Muovin memurlara gelince: 
Bulmakta yegiine mlişklilat çek
miyeceğimiz bu muavin zUmredir. 
Hamdolsun memleketimiz mebzu-

Jen memur yetiştirir. Fakat acele 
etmoyiniz. istikbalin idarecilerini 
bunların içinden intihap edeceği-

miz için yine " Hatır " dan evvel 
istidat, malümat gibi şahsi meza
yayı nazarı itibara almalıyız. 

Muavin kısımdan kefalet yeri
ne hDsnlihal şehadetnamesi aran-

makla iktifa edilebilir. 
Hamal ve bekçilerin kefaletin

den ziyade mücerrep namuslarına 
itibar edilirki bu da AnadoJunun 
gözU tok, gayrimeşru menfaat
lere l<ar§ı sarsılmaz salabeti baiı 
evlitlarına vergidir. Mi.lstahdcmi
nin heyeti umumiyeıi yaşça da 
mütecanis olmalı. 

Bilhassa küçük memurlarla 
tezgAhtarlaran genç ve dinç ol
maları ehemmiyetle iltizam edi
lecek şerailtendir. Yahıız sari ve 
mlizmin hastalıklardan masun 
olmalarına dikkat edilir. 

Bal<kaliyelerin me ai saatleri 
çok uzundur, ıabah 8 den akşam 

22 ye kadar vasati 14 saat sü
rer. Kooperatifler hususi tica
rethanelerin rekabetine mukave
met edebilmek ıçm meşak
kate katlanmak mecburiyetin· 
dedir. işte idare heyetinin 
genç ve dinç olmasını bu sebeple 
kaydettik. 

Buraya kadar yazdığımız 
şeyler bir kooperatifin idare 
teşkilatım ve memurlarının haiz 
olması icap eden evsafını tarif
ten ibarettir. f da re makinesinin 
nasıl işletileceğini asıl bundan 
sonra; krsıın, kıaım tetkike başh· 
yacağız. 
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İ S TAN BUL .ÜN SAYFİYELERİ 
--

Şeh • izde ayfiye ay atı, 
,önük 

Kari Mektupları 

Geçen " .P 

G 
. 1Jag1 ıye en azaran Pek çıyor Kiralarına Dair 

Bu 
Bu sene bahar 

aylarının orta
sına doğru şeh

rimizin maruf say
fiyelerinde ge
zintiye çıkanlar, 

her tnrafı boş 
ve tamamen ıssız 

buldular. 
Bununla be

raber kiraya ve
rilecek evleri 
olanlar vaziyeti 
tabii 
lardı: 

gör.iyor-

Ber sene 

Sene Sayfiveve 
• 

inenler Yüzde ikidir 
lunduğu ve bun· ı 

lardan ancak(300)ü 

1 

niln kiralandığı 
aöylenmektedir. 

Fial oralarda 
da ayni tekil
dedir. 

Boğaziçi ile 
Y eşilköye gelin
co buralardan 
bab e lllzum bi
le yoktur. 

* Tediye Meselesi 
Mühim bir nol<-

böyle olur, cH- taya işaret edc-
yorlardı. Balıar iim : Geçen yıl-

·. aşlangıcında, lıat- Bu sene hayli ıssız kalan Adalara bri bakı' Jarda sayfiye 1 
ta sonunda sayfiyeye göçedenler Fakat bu miktarm aşağısına kiralarının yazlık olarak dofaten j 
yol<tur. Herkes yazı bekler. Esa- bulmak ta pek mümkUndl\r. Ra- tediyesi, Ozerinde mOnakaşa gli-
sen bakınız havalar el'an serindir kamlarımızı toplamak için dola- tllrmez bir kaideydi, fakat şimdi 
ve mtkteplerde de tedrisat devam şırl<en şahsan bir tecrDbe yap- ev sahiplerinin birçoğu aydan aya 
etmektedir. Bilhassa çocuklu ai- rnak istedik, yanımızda bizi ev tediyeye muvafakat etmektedirler. 
lelerin havanın ısınmasını ve tutacak zannile dolaştıran bir Sayfiyeye Gidenler 
mekteplerin de kapanmasını bek- komisyoncu vnrdı. Bu sene deniz kenarına veya 1 

lemeleri tabii değil midir? iki sene evvel 300 liraya ki- kıra gidenlerin yüzde yetmişi 
Bu muhakemede hakikate ıaya verildiğini bildiğimiz 4 odah gayrimüslim vatandaşlarımızdır. 

tevafuk etmez göri.inen nokta bir evi gö lererek sorduk: Bunlarda da ekseriyeti Mu evi 

yo\<tu. - 140 liraya kadar yapabi- ' Yatandaşlarımıı teşkil etrnekte-
Fakat işte nihayet havaiar lirim, cevabını verdi. Yine iki dir. Maamafih Türk olsun gayri-

ısmdı, mektepler de tatil edildi, s~r.e evvel 450 liraya kiralanan müslim olsun, bu imktinı bulan-
bahar geçti, yaz mevsiminin or- başka bir evi sorduk. Bunun lardan azim kısmının zevk için 
tasına girdik, acaba şimdi va· için de· değil, fakat sıhhi ihtiyaca ve 
ziyet nedir ? _ 300 liradır, cevabını al- i~tirnhat arzusuna tebaiyet ettik-

Dün bu düşünce ile tetkikat dık. Fnl<at konısiyoncuyu leri de bir hakikattir. 

yaptık ve tetkikatımızı göz ucu savdıktan onra öğrendik ki, Fena Bir Netice ... 
ile yapılan tahmine <'e~il, fakat bu ralcamlar komisyoncunun ko- Şimdi bu anlattıklarımızdan 
knt'i rakama istinat ettirmiye parmak istediği rakamlardır. fil- bir netice çıkaralım : 
çalıştık. İşte vardığımız netice: hakika birinci evin sahihi kom· İstanbulun Boğazlar da dabtl 

Bllyükndada 700 ev vardır şusuna 80 liraya memnuniyetle olmak üzere yazlık köylerinde 
220 si tutulmuştur. razı olacağrnı .söylemiş, ikinci evin takriben 4680 tane kiralık ev 

Heybeliadada 400 ev vardır. sahibi de 200 liraya muvafakat 
150 ıi tutulmuştur. edeceğini vekiline tembih etmiştir. 

Burgaz aclas1da 300 ev vardır. 
150 si tutulmuştur. Anadolu Kıyısına Gelince .. 

Kmalıadada ıso ev vardır. Geçen sene adalara nazaran 
130 u tutulmuştur. daha canlı göriinen Anadolu 

Görülüyor ki adalarda cenıan sahili bu sene adalarla ayni de-
1680 ev ıardır ve bunların ancak receye düşmüştür. 
650 tanesi tutulmuştur. Bu kısım için bu dakika kat'i 

Fiatlere gelince: Geçen sene- bir rakam zikredenıiyeceğiz. Fa-
nin lam msfıdır, demeldc hata kat doğruya yakan bir tahminle 
yoktur. oralarda kiralık (2000) evin bu-

Kadınla Avam 

vardır ve nikbinane bir tahmin 
ile bunların ancak (2000) i tutul· 
muştur. (600,000) nüfuslu fstan· 
bul şehrinde dörder kişilik 
( 150000) aile bulunduğu farzedile
cek olursa sayfiyeye gidebilenlerin 
adedi ancak yüzde birden az 
fazla demektir. 

Niçin böyle? 
Bu suale cevap vermeyi her 

kariimizin k~ndi tahliline bırak
mak daha muvafıktır. 

Bir Fransız 
• 

intihap Kamarasında Tahtelbahri 

Hakları 
Parİ!I, 8 {A.A.) - Ayan M~c· 

lisi, kadınlarıu rey hakkına ma
lik olmaları hususundaki kanuni 
teklifin mi\staceliyet ile tel kik 
edilmesi hakkındaki talebi 40 
reye kar~ı 253 rtıyle redde:tmiştir. 

Moskova - Nevyorl< Telefonu 
Moskova ( Hususi ) - Sovycl 

Halk Komiserler Heyeti Moskova 
telefon hattını Bertin ve Londra 
tarikile Nevyorka raptetmiye 
karar verm~ştit. Falcal bu battan 
halk şimdilik' iıtifade edemiye

cektir. 

japongada 
Kolera 

Tokyo ( Hususi ) - Tokyoda 

birkaç kolera vakası olduğundan 

sıhhiye idaresi Jiizım gelen terti

batı alm f .:r. Söylendiğine göre 

kolera hastalığı bir maksadı mah· 

mı eseri olarak Çinden ve kas-

ten Japonyaya sokulmuştur. 

Silahlar Meselesi Battı 
Lor.dra, 8 ( A. A.) - Avam 

Kamarası, bütün askeri ve bahri 
tayyarelerin siklet ''e adetlerini 
beynelmilcı bir mukavele ile 
tesbit edecek olan tahdidi tesli
hat meselesile meşgul olmuştur. 

Hükümet, BOyük Britanya 
müttehit kıraliyetinin haliha-
zırdal<İ tayyare kuvvetJe-
rını harpten sonraki devreye 
nisbetle ve f evlcalade ihti
yaca rağmen yiizde 20 derece
sinde ten:ıil eylemiş olduğu husu-
sunda nazarı dikkati celbeyle
miştir. 

M, Baldvin, umumi bir itilAf 
ile hükumetin te.slihalta daha 
fazla tahdidat yapmıya hnzır 

olduğunu söyliyerek beyanatına 
hitam vermiştir. 

Dünyanın En GUzel Yatı 
Londra (Hususi) - Maruf 

milyoner Ağa Han, Glazkov bah
ri inşaat fabrikalarından birine 
bir yat ısmarlamıştır. 500.000 
lngiliz lirasına malolacak olan bu 
yat her tlirlü konforu ha\i, dün
yanın en gUzel ve eşi bulunmı
yan bir yatı olataktır. 

Şerburg. 8 - ( A. A. ) -
Promete Fransız tahtelbahri meç
hul bir sebepteu dolayı Levi bur
nunun 7 mil şimalinde 50 met· 
re derinliğinde batmıştır. 

Mürettebattan .J9 kişi ile mü
hendis ve amele olarak diğer 

bazı insanlar da tahtelbahirde 
bulunmakta idilerJ 

Yalnız mürettebattan 7 kişi 

kaza esnumda tabtelbahirdcn 
deni:r.e fırlahlmış olduklarından 
lcurtulabilmi'i !erdir. 

Er ansız 
Bütçesi 

Paris, 8 (A. A.) - Meb'usım 
maliye encUmeni biitçe mUvazene

ainin tekrar teessüsüne ait IAyi
hanın ikinci kıraatine başlamıştır. 

Briyanın Heykeli 
Pari~ (Hususi) - Nazırlardan 

M. Marşandonun teklifi üzerine 
nazırlar heyeti Pariste mütevcff a 
M. Briyan için muazzam bir hey· 
kel rekzetmiye ve bunun için 
umum Fransız halkından iane 
toplamaya karar vermfştır. 

Geçen cuma günü Boğaz 
gitmiştim. Dün de Haydarpaşndan 
Suadiyeye kitdar olnn sabayi 
dolaştım. Y ahların ve köşklerin 
hemen hepisinin üstünde kiralık· 
ur levhası var. 

Kiralık ev ve köşklerin bu 
kadar mebzul olmasına Yeğmeu 
fiatler bir tUrlll dUşmUyor. Ev 
sahipleri de buhranın tesir lını 
göz önUnde tutarak ev kiralarm
da biraz fedakarlık yapmalıdırlar. 
Bu suretle bUtün bir mev imde 
hem evleri boş kalmamış olur, 
heııı de şehirliler yazın sıcak
Janrıda biraz köy havası rumak 
imkanını bulurnz. Galiba ev sa
hipleri benim bu mektubumu 
okuyup, harekete gelinciye kadar 
yaz sonu da gelip geç,ııiş olacak. 

Beyazıt Atlkıtllpaşn: AH mık 

Taksim Me ·dam Ve Toz 
Toz ve rüzgArlı havalarda 

tak~itn meydanından geçmek hii· 
yük bir mesele oldu. Gözler . ıv· 

g özltık takıyoruz, tramvaya bine .. 
rek geçmek istiyoruz. 

Fakat bülUn bu teşebbll l • 
rimiz nafile.. RUzgArh lmval rda 
buradan bUyük bir toı bulutu 
yUkseliyor, toz bulutu göı.1Ult, 
tramvay demiyor, doğru Hzlerf· 
mizin içine doluyor. Naıari dik
kati çelbederiz. 

Tul bqı ı Ha,ım 

Gaip Olan Senet 
Me,•Jfıl cavuş ve Arif Ef n· 

dilerin huzurunda Hakkı Efen
diye borcum olan yUz lirayı &d~
diğime dair almış olduğum ne\ 
ilmühoberini kaybettim hUkmU 
yoktur. 

Cihangirde Mnnolakl aparlınıanı 
kapıcı11 Belılr 

Cevaplarımız 
Sinema yıldızlarının hayatın 

çok imreniyorum. Sinama arüetl 
olmak için ne yapmalıyım. Han
gı çarelere baş vurmaliyım. 

Lttmta 
Cevap: Henüz ifadenizden e 

yazı tarımı%don bir mektep t le
Le i olduğunu% anlaşılıyor. Bu 
kabil fantezi hayallere l(apılmft

dan evvel ortamektcp tah ilini 
aonra li c ve yüksek tah ilinizi 
bitiriniz. O vakit hayat ve dUn
y~yı daha iyi gCSrecekslniıdir. .. 

Manastırlı M. Zeki Beye ı 
Allkanıza teıekkUrler ed rlı. 

Maalesef dercedemiyeceğix efen

dim. ... 
Boyacıköytinde 69 num r lı 

evde Refik Muzaffer Beye: 
Bu hususta neırlyal yaptık 

ve yapmaktayız efendim. 

* Ankarada Cevahir Hanım 
Kınanın modatı arllk geç

miştir, ellerine funıı Y k nlar 
hiç gözükmez oldu. Kinamn ıbhf 
faydaları olduğu hakkında m lü
matımı:ı yoktur. 

lf 
Boğazlayanda Battal oğlu Mn

min Beye: 
Mektubunuz alAkadar makama 

gönderilmiştir. 

* Amatör boks6r Adil Beye: 
Bu hususta alAkadar maka

mın nazarı dikkati celbedilmiıtir. 

* Muttalip Namık Beye: 
Bu hususta mahaJlin en yük

sek mülkiye memurun mUr caat 
etmeniz lizımdır. 



Haftada iki Defa Spor p o R 
Gaaetemh timden aom..ı pert• .. be •• ~_.,._.. 

tul rG•lerl olmak &zere haft.1cla llrf ıpe aayfa• 
•etreduektlr. SPOR P~embe rllnkll apo· aaylaı nda dünya • .,_ 

Perşembe ve Cumarteai Günleri 
Çıkacak Spor SayfalarımlZI 

Okuyunuz ... 

hareketlerini, ıaemleket apor h&diaelerl•I 
okuyacakaann. 
Cumartea aayfaaaada Cuıaa rlakl 111açlan• 
lafaHlhnı bulacakaıaıa. 

Merkezi 
Avrupa 
Kupası 

Prağ, 8 - ( A. A. ) - Mer
kezi Avrupa kupaıı için tertip 
edilen futbol dlSmi finalinin bi-

rinci oyunu Turinolu YDventBI 
b'I takımma kartı sıhra muka 1 

dört aayı yapan Sllvia tarafın
dan kazamlmışbr. 

Oyun esnası:ıda ha' ~n oyun· 
cularından birile hakeı · rasıoda 
çıkan bir ibtillftan dolayı •ahim 
hadiseler olmuıtur. 

Oyun aahaıına inen aeyirdler 
ltalyan oyuncularına bBCUID et· 
mişler ve bunlardan Genuarbai, 
Orsi Vecchini ve Calligari lamia'" 
de üç fu'bolcllyU yualamıtlardır. 

Bunların aaha haricine ç · 
rılmalan bile seyircilerin kendi· 

lerine yine cebir ve ıiddet pt· 
teraı 1 · • erın~ mini olamamııtar. 

d Za~ıta mGdabale mecburiyetin· 
e almııbr. Oyun bittik ' 

ı~nra halk ltalyan oyuncular -

hınde ve bilhassa İtalyan Orta 
elçiliği yüksek meınurlarının iual 

•ttikleri lribilnün önünde hasm ... 
•• teıabtırlerde bulunmuıtur. 

KaragumrUk Şampiyonu 
Gayrimnttefikleria biri G .. 

lafarirayı biri de F~ 
laYılan Karagümr&ldlllerl• ~ 
lrırk6yll\ler arasındaki final 
lllaça diin turnuvanın btlttln 

llaaçlınndan daha f:ııla bir 
kalabalık huzurunda ve em· 

•alaiz bir alaka ve heyecan için
de bitti. Maça aaat altıda bq-

1•ndı. Hakem Şahap Beydi. r ... 
lrıınlar ıu tekilde ortaya çıktılar: 

Baktrkllyltller ı Rifat. Hristo, 
koço, Llzari, MuhittİD, Ali, T o
dorl, Emin, HDsıyin, Pctro. 

KaraıümrOldllen Miço, Cemal. 
Mehmet Ali, ŞQkrl, LOtfl. Hik· 
illet, Refail, Rabtni. Todori, Seyfi, 
Mustafa. 

Oyun çok hararetli •• Mil 
oldu. Neticede JCararlmllk ta-
talumı 5 • 2 sibi gibel •• P8~ 
hi.. farkla galip ıelerek ,.., ... 
yonluju kaaaada. 

Fener 8. T ıknnı Galip 
Ola Kacbkly Stadında Ruiar 

maçından evvel uat Oç& çeyrek 

ıtJeçe ittifaka dahil olmayan klllf>"' 
lerin Mubtelilile F enerbalaçe 8. 
takımı bir maç yapblar. MBıN
baka oldukça harareti: ge~t!. 

Maç n ilk devresi sayıStZ ola· 
rak bitti. ikinci devre de yoru
lan muhtelit kartımıda Fener~ 
çe 8 takımının umumiyetle hAkim 
oynadığını görOyoruz. Bunun 
neticesi olarak ıarı llcivertlilcr 
hasımlarına 2 sayı yaphlar " 
maçı O • 2 galip bitirdiler. 

Olimpiytt 
83 inci nDthua çıktı. Ruinf 

Muhtelit map ..-m1en. Ta&illb. 
Auclola n Awapa llaberlerl. 
z..,ı. m8n4wJcat. ~ .. .. . 

j Rasing Yine Galip, Fakat ,->ülegmanige 

B• N• • Y •ıd•k ? Bursada iZ IÇID eni 1 • Galip Geldi 

DUnkU maçtan heyecanlı lllr lnUM 

Raıinı Klftp devam ettilerH 
G.latasaray· F e.. de netice dejif-
nerbahçe r '· medi. 
tefitDe mukarrer ikinci dene: 
olan maçanı dlln ikinci devre 
&;leden sonra saat 6 • 40 ta 

Kadıköyünde F e- muhtel itim iz in 
nerbahçe 1tamı.. Fl'alllla blMiDe 
ela yapb. Fraa•z kadar iDen Mri 
takımının . bir alanı ile 
tı maçlarla uyan-
dırdıjı allka öğ· ..... eh. Zekinin 
leden itibaren yerden 11kı bir 
meraklılar saba- tDtD yan kale 
ya doldurmuttu. direp 11yıra-
Hakerr Hamdi rak avuta kaçb. 
Emin ı. Oyun bir mtld-

Saat ~.JO da det hemen h~ 
eYYell Franıızlar iki hllcım oruncular• 1111199 ......,......,. evvel men Franıız nı-
ye bet alb dakika 80nr& da l lnlripf eden alzel bir akmamız J ad aaba11na munhuar kaldı ve 
Feaerbabç~Galatasaray ~~telitl da baYaclan • pkilen bir ,_.e IJIUhtelitimiz arka arkaya Fran111 

uhaya çıkblar. Hararetli bır ıu- muhakkak bır N)'I fıraab kaçır· kalesini tazyika muvaffak oldular 
rette alk1tlandılar. Sinemacalar dık. Bundan IODra bir mtıddet ve tam sekizinci dakikada fran-
ye fotoğrafçalar, talomlann filim- alanlanauz biriblrini takip etti. 11z in•: ininde aıaktu ayap 
)erini çektiler. Top ayaktan ayap dolqayor ve dolatan top nihayet Zekinin aya· 

Mutat meruim yapıldıktan fakat Fraa111 mlidafauamn ye- jana seçti. Zeki mahirane bir 
IODI'• muhtelitim~ fU ıekilde .... rinde mDdahaleleri bir ttlrlO sol flit· e ikinci ıllllmlzl kaydetmek 
baya çakb: ffliaamettia. Yaf&", olmuına i~ ~enDİJOI'· Top auretile bu mlddet zarfındaki 
Cevat-Muzaffer, Nihat- Rept- L Fraaaıı. müdJilenma uzun wrut- canhlıiın aemereaini aldı. 
Mehmet, A1Aetti11t Zeki. Utfi, larile uzaklatbnl~ı. 
Rebü. 30 uncu dakikaya kadar va-

Saat 5,45 te oyun Fran11zla• ziyet hemen tamamile lehimizde 
nn la&cumu ile hafladı •• he· idi, 31 inci dakikada F ranılldann 
men m&dafaamaada larlclı. Top teri bir bOcumu ile bu yaziyel 
bir mOdclet ortada dolqbktan dejifir sibi oldu •• kalemiz bir 
aoura bizim aalaaya inti- an bOynk bir tehlike ,eçirdi. 
kal etti. Kalecinin ıamanıız çıkıtı tf'h-

Kalemiz bir lld dakika tehi~ likey bir kat daha arttırmıı 
ke geçirdikten Hara oyun mun- oldu. Top- ayaktan ayaja dolaştı, 
taıam ve seri bir tcki•de devam fakat bir tOrlO uzaklatbrılamadı 
etmiye ve her ild taraf ta b&yOk ye nihayet Fransız ınerkez mu· 
bir canlıhk ıa.termiye bqladı. baciminin hafif bir flitU iJe aley· 
Soldan hücumlarımız daha limit ilimize ilk ıol kayd~dildi. 
verici bir vaziyet arzediyordu. Bu ıol oyuoa tam bir heye-
F ranaızlar alat1k bulunduklan çi- caa ve aOrat Yerdi. 32inci dakika 
men sahada emniyetle •• munta- soldan yıphğımız bir akınla, Re-
zam paslarla oynuyorlar. franm... bii top ayaiıada ilerlerken Fran-
lar ilk canhhkla hemen bet da- ıız müdafii Rebiiye çelme taka· 
ldka kadar kalemizi aıka bir rak muhakkak bir golün önilne 
tuyak altına almaya mUYaffak geçmek iıtedite de hakem derhal 
oldular. MOdafaamaz büyük bir penaltı cezası •erdi. Penalhyı 

k _,..... Nihat çekti ve muhtelitimizin 
l ayretle bu toyi ı yarm .. 1a ıe-

d 
h I' . . müsavat aayıaını kaydetti. Bu 

cikmedi. Şün i mu te ıtımız mun- aıralarda kaleye U vi geçti. 
taum bir OJWSI• F ranaaı kalelİ.De Her iki taraf ıaJibiyet 
lamiye baflacla. aayııını çıkarmak aımile devrenin 

Bu tll'alarda IMl'lceıdea -ata ıonuna kadv •ukabU almalarda 

11 inci dakikada tazyilomız· 
dan kmtulmıya muvaffak olan 
F~auadar, topu uzaklqtırdılar. 
Bir arabk muhacimlerimizin aya
tına geçen top batalı bir vu
rufla Fransızlara kaptınldı; bu 
fırsattan iıtifade eden misafirle
rimiz ıllratle kalemize indiler ve 
hemen takımlar•nm müsavat sa
yısını yaptılar. 

Bu golden ıonra Fransızlar 
daha emniyetli ve daha munt .• 
zam oynamıya batladrlar, Buna 
mukabil muhtelitimizin oyununda 
yava~ yavat gev,eklik ve fİflD• 

asarı ıörülüyordu. 15 inci daki
kaya kadar vaz.iyeti niıbcten 
idare edebilen muhtelitimiı 15inci 
dakikada Fransızların yaptıkları 
6çllncii ıoldeo ıoora tamamen 
bozuldular. Paslar biç yerini bu
lamıyor. 

Mubac•mlar ıerilere kadar 
inerek meYkilerini kaybetmif ve 
laemen hemea b&tüa hatlaram11 
biribiriDe kantmıt INr Yamyet 

Buna, 8 - l.tanbul Slley
maniye takımile Buraa idman 
inkitaf çıları yeni atatta maç yap

blar. Slileymaniye 1 - 3 plip 
•eldi, Maçta Ali Hikmet Ye lmür 
Valili Kbım Pqalar hazar bu
luamuf)ardır. 

Muhahzgaco Bisikletçileri 
Kanıa 17 (A.A.)- Mahafıztlcll 

Blıildetçlleri dOn alqam 21 de 

halkın alkqları uuanda Kaapla 
flrdiler. ŞimaJ rillıtrı bitin 
tlddetile devam ettiiln • 
den 76 kilometrelik ylriiJllf 
çetin bir mllcadele halinde ol
muftur. Takım bugtln de mu

•affakıyetli yllr&yl\fline devamla 

S.vuı tutacaktır. 

lzmir - lstanbul 
Betiktq takıma 7akında 1..-. 

pdecek ve orada 22, 24 •• 21 
tarlhJerinde llç maç yepacakbr. 

lımirWer Befikt&f maçlaraaclaa 
110Dra Galatuaray • F enerbalaçe 
mutelitini de daYet edeceklerdir. 

Yoni Bir Disk Rekoru 
Don Fener atadıada Ve,,A 

yeni bir Terki,. dikı rekora 
J•pmıya muyaffak olmu4tur. Yeni 
nkor 39,89, 1·2 ctir. 

Bundan maada atletler arum
da 300 X 200 bayrak yanfl 1apd
mqtır. Bunun da nkoru l,M,l,10 
dar. 

arzetmiye batl•llllfb. Y apbldm-ı 
rollerin tairile dalaa fazla •• ,. 
rete relen F ranmlar bu flnat
tan iıtifade etmekte reşikmecli
ı.r ve 20 - inci dakikada dGrcl&a· 

eli ıollerini kaya.tmiye mu allak 
olclalar. 

Oyun bundan sonra mulateli
timi.ıin çabalamalm ve Fran""'1-

nn uzun ve muntazam pul.U. 

Wr müddet daha devam ettL 
Devrenin ıonlarına kadar mut .. 
lttimiz ıeç kalnut ltir c..W.li 
ettri 16ıterdi •• Deticeaiz kal• 
müteakıp akınlula Franııı ka· 

lesini tazyıK ettilene ct. 
ne husule ıel• hnatlu-
dan istifade edilebildi •• 
ne de F ranaızlu aleyhine olan 
kornerlerden bir netice alınaWl
di. Btl auretle devre F ram1zlarm 
4-2 galebesile nihayet buldu. 

Rasing ile Galatasaray • F e
ner muhteliti aruıncla yana bir 

maç daha yapalacakbr. Bu hu
ıuata iki taraf mutabak kalllllflır. 

Y annlci maçın Takaim ıtadyo
munda icra• muhtemeldir. 

DllnkO maçtan aonra ıece 

Franm sporculua Suadiy• plaj 

eazinoaunda mlkemmel btr ziya
fet •erilmİftİr. zı,.fette Cavdet 

Kerim BeJ apor laakktnda Wr 
nutuk irat etmittir • 
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Fakat Son Sınıf Talebeleri Bu 
Hiddetlenerek Hep Bir Ağızdan 

T ehqit Karşısında 
Bağırıp Haykırdılar 

Muharriri ~ 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-61-

Abdurrahman Şeref Bey, 
.mektebi mülkiyede müdür iken 
miidürüsnni olan zat mütemadi· 
yen mabeyne jurnallar veriyor 
ve Şeref Beyin ayağını kaydıra

rak !lJÜdüriyete kendi geçmek 
istiyordu. Fakat her defasında 

Süreyya Paşa tehlikenin önüne 
geçiyor; bu ilim adamma karşı 

&ürülmek istenilen lekeleri, kıy

met jnas bir dost el ile temizli
yordu. 

Bir kış günü, Abdurrahman 
Şeref Bey, çok büyük bir tehlike 
at latmıştı. O gün hava soğuk ve 
yağışlı idi. Mektebin te neffüsha
nesi, bahçeden alçak ve zemini 
de toprak olduğu iç.in bahçenin 

~suları teneffüshane ye sızmış, orayı 
çamurla mülevves bir hale getir
mişti ... 

Talebe heyeti. idareye müra
caatle şil<ayet etti. Esasen heye
ti idare, bu vaziyetteu daha 
ziyade müşteki idi. Çünkü böyle 
fena havalarda mektebin nezafet 
ve taharetini muhafaza etmek 
mümkün değildi. Bunun için kaç 
defa Maarif Nezaretine mliracaat 
edilmiş, teneffüshanenin zeminine 
taş veyahut çim.ento döşetilmek 

istenilmiş, fakat bu mürncaatler, 
hiçbir semere vermemişti. 

O gün de, talebe son olarak 
heyeti idareye müracaat ettikte:. 
sonra, kamilen ittifak ederek te
neffiic;c çıkmamayı kararlaştır
m ı~ra;dı. Akşam müzakeresinden 
sonra, seneffüs trampet çaldı. 

Fakat talebe hiç aldırmadı. Gece
leri mektepte yatan sermubassır 
muavini Agop Ef. dershaneleri 
dolaşarak efendileri dışarı çtkar
ımya çalışhştı, fakat kimse 
yerinden kımıldamadı. Agop Ef., 
evvela talebeyi ikna etmek iste
di, buna da muvaffak olamadı. 

Nihayet tehdide başladı.. Son 
sınıf talebesi, bu tehdide daya
ııamıyarak:: 

- Talebeyi bu suretle tehdit 
eden hir ınubassıra tanınııyoruı. 

Diye haykırdılar; hatta vukuu 
hali miidüre yazmak için odasına 
giden Agop Efendinin arkasından 
sobn odunları fırlattılnr. 

Agop Efendi vaziyetten fena 
halde korktu. Kachköyiinde ik.ı
met eden Müdür Abdurrahman 
Şeref Beye hitaben: ( Mektebi 
Mülki} ede ihtilal çıktı. Hemen 
yetişiniz ) Diye bir telgraf yazdı. 
Bir hade menin eline verdi; o ta
rihte Soğukçeşmede bulunan telM 
grafhaneye koşturdu. 

Telgrafhane, bu miihim tel-
grafı Abdurrahman Şeref Beye 
çekme kle beraber, bir sur~tini de 
derhal mabeyıı telgrafhanesine 1 

keşide etti. 
Bu telgraf kopyesi, saniye

sinde Abdülbamide arzedildi. 
Abdülhamit, okur okumaz feua 
halde müteessir oldu. Çünki, 
bi77.at tesis ettiği ve hiçbir lüt-

r ;emediii bu :mekteple, 

--- ---· --
böyle bir hadisenin zuhiır 1 
edebileceğini kat'iyyen ümit etmi· 
yordu... Derhal ( Babı :zaptiye ) 
ye ve merkez kumandanlığına 

emirler verildi. Yanın saat geç- 1 
meden mektebin etrafı. polisler, 
zaptiyeler ve bir bölük te süvari 
askerile ihata edildi. Ayni za
manda mabeyni bumayundan bu
(susi katip Hüseyin Küzım Bey ) 
ve yaveram hazreti şehriyariden 
Binbaşı Ken n Bey ile birkaç 
tüfekçiden mürekkep bir tahkik 
heyeti gönderildi. 

Heyet. mektebe takarrüp et
tiği zaman sokak ba larının 
ldimil .. n asker ve polis tara-
fından tutulmuş olduğunu 
gördftler. Mektep tarafını 
dinlediler. Fakat silah sesine 
benı.er hiç birşey işitmediler. Ma
amnfih, ihtiyata riayet ederek 
yavaş yavaş mektep kapısına 
giailer. Pencerelerden hafif bir 
ışık görünüyor, fakat mektep 
dahilinde derin bir sükut hiiküm
ferma o!uyordu. Kulaklarını kapıya 
dayıyarak bir daha dinlediler. Bu 
defo, kapıcının derin derin hor
lamasını işittiler ... Kapıyı çaldılar. 
Güç h l ile kapıcıyı uyandırdılar. 
Kapı açılır açılmaz, ihtilalci tale
benin nerede olduğunu sordular. 

Bir taraftan uyku ersemli
ğinden, öbür taraftan da biç 
beklemediği bir zamanda böyle 
sırmalı, kordonlu adamları kar
şısıııda görmekten korkan zavallı 
kapıcının, adeta dili tutularak, 
yatakhaneler tarafını gösterdi : 

- Efendileri mi soru\·or u

nuz?. Hepsi de orada, uyuyor ... 
Diyebildi.. Heyet içeri girdi. 

Bütün yatakhaneleri gezdi. Ta
lebenin hep!Iİ de mışıl mışıl uyu· 
yol'lardt •. 

Bu esnada mubassır Agop 
Efendi de uyanmış, ortalığı hu 
suretle velveleye vermiye sebep 
olduğunu aıılıyarak, heyetin 
önrınde yaltaklnnmıya başlamıştı. 

Hiiseyin Kazım Bey, Agop 
Efendiye sordu: 

- Efendi ! baniya ihtilal ne-

rede? .. 
Agop, Ef. belki bir kiilih 

l·aparım ümidile: 
- Efendim, sayei şahanede 

bendeniz teskin eltim. 
Diye cevap verdi.. Yok yere 

bu kadar gürültüye sebep olan 

Agobun, şimdi de l>u küstahça 
cevnhı, Kazım Beyi fona halde 
kızdırdı: 

- Efendi .. galiba sen, ihti
lalin manasını bilmiyorsun •.• 

Diye bağınnıya mecbur oldu. 
O esnada, Kadıköyden kayıkla 
Sirkeci) e çılrnn Abdurrahman 
Şeref Bey de büyiik bir hclecaıı
la mektebe gelmiş, her tarcıfı 
derin bir siikünet içinde bu-
lunca pek çok sevihmişti. 
Sevinmişti amma, ne de, ol-
sa, ortada koca bir vak'a \'ar
dı. Mabeyni humayuuu, Zaptiye 
Nezareti merkez kumandanlığmı 
biribirine katan Sultan Mahmut 
türbesi civarını. takır şak.r as-

kerle dolduran bu vak'a, tabii· 
dir ki sükunetle geçiıtirilemezdi. 

Evveli Agop Efendi isticvap 
ve ihtilalin safahata tespit ettiril· 
mişti. Sonrada Agobun müşevvik 
ve muharrik olarak gösterdiği tal~ 
be birer birer uykudan uyandırı
larak isticvaptan geçirildi. Taleb~ 
nin bir iki kere bağırıp çağırdık
tan sonra kendi kendilerine ya
takhanelerine çekilip yatbldan 
anlaşıldı. Lazııngeleıı evrak ve 
zabıt \'arakaları tanzim edildi. 
Sabaha karşı da heyet, mabeyne 
avdet etti. 

Bu suretle meselenin kapan
ması liizımgelirken bilakis ertesi 
sabah iş alevlenmiş, gerek 
talebe ve gerek Abdurrahman 
Şeref Bey hakkında birçok 
jurnallar verilmişti. Fakat. yine, 
Süreyya Paşa işe müdahale etmiş 
hem talebeye, hem de Şeref Beye 

gelecek zararın önüne geçmiş. 

Ancak talebeden birkaç tanesine 
mektepçe hafif ceza verilmesile 
mesele hitam bulmuş; fakat mu
bassır Agop Efendi de mektep
ten tardolunmuştu. 

(Arkası var ) 

aril1i Kapı Tahrip
ten Kurtarıldı · 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

idaresi tapu idaresinden 
yapbrdığı tetkikte bu ke-
merlerin ve kapı ile ittisa-
lindeki sebilin üzerindeki odala-

rın da tapu ile mutasarrıf sahip
leri bulunduğu neticesine varmış
tır. Nihayet Evkaf nı~seleyi 

Kefeli zade Yusuf Beyle sulhen 
halletmiştir. Yusuf Bey ka· 
pı ve sebil üzerindeki odaları 

Evkafa terketmiş ve resmen fe
rağ muamelesi de yapılmıştır. 
Yalnız Müze İdare!İ burasının 
asanatikadan bulunduğunu iddia 

etmiş ve tahribatm menedilm~ 
sini tekrar Vilayete yazmıştır. 

Dün Vilayet kapı önüne bir 
polis memuru ikame etmiştir. Fa

kat mal sahibi Evkafla uyuştuktan 
sonra burasını taınamem yıkmış 

ve arsa haline getirmiştir. 

Hayvan Hu·stztarı 
Son zamanlarda Balya ve 

Gönen taraflarında hayvan hır

sızlıkları çoğalmış, birkaç hırsız 

adliyeye verilmiştir. 

Malatya Telefonlan 
Malatya ( Hususi ) - Şeh

rimizde telefonu lıulunanlımn Uç 
gün zarfında posta idaresinden 

müsaade almaları tebliğ edilmiş
tir. Fakat telefon sahipleri posta 
idaresinin bir santral tesis et
mesı temennisinde bulunuyorlar. 

Oalctilo Dersleri 
Yiiksek Ticaret Mektebinde 

tatil dolayısile aÇılacak olan dak· 
tilo kursları 16 temmuzdan iti
baren üç ay devam edecektir. 

1;" ~--- ~--- -- --· -. 

·-Kadın Artisti, Bir Türk 
Hayatında Mühim Rol 

Kibrit Kırahnm hataratanı yazan Madam lngeborg Ebert 

Meşhur kibrit kıralı İvar Kr(). mühim bir iş yapmasına yardım 
gerin dünyayı hayrete düşüren edeceğinden bahsediyordu. 
akıbeti malumdur. Değil iş )ap- Ertesi akşam saat sekizde bo 
tığı adamlar için, batta kendi zengin Türkün evine J{İttik ve 
vatandaşlar• lsveçliler için bile gördüğümüz şeyler karşısında 
hayatı bir sır olan bu cidden hayrete düştük. Şark· 
adamın hususi yaşayışı, bir kftri süslenmiş olan salonlar 
~abra silsilesi şeklinde neşre~~- insana bin bir gece masalları~ 
lıyor. Yazıları yazan, İvar Krc- 1 t l t d B'lb k 
gerle senelerce müşterek bir ıa ır a ıyor u. . 1 3;5S~ ~eme s~· 
hayat yaşıyan bir kadındır, İs· lonu nazarı dılckatımızı celbetti. 
veçlidir, adı da İngeborg Ebert'tir. Çünki duvarları palmiyelerle ör• 

Madam lngelborg Ebertin if- tülU olan bu sal.onun her tarafını 
Şaatlna ·· 1 K .. · L arabesk mozayıkler kaplamıştı, gore van rogenn ıAa- • 

Yatında b. T ·· k k d d -h· ortasında da msanm içine ferah 
ır ur a mı a mu ım ·· l b" . veren guze ır havuz vardı. 

hır r.?I ?.ynarnışlır. Bu kadın bir Borada, ev sahibinin tertibi 
dansozdur. ·ı "k" '"I ı d ·· 

F aknt Madam İngelborg ismi- 1 ~ • on 1 1 mu (emme ansozUo 
. 'f . . . bızt sarhoş eden oyunlarını sey· 

nı ı şa etmıyor, kendısınden yal- tt'k H 1 b 1 d b' 1 •. . re ı . e e un ar an ır tanes 
nız şoyle. bahsedıyor: . fevkalade güzeldi ve lvar Krö. 

" Parıs operasında hır gala . . . . 1 gerın son derece nazarı dıkka-
verılıyordu. varla beraber ben tini celbetmişli. 
de bu müsamereye gitmiştim. Bu, bir Tiirk kadını idi. O 
O~ada, son derece zengin bir geceden sonra bu zengin Tiirktl 
Tu~ke tesadüf ettik. İvarm riva- bir daha biç görmedim. Fakat 
y~tıne gö~e bu Tü~~ün serveti lvarın, gerek bu adamla ve gerek 
bırkaç mılyon lngılız lirasına o gece karşılaştığı TUrk dansözil 
baliğ oluyormuş. ile mi.inasebelte kaldığını sonra-

lvarla uzun müddet konuştu dan öğrendim. ,, 
ve ertesi akşam için evinde ter- Madam ingelborg Ebert, kil>. 
tip ettiği eğlenceye Lizi de da· rit kıralmın hayatına girmit olan 
vet etti. bu zengin Türkle, Türk dall4 

lvar bu daveti memnuniyetle sözünden, hatıralarında bukadar-
kabul etmişti. Çünkü zengin cık bahsediyor, fakat bunlana 
Türkün çok nüfuzlu bir adam hüviyetlerini maalesef kaydetml-
olduğunu söyliiyor ve Türkiye ile yor. 

Vapurculuk Ve Yeni Vekalet 
• 

Hususi Vapurlardaki Müstahdemlerin Veziyetleri 
Henüz Mahln1 Değildir 

dır. Bu vaziyet karşısında va
purlara kıymet takdiri ehemmi· 
yetli bir meseledir. 

Ellerindeki vapurları yeni ida
reye Sl\tınak veya postacılıktan 
çıkarma1.. için vapurculara mu
ayyen bir müddet veriliyor. 

Kanun tatbik edilince se
ferlerde intizam ba.Jlayacak, yeni 
hatlar tesis edilecektir. 

Meseli: Trab:ıon seferi birden 
Uçe çıkarılacağı aibi, Bartın, 
Ayvalık gibi hali Seyrisefainin 

vapur işletmediği yerler için de 
seferler ihdas edilecektir. 

Hususi vapur kumpanyaların

da çalışan mürettebatın vaziyeti 
hakkında fİmdilik bir şey söyle
nemez. Seyrisefain İdaresi idare
nin emektarlarından olup itlerin 
daralmasından dolayı evvelce 

• 

açıkta kalanları tercihan i~e 1 
alacaktır. Yeni idare ~teeuü-

ıUnden sonra tarif clerin bir 
miktar tcnezznl etmesi çok muh
temeldir ... 

Diğer taraftan tahminlere 
göre Nakliyat Vekaleti tesisi 
Millet Mediıiniıı kıı içtimaında 

meVIubahs olacaktır. 
Galip bir ihtimale göre 8114 

cak o vakit Seyrisefainin naldi· 
yat Vekileline raptı mevzubabs 
olacaktır. Vekaletin tesisi anma 
kadar yeni idarenin Umum Mü
dUrlüğU lstanbulda kalacaktır. 

Nüfus Hareketleri 
Ankara, 7 - Heyeti Vekile 

memleketimizin nüfus hareket-
lerine dair bir karar itti-
haz etmiştir. Bu karara gö-
re memlekette nüfus hareketle
rine ait her türlü istatistik net· 
riyabnın başına istatistiğin. 
istatiıtik Umum MUdUrlUğU tara
fından tetkik edilip edilmeditl 
yazılmak.tadır. 
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Şarkeg Maçında Neler Gördüm? 
·~----

Süslü Çadırında Büyük Cihangir, 
Muazzam Bir Hav_~.I ile 

"Son Posta,, Muhabiri 
İntibalarını Anlatıyor ••. 

• Şmelingin Gözü Patladı, Sarkeyin Ağzı Kanadı. 
Okkalı Bir Yu~ruk Daha, Bir Direk Daha Kondu. 

Kızgın Ve Müthiş Bir Dövüşme L. Ru•• ya Nevyork,( Hu-

susi mulaabirimiz-u 
1 

rlnda hep b;Tıayal i e uğraşı- , tahammül olunmaz bir hale ıeldi den) Ye alb 'l'mur ıi,ısa bir dikkati md • - r ' 
, ın. ld yordu. Sanki orduyu geri çekil· ve Timur, bir yubj'a yalanarak hava ve kara t k. tanıdı ve nıırı an ı : d 

ea ıp onu 1 1 me) e icbar eden EiHer değiJ . e gözlerini kapadı. tram Yay la nn da 
- Bizim yılan, kara yı aı ' 0 çıplak Hintli imiş gibi varıp Şimdi rü'ya ırllrByorda Ye bu ayludaııberi ilaa 

Muhakkak, Sivanın filini kulla· bir vehme kapıbyor ve onu r&'ya yine kanL bir boiiufllladaıı edilen mllbim bob 
nıyor r ff 1 ölümlerin en feciine mahkôm ibaretti. Filler, atlar, lolaç- gecesi, yani, 21 

Şimdi, Sivanııı mu•.•, er k:I: etmek ihtiyacını duyuyordu. lar, mızraklar, cıklar, kal- huiraa ıreldi. Jak 
nıaa ihtimali, cihangırın Yorgunluk veya zihni buhran kanlar, intiza11191z bir taadllm Şark Mak Ş bl.nde kanar bir yara olmuş. tu. . b ey e me· 

. gece yarısına doğru Timuru re a· içinde çarpıfıyorlar, kanflyorlar, Jingle ringte kar-
Oh Bu zafer kendisı ıçın vete düıürdü,oturduf.u yerde g6zleri dütilyorlar, kalkıyorlar, kırılıyor- ••l•-cak Yer•· • b · hAdise ola· · T" .,.. 

ne haysiyetıiken ır kapanmaya batladı. lar ve kınyorlardı. Çıplak Hintli lip gelen cihao 
caktı? •• Ulühiyeti ve b~t!•. v~~- Halbuki vaziyet uyamıya mD· bu kargqalığıa mihvorlal te,kU ağır sddet pm-
Ljııu iakar ettiği, kudretin• ıat~· uit deiildi. yarın için tedbirler ediyordu. Emir veren, filleri canlı piyonlaimıu ka-
ıaya liyık g6rdllğii Sivamn • alınmak ı•zımdı ve kumandanlar bir cehennem haline getirip et· zanacakb. 
lerle mücehhez orduluile ve fU otat önUnde emir bekliyorlardı. rafa saldıran, dört tarafa kotan Şmeliaı bun-
Pplak Hintli gibi adamlaran ~e· BOtftn bunlara rağmen, o, uyu· ve her tarafta bir haile yaratan dan iki ay evvel ı.aıetil k d .. 1 yenmesi facıa· d 
... e en ısın · k ·ı mak Uzere idi. Beyninin için en hep o idi. Almaoyadan Am 
ların da fuvkinde bir facia t-:.ıı abp çıkaramadığı. fille~den ve Timur, boğazına hafakanlar rikaya ırelmif ve 

•deeektt Tiaıur, daha d 6ç ihta: hele sinirlerini teşvıı edıp duran 11ralıyaa bu kabusun herdem de- Nevyorkun 180 
•vvel ağır hakaretlerle or ug çıplak Hintlinin hayalinden • uyu· ğişen sahnelerini takip ederek mil ötesinde bu-
çıkardığı Hintlinin biraz son~~ mak stıretile belki kurtuJabılece· dayandığı yasbkta ter dikllyor· luoan Eddivil ıeh· • ff .. tehzi vekıh 1 k k 

rnf uıa er Sivanm mud~... . göriir ğini umduğu için vtıcuduna yayı an du. Rüya bitmek ve tn enme rinde antren-
11 atile • yuına gel ıgını • rehavetten memnun da oluyordu. bilmeyen bir şerit gibi teselstil man yapmak için , 
aib • J " nasıl Sıva ih • k. ..L_ busual bir atad-ı o uyor ve onun ' )' · Bir aralık 0 kesel, o uyku byacı ediyordu. Nihayet i ı muwa11m d b. • Amerlkad•ld bir ltok• ..... plyonhılu m•çında 
... ını lmif -den kuvvet 

1 

mı orduııun son nefere kadar Bldııtıı- rom a ır nag -piyon .. n - Şarıc., lnılt? " dediğini adeta işitiyor~u. nü gördü. Şimdi harp meydanın- kiralamııta. Onun eli edild" kli ilk tö 
Ord 

• ti de dakıka menejeri Mr. Joe Jakop ve hu- tak m d 1 •• ve • ç b •
1 
mdİ r 

unun vuıye On __ a ._ B. G .. d . . da o çıplak bintli ile kendisin· susAı ·-·.. Almanyaclaa beraber boksörler 6vuşmıye Af a. ı a. r. \ d .... ar çu- Resminizi ıze on ennız b k ......... b lfıba afırlqıyor u. . • den ve tek bir filden 8f a etirdii'i ve batta efeadiııiae .... ~irkaç ual ıoora bunlu ı~ınıf" •lllııınt1t1, gerideki uflar dı, pe~· Jf. * canlı mahlük kalmaDlııtı. 1 da bile yemek pifirmif olaıı tı ve halk heyecanla Şm•lınglı laıı birtemeVYllçiçindeıneddtl -ır Size Tabiatiniz.i Söyliyelim Ölüler, DllOıte yığılarak kü· pur Otto Vonmandır. Şarkeyi bekliyordu. N'ıhayet bu 
lleteriyordu. Timur, bu uraınb· çük birer tepe gibi sahayı be· atçıŞmelinır 1930da dördllncll ra· iki boksllr de. ringe çıktılar. Al· 
lardaa ziyade vebınl te~ tıl Muhiddin EfJ Azimkiirdır. faz· nekliyordu. unda bir ağır faul yiyerek ıam· man ve Amerıkan martları çalın· 
dan lirktU ve hemen !IDİr verdı: Cı"bangı"r, du" •manile kar11ı . l k kazanmı•b Şmelingin j dı, boksörler halkı tellmladılar 

k•na la konuşmaz, ,. ,. pıyon u ... •. • ve köşelerine gittiler. Sarkeyde 
- Ordu ajırlıldanD ar lıiubali olmaz, karşıya kalmaktan ilkin memnun ıolu gayet kuvvetlı olduıunu siyah Şmelinır de mor don vardı. 

Celcilain 1 • baıan tok •Öz· oldu ve orduunuo intikamını, ilAve etmek istiyorum. 0:.ı...&ıer kiifelerine oturdu-Bır halli mlljdal gibi -:r batan bir lnt'ayı temsil eder ırB· Şarkeıre ıreJince o cLı Nevyor· Jar. Muarler masaj yapmıya bllf" lıııvvetlendlren bu •lr• *k 0 

lü ve serk•ş rtıııea ba mOf'am sihirbazı iildtır- kun haricinde bnlıman kOçllk !adılar. Nihayet 15 ravunlluk lııfaıc olunudu ve bir 
81 

er, olur. Temiz· mekle alabileceğini hesaplııdı. bir kllyde bir aatrllaman oalonu oyun baıladı. ilk defa Şarkey 
tlııerı tevkife çabprkan ıtıvarUer liğc dikkat Fakat onun korkunç bir fıle ma- tatmuı oracLı muntazaman ant: atıldı. Kngınca wnıştular. Şme· 
ı....ı. olmak ıızere ordunun kımı eder. Parayı. Jik olduğunu görünce sıloldı. riinman ya~yordu. <>,nu~ h~ı ling sükünetle oynuyordu. YÖ%il· W.lı· • ıerı· tt0akildi, kudurgan kil atçıbaşısı Firtz Mem, ısmın~e. ~ır ne birkaç yumruk yedi. Şm~ling 
'OUllll .- k k ld menfaatlerini Geri çe meyi uametüıe Almandtr. Yalnız Me~ıen~m hücuma geçli. Şmeliaı bırkaç 
llehria dalgalanndaa uza • L iıraf ve suiis- llğclıramıyordu ve kendi tettfi üzerine ona bazı f"yler Plfırmek· direk indirdi. Muvazenesini kay· Şiındi harp sahnesinde ölllme timal etmez. uğruna alea askerlerin o abadın tedir. Şarkeyia dört otomobili beden Şarkey kendini topladı. 
tnahldlm birkaç alayla filler kaJ.. henfiı: Dl!lldqmıyın rublımndaa vardır. Şimeling okkalı iki yumruk 
•lfb Ye bular aman11z bir mll- • utanıyordu. Fa.kat çıplak Hintli· 29 ıuillelin gazetecilerinin or- Riinderd~ dördOncO ravunda 
barezeye giri-rek o sahayı kana H d mecı ye savlet etmeği de göze alamı· tasında ben de Nevyorkun, Kuins kadar vaziyet böyle geçti. Be-y- • •7 Vend• LOtft Ef.s ovar a :t. Sk 
bııiDyorlardı. • • yordu. Fil. o muharip fil, qdmu semtinde baluaan Madiıon uer tinci, altıncı ve yedind ravuntta 

Timur da çekilmifti. Bu ncat, rP.ptir. Şıklığı bir set, çıkılmaz bir dağ gibi Garden Stadiyumunun Ring basın· Şarkey ilerledi. Şimeliagin sol 
inhizam ile tefsir olunamıyaea~ Vf! temizliği uğunuz Hiıatliyi himaye edi· da oturuyor ve sabırsı:ıhkla oyu· gözü patJadL Şarkeyin ağzı kam-
içio mağl6p bir kumandan 0elellll sever, kendini yordu. Hintli de hareket· nun başlamasına bekliyordu111. Bu yordu. Sekizinci ravuntta Şmeling 
t F k t 

111&teesıır ve gö~tcrici hare· ıizdi, filini biicuma t,.•vik 75 ()()() kiıilk stadvomun inşasına ateflendi, hlcumlanaı sıldaşbrdı. •ıımıyordu. a a D lh • ketlerden hocı· -Y bk ay evvel bqlalUlllŞ ve tam saldırdı. Yapıştılar. Biribirlerinin l»illıaua mlHefelddrdl. e kı ~ ebniyordu, ıabaen de taarruza 

ordUlunuo dthndarlan çiğniyere Jaoır, kadın kalkıfllllyordu. ihtimal iri Timu· bir ay sonra ikmal eclilm
1
· :.ti. ~ani Amidele~;nŞe i1~lcmdiye başladılar. 

li d taba1- 01 ev z u 1 arma k k . k buda bir rekor teşki e ıyor u. vantaı me ıng e .. 
takibe koyalma11 U n e run kor ara ve aczmi aalıyara Yanı bqımda 86 telgraf ma· On birinci ravuntta: Şnıelinı ıııl edecek mllfkalleri dGfllnll- liikayt kalmaı, kendİIİDtı nıı.. elmniai bekli- lriaeai lcuralmuıtu. DUnyanın hor birkaç yumruk yiyor. Oyunu 
yordu Filler, t"ametll bir utnık nefsini eğleı· yordu. Bu, ldperier ydı:mıya. tarafına maçın neticesi derhal Şarkey idare idiyor. 12 ravunt: 
gibi ;rdunUP kudretlal &arllllllfb. colerden malı- altaaatlar ....ıamıya alıpn ııidecek. Sinema makiaelerile Şeıııeling saldınyor. Şıırlı:ey mQ. 
y · neticenin tahaddtla rum etmez. ,ahretU fOlıİDfalııa uir olması Radyo mikrofonları da hazırdı. dafaa vaziyetinde ... tar.ın a~ninı i kı·m temı'n edebı·lı'rdl? k d 1 t atından sevihr Na· d 
e mıyeceıs 1 Ar • aş arı ar ' demekti 1 Aktam fiı:tü Sta yum dolnııya t3 ve 14 üncü ravunlta Şa .... Cihanııir, mubadm fili~ e di-,.•n neş"esini zayi eder. 1 Artuı• •ar ı bqladı. key göc 1 >emiş bir kıvraklıkla 
ıilıiüı giljilııe çarpıpa ~· ~ • Biletler bizim param·zla 50. saldırdı. Şmeliııa yiyor, yi)or. iki 
askerlerden uzakta ve yıne. • 119 Mellmllt LOlfl El.: (Fotoğra~ı· RADYO - ao, 25, 14 ve 7 lira idi. Bütün boksör de g y t gilzel oynuyor. 
bay,,.nlUtn korkunç aavletlennı nın dercini istemiyor.) Müte§Obbıs· yerler dolmUflu. Stadyomun dı· A vant •ı Şerke y <le •. 
dftıGoerek mUphem endlf"ler tir. işlerinde aceleyi ihtiyar eder. g Temmuz Cumartesi prı11nda 4S bin otomobil bekli- Sonuncu ravunl: Halk bey ... 
ıeçiren asıl ordunun ara~ Muhatabına kolaylıkla kapılmoz, 'lotu!Mıl - ( 1800 metro 1 18 «r•· yordu. Seyirciler numaralı bilet· caıı içinde •• Yerinde güçlükle olu-
kurulmut olan otajuıa aır .•• bir işte baş olarak çalışmaktan •ofon, lt,B alaturka .. ., Bıhı Ahmet lerle kolaylıkla yerlerini buluyor rabilıvor. Şmelbg ataktan vaı· 
v k't, bir zindana abl- gıbl haz duıar. Oturucu işlerden ça· Boy heyeti tarafından, 20,5 gramofon ve itiş ve kak•ımadan yerlerine keçiıer .. Şarkey indirmiye baş· nı•üt~heyyiçti. Kulaklannda fil~eridn buk sıkılır, jğbirarı dev.amh ola· opera parçaları, Ajanıı haberleri, saat oturuyordu. Yetmit beş bin ki- Jı) or. 
lıııtOrtOıO çınlıyordu, gBzlenn • e bilir. Parayı israf tan ıçtınıp eder ayarı, 21 Bafıı Ah ınoı Boy heyeti la· ıinin ter biyesi beni biraz müle· 1 ki sağ ve k u vvetll bir sol 
hortumlara takılmış asdkerlena r&fınılan ikinci kıBııo •az, 22 orkoıtr.. essir etti, gözfimOn 8n6ne bizim ı iyor. Şarkey kolaylıkla hır la· 
havaya Uçuıları dolqıyor u. • BlluOf - (BM metre) 20 Hnhlelif Taksim Stadyomu ıreldi. raftan öbür tarafa zıplıyor, Şm .. d f 

" 

Ef (Talebe) ı (F otobra· konıer 20,6 konforane, 20,45 farkı 
1 

l 
Llkin bu hayali uyuş ve 9 A. er • 

0 
5,000 e ya"'m kadm vardı. lingin oyun l rz nı şaşır ıyor. IJl.-ü-•erı'n fevkı"nde bir müşabe· fımn dercini istemiyor.) Zekidir. 

21
'
15 

orkestra. 8unlann ekserisi ince spor elbi· Şmeling sü! unetle oynuyor. Yor· 
.,.- ... . J Belpad - ( 429 metre) 20 Milli ıark ı- Ş l' b · 

deai daha vardı: Çıplak Hintli 1 çabuk müşteki va~ıyet a ır, men· lar, 20,ö konferans, 21 Stravıı ile J...ebar seler ve ıapkalar giymişlerdi. gun gözüktiyor. me mge ır 
Oilfilnmek bir ıeyler karar- faatlerine dokun~ıya ge!mez .. Pek den muhtelif operetler. Çorapsız ayaklannda bizim hamam miskanlik attı o1uyor. 

k T. dalma k atkar değildır. Zekası nısbe- Roma - ( 441 metre) 21, 4ıs Opera- nalınlarmda benziyen iskarpinler Ve maç biti or. laştırma istiyen ımur, ti. anndae dcrslerile ~oruJmak istemez. dan naklen Harken operası . vardı. Dürbünlerle oyunu seyredi- Hakem rin e çıluyor ve Şar-ve daima onun kin haykıran örtll- k ld k 
d He- lnti'zam kuyudatıle pek AIAkadar Prat - ( 488 metre) 20,0:; Aka- yorlardı. ke;in elini a ıra a onu şam· ıtiz endamile karf&laflYOr u. · 00 20 N·ıhayet karanlık bastı .aat 8 pı'yoıı ilan ed'u r. Bu maçın haa 1 fill araamda olmaz. Tavru hareketlerile ken- deminin konsen, ~o, radyo filmi. , 

rif o alay a •Y er . • Dk Viyana - (517 metre) 19,80 Şarkı oldu ve ring fiı:erinde bulunan ı lat ııdau Şu e iııg ylııde -· ve 
ideta bir Hindu llilıı gıbı y • diıini sevdirir. konocrl, 20,5 çifto piyano, 21,35 konaer. 40 projektilr yandı. Otomatik· Şarl eı yüz le 10 alacak! r. tıellyordu. Elinde tattai'D deyaek Peıte-(550 metro) 21 Konıer, 21,5 man her erkek ukasıadakine Bu nıuaızam kal balık, 1 Uyiik hayvıuılara bile intikam arzmu Fetef,.,,, Tdlll K_. ılUdyoda komedi. mini olmamak IÇID ıapkasını bir s~ikü 1 iç'> e muhteşe11 sa· qdıyan efoanlu bir asayı ıncL.,.. lfladS.yfuu&da bıılacalaıııııı. Varıon ( 1411 metre) 81 Br.111 çıkardı. !ondan le er t 1 er çıktı. 
rordu. -~·~~d~JJ~~;;;;;;;;:::;~~~~~~U_~m~u~si~ki~,~2~2~k~ow~s~er~,~2~3~,50~d~a~nı~b~&~v~~~a~rı~._L~jBo~Jm~~k~o~m~İ~l~O~D~UL.!Vel..Jyjj~~ı:.....J~---~~~~~~~ ...... --~---8DyDk Cihangir, -!•O ça ı· 

Uğraşıyordu 
Gördüğü Kanlı İbaretti Bir Boğuş1nadan 
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ÇANAKKALE 
İngiltere HUktmetl t&rafınclaa Ga ı r ~ 

Hı. ne hediye edilen eserin tercUQlHL 

BIKAYB 
w M 

Yazan: 
Cen•ral Oglander 

-37 -

lngilizler raya Asker ihracı Planını 
Değ·şt·rm ye a ar Verdiler 

Yukardaki miltalealara istina
den 23 Martta Jeneral Hamilton 
tarafından kabul edilen planı, 
25 Nisanda tatbik edilen ihraç 
pltlnına benziyordu. Bu plftn mu
cibince 29 uncu fırka Fran-
ızların himayesinde ada-
nın cenubuna ve Avustral· 
ya ve yeni Zelant fırkaları da 
Kabatepeye ihraç edilecekti. De
niz tarafından münakale mUenı· 

men olduğu için, bu vasi ihraç 
ameliyesine yapılan itirazlara 
ehemmiyet verilmemişti. BilAklı 
iki cenahtan birden yapılacak 
ihraç ameliyesinin büyük fayda .. 
hr temin edeceği ümit o!unu· 
yordu. 

Bu sayede birinci gün çıka· 
rılacak • askerin ikinci gün iki 
misline çıknrılması, ve Sarıbayır 

· civarında asker bulundurmak su· 
retile, Adamn cenup ucuna Türk· 
Jerin kuvvet göndermelerine mü· 
manaat olunması mümkündü. 

PJanda, Bolayır civarında 
Tiir'<leri Bolayıra cezp için orada 
bir niimayiş yapılması kabul edil· 
mişti. Bu nümayişi, ihtiyat asker
leri i apacaktı. 

Binaenaleyh, nakliye vapur
ları lskenderiye ve Portsaitte top
lanırken, harekat planı kuvvet
lerin tasnif ve tevziine mil· 

ait olacak derecede inkişaf 
etmiş bulunuyordu. Jeneral Ha
milton Portsaide 26 Martta var
dı "e oradan da Sir Con Maksi
" d !c görüşmek üzere Kahireye 
geçti, ertesi gün de İskenderiyede 
kar.ııgahını kurdu ve bil karargah 
henüz lafıan kararg&h idi. Karar
gah erkanı harbiyesini getiren 
gemi Mısıra ancak l nisanda 

varabilecekti. Bu heyet gelin~eye 
kadar karargahta mevcut zabitan 
atl'.:ak idari işlerle meşgul olmıya 
mecburdu. 

Asker ihracı için yapılan ter
tibat, plAndaki tebeddülAta tev
fikttn tadil edilmek lazımgeldi, 
bu sebeple hazırhklarm ne suretle 
yapıldığı hakkmda biraz malümat 
vermek faydalıdır. 

KnargAh Mısıra gelmeden ve 
Jeneral Hamilton Başkumandan 
tayin edilmeden evvel Anzak 
kolordusunun Boğazlarda kulla
nılması ihtimali Uzerine bazı ha
zırlıklar yapılmıştı. Bu tertibatın, 
jeneral Hamiltonun pl4nına uy
duğu nisbette, muhafaza edilme
sine karar verilmişti, ve bu 
kolordunun ihracı için karar
gah~ umumi yalnız umumi 
talimat vermekle iktifa etti, ha
:tırhk devam ettiği müddetçe bu 
siya et muhafaza edildi. 

Deniz ve kara kuvvetleri Baş• 
kumandanlığı tarafından kat'i 
plan hazırlandıktan ve şimale 
yapılacak ihraca iştirak ede
cek gemiler taayyün ettikten 
sonra, Jeaernl Bırduvodun lmv
vetlerini ihraca ait teferrüatı 
ayrıca harekatı icraya memur 
za bitanln bilistişare kararlaştırıl
dı, asıl harekat ıçın ayrılan 
29 uııcu fırkanın ihracı işinde 
mesele tamamen değişti. Bu fır

kanın ihracına ve sairesine ait 
blilün tefcrrüat umumi karargAh 
ile Başkumandanlık arasında 
iıH' ·den inciye tetkik edildikten 
auıır,l tc.,bit olundu. 

1 

Çanakkale harbinde ela geçen lngmz esirlerinden bir kafile 

27 Martta Portusait de 27 j araya toplamak için tam bir ay 
nakliye gemisi toplanmışh. Erte- sarfelmek lazım geldi, erzak ge• 
si gün de İskenderiyeye 29 uncu milerinde de ayni karışıklık bü-
fırka ile Fransz kıtaatını lıa- kilm sürüyordu. Bu sebeple her 
mil olan elli kadar nakliye gemiyi boşaltıp tekrar doldur .. 
gemisi gelmişti. İlk iş hayvanları ma~ J5zım geliyordu. 
ve askerleri çıkarıp kampa gön· ikinci tedbir olarak, harp gli· 
dermekti. Burada gemilerin bo- nU iki koldan ihraç edilecek 
şaltılınası, i.issü harekenin isken- kuvvetlerin tam miktar ve teşki-
deriyeye naklinde isabet edildi- latını tayin etmekti. ilk hamlede 

ihtiyaç hissedilecek hayvan, ve 
ğini gösterdi. Hatta lskenderiyenin milhimmat miktarını tespit etmek 
geni' rıhtımı bile gemilerin bo- lazımdı. Bunu layin jçin de çı-
şalıp doldurulması için kafi gel- karılacak askerin miktarını bil-
miyordu. Eğer rıhtımımız ve açık miye ihtiyaç vardı. Bu mik-
denize maruz Mondrosta bu ihraç tar ise, ihraç sahası ve 
ve irkap ameliyesini yapmak ihraca yardım edecek küçiik 
mecburiyeti hasıl olsa idi, gemilerin miktarı iJe tayin edile-
muvaffak olunamıyncağı mu- bilirdi. 
hakkakh. Acele ile Londra- K:uaya çıkarılacak hayvan ve 
dan vapurlara yerJeştiriJcn kıta- arabı:ılann, ilerliyecek orduyu 
at ve teçhizatım lskenderiyede takip edebilecek halde bulunması 
karaya çıkarmak mecburiyeti ha- lazımdı. Çünki daha ilk günde 

ihraç kıt'alarmm hayli ilerliyeceği 
sıl olmuştu. Çünki her şey karma- tahmin olunuyordu. Fakat bunu da 
karışıktı. Mesel§ 29 uncu fırkanın tayin için yol ve su şeraitini bil-
bir piyade alayı dört ayrı gemiye mek lazımdı. y ollaran arabaya 
bindirilmişti. Keıa toplar IJir va- müsait olmadığı tahmin edildiği 
pura yliklenmişti. için, nakliye işlerinde at ve ka .. 

Bu kargaşalık yüzünden 29 tırdan istifade etmek ınevzubahsti. 
uncu fırkanın mühimmatım bir ( Arkası var ) 

... 
Memleket Melcteplerinde . - -

T ekirdağı Ortamektebin-
de Bir Müsamere Verildi 

Tekirdağ• (Hu· 
sust) - Tahs:ı 
senesinin, niha
yetlenmesi, T o· 
kirdağmda muh-
telit Ortamek
lebin mezunları 
tarafından güzel 
ve umumiyeti 
alakadar eden 
bir müsamerenin 
tertibine vesile 
vermiştir. 

Müsamerede 
Vali F ahrdtin Piyeste doktor ve falr rollerini yapanlar 
Beyle biitün ka- lhrahlm Sıtkı ve Recai Ef. lor 
saba memurları, talebe velileri J ağır rolünü de Samih Münir Bey 
bulunuyorlardı. Keman ve piyano üzerine almışh. Mükemmel bir 
refakatile hep bir ağızdan söy- san'atkiir tekniği ile piyesi sey-
lenen istiklal marşı, müsamereyi redcnleri takdirkarı bıraktı. 
açtı. Sonra talebeden Nedime H. Şair rolünde İbrahim Sıtkı ve 
Ahmet Haşim Beyin "Nehir üzerin· diğer arkr.daşları, cidden muvaf-
de,, şiirini okudu, yine talebeden fakıyetli bir netice aldılar. 
ki.içlik Akılin " Şemsiye Hırsız· Sonra kcmanist Muzaffer H. 
ları ., isimli monoloğu, kesif bir "Rus şarkıları,, ve Fausttan bazı 
kalabalık halinde bulunan davet- parçalar çaldı. Burhan Cahit B. 
lileri hakikaten aeşelendirdi. 

Bu g\izel rasimeye, " En so~ 
fırçalar ,. i~mindcki üç perdelik 
piyesin temsilile nihayet ~erildi. 

Piyes, 11 Mediha Mithat Ömer,, 

Mehmetçiğin hitabesini okudu ve 
Hanını kızlarımızın. milli zeybek 

oyu:-ıu, ahenk ve intizamın çok 
nefis bir ifadesi halinde herlresi 

Hanım efend\nindi. Temsilin en nıUteiıassis etti. Ahmet Hilmi 

ı 
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Bu Sütunda Hergün 
Yazan: Esat Şefik 

Bir Sevgilim Var! .. 
----B·- -

Bir hatıra defterinden: 

Sevdiğim bir kız var.. Sevdi· 
ğlm kızın uzun kirpiklerle göl .. 
gelenen ·iri siyah gözleri, alnını 
süsliyen siyah kakülleri var •• 
Sevgilimin ruhunda membaı tü· 
kenmiyen, kudretini aşktan alan 
bir şelale ve benim ruhumda sev· 
gilimin varlığı var .. Alfahın yarattı• 
ğı namUtennhi kflinat içinde, yeşil 
dağların, vahşi ormanların engin 
ufuklu denizlerin Ustuode yaş1yan 
iki ıey var: Bir o... bir ben. 

Benim için ondan başka büUin 

!nsanlar birer kukla ve ona alt 

olmıyan bUtUn herşey birer hiçtir. 

Bana: 

- Ahmetle Fatma sevişip 

mes'ut oldular.. Derlerse inan .. 

mam. 

Bülbül glile aşk neşideıl 

okurken çatladı .. Derlerse gUlerim. 

Çünki onların hiçbiri benim 

kadar sevmedi ve aşkı anlamadı 

ki mes'ut olsunlar. 

. . . . . . . . . ............... . 
Bir yaz akşamıydı.. Cazm 

oynak, çılgın nağmelerini dinli

yorduk.. llık bir rlizglr yllzUmf.i. 

zil yalıyordu. Sevgilimin ismini 
bir dua gibi mırıldandım. 

- Mükerrem 1. 

Başını bana çevirdi. Nazarla

rımız biribirine takıldı. Bilmem 
nekader böyle bakıştık. insan 

yilksek bir musiki parçası dinler
iten en derin bir mesti içinde 

hulya Alemlerinde dolaşabilir •• 

Harikulade bir manzara karşısın
da vecit içinde kalabilir. Fakat 

hen MUkerremin nazarları önUn• 

de hayntın en Umitli hazzını duy• 

dum ve sarhoş oldum. Okadar 
tatlı bir bakışı vardı. 

- Soni seviyorum, dodim. 

ince, yuvarlak kaşları çatıldı, 

çapkın bir eda ile: 

- Sen çok fenasın, dedi. 

Sevgilimin çok hoşuma giden 
Adetlerinden biri de budur. Ona 
ne vakit böyle bir şey söylesem 
kaşlarını çatıyor: 

- Çok fenasın, diyor. 

Ben de cevap veriyorum: 

- Ve sen çok güzelsin.. He
le dudaklarının oynayışı .. 

O zaman gözleri bin bir kıvıl

clmla yanıp tutuşuyor, tatlı tatlı 

gUlUmsUyor. 

. . . . . • • 
Yine bir yaz akşamı caz ağır 

bir tango çalarken dansa kalk

mıştık. Mükerrem kollarıman ara
sında bir kuş hafifliğile uçuyor, 

saçlaramın tatlı menekşe kokusu 

her tarafa yayılıyor ve diğer çift .. 
lerin arasında dönllyorduk. 

- Mükerrem, dedim. Güzel 
Mükerrem, bir gUn gelecek ki 

fstanbuldan ve senden uzaklaşa

cağım. O vakit beni unutacak 

mısın? .. 

- Bilmem, dedi. 

- Elbette bir gUn canın •ı· 
kalacak ve o z aman .• 

Çnpkın ve şuh bir kahkaha 
ile glildU: 

- O zaman derhal kendime 
başka bir macera bulurum, dedi. 

Onun herşeyi böyle, saminıt 
ve açık söylemesine bayılıyorum. 
Bununla beraber bütün yapmak 
istediklerime itiraz ediyor ve 
hep kendi dediklerinin olmaaı 
için çırpınıyor.. Ben bunların bir 
kısmını kabul ediyorum. Bir kı .. 
rnını yapmak iıime gelmiyor .• 
Akşamları saat yirmiden sonra 
benimle beraber bulunmasını 
muvafık bulmuyor. Onu bir tUrl8 
ikna edemedim .. 

. . . 1 • • • • • • 

Geçen gUn bana bir deste 
kağıt verdi. 

- Bunlar eski maceralarımın 
hahrası dedi. içinde birçok re
simler ve mektuplar \'ardı. BU. 
kaçını okudum. BUtnn ifadele
rinde yalvarıyorlar, aşk dileni
yorlardı. ilave etti : 

- Hepsile alay ettim. Bazııı 

benimle hiç konuşmadı bile .• 

- Onlar ağlayıp yalvarırken 
hiç acımadın ml ? 

- Acımadım.. Hem erkekle
rin kadm için ağlaması benim 
hoşuma gider •• 

- Peki, dedim, erkek için 
ağlıyan kadınlar? .. 

- Ooo... lıte onlara acırım, 
gülerim, dedi. 

. . . . . . . . . . . 
İşte bu kadar güzel ve çap

kın bir sevgilim var. 

Benden sevgı bekliyenlerl 
kendi hallerine bırakıyorum. 
Hasetlerinden çatlasınlar.. Ben 
yalnız onu seviyorum. Sevgilisi 
güzel olmıyanlara tavıiye ederimı 
Her cuma gecesi Uç mum yakıp 
dertlerine yansınlar.. Sevgilial 
çapkın olmıyanlara acırım. Çnnkl 
hayatlarını ve aşklarını heyecanııı 
geçirecekler.. Benim umurumda 
degil.. Benim dünyada tek olan 
bir sevgilim var ... 

Y•ni N•ırigat 

" Reslmlt Şark " - Temmuz 
1932 ııiisha" · clört ronkli giizcl lıir 
kapak içiııdc yeni moktepto bahçe 
işleri; çocuklar hakkında bir konfe
rans; EvHltltırıma; genç tairlor va 
halk edebiyatı~ Sumer vo llititlorde 
din; Vahşinin intikam1; Gölge; maka
leleri ilo daha birçok kıymotli yazı· 
lan ihtiva etmektedir. 

Çiçek Kardeşi - Afyonkarahisa
rında Giiııdüz imz.nsilo ııc>şredilmit 
kllçiik bir şiir kitabıdır. 

Cazbanttan Çöle - Toros neı· 
ri~ atınııı 4 Uncu Emyısını teşkil edi
yor. Morsindo Scrımt imzasile çık

ını ,tır. mıçuk vo cdcbt hikilyclortlon 
nıflrokkcktir. 

lstanbul Ticaret va Sanayi 
Odası Mecmuası - Haziran nüs· 
hası çıkmıştır. :Münclorecatı: Türkiye 
Ticaret vo Sanayi Odalarının umumt 
karar ittihaz etınok saltlhiyotlori, 
Bulgaristıında tütün ticaroti1 goçon 
12 ny z:ırfıııda bankacılık, tUtün kon
gresi, lııgiltrronin altın mi)·arını tor
kctmc i, deniz tic:ırcti, Rizodo portA
knlcılık, meclis zabıtları, knnunlar, 
emirler, düııJ a hauı ipek istihsnlıttı, 
ıergilor, pırnayirlor, arz ve tnlopler. 
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işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 
• 
J Edgar Pip Diri •••arrlrlt 

Arnold Gal•11•11 
-44-

--~ı&-~~~---~~~~~--

M .. h • e· Plin • Aman Bunun Çaresi 1 • Belki.. Fakat itiraf Ederim • Artık 
u •-:re: Dönülmezdi - Tuhaf Bir ihtimal - Elma Ele Geçtikten Sonra.... 

• V . tinlerimin ta• J pifman oldum. Fakat artık pri dolapta leli, potinleri 8fll'Abilmek 
· akıl benım po k t lpiz dlnDlemezdi, zar ablmıtb ..... için enelemirde 3.1 amaarah 
~ ihtiyaçlan yo~tu, f~; icat neden korkacakbm? Genç .... dolabı larmak ilamdı. 
edec .. ~lr •• a.mele~ın ne daıım potinleri a&kGp içine ... - Mumalilı Jine calıfacajım, 

egı lnlinır ~ı? • dmm mayı akıl edecek, daha do~ cliyorda. 
Bapmın &zenne bır yal nna vakit ve imkln bulaak Aradan alb •J ...._ .pctl: 

in~. Sarboı oldum, • f~kat 8:' el- defildi, elin~e poti!l ile yıak.... bu mllddet zarfında ,. 
t•Jtm, ne yapayım, ıçımden. .... ibtie•line gebace kuma bır hutueclen çakaab11'• .... 

- tn..811ah potinlerlme ~o- gençti. Muhakkak biJle bir 1111- mm hleremu wnlt. ' lıC ) 
-m111at, temennisi ile iktıfa malin tahakkukuna meydan wr- auma ... a _..... .Y ~ .• ~•-•• 
etti k. ~~ .--mq19p1ıt 

an. miyece ti. · b le siindOderl ,._ br I a .W,. 
lııL Elmas cu veya a vauta . d ı-- ... 

D!ı "T" '- ·uz J • d"kten llODl'A vapoc-t; 8tn e çabtbrt.ı _._ uiıaae19 lngiliz kanuau, ıngı • ~ e f '!ÇU' 1 1 • orJardı 
•lldını Ye lngiliz hapisllanelerı ıeye gelince: Evvelemırde y Arbk en arbdn !, ••u 
L-'-'-da La d al6ma• netli t rı hücremde bulun...,._ 2 ç 1 L--

-tUQQla aafi derece e m cak bir .. ~okbıya '"aklamak lhm- he~:._,_ hatta laer ~~ ta.az Yar mıchr? Şayet yok iıe d lhl ldia fUYOruua. Davan ~ 
llze bhb.- k•lı·me ile nlatayım : dL Kaçmayı aor.rn llJ ece .. L.. ft her bkt"- elifbdin Wr laar-

•- " ... k Zaten bu firar taa'itlltU ta- • ... 7. _._ .. mıiUz lıapishaneleri eJektri • h k 1 mıwacakkad.r fa addedvek anlıı••m ,, __ 
ak od ·w lmk ... 1111na. onu a , L-•-.. ..._L ar ıu,. tek karyolalı a gı.. di umm.., .. -. 
asri teaısatı haiz olmasına rag• fllç btr ŞP.Y • Ba suretle .-._. ........ 
nıen tahdmmtıl edilmez bir yer- .: f prdtıjlm da arkadaflm bana btlytlk mOj-
clir h 1 tah ·ı Fakat o ea~ be _... deyi verdi: 

' e e azah haydutlara 
11 

rOya uzun slirmedi, ilç f •- _ p tini • f aiha,et efe 
:~ilen hGcreler birer cehennem· ıbonra Krafktyda:~•aue 1::g.: geçirmiı~, ::T;.ede •klamııb, 
ır. Ben ıerazat ve zengin bir ha· u genç ar a .... . 1 • • li • b. L--t unuua-

Jattan b. k b ka ılaımııbm. Hayır, pobn enmı JU'tn ~ auap il'. una 
d ırdenbire aynlar• uraya ..: muvaffak olamamqb, da teslım edecekti. 
.!•lhıce bir senenin içinde ta· mabC...lann elbiseleri kilitli bir ( Arka11 Yar) 

•
1Y•cak derecede değiştim, :-ar.p •oldum, nihayet hasta 

lltUlm. Beni mecburen ha1ta· 
•eye IÖnderdDer. Burada "Ro
..... oıa Ye ıerikleri mlieasesesinia · 
\ttlket ... ..,. albnda tamfbİUD 
::.:~ IDealekdaı ile karttlqnııy~· 
it. IDı? Meğer bu zat ta basıt 
~ h&r..ziık e11W11nda tutulmUft 
lae ~ne hapse mahk6m olmUf, ...:::..:.:•mab f8kb ela 

telDİll icia ba-
~tu.cıa bir yara açmış, bu 
.,..._ i1ileımeaine mini olmak 
-~w d e laaatanede yabp aro-
1o1'1QUf, fakat ayni zamanda da 
atlıadilderi kundura atelyesinde 
salıtıYorınutf 
~ .. 11okta,. ........ derW 
lca una bir plin geldi, genç ar-
1 dlfıma hapishaneden kaçılaltl• 
eceji fikriai telldn ettim. Gaz

lerini dart açb ve heme11 yaka· 
illa larıldı: 

- Aman bunun çare117 
Bir .. niye terecldiit ettim, 

lonra: 

- Bunun çarMİ ilk it olarak 
lllahlc6ınıana ell>ilel.mt akJa.. 
dıldara daireye girmek, &zerinde 
&1 No. h etiketi tat•JaD potinleri 
)•lcalıyarak w .. ,e ...,..... 
~ aetirmektir. 11.-. ki,..... 
dGzieri badara dallelilitle ~ ·' 
torannuz, buna yapabiliniaiz? • 

- Belki.. Fakat itiraf ede~m 
lcl çok "'* L. Aleh... iki 
Potini birden: " ~. .. U.de 

-Şa,et .. r • _., 8 
ıetiremeaenlz yalaaz bır tekini 
l•tlrinia, fakat bu ~ clk· 
Irat ediniz sol teki olawal 

* G hkAmdan aynlchktan enç ma u d•kJ • 
bir dakika ıonra s3yle 1 enme 

lıim, meslek 
•eya ıan 'atP 

B&Dgl ıualleria 
C81rabl t 

Pazarlıkla Satılık Ot 
Bakırköy MahnüdllrlOğtbıden : • 
Hazine matlubunun temini tahlili için mahcuz bulunan ~hmıaen 

(300000) tıç yllz bin kilo kuru ot 10· 7 ~ ~ tarihine mDtadif ~ 
o o pazarlık suretile sablac:akbr. Tahplerın ıeraiti anlamak ıpn f e:gün tahsil memurluğuna, m&zayedeye ittir ak için de ihale gtlnfl 

pey akçelerile beraber Şamlar kariyesinde Sabf heyetine mtiracaatları. 

İstanbul Mıntakası 
Sa~ayi Müdürlüğünden: 

1 _ 931 mali senesi ihti~acı. 
• • Gllmrilk resminden muafiyet& 
ıçm • .a.!..l-! 
tadik ediı- mencldı apuum• 
yeden mezkilr senede İf)enemo
·p • 832 mal •eaelİDe de....
~- mevaddı ipticlai)'enin ci• 
ve miktarlan ile 932 maU se-

• ilatİJBCI için talep oluna• 
aesı . 
mevaddı iptidaiyenin cm• 99 
Jlllldarlanm ga.terir ikifer nb
laa beyannamenin 15 giinz al'
fıncla lkbsat V ekjletine g.Sn-

dertllİI• I 
2 _ 1281.1 numaralı thallta 

ubdil k_._..,,,..me merb .. 
(il) U.tetiilcle J11Z11ı olu~ ~~ 
mDeueaelerin mevadda aptidaı-
.W tefkil ._ menddaa 
~ reamt yerilliek flartil• 
tahdit harici olarak ltlıallae 
m111aade werilmek llzere iki 
nDma talep beyannamesile bil'
ate .... V.Wetllie I• 
caat edilmeai veklleti mlişarii· 
nileylladlı• teb!ii edilcliğind.en 
allkadar ıınal mliesseıe sahıp· 
!erinin yuk .. da izah edildiği 
veçlüle be,..aa .. lerini taazim 
ederek lkb.at V eklleti celile
IİDe g&ndermeleri illa olunur • 

SELANJK BANKASI 
r..ıa tar111ı 1111 

SermayHİ Tamamea 
tediye edilmiJ 

30,000.000 Frank 
lclate Merke:si: btanbal 
TllrkiJedeld pbeleri: 

GALATA, 1 TA~B L, 1ZM1R 
All:)UN, ADANA AIERSm 

KAKADENIZ POSTASJ 

ERZURUM 
Yapana D rt • 

11 Temmuz ~aza esi 
glilB akfamı Sirkeci' den we
lmlle (Zonguldak, Wolu, 
s...-, Ordu, Gir-. Trab-
~ ........ Rbe) ,. side-
celdir. 

Fala t.ı.illt fpa Slmeci 
Yelkenci Hanmdaki acephJap. 
na m ... cat. Tel: 21515 

Selinik Bankası 
Se.l&oik Bankuı Galata merkuia

tte ehven Oeret mukabilinde huıull 
kllçflk b11lar ıoar oluııur. 

Etinde mevcut rnotıır ve tefemı .. 
tıle komple köy değirmeni olup 
ta satmak iatiyenlerın Kartal 26 da 
Hayri Bt'yQ hemen telefonla mf ra· 
caatları. 

POSTA 
\ ı.:\ m, ısıyael, l " u YJ ll<AI• 

guetell 

idare• latubul: FAkl Zaptiye 
• ÇataJçeıme ıokatı il 

Telefon latanbul • 20!03 
Poıta kutusu: Iatanbul • 741 
Telgraf: Iatanbul SON POSTA 

ABONE 
TORKIYB 

FIATl 

1400 Kr. 
75() • 

'°° . 
160 • 

ı Seoe 
6 Ay 

8 • 
ı • 

Ecneh 
270J Kr. 

1400 • 
800 • 
aoo • 

Y unaaiatandaki Şubeleri: 
Fototnf fntipr SELANIK, ATINA, KAV ALA, PiRE 
...... ' aı11... .... mumellte. Kredi 

Gelen evrak ıerl Terilmeı. 
lllnlardan mea'ulfye& ahGıaaı 

cenp iç.ta mektaplU'a 1 kVlflu 
Pul D&v..ı lkı.tar. l'otolNfaa tUt..a 80 koratıat •ektuplaft. Her eiM aakit laerlae 

_, __ .__~.18- _- .. ~~-bilir. 

.1..: .. -:..-== .. =--==•;m· •..ııı .......................... ....... AdN>ı detlttlrllm.ı ( IO} kuattaat 

Sayfa 11 

Memlekette Kaçakçılık Mücadeles 

Adana Havalisinde 
çakçı ıktan Eser Kal, ....... 

Adane ( H...a) - H•d.acla 
ııtKmbjl dola11lil• Adma, lra-

pkçalıjm ...... faali1et ..... 
larmdan biri 1cU. Yeal baam 
mer'iyete girmesile hathJan eidtl 
mllcadele, buglln bu havalide 
laem• lıemea kaçakçalajm inini 
tamamen alm ' aibidir. Ara 111'8 

bazı nk'alar oluyona ela banlar 
ehemmiyetaiz, mevzii; alellde ka
çakçıhldardaa ibarettir. 

Apj'ıdaki rakamlar mlca
delede ne dereceye kadar muvaf
fak oluadaju baklanda bize aa
rih bir fikir verebilir: 

Kanunun meriyete ıirditi 12 
klnunuaaniden 30 haziran 932 
tarihine kadar ilıtiaaa mahkeme
mine 547 evrak gelmİf, ilanlarda 
348 ı tamamUe intaç edilerek 
htlkme raptolunmQflur. 

Maznunlann kısmı azamı 
mevkuftur. Bundan baıka bazı 
garazkirların, hasımlarının ev 
veya dllkkAnlanna kaçak etya 
atarak veyahut blıblltOn ...... 
lhbaratta bulanduklan da s&iil
mOf, fakat ait olduta makamabn 
ve lhtisa• Mabkemeainin isabetli 
icraat Ye kararlan aeticai olarak 
hablz yere hiçbir vatandaşın 
aulanmuına, maidur olmuına 
me1dan verilmemiştir. 

Mıntakada son kaydedilen 
kaçakçıhk vak'ası ıudur: 

Geçenlerde vaki ihbar &zeri-
ne TlltUn inhisar idareıi ıube 

.......... - - kac;akçlhk ... ......................... .... 
pllnlaaı• .. n llenldarl 

mldlrlerlaclea Zlp a.,, jandarw 
ma balDk kumandam Aziz S.1 
Ye maiyetimle on kitilik bir jan
darma laınetile ubaha katfl 

Adanadaa Ceyhan kaıamna m• 
Çelml köyOne gitmifler. Mohblr 
tarafından g6sterilea yerlere 
pusular kurmutlar. Sabalua 
dirdüade bqıayaa Iİa laankita 
mini olmupa da 7,5 a dojnl 
açılmıfi bu eanada kiylla prlua
daki pusudan silAb aealeri ıel
mİf, diğer puaubırcla birer iki
ıer jandarma birakılarak o m .. 
halle gidilmif. Sonradan anlapl
dığına gire jandarmalar kaçak
çılann havanla tattıa kıyacaklara
na ,arerek dar emrini ftl'mitler. 
KaçakcıJar bu ilıtara aillhla mu
kabele etmiıler, neticede havanla 
50 kilo kadar tltDn bırakarak 
sisten bilistifade firara muvaf· 
fak olmuılar. 

Diğer kaçakçılar da müsad ... 
me ve aiaten istifade ederek kaç
m11lana da mezk6r kayna dkt 
kilometre cenubundald Yararda 
deresinde yapılan tabarriyat ne
ticeainde kaçakç lann llticagllu 
olan bir hava zeminliğine tesadtıl 
edilmif, orada da beı on kilo
kadar kaçaK tlitün bulunarak mi 
aadere olunmuttur. 

Kaçakçılann huviyeU ta:uameD 
teıbit edilmit bulunmaktadır. 

Sallhattln 

Hava Mektebinin Kaydı 
Kabul Şeraiti 

1 - ikinci ........... 1azala pıtlan laais baluaaalann latlda ve 
weaaild llzime ile Ağıaatoaaa biriad 1Gal1Dden itibaren Y efil
k&yde Mektep Mlidirllljlae mllracaat eylemeleri lazımdır. 

llta-.ı llariciacle baluaup ta vaziyetleri teraiti duhule tevafuk 
eclea taliplvia dahi if bu ftSailo mektep mldlrltlğilne lraal Ue 
alacaldan cnaba gke hareket eylemeleri icap eder. 

2 - Şerait •ualardır ı 
A - TDrk olmak, 
B - Taliplerin Ortamektep (liae ıekizinci uıf) tahsilini 

ikmal etmit ve ugarl on yedi yqını bitirmİf ve azami Jlrmi ya
pnda olmalan (Azamdır. 
(Ortamektep tahsilini ikmal edenlerle ortamektep tahslliac:lea yilk

ıek tahsil g6renler imtihansız olarak kabul edilirler). ŞUlt. mal61, 
asker ve aan'atklr evlltları Ue ecnebi diline vAkıf olan .. r tercih 
edilir. 

Mektep kadrosu ortamektep tabıilini ikmal edenlerle dolmadıp 
takdirde orta mektep tahlilinden dua tahail flrealerden lllUIO ftç
laile mOaabaka ile almır. 

C - Tamüuihha bulunmak ( mlHebusıslan tam olan lautahaae 
heyeti ııhbiye raporu llzımdll'.) 

D - AhlAkı mazbut olmak ve hiçbir clirümle maznun veya mah
k6m olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler: Gedikli kilçlk ıabıtler 
hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele g&rürler. 
(Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler bava kıtaat ve mllessesa• 
tanda ( on iki sene ) mllddetle Hava Ge ildi Kilçük zabiti ol•rak 
ifaya vazife edeceklerini taahbllt edeceklerdir. 

3 - MDddeti tahsil iki 1enedir. 
4 - Kaydikabul muameleai 15 Aj'ustos 932 tarihine kadar de

vam edecek ve bundan ıom.ld müracaatlar kabul olunmayacaktır. 
5 - Aıkerl pilot olmak Ye ukerl tayyarecilijia diter ibtiuı itfe. 

rinde kullamlabilmek lpa eneJj ha•a makiaiıt mektebiDi muvaffa-
.-... : ............. tm.. 

8 ..,. Denltre 8iiiaci Tepia INdayetw-. t.·9'••• (1851) 
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SON POSTA 

F ABRIKANlr·, 
ACENT ALARI 

YALNIZ KOT AHY A 
KİREMİDi KULLANINIZ 

18.TANBUL 
l:t'M!R 

NKAflA 
1\0~"\'P 

.ılK:lıEHh 
ÇA~KIRJ 

Ucuz, Sağlam 
Evsafça Emsaline Faiktir 

tlALIKESIR 
IANDIR'\t!A 
AK Hl SAP 
\4ANISA 
KASABA 
SALiHLi 
MENEMEN 

( EML~e EYTAM ~§] IL.ANA_fl::11, .. S·'uesumz,F.SZlsa·bu•nBsu·z~, ~asız• _ ::.;; ııımm~~= ;;;;~....J Seri tmış olmak, yüıünUıü tcravetlnt 
muh .. fau, kırmı•ılık ve çıbanların xall 

Emlak ve Eytam Bankası o m•ını latlyMHtul. 

İstanbul Şubesinden: 
Büyükadada taksitle satılık arsalar 
Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
321 Büyükadada Kevkep sokak 9 No. 128 m. arsa. 10 
329 H Pervane " ·~· 57 No. 34 m. " 5 
330 

" " " " " 
67 .. " 

7 
337 

" 
Yalı mahallesi Kiiçük karakol sokak 
6 No. 10 m. arsa. 5 

349 • Maden dalyan 1/8 hisse, 50 
415 • .(aranfil mahallesi Tirnyano sokak 

27 No. hane. 40 
435 

" 
Karanfil mahallesi Fıst•klı sokak 4 
No. 1511 m. arsa. 30 

334 
" 

Yeniyol Firuz sol<ak 14 No. 60 m. 
arsa. 

BalAda yazılı emlik sekiz 
taliplerin 2ını932 Perşembe 

racaatları. (23} 

6 
taksitle hilıniizayede satılacağından 
günti saat 16 da şubemize nıü-

Taksitle 
/ık Çiflik 

Ve 

Ve Kapalı Zarfla 
Ve Köşkler Ve 

Mutena Arsalar 
ESAS MEVKii VE NEV'İ 

Satı

Otel 

TEMiNAT 

222 KUçllkçekmece Ali Bey Turan ve Tahlakalc çiflikleri. 5000 
l99 Sirkeci Hocapaşa Şahinpaşa oteli yanında medrese. 1700 
229 LAieii tramvay caddesi 114-116-118 No. 400 M. arsa. 500 
264 Kurtuluş Papazoğlu Tulumba sokak 11 No. apartman. 350 
1ı Üsküdar Koşuyolu 160 dönüm taı·la. 450 

7;, Kandilli .. Vaniköy caddesi 1 No. han· 330 
177 Kandilli • V aniköy konak ar ası 1335( ı M. 330 
194 Kandilli· Vaniköy sabilhant: ar ası. 400 
204 Beykoz Tokat mevkiinde Hasahır bahçesi. 350 
138 Büyükada Nizam Seferoğlu köşkleri . muhtelif 
143 BüyUkada Mayandros volisi. 4000 
168 BUyükada Otel Dolaplaj. 1000 
94 Heybeliada Yalı caddesi 2 No. gazino. 500 

Balida yazılı emlak 8 takaitlc ve ( kapalı zarf ) usulü ile bil
müıayede satılacağından taliplerin 1 8 . 1932 pazartesi güntl saat 
on altıya kadar şubemiıe rnüracaatleri. (21) 

~ .. 
iş~ihasızlı'< ~ c .•• vct,iz.ık halabnda büyü" 

faied ve tesiri görüien: 

FOSFATLI 

ŞARK L 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

MAZON MEVVA TUZU 
Kolay blr Hazım temin <'der 
mide H bar&akları temiZl(•r .. 
Baeuru k6kUnden keser 
'1 anını Jiltır ,.o 1.evlılo ıçilebilir 
Mazon i min dikk~t ediniz 

Büyiik şlıc•I 100 kuruş. 
Dcpo:.u l~ Bıınk ıaı ar'rnı;ında :MAZON 

iiEıum. Botton cc-u depoıudur. ""'IE!!a!JaİI 

FABAIKASI 
İstanbul Çenberll Ta~ 

Ucuz Ve Nefis Et 
Almak i tiyen meraklıhlr Pendik' 
le iskele yanında 6-1 numaralı 
dükklna mutlak ziynret etmelidir. 

Sıhhi 'yemekler • Buzlu içkiler 

FRfGECO 
18 ay vade ile _J 

SATlE 
Naim Vapur idaresi 

ADANA 
Vapuru !1 Tcrnmuz CUMAHTE~I 

•Tııncı snat 18 de. irkeci rıhtımından 
~.ırokctl Ç:ııı.ıl,kale, 17..ııir, K1HU:k, 
\ntnl) 'o Mcrein'c yolcu \·o oşya· 
rı tic.Lri n nlar:ı.k har<>kot cdC'eektir. 

Taf il ıt i~uı: n:ı.latn, OHınrtlk k:ı.r· ı 
il ınd :--ito Fr,w (7 Han No ı~ ya· 
ı.ıhııno iııo ıııür ıea,ıt rcı J; o. 1011 

Çocuk baslnlıklan nılile ıusı iı 

SEf~İ Af~İS EKREM H. 
Beyoğlu mektep ı;o!<ağı Tel: 2496 

= 
Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı Ali 11!.lcrom, Selim Raııp 

Neıriyat Mildilta Halil LCUf• 

Temmuz 9 

BÜYÜK AKDENiZ SEYAHATi 
AKDENIZIN; en lüks, en seri, ve fevkalade 
konforlu 3500 ton hacminde "İRA" vapuru ile 

Pire, İskenderiye, Rodos 
Soyahatine ittirak edecekler her hususta memnun kalacaklardır. 

Cemiy•t fiat huautıunda oldutu, gibi vapur huıuıuııcia da bfiyük 
fedakirlıklı.r ihtlyarile nihayet 1 IRA., vapurnnu temine nıuVAffak 
olmuttur. Seyahat kat'i olarak 20 tommıııda batlıyacakhr. 

Fiatlar 
LUks azimet ve avdet 
Birinci 
İkinci 

• 
" . 

.. 

.. 
,, . " 

Üçüncü " ~ 
TAbldot: Sabah, ö~le, ikindi, 

akıarn ltahvaltı ve yemekleri 

dibil yevmiye 350 kuruıtur. 

:iuıusi f evkallde lüks aile ka· 

maraları da mevcuttur. Arıu 

edenlerle fiatlcr hususi ola

r ak kararlaştırılır. 

lstanbul, Gelibolu n Çanak· 

kaleden gelecekler SAADET 

vapuru ile geldikleri takdirde 

yüzde elli tenzilattan istifade 

edeceklerdir. Aydın ve Knsnba 

demiryollnrı güzer~Ahından ge

leceklerin de nısıf ücretle aıj.. 

met ve avdctlcri kumpanya- l,ı, 
larca kabul edilmi1tir. 

Vapurda >•atak adedi mah· 
dut olduğundan iştirak edecek-

lerin vaktinde müracaatları 

lfir.ımdır. Vapurun Giride de 

uğraması talep edilmekte jse 

de bu husus müracaat ede· 

ceklerin miktarına bağlı oldu-

, 

y~mekU 120 Hra 

" 90 " 
" 65 " 

yemel(siz 50 " 
o 30 " tundan Girldc gidecekler 

azami 10 t«ımmuıa kadar mü

racaatla kaydolunmalıdırlar. 

Ecnebiler içi.o milnferit pa• 
r;aport lUuamelitı yapmak za.. 

rureti oldufundan ( muamcJ~ıi 
tarafımaxdan yapılmak üzere) 

pasaport ve vize masrafları 

kendilerine ait olmak sure• 

tile iıbu seyahate ecnebiler 

de iştirak edebilirler. (Ecnebi

lere ait pasnport ve vize 

mnsraflarında azami . tenzilit 
temin edilmiştir.) 

MÜRACAAT YERLERL 

Türk Maarif Cemiyeti lzmlr 

Mfımessilliği: Selanik Bankası 

karşısında No. 9 Telfon 3911, 

Sabri Veli B. ticarethanesi, 
Peştamnlcılar Çukurhan karşı· 

sanda 71 numarada telefon 

2728. 
lstnnbulda: Tilrk Maarif Ce-

Satılık Haneler ve Yalılar 
Bclıukto bir tarafı Iırı •ı diğer tarafı .Millet lııdıçı,si öntindeki 'l'ramvay moy· 

dnnilo muhat olan ada\·ı tcikil oden 1400 metro arsa üzerino mebni 18 • 2;; 
ııuuınr:ı.lı '.\ odi bap hane ilo Iloya.cı köy11ndo liç lıap ırnhiUıaue toptan Ye pe
r:ıkcndc nede Ein.tılılctır. Boyacı köyUnclo Halim Pnt !t nkaretlerinde Mehmet 
Zokı Boyc ıniirac:mt edilmesi. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

12 inci Tertip 6. ıncı keşide 
11 temmuz 1932 

Büyük ikramiye: 
200.000 Liradır. 

Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000, 
10.000 Liralık ikramiyeler ve 

100.000 Liralık bir mükafat. 

Türkiye 
kasından: 

Ziraat Ban-

Ziraat Bankası Müfettiş namzetJiği için 20 temmuz 1932 çarşam
ba gtinü sabahı Ankara ve lstanbul Ziraat Bankalarında bir mil· 
sabaka imttihanı açılacaklar, işbu trahriri imtihanı kazananlar 
Ankarada yapılacak şifahi bir imtihana tabi tutulacak ve bunda da 
ihrazı ehliyet eyliyenlerden altı Miifettiş namzedi alınacaktır. MU· 
çabakaya iştirak edeceklerin Mülkiye Mektebi, Hukuk veya lktısat 
Fakültes\ veya Ulumu Aliyei Ticariye mektebi mezunu veyahut son 
sın ıf müdavimi olması Uizımdır. Diğer Fakülte veya Yüksek mek· 

. tep mezunlarının müsabakaya iştirak cyliyebilmeleri için en aı iki 
sene mali müesseselerde çalışmış olmaları şarttır. 

lmtihan programı ve şeraiti saireyi havi matbualar Ankara, Is· 
tanbul ve İzmir Ziraat Bnnkalarmdan tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbaada yazılı fotoğraf ve vesikaları bir mektuba leffen Anka· 
raJa Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdiirlüğüne nihayet 14.7.93Z 
akşanıma kadar bizzat vermek veya göndermek suretilo mUracaat 
etmi~ bulunmahdırlarlar. 


