
iDARE: IST ANBU-

Adliye 
Veznedarı 
Tevkif Edildi 
Veznedann " 11,800" 

Lira Açığı Vardır 
İstanbul Adliye veznesinde 

•pey zamandanberi tetkikat 
Ye teftit yapılıyordu. Bir buçuk 
ay enel vemenin kualan 
mnhnrlenmiı, vemedar Celil 
Beyin hesapları gözden geçi· 
riliyordu. Daha ilk gtınlerde 
veznedarın milhim miktarda 
açığı çıkacağı tezahllr etmiş, 
fakat bu açığın bir ihtilistan 
Elyade ihmalden doğdutu 
lannı hlsıl olmuştu. 

Tetkikat nihayet don neti· 
eelenmiı ve Celll Beyin, 
limmetine (11,800) lira reçir
dlği tahakkuk ederek iklnd 
mnstantikliğin kararile dlln 
akşam tevkif eailmiıtir. Celil 
Bey muhakemesinin mevku· 
fen cereyan edeceği haberini 
duyar duymaz çok ağlamıı, 
birkaç defa baygınlık geçir-
llÜf tir. 

Mösyö Venizelos 
Bugün · Romanyadan 
Gelmesi Bekleniyor 
Y unaa Bqvekill M68y6 

Venizeloı bugtln saat iki bu
çuğa doğru Romanya 
Yapurile ıehrimize gelecek, 
pazarteai ayni vapurla Pireye 
hareket edecektir. MöıylS Ve
nizelos, burada, Yunan sefiri 
Mösyö Polihranyadea'in Yeni 
klSydekl evinde misafir kala
cakbr. M6sy6 Venizeloı Av
rupadan dönmektedir. 

Soygunculuk 
Şehirde Otomobille 
Adam Soyuyorlar 

Sabri Efendi isminde birisi 
polise müracaat ederek Oksi
yon isminde bir şoförle mua
vini ve ismini bilmediği diğer 
bir adamın Karagilmrllkte 
kendi nzerine abldıklarını ve 
(159) lirasını çaldıldannı söy
lemiftir. Okaiyon yakalanmıfbr. 

Samatyada oturan Şadi 
Efendi isminde birinin başı
na da biyle bir bldise gel
lllİftİr. Bu zat dlln gece evine 
liderken arkasından bir oto
mobil yetiımiı ve içinden 
çak.an nç kitinin hücumuna 
uğramıfbr. 

Demir, islim ve Rami İl
aıinde Dç kır bekçisi olduk· 
ları anlqılan bu adamlar 
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TİC BiR 
İstanbul - Ankara, Ankara -
Erzurum Tayyare Seferleri 

932 Senesinde Hava 
Postalarımız Başlıyor 

BiR ELMASIN Moskovada "A,, Ve "Bn 
HIKA VESi Rus Takımlan Maçınd 

Podll taggtueleri A.p 61•'- V•cllıl 14 tipinde olacalctır 
(Y Hlll 3 Dncl uyfadaclır) 

~~----------..... ----------~~ 
Tütün İhracatımızı Şiddetle 

Alakadar Eden Bir Müzakere 

Yeni Milli Tefrikamız 
... Jt 

" Kucaktan kucaj'a ,. 
lımindeki tefrikamıı bit· 
mek Ozeredir. Yerine 
" Bir Elmasın HlkAyeıi ,, 
isminde, küçük, tatlı ve 
kıvrak bir tarihi tefrika 
neşredeceğiz. Osmanlı 
opllarile Karaman otul
ları arumda ıınsı ve 
ıekl bir kadın parmağı
nın çevirdiği entrikalar 
ıizi bir müddet merak 
ve heyecan içinde bıra· 
kacakbr. F evkalide iı
lenmiş, ince ve güzel bir 
n.l6pla yazılan bu tafri· 
kamızdan aonra n91redil
mek llzere aynca yeni ve 
bOyOk bir roman ha
zırlıyoruz. 

Gemlik-Bursa 
Soyguncuları 

Orhangazi, (Husuıi) - Bur
sa - Gemlik toıesi llzerinde 

Şehrimizde tlltUa iılerile meıpl blr mile11 ... •~H..,ıill41a-.ııllf'-~°"'9tol9lol.il " kamyonlan çevi-
mlatacel bir ......, ...... • t.ı.rafta. a...... ... rere1r ..,~ulr ya~n 
Tabako 18mindeki tlttOD tirketile oa seaelik bir a .. Orbaaıazinin Gemlç klyDn-
kaYeleai yapmak için mllıakereye rfrittiti yazılıdır. iki taraf a den Celllt oğlu Halil ya-
tup takdirde Ameriknla tirket kendisine ltıım olu tİtla pılan takibat neticesinde 
yalnız Ruslardan alacaktır. Halbuki bu ıirket ılmdiye katlar hOkimete teslim olmuştur. 
bizden tntnn alıyordu. Esasen blıim Amerikaya r•pbfınflt Bu adam epey zamandanberi 
tUtlhı ihracatı da bu ıirketin mubayaahnden lbarettır. kaçak bulunuyordu. Yine 

inhisar idaresi bu mO:ıakereden derhal haberdar edilmlftlr. Orbangazinin Çeltikçi k6ylln-
ldarenin ciddi teıebbüılere airiımek lıer• oldup laaber den olup aynı zannaltında 
alınmaktadır. bulunan Llz Hüseyin de ya

Gönende Bulunan Eski 
Ve KıymP-tli Eserler 

Toprağın Alb Ha
zine Dolu Gibidir 
Gönen (Hususi) - Birkaç 

zamandanberi Gönen ve ha· 
valisinde pyam dikkat etki 
paralar meydana çıkmaktadır. 
Bu paralar, muayyen nokta
ların kazılması neticeli deiil, 
bazan burada buan bqka 

bir yerde fakat daimi ayni cinai 
ve mahiyette olarak mey· 
dana çıkıyor. Bu paralardan 
bqka eski Roma devrine ait 
bir takım etya da bulunmak· 
ta ve ıunun, bunun elinde 
kalmaktadır. Esuh ıurett• 
yapılacak bir tetkik ve haf
riyat ile Roma devrine alt 
çok kıymetli eserlerin toprak· 

Gönende el• ıeçlnl• eJd 
Romtı ,_,..ı11n 

tan çıkarılmua mOmktıa ola· 
c:akbr. 

Rusyada Üçüncü Maç Bugün 

kalanmak üzeredir. 
Bu vak'ada alikası olduğu 

zannedilen GOreli Kopuk 
Mehmet hentız elegeçmemiş 
he de tutulmuı bir gOa me-
ıeleaidir. M. Hogrel 

Gizli SilAhlar 
Berlln, 22 (A. A.) - Berli

nla prk mahallesinde, 12 si
illa Mndığı ile sair birtakım 
mtlblmmat meydana çıkarıl· 
mıthr. Bunlar bir komDnist 
tefkilltına aittir. 

ecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dlnkü nGıhadan Devam ) 
Elbette ona hiç ıtıpbe ıok-

tur. Bu zamana kadar rk
dtllderi ve anladıkları fibi 
bunu da ıöreceklerdir. 

( Devamı 6 anc:ı ıayf ada ) 

ava 
ahramanları 
Memleket semalarında 

Leniograt 23 (Darülfllnun takımile giden muhabirimizden)- yükselirken ıebit düten 

1 

Sporcalarımız Moslcowı İ•ltı•-611811tl11 61r 
A,alılla: fHlf on perı~re•illlle 

.,,.,,,. 

Moıkova, (HulUll muhabiri
mizden - Bugtla Moskovada 
ikinci ıllnümllz... Saat tam 
sekiL Kahvalbya gidiyoruL 
Geç kalanlar kabvalbyı kaçır· 
mamak için acele acele bazar
laoıyorlar. Burada kahvalbyı 
kaçırmak aaat ikiye kadar 
açlığa tabammnl demektir. 
Hayatımıı okadar muntazam, 
yemeklerimiz, Çelebi Saldin 
tabiri veçhile, okadar enfes ki, 
ba1aiı harika ••• 

Btiracla ..._ Jceadlai rama-
zanda zannediyor. GDnde tam 
dart defa yemek. Hele •onun
cuıu bizim sahura yakm bir 
şey... Bıunn kafilenin nefesi· 
ne diyecek yok.. Yemekte 
H6snUnlln küç6cllk g6zlerini 
biraz daha kısarak g016şü, 
Saimin taklitleri, Sadinin bir 
Amerikan milyoneri gibi ku
ruluıu, Rebiinin mütemadiyen 
Sirkeciden bahıediıi, Reıadın 
Hamidiye, Tqdelen sulannı 
uayııı, Rızamn Taksimdeki 

lıkembe çorbacı11m huretle 
anııı bilbaua zikre .. ,.. 
mevzular. 

Saat onda buraya ıelcliil
mizdenberf ikinci defa olarak 
antrenman yapıyonu. Maba
cımlanmız, muavin ve mlcl.
filerimlz ayn ayn ~. 

( Devamı 6 ıneı Hyfada ) 

Muhabbet Degil 

Şadi Efeodinin elbiselerini 
IOyup almıılar, kendisini de 
başından yaralayarak yine 
otomobille kaçmıtlardır. He
llftz yakalanamamışlardır. Buraya geldik, hararetle karşılandık, bug(ln Leningrat takımlle kahraman tayyarecilerimlzin 

B 
karşılaıacağız. menakıbine ait bir neıriyat 

ir Sevgilinin Marifeti Moskova, 22 (A.A.) - Dartilfilnun takımımn bugtln yaca· silsilesine birkaç güne ka- Erkek -,& Bak, fU genci görllyor muıun? Yeni evlendi 
I< k d Lıı.tif H gı" maçın neticeıl saat 21 de Zeki Bey tarafınd~n ktOr çe dar baılıyacağız. Bu yazı- hiçbir geca evden dı-rı ,.ıkmıyor. 

, oa a a oturan a e . cal k Leniograttan 1000 metre tulilmevç ile venlece vei ları tayyareci Hayrftnnu y- • ~anevt çocuğunun dostu Salih Mo 0a~~ova ı"ıtasyon~1J bu neıriyatı 1304 metre tolDmevçle ayn Kadın - G6rd0n IDÜ muhabbet dedijiiı böyle olur. 
ırafından bı lda ba a ındaD il& Bey kaleme almaktadır. Erkek - Muha~bet deail, ro~ varm,•! 

~__._..,____._~--1~ ~~~~~~~~~~-~=-=============-L__.~__:_~===:=L:~~&~=====-:=-=~T~~:.!. 
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.. ~ayyarecil~.r~.mi- Tifo 
1 .zın Teşebbusu Ve ; t b ıJ J 

H ık F.k . .ıs an uıuaua 
a ın ı rı G .. ..l, _,, .. 
(Son Poıta), memlek•tte OTU UU 

JOn Beş Günlük 
Mühlet Dün Bitti 

ıivil tayya.recllltln ıeniş 
faaliyetine, yine memle• 
ket ticaret ve müdafaaaı 
aoktuından aamimi ta· 
raftadır. Bu huauata yu
dıldarımız nihayet tahak
kuk etti, aivil tayyarecl
lerimlz bu faaliyete ba•
Jan.ıç olarak bir klüp 
teaialn piştiler. DOn 
verditfmlz bu haber et
rafında bugün de halkın 
mütıı.leaaını ııakledlyoruz: 

Sat Bey Beyazıt Ali Rıra Pat• 
yo~u 43 

- Asri cemaatlerde hiçbir 
~ yalnız ş hıalann teşebbü i
le başarılamaz. Şimdi tayya· 
recilik dünya nakil vasıtaları 
arasında mUhim bir mevki 
aldı. Her millet sivil ve resmi 
tayyare teşkiliitlan yapmı br. 
Garp medeniyetini benimsiyen 
bir millet aıfatile bizde bu ce
reyandan uzak kalamayız. 
Spor kulilplerimiz olduğu gi
bi muhtelif sivil tayyare te· 
ıekklllleri ve kulüpleri olmalı. 
Halk ve hükumet te bu te
ıekknle yardım etmelidir. .. 

Ahı:ı:ı.t B. (Haliç Feneri Kiremit 
Hkek 102) 

Sivil tayyare tetkillhmn 
iki tUrlü faydası vardır: Birin
cisi ıivil teşkilAtta çalışan 
gençlerimiz ledelicap bir harp 
ihtiyati olurlar, bunlardan 
ordu istediği zaman istifade 
eder. ikincisi de bunlar uzak 
yakın seyahatler tertip ederek 
memleketimize nafi reklAmlar 
yaparlar. Bir ıivil tayyare 
cemiyetine her hald ihtiyaç 
vardır. 

* Maclt B. Oaklldar Karacaahnıet 
Karakol aokak 23 

- Tayyareler bizzat birer 
rekl m aletidirler. işte iki 
Amerikalı tayyarecinin l&tan
bula gelmesi Amerikalılar için 
ne k dar reklam oldise bizim 
için de bir hareket başlanğıcı 
oldu. 

Macarlar bile hava seferleri 
yapıyorlar. Bütiln balkan mil
letlerinin sivil tayyare teşki-· 
latları var. Biz bu itte geç
kaldık. Bir cemiyet teıkileden 
gençlerimizi teşv.ik etmeliyiz. 
Bunlar kovvetleninciye kadar 
da Tayyare cemiyetimi%. ken
dilerine yardım etm~lidir. Ben• 
ce bu yardım bo1a gitmez. 
Çünkti bu cemiyet ordu için 
de bir ihtiyat mektebi vazife
ıini görtit'. Bugün meaelA ti· 
mendUferci, tegrafçı olan 
bir genç asker olunca yine kendl 
ihtisası dahilinde çalışır ve ko
layca istifade edilecek bir hale 
ıelirse tayyarecilikle mefgul 
olan bir gençte yann iyi aı· 

1 kerl bir pilot olur. 

Dün Civar Evlere 
Aşı Tatbik 
Edilmiştir 

lstanbulda tifo tablt bir 
halde ıeyrini takip etmekte· 
dir. Hastalık merkezt bir hal 
almıyor , gezgin bir halde 
-şehrin şurasında , burasında 
zaman ~aman kendisini röste
riyor. 

Hastalık bu defa da lstan· 
bul tarafına geçmi tir. Son 
kırk sekiz s at içinde Akııa
rayda tqradan gelmiı aynı 
evde iki tifo vak'ası kayde
dilmiştir. V k'a çıkan evle 
civarındaki beş ev halkı diln 
Sıhhiye memurlan tarafından 

atılanmışlardır.Sıhhat Veklletinin 
teşebbllsile Beyoğlunda açılan 
altı aşılama yeri pek rağbet 
görmemiştir. Aşılanma için 
müracaat edenlerin miktarı 
çok azdır. ----

Tramvaydan OUşmUş 
Ester isminde bir Madam 

dün Beyoğlunda tramvaydan 
atlamak latemiş, fakat yere 
dUşmüı ve feci şekilde yara
lanmıştır. Şimdi baatahane
dedlr. 

Oç Ayhklar 
Mütekait, yetim ve dulların 

maaı yoklamalan 26 Ağu tos 
akşamı bilecektir. EyluHln 
birinden itibaren de Oç aylık
lann verilmesine başlanacaktır. 

Tarihi Paralar 
Maarif Vekaleti Bun

ları Satın Aldı 
Maarif Vektıleti ıabık Edime 

Valisi merhum Reşat Beyin 
Emniyet Sandığına merhun 
olan tarihi ve kıymetli . eski 
paralarını (7500) liraya lstan
bul Müzesi namına almıştır. 
Vekalet bu paraları teslim 
almak için Müzeler Müdürlı . 
Aziz, Muavini Arif ve Topkapı 
sarayı müdürü Tahsin Beylerle · 
meskfıklt mütehassısı Tevhit 
Beyden mUteşekkil bir ko
misyon teşkil etmiştir. Ko
misyon diln öğleden sonra 
paraları teslime başlamıştır. 

Vapurdan Çıkarken Oldu 
Saadet vapurile tedavi için 

Çanakkaleden ıehrimi:ıe gelen 
Atıf Ef. isminde bir adamca
jız vapurdan çıkarken kalp 
ıektesinden ölmüştür. 

Yeni Matbuat Kanunu Bu Sabahtan itibaren 
Kül Halinde Tatbik Sahasına Girmiştir. Dün 

Bir Mecmuanın Nüshaları Toplattınldı 

Yeni Matbuat Kanununun muvakkat (A) madde1i mucibin· 

ce g~zete ve mecmuaların hukuki vaziyetlerini yeni kanuna 

uydurmak için verilen on bet gtlnlUk mühlet dUn ak9am 

tamamlanmıştır. BlitUn gazete ve mecmualar beyannamelerini 

dlin ak~ama kadar vil yete vermişler, neşriyattan mea'ul ola

cak zatı gastermişlerdir. Viliyette m tbuat işleri için yeniden 

teıkil olunan tetkik bürosu evvelce verilen beyannameleri tet

kik etmiştir. Büro eonradan verilen beyannameleri de tetkJka 

başlamııtır. 

Adli Tahkikat 
Beyannamelerinde hakikat 

hilAfı malumat veren gazete 
ve mecmua sahipleri hakkında 
yeni kanunun muayyen maddesi 
tatbik olunacak ve bunlar Mlid-

deiumumiliğe Yerilerek hakların
da kanuni takibat yapılacaktır. 

Yeni Matbuat Kanununun 
bir maddesi, müstehcen neş· 
riyatta bulunan gazete Ye 
mecmuaların kapatılmaları ve 
milstehçen neşriyatı havi ga-
zete ve mecmuaların toplattı· 
rılması hakkında Adliyeye 
salAhiyet vermektedir. Kapatıl
ma salahiyeti, Müddeiumumiliğin 
talebile mahkeme tarafından 
istimal edilmek ıeklindedir. 

Dahili~e VekiH 
Dahiliye Vekili dlin Çanak

kaleden torpido Ue Bozca
adaya gitmiş, oradan da İm
roıa geçmiştir. 

Baldı rem Mecmuası 
Toplatma allihiyeti de 

doğrudan doğruya mUmddel
umumilik tarafından poliı ma
rifetile icra edilir. 

Yeni Matbuat Kanununun 
toplattırılma b~kkındaki hOk
mü dün (Bıldır cm) mecrnuası 
hakkında tatbik olunmuf
tur . 

(Bıldırcın) mecmuasının dün 
çıkan nüshasındaki bazı 
yazı e resimler hlyasııca 

neşriyat mahiyetinde g&rUl
mü§, gazetenin dtinkO nUsha-
ları toplattırılmıştır. Mecmua 
hakkında b~ sebeple ayrıca 

bir de dava açılmıştır. 

Tevf Jk RUştu Bey Geldi 
H:ıriciye Vekili Tevfik Rüş

tü Bey bu abah şehrimic:e 
ılıg~miıştir. Yakında Cenevreyr.
gi~ ecektir. 

~~~-------... ···~··--------~~~~ 
,Kasım paşada Üç Ev Yandı 

Dnn öğleden sonra Kuımpaşada Hacı Ahmet mahallesinde 
Kaıakol sokağında Hakkı Ef. nin evind~n yangın çıkmış, bu 
ev t.lmamen, diğer iki ev de kısmen yandıktan sonra söndil
rtilebilmiştir. Yangının nasıl ve niçin çıktığı tahkik edilmektedir. 

Yangın çıkan evin ( 2000) liraya sigortalı olduğu anlaşılmışbr. 

Ecnebi . 
Mekteplertn 
Muallimleri 
Eskiden Tayin Olunan 
Muallimlerin Mektep 
Safları Mahfuz Kalacak 

Yeni kabul edilen talimat· 
nameye göre akalliyet mek
teplerinin orta tabıil kısımla· 
rında hocalık edeceklerin ili 
tahsil görmüş ve muallimlik 
ıtajı yapmıf bulunmaları lA
zım geliyor. ilk kısım hocala
n ise ya muallim mektepleri 
mezunlarından veya lise me· 
ıunlarının DarlllfDnuna devam 
edenleri arasından seçilecektir. 

Bu vaziyet karşısında tim
diye kadar hcıcahk edib te 
Ali tahsil yapmamış bulunon· 
)arın ııçıkta kalıp kalmaya
caklarını Maarif idaresinden 
5ğrendik. Karar, bundan sonra 
muallimliğe alınacaklar ıçın 

dir. Bu tarihten evvel mual
tlm olmuş ve vazife yapmış 
olan! nn mektep hakları mab
fıız kalacaktır. 

Haber ald:ığımıza göre Ma
arif idaresine ecnebi ve ekal
liyet mekteplerine muallim 
tayin edilmek talebile çok 
mUracaat yar>ılmışbr. Bunlar 
arasında eczacı, doldor, dit 
tabipleri de vardır. Fakat 
münhal yer çok az olduğu 

için bunların mühim bir kıs
mının talep!eri is'af edileme
mek vaziyeti hasıl olmaktadır. 

Baba Kız 
Hiddet Neticesi Baba 

Kızını Yaraladı. 

Süleymaniyede oturan Fahri 
Bey isminde bir zat kızı Yıl
dız Hamrnı hiddet neticesi 
yaralamıştır. Hadise zabıtaya 
aksetmiş, vak'nnın sebebi 
hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

Bir l(otra Devrildi 
Hasan ve Sait isminde iki 

genç yanlarında iki hanım 
olduğu halde dün liebekte 
kotra ile geziyorlarmış. Fakat 
bir aralık yanlış bir manevra 
neticesi kotra devrilmiş, hepsi 

· denize dökülmüşler ve sandal
cılar tarafından kurtaralmış

' )ardır. 

Sehrimize Gelenler 
' Rus • sefirile Tokyo Masla-

hatgüzarı Nebil B. Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir. 

Adliyede Yeni 
Tayinler 

latanbul MQddelumuml mua• 
Tini Necmettin Bey Trabzon 
mahkeme azalığına, Eylp ıulh 
hukuk hlklml Kerim Bey Keşan 
hukuk hikimlitlne, evvelce fıten 
el çektirllen Fatih ıulh hildml 
Zeki Bey eski memuriyetine, 1.-
tanbul Betiktaı ıulh hiJdmi Ab· 
dülkadlr Bey Konya münferit 
hakimliğine, hukuk mezuııla.rtn• 
dan Aanan Sezal Bey Serik 
müdileiumumiHğine Nuaa1bin mO.
tanti&i Talat Bey Cihanbeyli 
müıtantikliğine, hukuk mezunla
rından Muammer Lütfi Bey An• 
talya aza mülaıfmliğlne, Ferida• 
Ekrem Kuruçay müddeiumumi-
liğine, mealok mektebi mezunla
rından Ahmet Cem lettln Bey, 
Mahmut Bey Tereme müddeJ 
umumlliğine, Ahmet Şilkrü Bey 
Boyabat mtııtantikliğine tayin 
edil mitlerdir. 

Basvekil Yalovada 
' Heybeliadada kardeşi Rıza 

Beyin evinde mlıafir bulunu 
fımet Pqa bu akıam Yalovaya 
gidtıcektir. 

Meclis Reisi KAzım Paşa dDn 
Valovadan gelmittlr. 

lbrahim Tali B. 
Birinci umumi müfettif ibra• 

him Tali Bey Van ve Çölemrik 
havalisini tefttf etmektedir. 

Oç Tayyaremiz 
latanbül halkının ianelerile 

tedarik edilen Uç tayyareye Zal.r 
bayramında meraaimle ilim ko
nulacaktır. 

Kunduracılar Cemiyetinde 
Kunduracılar dün toplanmıf •• 

yeni idare heyetlerini ıeçmf~ 
lerdir. 

Cemiyeti Akvam içtimaı 
Cemiyeti Akvam büyük meo

liıl yedi eylülde toplanacaktır. 

Amerikanın Çine Yardımı 
Amerika Salibiahmeri, Çin 

fcyezanı için yüzbin dolar teberru 
etmiş, Resicümhur Hoover de bir 
teessür telgrafı göndermi9tir. 

F ransada Orman Yangınları 
Fransadıı. birçok orman yan• 

gınları olmaktadır. Mor sıra dağ
larının cenup kısmı alevler için• 
dedir. 

Yerli allar Sergisi 
Yer li Mallar aergisini ziyaret 

edenlerin adedi dün akşama ka
dar 200 bini bulmuştur. Seryl 
çarşamba akşamı kapanacaktır. 

Şehitlikleri Ziyaret 
Çanakkale şehitliklerini ziya

ret heyeti 27 ağustos perşembe 

akşamı Galata rıhtımmdıın GOi· 
nihai vapurile hareket edecektir. 
Hazırlıkların bitirilmesine çalışıl
maktadır. 

Devlet Demiryollarmda 
De niryollar lnıaat Reisi 

İzzet B. ıahbf ıebepten istifa 
etmiştir. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikôgesi: Pazar Ola Hasan B. Matbuat Gramofonu 1 
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ı ı: Haaan Bey - Haydi bakalım, gaze- 1 
b teci arkadq, bize ıuradan bir hava çal 
r bakalım. 
a 

2: Gazeteci - Hasan Bey, çalamam. l 
Ha ao Bey - Neden zenberek mi kırıldı? 

3: Gazeteci - Hayır, Hasan Bey. Fakat 
pltıklardaki şarkıların bir ku:mı müstehcen, 
öteki plaklar da bozuk. 

4: Hasan Bey - Ha... Öyle ise yanık bir 
gaz"l koy, elini şakağına daya, dinle, derdint" 
yan. 
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Hergün 
Başka Memleketlerin 
Gazeteleri 
Ve Bizimkiler ------

it 

Son Posta'nın Reaimli Malca/esi -~ it iz'an * 

ı - Anlıyana sivrisinek saz gelir, anlamıyana davul zurna az gelir. 

BUGÜNÜN TEL.GRAF HABERLERİ 
• 

Türk Pilotları, 
Erzurum Hava 

Istanbul .. Ankara, 
Hatlarını 932 · de 

DUMLUPINAR 
Mehmetciğe Müyük 
Merasim Yapılacak 
Ankara, 23 (Hususi) - Bu 

sene 30 Ağustoa Zafer Yıl· 
dönümünde Dumlupınardaki 
Meçhul Asker abide~i önünde 
biiyük merasim yapıLıcaktır. 
İzmir, Sivas, lstanbul, Anka.ra 
ve Adana trenleri bu merasıme 
iıtirak edecekleri 29 Ağustosta 
Afyonkarabisara getirecektir. 
Heyetler burada birleşerek 
Ayrı bir trenle Dumlupınara 
gidecekler, merasimden sonra 
aynı trenle döneceklerdir. 

Alt1 Kişi Arasmda 
Seyyar satıcı Ahmet, Sli· 

leyman, Yusuf, Kadri, Necati, 
ve HUseyinin aralarında kavga 
çıkmış, Yusuf bıçakla HU.e-
yini yaralamıştır. 

Türkiye - Fransa 
TicariMünasebetlereDa
ir Bir Eser Hazırlanıyor 

F ransamn Harici Ticaret 
MUşavirlerinden M. Kont "Jorj 
d6 SUzor,, şehrimize gelmiştir. 
Bu z:at memleketimizin iktısa· 
di faaliyetle Türkiye • Fransa 
ticari münasebetleri hakkında 
tetkikat yapacak, bu tetkika· 
ta istinaden Fransa hükumeti 
bir eser yazdıracaktır. 

Kont Jorj diin Ticaret Oda
sında raportör Hakkı Nezihi 
Beyi ziyaret ederek bazı ma• 
lumat almıştır. 

Kont Jorj yakmda Ankara· 
ya da gidecektir. 

Dört Mahkum 

Tayyareci Vecihi B. Hükumetin 
* * * Iıf uvaf akat Cevabını Aldı 

Ankara, 23 (Hususi) İstanbul .. Ankara, Ankara • Er· 

J zurum arasanda hava postaları tesis etmek için hükumete 

müracaat eden tayyareci Vecihi Beyin bu teşebbüsil ancak 

932 senesinde filiyat sahasına intikal edebilecektir. Vecihi 

Bey, hükumetin muvafakatini aldıktan sonra Posta ve Telgraf 

merkez idaresile temasa geçmiş, uzun müzakerelerden sonra 

bu işin ana hatları tesbit olunmuştur. 
Her uçuş için posta idaresinin ( 100- l 50) kiloluk çantalan 

mütemadiyen nakledilecektir. Tayyareci Vecihi Bey şimdiden 
teşebbüse girişmif ve bu hatlara lazımgelen tayyarelerin imali 

esasları kurulmuştur. İlk olarak bu sonbaharda altı tayyare ' 

yap.imaya başlanacak ve bunlar "Vecihi 14,, ismini alacaklardır. 
Hava seferlerinin yapılacağı mmtakalar, bidayette, bilhassa, 

mtinakale vasıtasından mahrum kısımlar olacaktır. 
Burada yapılacak tayyareler, burada çıkacak pilotların bu 

uçuılan ve nakliyatı idare edip temin etmeleri kadar insana 

f ahir verici ne olabilir? 

Diploma Meselesi 
Darülfünun Emini Muammer 

Raşil Bey Cevap Veriyor 
DarillfUnun Divanı, uzun 

münakaşalardan sonra Mnd:r
rf slerin Barem cetveline gore 
yeni aylıklarını tesbit etti. Bu 
arada diplomasız mUderrislere 
Baremin beşinci derecesinden 
maaş bağlanması da itirazl~a 
sebep oldu. Edebiyat fakül· 
tesi Müderrisi Köprillüzade 
Fuat Beyin de Maarif Vekale· 
tine bir itiraz mUracaati yap· 
tığını ya:zdık . 

Dün bu hususta Darülfünun 

Emini Muammer Raşit Beyle 
görüştük. Bize şunlan söyledi. 

" - Artık Divanın karan· 
na itiraz olamaz. Zaten bize 
itiraz eden de olmadı. Çünkü 
itirazlar karardan evvel din -
lenmiş ve karar ondan sonra 
verilmiştir. Maarif Vekileti 
bizim gönderdiğimiz bütçeyl 
ya tasdik eder, yahut etmez . 
Bu cihet Vekiletin bileceği bir 
İştir. Bundan sonraki itirazlar 
da ancak Vekilete yapılabilir . ., 

• 
lstanbu -

Açacak ar 
BUHRAN 

Amele Kabinesi Sukut 
Mu Ediyor? 

Londra, 22 (A. A.)- Eve· 
ning Mevs, kralın hemen 

Londra'ya avdet etmeğe ka· 
rar vermiş olduğunu haber 
vermektedir. Bunun sebebi, 
siyasi vaziyet olduğu ıöyleni-

yor. Bu gazete, M. Makdonald 
m M. Baldvin'in riyaseti altın-

da teşekknl edecek bir mu
hafazakar • Liberal koalisyon 
hükumeti lehine istifa edeceği 
mühtemel görtilmektedir. 

Paris, 22 ( A.A ) - M. 
Baldwin, " Fleche d' or ,, tay
yaresile saat 12,20 de Londra 
ya hareket etmiştir. 

Londra 22 (A. A.) - Kabi
ne aaat 14,30da toplanmııtır. 

Nevyorkta 
Sokak Ortasında Mü

sademeler Oluyor 
Nevyork, 22 (A.A.) - Nev

york caddelerinden birisinde 
şakilerin takibi esnasında Uç 
şaki ve iki polis telef olmuş
tur. 1 O yolcu yaralanmıştır. 

OskUdarda Hastane 
Viliyet Sıhhiye Müdürlüğü

nlln usküdardaki leyli Ebe 
Yurdu Sıhhat Vekaleti tara
fından Belediyeye verilmiştir. 
Belediye burada ( 100) yatak
lık bir hastane açacaktır. 

Esasen 931 bütçesine bu has
tane için tahsisat konmuştur. 

San'at l\1ahallesi 

Sözün Kısas 
Şu Halde? 
Hangi 
Halde? 

P. S 
Mecliste matbuat mli2 

relerinin gazetelerle ne 
de karar verilmişti. Bunaı 
fr, ,.Hakimiyeti MilJiye, 
şu satırları okuyoruz: 

"Gazeteler karara 
etmekte berdevamdır. 
gün, birinci sagjada, 
kuytu bir köşede, ka 
bir başlığın altında 
beş satır. Sonra bil 
kaçıncı say/anın ka 
sütununda bu sdtırların 
o kadar da1ıa mt1.badi .. 
gin bir müzakere, okag 
nun •Snüne, kadeh k 
boşa.ltılıgor. hem de n 
11 Şu halde... ,, dige b 
garak ! Şu halde .. 
hangi halde? Sonra 
cümle kimin ağzından 
yor ? Daha sonra bir b 
" Olduğu için - garın 
vam edecek. ,, Öglt1 
zabıt ki okuyanlara 
nerde bıraktığını, bagü 
söylediğini, garın ne 
ceğini düşündüremiyor. 

Bir zamanlar Tanin 
gan hikii.gelerini başma 
gaparok, bir nevi sinsi 
hale/et 11ücuda geti 
istemişti. Muhalif gaze 
d• şimdi Meclis zabıt[ 
ayni şekilde kallanıyor 

Bir de biz söyliyelfm: 
1 - Başta "Milliyet,, 

nJ "Hakimiyeti Milliye,, 
rl>morkörO gazete olmak 
re muvafık ve muhalif h 
gazeteler bu mUzake 
tefrika ediyorlar veya et 
Hepsinde, yazı, birinci sa 
den iç sahifelere ve c 
ortasından bölünüyor. 

2 - Yalnız bu yazı 
değil, her btlyllk haber 
tefrika için İf böyledir. 

3 - Bu müzakereleri 
rara rağmen • hiç dere 
yen hükumet gazeteleri 
var. 

4 - Şu halde?.. "Ha 
yeti Milliye,, de çıkan 
halla muhlis jurnaldır. 

Bir Kıvılcım 
Dün Kazlıçeşme 
Otlan Tutuşturd 

Sirkeciden Bakırköyllne 
dan bir tren dllıı K aılıçe 
den geçerken bacasından 
rayan kıvılcımlar o civar 
otların tutuımasına ı 
olmuştur. Neticede (150) m 
murabbaı kadar bir saha 
dıktan sora söndfirülmüş 

Seksen Okka Kurşu 
Cevdet, Haydar, ŞUk 

minde Uç kafadar bir kö 
en dnkkinına (80) okka 
şun saklarlarken yakalan 
!ardır. Kurşunu nereden al 
ları anlatılamamışbr. 

Bir Kayık Devrildi 
lbrahim Ağanın karpuz 

kayığı KöprllnUn Kadı 
iskelesi önünde devril 
kayıkçı kurtarılmııtır. 

Oç Kumarm Yakalan 
Glavani sokağında F 

Efendinin kahve.sinde ku 
oynamakta olan Y orgl, H 
ve Apti ismide Uç kişi y 
lanmış, Uzerlerinde ıilib 
lunmuıtur. 
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~ı:;t;a:aberıer 1 Ankara İstasiyonu Bahtiyar Ve ~;;;:ette 
J:Ioşlanan i Bedbahtların Bir Geçit Yeridir 

Ziraat] 

insanlar 
Nazilli Halkı Bunaltı
cı Sıcaklardan Niçin 
Şikayetçi Delildir ? 

Nazilli, (Huıuıl) - Burada 
ııcaklar blltUn tlddetlle hü
küm ıUrUyor. Hararetin ı~H

ğede 39 dan aıatı dUıtlliG 
yok gibidir. 

Fakat mıntakada hararetin 
mevzii bJr vaziyeti vardır. 
Birkaç köy öteye ıldildi mi, 
birdenbire havanın 1erinlediğl 
görUIUr. Bazı taraflarda iıo 
Poyraz bile ılık Ye bunaltı

tıdır. 

Eğer gllniln birinde kaaa
banın civarından geçen Men
derem nehri zararlı bir hale 
girerse o ıaman buranın yu
ları da aevimll olacakbr. 

Şunu da söylemeliyim ld 
kıı mevsiminin mutedil geç· 
meıine mukabil bura halkı 

yaıları hasretle bekler. 
Hele üzUm, incir, portakal 
ve zeytin mahsullerinin bere
ketll olduğu senelerde bu 
yaz hasreti ve yazın bunaltıcı 
azabı, tabiri mazur aörilnUz, 
vız gelir. 

R. Öz. 

Yeni Bir Kooperatif 
Balıkeıir - Pamukçu nahiye 

merkezinde bir köylü koope
ratifi teşkil edilmek üzeredir. 
Ziraat Bankası hazırlıklarım 

tamamlamak Uzeredir. 

Harmanda Cinayet 
Balıke11ir - Recep ve Muı

taf a isminde iki kiti harman 
yerinde çalışırlarken bir arahk 

· kavgaya tutuşmuşlar Ye Recep 
bıçakla Mustafayı yaralamııbr. 

Cinnet Hadisesi 
Bandırma, (Hususi)- Bura

da Bulgar tebeasından bir' 
kadın tecennlin etmittir. Tah
kikata nazaran bu kadın 

hAdise &abahı kendi yakınla
rından birinin eziyet etmesi 
üzerine delirmiştir. 

Mersin Seyahati 
Adana, - İdman Gurdu bl

ıikletçileri Mersine bir seya
hat tertip etmişler ve hareket 
etmiılerdlr. 

Samsun-Bafra Maçı 

Samsun, ( Husud) - Bı. 
kaç gt1n evvel Bafra Gençler 
Blrliğile Samsun İdman Yurdu 
araaında yapılan futbol maçını 
bildirmiştim. Bu maça ait bir 
realm gönderiyorum. Resimde 
Bafra kaleclıhılıı tehlikeli bir 
akıa.ı muvaffakıyetle durdur· 
dutu 18rlllllyor • 

Ankua, (Huıuıl) - Eter 1 
yolunuz Ankaraya dUsmllşH ~ 
görmUfıünUzdUr. Yeni ve mo
dern Ankaranın kendine ya• 
kışmıyacak kadar bir iıta1iyon 
blnaaı Tardır. Bence bu iıta1İ· 
yon maddi iskeleti itibarile 
değil, hergUn Ozerine botal· 
tılan kalabalık ve hergUn üze• 
rinden boıalttığı kalabalık 
itibarile ehemmiyeti haiıdir. 

Haydarpaıadan kalkıp An· 
karaya muvasalat eden tirenl 
kartılayanlar bu ürende İstan
bulun bnttın husualyetlerfnl 
görtir ve bulurlar. Adeta bu 
tren lıtanbulun havasını, de· 
ni:ıini, kokusunu, ıakinlerlle 
beraber getirmiıtir. 

Her trenin kalkııında lstaal· 
yonu dolduran teşyicl kOtleal· 
nln ıöıll nemli, kalbi kederli· 
dir. Teşyicl kUtle1indekl bu 
teeasUrUn 1ebcbl ikidir. Tetyl 
ettiğinden aynlmak ve lıtan
bula gidememek f. T eıyf ede
ne ve teıyi edilene ıöre bi· 
rinci Ye ikinci 1ebep biri di
ğerine faik olabilir. Yarım 
saat evvel Taşhanda raalayıp 
Jlkaydane aelAmladığımız ayni 
ıahıı yarım ıaat ıonra lstan-

.. 1 

Bahtig•r 11e 6edbolıtların geçit geri: Ankara bta&igonu 
bul treninin penceresinde ylcilerl lata1lyonda bıraka-
dilrdUJOmtlı saman bu ıahıın caktır. Zaten bu, iıtasiyonun 
kıymeti naıanmııda detft· bir kaidesi, bir kanunu halin· 
miıtlr. de her akıam ayni ıekilde 

Trenin hareketinden beı tekerrür etmektedir. 
dakika evvel lıtaaiyonun beton Ankara lıtaslyonuna başka 
kaldırımları Ozerinde Yedala· bir cepheden bakacak olur-
tan yolcu •e teıyici kUtleıinin sak buraya bahtiyar ve bed· 
kahkaha ye göz yaıları biri· bahtların bir geçit yeri diye• 
birine karıımaktadır. Bet da· biliriı. Ankara lıtasiyonuna 
kika sonra uıakla,acak olan vatanın her tarafından gelen 
tren kahkaha aahip)erint ıine- trenlerin bıraktığı kalabalığın 

ıine alacak, ıılak sıöılü, teş· bir k11mını bedbahtlar, muz-

tarlpler teıkll etmektedir. 
Bunlar, dertlerine, ııbraplarma 
birer şifa aramak için buraya 
dökUlmUılerdir. Diğer kısım 
bu lıtaıiyonda inişinde ve bu 
lıtaaiyondan her blniıinde 

yeni bir ıaadete kavuımak· 
tadır. .. 

Ankarada vukua gelen bll-
tiln tebeddUJJerin, bütlln par
lama ve sönme1erin en bitaraf 
mUşahedeıi Ankara iıtasiyo
nudur. O, ıaman olmu,tur ki 
ilk defa UçüncU mevkiden 
inen bir yolcuyu senelerce 
yataklıda taıtmış ve gllnUn 
birinde yine UçilncU ile gel• 
diği yere yollamııtır. 

Hey gidi iıtasiyonun yorgun 
kaldırımları... Kim bilir şimdi
ye kadar neler gördünüz? .. 

Ankarada her akşam lı· 
taıiyona inmeyi itiyat edinmlı 
teşyiciler vardır. Bunların 
rf den yolcuları yoktur. Bunlar 
lıtaıyonun tabit dekorasyonu 
halinde lstaaiyondaki faaliyet 
ve hareketi seyir ve lstanbula 
giden bahtiyarları temaıa için 
her akıam iıtaaiyondadırlar. 

Sabahattin Rttıit 

Köylülerin 
Buğdayı 

Ziraat Bankası Balı· 
kesir Mıntakasında Da 
Mubayaaya Baıladı 

Balıkesir, (Hususi) - Ziraat 
Bankası ıehrimiz ıubesl, diğer 
yerlerde olduğu ribi merkeı· 
den buğday mubayaasına 
batlamak üzere emir almıt ve 
Bankaya borçlu köylüden 
buğday mubayaasına başla -
mışbr. Köylüden buğday ye • 
rine arpada alınmaktadır. 

Ozum Fiatleri 
lzmir, (Huıuıl) - Oznm 

ffatlerl 32 - 63 kuruş araıın• 
dadır. Fiatlerde yllkselme 
temaytılü vardır. 

Bir Senel.ik Mahsul Miktarı 
ÔdemiJ, (Huıuıl) - Bu ıe· 

nenin muhtelif mahsullere ait 
rekolte tahminleri ıudur: 

TUttln iki buçuk milyon 
kilo, mııır bir buçuk milJ JD, 

patates Uç milyon, ıoA"an 200 
bin, karpuz Uç milyon kilodur. 

Nakliye ücretleri Pahahdır. 

idman Bayramı Tüfeksiz Avcular 

İzmir, (Husuat) - Hububat 
fiatlerinin dUf kllnlllğD karşı• 
ıında tacirler Aydın ıimendl• 
fer kumpanyasına mllracaat 
ederek nakliye fiatlerinin in· 
diriJmeıi talebinde bulunmuş
lardır. 

Gönenin Sporcu Gençleri Muvaf
fakıyetli Bir Spor Şenliği tertip Et
tiler, Güzel Müsabakalar Yaptılar 

Gönen ( Hususi ) - Gönen 
idman Yurdu klllbOntın ıpor 
bayramı idi. Bu mftnuebetle 
bazı spor hareketleri yapıldı. 
Başlıcaları futbol, atletizm, ve 

· bisiklet müsabakaları idi. 
Netice ıu ıekJi aldı. 

F utbolde Bandırma Ye Gö
nen idman Yurtları ( O • O ) 
ra berabere kaldılar. Reıim 
Gönen idman Yurdu Futbol 

Adanada İhtikar 
Lokantalar Çok Pahalı 

Adana, - Son zamanlarda 
lokantalarda fazla ihtikir ya· 
pıldıtt, yemeklerin tahammül 
edilemiyecek derecede pahalı 
olduğu hakkında tlklyetler 
batlamııtir. ---

Dereler lslah Edilecek 
(Yalova) ve (Balaban) dere• 

lerinin ıslahı tekarrUr etmiı, 
Nafia Veklletlnce münakasaya 
•azolunmuttur. ---Bir Tasrih 

lınlğln Tacir k6yllne alt 
bir vak'a lnegölOn Tacir k&
yUne aitmiı gibi göaterilmltlr. 
T aahih ederiı. 

takımını gösteriyor. Soldaki 
ıivil zat reis Cemal Beydir. 

(100) metre yaya koıusunda 
Muıtafa, ( 1000) metre yaya 
koşuıunda Niyazi, Uzun atla
mada Enver Beyler birinci 
ıelmişlerdir. 

2 kilometrelik bisiklet ko- ' 
ıusunda KAmil ve 8 kilomet
relik bJıiklet koşusunda Muı-
tafa Beyler birinciliği kazan-
mışlardır. A. Cevdet 

Bandırmada 
iki Cerh Vak'asi 
Bandırma (Husuıt) - Ban

dırmaya tibi Manya. nahiye· 
ıinin Kı%1k köyünden Arnavut 
Halim ağa bir alacak mesele- · 
ılnden dolayı aynı köyden 
Mehmet Bey oflu Mehmet ve 
Necmi Efen diler tarafından 
ağır surette yaralanmıştır. 

Adli takibat yapılmaktadır. .. 
Dun iki arabacı karpuı 

yemekteler iken ar.abacı Zey· 
nel hoca bıçakla yaralan· 
mıştır. Vak'a faili, bunun 
kaıdi değil bir taka neti• 
ceai olduiunu ıöylemiıtir. 

Bahtigar 

Şahinle Ve Doğanla Yapılan 
Avculuk Çok Zevkli Oluyor, Fakat 
Şahin Avlamak Hayli Korkunçtur. 

Yalçın torosların eteklttrlndekl bilemedik kögü 
Adana, (HuıuaJ) - Siz ve den daha derin olan bu uçu-

bh: avı tttfekle yaparız. Fa· rumda ıahinlere yuvalık ya-
kat Toroslular avda ttıfek pan bir kovuk vardır. 
kullanmazlar onlar tahin ve Annaşada, Battal isminde 
doğan gibi kuşlarla avlanma- bir adam var ki yarım aıır-
yı daha zevkli buluyorlar. danberi bu kovuktan ıahin 
Köpeğin yuvasından kaldır· 1akalarmıf. Battal beline bil 

dığı kekliğin arkasından ıahl· ip hatlar, kendini bu korkunç 
nin ok gibi fırlam&11nı Ye uçurumdan aıağı aarkıtıı 
pençelerini zavalli kutun sır· •• şahinin yavrularını alırmıf. 
tına geçirmesini aeyretmek, Battalın beline bağladığı ipla 
bu işin meraklıları için çok biribirlne eklenmlt alb top 
heyecanhd1r. Fakat bu avcı ) kendir oldupnu dllşilnUraek 
hayvanları yakaılamak okadar bu cUretkArın, uçurumun te· 
ıorlu bir iştir tkl hikAyeıi bile pesinden yetmiı metre kadar 
insamn tüylerini diken diken aşağıda aallandığı anlatılır. 
eder. Battal deliğin ağzına gelince 

Toroslarda kuıla yapılan kayaya aya§'Uo vurarak geri· 
avın eski bir tarihi Tardır . ye sıçrar ve aldığı hızla ko· 

Şahin denilen yırtıcı kuş vuja sılrlp yavruyu çıkarırmıı. 
insan elinin değemlyeceği , Bu ıırada ana ıahJn yavruıu· 

Urfada Bereket Var 
Urfa ( Huausi ) - Mahsul 

vaziyt-ti bu sene bereketlidir. 
Harmanlar bitmek üzeredir. 
Pamuklann kozaları memnu
niyet verici tekildedir. Şefta· 
Uler kemale erdi. 

Antalyada Pirinç Ziraati 
Antalya, (Hususi) - Bu se

ne pirinçlerin vaziyeti olduk
ça iyidir. Mahsulün bereketli 
olacağı zannediliyor. 

Afyon Mahsulünde Bolluk 
Afyon, ( Hususi ) - Hu

bubatın hasadı her tarafta 
hitam bulmuştur. Harman
lar da bitmek üzeredir. Ge
çen seneye nazaran afyon 
mahsulünde yüzde otuz kadar 
b!r fazlalık vardır. Fakat fi-
atler yüzde kırk kadar ek· 
siktir. Kavun ve karpuz ise 
bu 11ene pek boldur. Fakat 
ne çare ki, çok ucuza aatıl
maktadır. 

ITorosta Yalçın Kayalad 

sarp ve batı dumanlı kaya . nu kaptırmamak için çok bu cüreti göstermek istemiş, 
kovuklarında yavrular. Toros ~ ml\cadele eder ve aagaslle fakat henüz on metre bile 
silsilesinden Annaıa dağının ipi koparmak istermlı. Hatta inmeden avaz avaz haykırmış: 
Bilemediğe bakan cephesi, bir defasında ipin bir telini • - Çekin beni 61Uyorum! 
korkunç bir uçurumdur. Bu· koparmıya muvaffak blle lıte [o zamandan beri, dağ-
nun tepesinde ihtiyar ç~mların olmuş. ların bu serfiraz sakini insan-
araıında ne zamandan kaldığı Battal öldnkten sonra bu ların iz' acından masun bulu-
bilinmiyen bir kale harabesi ceaaretl klmıe gHıterememiı. . nuyor. 
vardır. Belki bcı yilz metre· Bir ıtlD Muıtafa lıminde biri .!:Ja!tihaltin 
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Son 
Bize 

Söz Yine 
Düştü 

Türk genci hayatını serv~t 
ve para için feda etmez, hız 
şanlı bir tarihe malik ıerefll 
bir milletin evladıyız. Namık 
Kemalin dediği gibi bir aıi
retten doğan cihangir bir 
devletin yavrularıyız. Burada!1 
Amerikaya para kazanmak lçın 
değil ecdadımı.r.ın muvaffak 
olamadığ1 bir gayeye irişmek, 
Bahn muhitin hırçın semaların-

İngiliz Kabinesi Buhran içindedir - Erkeğe Hakim Olma
Hindistanda Kaynaşma Berdevam nın Sırrı Nedir? 

da şanlı bayrağımızı yükseltmek, 
yeni dünyada da Türk san
cağını selamlatmak, milleti
mize şeref kazandırmak eme· 
lile hayatımızı feda ye Amadeyi.r.. 

Bir insan tab'an cılız, kol
ları kuvvetsiz, ruhu korkak, 
vllcudü mukavemetsiz kambur, 
topal olabiliyor. Fakat kendisi 
Aciz ve zavallı diye mensup ol
duğu bir milleti de zavallılıkla 
itham etmesi doğru değildir. 

Dünya yüzünde en ziyade 
meşekkate, açlığa tahammül 
eden bir millet varsa o da biziz. 

Amerikadan kalkıp buraya 
gelenlerin, Paristen kalkıp 
Amerikaya gidenlerin tayya
resinde havyarlı sandUviç, gı
da ve kuvvet verici bin türlü 
nesne vardır. Biz yarım okka 
ekmek, bir avuç zeytin ile 
bu seyahati yaparız. Yine 
kollarımızdaki kuvvet eksil
mez. Kışın en soğuk günlerin
de, gazete kAğıtlarından kom
binezonlarla saatlerce hava
da dolaşan çelik vücutlli Türk 
tayyarecileri vardır. 

TUrktin bu fedakArlıklarmı, 
Türkteki mukavemet ve ka
biliyet, azim, sebatı bitmek 
için onunla siperlerde beraber 
bulunmak, onun akan sıcak 
kanının dumanlarını görmek, 
ecelle karşı karşıya yaşamak 
lizımdır. Muhteşem salonlar~ 
da şöminelerin karşısında 
bezik oynıyarak kahraman!•~ 
efsaneleri yaratanların hakıkı 
Türk kahramanlığını takdir 
edememesi, basit telakki et-
mesi tabiidir. . 

Bu memleket ve mıllet, 
kahve dedikodusundan, ma
halle dedikodusundan, yazı de-
dikodusundan usanmışbr. Gözle 
gürülür, elle tutulur, eserler 
istemekte ve beklemektedir. 

Ecdadı karalarda ölen, de-
nizlerde ölen, yalnız yuvasın· 
da ölmek nasip olmıyan bu 
gençlik maddeten, manen yilk
selmiye hazırdır. Hep beraber 
bu itilayı temine çalışalım. 

Tayyareci: Ha_qrünnas 
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İngilterede Vaziyet 
Ciddzdir 

İngiliz bütçesinde yapılması 
zaruri görülen tasarruftan 
dolayı ve bu tasarrufun esas
ları hakkmda gerek kabine 
azası ve gerek kabine ile 
muhalefet fırkaları arasında 
bili bir anlaşma temin edi
lememiştir. Bu anlaşma temin 
edilemedikten başka müzake
relerin şekli vahim bir buhra· 
na doğru gidildiği hissini ver
mektedir. 

Muhafa.ıakAr fırka reisi M. 
Baldvin, istirahat ettiği Eks
lebenden alelacele Londraya 
davet edilmiş ve gelmiştir. 
· Amele fırkasının naıiri efkara 

KUCAÖA 
---------

SERVER BEDi 
V h N . ... . dedi ' yeniden canlandi: - a ermıncıgım, · . .. . 

Ne yufka yürekli imişsin. - Gıdecegım, dedi, hiç 
y k b ten başka önüme durmaym. Kararım o aa, u genç 

•eni sevecek insan yok mu kat'idird. 'dd ti' b. h l 
•anıyorsun ? Oka ar şı e ı. ~r k' aAm ef 

l ·ı harekete gelmışh ı tı 
Nermin, isyankar bir ses e ı e Nadire de kımılda-

hağırdı . Bey de, 
· d d lar ve onu serbest bı-

- Hayır... Bukadar a 1 ma ı 
değilim ben ... Kim isterse rakhlar. 

Nermin giyindi. Saatine 
•evsin 

' 
ltıesin. 

Başını 
ICa!ilı!I. .. ,_. 

kim istemezse sev· 

çevirdi ve sustu. 
_ _ J.. __ _ J.._ 

- Vapura yirmi dakika 
baktı: 

' ·. 

Hint hududunda, yüksek noktalardan 

kabile hareketlerini tarassut ederek lngi

lizleri haberdar eden yerli polisi ve 
tarassut noktaları 

Daily Herald gazetesi ha~p 
borçlarının ve muabedele.rın 
yeniden tetkiki mücadelesme 
tekrar başlamıştır. f 

. .. kffl tara a Meselenm muş u . 
Tredünyon denilen amele ~ı~· 
dikalarınm hükumetçe düşü
nDlen tasarruf esaslarına mu
halefet ettiğinin anlaşılmasıd1{" 
Hükômetin, bu hususta faz a 
ricakAr davranmıyarak hare
kete geçeceği vaziyetin ga-
ripliğini arttırıyor. 1 Maamafih bu hal aınd e 
fırkasının mukadderabnı d';
ğiştirebilecek mahiyette ilır. 
Bu tarzı hareket, başvek d ce 
bir kabine buhranına mey . 1~

0 

vermemek ve meydan verı b
se İngiliz kredisi için u 

Sonra Atıf Beye döndü: 

- F eridin adresini biliyor

san, söyle de yazıhaneye ka
dar yorulmayayım. 

Atıf 8. cavap verdi: 
- Laleli' de bir bakkal lb-

b·ı· or· rahim Ef. varmış, o ı ıy 

muş. 

Nermin başka birşey sor
mada ve çabucak pansiyondan 
çıktı. 

Lalelideki bakkala kJlayca 

F 'd' evini buldu, ona erı m 
sordu. 

Bakkal, parmağile, sokağın 
içinde bir cumbalı ev göste

rerek dedi ki : 
_ Ev şu amma Ferit Bey 

halin çok fena olacağı kana
atinden doğmuşa benzemek
tedir. Liberal ve muhafazakar 
fırkalar vaziyeti ciddiyetle ta
kip etmektedirler. Kabine 
buhranma ait şayialar devam 
ediyor. Fuka reisleri başvekil 
ile görüşmektedirler. 

Hindistanda 
Da işler 
Fena Gidiyor 

ingiltere ile Hindistan ara
sındaki mUnasebat gerginleı
mekte devam ediyor. Gandl
nio evvelce , Hint kongresini 
mantığa davet hususunda irat 
ettiği nutku müteakıp Londra-

( Devamı 7 inci ıayfada ) 

ortalarda yok. 
- Hizmetçi de yok mu? 
- Hizmetçi üç gün bekledi, 

nihayet karakola müracaat 
etti, evin eşyasını bir dermir

baş defterine yazdılar, anah
tarı hizmetçiden aldılar. Ka-

rakolda tahkikat yapıyorlar. 

- Ne tahkikab ? 
- Öyle ya... Ferit Bey or· 

talarda yok. Ne oldu? Başına 
bir kaza mı geldi ? Ben bile 

meraktayım doğrusu. Pırlanta 
kalpli bir çocuktu. 

Nerminin yüzünde soğuk 
bir ter ürpermesi dolaştı. 

Gözlerini yere dikmiş, düşü
nüyordu. 

- Karakola gitsem mi? 

Bir Artistin TecrUbeleri j 
Elbise, kadmın hayatmda mU· 

bim rol oynar. Kadın vardır ki 
bayatı elbiselerinden ibarettir. 

Kadan vardır ki, camakAn
da gördüğü bir elbiseye sa
hip olabilmek için namusunu 
tehlikeye koyar. 
Kadın vardır ki, elbisesi sa

yesinde erkekleri cezbctmiye 
Ye onlar üzerinde hAkim ol
mıva muvaffak olur. 

İşte Pola Negri bu artistler
den biridir. Bu güzel artist 
ur.un tecrlibelerden sonra 
edindiği kanaatleri şu suretle 
bulba ediyor: 

11 Kadının hayatta geçirdiği 
buhranlar esnasında elbise 
daima ml1him bir rol oynar • 
Onun içindir ki ben elbise 
meselesini herşeyden daha 
r.lyadc tetkik etmişimdir • Ve 
yine bunun içindir ki kısa 
eteği ve kesilmiş saçı hiçbir 
zaman sevmemişimdir. 

ilk kocam kont Domska 
iaminde bir Leh zengini idi. 
O vakit daha taze bir kız 
ve tecrübesiz bir artiattim. 
Berlinde çahşıyordum. Bir ge
ce evimizde otururken Berlin
deki tiyatro mlidiriyetinden 
bir telgraf aldık. Beni müs
tacelen yeni bir iş için davet 
ediyordu. Kocam kızdı, kö
pürdü, gitmiyeceğime dair 
benden söz aldı. Gece yarısı 
gizlice yatağımı terkettim ve 
Berline kaçhm. Kocam o ge
~e neden bu sahneyi yapmışb? 
Çi nki o g'€Ce üzerimde bir 
taft a e bise vardı. Bana sakin bir 
~v kadını hAli veriyordu. Kocam 
bu manzaraya aldanmıştı. 

Bir müddet sonra Çarli 
Ça-lin'in yan nda çalışmağa 
ba ; 1 adım. Mesleğime aşk ile sa
ııl ' ııbm. O. u rre nnun etmi
ye çahşıyordm Fakat yine 
aramıza elbise girdi. Kıyafe
time bakarak beni bir kadın
dan ziyade bir artist gibi gör
miye başladı. Çünkü işime 
ehemmiyet veriyor, elbiseme 
ve giyinişime aldırmıyordum. 

Her genç kiz evvela moda
nın esiridir. Moda mukallitliği 
çok defa yanlış neticeler verir. 

Sonra arkadaşlarmm ve baş-

Sıcakta Çocu
ğunuza Nasıl 
Bakmalısınız ? 

Sıcak havalarda bebe
cikler hararetten yandık
ları için serin birşey iç
mek isterler. Fakat dert
lerini ıöyliyemedikleri için 
ağlar ve rahatsız ederler. 
Anneler, çocuklarının su
sama ihtiyacını bilıelerdi, 
kendilerini ve yavrularını 
birçok sıkınblardan kur-
tarmıf olurlardı. 

Yavrunuzu, daha kü-
çllkten, ıütten maada 
şeyler lçmiye alıştırımz. 

Çocuğa ilk on ayında 
sütten başka birşey ve
rilemaz kanaati çoktan 
ölmüştür. 

Çocuk susadığı zaman 
kendisine su verebilirsiniz. 
Her susadıkça ağzma 

memeyi dayamayınız. Be
beğe sudan maada, Jimo
nata, portakal suyu, bir 
iki ay sonra da et suyu, 
meyva suyu filan verebi
lirsiniz. 

Fakat bunda da ifrata 
varmayınız. Mümkün ol
duğu kadar az miktarda 
ve uzun fasılalarl a veriniz. 
Çocuğa en ziyade ve

receğiniz şey, süzülmüş 

portakal suyu olmalıdır. 

kalarının kıyafetlerini taklit eder 
Bu tecrübe' erden geçtikten 

ıonra kendini bulur. 
Genç kızlara nasihatim şu

dur: Hayatınız elbisenize ta
bidir. EJbis enizi ve tuvaleti
nizi kat'iyyen ihmal etmeyini2. 
Körü körüne mukallitlik yap
mayımz. Size ve vaziyetinize 
en iyi giden kıyafeti bulunuz. 
Erkek daima elbiseye baka
rak hüküm verir, derbeder, 
dağınık, itinasız giyinen ka
dmdan hoşlanmaz. 

Hanımte.flze 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu Şubesi 

Aşir Ef. Kütüphane sokağı 1 1. L. Abravanel Marpuççular 
65 numara Yarım Şişeci Han No. 2 

lSTANBUL ISTANBUL 

L>ıinya Köpek 

Markalara dikkat etmeniz 
Nalça 

Diye mırıldandı. 

- Bir yol oğrayın bakalım, 
belki bir malumat gelmiştir. 

Nermin hemen karakola 
koıtu. Muavinin odasına girdi: 

- Ferit Bey hakkmda ma
lumat almıya geldim, dedi • 

Muavin, Nermlni iyice süz
dükten sonra, sualine doğru-

dan doğruya cevap vermiye
rek bir iskemle göstermiş: 

- Buyurun, biraz oturun! 
dedi. 

Dirseklerini masaya dayadı, 
başını önUne eğdi, biraz dü-

şUndUkten sonra, sabırsız ha

reketler yapan Nermine sordu: 

- Siz.. . Ferit... Beyin ak
rabası mısınız ? 

rica edilir. 

Nermin kısa bir tereddüt· 
ten sonra: 

- Evet, dedi. 

Sonra il4ve etti : 

Gibi. 

- isminizi söyler misiniz? 

- Nermin. 
Muavin başını tekrar önline 

eğdi, biraz daha düşündü 

sonra hiçbir şey söylemiyerek 
odadan çıktı. 

Nermin yalnız kalmıştı. Tit· 
riyordu. Gayet beliniz ve 
meş'um bir duygu, yengeç 
gibi kalbinin Ustüne yapış
mıfb. Alnının UstUnde soğuk 

terler dolaşıyordu, Mendilile 
yfü:UnU yelpazelemiye başladı. 

(ArkHı var) 
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Çıktı. 

Şimendifer garı şehir haricindeydi, vakit te akşama yakındı; 
binaenaleyh memleketi göremedik, gözümüze yalnız Tür· 
kistanı zapteden Rus ceneralinin namına istasyonun ta önUne 
dikilmit olan muazzam bir heykel çarpb. Bir de "Bayram Ali .. 

taraflarında in- ,,.. 
gilizlerle çarpı· 
ıan bolşevik 
ordusunu tak
viyeye memur 
askeri bir ka
tarın geçtiğini 

gördük. Bizim 
katarda isper-

meçet mumu 
kulla nılma kta 

olmasına mu
kabil bu tren 

elektrikler için· 
de pırıl pınl 

yanıyordu. Ko
münizmin ilk 
günlerinde Rus 
ordusunu ne 

hale getirdiğini 
ilk olarak o 
vakit gördüm: 
Nefer ve zabit Taşkent civarında Cimgene dalı 
yanyana oturmUflar, 
raber içiyor, hep 
ıar kı aöylilyor, hep 
eyi eniyorlardı. 

hep be
beraber 
baraber 

Tirenimiz gece (Semerkant) 
den kalktı. Sabahleyin sekiz
de bfiyük (Taşkent) istasyo
nuna vardı ve ihtiyat hatlar
dan birinin üzerine çekilerek 
durdu. Ortada ne polis vardı. 
ae de janda.rm. 

Binaenaleyh memurların bi
zi a.ramıya gelmelerine inti
zaren günü ve geceyi vagon
lanmızda rahat bir uyku uyu
yarak geçirdik. 

Ertesi sabah Hariciye me
murlanndan (islim zade) ile · 
yerli komünistlerinden Niza
mettin isminde bir zat ırele
rek bizi buldular. 

( Taşkent ) e niçin geldiği
mizi sordular. Bizi adeta bir 
mustantik gibi isticvap edi
yorlardı. Nihayet aldıkları 
cevabı kAfi görmilş olmalılar 
ki yanımızdan ayrıldılar. Fakat 
kısa bir zaman sonra İslam 
zade yalnız olarak tekrar 
geldi: 

- Hariciye komiseri tizi 
görmek istiyor, dedi. 

Gittik. Hariciye komiserinin 
yerine muavinini gördük. Bu 
zat da bize aynı şeyi sordu : 

- Taşkende ne yapmak 
için geldiniz? Biz de yine ay· 
nı cevabı vererek : 

- Efganistanda memuren 
bulunuyorduk, mulıaharebe bi
tince memleketimize dönmek 
için Buhara tarikile Türkistana 
geldik ve orada Aşkabat
Baku yolunun İngilizler tara
fıudan kapatılmış olduğunu 
gördiik. Şimdi ise Moskova 
yolunu ihtiyar edeceğiz. 

Hariciye komiserinin mua
Tini bu cevabı kafi gördü. 
HUki'imet binasından çıktık. 
Nereye gidecektik? Hatmmı
za Tatar münevverlerinden 
muharrir Bekir Beyin burada 
bulunduğu geldi. Arayıp bul· 
duk ve dünya ahvali hakkında 
biraz malumat aldık. 
Meğer biz ( KAkAn ) dan 

(T aşkend) e gelirken burada 
mühim vukuat olmut : Menşe· 
•iklerden lngllu taraftarı 
Oıupof isminde bir zat 
Boltevik hilkQmeti erkl
aıoı bir ziyafete çağtrmıı 

ve hepsini birden öldürerek 
htikumeti ele geçirmiş, fakat 
kızıl ordu ertesi giln vak'a
dan haberdar olunca bolşevik
ler hücum ederek hükd
meti geri almıf ve bu hAdl
ıenin son kısmı bizim (Se
merkand) e vardığımaz gUo 
cereyan etmiş. 

Hele şükür! 
Ya, biz ( T qkent ) istMiyo

nuna vardığımız zaman lngiliz 
taraftarlarım iş başında gör
seydik halimiz ne olurdu? Ge
ceyi yine vagonda geçirdik. .., 

Ertesi sıobah Hariciye Ko
miseri Bagyavinski ile konuş
tuk. Bu zat ta bizi isticvap 
ettikten sonra Türkistan 
otelinde oda tahsis edildiğini 
söyledi. Artık hayvanlarımız 
ahırda, kendimiz de otelde-
yiz. 

2 Mart 919 

Aradan iki gtln geçti. Bu 
kırk sekiz saatin en mühim 
hAdisesi, bizi ziyarete gelen, 
hiç beklenmiyen bir misafir · 
dir. 

Bu misafir TnrktUr. Adı 
(Osman Nuri) dir ve riva
yetine göre merhum Mahmut 
Şevket paşanın katillerinden 
biridir. Bu zatın bizi niçin 
görmiye geldiğini tahmin 
edersiniz? 

Osman Nuri dedi ki: 
- Mevsuk bir membadan 

haber aldım. Bolşevikler 
iki üç güne kadar sizi hapse
deceklerdir. Vatandaşlık na
mına haber veriyorum, der
hal saklamnızl 

ihtiyatlı bulunmak lizlmdı. 
- Gösterdiğiniz alAkaya 

teşekknr ederim, dedim, fakat 
Bolşeviklerin bizi sebepsiz 
olarak tevkif etmelerine ihti
mal vermiyorum. 

(Mabadı y•rın) 

Meclisteki Müzakerenin 
Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz 
( Bat tarafı 1 inci aayf ada) 
Ve nihayet milleti mutlak 

ve behemehal bir saadete gö
türecek olan Cllmhuriyet ida
reaioi mahvederek mubarek 
vatan Uzerinde baykuşlar 
gibi ötmek istiyorlar. 

(Dnamı Yari 

SON POSTA 

IMoskovada (A) Ve (8) 
Rus Takımları Maçında 

[ Bat tarafı 1 lncl sayfada) 

Onu müteakıp Dinamo 
stadının milkemmel dUşlarmda 
yıkandıktan sonra şehirde 
pek kısa ailron bir gezinti 
yaptık. Moskovanm belli başlı 
yerlerini dolaıhktan sonra 
Kızıl Rusyanın kızıl meyda
nından da geçtik. Meşhur 

Krenlen sarayının önünde olan 
bu meydanda Ruslann en 
bliyük adamı Leninin lAhdl 
var. Kapılarında Kızılordunun 
askerleri nöbet bekliyor. 

Buradan geçerek bize tahsis 
edilen köıke dönilyoruz. Ye
mekten sonra Moskova sta
dında Moskova ( A ) ve ( B ) 
takımlarımn maçım seyre 
gideceğiz. Bu, bizim için çok 
faydalı olacak. 

iki giln sonra bize karşı 
oynıyacak takımın en ıyı 
oyuncularını bu vesile ile 
görmÜf olacağız. Saat tam 
beı buçukta sahaya hareket 

ettik. Stada girdiğimiz zaman 
sahada on bet binle yirmi 
bin araımda sf;yirci var. He
nüz maçın başlamasına da 
epeyce vakit var. 

Bu aralık Danimarkanın 
beynelmilel bir şöhreti haiz 
( Nilzbug) cimnastik mektebi-

nin talebeleri bedeni harekat 
yapıyorlar. On ilç kız ve on 

beş kada~ erkekten müteşek

kil bu grup okadar güzel 
hareketler yapıyorlar ki insan 
gayri ihtiyari hayretle seyre-

'' 

en iyi oyuncusu olduğunu 

söyledikleri ıol iç pek yakın
dan bir topu kale önünde 
havaya dikti~ Birinci baftayim 
bir sıfır B takımının lehine 
bitti • Artık ikinci devreyi 
seyredecek vaziyette değiliz. 
Zira burada akş'imlan hava 
çok serin oluyor. Biraz sonra 
yine bizim meşhur köşke av
det ettik. Yemeği müteakıp 

bizi sirka götürdüler. Yaz ol
mak hasebile o kadar iyi nu
maralar yokmuş. Bir saat ka
dar orada kaldıktan sonra · 
Napolyonun Moskovaya geldi
ği zaman bu muazzam ve 
muhteşem şehrin yamşını sey
rettiğini ve bütün Moskovaya 
hlkim olan tepeye gittik . 
Şehirden on kilemetre kadar 
uzak olan bu tepeden gece 
Moskovanın berrak ve yıldızlı 
bir sema albnda pırıldayan 
ışıklarile, güzel bir manzaraıı 
var. Arbk yatmak zamanı 

geldi. Otomobille köşke dö -
nüyoruz. 

İşte saat vuruyor: Dan, dan, 
dan, on bir. 

Kemal Rıfat 

Leningrat Maçı 
Darülfünun takımı dün ak· 

şam Moskovadan Leningrada 
hareket etmiştir. Orada bir 
maç yapacakhr. Hareketlerin
den evvel takım mümessille· 
rini Rus Hariciye Komiser 
Muavini Karahan Y oldq ka
bul etmiıtir. 

diyor. Hele kızların mavi :.• Bir irtihal 
roplarile yeşil çemen üzerinde 
çok güç hareketleri okadar 

btiyUk bir sühuletle yapışlari 
var ki insan kendini etrafın

daki tribünlerile bir stadta 

değil büyük bir salonda 
ahenkdar bir orkestranın kar
~ısmda zannediyor. 1 

Kadınların ( Ritmik ) hare· 
kitını müteakıp erkeklerin 

yay gibi mütenasip vücutle· 
rile yaptıkları ( Akrobatik ) 

muntazam hareketleri hayret
i et zevkle seyrettik. 

Şimdi sıra büyilk maça gel· 
di. Ne gariptir bizdekinin 
tamamen aksine olarak bura
da en evvel hakem ve yan 

Seyrisef ain idaresinin baı 
ressamı tamburi Tahsin Bey 
vefat etmiştir. Cenazesi Yel
değirmeninde CelAI Muhtar 
apartımanından kaldırılarak 
Karacaahmette aile · kabris-

ı t . tanma defnedilmiştir. Deniz 
ressamı olarak ş<Sbret kazanan 

Tahsin Beye Allahın mağfire
tini diler, ailesine taziyet 
beyan ederiz. 

Bir Doğum 
Anadolu demiryolları hare

ket müfettiflerinden Mehmet 
Reşat Beyin cuma günü bir 
erkek evladı dünyaya gelmiştir. 

Nevzada uzun ömür diler, 
ailesile beraber mes'ut bir 
hayat geçirmesini ve memle
kete hayırlı bir evlit olarak 
yetişmesini temenni eyleriz. 

hakemleri sahaya çıkıyor. 
işte beyaz pantalonlu, sarışın 
bir Rus hakem. Düdüğünü 
üç defa 6ttürdn. Saat altı 
b.ıçuk.. Havada bayağı aya:ı:- KIUp Murahhaslarmı Davet 
lar gibi oldu. Takımlar saha- lstanbu Futbol Heyetin-
ya çıkıyorlar. En önde kır- den: Müttefik klüpler murab-
mızı formalan (A) takımı baslarmın salibiyetnamelerile 

Ağustos 2 

Mektebinizi Seçmeden Bize .. .. ~ • 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? Bu 
ıene tahsilinizi ikmal etmek üzere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek üzere bUtOn mektepler hakkında her tnrlil 
malumatı vermiye amadedir. Mektebinizi seçmeden ev· 
vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hakkında 
tlizden malumat isteyiniz. 
Yalnız cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffetmeyi 
unutmayınız. 

M uatlim Mektepleri 
Balyada muallim Afife H. 
Kardeşinizi Muallim Mektebi

ne yerleştirebilirsiniz. Bu sene 
Muallim Mekteplerinin her birine 
otuzar meccani talebe kabulü 
takarrür etmlttir. Size Muallim 
Mekteplerinin şartlarını yazıyoruz: 

MUALLİM MEKTEPLERi 
1931 bütçe kanunu mucibince 

bu sene lise ve orta mekteplere 
meccani leyli talebe alınmıya
cakbr. 

Muallim mekteplerinin birinci 
sınıfına alınacak talebenin müsa-
baka imtihanları 1 eylül 931 
tarihinde muallim mektepleri olan 
vilayetlerde muallim mekteple
rinde ve muallim mektepleri bu-
lunmıyan vilayetlerde de orta 
mekteplerde yapılacakhr. 

İmtihana gireceklerin aşağıda 
göaterilen şartları haiz bulunma
lan lazımdır. 

Türkiye Cümhuriyetl vatan• 
datı olmak, 12 yaşından küçük 
ve 16 dan büyük olmamak, ilk 
mektep tasdiknamesini haiz ol
mak, uzvi kusurları bulunmamak, 
sari ve müzmin hastalıklardan 
salim olmak. 

Bu 'eraiti hai~ bulunanlar 
namzet kaydedllmek üzere 27-8-
931 perşembe akşamına kadar 
muallim mektepleri ve muallim 
mektebi olmıyan vi!ayetlerde 
maarif mQdilrlüklerlne müracaat 
etmelidirler. 

Muallim mekteplerinin diğer 

sınıflarına girmek istiyenlerin 
imtihanları muallim mekteplerinde 
yapılacaktır. Bu gibilerin doğru
dan doğruya girmek istedikleri 
muallim mektepleri müdilrlükle
rine müracaat etmeleri icap eder. 

Yukarda bildirildiği veçhile 
imtihanlar mekteplerde yapılaca-
ğından istldaların doğrudan d:>ğ· 
ruya Vekilete değil, mualliın 

mekteplerile Maarif Müdürlükle
rine verilmesi ve Maarif Vekale-
tine gönderilecek i11tid:ı.lara bu 
ilinla cevap verilmiş olduğundan 
vuku bulacak müracaatlere veka
let tarafından ayrıca cevap ve
rUmiyecektir. ... 

Gazi Muamm Mektebi 
Gazi Muallim Mektebi hakkın

da istediğiniz malümatı da aşa
ğıya yazıyoruz : 

Gazi Terbiye Enstitüsü yük
sek d,.receU ve leyli bir muallim 
mektebidir. Orta mekteplerle 
muallim mekteplerine muallim 
ve ilk tedrisat müfettişi yetişti
rir. Biri mesleki, diğeri ihzari 
olmak üzere iki kısma ayrılır. 

A. Mesleki Kısını 
Mesleki kısmın tahsil müddeti 

üç sömeatrdir. Bu kısım bet 
.,ubeye ayrılır. 

* 1) Riyaziye, 2) Tabliye, 3) ta• 
rlh • coğrafya, 4) Edebiyat, 5) 
Pedagoji. 

Mesleki kısım mezunlan Maa• 
rif Vekaletinin müııaadesile Da
rülfünuna llç tömeatr daha 
devam edererek Darülfünun 
mezuniyet imtihanına girebilirler. 
Bu şubelere girmek iatiyenlerde 
aranan vaaıflu 4unlardır. 

1 - Bir erkek veya kız lise
sinden mezun olmak. 

2 - Yatı 25 ten fazla olma• 
mak. 

3 - VilcudQ 1ağlam ve ku• 
aursu:z olmak. 

Pedagoji tube.ııine girmek 
istiyen lise mezunları, euatitüde 
tahsilini bitirdikten sonra hakkı 
müktesepleri baki kalmak üzere 
bir aene müddetle bir ilk mek· 
tepte muallimlik etmeyi taahhilt 
edeceklerdir. Bu tubelerden her 
hangi birine girmek istiyen liae 
mezunları 10 eyh11 931 tarihine 
kadar enstitü müdürlüğüne ma-
racaat etmelidirler. 

B. liızari Kısım 
ihzari kıaım ilk muallim 

mektebi mezunlarını meılekt 

kısım tedrlıatına hazırlar Ye 
lise derecesinde umumf kültür 
verir. Burada tahsil müddeti 
iki senedir. İkinci senede talebe 
edebiyat ve fen kısımlarından 
birine ayrılır. 

ihzari kısma girmek istiyen• 
lerde aranan va:nflar şunlardu: 

1) Bir erkek veya kn: mu
a!Hm mektebi mezunu olmak. 

2) Yaşı 23 yirmi üçten faz
la olmamak. 

3) Vücudil sağlam ve kusur
suz olmak. 

4) Enstitüye kabul ıçın ya
pılacak duhul müsabaka imti-
hanını kazanmak. 

Enatitünün ihzari kısmının 
müsabaka imtihanına girmek ia
tiyen muallim mektebi mezunları 
ağustosun altısına kadar ilk 
muallim mtktepleri müdürlilkle• 
rine ve muallim mektebi bulun· 
mıyan yerlerde orta mekteplerine 
ınüracaatle isimlerini kaydettlr
melidirler. Müsabaka imtihanları 
8 ağustos cumartesi ve 10 ağua• 
tos pazartesi gilnleri yapılacaktır. 
imtihanlar muallim mekteplerin• 
de ve muallim mektebi bulunmı-
yan yerlerde ortamekteplerde 
tahriri obrak yapılır. Ve sabah· 
leyin saat 9 da baıılanır. ilerde 
pedagoji kısmına girmek iatiye· 
cek olanların bir sene ilkmektep 
muallimliği etmit olmalan şaıt
hr. Etmcmit olanlar tahsillerinl 
bitirdikten sonra hakkı mükte• 
seplerJ baki kalmak üzere bir 
sene ilkmcktepte muallimlik 
yapmağı taahhüt edecektir • 

oyuncuları sabaya fırladılar. Ağustosun yirmi dördüncü 
Pazarle~ günil akpmı sa~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

Onları miiteakıp (B) takımt tam 18 de Mmtaka Merkezini ı 
çıkıyor, Rus milli tak1mmın 

teşrifleri rica olunur. 
lstanbula gelişinde santrahaf · P!••-•-•-•mt-~ 
oynıyan Selin de aralarında 

merkezin büyük dairesi et
rafında her iki takım di
zildiler. Kaptanlar el sıkışh 

ve işte maç başlıyor, B ta
kımmın muhacim hattı A ta
kımına nisbeten daha mahir 
oyun ;çok seri, buna muka
bil teknik fazla değil. Bi
zim gördilğümüz Avrupa ta
kımlarının muhacim hattının 
birden açıhp kapanışı bunlar~ 
da yok. Ahali B takımını 
mütemadiyen alkışhyor. 

lıte onlarm birinci golü. 
A takımı mukabele etmek 
için çok çalışıyor. 

Rusyanın en popüleir Ye 
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Gelea evrak ı•rl yerilme&. 

llAnlardan meıullyet ahnmaı. 

Adreı değlttlrlltne1l ('20) kuruttur. 

Resminizi Bize 

* * Size Tabiatinizi 
Musa Ali B ~ rı: Düşünceli \ 

. .! müdek-' l 1 

O 
kiktir. Yapa- • 
cağı işi evveli 
dUşünUr, ka

- '*" rar verir bade 
emniyet ve 

selimetle ln
tac eder. ta
raftan mUcte· 
niptir. Baıka
larına minnet 

Gönderiniz, 

* Sögligelim ... 
Ahmet beG S:ıkin ve fazla 

ihtiyatkardı r. 
Karar larm• 
kat'iyetten zi
yada tereddüt 
hakimdir. Baw
kalanoın ira· 
delerine uysal
lık gösterir. 

Tehlikeyi ve 
.,;...a _ __ _>Qıı-.,.g m n c a d e l ey l 

davet ed6fl 
etmekten fazla hicap du
yar. Muamelesinde batırıi
naıhğa mUlemayildlr. 

feylere karıımaz, gilrnlttı 'Ve 

kaTgadan müctenipti!". 



SON 

Sadrazam Sait Paşa 
Niçin Karyolada Değil 
De Altında Yatardı? 

60 NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR -
-=~------

( lierluılcla 111alt/•ztl.,) 

~ Tetelddlr ederim, efen· 
'-' B.ndenb klıirden hot
......... Bayle ahpp olmua 

I> IJL 
'..... Fakat, amcam lalç 

rdı dinler mi? 
~ Yok.. Yok, olmaz.. 
Ut dl 
Birkaç atın 10nra, haber 

t,trdf. K6ıkten çıkhk. 
)ti... - 1 amele geldi. K6ıkO 
~· Bari yapbnp ta kendi 
~-.Ydı, ylretfm yanmazdı. 
-._buld yapalmadı. Öylece 
lllr~alinde kaldı. Ben, tahta 
dtıı-.1111 zaman, bir mesele
tlıa dolaya Almanya bllkQme-
di.' yeınile yapmak llzımgel
~k azlık aefaretane yap.J
J.edi liıere buraauu Almanlara 
~ 'e ettim. BusUnkl yazlık 
.aı~I Ja .efaretaae9İ, itt• o 
ııtqe iaeYkicledir. 

1' Kllıuaue__. 

- Yoğurt .ever miainia? 
- Arasıra yerim efendim. 

'-•""": Haa.. Bakınız, eize bir 
~ 81Jede bulunayım. Ne ka-
ba çok yoğurt yeneni.z. ••h
d t hoktai nazarından o ka-
~ kir edersiniz. Ben yoğur
\,· ' Çok aeverim. Ne zaman 
~!az vUcut ve dimağ yorgun
h tu hissetsem, ne uman bir 
~'le karp biraz ukmb geçir
' lll, bir kbe yoğurt yerim 
tÔcu~b:'1 ken~de bir deii-

• hiaaedenm. 
- Şu halde 11hhatlnizin .•• 

li - Yalnız 11hbatim değil .. 
~hldolsun ısmrllm6n bu 

dar uzun olması belki de 
)oğıırt • d d' aayesın e ır. 

Abdnlhamit, buraya gelin
tt, bahai bqka mecraya 
.. Çrattı. 

- Maamafill, ı,..a pylt:re 
de dikkat etmek n kendine 
~k IJi bakmak lazımdır. 
lllıaf • defil mi? 

"-~azı doktorlar tanırım ki, 
~kaıanna birçok TeAyada 
lauıunduldan laalde kendileri 
hunun abini yaparlar. Bun-
'-rdan, rakı ile iktifa etmiye
ttk ispirto içe~eri bilirim. 
l\ı1nisi de, cimaa mlptell idi. 
lahmetli lamet Pı. kesreti 
tinıaa karban gitti. Viicuduno 
~llanan insanlar içinde lyan 
~iai Sait Pata gibilini g&r
~~dim. Bu adam hiç illç 
~ezdi. Bir tarafında cllzi 
L - rahatsızlık lıiuetti mi, 
~hleıı bir doktor celbecler · 
-""'dan b • fikir ve bir reçe
l. '1ır. Om. mllteakip gizlice ::er bir doktor daha celbe
~· Ondan da bir fikir •e 
d ı!~• .ı. •. 86ylece birk.a~ 
'1°'.'LVftln fikrini ye reçetesun 
~:ı~ ıonra, bunlardan 

11diıtee bir netice çwkanr, 
~telen çap tenekesine at
~ dı. Bu adamın, çok garip 
ır~erl vardı. EnelA, Mııırlı a::u Pqaya hizmet etmif. 

1( ela batk&tiplik etti. 
il "r- ifittim ki, evine aldı
~-. Ufağı, bir buçuk aydan 
~ iatlhdam etmeı.mlı. Hem 
~ llJaldaruıa yüz elli kurut
lliıı ~la da para yermumİş. 
~ t arkasına daima piı 
.tattıı lca nyahot tttyleri 
, nıa. bir . kllrk r.-

AWiilhamidin çolc sndili 
of la Ahit efendi 

188111111 albna bir ıilte yap
tınr, or•da yatarmlf. 

Kendimi zaptedemedlaı. Bir 
kahakaba koyu•erdikten 80Dra 

sordum: 
- Fakat efendim. Sebep? 
- Merak.. EYham... Şayet, 

bayatana kastetmek için bi
; risi gelirse kendisini yata
( ğında bulamasan diye... Da

hası var. Her akşam, her
keı yattıktan aonra eline şam
danı alır, koca evi yukarcl.n 
aıağı dolaşır, ondan .onra, 
karyola1111ın altma ııfrer, 
yatann•t-· Fakat, &Hm adamdı. 
Birçok kit3plan vardı. Epey
ce de para biriktirdi. Ban
kaya verdi. Evine masraf 
etmekten ödO kopardı. Kim
senin fikrile İf görma, kim
seye minnet etmez, latiklAli 
seYer bir vezir idi . 

Abdtılhamit, bu llOD 16zleri 
sö1ledikten ıonra, derin derin 
içiai çekti. 

ıs klaunuenel 

Abit Efendi ile Naciye Ka
dınefendi hafifçe gripten mü
teessir. Abdülhamit, ayakta 
gezmekle beraber o da kınk
hktan ve nevraljiden müşteki. 

Bugün Abdülhamit, yine 
şayanı dikkat birşey ı6yledi: 

- Bir vakitler askerlik 
yedi •ekiz sene idi. Ben üç 
seneye indirdim. Hatta iki 
seneye de indirmek iatiyor
dum. Fakat, erkAnı barl>iyece 
tetkik edildi. Nüfuı klfi de
recede olmadığından buna bir 
kuar Yerilemedi. 

Maamafi, erklnı harbiye-
nin de bakla nr. Memleketi
miz anasın muhtelife De 
dolu. Yetmiş iki buçuk millet 
bizde toplanmıf .. 

Her birinin amal ve efkln 
bqka başka, tabit asayiıi ve 

r ONUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 13 
Gasetemlııde oa bet rlnd• bir 
__ _._ eJdaJumaı Patrona 

.er-·- .... 
bed&Y• alıaalı 19tl,..n .. ., 
ku nu kesip aaklayınıı •• 15 
ku:::"\ toplayıaıs. Patronlanaua• 

pek .....,... elaealr•aıı. 
danp troalar aetredildlklerl rtlır 
den ~tlbaren latanbal Juırll.rlmlı 
b.. hafta, tqr• karileri mlı •• 

,... ~··d• JrupoDl8r1• pader 
melidir'-· Bu mlddet pçtildu ... 

emaiyetl muhafaza etmek için 
pk uker beslemek llzım. 

Dedi. AbdOlhamit, acaba 
(Yemen) e (Trablusgarb) a 
g6nderilip te, sekiz on sene
de bile ( latibdal) edilemiyen 
askerleri bilmiyor muydu? .. 

Mahza Abdülhamidin fikri
af anlamak için ıu suali ıor· 
dum: 

- Flltuhat devrinde, ecda
dı ızammız Hıristiyanları ki
Mllen lalim etselerdi acaba 
muvafık olur muydu efendim? 

Abdülhamit güldn. Ve ce
np verdi: 

- Siıin bu sorduğunuz 
suali, bana vaktile bir ispan
ya 1efiri de sormuştu. Ona 
fU cevabı vermiştim: (Evet.. 
iyi olurdu. 

Llkin isllmiyet başkalan· 
nm dinine tecavüz etmeyi 
menettiğüıden, ecdadım da 
bu itten bezer etmitlerdir.) 
Dedim. 

(Arka .. nr) 

Tayyare Cemiyetinde 
içtima 

Y ann ( Pazartesi ) saat on 
yedide Tayyare Cemiyeti le
tanbul ViJiyet ıubeıi merke
zinde,kaza ve nahiye tubeleri 
reislerbda ltmalcile Wr .-. 
aktedilecek .... bu ~timada ao 
ağustos Zafer Te Tayyare bay-
lramı ihzaratı hakkında g3rü

tillecektir. 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya lmtiy~zıou.ı. 

plinlarınızı ve modellerinızl Şı
karo'da 14 eylülden 20 tetrlnlev· 
fnl 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
tetbir ediniz. 
Ser~yi binlerce fabrikatörler 

ve alıcılar ziyaret ederek bu ib· 
tira beratlannı 1abnak için muh-
terllerln eline 1reçml1 en blyilk 
hraattu. Hemende bltGa falwl
kalar yeni icat ve lhtiralan pr
mek üzere sergiye mGmeuiller 
ı-öndereceklerdir. • 
Resim ve modellerinizl tqbır 

Gcreti 28 dolardır. Bizim huıuai 
ıerıl memur ve Ahcılarımız be
rat •• lmtiyazlannın fabrlkat3r· 
lere t'lıterecek ye onlan lidnle 
temau lroyaeakbr. Bunun için 
aynca kOlllJl)'OD leretl ahamas. 
Berat ve modelinizi ve kira he
dell olan 28 dolan dotrudan 
dofruya hize &'Önderiniz. Sile 
ıerpin albayetinde m..,..uı 
rapor verilecektir. 

Adruı laternatioaal Pateat Eqoli• 
tloa Co. Muchan.U.. Mart. CldcaP
U. S. A. 

latanbul 2 inci lfıaa Me
murluğundan: lfiisı enelce J 
ilAn olunan Çartıcla KllrkçO-
lerde Rubye hanmcl. 10 Na. 
Klrk~ Fakyu Efendi ~ 
kandaki lflla taleplerini ala
cak""'• geri abmt oldalduua
dan mahkemece ifllsın refiae 
karar Terfldiği ilin olunur. 

Oskildar 
HAie Sinemaaıncla 

Vals Rüyası 
Mtımealli 

VILLI FRIÇ 
uli e 10 k......, 

Dünyada Neler 
Olup Bitiyor 

(Bat tarafı S bici HJfada) 

ya giderek Yuvarlak maıa 
konferansına lıtirak etmekten 
yazgeçer g&rtınmeıi, Gandi 
lehinde tefsir edilmiyor. 

Gaa.li, kongrede, bilhaua 
milslümanlara hitap etmif, 
Pençap ye Bingalede kat'i 
mOslOman temıili aaıının 
kabulü hakkındaki iddialar 
ka111sında u ıayemizden tDp
heye dOıecek oluyorum. Bu 
ruhi mletle davamıza aual 
kazanabiliriz. " demişti. 

V uiyetia gerginliii " mllf
rit Hintlilerin kıyam, ıH•blı 
hareket s&zlerinden dolaya 
Hint h6ktimeti esulı askeri 
tedbir alıyor. Hudut muha
fızlan kuYvetlendirilmiı teyak-
kuz emirleri verilmiştir. 

ispanyanın 
Öltimatomu 

Viktorya daireıl rahibinin 
üzerinde bulunan vesikalar 
üçerine ispanya hftkOmeti 
Papaya müracaat ederek la
paoya Cümhuriyeti hakkında
ki hattı harekatini aarib ola
rak bildirmesini ittemiıtir. 
Papanın cevabı memnuniyet 
verici olmaua iki taraf ma
nuebabDID kullmell muhte-

meldir. 

Almanya 
Fransa 

Buı ltalyan matbuab, yap
bklan aetrfyat ile franaD
Alman mlbıuebabma, buatın
ko ikbaadl fUl'eti dojurcluiu 
mtltaleuıncla ve her ıeyia 
ll.ıtınde tulihabn tahdidi 

o1u~u IÖyliyerek ahltkl 
v rQbl emir, her tllrlll pro-
to ol ye muabedelerin fevkin-
dedir, diyorlar, 

SONNET DOlaONO 
Ewelki gece Aaadaıaldu· 

nnda Dartkardetferde Hayat 
kqruaunda Hisar Nahiyesi 

t ahmer Şubesi tarafından 
bi ılhmet dDjtinO tertip Te 
( ~ fakir yavru sllnnet edil
miftir. Beylerbeyi Musiki He
yeti, cazbant, hokkabaz var
yete numaralan sabaha kadar 
devam •tmiftir. Bu vuile ile 
yardımlarını esirgemiyen Şehir 
Mecliai Azumdaa Mehmet 
Ali ve Hiaar Nahiyesi Mldl
ril Hasan Beylere Hisar Hila.. 
liahmer Cemiyeti tqelddlr 
etmektedir. 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddOt ediyorsunuz? Müziç, nahoş tesirlle 

ılzl harap edeıı, yuan zevkinden mahrum eyliyen (ter) 
lpeklilerinizi de çlriltmek ve lekelemektedir. 

Sü-00-RONO PERTEV'in 
Bu mahzuru klllliyen izale ettijinden haberdu 

delilMnm IMhn ubdqlanmıa bir kere •orunuz. 
Aldığlmu: te,.kklrnameler bize, hu mtlıtahzan, ıize 
ta•ıiye etmek cuaretinl veriyor • 

Uzunköprü On Birinci Hudut 
Tabur Kumandanlığından: 
Cinai kilo Mlnakua .. ,aiti lllaakeeı pi 
Ekmek ll0,000 Kapalı sarf uall 5---9 931 
Sığır eti 30,000 

" " " " " Un 20.000 Aleni mhakua " " Bulpr 6.200 • " " " 
Nohut 1,900 " " .. " Kuru fualya 6,900 • " • " Pirinç 2,600 " • " " Makarna 2,000 " • " " 
Şeker 2,200 
Tuz 3,500 

• • • " 
" " 

6-9-931 
Kuru lldm 1,700 .. .. " " 
Sade yap 2,300 " • " " 
Sabun 1,400 " 

,, ,, " 
Soğu 2,000 ,. " " " 
Odun 208,000 ,. • 
Gu 3,200 ,. ,. " ,, 
Arpa 55,000 ,. • " " 
Samu 26,000 ,. ,. • ,. 
Karu ot 35,500 • • " ,, 

Umülprldekl aakerin lhtlyaa için yukarda cina " ... 
tarlan yuılı 19 kalem enak, hizalannda g&terilditi •eçhile 
milnakua ıuntile aatna alınacatandan talip olanlann depozito 
akçelerile birlikte 5 •e 6 - Eyllll - 931 Cumart•I .e Pazar 
gtıalerl uat 15 te Umaklprlde tabur merkuinde mlteplddl 
komiıyona mliracaatları Hin olunur. 

D 1 
hyaa , .... . 1 HORHORUN• Beyofla, Toka~· 

r ..... .. 
L. Cilt .. emrul ılhrnlJ• teda.lhaneal Hersla eabahtu ak~••• kadar 

Kandilli Kız Lisesinden: 
ı - Mekteltl•I• bu ıeae tam tetkUAtb llaeye tahYll edllmlttlr. 

Blrlael dewecle oldutu slltl ikinci deYrenln ltlrlnel •• lklnet ıımfla• 
rma da )eyli Gcretli ve nehari talebe kaydedilecektir. 
2-Mezuniyet ikmal imtihanlar ile dij'er amıflaran ikmal imtihanlarına 

eylll lptlduandan itibaren batlanacakbr, Program mektepten Btrenlllr. 
S - 2 eylGl 931 den itibaren bir hafta mGddetle cumarte1i, paaar

teai ve ÇU.famba pnlerl tecdidi kayit muamelesi yapılacaktır. Ba 
mClddet içinde bOtilo eakl talebenin kaydinl tecdit etmesi lbımdır. 
9 eylOl 931 den itibaren bir hafta içinde yeni talebe kaylt ve kabul 
olunacakbr. 

latanbul Üçthac6 icra Me
murlutundan ı Bir borcun 
temini iatifua için mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer 
bir adet komple elektrik di
namoaa 29 ağuato• 931 cu
martesi gtlnO saat 10 - 11 re 

kadar Eylpte Babarlye'de Ay

yıldıı menncat firketl fabrika 
depoıunda açık artbrma ıu-

retile sablacakbr. Taliplerinia 
mahallinde bulunacak memu
runa mtlracaatleri illn olunur. 

YENi RÖNO OTOMOBILJ 

"RENAULT,, 
En 

Son 
Terakkigatı 

Haiz 
Ve 

Ucuz 

SON MODELLERi GÖRÜNÜZ 
MEŞRUTiYET 
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Ali Ticaret Mektebi [vAPURLAR 

Müdürlüğünden: 
1 - Kayıt ve kabul muamelesi 1 eylül 931 salı gUnUnden 

bqlıyacak ve 30 eylül 931 çarşamba günü akıamına kadar 
devam edecektir. 

2 - Kayıt ve kabul 
alqamları saat ( 16) on 
mllracaat edileceektir. 

için hergOn 1abahları ıaat ( IO) dan 
altıya kadar mektep müdilrlilğline 

3 r- Mektebin (ULUMU ALIYEI TiCARiYE) kAamma : 
A Tam devreli liseleri ikmal etmiş Hanım ve Efendiler 
B - Darülfünun fakültelerile ili mekteplerden mezun 

olanlar veya nakil suretile gelenler. Nakil ıuretile 

gelecek olanların da herhalde liıe mezunu olma
ları şarttır. 

D - Lise ve Ali mektepler derecesinde olduğu hUkü
metçe tasdik edilmit ecnebi mekteplerinden ıaha
detnameli olanlar, imtihansız kabul olunurlar. 
Ancak ecnebi mektebi mezunlan ile ecnebi tica
ret mekteplerinden mukabil devrelere naklen 
alınacak olanlar (Türkçeden imtihan olunacaklar
dır.) 

1 - Mektebin (YÜKSEK TİCARET) kısmına: 
A Liselerin birinci devrelerini bitiren Hanım ve 

Efendiler. 
B 
c 

Orta mektepleri ikmal eden Hanım ve Efendiler. 
Orta ticaret mektepleri ile dörder senelik ilk 
ticaret mekteplerine muadil olduğu tasdik edilen 
ihtisaı ve meslek mekteplerinden mezun bulu
nanlar. 

D - Bu derecelerde oldukları hükümetçe tasdik edil
miş ecnebi mekteplerinden şahadetnameli olanlar. 
(Bu gibilerin Türkçeden imtihan vermeleri ıarttu.) 

5 - Dörder senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler 
(Bu mektepleri ikmal ederek şahadetname almıı olanlar bilA 
imtihan YüksekTicaret kısmının ikinci sınıfına ve bu ikinci 
11D1fta okunan deralerin umumundan imtihan vermek ıartile 
de llçüncD amıfma kabul edilirler. Bu mekteplerin Uçilncll 
ımıfından naklen gelecek talebeler imtihansız Yüksek Ticare
tin birine& sınıfına alınacaklardır.) 

6 - Mektebin ( ORTA TİCARET ) kısmır.a: 
A Liselerin birinci devrelerinde altıncı Ye yedinci 

B 

c 
D 

E -

ıınıfları bitirmi~ olanlar. 
Orta. mekteplerde altıncı ve yedinci ımıf tabıilioi 
görmllş bulunanlar. 
Tam devreli ilk mekteklerden mezun olanlar. 
Bu derecelerde olduğu hiikümetçe tasdik edilmif 
ecnebi mekteplerden ıahadetname alanlar. Bil& 
imtihan kayit ve kabul olunnrlar, Ancak ecnebi 

mekteplerden gelenlerin Türkçeden imtihan ver
meleri llzımdır. 
Orta ticaret mektebineı alınacak talebenin miktarı 
tahdit edildiğinden müracaat edenler muayyen 

miktardan fazla otursa her seneki gibi kayit mua
melesi yirmi beş · eylülde kesilecek ve aralarında 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. imtihan ıeraiti 
mektebin divanhane5inde ili!l edilecektir. 

F - Yüksek ticaret kısmına girecek Hanım ve Efen· 
dilerin yaşları on beşten .&fağı ve yirmi birden 
yukarı olmayacak ve orta kısma kabul edilecek· 
lerin yaşları da on üçten dun ve on ıekizden 

efzun bulunmıyacaktır. ULÜMU ALlYEl TICA· 
Rt fE KISMI iÇiN YAŞ MEVZUBAS DECILDIR 

DİGER ŞERAiT 
1 Her üç kısım için mUracaat edenler mektep idare1fn-

•en alacakları beyannameyi dolduracaklar. 
2 - Mektep müdürlüğüne hitabeh yazılacak 

De mllracaat edilecektir. lıtidanameye atideki 

bulunacaktır. 

bir iıttdaname 
vesaik merbut 

A - Okudukları mekteplerin ıahadetname Yeya tasdik-
umeleri ve nakil ilmühaberleri. 

8 Hüviyet ci!zdam 
P Tasdikli sıhhat ve aıı raporları 
C Zabıtaca taıdik edilmiı hüsnühal varak&11 
Ç Ufak kıt' adı:. nç adet fotoğraf 

Mektep nibaridir; tedrisat gilnlla nısfına kadar devam eder. 
idare, Anadoludan gelecek talebenin ibatelerile ve diler 
llatiyaçlanna medar olacak huıusi teşebbüsatta bulunur. 

Enver Paşa Meı:~~!d~!~ür-
Mektebiml&in Şlıliye nakli dolayııile, ErenklSyünde mukayket ta

lebemizin pazar, aah ve perıembe filnlerl 9 dan 12 ye kadar Eren• 
ldJydeld mektebe müracaatları. 
• Şlıll • Son tramvay lıtaalyonunda 

Leyli Ve Nehari - Kız Ve Erkek 

ENVER PAŞA ORTA MEKTEBi 
ANA - iLK - ORTA 

MUeHlıl: Madam Ortanı Eaver 
Kaylt için, cumartHI, paı:arteai ve çarşamba ıGnlerl Hat 9 dan 

17 re kadar mektep müdDrlüjiine milracaat edilebilir. fıtlyenlere 
mektebin tarifnanıHi meceanea ıönderıllr. 

Bugün Beklenilen Vapurlar 
Bursa - Türk - Cideden 
Bandırma • Türk - Karabi

gadan 
F ey az • Tnrk • Bandırma

dan 
Kırlangıç - Türk - f zmitten 
Asya - Türk - Mudanya 

Gemlikten 
Gastein - ltalyan - Kösten

ceden 
Recele Karol 1 - Romanya -

Köstenceden 
Vienna - ftalyan - Triyeı

teden 
Bulgarya - Bulgar • Varna 

Burga7.dan 
Bugün Gidecek Vapurlar 

Sakarya - Türk - Rizeye 
Gtil Cemal - Türk - lzmire 
Tayyar - Türk - Ayvahğa 
Marmara - Türk - Mudanya, 

Gemliğe 
Güzel Bandırma - Türk • 

Karabigaya 
İzmit - Türk - İzmite 
Prinçipesa Marya- Romanya 

Köstenceye 
Bulgarya - Bulgar - Pireye 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk - lzmir Postası 

,... ~p~ru Ap~.~! 
11 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
ve İzmire azimet ve Çanakka
le ugrayacak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: fst. 221 O 

ALEMDAR ZADE MEHME 
VAPURLARI 

ükı ve ıeri Karadeniz postası 

B ··ı t VAPURU U en 24 Ağustos 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak,lnebolu, Ayancık, 
Samsun,Ünye,Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize ve Mapavr ve 
Hopa) ya azimet ve• avdetle 
ayni iskelelerle Vakfıkebir 
ve Göreleye ugrayarak avdet 
edecektir. 

Ynk ve yolcu için Sirke· 
cide Vezir iskelesi sokak 
karşısında No .61 acentesine 
müracaat. Tel. 21037 

lıtanbul 4 üncü lcra memur· 
lutundan: Tamamına 3500 lira 
kıymet takdir edilen Bogaziçinda 
Klreçburnunda atik Fuat paşa 

cedit Telgraf aokllğtnda atik 13 
cedit 1 numaralarla murakkam 
maa bahçe bir bap hanenin tama• 
mı açık arttırmaya vazedilmlt 
olup 10-9.931 tarihinde ıartna· 

meai dinnhaneye talik edilerek 
19 eylul 931 tarihine müaadif 
cumarleıl ıDnil ıaat 14 ten 17 ye 
kadar lıtanbul 4 ilncü icra daire· 
ılnde açık arttırma ile aatılacak· 

tır. Artbrma ikincidir. Birinci 
arthrmaıında (900)1iraya talip çık-

ı mıı olup bu kerre en çok arttıranın 
ı Oıtilnde bıralulacaktar. Arttırmaya 

f lttlrak için yüzde yedi teminat 
akçeal alınır. MDterakim verriler 
ile belebiye realmlerl, nkıf 

lcareal mütteriye aittir. Hakları 

tapu ıicillerile aabit olmayan 
ipotekli alacakhlar ile diter ali
kadarların 'Ye irtifak hakkı aa· 
blplerlnln bu haklarını ve huıu
ılle faiz ve ma1arlfe dair olan 
iddialarını ilin tarihinden ltiba· 
ren yirmi wün içinde verakı 

mDıbitelerile bildirmeleri )hım· 

dır. Aksi halde hakları tapu 
ılclllerile aablt olmayanla aataı 
bedellnln paylatmaaıadan hariç 
kalırlar. Alikadarların yeni icra 
ve ifllı kanununun 119 uncu 
maddesine ı<Sre tevflkl hareket 
etmeleri .e faıla malumat almak 
lıtlyenlerln 931·91 doıya numa• 
raaile memurlyetlmize mOracaat
Jan illa olunur. 

Muhafaza Ediniz 

Sinek, tahtakuruıu, hamımböe< ğl ,ıı.. ( tavuk ve kum .. , kedi k3pek ve ıalr haynaat tberladekl ) pireler, bit 

nebatat Uzerlndeld b3ceklerl ve 1alr hqarah yumurta ve tohumlarlle bir Halyede imha ve izale eder. Yeril mabdlf• 

TUrk sekllı, Ttlrk ameleıl n TUrk paraalle yapılmıı olup daha mUe11lr, dalla ;.llhllk olduiu rlbl yan yany• 

ucuzdur. Kat'lyyea leke yapmu. Kokuıu haflf ve llllftlr. lnaaıılara ve çoc:ıaldara uran yoktur. BOtla denlrl devlet. 

ecnebi mUeueHt, Seyriıefala. Şirketi Hayriye, hutaneler. HUlllahmer, yata mektepleri, npur kumpanyalan, Dulet 
Depılryolları Amerikan Ford kumpıınyaıı, bUyllk oteller, Bursa hamamlara, Yalova kaplıcalan, ve bütlln ml1a1eıatl 

mllliye FAYDA iıtlmal eyler. FAYDA dljer bazı fena mllıtah:ıarat ribl 1er1emletlp bayıltma:ı. Kat'1 olarak öldOrtltı 

ve haşarat bir daha dJrllmeı:. AkılnJ iddia edene beı bin lira tumlaat verilir. Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldıdı 

7S, bir kiloluk 1251 pompaıı 75 kurutlur. Haaan Ecza Depoıu. 

ŞİŞLi - OSMANBEY 

YENi TORKiYE MEKTEBi 
Müdür ve müessisi : Seniha Nafiz H. 
YUVA, iLK, ORTA 

Pazartesi Perşembe 

kaydedilmektedir. 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

iSTİKLAL LiSESi 
ilk, Orta ve LIH luıımlartna muhtevidir. Bütiln ıımfları mevcuttur 

Talebe Kaydına Başlanmıştır. 
umartesi, Pazarteai, Pertembe gilnleri 12 den 17 ye kada 

müracaat olunabilir. Şchzadeba9ı - Telefon 22534 

Arnavutköy'Unde·tramvay caddesinde 
Leyli ve Nehari • Kız ve Erkek 

eyziati Liseleri 
Ana sınıfı - İlk kısım - Lise ımıflan 

Kayıt için cumarteıi, pazartesi, çarşamba günleri aaat 12 den 
17 ye kadar müracaat edilebilir. 

edenlere mektep tarifenamesi gön<leri)ir 
Telefon. Bebek 210 

------

MÜLKİYE MEKTEBİ 
Kayit Ve Kabul Şeraiti 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
Mülkiye Mektebine kayit ve kabul şeraiti atide gösterilmiştir: 
A - Yaşı 18 den küçük ve 25 ten büyük olmamak, tam 

devreli lise mezunu bulunmak, tahsile mini bir hastalığı 
bulunmamak (ağır ceza veya hay11iyet ve şerefi muhil bir cürUmle 
mabküm olanlar mektebe kabul olunmaz. ) 

B - Talipler hllviyet cüzdana, tahıil derecesini g6ıterir 
şehadetname veya tasdikname, altı adet 4,5 X 6 bllyllklOğünde 
fotoğraf sıhhat raporu, çiçek aşısı ilmühaberini bir istidaya 
iliştirerek cumartesi pazartesi perşmbe günleri Yıldızda kAin 
mektep müdürlüğüne saat ondan dörde kadar müracaat etmelidirleı 

Müracaa tin nihai müdd~ti ve taşrada bulunanlar için filen iıpatı 
vücut zamanı 30-9·931 dlr. (Evrakı müıbitenin aaıllan tevdi olunmak 
i~ap eder. Ve mektep idareıince yaptırılacak muayene neticeal eaaatar.) 

C - Taliplerin adedi mürettep miktardan fazla olurH aralarında 
Türkçe, felaefe içtimaiyat, riyniyat, tabiiyat, tarih cotrafya llHnı 
ecnebi deralerinden müsabaka imtihanı yapılar. Deralere baılanıl
dığı tarihten itibaren iki hafta müddetle mektebe devam etmlyenlerin 
kayitlerl terkin edilir. 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi Kayit Ve Kabul Şeraiti 

1 - Talibin yaşı on sekizden aşağı ve otuz beıten yukarı 
olmamaladır. 

2 - idadi Ye Ortamektcp veya bunlara muadil mektep 
mezunları ile Lise sekizinci sır.ıfı ikmal edenler imtihansız, 
iki sene mahkeme başkitabetinde ve b"t sene zabıt kitabeti:ı
de bulunanlar, malumatı hukukiye, kitabet, hesıaptan, işbu 
ıeraitl haiz olmayanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malQmab 
medeniye ve iktısadiye, umumi tarih ve coğrafyadan imtihama 
tlbidir. 

3 - Taliplerin 30 Eylfıl tarihine kadar 
nsaik ile mektep idareıine veya bulunduklan 
miliklerine müracaat etmeleri lizımdır . 

zirde gösterilen 
yer mfiddeiumu-

A - Mektep şahodetnamesi veya tasdikna~esi, memuriyette 
iıe beraiti zimmet mazba'aı;ı. 

8 - Sıhhat raporu. C - : Hüviyet cüzdana, Hllınühal varaka11 
D - Halen askerlikle alaka<Jı olmadığına dair vesika E - : Uç 

adet 9 X 12 eb'adınd . t fotoğraf, 4 -: Tedrisata başlandıktan 

İstanbul 4 üncü İcra Me
murluğundan: Bir deynin te· 
mını istifası ıçın mahcus 
Kuzguncuk'ta Fesçi yalısında 
bulunan 926 senesi mahsu
lünden 645 balya içinde tah
minen ( 20,000 ) kilo tntuo 
yüzde beş teminat akçesi 
alınmak ıuretile 3 eylül 931 
tarihine müsadif perşembe 
günU ıaat 9 dan itibaren 12 ye 
kadar mahallinde açık arttırma 
ile satılacağı bu bapta daha 
fazlaca malumat almak isti· 
yenlerin satış gUnOnden evvel 
930-364 dosya numarasile 
memuriyetimize mUracaatlerl 
llAn olunur. 

Bakırköy aulh bikimli• 
tinden: Oımaniye k6yilnde mu
kim iken 29 • 12 - 928 tarihinde 
vefat eden bahçivan Ragıp ağa• 
nın borcundan dolayı terekeainin 
taafiyeai zammında emlakinin 
aleni açık arttırma ile aablmaaı
na karar verllmittlr. 

1 - MDteveffanın muta1arnf 
bulunduğu Oımaniye kayünd• 
cami ıokaj'ında 139 numarala 
dört oda bir aofa Ye iki aptesa
ne ve altı kirgir üıtil ahşap iki 
kattan ibaret bulunan mezkür 
hanenin mütevaffanın mutaaarrıf 

bulunduğu nısıf hi11eainin (160) 
lira ipotekli olup ve yine Osma• 
niye köyDnde cami ıokıığında 
15. 13-11 numaralar ile murak• 
kam iki oda bir ıofa ve bir ahtr 
ile bir dül dnı mOıtemll ban• 
mOteveffanın muta1arrıf bulun
dutu nıaıf bl11eıl (380) llra mu
kabilinde ipotekleridlr; 6 eylQI 
pazar rünO kat'i Hbfl ya;,.Ja· 
caktır. 

2-139 numarala hanenin luymetl 
muhammineai (600) liradır. 11-13· 
15 numarala hane •e ahır ve 
dükkanın kıymeti muhammlneal 
(800) liradır. 

3- Satalıta çıkarılan mOtenf· 
fanın mutaaamf bulunduğu 139 
numarala hane •e bahçenin nıaıf 
hl11eal ve yine 11-13-15 numaralı 
hane aıur •• dükkinm n111f 
hi11eai aatıhta çııı<arrlmıştır. 

4 - icra kılınan birinci alenl 
aç k arttırma neticealnde 11-13-
lS numaralı hane ahır ve dDk
klnın dört yOz yirmi Ura bedel ile 
talibine birinci ihaleai icra kıhnmıt 
ve diter 139 numarala haneye 
talip zuhur etmemit oldupndan 
ikinci aleni açık arttırma 

ile Htalıta çıkarılmııtar. 
S - Sabhta çıkarılan emil• 

kin nıaıf hlaıeleridlr lttiraya talip 
olanluın kıymetlerinin yilzde onll 
niıbetlnde pey vermeleri ve ha• 
neleri ıörmek ve gezmek latl
yenlerin Bıkırköy ıulh mahk ... 
mealne 929·41 numarala tereke 
doaye numarasile 
ilin olunur. 

müracaatları 

latanbul 'J inci İcra dairesin· 
den: Bir borçtan dolayı mahcuı 
dart kalem tulumba ve makkaP 
veaaire ltbu atuıtoıun 26 - 8 " 
931 inci günfi aaat dokuzdan itib•"' 
ren Gnlatada Mahmudiye caddr 
ıinde 75 No. la mağazada müıa• 
yede ıuretile paraya çevrilecetl 
ilin olunur. 

ıonra kayit ve kabul muamele~i yapılmıyacağından taliplerin -==-==-=zz===~-,,==='=" 
1 Sahipleri: Ali Ekrem, Selim RarP 
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