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HERGÜN NEŞROLUNUR 

• 
lzmirde İki 
Komünistin 
Açıkgözlülüğü 
Sinema Reklamı Diye 
İki Çocuğa Beyanna
ıne Dağıthrmışlardır 

lzmir, 15 (Hususi) - Evvel· 
ki glln iki kişi, biri on bir, 
diğeri dokuz yaılarında Kam· 
ber ve Şerif isminde· iki ço· 
cuğun eline bir takım kAğıt· 
lar vermişler ve bunların si· 
nema reklamı olduklarını söy· 
liyerek sokaklarda, halka 
dağıttırmıya, başlamışlardır. 
Bu işi yapmaları için de ço-
cuklara, ' yirmi beşer kuruş
tan elll kuruş vermişlerdir. 
Halka dağıblan bu kAğıtla
nn rekIAm değil, komünist 
Pdropaganda beyannameleri ol· 
ukları görülmüş ve her iki 

Çocuk tutulmuşlardır. Bunlar 
ık"fadelerinde birinin siyah ce-

etli ve çizgili pantalonlu 
olduğunu söyledikleri iki kişi 
t~rafmdan kAğıtlarm kendile· 
rıne sinema reklamı olarak 
dağıtılmak için verildiklerini 
•öyJemişJerdir. Bu hAdise ile 
ali.kadar olan Recep ve AJl
•ttin namında iki Jdıi tutul· 
llıuf, fakat çocuklar tarafın· 

dan kat't surette teşhis edile
ınemişlerdir. Açıkgöz maznun-
lar T eşkilAtı Esasiye Kanununu 
tağyire teşebbils maddesinden 
adliyeye verilmişlerdir. 

Adnan ----
·Ankarada Teessür 

Ankara, 15 (Hususi) 
Hakkı Tarık Beyin Darillfil
nunun kapatılması hakkında 
Yazdığı makale buradaki Da
liilfünun mUnteıipleri arasında 
bUytık bir teessür uyandır· 
llııttır. 

Yeni Bir 
Operet 
Artisti 

Rusya İhracatı 
Bu Sene Gönderece
ğimiz Malların Listesi 

Basılıyor ... 

Memleketimizin muhtelif 
mahallerinden Rusyaya ihra
cata başlanılmışbr. Sovyetler· 
le aramızda aktedilen ticaret 
muahedesine zeyil olarak if Ave 
edilen bazı maddelerle Rua
yaya memleketimizden yapı
lacak ihracatın nevi ve ..,ik
tan tesbit edilmiştir. Harici-
ye Vekaleti bunları bir lia· 
te halinde tabettirmektedir. 
İktısat Vekaleti vasıtasile 
alakadar ticaret odalarına 
ve ihracat ofisine göndere
cektir. Bu ~uretle sahte 
menşe şahadetnamelerinin bu 
sene de ortaya çıkmasına 
meydan verilmiyecektir. 

Adliye MUstesarı 
Adliye müsteşarı Ferit 8. 

dün şehrimize gelmiştir. 

Ucuzluk Var! 

"Türk Hava Kartallarının,, 
Menkıbeleri 

Bu gördilğnnilz tayyareciler muhtelif ecnebi memleketle
rinde tahsil görmüş, askeri tayyarecilik madalyeleri almıf, ha
valanmııın bugünkü bekçisi yüksek ~eciyeli, yliksek aeviyelJ 
ylikseklerde yaşıyan, vatanperverleri fehirlendiren aziz vatan 
evi! tları dır. 

Kendilerinden evvel yetişen ağabeylerile beraber yaşadık-
ları parlak menkıbeleri bir, iki gUne kadar başlıyacağımız 
"TÜRK HAVA KART ALLARI,, serisinde heyecan ve alaka 
ile takip edeceksiniz. 

• 

Fakat Belediye imtiyazlı 
Şirketleri De Düşünmek 

Mecburiyetinde imiş 

Darülfünun Tahsili 
isti yen Gençler 

Otomobilleri eskice olan 
bazı şoförler takıi uaulilnll 
kaldırarak (10) kuruşa müşteri 
taşımıya başladılar, diln vo 
evvelki giln yaptıkları ilk 
tecrübede oldukça rağbet 
kazandılar. 

Bunlar bilhassa diln faxla 
faaliyet göstermişler, a.detleri 
(70)i geçmiştir. Habukı bele· 
diye bu usulün otobils vo 
taksi talimatnamelerine mu· 
balif olduğunu söylemekte ve 
menetmektedir. Diğer tara!· 
tan Belediye erk~Oind~n . bır 
ıat bize şunları soylemıştir. 

" _Belediye ayni ~aman· 
d imtiyazlı şirketlerm de 
.:enfaatini dUşüomek me~bu-
• ti' dedir Bu otomobıller 
rıye n • d f . Iek yerler e se er yapar• 
en ış bu uretle tramvaya 
Iar ve • . 
rekabet edebılırler.,, 

lzmirlilerin Protestosu 
ı . sporcuları Balkanyat 
zmır 1 . d por· 

mUıabakalarına zmır en ı 

Muallim Mektepleri Mezunları Bu 
Hakkın Kendilerine De Verilmesi 
İçin Hükumete Müracaat Edecekler 

Ankara, 15 ( Hususi ) - Maarif Vekaleti Dariilfünuna 
gönderdiği bir tamimde 340 senesinden evvel yedi senelik 

idadilerclen mezun olanların lise tahsili görmüş addedilecek-

~ lerini ve Darülfünuna kabul olunacaklarını bildirmişti. Bu 

vaziyet Uzerin3 İlk Mualiim Mektebi mezunları da kendi talı
sillerinfn yedi senelik idadi tahsilinden daba yüksek olduğunu 
iddia etmekte ve Darülfünuna girebilmelerini istemektedirler. 
Bugünlerde bir içtima da aktedeceklerdir. 

Kendisile görüştüğüm bir İlk Mektep Muallimi bana dedi ki: 

- Cümhuıiyet inkılabı vatandaşlara milsavi hukuku ta

nımaktadır. Yedi sene!ik idadi mezunları Darülflinuna kabul 

edildiklerine göre ilk tahsflile beraber 1 O senede mektebi ik

mal eden Muallim Mektebi mezunları neden kabul edilmesinler? 

Anlamadığımız bir sebep bizleri hu hukuktan mahrum edi

yor, ebediyen alt tahsil kapılarını bizlere kapıyor.,, 

Öğrendiğime göre, bu gençlerin burada yapacakları içti

ma neticesinde bu hakl(Jn kendilerine de verilmesi için hü! :, 
mate mUracaat edeceklerdir. 

Cümhuriyet Merkez 
Bankasına lstanbulda 

Yer Bulundu 

Bir teşrinievvelde açılacak 
olan CUmhurıyet Merkez Ban-
kasının hazırlıkları bitmek 
üzeredir. Şehrimizde tesis 
edilecek ıube için de teşki
kilAta başlamlmıştır. Bankanın 
Meclisi f dare azasından Mah
mut ve Nusrat Beyler ıehri
mizde bu iıle meşgul bulun
maktadırlar. 

Jstanbul şubesi, EminönUnde 
Ertuğrul mağazası yananda 
yeni inşa edilen Taşhanda 
açılacaktır. Bu civarda bundan 
iyi bina bulunamamıştır. Bu 
bina Banka için şimdilik kafi 
addedilmektedir. İstanbul şu· 
besine alınacak memurlar 
teshil edilmektedir. Bunlar İş, 
Ziraat ve Osmanlı Bankaları 

, 

Rum, Ermeni 
Ve Musevilerin 
Talısili 

Anasır Çocukları, Türk 
Yüksek Mekteplerine 
Nasıl Girebilecekler? 

Şehrimizde Rum, Ermeni, 
Musevi ve ecnebi liselerinden 
şahadetname alanların DarUl
fnnuna ne suretle kaydadile
cekleri hakkında Maarif Ve
kiletinden Darülfünun Emin
liğine bir tamim gelmiştir. 
Tamimde Maarif VekAJeti ta
rafından lise derecesinde ol
duğu tasdik edilen bu gibi 
mekteplerde mezuniyet imti
hanları eskisi gibi o mektep
lerde yapılacak ve buradan 
alınacak şahadetnameler as
kerlik ve memuriyet gibi iş
lerde muteber olacaktır. 

Fakat bu mekteplerden şa
hadetname alanlardan Türk 
yüksek mekteplerine girmek 
istiyenlerin resm1 Jiselerden 
birinde baka!orya imtihanı 
vermeleri şarttır. Bunlar ister-
lerse Darülfünuna veya diğer 
bir yüksek mektebe sami sı
fatile girerek tahsil esnasında 
o mektepte bakalorya imtiha
nı verebi1eceklerdir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan devam) 
Bu .... a dair misaHer mi IAzım· 

dır. Arzedeyim: Milletin lisanı 
olduğu iddia edilen ve fakat 
hakikatte tezvirden başka bir 
maharetleri görüJmiyen bazı 
ıraı:etelere bir bakınl Lisanlıuı 

memurları arasından seçile- acaba temkin, itidali ve vekarile 
cektir. tanınmıı Türk miJletinin lisanına 

Akvam Cemiyeti E;:~ 1 
;..; uyf•d•> 

Türkiyenin Buraya Gir- S t.ç.,• • B. 
mesine Hiç Bir Mani eı lTl ıze 
Kalmamıştır, Denihyor Anlatıyor 

Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tli Beyin Cenevredeki temas- J 
Jarının ehemmiyetle karşılan- ı' 
dığı haber verilmekte ve bu 
münasebetle Türkiyenin Ak· 
vam Cemiyetine girmesinin 
mevzuubahs o1duğu rivayet 
edilmektedir. 

Türkiyenin şimdiye kadar 
Akvam Cemiyeti haricinde 
kalmasının, Sovyet Rusyanın 
tesirile ve onun muarız bu
lunması yüzünden olmadığı da 
ayrıca kaydedilmektedir. 

Bununla beraber TUrkiycnin 
Soviyet Rusya ile dostluğa 
çok ehemmiyet verdiği, esa
sen Akvam Cemiyetine gir· 
mek meselesinin Rusyanın 
temayülatma muhalif olma
dığı da ayrıca ilave olun· 
maktadır. 

En Sıcak GUn 
Dün senenin en sıcak giln

lerinden biri idi. Hararet 
derecesi gölgede (34)e kadar 
çıkmıştır. 

St.fir S ultan Ahmet han 
[Yaı111 4 üncü nyfamı:ıda J r Melek Hanım cu alınmam~wını protestoya 

\' •ııa1 s ı r.ar yermlflerdlr. ·-A!llAL.-.V.Uı.mız.tııaAllL~..Atil!!!.._!.~~~~--L_~~~~~~~~~~~~~__:_~~~~~~~-
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Sesi ı: DA İLİ llABIBLI 
T_ürk Türkiyede- lıaB-a-nk_a_l_a_r ~mltB-, -F!l!la!Eilli_z_clD!lli-M-=smiı-. e-sıaas_e_s_e_le .. r_i __ --,-G-ü-re_ş ... ç-il-er-im-iz-
kı Hakkını Ta- Müdürleri De Rusgaga 

e.~·::1ı~~: ... ı.rı. Toplandılar ne Mühlet verildi Gidecekler 
hill öz Türk halkından Adana Çiftçi Ve Tacir- Gidecek Takım Haliç 
memur kullanmak 1•teme- Müddet Ayın Yirmisinde Bitiyor. Vazi-
diklerine dair tikiyetler )erine Kredi Açmıya Ve Kumkapıdan 
:rnk .. liyor. Bir kanun ile Karar Verdiler yetlerini Kanuna uydurmıyanlar Ve Seçilecektir 
de memleket evlitlarına ve-
rilen bu hakkın esirıenme- Dün Oamanlı Bankaıında, Teminat Göstermiyenler Kapablacakbr Darülfünun futbol takımı· 
atnde ••rar röıterllmeai Ziraat, İt, Memaliki Şarkiye mızın Ruayaya yapbğı •eya-

:::ı:0 d:~~:a~e B~ü:~:::.:~ Franaız ve Selinik Bankaları ikraz ve iatikraz işlcrile meıgul olan müesseselerin teairll hatte gördnğii bllyllk htı.nn 
aordutumuz halkımız ba- direktlSrlerinin ittirakile bir bir murakabe altında tutulabilmeleri için mer'iyet mevkiine kabul ve misafirperverlik, gii· 
kınız ne ıöylüyor ı içtima aktedilmiştir. Bu içti- konan talimatname, bu gibi mileaaeıelere ayın yirmiıipe kadar reıçilerimizi de böyle bir ae-

Hamza Bey Alemdar mahalle1I 73 mada, mUşkUl vaziyette bulu· yahate teıvik etmiştir. 
B. · · 1 k l mllblet verdi. O zamana kadar vaziıetlerini kanunun ve talimatın H b ld ~ G ı:ı ımtıyaz arı, apitü as- nan bir kısım Adana çiftçi a er a ı•ımıza röre U-

1 k d k B icabına uydurmak mecburiyetinde bulunuyorlar. Bunlar, banka re• f d illi4 bi yon an ır 1 • unun manası ve tacirlerine derhal yardım Y e erasyonu, m r 
.. Türkiye Türklerindir,, de- meselesi müzakere edilmiştir. vaziyetine henüz geçmemiş, gerek mütekait ~e itam cllzdan· ekip teıkll ederek, Rus gü-
mektir. Bunda da biz kap- Bu Bankalann Adanadaki şu- ları ve gerek muhtaç insanların getirdikleri kıymetli eıya reıçilerile karıılqbrmak ftzere 
lumbağa gibi kendi kabuğu- heleri, fstanbuldakJ ıubelerintı llzerine fahiş faizle rehin muamcleıi yapmaktadırlar. Rusyaya röndermiye karar 
muza çekilip Alemden ayrı müracaat ederek, alAkadar vermiıtir. 
yaşıyacağız manası da çıka- çiftçi ve tacirlerin mUıknl Teminat Akçesi J Seyyar Tefeciler Gnreş Federasyonu Reisi 
nlmamalıdır. Bu topraklardan var.iyette olduğunu kendilerin- Herhangi bir kanunsu:ıhare- Bu rakkamdan, ayak Oıe- Ahmet Bey bu hususta icap 
evveli Türkler istifade ede- eden teşebbüslere giriımiıtir. den yardım iıtediklerini bil- ket karşısında mahsubu yapılmak rinde ve ıeyyar olarak tefe-
cek, sonra ihtiyaca göre gay- dır· mı"şlerdı·. b" 1. 1 k . .. ·ı·k 1 Us d Hükumetimizin tavassutu ile 
rl Tü ki d h. ı · k üzere ıner ıra ı temınat gos- cı ı yr:pan ar m tesna ır. 

r er e ızmet en mu a- Du·· nkn. ı· rt"ımada mesele Rus Güre• Federasyonu nez-b .li d i ıt ki d. u T termiye mecbur bulunuyorlar. Miiddetin bitmesine kadar Y 1 n e n met gurece er ır. ehemmı·yetle tetkik edilmi•tir. k k dinde yapılacak anlaşma ne-
T .. k. d b b ı · 7 Fakat işin diklcate şayan kayitlerini yaptırmıyara a-

ur ıye e azı şu e erim Neticede müşkül vaziyette ticeainde güreşçiler Ruayaya 
llğveden Memaliki Şarkiye olan tarah şudur ki, bunlar- nunuıı istşdiği teminata göster- hareket edeceklerdir. 

bulundukları anlaşılan bu çift- d · d' k d k k J Fransız Bankasının Türklere an şım ıye a ar anca on miyen müesseseler apab a- Seyahatin eylül sonlarına 
Çi ve tacirlere yeniden kredi tl ü }Ak d k k d yol vererek llayri Türkleri ç m essese a a a ar ma ama ca tır. oğru yapılmasına çaliııl-

utihdam etmesi doğru değil- açılması kabul edilmiştir. Bu müracaat ederek kayit yapılma- Yine kanun mucibince bu maktadır. Milli ekipi teıkil 
dir. Buna açıkça küfranı ni- hususta Adanaya da telgraf aını istemişlerdir. İçlerinden onu b k edecek güreşçiler, Haliç ve 

k·ı · · gi i müesseseler, para i raz Te 
met derler. Banka bu har- çe 1 mıştır.____ cüzdan, digv erleri de mücevherat Kumkapı klüplerinden •eçile-... - iatikraz işlerinde yüzde do-
ketini geri almalıdır. lk"ı Ham Ervah üzerine muamele yapmaktadırlar. ceklcrdir. Betiktaı kliibllnden 

kuzdan fazla faiz alamıyacak- d bi u · · 1 • Şimdiye kadar bu iş dot- e r g reşçının a ınacaj'ı 
HOaeyın· ve izzet isminde ları gibi ticaret mahiyetindekJ ı ı k d 

Ali Rtaa (Fatih çartamba lapaıaakçı rudan doö-ruya VilAyetlerin an aşı ma ta ır. 
eokak t3) iki hamal dlln Tahtakalede 0 • itler mUnaaebetile alacaklan 

Memleketimizde para ka- Medı"ha Hanımın pencereıı"n- murakabesi altında olduiu W 
J kazanç aaesl de ticari mu-

unan bazı ecnebi milessele- den içeriye d6rt el tabanca için Vilayette mevcut iate 
• d l · ı d d i • b nl dedı·nı ( 40 50) ka•elelerle teablt edilmlt ola-nn e mtıyaz ar evrin en ııkmışlar, Hüseyin yakalan- a... u ann 8 • 

kalma fena bir an'ane ve mııbr. olarak göstermektedirler. caktir. 
dhniyet vardır. işlerinde ı.
rarla gayri Türkleri çalıştır
mak isterler ve çalıştınrlar. 
Bu, bizi aamimiyetlerinden ve 
itlerinin dUrllstisinden tUPhe-
1e düıUren bir zihniyettir. 
Meıru ve namuıklrane iş 
rörenler ve bu topraklarda 
para kazananların ııarı mUes
•elerinde Türkleri seve seve 
lıtihdam etmek olmalıdır. 
Bunu yapmayanlar hakkında 
kanunlanmız bütün şiddetiJe 
tatbik edilmelidir. 

• Ulvi B. (KaragümrOk Salmatom· 
nık cadduı 103 

Tiirkiyede it gören blitiin 
ecnebi milesseseler bakında 
umumi kanaat bu ıekildedir. 
Mühim memuriyetleri aslen Türk 
olmıyanlara verirler. Kanunun 
takibinden kurtulmak için 
odacılık, kapıcılık gibi taU 
•• ıUfll ftleri de Tnrklere 
•erirler. Fırsat düştükçe de 
bunları atarlar. Bu memleke
tin hakiki hAkimlerinin Türk
ler olduğu bu gibi mızıkçı 
mfieaselere anlatılmalıdır. 

Tavandan Yere Duştu 
Majik sineması makiniatle

rinden Feruh Efendi ıinema
nın •alonunda avizeleri takar
ken merdivenden düşerek ya
ralanmıı. Hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Sigortacılık 
Evvelki Gün Yapılan 
T oplanb Akim Kaldı 

Memlekette faaliyette bu
lunan sigorta kumpanyalan
nın umumi acenteleri, sigorta
cılar dairei merkeziyesi idare 
heyeti tarafından. iskonto ve 
dellaliyenin kanuni bir tarzda 
tanzim ve temdidi için tasav· 
wr edilen projenin mllnaka
tuına davet edilmiılerdlr. 
İçtima evvelki giin yapılmıı 
proje tetkik edilmiı, fakat 
umumi acentelerden bOyllk bir 
kıımı bunnu ticaret •erbestisine 
muhalif addedilerek müzake
re inkıtata uğramııtır. 

Prenses Emine Hanımın Cenazesi 
f' • 

Mısır Hnknmdarı Kıral Fuadın hemıiresl Prenses Emin~ 
Hanım cuma gllntı ıehrimizde vefat etmiıti. Cenazesi dün 

bllyllk meraaimle kaldırılmıı ye namazı Ayaaofya camiinde 
kılınmış, ıonra Mısıra götUrUlmek llzere İzmir vapuruna ko
nulmuştur. Reisicllmhur Hazretlerile Başvekil, Millet Meclisi 

Reisi, Hariciye Vekaleti ve muhtelif sefaretler tarafından çe
lenkler gönderilmiştir. Merasimde Gazi Hazretleri namına 

yaverleri, Vali sefaretler erkanı hazır bulunmuş, bir aAkeri 
kıtamızda ihtiram resmini ifa etmiştir. 

Ekmek Ucuzladı 
Belediye lkbsat MüdllrlU

lllnde toplanan Narh Ko
miayonu ekmeğe on para 
nokaanla (7 ,5) kuruı narh 
koymuı ve francalayı ( 12) 
kuruıta ipka etmiştir. Buğday 
fiatlaranda mühim değişiklikler 
olmadığı için ekmek ve fıran-
cala fiatlarının epeyce bir 
mUddet bu şekilde devam 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Cürmü Meşhut 
iki Çocuk Kumar Oy

narken Yakalandı 
13 yaılarında Fadıl ve Sadi 

isminde iki çocuk Galatada 
Bostanbaşı caddesinde Muhit
tin Efendinin kahvesinde ku
mar oynarlarken cürmü meı
hut halinde yakalanmışlardır. 

Kazalar Çogahyor 
Şoför Muhtar Efendinin 

idaresindeki 1961 numaralı 
otomobili Kızıltopraktan geçer
ken doktor Fahreddin beyin 1 1 
yaşındaki oğlu Vahit Efendiyi 
başından ve bacağından ağır 

ıurette yaralamıştır. 

Günün 

Dünyanın En İ 
Koşucusu Yin 
Birinci Geldi 
Berlin, 13 ( A. A.) - Bu 

Btleden ıonra ba-.a kapalı, 
murlu H aotuk idi. Charlo 
bourr• - Club meydanında 
aeneaindenberl ' ( 1000) metr 
meaafeyf 30 dakika 6 aall 
2/S te katetmek auretUe 
etmlt oldutu rekoru bu~ae 
dar muhafua etmiı olu 
landlyalı Poo•o Nurml ile a 
mesafeyi 30 dakika 10 aaniy 
katetmiye munffak olmut b 
nan Arjantinli Zabala kartıl 
caklardır. 

Hava ıeraitf, Arjantinli 
ziyade Flntandiyalı 
milaaitUr. 

SilkGt içinde baridane ta 
muhafaza etmekte bulunan N 
mi, mutlak bir itimat g8ıt 
mektedir. · 

Saat 17 de mQaabıklar aaba 
rlrdller ve tiddetll alkıt tuf 
ile ka.rıılandıar. Nurmi, aab• 
antrenman mahiyetinde bir 
yapb. Mnaabıklar hareket hattı 
reldiler •• Kordondan itibaren 
bala betind ve Nurml otuzuP 
ıelmckte idiler. Saat 17,04 
hareket tabancuı patladı. 

200 metre aonrı:. Zabala, nı 
aabıklardan ayrılarak birinci de 
hepsinin Ueriainde olduğu bal 
ikmal etti. 

Nurml, mGaabakaların en sı 
alndedir Ye ya•aı yavq ller 
mektedir. 

Zabala, ıerlll:ror ••• 2000 m 
relik meaafe, 6 dakika 7 aanl 
Kibi pek kıaa bir zamanda ka 
dilmlıtir. 

Alman Kohn her dnrfa • 
nunda blletfndekl aaate bakm 
olan Nurmi'nin önünde aitm 
tedir. 

Zabala, 15 yarııçının yakınd 
aıkııt.ırmakta olduğu Nurmld 
12 metre reride •e aon 
ikinci olarak relmektedlr. 

Nurmi, yavaı ya•aı mea 
kazanarak Kobn'a yaklaşmfş 
balkın tiddetli allnşlan arasın 

Alman yarııçııını kolaylıkla ref 
mittir. Finlandiyalı y.mtÇı, biri 
ciliği muhafaza etmiı ve yar 
31 dakika 19 1/S saniyede bi · 
miştir. 

Müsabıklardan Sprinı, 31 dl' 
klka 26 415 aaniye ile ikinc:lı 
Zabala 31 dakika 44 4 S sani1' 
ile üçüncil gelmişlerdir. Bu dl' 
fakl müsabaka neticesi Nurmini' 
evvelce te11iı etmiş olduğu 
dakika 6 215 nniyelik reRoru 
dan çok uzaktır. 

Son Posta: Finlandiyalı Nur 
( 10000 ) bin metrelik ko~u rn 
aabakalarmda şimdiye kadar Y 
nilmemiş ve " Makine adanı 
lımini almıştır. 

Saatte 54 7 Kilometre 
Londra, ı3 ( A.A ) - Resnı 

bildirildiğine göre Şinayd 
kupaaı maçında mülizlm Botb' 
man kapalı daire dahilinde l 
kilometre rekorunu saatte 5' 
kilometre katederek kırmışbr. 

Tayyareci Vecihi Bey 
Rize, 14 ( A. A.) - Tayyared 

Vecihi Bey bugün aaat 10 dl 
Rl:ıeye gelmiş, şehri aelamladılı' 
tan ıonra Trabzon iatikametindl 
yoluna devam etmiıtir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Tahammül j 

J: Ahaliden biri - Hasan Bey, dlnyada 
benim kadar dayanıldı adam yoktur. Yu or
t.a, tlnetla altlada -tlerce dururum. 

2: Baıka biri - Hasan Bey, o bir ıey 1 3: Başka birJ - Hasan Bey , bunlar 
değll, ben kıf m, karlar içinde günlerce ya· bir ıey değil, ben bir ay OD paraaıa yaşa-
tan& nm. 

4: Hasan B. - Hepinizden daha day~ 
insanlar Yar. K•uıya lık mektep mualliıııl 
iki buçuk aydır maq &lmadu JafUIUtlarl 



6 
Geçen giln gazetelerde 

1 ~le hl~ telgraf vardı: 
. Santıyago ıehrlnde (Ce-

~uh! Amerikanın Şill Hllkü· 
" eti dahilinde) çok acıklı 
e yürek paralayıcı vak'alar 

cereyan et k eli . ki aç kal ıne le r. Soka ar, 
kunç b~ıı ve benizleri kor· 
ve yırtıkr h~l b.ağlamış eski 
kadınlar} ~bıselı çocuklar ve 

"Y a olmuştur. 
la arı Çlplak bir halde do· 
I şan ve tirtir titriyen çocuk-
kr~an mürekkep kalabalık 
afıleler, klUplerin otellerin 

d
ve lo~antalarm ka~ılan önün

e dılenmektedir. Birtakım 
Çocuklar da ç.öp arabalarını 
~~rışbrarak eUerine geçirehil-
ılderi ekmek kırıntılarını ve· 

Ya küf kokan pirinç taneleri-
n1 i kapışa kapışa yemektedir
er.,. 

Yine ajans haberleri, bir
kaç gftn evvel, Çinin bam kı
sımlannda bUyük bir kıtlık 
mevcut olduğunu, halkın aç
lıktan ölmekte bulunduğunu 
bildiriyorlardı. 

Halbuki sarfedilmiyen fazla 
buğday istoklarmdan dolayı 
blltün dünyayı sarsan bir 
buhran vardır. Yalnız Ameri
ka da bütün Şili halkını bir 
•ene doyuracak kadar fazla 
buğday mevcuttur. 

Bir tarafta insalar mahsul 
fazlalığından murlaripken di-
ğer tarafta yiyecek ekmek 
bulamıyorlar. .. 

Dünyada geçen sene şeker 
lstihsalAtı, ihtiyaçtan çok fazla 
idi. Bu fazlalık şeker fiatla· 
rını 6-7 kuruşa kadar düşür· 
dtı. Eldeki mevcut ıeker 
İstoku bütün insanlara yeti
tecek derecededir. 

Böyle olduğu halde okudu
ğumuz haberlerden de anla· 
şılıyor ki değil şeker, birçok 
yerlerde ekmek bulamıyan 
insanlar var. 

İşte dünyayı sarsan muva-
&enesizlik buradan doğuyor 
ve bütün milletler bu muva· 
ıenesizliğin çaresini arıyorlar. 

ı - Baıı insanlar tevazuu o derece ileri götil· 
fiirler ld, kendilerini •ıllk ve gölge görmiye batlar
lar. Kendisini bu kadar küçilk gören adam dalka
TUldan batka birt•7 olamac, ondan blrşey 
beklenemeıı: • 

2 - Fakat bazı kimseler de vardır ki, 
kendilerine fazla ehemmiyet verirler. Bunlar 
kendilerini tanımıyan ve kusurlarını bilmiyen 

cahillerdir. Bu •ebeple bunlar matrur olurlar. 

3 - Kendinize ne lüzumundan ve liya
katinizden fazla ehemmiyet veriniz •• ne 
de şahsiyetinizi silecek kadar tevazu srB•
teriniz. Kendinizi biliniz. 

P. S. _J 
Hakiki mUnevver azdır. 

ÇUnki düşilnmek, hem de 
başkalarınm ve kendi ihtiras-
lannın tesiri altında kalmadan 
d~ünmek, imkansız değilse 
bile, güçtür. insanlığın fikir
lerini sistem haline koymıya 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

başladığı ilk asırlardanbcri, 
sayısız akideler doğmuştur. 
Hakiki münevver bunların hep
Sllll bilir ve başlıcahırını da iyi 
bilir. Binlerce· senelik bir felse
fe tarihinin bütün nazariyeleri 
arasında şaşırmaz, yolunu 
kaybetmez, şüphe ve teces~ 1.is 
gibi iki büyük rehberin del.i· 
Jeti!e, büyük zeka labirentle
rinin karanlıklarmda gezer, gö• 
rür, anlar, kaydeder, unutmaz 

öRFi iOARE 
Filistin de Tevkif at Mun
tazaman Devam Edi vor 

Hayfa, (Hususi) - Muse· 
vilerin silahlandmlması mü· 
nasebetile Filistin Araplan 
arasında nümayiş ve karga-
şalıklar devam etmektedir. 
Bu münasebetle tevkifat 
yapılmaktadır. 
Son defa olarak (80) kiti da· 

ha tevkif edilmiştir. Hüku
met aynca birçok gazeteleri 
tatil etmiştir. Nablis mınta· 
kasında da örfr idare ilAn 
olunmuştur. 

Tramvay Grevi 
Şam, (Hususi) - Tramvay 

ve elektrik grevi devam et
mektedir. Şirket, balkı beda
va taşıyacağım ve evlerinde 
yakacakları elektrikten ücret 
almıyacağmı söylediği halde 
halk tramvaylara binmemekte 
ve tenvirat yapmamaktadır. 

Ziraat Filimleri 

13 Yaşındaki Katil 
Rapor ÜzeDoktorun Verdiği 

rine Dün Tevkif Edildi 

1 

' 

TAHKiKAT 
Ankarada Ölen Bir Ame
lenin Cesedi Çıkarıldı 

ve bütiln bu indi fikirlerin 
üstünde ve dışında, müstakil 
düşünür. 

Hakiki münevver aceleci 
değildir. Çabuk inanmaz. fs· 
hlahlarm ve tabirlerin esareti 
altında kalmaz. Baznn biribi
rine çok zıt görUnen mefhum-

1 

Ankara, (Hususi) - Mnd- lann ayni menşeden geldikle-
k d deiumumilik bir ölüm hAdi- rini g8rUr, kelimeleri daima 

Ankara, 15 ( Hususi ) - Esatlar öylin e oa llç ya• kazır ve en halıs· zeka·ıann 
'k · d F I sesinin tahkikatilo meşguldür. 

ıında Agah isminde bir çocuğun on 1 1 yaşm a atma Ahm düştükleri fikir ihtika·nndan 

1 

et isminde bir ameJe 
isminde sevdiği bir kızı taJ>anca ile öldürdüğünü bil· Koyunpazarında sokaktaki kendini korumıya çalışır, alelA· 
dirmiştim. Bu çok şayana dikkat ve marazi çocuk aşkı elektrik direğini boyarken cele terkipler, sistemler yap-
ve çocuk cinayetinin tafsilatını bizzat katil maznunu birdenbire yere dilşm"• ve maz ve başkalannın yapbkla-

Y9 nna kapılmaz. 
Agahın ağzından dinlemek istedim. Kısa boylu, kara ağır surette hastalanmış, hl- UkalA b6yle değildir. Dil· 
kuru, zait bir çocuk olan Agah bu yaştaki çocuklar- IAhare ölerek defnedilmiştir. şünmck onun için bir fan-
dan ümit edilmiyecek kadar kaçamaklı cevaplar verıyor, Tahkikat neticesinde amele- tezidir, serbcs bir tedailo 
riyakar ve sınsı sınsı önüne bakıyordu. Agah h4diseyl nin elektrik cereyanile öldüğü biribirini kovalıyan fikirler 
şöyle anlatıyor: hakkında bir şliphe hlsıl ol- ve hayaller manzumesidir. Bu 

"- Ogün arkadaşlarımla sokakta oynuyordum. Canım muş ve buglln amelenin ce- serseri fikir cevelanı, ukaliyı 
yemiş yemek istedi. Eve gittim. yemiş sandığım açtım sedi kabirden çıkarılmıştır. nereye götürürse, o da oraya 

Elekt ı·k Şı' ket·ı c k gider. Ukala okumaz, okursa 
Baktım ki sandığın içinde babamın tabancası duruyor. r r ereyanı es- usul dahı'linde okumaz, bütün tiğini iddia etmektedir. Fethi 
Tabancayı boş zannediyordum. Aldım. Arkadaşlarlmın sıs' temlerı' bı'lmez, tek ttik meyit neticesinde amelenin 
yanına gittim ve "haydi askerlik oymyalıml ,, dedim. d öld"v.. l l bildikl~rini iyı" bilmez. Çapraz 
Askerlik oynamıya başladık. Bu esnada o civardan bir cereyan an ugu an aşı a-

k 
cak olursa Şirket hakkında ve dolambaçlı zeki yollannda 

lZ geçiyordu. Ona da askerlik oynama}'I teklif ettik. -cınr, aydınlıgya çıkamaz 
K k b · 

1 

kaııBwı1aymautameBıe ayalpıkı1alcaa1ctırr • Y-T ız a ul etftJedi. işte tanı bu sırada tabanca birdeobi- k ve üstün örü bildiği siıtem-
re patladı. Ben korkumdan tabancayı fırlattım ve kaçmı- ferden kendine göre •~ 
ya başladım. Vallahi billahi bilerek yapmadım. Tövbe bir ı b 

h ! 1 
e ir terkip yapar, yahut 

da a yapmam .. ,, 1 Bu Yu··zden Du··n iki 
Yapllan tahkikata nazaran Agih Fatmayı cebren igfal ' başkasının yaptığı sisteme 

J K• • z h" l d• hemen inanır, saplanır, bir 
etmek istemiş, muvaffak o amayınca ateş etmiştir. Bu on ışı e ır en 1 ıstılah kalabalığı içinde bo-

Ankara, 15 (Hususi) - ik- Uç yaşındaki çocuğun cigare ve esrar içtiği batti bu yftz- Geçenlerde, şehirde bayat calar, kendisini ve baıkala• 

Avrupa Ve Amerikada 
P ıopaganda Yapılacak 

tısat Vekaleti Türk-- milli sa· den babasının kendisini tanımadığı da söylenmektedir. balıklar yüzünden hastalanan- rım aldatmıya, aldatamaua 
Tren Seferleri nayi, ziraat ve mahsulfttı ı.ira- Katil maznunu çocuk muayeneye ıevkcdilmiş ve dokto- ların çoğaldığını, bu hususta susturmaya çabpr. 

iyesinin filimlerini aldırmak- run " farik ve mümeyyizdir " diye •erdiği rapor &zerine Belediyeye şikayet te yapıldı- Bunun için, ukali, mtlnaka• 
Bugünden itibaren yeni tadır. tevkif edilerek tevkifhanede. h.u~usi bir hücreye konulmqtur. ğım ıöylemiştik. Haber aldıiı- plarda tahammillfersadır: Kı· 

T 
Bu filnıler Avrupa ve Ame· Agah, mütereddi çocok tıpının tam bir nümunesid:... mı:ı;a göre dün şehirde yiııe zar, kızarır, köpürür, baönr, 

arı.fe Tatbı"k Ediliyor ·k d .. t ·ı ktir Bu .. ·--rı a a gos erı ece · bayat balık yüzünden iki ze- melo dram tawile hitabeler 

Ankara, 15 (Hususi)-:- De~- ~~İitlgv~ la°ı:tınd:n·~~:~:~aa~d: l• Tehdit Ne ticesİ Müderrisler birlenme hldisesi kaydedil- söyler, iddia eder, haksız 
lct Demiryollarının yem ~~yrı· n k 1 

• mişür. olmak ihtimalini babrma ~ 
ıefer tarifesi bugünden ı!ib~- yapılaca tı_r.___ J Bir Kadın K .. or .. kud .. an 

1

: Divan . itiraz lan Tekr.ar 1 - Demirkapıda oturah tirmez, karfısindakiol daima 
ren tatbik mevkiine geçmıştir. Otomobil Altmda I T tk k Y asef Efendi Havyar hanın· cehaletle itham eder, ona 

· ld , Çocug\,I unu Duşurmuş e ı Ve Reddetti da ah A t t d'.ıı.a Yeni tarife ile lstanbu an ŞofÖI' Hayrinin idaresindeki çı nas 
85 

an ye ı•• dinlemez, ı&yletmez, işi gl-
~it ve Derinceye giden yol- 1392 numaralı otomobil Toz- 1 Kasımpaşada oturan Hafı~ ,. Darülfünun Divanı toplan- balıktan sehirlenmİf, ha•ta- rftltöye pabrhya boğar. 
CUlann ayni gün lstanba!• koparaodaa geçerken 6 yaş- Avni Ef. isminde biri oynı mıı, Edebiyat Fakültesi mil- ne~• kalGdıalanlmlfbr. Hakiki mllnevver, mOnaka· 
• d d bil 1 · tenını larında Aron isminde bir ço- S ı· d · 1 · · B - ta yolcu aalonu ıalarda, heyecanlanoı 1·c1are v et e e nıe en arak semtte oturan Hafız e ını errıs erının arem cetveli hamalı Hasan salon karıısmda 
olunmuştur. . • . . cuğa çarp Şoff'" -~~tte Efendinin zevcesi NaiıDe hakkındaki itirazlarını tetkik ahçı Andriyadan yediii ba- eder; susmasını ve dinlemesini 

Bulu yolcularının .şıkayetını yaralamıştır. n 't . r b!-lıaİd. Hanımı tehdit etmiş. Naiıne etmiş, fakat hiçbirini varit laktan zehirlenmiı muayeneye bilir; icap eden yerlerde hale 
tnucip olan Adapazarı muh· mış, Aron mı sız il' e b" ö • g6nderilm;•tir. vermesini ve icap eden yer-
t ı . k 4 5 h h t kaldınlmı•tıı Hanımın da korkudan ır g rmemıştir. --.-e ıt atarının 1 , ta are- u aneye ... • ---- lerde kendi fikrı·nı' m.n...ı_J!aa 
L • l 

1 
· • buruk aylık çocugu~ nu dOşDr- Mantık müderrisi Nimet Re·s· U h H uaaı: l(Ctı ile bu yo cu arın aynı Adlı'ye Tayinlerı T 1 ıc m ur z. etmesini bilir; sahte hı.tabela-

IPij d f b l salatları 1 dügv ünu" ı'ddı·a ctmı·ş ve A"'1i Beyin itirazının fakültede tet- d --• n e stan u a muva Ankara, 
15 

(Hususi) _ Ad· k Gazi Hz. dün akşam mo- en iğrenir ; ayet söyler gibi 
de temin edilmiştir. • Ef. yakalanarak tahkikata ikine karar verilerek bOtçe tıı.rle Bogv .. d b. t nb kat•ı liye intihap Encu.menı arn 1 u azıçın e ır enezz ve peygamberane hn-

Bundan başka şimdiye . ka- yirmisinde toplanarak Adhye başlanmı~br. . tekrar iade edilmiştir. kra etmişler, bir müddet kümler savurmaktan iğrenir 1 
dar 25 kilomere süratle gıden tayinlerini yapacaktır. r sonra tekrar Dolmabahçeye lüzumsuz yere coşmaı, hay-
Adana Mersin katarlarının • • • avdet buyurmuşlardır. kırmaz, tepinmez. Eğer maa• 

atirati battin takviyesi suretile Lik Maçları ister inan, ister inanma I TUrk Mektepleri rızında bu vasıfları göremezse 
45 kilometreye çıkarılmıştır. Yeni sene lik maçları liste· münakaşaya devam ve teuez.a 

1 1 B
. · · küme b kl h k Bulgaristanda eski kabine Malatyanın Mersinle o an si yapı mışbr. mncı Bir ecnebi bankası, azı yaptı arı mu itlere artı d b zül etmez. Nefretini göstereli 

-·· h k · l -açları 11.öy~dir: . . f k r b bi · · zamanın a ıe epsiz kapablan bir su·'ku~tla cevap uerı'r. K~ oaıunase atını a tarmasız temın P' S~ .
1 

Be .. ık- şubelerini tas iyeye ara azı ecne sermayesının Türk mekteplerinin tekrar "' ...-
için haftada 3 defa Mersin· 1 - iı eymamye • ., vermiş ve bunun için de bu derece lAkayt kalması, t nuşmıya daha layık muhatap .., t 

2
_ lstanbulspor - Fener, açı masına karar verilmiştir. arar. 

:~•alatya arasında katarlar aş, G ı t asıl öz Türk olan me- hakikaten, insana tees• " ı 3 - Beykoz · a 8 asaray, · h' Üç Aylıklar Egv er bir münakaşada, ka1·
11

• 

onu muştur. V f A adolu murlarının vazifelermo ı- sür veriyor. Gerek bu Y-

B d b ka Ank d 
4- e a • n · · b 1 y • tarafın işi velveleye verd;gw ini, 

· un an as ara an -= tam vermekle ıte aşa- vak'a ve gerek bundan ebm, dul ve mütekaitlerin • 
d~ru Sı'vasa, ~Iraktan Çankı- ~ti-- ı:pka edilmiştir. mış. Bundan backa öz n '-k l karşısındakini dinlemedigw ini, -6 a arı k t ı h ., evvelki vak'aları göz önll· Ç ayu maaş annın verilme-rı. Ya, Fevzipaşadan Malatyaya Anadolu sllr'at 8 ar arı er Türk olmıyan memurla- sine devam edı'lmektedı'r. hatta gülünçe tariiler ve teb-i.ı d 18 5 ta hare- ne getirerek müstemleke :'9'b eyecek trenler haftada üçe Un Ankara an ' H rına senelik tazminat ve· Müddet bu a"~am bitmektedir. ditlerle "Susturmıya rllhştıg"' ını, ı ı.. g · bah 10 5 ay· zihniyeti ile hareket eden ~ .-uığ edilmiştir. k tlo ertesi sa ' · rirkcn bu memleket ço- afur tafur yaptıgw ını görürse-

A k H d e Haydarpaşadan ıse ki d'v• bu adamların bir giln Bıçak Çekmi~ 
n ara - ay arpaşa ara· darpaşa, k lkarak ertesi giln cu arma ver ıgı para 1 T niz, hafifç dudak bükünüz, 

llnda işliyen posta trenleri 21,45 dte Aa karaya muvasalat on beı günlüğü geçmi- ge ip hakkı tanıyacakla- ArnavutköyGııde Adah _. yüz çeviriniz, bir agara içiniz. 
ka.ıdınimış, şimdiki eksprese ı 7,52 e n yormuş. rına inanamıyoruL Sen de kafında oturan Hatice Ha- TiltünUniizün dumanından bar 

l
ilcinci, üçüncü mevkili vagon· edecebktirl:t katarlar her sabah Para kazanıp servet ey kari z ııım karakola müracaatle ayni ka onların yüzlerine savrula· 
'1 takılarak A d l ·· 'at Mu te 1 

8 
de kalka· evde oturan Fatma Hanımın cak bir cevap yokt···. 

L na 0 u sur d 11 ister inan ister inanma! kend' · b .... ı. kti.X.:-ı ıld ... :-tarları ihdas edilmiıtir, Ankara 8
1
° un' 

7 
de Haydar- ısme ·~ çe •&&&il • Biz de timdi hir cir.,. 

t:.kapresteki % 30 lilkı kısım- rak ertes g 
1 

_ ı.a.... dia etmiıtir. yakıyoruz. 
___..~~~~~~~~-L~.-....._.,~uı..._~a~c~aa::::..:.~·~~..!.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___:_ 
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( Memleket Haberleri 11 

Balıkesirde 
Pehlivan 
Güreşleri 

Balıkesir - Hlmayei Etfal 
Cemiyetinin tertip ettiği bliylik 
pehlivan gttreıleri cuma günü 
idman ıahaıında yapılmıştır. 

Güreşe fttirak için birçok 
pehlivanlar ıehrimiıe gelmlı 
bulunuyordu. 
İdman sahası binlerce gü· 

reı mcraklısiyle dolmuştu. 

Gliretlere saat 15 te baş· 
landı. Evvell birkaç peh!ivan 
ayağa gilrettiler. Sonra baı 
alhna Bigadiçli Naim ile So· 
malı Abdüsselam güreşti. Bu 
iki pehlivan on beş dakika 
ıüren ciddi bir gtireşten ıon
ra vaktin darlığı hasebile be
rabere bıraktılar. 

Sıra baş pehlivanlara gel
mişti. Bandırmah Kara Ali 
pehlivanla Manisalı Rıfat pch~ 
livan meydana çıktı ve gllreşe 
başladılar. İki namdar pehlivanın 
güreşi yanm aaatten fazla sür
dü, güreş Rıfatpehlivanın"pesr,, 
demeıile nihayet buldu. 

Zorla Güzellik Olur Mu? 
Balıkesir Bu civarda 

Şamh nahiyesinin Kurtdere 
köyünde Mehmet oğlu KAmil 
aynı köyden Veli ağanin kızı 
Fethiyeyi kaçırmak istemiş, 
fakat kız muvafakat etmemiş
tir. Bunun U:r:erine KAmil ta
bancasını çekerek F ethiyenin 
ayaklarına sıkmış ve kızcağl% 
yaralanmıttır. 

llgm Kaphcaları 
Konya - Bugün çok harap 

bir. halde olan Ilgın kaplıca· 
!arının asri bir şekle konul· 
masına karar verilmiştir. Ev-
kaf idaresi bu işe ( 10) bin 
lira tahsis etmiştir. Kaplıca· 
larda tetkikata başlanmıştır. 
Yakında inşaata başlanacaktır. 

Çanakkale • Bahkesir Yolu 
Çanakkale, (Hususi) - Bir 

müddettenberi batlanan Balı
kesir - Çanakkale f oşesi ta
ma mlanmtştır. lık olarak Na-
fıa MUsteşarı Ali Rıza B. Vali 
Ye Belediye reisile birlikte 
bu yoldan otomobille Balıke· 
ıire gitmişlerdir. 

Otomobil Faciası 
lımir (Hususi)- Seferihisar 

ile Kilizman arasında feci bir 
otomobil kazası olmuş, bir 
ihtiyar tekerlek!er altında can 
vermiştir. ismi Giritli kahveci 
Süleyman ağadır. Şoförün 
ismi de Yusuftur. 

Kız Kaçırmış 
Muğla - Bağyaka köyün· 

den Molla Mehmet kızı Ay
ıeyi zorla kaçırmaktan suçlu 
Denizabat köyünden Hacı Ali 
eğlu Ahmet, 'lsmail oğlu .Meh
md, Hacı İsmail oğlu Ömer 
ve Bekir haklarında tahkikat 
yapılmış, bu vakada asıl suç
lu olan Ahmet tevkif edilmiş, 
diierleri serbest bırakılmıştır. 

Senetlere de Yanmış 
İzmir, (Hususi) - Birkaç 

gün evvel çıkan bir yangın
dan Sarıgüllü Hasan Ağanın 
(190) bin liraya sigortalı olan 
23 bin balya tütünün yan
d1ğım bildirmiştim. Yangında 
Hasan Ağanın (260) bin lira 
kıymetinde birçok da alacak 
ıcnedi yandığı anla,ılmıştır. 

Yaş Ozum Mubayaası 
l.zmir, (Hususi) - Müskirat 

lnhi5ar İdaresi tarafından bu 
havalide yas Uzilm milbayaa
ııııa devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar (55) bin kilo 
ıaraplık Misket tizilmU ve 
( 100) bin kilo siyah tlzUm mU· 
bayaa edilmiştir. Bu sene 
11.zUm iıtibaalAtı az olduğun
dan mUbayaa edilen yaı U:ıUm 
miktarı da azdır, 

HANIMTEYZE 1 Efganistan Alemi....,,, 

Efganistan 

Kadınlar Nasıl 
Güzelleşirler? 
Alman, Fransız 

Amerikan 
Kadınları 

Her Birinin Güzelleşme i 
Usulü Nedir? ! 

BİZİM KADIN .. 
LARIN ALA
CAGI DERSLER 

Bir İngiliz kadını bu yaz 
muhtelif Avrupa memleketle-
rini dolaşarak kadınların gii
zelleşme usullerini tetkik et
miı ye gördüklerini kaydede· 
rek lngiliz gazetelerinde neş-
retmiştir. 

Bu yazılar, bize muhtelif 
milletlere mensup kadınların 
gilzelleşmek için ne yaptıkla· 
rmı anlatmaktadır. Ve bizim 
kadınlar için de ders alacak 
birçok usuller göstermektedir. 

AMERİKAN KADINI 
Bu kadın diyor ki: 
Her Amerikan kadını el

bisesile, yürüylişile, konuşuşile 
canlı olmıya çalışır. Her ka
dın kendisinin en gU zel tara
fını bilir ve bütiln itinasını 
o noktaya toplar. 

Gözleri güzelse, kirpiklerini 
gölgelendirerek, gözlerini par· 
)atarak onların güzelliğini 

meydana çıkartır. Yahut boy· 
nuna bir gerdanlık takarak 
ihtişamını arttırır. Yahut zarif 
bir elbise giyerek boyunun 
zarafetini canlandırır. 

Amerikan kadını tuvaletine 
fazla ehemmiyet verir. Bot 
vaktinin çoğunu berber dük· 
kanlarında, manikür masala· 
nnda, güzellik müesaeselerin
de geçirir. 

P ARiS KADINI 
Fransız kadını aksine daha 

ziyade kendi tuvaletini ken
di yapar. Masaj, temizlik, 
tuvalet san'ati bir güzellik 
müessesesinde tatbik edilen 
usulleri görerek öğrendikten 
sonra, evinde, kendi tatbik 
eder. 

Fransız kadınının güzellik 
sırlarından biri, çehresinin tu· 
valetini elbisesinin renk ve 
şekline uydurmasını bilmesin-
dedir. 

Bu, şüphesiz ki, uzun tec-
rübe ve tetkik lstiyen bir ~tir. 
Fakat verdiği netice itibarile 
rahmetine değer. Mesela Fran
ıız kadını beyaz elbise ile 
dudaklarına canlı bir renk 
verir. Halbuki siyah elbise 
giydiği zaman portakal rengi 
kırmı7 sürer. 

ALMAN KADINI 
Almanyada en ziyade dik· 

katimi celbeden şey kadının 
ııhhr güzelliği, bilhassa saç· 
larıdır. Alman kadını kadar 
saçına iyi şekil vermesini ve 
ıaçlarını tararna.sım bilen ka
dın yoktur. 

VIY ANA KADINI 
Viyana kadım dünyanın en 

ıarif ve en ince kadınıdır. 
Sokakta, kahvede ve ya tiyat
roda rast~eldiğiniz her kadın 
mükemmel giyinir, 'on derece 
.1ariftlr. Gözlere daima iyi 
tuvalet yapılır. Ten dalma 
tab~f rengini muhafaza eder. 

SONBAHARDA 
CAKET MODASI 

~· 
~~~~"T:'"~ y,.,_-_,.. ........ ...,.., 

1 Sefiri Bize 
An/alıyor 

Yeni ve ilk Efgan Miİlet Mecli•1 

yakında açıldı ve bu milnase· 
betle Kıral Nadir Han Hazretleri 
mühim bir nutuk aöyledf. Şayaıı• 
dikkat parçalarım naklettiğiınl' 
bu nutuktan aonra Efgan sefi~ 

Ahmet Han ile görüşerek bugünkO 
Efganistan vaziyeti hakkınd• 
ma!umat istedik. Sefir cenapla' 
nnı n bize söylediklerini aşatı1" 

kaydediyoruz : 
" - Efgan milleti, milli h11• 

dutları dahilinde bütün konı• 
oularile .ıyı geçinerek sulh 
ve selamet içinde yükselmiye 
azmetmiştir. Ala Hazreti Na· 
dir Şahın da de Millet Meclisini 
açarken söyledikleri bir nutuktl 
da bu esasları anlatmıştır. 

Türk matbuatından bir kıs• 
mı bu meclisten bahsederken 
bunun Efganistanda ikinci 
Millet Medisi olduğunu yaz• 
mışlardır. Halbuki bu mecli• 
Efganistamn ilk milli mecli• 
sidir. Amanullah ı:amanında 
bir parlamento yoktu. Mu" 
vakkat (Çerke)ler zaman za" 
man toplanarak istişare yr 
pılırdı. Bunlar Arayı umumiye 

Biribirine zıt renklerden yapılmış kücük caket ve yelekler bu rene pek modadır. 
Yukardaki resimler, caketlerin muhtelif tekillerini göstermektedir. 

ile seçilmezlerdi. Bazı gaze'" 
teler bu nutkun bir kısmını 
neşrettikleri için, Efganistanıo 
heyneddüvel vaziyeti, bitarafl
ığını ihlal eder bir mahiyette 
görülmüştür. MeselA İngilterenid 

Soldan birincide elbise boydan boyadu. Üzerinde yünden örmee bir Bolero vardır. Fis
tanın alt tarafları pililidir. 

Diğer liçUnde fistanlar siyah, caketler örme ve muhtelif renklerdedir, bu caketler yanlara 
sarkacak ve saracak şekilde yapılmıştır. Kollar da uzundut. 

ı Efgaııistane 175 hin liralık 
yardım yaptığı kaydedilmiştir· 

Bu elbiselerle giyilecek kundura, eldiven yaka ve saire nümuneleri de resmin altında 
Efgan hükfuneti bu parayı 

hiçbir imtiyaz ve fazla faiı 
gösterilmiştir. 

Çocuğu Mektebe Ver
meden Muayene Ettirin 

P·atron 
Patronu İdarehanemiz 
denAlınız Veya Aldırınız 

ve menfaat bahşetmeden İn
gilte.-eden istikraz etmiştir. 

Biz ordumuzu tensik etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu para ile lngiltereden 
olduğu gibi Fransa ve Al
manya dan tüfe< aldık. Bu üç 
devletin bize karşı gösterdik .. 
leri hüsnü niyete karşı müte" 
şekkiriz. Hemhudut biltilo 
devletlerle olduğu gibi Rusya 
ile siyasetimiz pek dostanedir· 
Rusya ile yeni bir bitaraflık 
ve dostluk muahedesi im.z• 
edilmiştir. 

Mektepler açılmak Uzeredir. 
Her ev çocuğunu mektebe 
hazızlamakla meşguldür. Bu
gün annelerin babaların en 
büyük iti çocuklarının mektep 
hazırlıklarını tamamlamaktır. 

Hu hazırlık iki türlüdür. 
Birincisi çocuğun elbisesi, 
mektep ihtiyaçlarıdır. Bunu 
her ana baba kendi bütçesi· 
niııı miisaadesine göre yap· 
maktadır. Buraya dercettiği· 
miz resim, size bu sene mek
tep çocuklarına yapılacak el
bise ve pardesü modellerini 
a-östermektedir. 

Fakat ikinci bir hazırlık 
daha vardır ki, bUtUn aileler 
bunu ihmal etmekte hemen 
de müttefiktirler : Çocuklann 
ıihhi muayenesi. 

"Bütün ya:r: gezmiş, hava 
almış, eğlenmiş olan hu çocu· 
ğun artık sıhhi muayeneye ne 
ihtiyacı vardır?,, demeyiniz . 

BilAkis bu yaz çocuğunuz 

biraz büyümüştür. Bazı azası 

inkişaf etmiştir. Bu inkişafta 
bir gayri tabiilik var mıdır ? 
Harici azaların, dahili uzuvla
rın zararına inkişaf etmiş değil 

midir?~Bunu ancak bir doktor 
anlıyabilir ve size ancak bir 
doktor fikir verebilir. 

Sonra çocuğun dişleri, göz
leri, ağız, burun ve kulakları 
mutlaka muayeneden geçirtil· 
melidir. Şimdiye kadar bizler 
çocuklarımızın dişlerine ehem· 
miyet vermeyi öğrenmemişiz· 
dir. Fakat sıhhatin diılerle 
mühim alakası olduğu anla· 
şılmıştır. Onun için çocuğun 
dişlerini mutlaka senede bir 
defa di~ doktoruna göster
melidir. 
Çocuğunuzun bu ıene dersi 

için, mektep yorgunluğu için 
kifi derecede kuvvet toplayıp 
toplamadığını, dera senesi 
içinde ne yapmak llzımgel
diğini, size ancak bu muaye
neler gösterecektir. 

Kupcnları ali:I gün evvel 
biten patronumuz bir sonbahar 
~ıb~sesi modeline aittir. Rengi 
kırmızıdır. Kalınca bir kumaş
tan yapılmıştır. 

Ala Hazreti Nadir Şahm aoo 
nutukları fU üç eaasla hulb• 
edilebilir : 

1 - Efgan hükumeti gıllil" 
gışsız ve çok açık bir siya
ıet takip etmektedir. Devlet 
işlerinde hiçbir sır yoktur. 

2 - Efgan hükumeti şim-
diye kadar bütün komşularile 
iyi geçiıımit ve mütekabil bir 
emniyete müstenit siyasi bir 
muvazene yaratmıştır. Bundan 
ıonra da bu yolda deva!JJ 
edecektir. 

3 - Bizzat Nadir Şah ve 
hükümeti erkanı taassup veı 

Taksim M. Y. Hanıma: hurafelerden müteneffirdirler. 
1 - Ailenizi ikna etmiye, Çünki son isyan bize blitüıı 

onlara emniyet vermiye çalı- zararlarile beraber taassup 
tınız. BugUn kadın da erkek ve hurafeperstliğin dilne kadar 
fibi okumak, öğrenmek ihti· mühim ve tahripkAr bir Amil 
yacındadır. Bugiinkti hayat olduğunu göstermiştir. 

bu mecburiyeti ıiddetlendir· Efganistan hükumeti bizde1' 
mektedir. ilk ve orta tahsil dört mütehassıs doktorla 2 ka-
bugtin için klifi değildir. Ha· bile, 1 kadın doktor ve bir d• 

hukuk müşaviri istemişti. Hukulı yatta işe yarıyacak ıekilde 
• mGşavlrliği için eski askeri Tcril" 

okumamz size iatikbalde çok yiz: müddeiumumi• Şerif Rıfat 
fayda verecektir. Bey intihap edilmlt ve kendisil• 

2 - Hayali, cinai roman· bir de mukavele imzalanmıştır• 
lara çok düşmek iyi değildir. Diğerleri için birçok müracaatler 
Bunlardan birer numune ki- nki olmuşsa da henüz kim•• 
fidir. Hayattan alınmış roman· aeçilmemiştlr. Kadın doktoruıı 

ayni zamanda operatör olmaaı d• 
ları okuyunuz. Fakat asıl it- lazımdır. Bu doktor, henüz k•" 

için ihmal etmeyiniz. termlyen aileler araaında çal" 
lerini:r:i ve derslerinizi roman 1 dınlarını erkek doktorlara gl>•' 

llanımt~qze ~~~~~....:.;;;.~~~~~~~.._,~a~c~k~t~ır~·~~~~~~~~~--
~~~~~~~~~~~--'~~~~~~~~~--~-· 



15 Eylôl 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Mültecileri de ouşunelim 
Karllerinizden blriıl de bende

niz bulunduğumdan dlleklerimla 
umumi bir ıekllde mercii alde
•inin nazarı dikkatlerinin celbine 
teveaafll buyurulmuını vatandat· 
lık namına rica ederim efendim. 
h Muhterem gazetenizin mllJetln 
~yatlle ali.kadar oldutunu bil

dığlm için bu huauıla aütunları
~ıı.da bizleri de alikadar edecek 
auauaatı d • bl k f lik ercederaenız rço 
e etı.edelerl kurtarmıf olur
ıunuz. 

o n •ene eYvelal lakia ıörmtış 
~e nüfusa kaydtdlJmlf ve tahılı 

a.."arı almıı olduğum hanenin 
mubadillere tahaiai Ozerin• açıkta 
kalmış bir muhacir veya mülte
cinin beş, altı aenedenberl lıga
llnde bulunan hanenin temlikl 
hakkında vukubulan mOracaat-
1 rde ikinci bir tahılı kararı 
lat pniyor ve bu kararında miadı 
kanunisi geçtiği bildiriliyor. 

Muhtelif tarihlerde ikinci bir 
hanenin tahıiıi hakkında yapılan 
müracaatler de naz.arı ltibare 
ahnmamıt olduj'u halde timdi 
bu muhacirin lık•n hakkın! 
kaybetmeıl dotru mudur? Muha
cirliti .. bit olanlann terfiye 
~ttirilmeıl hOkOmetlmlı.ln kanun
lan abhlmından detll midir? 
Memleketin hayatile allkadar 
olan muhacir ve- mültecilerin de 
mübadil ve harikıedeler gibi 
himayeye mazhar olmaları lbım
dır. Bu husuıta himmet ve ıay

retinlı.i temenni eylerim efendim. 

Suriye mlUtecllerlnden H 

Ak9ehlrli oğullarından 

Rüşt/J ----
Bilet Çıktığı Halde ikrami

yeyi Vermemişler 
Efendim, 
Sancaklı ve Oç yıldızlı biıkO

vilerde ötedenberi yapılan rek
llmlara nazaran yedi numaralı 
ve re1mi mühürlü biıküvilerla 
içinde çıktıtı takdirde müe11eM 
müauip bir ikramiye verecektir. 
Gönderdiğim bilet Ankarl\da aul 
)okantad;t Ahmet Efendiye çık· 
tıtı halde müddeti geçmiştir, 
diye ikramiyeyi vermekten imtina 

ediyorlar. 
I. Hulüsi 

Son Poıta: Bu gibi 9ikiyetler 
birkaç defadır vukubuluyor. Ge
çenlerde bir çikolata firması da 
gazetemize tikiyet edilmişti. AlA
kadarların bu meseleye ehemmi
yet vermeler• lazımdır. 

Hastahk Neden Çıkıyor? 
Efendim, 
11-9-931 tarihli nO.hanızda 

( ha.talıkb 1 balaklar ) hakkında 
bir yazı okudu& Balıkhanede 
balaklar Htıldıktan ıonra ıatıcı· 
lar bunları Balıkbanenln yanında 
•• pi• kanalisHyon aularınıa 
lıantbtı yerde yakıyorlar. Arbk 
•••tahtın nereden relditini .. 
•i,ın çıktıtını erbabı anlaıın. 

Kumkapı Kaı.aDI Sadi maball .. I 
l•mail Safa 11c>kaj1 

Şef!lc•t 

SON rosTA 
Biten Hadiseler Dünyada Olup 

~~~~~--------~~~~-

Avusturya da Bir Darbei Hükômet 
Teşebbüsü - Fransa, Kuvvetlerini 
Cemiyeti Akvama Bildirdi. 
A vusturgada 
Bir Darbe 
Teşebbüsü 

Viyanadan bildirildiğine g6-
re Avusturya ıosyalistlerine 
muarız olan (Hayımver) ler 
yukarı Avusturyada bir dar
bei hllkiimet icrasına tcşebbllı J 
etmiılerdir. Milliyetperver Ha· f 
yımver kıt'alan, bu mmtaka- ı 
da it bqma çağrılmıf, muh- ? 

telif mahalleri ifgal etmişler
dir. Hayım•erler mitralyoz-
larla mücehhezdirler. Bir na· 
hiyeyi de işgal etmişlerse de 

askeri kuvvetler tahliye ettir
mişlerdir. Yollar ve nıllnakale 

vasıtalan abluka altındadır. 

Sosyalistler cümhuriyeti mtl
dafaaya davet edilmişlerdir. 

Ayrıca askeri kıtalar da ka· 
rışıklıkları bastırmıya memur 

edilmiılerdir. Bu haber Viya· 
nada hayret uyandırmıştır. 

Hükumetin vaziyete hakim 
olduğu bildiriliyor. Nöye Fra· 
ye gazetesi, teşebbüsün ba
şında bulunanların tevkif edil-
diklerini bildirmektedir. Bu 
münasebetle ıosyalistler hn-
kümete müracaat ederek 
bazı talepler yapmış ve dev-

letin emniyetine ait salAhiyet
lerin valilerden ahnarak hll
kümete •erilmesini istemiı

lerdir. 

Aksi takdirde emniyet ted
birlerini Sosyalistlerin kendi· 
)eri alacaklarını ıöylemişlerdlr. 
Haymverler Leoben mın· 

takasında toplanıyorlar ve 
civarı işgal etmekte devam 
ediyorlar. Ordu ve jandarma 
Haymverl re iştiraki reddet· 

mişlerdir. Hareket aahasının 
bilytık bir kıımında ıilk6nun 
iade edildiği bildiriliyor. So1-
yaliıtler bir beyanname net· 
rederek Haymver teşkillbmn 
llğvini ve meı'ul idare 
memurlarının tecziyesini iıte.e 
mitlerdir. 

Yeni Bir Fransız Ayan Azası 
Franıız soayaliıtlerinden Ye 

meb'uslanndan M. Pol Bonlrur 
Ayan azalıjına intihap edil-

mittir· 

• 
Yeni lnrlllı. Hükllmetl, mllhlm bir lnllD• amele meb'uılarındaa mllrekkep olan 

Avam Kamaruı ininde çetin bir lmtlbaD ıeçlrdl. Amele partlılnfn eald H yeni 

hllkllmetln de yeni relal ol- llakdoaald. clddea ml1tklll Halyette kaldı. Feket 

dlln de kaydettljimlı ılbl (59) kltlllk bir itimat reyi almıya muvaffak oldu. 

Makdonaldı, bu celaede en mlltklll nıl7ete 10kan e1kl arkadetı •• fırka11nı• 
7enl relıl Henderaonun bir ıuall olmuttur: "Mademki h• me1ele b8yle blrl .. lp 

halledileblllrmlt- O halde neden e1kl hrkaJI letkll etml7e lllıum ır8rmll9tük ? • 

Fransa Cemiyeti Macaristandaki 
Akvama Kuv- Kaza 
velini Bildirdi 

Fransa tarafmdan Cemiyeti 
Akvama verilen listeye göre 
Fransa toprağında mevcut 
asker miktarı , zabitler de da
hil olduğu halde 1921 sene.e 

ıinde (513,643) kişidir. Şimdi 
ise bu miktar (286,342) kişi-
dir. Deniz aşırı müstemleke· 
lerde (71,825) kişilik aeyyar 
bir kuvvet yardır. Yine denis 
qan Fransız mllstemlekele-
rindeki daimi ordu 1921 de 
(315,588) kişi idi. Şimdi bu 

miktar (231.405) kişidir. De.e 
niz kuvvetleri, insan itibarile 

(57, 129) kişidir. Harp gemileri 
tonilatosu ise (628,603) tOr. 

Bu miktarda, bu ıene ya
pılacak tonai dahil değildir. 
Fran11z toprağmdakl bava 

mllrettebatı ( 32110), deniı 
qın yerlerde ( 8398 ) klpdir. 
Mevcut tayyare miktarı Fran
Ada faal 1210, 395 ihtiyat, 

31 O mektep, deniz qın yer
lerde 62 kara ve deniz, 71 ta
lim tayyarui Yardır. Ayrıca 3 

kabili ıevk balon mevcuttur· 
1930 .. 1931 ıeneıinde Mn
dafaayı Milliye masrafı 
( 8.655. 779.000 ) franı• mal 
olmuıtur. 

Macaristanda son vukua 
gelen tren ıuikasti miinase
betile ölenlerin adedi (22), 
yaralılar ( 14)U bulmuştur. Ya
ralıların hepsi ağırdır. Suikast 

saatli bir bomba ile yapıl
mıştır. Ankaı kırk sekiz sa
atte kaldırılmıştır. Hat boyun
da licivert elbiseli bir adam 
tutulmuştur. Bu adam mühen
dis olduğunu söylemiş, amele 
olduğu anlaşılmıştar. Hakkın
da ağır ithamlar vardır. 
Suikast komOnistlere atfolu-
nuyor. 

MUdhiA Bir Kasırga 
lngiliz Handürası denilen 

memlekette müthif bir ka-
11rga çıkını,, ( 1000 ) kiti öl· 
mlitttır. ( 700 ) kişinin natı 
bulunmuttur. Sen Jorj ismin· 
deki harap olmu9tur. Ada 
ıakipleri (40) kiıi idi. (20) ıı 
llm69tür. 
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BiR ELMASIN HiKAYESi 

tahattur, büyük bir cUrmUn an
ıızm canlanan izleri gibi vicda
nında azap ve hicap uyandırı· 
yordu. Kocas, onun nazarında, 
heybetli bir aslandı Ye bu 
aslan ıUılU saraylann nazlı 
tavşanlanna feda edilemezdi. 
Binaenaleyh yüksek, çok yllk· 
ıek bir seıle haykırdı : 

- Sen boyuna beddua et, 
ben durmadan .. amin " diye.e 
yim. Fakat yıoe derdimiz 
derdi 

=============== YA Z A N: * * ( yaktaki demek ) biz Koca 
Gedik Ahmet, ağır bir ytlk 

albnda bulunuyormUf gibi bir 
kesel gösteriyordu, kesik kesik 
Ye yorğun yorğun konuıuyor· 
du. Ağzından çıkan her keli· 
ille takallız bir nefes ıstırabı 
taşıyordu: 

- Dinle Glll, dedi, Ayçi-
çek Hanım elimize düşeli tam 
Gç ay oldu. Devletli ıehzade, 
bu Oç ay içinde haluı kızını 
lliçin yanına istemedi? 

- Bilmem. 
- ÇUnkD lOzum görmedi ; 

onunla görtıımeyl, yOıdeımeyl 
cleieraiz buldu. Kaçen ki 

Yuaufu ıönderdik, it değiıti. 
Şehzadenin balası kızına mu· 
babbeti kabardı, hasreti aleY· 
1 ndi bana haber uçurup 
:nun' hemen yanına ıönde· 
rilmesinl iıtedi. f b 1 te 

- Koca Yuıu un u f 

kabahati ne ? 
O toprağı bol olası 

klflr, muhakkak ki tehıade
e ıenden bahsetti. 

'/ Glll Hatun kızardı. Koca 
y ufla Minan kalesinde gö· 

rll~;nın ıırada yn~nn:tl açe~ 
ıözOallD 6nDn• ge m • 

- Suı yiğitim, ıua, baıım 
için ıuı, yüreğime inme 
inecek 1 

Gedik Ahmet, mahzun 
mahzun baımı ıalladı: 

- Suımak fayda yermez, 
konuşmak gerek. 

Ve aynı hüzünle devam etti. 
- EYet; Koca Yuıuf biz-

den 6ç aldı, batımıza dert 
aaldı. 

- Gençliğine doymuan, ka-
ra yerlere ıtnlnl 

- Beni 1öoderme1:1la. Q .. 
nun da murdar dileji irin 
olur, murdar iliğini kotuturl 

- Göndermemek olmaz, 
o vakit herifle apaçık dnıman 
oluruz, rahatımızı kaybederiz. 
~aten o, etraflı dllşUnmUı, 
ıcabında haklı çıkmak 
yollarını bulmuıtur, bana gön
derdiği mektupta diller döktı
yor: .... Büyllk dedem birinci 
Murat, oiiu Y ıldınm için 
Germiyan Beyinin kızını Jıelin 
götürürken Paşacık ağanın 
hatununu KOtabyaya gönderdi 
dedem ikinci Murat, baba..; 
Fatihe Stıleyman Beyin kızını 
alırken Hıdır Ajanın baremini 

Sayfa 

Temaşa Hayatı 

Yeni Bir Opere 
Artisti: Melek 

Sahneye çıkan yeni bir 
operet artiıtinden bahsetmek 
iıtiyorum: Onu ben ilk defa, 
dört yaıında babaaı Mubliı 
Sabahattinin plyanoıu yanıll4 
da mini mini ellerile kısa 
eteklerinin ucunu kaldırarak 

ıarkı ıöylerken ıörmnıtllm. 
Busrtın bu kadar fıtri bir 

aan'at ruhile Ttırk sahnesine 
çıkacağını bilmit olsaydım o 
saman onu daha çok alkıt· 
)ardım. Muhlia Sabahattin kı
zmm sahneye çıkacağını illn 
ettiği gün, o vakittenberi gör
mediğim mesleği timdi bl\yll· 
mllş ve ıahne hayabna ahl
mış bir halde görmek bende 
bllyllk bir tahassür uyandır

mıştı. 

Melek sahneye çıkmıfb. 

Ben hlll o mini mini Meletf 
bekliyordum. Eğer babasına 
benziyen g6zleri Ye çehresin
den, baba11nın kendisine bia 
olan nağmelerinden tanımamıı 
olsaydım daha çok bekliye.e 
cektim. Melek bqka bir Me
lek olmuştu. 

Onu hassaı ve rakik rg.. 

bundan yakalayarak sahnenin 
nank&r tahtalara üzerine fır

latan ıan'at aşkı gözlerinde 

kudsi bir alev gibi parıldı

yordu. 
Esiri vücudile rüzgara tu

tulmuş bir yaprak gibi titri
yen bu yeni artist kavuştuğu 

Sabık Murettibin Cemiyeti Relal 

irtihal Etti 
Sabık Mürettibin Cemiyeti 

Reisi, Hayrullah Hayri Bey 

J 
cenazesi Kanlıcada irtihal etmit 
ve dün kaldırılarak Allahın 
rahmetine tevdi kılınmııtır. 

Hayrullah Hayri Bey mat-
buat hayatının eaki emektar
larındandı. Çalış~anhğı ve 
dürUıtlilğU ile kendiıini bütlln 
tanıyanlara &evdirmiıti. Aile
ıine taziyet beyan ederiz. 

Cenabıhak rahmet eyliye 

hayattan korkuyor gibi 
Dikkat edilae saduında 
snnnn kızaran bir rengi, 
bmın ıerareleri vardı. 

Ben o eanada Tnrk o 
1ahneslnin yeni kazancı 
auretle muhafaza edebil 
;ini dilşünüyordum. 

Zavallı Melek dedim; 
remekte hakkın var. Hay 
bayabna bağladığın bu te 
san'ati kim bilir sana ne 
yetler edecek, seni ne 
ıan hayaller dllşürecekl 

Melek, benim dlifllndll 
bu ıeylerden bihaber 
bir ıan'at atetile rolllntl 
narken tiyatronun yazıhan 
hlsılat hesap ediliyordu. 

Tiyatro hınchınç dolu 
Dört yllz lira hasılat olmu 
Bu hlsılat azami idi. Dört 
liranın yilz yirmi lirası 
ma, yilz on beı braaı tiy 
kirasına otuz lirası orkestr 
yirmi lirası hakkı telife 
liraıı ilina çıkıyor Ye • 
beı artiste de yllz bet 
kalıyordu. Meleğin biu 
o akpm altı lira dtiftll. 

Melek, bu rakkamın ken 
ıine istikbali hakkında v 
diği beliğ ifadeden b • 
anlayamamıı, onu kbçUk i 
gllzel ıarkı söylediği za 
babasının kendisine ver 
bir paket çikolatadan b 
bir tl\rlU g6rmemiştt 

c .... 
Yeni Bir Dikiş Sergisi 
Fatihte Çarşambada Ha 

be Hayriye Hanımın id 
ettiği Biçki ve Dikit Mekt 
binin aenelik aergisi 
açılmııtır. T eıhir edilen 
arasında kıymetli elifleri 
dır. Ziyaretçiler mektep i 
resini tebrik etmektedirler. 

Balkan Birliği 
Balkan Birlitl Umumi H 

410n Trabzon Meb'uaa Huu 
rlyaHtlncle toplanma" kCNal 
rln ay aonuna kadar raporl 
ltltlrmeleri kararlatbrilmıfbr. 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu Şubesi 

Atir Ef. Ktıtüpbane 10kaia 
65 numara 

1STANBUL 

L L AbraYUel MarPac4-.. 
Y anm Şifec:i Haa No. 1 

İSTANBUL 

uünya Klpek 

Matkalara dikkat etmeniz 
Nalça 

yolladı. Halam kızına da aenin 
hanim yoldaşlık etainl " Diyor. 
GörOyorsunya, kurtulut yok, 
rideceksin. 

- Giderim, Yardığım gtın 
ıeri dönerim. 

- Gülünç olur, yine aramd 
boıulur. 

- Nidelim yititim, bu be
lldan nice kurtulalım? 

- Çok düşündllm, bir çare 
bulamadım. Bereket versin ki 
ben malımı tanırım. Sana gO
Yenmeıem çildırırdım, ölOmll 
gözume alıp herifi öldllrilr
dnm. Şimdi de kabıma ııpu
yorum, içiniçin kuduruyorum 
ama yllrej-im bozulmuyor. 

- Yine bozulmasın yfğitiıa, 
bana yan bakanın hllnklr da 
olsa ı,6zlln0 çıkannm. 

- lnanınm Gtıl, inamnm. 

rica edilir 

Sen herıeyi yapanua, 
beni aeviyorıun. 

Bu teminat. Gedik Ahm 
aanki akaülamel yapb, m 
tarih Ye mllnbasit o 
yerde yllzünn elqittl, 
tılmaz kelimeler kullanarak 
~dır içinde dolqmıya bqlacbı; 
Dem'r pençeli gedik, La 
lunduju zindan içinde haki.pim 
lerinden intikam almayı d .. 
ınnen bir mahkiim gibi kua 
dDtftnceler geçiriyordu. G .. 
dik dişlerinden gayz, fakat 
aciz ile bulaşık bir gayz dl
kftlilyordu, Mntemadiyen folUfe 
duyordu. 

Bu hali ile gezdi, ıucll. 
azua bir zaman gezdi Ye 

ıo ra Glllhatunun 6nüae 
kildi. 
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6 Sayfa 

Efganistanda Saltanat T ebeddü-
1 ü Olduğunu Haber Aldım 

YAZAN: M. KAZIM 
-96-

(Çarçuy) dan geçerek (Mer· 
ve ) ye doğru yollandık, 
Tren bir müddet çıplak, 
kumsal araziden geçtikten 
sonra ekilmiş tarlaların ara
ıına saptı. Yol boyunca ara• 
sıra devrilmiı vagonlara, yığın 
yığın konserva kutularına ve ..• 
insan kemiklerine rast geli
yorduk. Bir müddet evvel 
burada çetin bir muharebe 
olmuştu. Küme kiline mezar
lar yükseliyordu. .. 

25 Temmuz 919 

Nihayet sabahleyin erken• 
den uMerve,, ye vardık. Mu .. 
ıaade ederseniz bir defa daha 
tlç sabr ile coğrafya hocalıjı 
yapacağım; 

" Merve ,, Buhara, Hive, 
İran ve Efgan yollannıa 
düğilmlendiği bir noktada kA
indir. Bu itibarla ticari ve 
askeri ehemmiyeti btıyüktnr. 
Fada olarak buradan demir• 
yolu Efgan hududunda kli11 
"Kuşka,, kalesine bir kol Te• 

rır, ehemmiyetini bllsblltUn 
arttırır. 

"Merve,, iki kısımdır. Yeni· 
sini Ruslar yapmışlardır, eskisi 
Tük.lerde kalmıştır. Selçuki· 
lerden bazı padişahlara payı• 
taht obnuıtur. İsimleri hürmetle 
anılan birçok Tilrk Alimlerini 
yetiştirmiştir, fakat bir defa 
Cengizin oğlu (Kuli Han), diğer 
bir defa da Timurlenk ta
raflarından yıktırılmışb. Şimdi 
bir harabe halindedir. 

« 
lrandan bizim kafile ile 

Efganistana gelmiş olan ,B~ğ .. 
dath Arap Mehmet ve lranlı 
Na.snıllah Efendiler burada 
birdenbire karşıma ç1kmasın
lar mı 1 Vagonuma çağırthm. 

( Herat ) hakkında ma"IU:mat 
istedim ve öğrendim ki: 

- Amanullah Hanın salta
nat makamına geçmesi müna· 
aebetile (Kibil)de vulrua ge
len idare tebeddülU (Herat) ta 
tesirini göstermiş, yeni hükQ
met sabık valı Mehmet Sn
leyman Han ile naip Salar 
Mehmet Hişun Hanı tutmuf, 
ellerine ayak1ariıİa zincir vur
muf, bu halde (Kabil)e g&n
dermİf. 
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(Herat) ta bizim me,lıur ' 
Alman kafilesinin bıraktığı 
eşyayı muhafazaya memur 
olan Avusturyalı (Grüden) 
ile (Dimitroviç) bu idare te
beddüliinden korkmuşlar Ruı 
ihtilAli esnasında hududu 
aıarak (Herat) a iltica etmiı 
olan bir Rus mühendisi ile 
dost olmuşlar, ondan nasihat 
istemişler ve onun tavsiyesi 
He A1man heyetinin eşyasını 
ıuraya buraya dağ1bp, ( He
rat ) ı bırakarak ( Kuşka) ya 
ıelmişler. 

Rus mühendisi bu adanılan 
(Kuşka) ela o Yak.it oraya ka
dar ilerlemiş olan fugilizlere 
tutbırnıuı, ( Keranovoski ) ye 
gönderip kurşuna di"Zdirmiş. 

Arap Mehmet Efendi ile 
lranlı Nasrullah Efendiden ba 

faıkentli bir (Ôzbelc) ı•ncl 
mil lt lcıgafetinde 

malOmab abr almu ( Mene ) 
hlikümetine haber gönderdim. 
Tahkik edi1di. Tesadüfen Ruı 
mtihendisi elin bu havalide 
lmif, tutuldu, bana getirildi. 

Sordum. HAdiseyl tamamen 
inkar etti : 

- Vakıa.Avusturyalılar tutul
dülar. Fakat bunlara benim eq 

küçük bir dahlim bile yoktu. 
Bunu ispat e.tmek için Avua
turyalılann son dakikada 
bana (25) bin ruble emanet 
bıraktıklannı ıöyliyehilirim, 
dedi. 

Her ne ise (Herat) ta et .. 
rafına pek fazla gurur gös
teren şu (Grüda) nın ef'a!i 
gibi akibeti de feci olmuştu. 
Fakat (Dimitroviç) e yazık 
oldu. 

Arap Mehmet Efendiyi va· 
gonuma aldım. Birlikte (Aş
kabat) a götüreceğim. Nas
rullah Efendi ise kendi arzu
su ile burada kalmayı tercih 
etti. Akşam ftzerl (Atkabat) 
a doğru hareket ettik. Trenin 
yollanmasından az evvel bir
kaç Tnrk muallimi beni ılya• 
rete gelmişlerdi. 

Bunlardan ~ğrendiğime glı· 
re tayyarelerle atbrdığımıs 
beyannameler Tftrkmenler ü
zerinde çok güzel bir tesir 
yapmıı. ... 

Saat birde Tecen lstuyo· 
nıına vardık. Burada henııehrl 
bir Rumla karıılaşbm. Bu za .. 
tın ismi Yavafoğlu (V ellıpoı) 
Efendidir. 

Kendisi lraoda bir müddet 
bulunmuş, sonra tesadiifen 
buralara düşmüştür. Şimdi 
fstanbula gitmektedir. Bu zatın 
anlattığına göre l.randa iken 
İngilizler tarafından tutulmuf, 
beni görftp görmediği hak .. 
kında sıkı bir surette isticvap 
edilmiş.. · 

lngilizlerin o zamanlar bana 
nederuıe atfettikleri ehemmiyeti 
bilAha.ra lstanbu1a dandüğüm 
zaman şimdi Müskirat Mndn .. 
riyeti muhasebesinde müstah
dem olan Mösyö (KoJpaa) tan 
da işitmiştim.. 

(Mabadt yarın) 

SON POSTA 

BIBAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : Seroer Bedi J 

Dostumun Kararı 
Doıtum ıon glinlerde çok 

nq' eaizdi. Bir kadın seviyor
du. Kadın ona ehemmiyet 
vermiyor gibiydi. Bu neı' esi%
liğin sebebini anlamak benim 
için gllç olmadı. Fakat dos• 
tumun kederi günden gtino 
artıyordu. Sarardı, soldu. En· 
dişemi kendisinden gizleme
dim: 

- Ne oluyursun? dedim, 
gittikçe fenalaııyorsun, hayır 
ola? lıler fena mı gidiyor? 

f tiraf etti : 
- lıJer dejU, dedi, fU bi

lim Mellhat meıeleaL 
- Ne var? 
- Biliyorsun ki benden 

başka· hiçbir erkek tanıma· 
dığım ve yalnız benimle evle
neceğini vadetmitti. 

- Ey? 
- Bir mektubunu yakala· 

dım. Başka biri de onu sevi
yor vo ona evlenmek teklif 
ediyor. Fakat ben arbk kara
rımı verdim. 

- Mellhattan ayrılacak mı
ıın? 

- Hayır, bir otomobil 
alacağım. 

Dostum zengindi. Fakat 
otomobille bu meıele ara• 
sındaki münasebeti birdenbi
re kavrayamadım. Acaba ka· 
dımn teveccilhUnU kazanmak 
için mi? 

Sordum: 
- Meldhatin kalbini ka

zanmak için son çare bu mu? 
- Kalbin kazanmak için 

değil, iki g6ıilm. Bak dinJe. 
Kararım şu. Fakat bu bir sır. 
llk defa sana açıyorum. Ü9 
kişilik bir otomobil alacağım. 
Melihatle öteki Afıkmı bir 
ıezintiye çağıracağım. Oto· 
mobili ben idare edeceğim v• 
onları bir uçuruma götllrece· 
tlın, diyeceğim ki : 

"- Bağırsanız da, çağına
nıı: da fayduı yok. Melahat 1 
Sen bana yalan söyledin. Hal
buki ben senin bu adamdan 
aldıtın mektubu eJe geçirdim 

İlk Tahsil 
Türk Çocukları Ecnebi 
Mektebine Giremezler 

Millet Meclisinde geçen se .. 
ne kabul olunan kanuna gftre 
bu seneden itibaren ecnebi 
mekteplerin ilk kısımlarına 
TUrk tebauı çocuklar devam 
edemiyecektir. Kanunun net· 
rlnden evvel girenler tahsille• 
rine devam edecekler, sonra .. 
dan alınanlar iıe bu mektep
lerden çıkaıılıp Tnrk mek
teplerin• kaydettirileceklerdlr. 
Rum, Ermeni ve museviler de 
ya Tiirk mekteplerine, yahut 
ta kendi kendi mekteplerine 
devam edebileceklerdır. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Kınt Şarkıaı 
ALEMDAR - Hlot meun 
Çlfllkparln - Su 
EK L ER - Sefiller gemlat, cÜ••· 

nemde11 feryat 
ELHAMRA - Yerle glSk arasında 
ETU VA L - Rakfb• 
FERAH - Muhtelif tomslller 
KEMAL B. - Madım Pompadıa 
Kuı kuleal parkı - DariJttaliaı 

MELKE - Para ve aşk 
OPERA - Nevyork geceleri 
ŞIK - Devlet kufU 
'[akalm bahçeıl - Var1ete 
OakOdar HAle - MirH yedJ 

ve okudum. Şimdi ftçtlmUzde 
ıu önilmilzdeki uçurumda ınah
volacağız. işte silr' at veriyo
rum, Ölüme doğru Marşmarı! 

"Sen bu faciayı gazetelerde 
okursan benim , fotoğrafımı 
onlara verirsin, basarlar. O 
vakit bu söilerimi de gazete
cilere nakledebilirsin. Şimdilik 
beol vazgeçirmiye kalkma, 
Allaha ısmarladık 1 

Dostum beni dinlemeden 
çabucak uzaklaşb. Son adre· 
sini de bilmiyordum. Buynk 
bir felaketin 6nüno geçmek 
için onu aradım, taradım, 

fakat bulamadım. Hergün, 
merakla biltön gazetelere ba
kıyordum, fakat henüz bir 
fada haberine tesadüf etme
dim. 

Bereket versin, bir gün 
dostuma rasgeldim : 

- Hayır ola ? dedim, inşal
lah feci kararından vazgeçtin! 

- Hayır, dedi, Uç. kişilik 
bir otomobil aldım, fakat 
elime yeni bir mektup daha 
geçti. Meğer MelAhat başka 
bir erkekle daha mektuplaşı
yormuş. Şimdi bu iki erkeği 
de otomobil gezintisine davet 
edeceğim, dör kişi birden 
öleceğiz, onun için bu il~ 
kişilik otomobili ıatacağım, 
dört kiıilik bir otomobil ala· 
cağım. 

Bu slbleri söyledikten son• 
ra dostum yine elimden kur
tuldu, kaçh. Bir hafta kadar 
sonra ona rasgeldim, dedi ki: 

- Ah, dört kişilik bir oto
mobil aldım. Frkat ondan 
sonra Mellhatin hfttlln mek· 
tupları elime geçti. Meğer, 

hain kadın, belki yirmi kişile 
mektuplaşıyormuş. 

Bir kahkaha attım: 
- Oh, dedim, artık bunun 

Uzerine eski kararında ısru 
etmeısin ya? 

- Hayır, 
timdi bu dört 
bili satacağım 
alacağımf. .. 

diye bağırdı, 
kişilik otomo
ve bir otobOı 

Muallimler 
85 Muallim Anadoluya 

Gönderilecek 
Şehrimiz ilkmektep mual

limlerinden (85) muallim Ana· 
doluya nakledileceklerdir. iç
lerinde birçok ta hanım var
dır. Usteleri hazırlanmıştır. 
Anadoludanda lstanbula (101) 
muallim getirilecektir. İstanbul 
kız ve erkek muallim mektep• 
lerinin bu sene mezunlarındaa 
(24) yeni muallim de buradaki 
mekteplere tayin edilmişlerdir. 

Güreş Birincilikleri 
T. 1. C. 1. J.tanbul Mınt:aka11 

GOref Heyeti Reialiği.nden : 
Mıntaka gilret birlnclllk mO• 

Hbakaf arı 19 • 9 • 931 cumıı. gllnQ 
lJğJeden •onra C. H. F'. Beyotlu 
kaza merkezindeki Mıntaka d· 
man nlonunda yapılacakbr. 

1 - Tarh on ikiden 14 e ka• 
dardır. Müsabaka tam aaat 14,30 
da ba,hyacakbr. Vakit Ye zaına• 
nında tartıya yetiıımf yenler mO. 
aabakaya giremezler. 

2 - Mnaabakaya a-lrecek ga
reşçiler teab1t edilmfştlr. Blnae• 
nııleyh milubaka günil mü.aba. 
kaya kaylt için müracaat ede
ceklerin matlubu b'af edileml· 
yecektlr. 

Eylft11S 
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SiNEMALAR 

---r Yarın akıam 'Wmm• La maskot 
OPERA da 

Tamamen Almanca Slh:Ul 
ve Şarkılı 

Belki ••• Bu Gece 
Filimi. Heyeti temaillye başın

da: Halkın pek eevdi~i bir yd· 

du olan Jenni jugo ve büyük 
Alman komiği Siegrfied Arno. 

PU 

Operet 3 Rer:de 

O•kü.da.r Hale ainemuıında Stı 
reyya operet heyeti tarafında 

ÜSKÜDAR 

HAie Sinemasında 

MiRAS YEDi 
Mümessili : Rejinald Deni 

L 
j BugUn Beldenihın Vapurlaı 

~~~~~~~~~~- Selamet - Tlirk - Ayvalıkbn 

KARADENiZ POSTASI 

ERZURUM .~PE;lül 
Ça:rşamba 
gunu akşamı Sirkeci nh
tımındaiı hareketle ( Zon
guldak, İnebolu, Evren
ye, Samsun, Ordu, Gire~un, 
Trabzon, Sürmene ve Rü:e)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

VATAN l~ap;;fm ) 
Cumartesi· i 

Nilüfer - Tiirk • Mudanyı 
Gemlikt-en 

Kırlangıç - Türk - 1zmitteı 
Gül Nihal - Tilrk - Bandır· 

madan 

Patriı il - Yunan - MarsiJ. 
ya Pireden 

Lenin - Rus - Odesadan 
Abbazya - 1talyan • K~a· 

tence Odesadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
lzmir - Tü.rk - İzmir Pir• 

!skenderiyeye 
Mersin - Türle - Ayvalığa 

Antalya - Türk - Hopaya 
Asya - Türk • Mudany• 

Gemliğe 

GüJ Nihal - Türk - Bandır 

günil akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize ve 
Hope) iskelelerine azimet 
edecektir. 

maya 

J Penay - Rus - Batuma 
Abbazya - ltalyan - Triyes· 

ı teye 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta
hğma müracaat. TeL 21515 

SUnnet DögilnU 
Hila.lıahmer Üsküdar iske

le nahiyesi tarafından 16-17 
eyliil çaşamba ve perşembe 
gün ve geceleri İnşirah Aile 
bahçesinde bir ai.inııet düğnü 
yapılacak.br. 

--~-

LLOYD TRİESTİNO nı: 

"VIENNA,, 
Muhteşem ve lükı vapurile 

Atina 'ya seyahat 
Birinci mevki 80, İkinci 60 

İkinci ekonomik 40 Lira. 
Galata rıhbmmdan harekei 

24 Ey1iil perşembe saat 10 
Pireden avdet 4 T.eşrinievvel 

Fazla malumat almak isteyenler, 
Galatada Rıhtım caddesinde Ne 
27-29 da N. A. KONSTJi.NTlNI· 
DİS •centa1ığ"ına müraceal ede1'i 
lirler. Telefon: ıB. O. 3126 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Mü.nür Beg: Müdekkik ve 1 

intizamperver~ 
,_..__ • ...,,. ....... -,.,.....~.,. dir. İtlerinde, 

ev idanrinde 
ve temizlik 
bahsinde titiz· 
tik gösterir. 

.israftan, der
bederlikten ve 
savrukluk tan 

; haıetmez. Bo· 
ğazını se•er 

ıve eıyaaını hllaJll auretle fa. 

tlmal eder. 

l 

Nezihe Flrtlns lıanım: 

,,__.,______ Hayalperesttir. 
Maceradan, 
esrarengiz ve 

meçhul hldl
•eleri takip ve 
t eceaslhten 
fazla heyecan, 

allka ve zevk 
duyu. E.- lt
lcrile metgul 
olmaktan, inti-

zam kuyudatıle hilrriyetinl 

takyit etmekten sıkılır. 

Ahmet Zek' · beg: Saygı· 
hdır. Muame-
latında mut 
killAt göster
mez, tenkit· 
ten müteem
.air olur. GG· 

roıtncn v• 
kavgacı de 
ğlldir. C6· 

ı mertliğe mU· 
'·emayildir. 

<jı( 

Ekr•m Nuri beg: IHu•aı 
~:ı mahcup 
tur. kalp kıra· 

- ak, habrıı· 
nulıktan uzal 
mu am el el er· 
den lçtin.aı 
eder. Gam~• 
kederden .v• 
inzivadan has· 
zetmez, neş'ı 

ve eilencedeı 
hoşlanır. -Yeni Neşriyat 

HOL1VUT 
Hollvut Gazetesinin altmc 

nnıhası ıiııtiıar etmiştir. Muhtern 
güzel resimler Ye on ıaltı aayl' 
hk ayrıca bir lllvesl ar.dır. 
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Ordusu 

POSTA 

Son Tayinler 
Belediyeye Henüz Teb

ligat Y apılmamışhr 

Sayfa 7 

Yeni Ders Senesini~ 
· IIkmektep Kitapları 
İlkmekteplerde Bu Sene Okutulacak 
Kitapların Listesini Neşrediyoruz 
A~kara, 15 ( Hususi) -

Maarıf Veklleti bu ders se-
nesi ilk mekteplerde okutu
lncak kltaplann listesini ha-

Esat Beyler ) ' Din Dersleri 
( M. Ali Rıza B. ) . 

Dördüncu sımf 

~bdülhamit Garp 
Kumandanına Da "Buradan 
Ölüm Gider,, Cevabını Vermişti 

(Hı NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR 83 ---------l 
~, A.u, ,,..,,,..,,,,) 

Belediye reiı muavini Himit 
Beyin Dahiliye Veklletf Ma
halli işler umum mUdllrlDtll· 
ne aaldonarak yerine Mezar
lıklar mlldllr8 Süleyman Beyin 
tayin edildiği yazıldı. Fakat 
Belediyeye henüz böyle bir 
tebliğ yapılmamıştır. Mezarlık

lar müdürü Süleyman B. bu 
haberi gazetelerde gördfiğllnU 
ve kendisine b3yle bir tebliğ 
yapılmadığını ıöylüyor. Hı .. 
mit Bey de: 

dıırl~mışbr. U.teyi aynen l'ÖD
erıyorum: 

Birinci Sınıf 

Hayat Kıraati (Naime Halit 
H. ve Ahmet Halit 8.), Hayat 
Kıraati ( Naime Halit H. " 
~met Halit B. ), Toplu T ed
nsata Uygun Resimli Kıraat 
(M. Zekeriya B.), Cümhuriyet 
Mekteklerine Kıraat ( Peyami 

Tarihi bit sahne: Balk..ın harbinden sonra s•llıün imzası 
Teffinle't'ftl 521 f Rıza Paşa, birdenbire fena l olaun - bllytık bir kumandana 

Sabaha karşı, araba ıealnl halde bozUldu. Menfi ceYap yaJotmıyan bu s6zler, bütün 
duyunca pencereye ko,. alacağını hiç Omit etmiyordu. zabitanın kalbini rencide et-
11ıuştum. Biru evvel &mit ve muyaffa- mit ve hepsinin çehresine 

- Bakalım, bu sefer kim kıyet tebessilmft parhyan birdenbire acı bir teessür 
teldi? çehresi değiıti. Şimdi, 0 te- Yermifti. 

Diyordum. beuüm, niyazkAr bir tekil Rıza pafa, etrafındakiler-
Rasim Bey, yalnız geldi. aldı. Yine ellerini ovuftura- den yüz bulamayınca, sanki 

Doğruca odaaına çıktı. Zaval- rak; taka ıöylemiş te ıimdi ciddi-
h; yağmurdan ıırsıklam ke- - Hakan Haıret)eri!.. yete avdet ediyormuş gibi 
ailmifti. Soyunmak ve kurun- Diye, yeni bir hitabeye ·bir tavır alarak: 
lllak ıu tarafa dursun, belin· başlamak lıtedi. Fakat Ah- - Vallahi bilmem.. Ben 
den kılıcını bile çıkarmıyor dülbamit, birdenbire ayağa size kanşamam. Siz mlistakil-

d 
kalkarak: aini.z. Ancak lstanbuldan emı·r 

te mlitema iyen odasında ge- O alab - zerime varmayınız, Pa- ilirainiz. Fakat bana ka· 
!iniyordu. Anladım ki, mubak· t•·· aon cevabım budur. lıraa, Hakan HazretlerinİD 
bk birini bekliyor. Dedi. yuiyeti haUedildikten •onra, 

Netekim, tahminim doğru Abdnlhamidin tavnnda ye orduya iltibakmız zaruridir. 
çıktı. Bir saat kadar sonra sözündeki kat'iyete karıı, Dedi. Bu cevap, zabitanı 
(Garp ordusu kumandanı) artık yapılacak hiçbir iş kal· tatmin etmişti. Esasen hepsi 
Rıza Paşa, araba ile geldi. madığını anhyan Rıı:a Paşa de vatanın büyük bir tehlike 
Rasim B., Paşayı karşılayarak kalktı ve Abdülhamidi as- ş:eçirdiği böyle bir zamanda, 
odasına çıkardı. Nuri ağayı kerce selamlayarak çıktı. (Ordu köşkü) nde yan gelip 
d * oturmaktansa, harp kıt'alarm-

a çağırtarak Abdiilhamide Rıza Pş. Rasim Beyle be- r da çalışmak için can atıyor-
baber yolladı. Bu esnada, raber, meyus ve mliteesalr fardı. 
aabah oluyordu. merdivenlerden inerken, ben Hangisi olduğuna dikkat 

Abdülhamit, Rıza paşayı da de uzaktan onları takipediyor edemedim, muhafızlardan biri 
•ynı salonda kabul etti. Ve ve kendi kendime: aordu; 
karşı karşıya gelir gelmez, - Abdülhamidin, bakıız - Paşa Hazretleri! Harp 

ıere gUnahıw alm11ım ••• Eğer hıkkında fikn'nız· nedır' ? Vazi· 
stan u a en ısını ı lı yeti ve neticeyi nasıl 16rO-neşeli ve samimi bir sesle; b ld k d. · · 'el 

DeJtayır ola Pafa.. lçin bir fikir Ye cereyan varsa yorıunuz? .• 

Rı Abdlllhamit bunu kat'iyyen Rıza Pa•a, bu mn.bun· IUA· 
za pqa ; en cazip ve bil · ş b "yl b' Y u mıyor. ayet o e ır fey- lin ıorulmasmdan pek mem-

en kanaat verici hareket· d l"' b l d b d. 
1 

en ma uma o say ı, ay ı, nun olmuş bir vazı·yetle yine 
erle bntu .. n telikatini sade- b' · · klift u ırıncı te · e nazlanır, ikin- kendince parlak bir vecize 

dcrek ve bin dereden bin su cilinde rol yapar, fakat llçlln· yumurtladı; 
letirerek ( idarei ıeniye) yi cOsllnde artık avdete muva- - Tqla testinin çarpışma· 
tekrar etti. fakat eder ve vakit ıeçirme- 81Ddan ne netice bisıl olursa 

Rıza paşa ıöylerken Ab· den kalkar giderdi. maatteessfif bu harbin neti· 
dtilhamit kemali dikkatle din· Diyordum. cesi de o olacaktır. 
1lyor, Adeta her kelimeyi tahlil -fi Zabitler, sarsıldı, dalgalan· 
•d' Rasim Bey, Rıza Paşayı: dı.. Hepsinin de yumrukları 
b ıyordu. Söz bitince, birden- - Biraz istirahat buyuru· sıkıldı ve difleri gıcırdadı. 

!re cevap vermedi. Başını nuz. Ben çok eminim ki, eğer bu 
bıraz daha lSoUne eğerek Diye odasına davet etti. zabitlerde, askerliğe ve llnİ-
dQşfindü. Bu dilşllnme üç, Halbuki makıat, umumi ftZİ- formaya karşı hürmet hisleri 
dört dakika kadar ıilrdll. yet hakkında görtıımekti. Bu- olmasaydı, herhalde Rıza Pı. 

d

Sonra agıy r aX.ır ba••nı kal- nu, muhafız zabitan da çok buraya girdiği gibi sağlam 
ırarak: 

a _. latiyordu. olarak buradan çıkamazdı. 
Odaya toplanıldığı uman ( Arkası var ) 

ne!.aıAa.rh .. k, Rasim Bey, Rıza Paıadan r,.-----------
muvafık ce- ıordu: ON iKiNCİ 

•ap y • h kk kt s· 1 . ti" • ~ verecegı mu a a ı. - ız m vazıye mız ne 

1 
·~ Pap bile, kuvvei ikna· olacak?.. PATRON KUPONU 

Yesın•n Abdnlhamldi tama- Rıza Pqa, tam bir alaycı 
~en yumuşattığından emin ınektep çocuğu . lstihzasile No. 6 
uır t b derhal cevap verdı : tu e essilmle ellerini ovuı- _ Siz onu, kahraman Mah-
~arak biraz öne doğru eğil- aıut Şevket pqamıdan ıoru-

'-ııı, dinlemiye hazırlanmışb. 
- Bu irade, Rasım Bey ve 

~evkf kumandanı Muhiddin 
ı,~şa tarafından dil ayn ayn 
li ile söylendi. Onlara verdi· 
•d'? cevabı, size de tekrar 

ı or 

auı. 1 k b. i V • ıankl par a ır vec ze 
ıö lemiş gibi ıımank ve 
mlntaklın bir çehre ile etra
hndaki zabitana aaı geıdirdl. 

Halbuki ; blSyle mtıhlm ve 
zik zamanlarda .. nekadar 

GHetemh:de on bet rDnde bir 
•ermekte oldujumua PatroH 
bedan almak lıtiroraaaıs, ba 
kupona keıfp ıakla,.nas •• H 
kupo;ı topla1ınııı. Patroalanaur 
dan pek memnun olac:ak81aaıı. 

Patronlar netredlldlkler1 rla• 
dea itibar•• lat&Dbul karilerim. 
bir hafta, tAfl'• lııarUerl mfı on 
fb lçlad• lrupoalanaı pder 
melidirler. Bıa mlddet pçtlkt .. 
aoara kupoıılar kabul eddmu. 

•-Bu haberi ben de gazete
lerde okudum. Perşembe gü
aft Dahiliye Vekili Şükrll 
Kaya Beyi istikbal ettim. 
iskeleye kadar beraber yürü
dük böyle birşeyden bahset
mediler. Bana da bir tebliğ 
yapılmış değildir.,, demektedir. 

Vali muavini Fazli B. bu 
haber hakkında bir muhar
ririmize şunları söylemiştir ; 

Yavrumun Alfabesi ~brahlm 
AIAattin Beyin nezareti albn-
d~ Muallimlerden milrekkep 
hır heyet)' Çok resimli aiislD 
Alfabe ( Ahmet Hilmi Bey ) 
Yeni Mektep Alfabesi (Meh~ 

"-Vilayete böyle bir teblii• 
yapılmamıştır. Ordu vi1ayef , 
valiliğinden ve Mahallt işk . 
müdürü ummiliğinden hiçbiri i 
mlinhal olmadığına nazaran h · -
vadis te asılsız olmak lizımdır.,, 

met Ekrem, Nihat Adil Bey· 
ler)' Yeni Mektep Alfabesi 
(Mehmet Ekrem, Nihat Adil 
B. ler) ' Hayat Kıraati \Naime 
Halit Hanım, Ahmet Halit B.), 
Hayat Kıraati (Naime Halit 
Hanım, Ahmet Halit Bey) 
Toplu T ~drisata Uygun R6: 

aimli Kıraat (M. Zel-.eriya B ~ 
Cümburiyet Mekteplerine ı<:~ c·at (Peyami Safa B.), Resimli 
ümhurıyet Kıraati (Ruşen 

Eşref, Mithat Sadullak ve 
Nec~ettin Sadık Beyler), Re
ılmlı Yeni lıkmektep Kıraati 
(RUfeD Eıref, Mit hat Sadullah 
ve ~ecmettin Sa~ık Beyler), 
Y enı Kıraat (Sabıha Zekeriya 
Hanım, Ercüment Ekrem ve 
M. Zekeriya Beyler) , Hayat 

Bunlara rağmen Belediyede 
daha bazı değişiklikler yap&
lacağı hakkında israrla deveran 
eden bir şayia vardır. 

Meclisteki Müzakerenin ı 
Zabıtlannı Aynen 

Yazıyoruz 
Hesabı (M. Ahmet ve Mesrur 
Beyler) , Hesap Bilgisi ( M. 

( Baı tarafı 1 laci Hyf ada) 

hiç benziyor mu? ibareler Tilrkçe 
olmaıa bunlısra inaanın Tfirk i•· 
ıete1i değildir diyeceği gellr tim
diye kadar ititmedij'imlz, hiç bir 
yerde tesadüf ederek okumadcj'l
mız müstehcen elfazın IGratçeal
nl merak edenler ancak burada 
bulurlar. Hürriyeti matbu.at yar

dır diye yapılan ye adına tenkit 
denilen feyJ alabildifine hatalz 
hudutsuz bir •urette ıunun bunun 
haysiyet ve terefine tecnvuz et
mek Ye bir ırün ıonra tek-
Kibe u~ grıyan •ıılıız, eıa1111 
feyler ile balkan efkirını 
mütemadiyen teıvit e 1 _ 
mek 'd' f Ye ı_nı ır. çlnde Y•tadltımız 
iktisadı buhrandan mütevellit 

~ıkıntılı günlerde matbuattan 

1 
eklenen ve beklenecek olan 
ıabetli il .. ' mı vatanperverane 

mGtalea1ar bunlar mı olacakbr. 

HükGmeti tenkit eden bau 
matbuata hitap ediyorum tarzı 
tenkitlerinden millet için bir fay
da mı yokıa akıbeti ahvalde 
zar~rl.ar mı huıule gelecetf ne 
k~n~dırler. Bir dakika için iyi 
dufunürlerse fayda beklememek 
zaruretini kabul etmek mev'kilnde 
kalmazlar mı? 

Millet ve memleket itlerinin 
tanzim ve ıılahı için Büyllk 
MecHs ve hllkOmet tarahndan 
bin bir çareye bat vurularak 
çahttıtı fU hengAmede muhali# 
dahi 0 l•a matbuatımıza dilten 
vazife b8yle mi olmalı ve yapll
malıdır? 

Y ok•a tlddetle arzu edllm.
•ine raA"men tamamen yapılma11 
zamane ve lmk!na ihtiyaç g8a
teren malt ve lkbaadi 11Jahat 
teıebbG•leri hakkında halkı ten• 
vir ve lrtat edecek makaleler ile 
yanhı zehap ve kanaatlerin taa
hlblne mi çalışmahdır? 

Ekrem ve Haki Beyler). 

ikinci Sımf 
Hayat Kıraati (Naime Halit 

Hanım, Ahmet Halit Bey) 
Hayat Kıraati (Naıme Halit 
Hamm, Ahmet Halit Bey), 
Toplu T edri1&ta Uygun Re
•İmli Kıraat (M. Zekeriya B.) 
COmhariyet Mekteplerine Kı
raat (Peyami Sefa), Resimli 
Cüml:ıuriyet Kıraati Ru§en 
Etref, Mıthat Sadulbah ve 
Necmettin Sadık Beyler. ) 
Resimli İlk Me~tep Kıraati 
(Ruıen Eşref, Mitbat Sadul
lah Necmettin Sadık Bl!'ybr), 
Yeni Kıraat (Sabiha Zekeriya 
Hanım, Ercüment El·rem, M. 
Zeıkeriya Beyler.), Hesap Bil
gisi (M. Ekrem ve Haki Bey-
ler), Hayat Hesabı (M. Ah
met ve Mesrur Beyler). 

Oçoncu Sınıf 
Hayat kıraati (Naime Halit 

Hanım, Ahmet Halit Bey), 
Hayat Kıraati .(Naime Halit 
Hanım, Ahmet Halit Bey), 
1:op~u Tedrisata Uygun Re
ıımli Kıraat (M. Zekeriya B.), 
Cümhuriyet Mekteplerine Kı
raat ( Peyami Safa Bey ) 
Resimli Cümburiyet Kıraati 
(Ruıen Eşref, Mitbat Suc•ıllah 
Ye :'e~mettin Sadık Beyler ) , 
Resımlı Yeni llkmel:tep Kıraati 
(Ruşen Eşref, Mithat Sadullah 
ve Necmettin Sadık Be•·Jer ) 
Yeni Kuaat (Sabiha Zekeriy~ 
Hanım, Ercüment Ekrem Ye 
~· ~~keriya Beyler ) , Hesap 
Bılgısı ( M. Ekrem ve HAki 
Beyler ) , Hayat Hesabı ( M 
Ahmet ve Mesrur Beyler ) . 
T~rk Gr_aıreti (Peyami Safa B.) 
Cümhurıyet Çocuğunun D' 
Dersleri (Abdülbaki S bı~ , a rı 

~afa ~.), Resimli Cümhuriyet 
S •:-t~ıti h( Ruşen Eıref, Mithat 

8 u a ve Necmettin Sadık 
Beyler ), Resimli yeni İlkmek-
tep Kıraati ( Ruşen Eşref, 
Mıthat Sadullah ve Necmettin 
Sadık Beyler ), yeni Kıraat 
(Sabiha 1 ekeriya H. Ercüment 
E~rem, M. ~ekeriya Beyler ), 
Türk Gramen (Peyami Safa B.) 
llk?1ektep çocuklarına yeni 
tarıh dersleri (Süleyman Edip 
ve Ali Tevfik Beyler ) yeni 
ilk coğrafya ( Ablilkaiir Sadi 
B. ) , Cumhuriyet çocuklarına 
Yeni Coğrafya Dersleri ( Ce-
malettin Arif ve Memet Beaim 
Beyler)' Yurt Bilgisi ( Refik 
~met B. ).' Ctimhuriyet ço
cugunun Dın Denleri ( Abill-
baki B. ) , Din Dersleri ( M. 
Ali Rıza B. ) , Hesap Bilgisi 
( Mahmut Ekrem ve Hakla 
Beyler ) , Hayat Hesabı ( M. 
Ahmet ve Mesrur Beyler ) 
Yeni Hesap Dersleri ( Ali 
Osman B. ) , Cok resimli 1, 
ve. Hayat Hendesesi ( Abdül
lAtif B. ) , Yeni Tabiat Ders
leri ( Bahaattin Tevfik B. ) , 
Ev Bakımı ( Muhittin Celil B.) 

Beşinci Smıf 
Hayat Kıraati ( Naime Halit 

Hanım Ahmet Halit Bey ) 
Hayat ı<ıraati {.Naime Halit 
Hanım Ahmet Halit Bey) 
Toplu Tedrisata Uyğun Resiadi 
Kır~at. ( M. Zekeriya Bey ), 
Resımlı Cumhuriyet Kıraati 
(P~yami Safa Bey), Cümhu
rıyet Mekteplerine Kıraat 
( Ruşen Eşref, Mithat Sadul
lah ve Necmettin Sadık Bey
ler ), Resimli Yeni llkmektep 
Kıraati ( Ruşen Eşref, Mithat 
Sadullah ve Mecmettin Sadık 
Beyler ), Yeni Kıraat ( Sabiha 
Zekeriya Hanım, Ercüme11t 
Ekrem, M. Z~keriya Beyler ), 
Tlirk Gramen ( Peyami Safa 
Bey ), llkmetep Çocuk.anna 
Yeni tarih denleri ( S. 
Edip, A. Tevfik Beyler ), 
':eni ilk. Coğrafya (Abdlilka
dır Sadı B. ) , Cümburiyet 
Cocukl~rına Y ~ni Coğrafya 
Derslen (C. Anf, M. Besim 
Beyler), Yürt Bilgisi (Refik 
Ahmet B.), Hesap Bilgisi (M. 
Ekrem ve Haki Beyler) Ha· 
yat Hesabı (M. Ahmet ve 
Mesrur Beyler)' Yeni Hesa 
Der~lc~ (Ali Ôsman B.), Ço~ 
(~b:r.Iı 1~ ve Hayat Hendesesi 

~llltıf B.), Cftmhuriyet 
Çocugunun Din Dersleri (Ab
d~baki B.), Din Dersleri (M. 
Alı Rua B.), Yeni Tabiat 
Dersleri (Bahaattin Tevfik B.), 
Yeni Eşya Dersleri (Mahmut 
E.kre.m B.) , Ev Bakımı (Mu· 
hıddın Celal B.), Musiki Şar
kı Notaları (Mehlika Ülker H.) 

Zamanın zemini tahrir ye 
mesaial bunlar olmak lbımgelir 
iken ubah olup elinize bir ga
ıete ahrsınıı bakarsınız ki apar• 
bmanlar it.ana getlrilmlt behe
rinde kaç daire nrdır? Her da
irenin odalannın adedi nedir ve 
kirası neden ibarettir ve kimin 
tarafından lnta ettlrllmlttlr,, yo
lunda 1rayet rnBhlm ye millet için 
.Oya çok faydalı malOmat •eril
maktedlr. 

GÖNÜLDEN GÖNÜLE 
Tllrkil hiçbir kitapta görülmemit bir aık ile tasvı· d r e en •.• 

Türklln dllımanııu birbir kitapta a· ··1 ki :.. i ru nıemif samimi bir 
n Ue hırpalıyan ... 

kitap ..• 

Muharriri: M. TURHAN 

CD•nmı •• ,. ) ÇIKTI 
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Türkiye Seyrisefain İdaresinin 15 Eylül 931 Tarihinden itibaren 

KADIKÖY - HAYDARPAŞA T ARiFESi 
Sefer numarası 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 

Kadıköyünden kalkış 
Haydarpaşadan kalkıı 
Köprüye varıı 

Sefer numarası 2 4 6 8 1 o 12 14 '6 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

v Köprüden kalkı~ 

'11 Haydarpaşadan kalkıı 
kl Kadıköyilne varıı 

:i ( 2 ) Numaralı seferi yapan vapur PERŞEMBE, CUMA, PAZAR, günlerini takip eden rece Haydarpaşaya ujru. 
' ( 59 ) Numaralı seferi yapan vapur PERŞEMBE, CUMA, PAZAR, gllnlerl Haydarpaşa'ya uğrar. 

Q=-~=-_,,.=S-is_ıı_·, __ T_i_pi-li==f=ır=tı=n-a_Iı __ h_a=v=al=a=rd=a===va~p=u~r-Ia_r ___ b_u=lu=n=d=u=k=la~rı===m=a=h=al=Ie=r=de=n==k=~==km==az_ı=ar~.===----======--========-=c=------------....... ----__.,.... ____________ ....,......,..======-=--===-===-==' 

Birinci, ikinci, Uçüncll sınıflara mahsus Uç kııımdan ibaret olan bu kıraat serisi muvaffak 
olm~ bir eserdir. Lisanımızın incelikleri, edebi san'at nUmunelerl gasterilir ve izah edilir. 
Kitaplar ciltli olarak satılır, resimlidir ve nefts bir surette tabedilmiştir. 

Galatasaray Lisesi MUdUrU Fethi lsmail Beyle Muallim Mösyö Rollond ve 
M. Bonnafous tarafıedan müştereken telif edilen 
ORTA MEKTEP VE MUALLiM MEKTEPLERi iÇiN 

LeFrançaisPour les Turcs 
Ünvanh lektnr serisi nefis bir surette tabı ve neşredilmiıtir. Birinci, ikinci ve ilçilncfi 

sınıflara mahsus Uç kısımdan ibarettir. Muhtevi olduğu parçalar milli ve orjinaldir, lisan 
sadedir. Kitap ciltli ve resimlidir. 

Gerek bu Ttırkçe kıraat gerek Fransızca lektilr serisinden isti yen muallim 
kütilphanemiz tarafından meccanen numune gönderilir. 

Naşiri: lstanbulda Kanaat Kütüphanesi 

Sovyet Antrasit Kömürü 
SALAMANDRA <ÖJ> ~ KALORiFER 
Permanent, Goden Ye.sair 
sobalar için 33 kiloluk mii· 
hürlü çuvallarda teslim edilir. 

Satış merkezi - Galata 
Arapyan Han 137 

T e!efon: B. O. 4587 

•••'9 l•-

..__ __ .,. için hususi antrasit, 
hilumuın Şof aj Santral 
kazanlarına dahi tav
siye olunur. Zira sar
fiyatta pek idareli ve 
kullanışında temizdir, 

Her Mahrukat Depolarından isteyiniz 

iHTiRA BERATI 
ihtira, berat veya imtiyazınızı 

planlarınızı ve modellerlniı:i Şi· 
kago'da 14 eylülden 20 teşriniev• 
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMİLEL SERGiDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrikatörler 

•e alıcılar ziyaret ederek bu ih· 
tira beratlarını aatmak için muh· 
terilerin eline geçmiş en büyük 
fırsattır. Hemende bütün fahri· 
katar yeni icat ve ihtiraları gör· 
mek üzere sergiye mümessiller 
göndereceklerdir. 

-=Dr.HORHORUNi~ 
Cilt •• emrul zllhrevlye tedavlhanetl Her ıılln aabıhtın akşam• kadar 

Takıim Zambak sokak No, 41 : 

• 
lktısat Vekil etinden: 

Yüksek Ziraat Mektebinin umumi ye hususi ziraat enstitü· 
sünün 19,500 lira bedeli muhammeni bulunan alAt ve edevatı 
talibine ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulU ile ilıin tarihin· 
den itibaren 2 ay müddetle münakasaya vazolunmuştur. 

Bu alAtın listesi ve şartnamesi vekllet mubayaa komiıyo· 
nundan alınacaktır. Taliplerin bedeli muhammen üzerinden 
yüzde 7,5 teminatları ile birlikte ihale tarihi olan 3 Teşrini· 
aani 1931 tarihine müsadif Sala günü saat 15 te vekilet 

ANA SINIFI - iLK KISIM - LiSE SINIFLARI 
Kayit için her gün saat 10 dan 17 ye kadar mürcaat edllebillr. 19 eylal cumarteai gilnil 

başlanacakbr. Talep edenlere mektep terifnameal 2'8nderllir. Telefon, Bebek 210 

• IST ANBUL VILA YETi 
Kız ve 
Erkek AMELi HAYAT Lis::~;e;::;;et 

Yeni den Hnealnde atatıdald tekilde 'H 

mildavimlerlnl hayata daha ku·netll bir lbtf· 
•aala atmak üzre LİSAN n TiCARET pro· 
i'ramlarmı tevaian tedrlHta bathyacaktar. 
Mektepler iki devre olup birinci devreleri 
üçer senedir. Bu devreye ilk mektep mezunla• 
rile o derecede tah•il ~örenler kabul edilir. 
İkinci devrd iki aenedir. Orta mekte me• 

ELEKTRiK 
MAJAJ 
MAKiNAJI 

VUCUTLAR>l 

ıunları kabul edilir. hdncl devre muhteHttlr. 

Kayıt tela cumartHI, pazarte•I, perfembe 
•Gnlerl Hat ondaıa on albya kadar mllracaat 
edlllr. Eakl talebenin ka}·ıtlarını 28 eyUU tarl· 
hine kadar yenilemHI liıımdır. 

Kız - Cağalotlu Dllyunu Umumiye kartı· 
•ında T. L 22731. Erkek- Ca alo lu T. L. 23630 

f. 

Doktor • 

FUAT SABiT 
Seyahatten avdetle baıtalarını 
kabule baılamıştır. Ankara 
caddesi 66 Telefon: 2,2385 

AYAKLARI TERlEYENlERE 

HiDROL 
TEltİ wı KOKUYU DEltHAL KESER VUCUOA 
ZARAR VERMEZ JiER ECZANtı1E BULUNUfl 

HASAN-.. 

ZEYTİNYAGI 
Hamıııyeti yoktur, ıerbet 

gibi tatlıdır. Yemeklerde, H· 
latalarda Ye tatlılarda btlmal 
olunur. Kum, babrek, ~ meHne, 
bllha•H Karaclter, 1afra, H· 

nlık ha.talı klarlnda içilir. 

NA lN 
Fatih ıulh 3llnctl hukuk ha· 

ldmlljiııden: Topkapıda Fatma 

ıultan mahallesinde Edhem e· 
fendi ıokağ'ında 4 numaralı 

._ 

A E G-wıÜ•K·ANONİM•ILDKT•İK·Şİl.U. 
6ALATA· &AH,. IV41'-H6N. 

hanede vefat eden Fatma Glller 
hanımın terekeılne mahkeme· 

Reaim ve modellerinizi teşhir 
ücreti 28 dolardır. Bizim hususi 
•ergi memur ve satıcılarımız be· 
rat ve imtiyazlarmıı:ı fabrikatör· 
lere gösterecek ve onları sizinle 
temasa koyacaktır. Bunun• için 
ayrıca komisyon ücreti alınmaz. 

Berat ve modelinizi ve kira be· 
deli olan 28 doları doğrudan 
doğruya bize gönderiniz. Size 

mubayaa '.tomisyonuna mllracaatları '.':n :'.unu:. ~2.~ 57) T ü rk iye H i I a I i ah m e r Cemiyetinden 
Ha y r iye Li s e 1 eri Mu d u rl u g u n den Cemiyetin lstanhulda Yeni Poatabane civannda Akaaray· 

ce Yaı~ıyet edildiğinden tarihi 
Ulndr.n itibaren alacak borç· 
lulann bir ay ve iddiayı vera· 
aet edenlerin Uç ay ı:arfmda 

Fatih sulh Uçüncll hukuk mah· 
kemesine müracaat etmeleri 

sergin· nihayetinde mufassal 
rapor .Iccektir. 

Adrcı: lnternaUonal Patent :Expoıl· 
llon Co. MarchandlH Mart. Chlcaıo. 
u. s. A. 

Mektebimiz heyeti talimiyeııl 16 eylül çarşamba gilnü Hat 10 da 
behemehal mektepte bulunmaları lüzumu ehemmiyetle rica alunur. 

13 LAKE Ura KARYOLA 
Sirkeci Ebussuut caddHI karyola •e madeni eıya fabrikaıı 

lılar Ham alhndaki depoda mevcut numune Ye ıartnameıl 
veçhile imal ettireceği (100) adet bakır çaydan ile (2500) adet 
bakır tepsi mUnakaıa suretile aiparit edilecektir. Münakasa 
gllnll eylUlUn yirmi birinci pazarteai saat {14) tür. 

Talip o1anların nUmune Ye ıartnameyi görmek Clıere mezktır 
tarihten evvel depo mtldllriyetine mOracaatları ilin olunur. (237 4) 

lüzum ilin olunur. 

MA 1 BAAI EiJÜZZIY A 

S hlplarlı Ali Ekrem, Selim Raı•P 

Nqrfyat Mlldllrl1: Selim Raı•P 


