
HERGON NEŞROLUNUR 

Ruslar, Çin - Japon Harbine Müdahale Edecek 
8;,. Zii.lıule 
/(urban Giden 
ta/ehe Hakları 
l. Orta mekteplerle U.e tal.
ıııelerindea ayni amıfta liri ... 
ile arka arkaya terfi edeme-
)'en talebe, taUlJ terkine 
~cbur tutuluyorlar. Bu kayıt. 
~' aenealade vtıcuda ıetl· 
"!Jen mektepler talima~ .. 
liııe illve olarak kabul edile• 
leyün altıncı maddeaiacfe me.
c:uttur. 

9a() ..... t..,W••"'"" 
ltadar mer'i olu ba tallmat
llamenin yerine llae Ye orta 
lllektepler talimatnam..ı kaim 
olmufiar .,.. bunda, iki ıene 
ayni auufta kalan talebenin 
takarılacatına dair hiçbir aa• 
~at yoktur. Her kanun ve 
•ızam, eter bir ıarahat kabul 
edilmemlf iae, yerini tuttujıı 
.. ki nizam ve kanun ah.kam.. 
ıaı iptal eder. Eıki t•llmat-
llameden sonra yeriae ko
h~n talimatnamede buna dair 
ır kaJit mevcut olmaclıjma 

lfSre, timdiye kadar IJae ve 
Orta mekteplerde iki sene 
•ınıfta kalan talebenin çıkanl
lbli amua ve elde yeni blr ta• 

lllatname .. YCUt fken eski 
bir talimatnamenin ahkAmı 
latbik eclilmemek icap eder 
•e ederdi. Bir çok vatan ço
cuklarının bir ıühule kurltan 
tiden tahsil hakları şimdi / 
llasıl tamir edilebilecektir? ........_ 

• 
ister/in 
Düşüyor 
bünyanın Bütün Mer
kezleri Telaş içinde 

Nevyork 21 (A.A) - ln
tiliz lirası itibari olarak aaat 
10 de 4 2e dolar kay.leli· 
"İttir. M~üm olan aon fiat 
hni cumartesi alqamı fiatl, 
lira bqına 4,86 dolar idi. 

Paria 21 (A. A.) - Fran
llı bankua hariçte yerleftiril· 
lrliı ıtımUf, nakit ve hazine 
~vili olmak ye yat11ı Lon
dt•' da bulunmak lzere 200 
~i!Yon lnıillı llraıına malik 
uutunmaktadır. 
. lnıiliz lirasının yllz~• ı.o 

~•ktannda göıterecet• bar 
beddlll Fransa bankuına 

l.llıilyar 250 milyon franklık 
•r zarara malolacakbr. 

t' Paria, 21 ( A.A) - lngilte-
tye on fili yardımı sarfet· 
"ıtkte bulunan Fransız hOkd
~tti ncele olarak ittihazı 
Cap eden tetbirlerl tetkik 
~trnektedir. 

Atina ismet Paşa 
için Hazırlanıyor. 

İzmirde 
Bir Kızcağızı 
Dağladılar 

Yunanlılar, Türk Yunan Dostluğunu 
Nasıl Anlıyor Ve Benimsiyorlar 

Seyyahlar, l.tanbulun Nesinden Şikayetçidir ? 

lzmir, 21 ( Hususi ) - Ya· 
picıoğ'lunda, Orhaniye mabal
leainde oturan sekiz yaıında 
Mellbat laminde bir kızcap 
zabıtaya müracaat etmiı ve 
ıu feci •ak'ayı anlatmıtbr: 

- "Ben Ahmet Efendi is
minde birinin yananda eYlit
htJ... Elektrik döğmeainl 
açarken teller kontak _I•pb. 
Eftıı hanımı da kızdı. Elleri· 
mi ayaklanma bağbyarak blr 
mqayı ateıte kızdırdı ve bacak
larını• ve vllcudümll yakb." 

Atina, 20 ( H-.usı nrette 
fiden •ahabirimfzclea ) -
28 -tltk sairin bir yolaı
Juktan sonra. Pireye aeldik. 
Seyahat ettiiimiı l'•ml. Pat
ris il iaimli vapurdu. Gemide, 
( Son Poıta ) nan bir muha· 
biri bulunduğunu haber alan 
vapur ıuvarisi, ikinci kaptan 

vuıtuile beni buldurdu Ye 

bir anum olup olmadığım 
Hrdurda. Gemi Marmaraya 
a91cklrtaa 8011111 ela kapta 
k6prlallne davet ettirdi. Bu
rada vapurun seyrini, taldp 
ettitf yolu harita llzerinde 
göıt~rdi, denizcilere hu bir 

[ Dnamı 4 üaeü aayfada J 

Çin - Japon Harbi 
Devam Ediyor 

Pekin - Mukden Yolunda 
İki Taraf Harp Ediyorlar 

Adliye doktoru Mellbati mu· 
ayene etmit ve kızın mata ile 
datlandığını teıblt etmiıtir. 

Zabıta bu mOthif hAdJae 
hakkıacia ayrıca tahkikat 
yap111aktadır. Ad na 

Kanı Su 
Gibi Bol 
Bir Adam 
lıaıail Hakkı Efendi 
Tabiabn Nadir Yetiş
tirtiği Bir insandır 

lsmall Hakkı E/. 
f Yaaıaı 7 lncl aayfamııdadır. ) 

itfaiye• MUzeşi Açılıyor 
lstanb~l ltf aiyeainin teıkili. 

· c:ltlm •eneviaine teaadllt eden 
· aJID yirmi albnca cumartesi 
pi itfaiye mllıesinin kllpt 
resmi yapdacaktır . 

POiis MUdUrU Değişiyor Miı? 
Ankaradan aeleJl bir ha

bere göre İstanbul Polis 
Mndlirü Ali Rıza Beyin Em-
myeti Umumiye Mndnr Mu
avlnliğine tayini muhtemeldir. 

Türk Hava Kartal
larını Tanıyalım ... 

Çanakkaleye ilk Vazife Uçuşunu 
Yapan Savmi Bey Anlahyor 

YAZAN ı T••••recl H••riinn•• 

Snml B. lalelMlerl uaında 
TGrk brllerlae, TOrk ha·,.. 

lıutallannı tanıtmak •aıl f .. inl 
Oaerine alan "Son Poıta,. dllnden 
itibaren konet kaptanı •• d..&• 
taryarecl.ı Sa••I Beyin hatıra• 
Janıd neıre baılamıfbr. ilk ya• 
zula, Sa•ml Bey, Y eıilldJyde 
blrka, aylık uçu9tan •anra Ça-
aakkaleye hareket emri aidatını 
H ilk defa bir denlı tayyarealne 
binerek harp sahasına hareket 
ettiğini anlatmııtı. 

• Y eıilk~yden hareket edeli 
iki saat olmuştu. Hemen 
moU~rU durdurarak tayyare-
yi rtıza-ıra karşı çevirip ini
t• geçtim. Hareketimden 
aonra ıert bir poyraz rllz
fln çıkmıf, denizde büyük 
dala-alar hlsıl olmuştu. Oza• 

Hikmeti 

man elimizde biricik ola.. 
ba deniz tayyareılnl kırma
mak için olanca dikkatimi 
arfediyordum. Saat oa bir 
buçukta hırpalanmadan dal· 
gaJarın üzerine kondurmıya 
muvaffak oldum. Bu, benim 
üçüncü defa olarak denize 
lnişimdi. Yağsızlıktan yan· 
maması için moUSrU durdur
muş olduğum için deniz or· 
tasında hareketsiz kalmışhk. 
Şarköy bize hayli uzaktı. işa
ret için tabanca attımaa da 
işittirmek kabil olmadı. RDı· 
gir ve suların akınbsına ti· 
bi olduk. Ozaman Çanak· 
kale boğazı kapalı olduğu 

( Devamı 7 inci Hyfada ) 

1 

"4 B~rlin, 21 , (A. A.)- Londra 
'-1 dııelerl Oıerine bllttln Al· 
~ a__~ Boraaları İJ •an ahire 

a~nd•n ilci ag IJflWl gtıpılan bir geçit resminde Çin topçusu 

Ç. J n aiYblı ihtilAfı ı Japonlar arasında mliıademe. 

Mecliste Gazele 
Müzakereleri 

(Dünkil nüahadan Devam) 
Eğer hocalar kiirsülel'inde 

tahaiJ ettirdikleri çocuklara ınü
temadiyen zehirli havalar içinde 
yüzdüklerini görürler ve aldan
mayınız, küçük ihtiraslara mat
IUp olmuşlar. Bu marifetleri ya
pabilir diye mütemadiyen ı<iyle
mezlerae, eğer bu memleketin 
hukukşinaalan baştan başa zehirll 
olan bu havayı görürler, zerre 

iin kapablmııtır. 

• t ~nriltere bilkumetl, laterlinln 
~~Çırdlti büyOk buhrana bir tetblr 
,, ıtıalc üzere altının para mikyası 
~ llıaaı eaaaanı kaldırm19, bu tedbir 
'lllıtrikada muvafık bir uaul 
''ak kar9ılanmıttlr. 

ht Gerek buhranın ba9langıcına 
•kae İng'İliı; donannıaaında aoa 

layana dair haberler 
NJlfamaUacfu. 

ın • apo b 1 d v b0 ld0 
• 1 di Diier taraftan &fa ıgını ı anyor ar. 

dev~m ~ ~r. ya da alakadar Diğer taraftan Mukden Çin 
hldıse He . ~·Komiser Mua- Valii Umumisi olup hastanede 
ol~uf, :n~an Japon ıefiri yatan ve henüz tifodan iyi· 
Yhu Ka.r kabul etmif, letmiye başlıyan meıhur 
M. Hırısto!u bAdiseleri hak· Çang -So - Linin oğlu Mareşal 
ıon Manç~rı il Gelen en Çang - Hsü - Liang son Japon 
kında göruşmilş~~lı, _ Mukden taarruzwm misli görülmemit 
ıon telgraflar P r:-lilerle (DeYUDı 3 üncü sayfada) 
demirJolu boyunda ~ 

( Devamı 6 ıncı aaytada J 

- Aman, beı odalı apartımana iki yUz lira istenir mi? 
Neredeyia? 

- Efendim, apartımanımız şehrin yegane temiz caddesi 
llıtUndedir. Çnnki Belediye Reisi Bey her gün yalınız bu 
yoldu i•rer. ' 
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Haciz Piyasası 
s!.~ k ~i~yatla'1n& Meselesi Dün Sofyaya Gittiler Düzeliyor 
iştirakimiz: arifeainde aeçi-
lccek futbol takımı hak- Şı.mdı· K d Q T · ı· B S Y kında halkın fikrini aor- ye a ar ç Milli Takım Kadrosu Da Dün T es bit Olundu, acır er u ene apı-
~~~·v:;d~l:;.~atdakl cevap- Muamele Yapıldığı Perşembe Günü Hareket Edecektir. Bir Kısım lacak ihracatın İyi 

Beıım Bey (Beyuıt Koıka Tramvay Tesbit Edildi. Atletlerimiz De Dün Atinaya Gitmişlerdir Olacağını Söylüyorlar 
caddul 17) 

Rusyaya giden sporculan- Ban tahsil tubeleriain mil- Tüccarın elinde kalan ge-
mız tek bir galebe kazanma- kerrer vergi aldıkları, banla- Balkan Spor mUıabakalarımn ayın (26) aında Sofyada çen senelere ait tUtün mah-
dan döndüler. Bu sporcuları- ranın da ihbarname tebliğ yapılacağını yazmıştık. Bu mllaabakalara iştirak edecek olan ıulUnU İnhisar idaresinin mu• 
mızın aleyhine kaydedilmi• etmeden haciz muamelesi bayaa etmekte olduğu malüm· 

v binicilerimiz dUn aktamki trenle Sofyayahareket etmifler, mühim bir hata ve noksan- yapbkları yazılmıfb. Bu mu- dur. Fakat inhiıarın verdiği 
dır. Sporcularımız döndükten amelelerin Emin~nll ve Yeni- atlarını da baraber göttırmüılerdir. fiatların tliccan tatmin etme-

ıonra nefıl kabiliyetleri udı, cami Maliye ıubelerfnde ya- Heyet Reisinin Beyanatı Atletler Atinaya Gidiyor diği, bunun için bazı tacirler 
evvelce oynamamışlardı, oyun- paldığı anJqılmıt ve timdiye mallaran1 inhisar idaresine 
cular arasında tesanüt yoktu, kadar da vergi sahibine Giden heyet, Binicilik mek- Atinadaki mllsabakalara it· satmaktan vazgeçtikleri ileri 
eyi seçilememislerdi, ekzeraiz ihbarname tebliğ edilmeden tebi mtıdürll kaymakam Cev- tirak edecek olan atletleri- ıUrUlmektedir. 
yapılmamışb gibi birçok ıey- llç haciz muamelesi geçtiği det Beyin riyaseti altında mizden bir kısmı bugtın Gnl- Bu hususta şehrimizin ma-
ler söylendi. tesbit edilmiştir. Defterdar- ytızbaıı Avni, Vehbi, Cevat, cemal vapurile Pireye gitmiş- ruf tütün tacirlerinden bir 

Şimdi balkan müsabakala- hk bu şubelerde esaslı tet- birinci milazim Cevat, Sall- lerdir. Bir kısım idmancaları- zat biı:e dedi ki: 
rına gidiyoruz. Rusya seyahati ki.kata başlamışbr. Suç ta- hattin ve milAzim Saim, Eyip, mız da bir hafta kadar ıonra "- Tütün İnhisarı, tücca-
bize iyi bir ders olmalı ne hakkuk ederse allkadar me- ve Cevat Beylerden mUrek- atletizm federasiyonu reııı 
Yapılması lazımıa herşey ya- rı tatmin edecek bir fiat murlann vekalet emrine alın- keptir. Heyetle beraber bini· Bürhan Beyin riyasetinde hare-- O 
pılmalı. Sporcularımızın Ruı- maları lazımgelmektedir. cilik antrenoru M. T otam da ket edeceklerdir. Atina müsa- vermiyor. olar da tlltüoleri 
yada zedelenen ıerefleri iade k için tabii başka mtişteriler 

B. G gitmiştir. ba alan 4 tetinievvelde yapıla- F k d k 
edilmelidir. ır azete MahkOm Oldu caktır. Futbolcularımız lıe arıyorlar. a at teliş e ece « Cevdet Bey, heyetin hare- bir mesele yoktur. Çünkil 

Salih B. (Kumkapı, Ni9anca 45) Dlln Birinci Ceza Mahke- ketinden evvel şunları ıöy· perıembe günll Sofyadan hare- bugUnkü tütün piyasası çok 
B. . 1 . ·.,d N mesinde (Bıldırcın ) gazetesi l . tir' ket edeceklerdir. Milli takım 

ız spor ış erımı... e as· l h' k emıt : timı't verı'cı' bı"r manzara ar-. h ı· d t" · a ey ıne açılan açı resim k d d" t b't d'I · ti rettin ocanm eme es ıyı " _ Beynelmilel binicilik a rosu un es ı e ı mış r. 
dikt l b. neşri davasına devam edil- lzm·ırlı" Atletler zetmektedir. Bu seneki tü-ver · en sonra oğ una ır müsabakalarına ilk defa ola-

tokat A!llketmesi aibi ha1"eket miştir. Gazetenin Mes'ul MU- I tüolerimiz çok iyidir. Rekol-
~ •- dfirii bir ay hapse ve (15) rak iştirak ediyoruz. Atlanmıı Dün şehrimize gelen zmirli t d ld etmeliyiz. e geçen sene en az o u-

lira Cezaya mahk(im edı'lmfq iyi idmanlı oldukları için za- atletler Cihat, Sabahattin. }ip • • f' ti ük 1 ktı' 
Mağlubiyetten ıonra mllna- y 5 u ıçm ıa ar y se ece r. 

•• tecil olunmuştur. bitlerimizin muvaffakıyetlerin- AgAh, ve KAmil Beyler bugnn R d · · d tUtü ı 
kaşalar dedikodular fayda us anpıogın en n e• 

den eminiz. Bu müsabakalar Stadyomda antrenörün 6nilnde ri · · b t 
vermez. Ne yapmak !Azımsa Yen· Talebe Yurdu mızın u ıene mu azarnr 

1 yalnız zabitlere mahsuıtur ve tecrübe ldmanlannı yapacak- l .. u "t d·1· B' 

'

imdiden yapmalıyız ve Balkan- D ult... k daki kı o mıyacagı mı e ı ıyor. ır-
ar runun ar asın ı- resml oniformalarile iıtirak lar, mu•affak oldukları takdir- k k d 1 · d 

yata iyi bir takımla iıtirak lanın Talebe Yurduna çev- aç güne a ar zmır e mu-
etmeliylı. Bu hususta IJU veya rilmesine evvelce haşlanmııtı. edeceklerdir. de Atinaya göttirUleceklerclir. bayaat baıhyacaktır. Tacirler 
bu takım ve klllp değil, Tür- Tamirat bitmek üzeredir. • • • işe llyık olan ehemmiyeti 
knn mUIJ ıerefi düşünülerek Eğer karyola ve ıair dahili BARI SERGiSi KAP ANDJ verirse bu ıene tlltünlerimizin 
hareket edilmelidir. tesisat için tahsisat bulunursa iyi fiatla harice satılması temin 

yurt bu sene açılacaktır. edilmiı olacaktır. ,, * Recep B. ( Sirkecl Eıkl9eblr oteli) 

Balkan payıtahtlarındaki 
ıpor mU.sabakalarına gönde-
receğimiz futbolcu •e atlet
lerimizi ıeçerken çok kassas 
davranmalıyız, kılı kırk yara
rak hazırlanmalıyız. BUtün 
Türkiyeyi temsil edecek olan 
bu takımı gıllügnşsiz ve hiç
bir tarafgirlik yapmaksızın 

aeçmeliyiz. . 
Spor erkinı ve alakadarları 

bu hususa çok dikkat etmeleri 
lAzımdır. Mağlubiyetlerden 
sonra filinı gönderseydik, filin 
oynaaaydı gibi ıudan tenkit
lere meydan kalmamalıdır. .. 

Sallhatttn B. ( Beyuıt DtbekU ma· 
halleal 9 ) 

- Beynelmilel spor temas
lan çok reklama ve tanınmıya 
muhtaç olan Cümhuriyet Tür
kiyesi için kıymetli fırsatlardır. 
Gönderdiğimiz sporcuları iyi 
ıeçmemiz ve galip gelmeleri 
lazımdır, 

Ölüm Korkusu 
Üç Arkadaş Kendilerini 

Denize Fırlatmışlar 

Kadri isminde biri dün 
kayığına üzüm yüklemif, ya
nmada Sabri ve Zaim isminde 
iki arkadaşını alarak yola çık
mışbr. 

Fakat Haydar paşa 6nle
lerine gelince kayığının, yan· 
larından geçen Haydarpaşa 
•apurunuo pervaneıl altına 

düştnğünll zannederek kendi
lerini denize fırlatmıılardır. Bi
raz aonra llçU de lrurtalı
mııbr. 

Şirketlerdeki Türk Memurlar 
Ecnebi tirketlerden Türk me

murların tedrici aurette çıkarıl• 

dıts, aon bir ay zarfında Ünyon 
Slrorta Şirketinden ( 60 ) kadar 
türk memurun kadro harici bıra• 
kıldığ'ı kaydedilmektedir. 

Bari, 21 (Hususi) - 6 Eylülde açılan Şark Ser.;ai dnıı 
kapandı. Sergiye iştirak eden tllrk tacirleri bu hafta içinde 
latanbula nöneceklerdir. Türk paviyonunun kazandığı rağbet 
çok büyüktür. Bu sahada ihracat ofisinin büyük hizmet ve 
yardımı dokunmuştur. Sergi açık olduğu müddetçe ziyaret 
edenler Türk paviyonunu çok zengin ve türk mamulitını 
cidden mfikemmel ve birinci derecede bulmuşlardır. 

Ekmek İhtikarı 
Tablakarlar Hakkında 

Takibat Yapılacak 
Ekmek fırınlarda yedi kuruş 

on paraya satıldığı halde bazı ~l 
seyyar ekmekçiler evlere da-
ğıttıkları ekmeklerin her bi
rinden altmış para, iki kuruş 
fark almaktadırlar. Belediye 
narh komisyonu ekmekçilere 
tablakAr hakkı ve kazanç ta 
ayırdıtı için ekmeklerin bu 
ıuretle fazla satılmasının ihti-
kAr olduğu neticesine varıl
mıf ve belediyeye de şikAyette 
bulunulmuştur. Bu gibi tabla
klrlar takip edileceklerdir. 

Yeni Ekmek Fieti 
Belediye iktısat MUdürlü

ğnnde toplanan narh komis
yonu ekmek ve francala fiat
larını ipka etmiştir. Bu hafta da 
ekmek yedi on paraya, francala 
12 kuruşa satılacaktır. 

Eylul 2~ 

(Günün Tarihi 

s· ah Tahdidi 
Fransız Gazeteleri Şid" 
detle Ten kit Ediyorlar 

Paria, 20 (A. A.)- Les Dc~a~• 
gazeteıi, Çin - Japon hidisderıntn 
tam Cemiyeti Akvam Meclisinin 
in'ikat eylemiş ve her iki aJAk• .. 
dar devletin murahhaslarını din .. 
lemekte bulunmuş olduğu bir 
zamana teaadüf ettlğini yaxıyot• 
Mez:kur gazete, bu fırsatları# 
Cemiyeti Al<vam l~in aulhll id!~ 
me noktasından bilhaasa balJI 
ehemmiyet oldı.ığu11u il'•e ederek 
yalnız mükilemelere batlamıy• 

nıahaJ olmadıfını, çiinki mer 
danda hükumetlerlnln arıuıun• 
mugayir olarak hareket eddl 
ukeri kuvvetler rnenut buJuıı• 

dutunu ve bu tefsir tarzını• 
kanuni olmıyan çelik miğferlilel 
teşkilibnın Lehiatanın bir kıamıııl 
lıtili edecekleri ründe de hlÇ 
tüphesfz hizmet edebileceğini 
söylemekte ve bu tecrübeniO 
bir feye yaraması iıteniyorıı• 
bundan aonra hiç kimseyi iltizatıl 
etmiyen taahhütlerin meziyetle' 
rini methil sena etmekten vaı• 
geçilmesi lazımdır demektedir. 

Lea Debats gazetesi, bu rnüd• 
det zarfında murahhasların Tab• 
dldi Te1Iihat Komisyonunda top• 
lanarak hafi bir surette çok teh
likell bir karar ittihazına te ebhil• 
etmiş olduklarını da iJive eyle .. 
mektedir. 

Tan gazetesi de Tahdidi Tes• 
fihat Komisyonunda vukun gelcıt 
ayni hadiaeyc temas ile tııhdidl 
teslihat hususunda öne aürdük" 
leri tezler malüm bulunan Ame
rika Müttehit Cilmhuriyetleri il• 
Ruı Sovyetler Cümhuriyetinin •• 
Türkiye Hükümetinin neden da• 
vet edilip te Cenevrede temsil 
edilmiyen diğer devletlerin eı• 

cümle Cenubi Amerika Cümhurİ" 
yetlerinln niçin davet edilmemif 
olduklarını ıormakta ve nihayet 
Franııı noktal nazarının galebf 
ederek davetin umumi olmu• 
takarrilr eylediğini ilave etmek• 
tedlr. · 

Fal<irlere Yardım Mı? 
Rlvayet edildiğine göre, Be· 

lediye 931 bütçesinde fakirler• 
yardım için teşkilat yapmıy• 
karar vermiştir. 

Bu Kaçme1 Tahlil? 
Terkoı suyu yeniden t:lt 

kere daha tahlil euilerek bit 
rapor haı.ır la nacak, bu suretle 
•uyun lçilmiye aalih olup olma• 
dığının tan.amen anlaşılacağı ya• 
z:ılmaktadır. 

Ajansan Balkan Mu~abiri 
Edd lnkdfip gazetesi aahlb 

Ali Naci B. Anadolu ajansının 
Balkan muhabMiğine b:yin edil
mittir. Sofyada oturup Balkan 
haberlerini toplıyacak, ajanı m~r
kezlerine rönderecektlr. 

Menemende Bir Tecavüz 
Menemende bakkal Foçalı 

Mehmet Efendinin kızı Ayşe 
Hanım makinist Hüseyin, Mehmet 
ve Ali iaminde üç kişi tarı:?fın" 
dan kaçırılmak istenmiş, kızcağıj 
şiddetle mukavemet etmiş .;e 
bir aralık kurtulurken Mehmet 
tarafından tabanca il ycralan" 
mıştır. Biraı: ıonr.ıı polisler ye .. 

tişerek mütilcavi:zleri yakalamıştır• 

1 So11 Posta'n11ı Re•im.li Hikô.gesi: Pazar Ola. Hasan B. Ve Meyhaneci l 

l : Haaan Bey Pazarola meyhaneci· 
başı... Ytı.ıUn lflllDyor... İtler iyi gidiyor 
pllba I 

2 : Meyhaneci - Hasan Bey... Balkan l 
konferansına hazırlanıyorum. 

Haaan B. - Ay, sen de aza mısın ? 

3 : Meyhaneci - Hayır, Hasan Bey, 
Balkan konferansma Balkan 9a:-abı hazır
layacağım. 

., 

1 
4 : Hasan Bey - Öyle ise ba konfe-

ransa en çok aen hararet ve1"t,#ksin, 
demektir. 



Herıln 
Münderec•tımızın çolc
luJundan derceiileme
miştir. 

Son Posta'nın Resimli Makalni • Hakilci Dost • 

Çin - Japon Harbi 
[aaı tarafı 1 inci sayfa.ta ] 

bir tecavllz olarak tavsif et· 
ınektedir. 

Bu zat diyor ki : 
· "- HAdise Japon millot· 
tinin ihtiraslannı alevlendir
mek için yapılmış olan tah· 
rikittan birkaç hafta sonra 
başlamıştır. Bu taarruz, Çin, 
büyük felAkettere maruı: bu
_Iunduju bir sırada yapılmış-
br. Bu feliketler, feci fe
yezanlar. komünizm ve da
hili muharebelerdir. Taarruz
dan evvel veya sonra her 
türlil mukabele bilmisillere 
mani olmak için bütün si
lihların depolara yerleştiril· 
mcsini emrettim. Japonya, 
taarruzunun gayet acil bir 
ıebebi olduğunu iddia et
mektedir. fakat biltün dtinya 
meselenin ne olduğunu bilir, 
çllnkll dilıilnülilp taşınılarak 
yapılmıf bir harp faciası ge-
çirmiftir. Çin, cidale iştirak 
niyetinde değildir. Çin, cihan 
efkarı umumiyesinin hükmüne 
intizar edecektir. 

Ruslar Da Karışıyor 
Londra, 21 ( A. A. ) -

Deyli Telgraf yazıyor: 
Henflz teeyyüt etmiyen şa· 

yialara nazaran Rusya, Man
çuride müdahalede buluna
cakhr. 

Sovyet kuvvetlerinin Rus-
ya .. Mançuri hududu üzerinde 
seferber edilmiş olduğu riva
yet edilmektedir. Sovyetlerin, 
Japon nilfuzuaun Mançuride 
teveutlftne mOs-.maha etmi
y~ld4!ti a8ylenmektedir. 

F mdık Fiatları Ooşuyor 
Trabzon, 21 (A. A.) - Bir 

iki gildUr hararetli bir surette 
devam eden fındık alım 
1abmı birden bire gevşemiş-
tir. Fiatlar hafifçe düşmiye 
başlamışbr. ---GayrimUbadillere Bono 

Gayrimübadillere ait bono .. 
lar Ankaradan bugün gelecek 
Ye yanndan itibaren tevziata 
tekrar başlanacakhr. Gayri
mübadiller bonolann kıymet-
lerinin artması için bunlann 
bankalar tarafından kabüliinll 
ve borsaya da ithalini ist~
mektedirler. Bona meselesı
nin birkaç gnne kadar halle· 
dileceği tımit obınmaktadır. 

KömUr Dampingi 
Ruslann k6mür ihracabnın 

maden kömürlerimiz tızerioe 
damping tesiri yapbğı s6y
lenmektedir. ncaret odası 
YUiyeti tetkike başlamıfbr. 

Daveti Kabul Ettik 
Ankara, 22 (Hususi) - Ak

Yam Cemiyeti tarafından tes
lihat mfltarekesi için göriişül· 
mek &zere yapılan davet ka• 
bul edilmiı, Bern sefiri Cemal 
Htısnll Bey murahhas tayin 
•lunm111tur. ---Milli Takımın Kadrosu 

TGrldye Futbol Federaıyo
aundan: 

Sofyada yapılacak Balkanyat 
futbol mlıabakalarına lttlrak 
edecek Türkiye Milli futbol tala• 
1111 aıatıda ialmlerl yazılan 15 id· 
lllancıcfan tere~üp edecektir: 

Avni, Burhan, Cevat, Etref, 
Fikret, Hakki, HGıamettin, Hilı
aG, Mlthat, Muzaffer, Nihat, 
~lyazl, RebU, Sal&Jıattin Y• Sami 
lle1ler. 

ı - Biri size mezlyetinizden. b.Uedl· ı 2 - Biri size kuısurlannızı aöylüyorıa, 
yorH, ihtiyatlı bulununuz, onu daıma filphe ona inanın ve dilzeltmlye çahflD• 

ile dinleyiniz. 

3 - Hakiki doatlarımız bizi metheden
ler detfl, bizf bize oldufamux gibi ga•
terenlerdlr. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERI 

MACARiSTANDA Suriye Kırallık Oluyor KATOLiKLER 
Vaziyet Korkunç ·Bir 

Hale Girdi 
Prague, 21 (A. A) - Ma

caristanm dahili vaziyeti hak· 
kmda te1aş uyandıran bir 
takım şayialar deveran etmek
tedir. 

Bazı ga%eteler, kont Karol· 
yi'nin dün naibi hükumete 
istif asını verdiğini ve naibi 
hilkô:metin şimdilik bu istifayı 
kabulden imtina eylemiş bu .. 
lunduğunu yazmaktadır. 

Bqvekilin bu harekete, 
harbiye nazırından ayrılmak 
için karar vermif olduğu s6y
lenmekte ve Harbiye nazın 
M. Gombosun bir darbei 
hllkümet hazılamakta oldu
ğunun rivayet edilmekte 
olduğu iddia olunmaktadır. 
Dnn arfi idarenia ilAn edilmif 
olması, bu darbei hnkümetin 
ilk adımı olduğu söyleniyor. 

Bir Destroyerimiz 
Zafer isimli Harp Ge
mimiz Denize indirildi 

Ceneve, (lstef ani) - Zafer 
isimindeki türk destroyeri 
mahalli hükUmet erkAnı ve 
büyük bir kalabalık halk kilt· 
lesi hazır olduğu halde deni .. 
ze iııdirilmiştir. 

Tmazlepe Muhribimiz 
Roma - Türkiye hesabına 

ltalyan tezgahlarında inıa edil
miş olan T ınaztepe muhribinin 
Cenevrede yapılan silr' at tec· 
rübelerinde saatte 40,5 mil 
sür'ati olduğu anlaşılmlfbr. 

Bir Türk Genci 
Yirmi Senedir Rum 
Olarak Yaşıyormuş 
Diln Birinci ceza mabkemeai 

çok şayam dikkat bir hakikati 
meydana çıkarmıfhr. Mah
kemeye seYkedilen Yorgo 
isminde bir gencin yaşının 
tahkiki için nllfus dairesine 
uıiiracaat edilmif, fakat nUfuı 
kaydında Y orgonun sicilli 
bulunamamıştı~. • 

Bunun üzerıne gencın an-
nesi Madam Katina mahke
ınede şu itirafta bulunmllfhır: 

_ Bundan ~i sene evvel 
Paçacızade Salih Bey isminde 
birile ev~enmiştim. y orgo bu 
evlenmeden h~I • ~lmut ve 
Kemal ismi verılmıştı. fakat 

k O Zamanlar Baidada 
ocam f. eli •tf ve çocuğa ta va üz e • f:rek y orgo ismi takıldı. 
Bu ifadeden s?nra.ı!ı!.~~.!1 

Tlrk oldutu teabıt •WUlll9-· 

Yeni Namzet, Kıral Feysalın' 
Kardeşi Emir Alidir 

Şam (Hususi} - iyi ve mevsuk haber alan bir membadan 

öğrendiğime göre Fransa Hükilmeti nihayet Irak Kıralı F eysalın 
büyük biraderi Emir Alinin Suriye Kırallığına getirilmesine 
karar vermiftir. Fakat bu karar iki haftadan evvel tatbik 

edilemiyecektir. Fransa Hnkümeti Suriyede bulunan fevkallde 
komiserliğine bu husustaki talimabnı göndermiştir. Şam ve 

Berutta reyiame milracaat için hazırlıklar başlamışhr. Bu 
hafta Fransız mümessili M. Bonsonun Paristen gelmesine 

intizar edilmektedir. M. BollSO gelir gelmez karar ilin 
edilecektir. 

Terkos Müdürü r Tıp Kongresi 
Yapılan Teklifin Kabul Bu Sabah Başvekil 
Edildiğini Söylüyor Tarafından Açıldı 
Terkos Şirketi müdOrll 

Kutelno Ankaradan ~ 
ve bir gazeteye hGkGaaetlt 
yaphğı aoa teklifiil bW 
olunduğunu, tesisab genifhıf 
mek için Avrupaya 'derhiıl 
makineler ısmarladığını, suyun 
tasfiyesi için de teşebbDse 
giriıildiğini söylemiştir. 

Gazi Hazretleri 
Gazi Hı. dün akşam, Mec

lis Reisi Klzım Paıanın ço
cuğunun ılinnet düğilnil mfl. 
nasebetile tertip olunan ce
miyette hazır bulunmuşlardır. 

1960 UIAs Vak'ası -
Roma, 21 (A.A.) - Ağus

tos ayı zarfında if)isların 
miktan 1960 a baliğ olm~f" 
tur. Bunlardan 18 i anonım 
şirketlere aittir. 

• 

Ankara, 22 (Hu•asl) - Tıp 
Jronpe9ine iftira ec1eee1r 

orlana hemen hepai bu
ya gelniİf bulunuyorlar. 
Saat oa buçuğa dojra kon
~ eaki TDrkocağı binasında 
. Başvekil tarafından açılacaktır. 

Murahhaslar içtima salonunda 
toplanmaya başladılar. 

Efgan Sefiri 
Efgan Ankara Sefiri Sultan 

Ahmet Han yakında Parise gi-
d~cek, orada Efg~nistaoın diğer 
huk6metler neıdındeki ıefirlo-
rinın içtimaına iştirak edecektir. 

Hariciye Vekili Geldi 
Dün alqam Ankaradan ha .. 

reket eden Hariciye Vekili 
Tevfik Rnştil B. bugtla ıeh· 
rimize gelmektedir. 

ister • 
inanma/ 

• • 
ister inan, 

lngiliz Bahrimubit do- berdar olmıyacaktık. 
111U1111&11Dda mürettebat Niçin? Çllnld Anadolu 
aruıada bir isyan hare- Ajansı bu haberi tlrk 
keti zahir etmiş. Bu, matbuabna •erememittir. 
lngiHz donanmumda ilk Bunun da nbebi, Ana· 
defa görilen bir hldiae- dolu Aj&1111mn lngiiia 
dir, ye fe9 kallde mi- haberlerini alabildiji mem
himdir. ba Royetr Ajansıdır. Ro,. 

Bu bidise ayın on ter Ajansı bir haberi 
dördilnde vuku buluyor. nqretmek iıteme11e, biz 
T esadiifen bu hldiseyi o haberi alamıyoruz. De· 
haber veren Avrupa ıa· mek ki biz yalnız lngil
zetelerini havi tayyarede terenin veya herhangi 
kazaya uğradığı için. te~ bir memleketin hoşuna 
rimize iki Bç gün ;aze· giden haberleri alabile
te gelmiyor. Bu sebeple ceğiz ve aleyhinde olan
türk gazeteleri bu hl• lardan bihaber yaşamıya 
diseyi ancak bir hafta mahkiim olacalız. Bu şe
sonra haber alıyorlar. rait dahilinde, bize ge· 

Demek ki lngiliz do- len ecnebi haberlerin 
nanmasındaki isyan bD· ekseriyetle propaganda 
yllıeydi biz burada ha- haberleri olmadığına arbk 

ister inan ister inanma! 

Elli Bin Kişilik Bir 
içtima Yapacaklar. 

lzmir, 22 ( Hususi ) - Yüz 
senede bir defa Efeste top
lanmakta olan Katoiik kong· 
resi bu ay içerisinde topla
nacakh. Bu kongre şimdiye 
kadar on beş defa topJan
mışbr. Papalık makamı bu 
kongre için hükümetimize 
müracaat etmit ve ( 20 ) bin 
kişinin iştirak edeceğini bil .. 
dirmiştir. Fakat hükumet, 
bu kadar kalabalığın burada 
toplanmasını mahzurlu gör
mfiştiir. Bundan dolayıdır ki 
merasim Efese en yakın ka
saba addedilen Radosta, (50) 
bin kişinin huzurile yapılmıştır. 

Adnan ---Vecihi 8. Erzincanda 
Trabzon, 21 ( A. A. ) -
Ta~ Vecihi B. bu •bab 
aat dokuzda ıehir lzerinde 
Lir UPlf yafbktan sonra 
Erzincana hareket etmiştir. 

Millet Meclisi 
Mesai Şeklini Değişti
receği Söyleniliyor 
Millet Meclisi şimdiye kadar 

senenin 6, 7 ayında çalışır, 
sonra tatil devresine girerdi. 
Fakat bir habere g8re 
bu seneden itibaren Mec
lisin çalışma zamanlan fası
lalı olacak, ( 1 ) eylül, ( 1 ) 
kinunuaani ve ( 1) mart tarih· 
lerinde ikişer ay müddetle 
çabşacakbr. 

Diğer bir ri•ayete göre de 
malt oı1enebaıı hazirandan ki
nunusaniye alınacakbr • 

Bir Sahtekarlık 
Dün Gece Uydurma 
Bir Memur Yakalandı 
N"ıpnl8f111da T eşvikiyede otu· 

ran H&aeyin HllsnG isminde 
birisi dlln gece Taklimde Ke
reateci ıokaiında (Kamili) 
aparhmamnın lcapıaını çalmış 
kendisinin taharri memuru 
olduğuna Ye kapının açılma· 
llDI 16ylemiıtir. l{apıcı bu 
adamın vaziyetinden fllphele
nerek gece yansı kapı aça
ımyacağını bildirmiş, Fakat 

memur Ef. hiddete gelerek 
tabancuına sanlmııtır. Bunun 
llzerine kapıcı feryada bqla
IDlf ve gelen pollale- memar 
efendiyi yakal&IDlflarcLr. 

TabB tahkikat neticesinde 
bu adamm aahte memur ol
dufa anlqıllDJf Adliyeye Ye
rilmiftlr. 

Darülfünun 
Ve 
"Vakıt,, 

P. S. 
Darülfünun için yazdıkları

ma Tank 8. kısa bir cevap 
Yeriyor. Makalesinin 6zlil ~ 
raflannı abyoru:n : 

"Meğ11r b11nim ( Darill/I• 
nun lsl.Jı w tensik olun--, 
malıdır.) dlg" birpg ga
mak hakkım d11ği imiş/ B.,. 
na mtteliste bütçe miizah
r11sind11 söglemeli imişim.. 

Ben Matbuat Cemiyeti Re&. 
sinin tenkit hakkını münaka· 
ıa etmedim; batta, yazıma 
şöyle başlanıışbm: "Bu mem
lekette, kim, neyi tenkit etse 
haksız olur?,, demiştim. Ben. 
"Vakıt,, sahibinin muharrir 
sıfatile herşeyi tenkit etmesi-
ne değil, belki, lizımgeldilf 
kadar tenkit etmemesine mu
arız olabilirim 1 Fakat Gire-
son Meb'usundan beklediğim 
şey, Vakıt sahibinden beki~ 
diğim şeyden çok farklıdır. 
Kendisi de bu noktada beal 
teyit ediyor: 

" Dariil/ilnün balısi Mec
liste konuşulmuş, kanun 
olmuştur. Hüki!metin dayan• 
dıiı fırka proğramıntla şıı.11• 
olaıgoraz: "Darülfünun ~ 
lalı w temilc edilerelizuıı 
otan d11recege giilcseltile
cektir.,, Demek b11n sögle
memişsem sögligenler ol• 
mıış, bııgiiıa de bu kanuna 
iqi bir t4tbik 
uğraşıyoruz.,, 

Netekim, ben de tenkit) 
değil, tatbik noktasında fildt
lerimi bildirmiştim. Fırka pr.., 
gramlarının vadettikleri tef
lerle tatbikat arasındaki far
kın ucu da paraya da~ 
Bunun için blltçe mllzak 
sini kastettim. Bir taraftai 
Maarif tabtisab kesilirk 
öte taraftan koca bir 
fÜDUD JSlahmı Yadetmflk 
arasındaki tezat (izerinde, ~ 
reson meb'usu Mecliste hiçbir 
şey s8ylemediğini itiraf etmif 
bulunuyor. Bu noktada konuw 
şulacak şey kalmamışbr. 

Muharrir Tank Bey, Em~ 
lab Efendinin tuba ata• 
nazariyesini batırlabyor. ER 
aşağı bir buçuk asır var ki 
dünya maarif sistemlerinde: 
bu fikir iflls etmiştir. Ter • 
çocuğu beşikten kollanma 
arasına alır. Tekrar Vefa 
orta mektebi misaline d&Hi 
lim: 76 tale&e hikmet 
kimyaclaa mnıfta kalmlf 
Bunlart..l'"n, ıöyle b6yle bW 
fen ta68ilile mektepten çs~ 
caldarclır ve liseyi de bitire-
rek darülfilnuna girecekler ' 
Orta mektep ve lise tahllb 
lerİni llyikile yapmıyan 
beden mflrekkep bir d~~ 
fnnun, Hakin Tank 
beraber, bütlln memleketfit 
tenkidine hak kazanır. Faka 
ne kadar kusur Yana he 
darlllfünun mtidderrisinde 
dir? AalL 

irtişa lfi Ne Safhada? 
Şehrimize bildirilditine p 

re kendilerine celpname gln-
derilip Ankaraya ça1ını..; 
maznwılarm Ankara 
lince ifadeleri .......... 
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1 Atlemleket Haberleri 

Bir Çocuğu 
Köpek Balığı 
Kaptı 

1 HANIMTEYZE 
SONBAHAR SOKAK ELBiSELERi Hayat Arkadaşı- f 

mNa~Seçm~?~-~~~~~~~~--~~~ 

Aliiye, (Husuıl) - Birkaç 
ıün enel Antalyaya yalan 
Boğazçayında denize pen 
bir çocuğun elini büyilk bir 
köpek balığı kapmıı, parça· 
lamı~tır. Çocuk hastanede te
davi albndadır. Hldise ı&yle 
olmuştur: 

Erkek Kalbinin lıtediği, 
Kadın, Hayalindeki 
Erkekle Evlenmelidir 

Kanunun menetmesine rağ• 
men o civar balıkçılan dina
mitle avculuk yapmaktadırlar. 
Bir aralık patlıyan bir dina
mit suyun Ustilnü baygın bir 
halde ufak balıklarla doldur
muştur. Denizde . yıkanan ço
cuk kUçUk balıklardan bir 
tanesini eline almıf, fakat 
bunu uzaktan gören büyük 
bir köpek balığının hücumu-
na oğramıştır. M. Asım 

Faydah Bir Tesebbus 
Zonguldak, (Hususi) - lk

tısat V ekileti ahiren, mahalli 
müracat ve temenniler Uzerl
ne, çarf ıyı ortadan bölen de
miryolunun batka bir taraftan J 
geçirilmesinin milmkiln olup 
olmadığını alAkadarlardan ıor
muştur. 

T eşekkUI eden bir fen he
yeti bu husustaki tetkikatını 
bitirerek raporunu Yermiıtir. 
Haber aldığıma göre, demir
yolu, şehrin cenup istikame
tindeki kömür tathirhaneleri
nin önünden bir köprü ile kum
ıala indirilecek ve bu suret
le çarşıya zararı dokunmad&n 
liman tahmil vesaitile müda
halesi temin edilecektir. 

Demiryolunun çarşıdan kal
dırılması senelerdenberi dü
tünUlen, fakat bir tilrlil mu
vaffak olunamıyan mUhim bir 
iştir. İktısat Vekaletinin, bu 
def aki temennileri nazari dik
kate alarak bu ışın halli 
çarelerine tevessül etmesi, 
ıehrin temizlik ve sıhhatini 
namında çok yerinde bir ha-
rekettir. 

Çahşkan Bir Belde 
Zonguldak, (Huausi) - Be

lediyenin son günlerde baş
hyan milsmir faaliyetlerinden 
evvelce bahsetmiştim bu cüm
leden olarak belediye, yaya kal
dırımlarını betondan "platform,, 
ıeklinde döktürmcktedir. 

iki Gazete Arasında 
Adana, (Hususi) - (Yeni 

Adana) gazetesi sahibi tara
fından (Türk Sözü) gazetesi 
aleyhine açılan neşriyatla ha
karet davasına ceza mahke
mesinde devam edilecekti. Fa
kat (Türk Sözü) nün eski 
mes'ul müdürile avukatı gel
mediklerinden talik edildi. 

Bir Mecmua Aleyhinde 
Mersin, (Hususi)- İlmi ve 

•debi mahiyette çıkan (T oros} 
mecmuası aleyhinde bazı ya
zılardan dolayı Adll takibata 
başlanılmıştır. Bu yazılar baş
ka gazetelerden iktibas su
retile neşredilmiştir. 

lzmirde Hayvan Muayenesi 

Erkek e•lenlrken, dalma 
aeverek evlenmek iıter. Fakat 
e•lendikten ıonra aıkı yaYat 
)'avq zeval bulur. Tedricen 
evlilik hayabna alııır. Kadında 
kendi ıinl cezbeden, kalbine 
hitap eden fada bir9ey bul
maz, itiyat halinde evlilik 
hayatına devam eder. 

Halbuki kadın öyle delildir. 
Kadın, ekıeriyetle aevmeden 
evlenir. Evlendikten ıonra 
kocaaını tedricen ıever ve 
bu 1evda hazan hakiki aık 
derecesine yllkıelir. 

Kadınla erkek mUtteıat ta
biatte oldukları için evlenir
ken, hayat arkadaşlarını da 
başka başka ıerait altında 
ararlar. 

Bir erkek evlenirken alaca
ğı kızı sevmezde, belki sonra
dan seYerim diye kendini al
datmıya çalışırsa, evlilik ha
yatında bunun cezasını çeke
bilir. Çünkü erkek evlenirken 
beğenmediği kızı, ıonradan 
hiç beğenemez. Binaenaleyh 
evlenmeden evvel kızı gör
meli, beğenmeli, sevebilece
ğine kanaat getirdikten ıonrıı 
evlenmelidir. 

Sonbahar için gaptı
racaiınız elbiselerde 
model olarak lc.ul· . 
lanabileceğiniz bir
kaç moda nümunesl. 
Sağda göı-düğünüz 

gaka ve eşarpı sou· 

rat/an il4fl•· 
t1e1ebillrsinlz. 

ederek •lbi$"n.izc başka bir zerafet 
Yeni bir gerdanlık istiyorsanız, tahta 

boncuklara elbisenizin kumaşından sararak 
birfeg yapabilirsiniz. 

B 

gepgeni 

Kız için bu itin tamamen 1 J Ç Ç A M A Ş J R 1 
aksi doğrudu~ kız kiminle olursa ~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~ 

MODELLERi 

olsun evlenebilir. Eğer erkek 
tabiaten eyi ise, kadını renci· 
de etmezse, kadın ona çabuk 
alışır, ısınır ve tedricen ıev

miyebile başlar. 
Binaenaleyh erkekler kalp

lerinin aradığı, kızlar kafala
rının muvafık gördilğll kimse
lerle evlenmelidirler. 

* 
Hatice Hanıma : 

Hiçbir anne çocuklarından 
birini diğerine tercih etme
melidir. Çocuklardan biri di
ğerine tercih edildiğini görürse 
mağrur olur, diğeri ise ren
cide ve meteessir olur. 

* 
ilandan Hanıma: 

Sevdiğiniz erkeğe nişan 
vadi yapmadan evvel anne
nizle görilşünüz, ona ıevdi
ğiniz erkek hakkında maHi
mat veriniz ve ondan cevap 
almadıkça söz vermeyiniz. 
Sonra sözü geri almak güç 
olur. Siz de gerek ailenize, 
gerek sevgilinize karşı fena 
yaziyette kalırsınız. 

* 
Ş. S. Beye: 

iç çamaşırı, ge

celik göm-leğl, 

kombinezon 

vesaire 

için model 

ittihaz edebile-

ceğiniz birkaç 

resim 

-------
Güzellik 
Hıfzıssıhhası 

Yemeklerinize Çok Dik
kat Ederken Ete De Az 

·ltifat Gösteriniz 
Birçok kadınlar yUzlerinde, 

kollarında arada ıırada bhıl 
olan sarı kılların, ufak tefek 
lekelerin, çehrede renk bo
zukluğunun sebeplerini bil
mezler. Bin tllrltı kremlere, 
UAçlara müracaat ederler. 
Yüzlerinin ciltlerini daha zi
yade Hdelerler. 

Halbuki bu kabil arızalar 

doğrudan doğruya mide Ye 
bağırsakların iılememeıi ile 
allkadardır. Mide Ye bağır
ıaklar vazifelerini muntazam 
görmüyorsa, kan bozulur. 
Kanın bozukluğu cildimizde 
eserlerini gösterir. 

Binaenaleyh güzelliğinizin 
bozulmıya başladığım hisseder 
etmez evvel& mide ve barsak· 
larınızla meşgul olunuz. Zahi
ren mide ve barsakarınızda 

bir arııa görmiyebilirsiniz. Fa
kat buna aldanmayınız. Tabi
at gayet muntazam işlediği 
halde mide Ye barsaklann 
atalete düsmilt olmaları müm
kündür. 

Binenaleyh güzelliğine me
raklı olan her kadın, herfey
den ziyade mide ve barsak
larilo meşgul olmalıdır. Bu
nun için de arada sırada 
ufalc müshil hapları almak 
çok tehlikelidir. Bu küçtık müı
hiller mideyi daha ziyade 
tahrip etmekten baıka hiçbir 
şeye yaramaz. 

Yapılacak 9ey ilk ve son 
baharlarda limonatroje gibi 
magnezyom gibi kuvvetli, fa· 
kat zararsız müshil almalıdır. 
Bu inUshil ile umumi bir te
mizlik yapınız. 

Sonra sabahlan mutlaka 
idman yapınız. Muntazam yü
riiyilş yapınız. Bu hareketler, 
lştibanızı açar, midenizin mun· 
tazam işlemesine yarar. 

Yemeklerinize çok itina edi
niz. Ete mümkün olduğu kadar 
az iltifat ediniz. Sebze ve 
meyvayı bol yeyiniz. 

Bu basit rejim sizi ve ıü
zclliğinizi kurtarabilir. 

* 
Birçok kadınlar, 

idaresinin, iyi koca 
olduğunu bilmezler. 

* 

iyi ev 
idaresi 

Aşk ilk bakışta bir haatıı-
lıktır. 

• 
Bir kadın beş erkeğe be-

deldir. Fakat kadın bu kıy
metin farkında değildir. 

İzmir, ( Husust ) - Şehir 
dahilinde bulunan araba hay
Yanlarında sarı hastalık mua
yene&i yapılmaktadır. Bu gUne 
kadar ( 1400) hayvan muayene 
edilmiş, bir. tanesinin Ruamlı 
olduğu anlatılarak itlaf olun
muştur. 

° Kardeşimin karııı diğer 
erkekle sevişmiye başladı. 

Bunu kardeşime haber ver
meli miyim ? ,, 

haber verırsınız. Doğrudan 
doğruya kardeşinizi haberdar 
etmek, önü alınması mümktin 
olan bir faciaya sebebiyet 
verebilirsiniz. 

1 Her Ev Kadını Neler Bilmelidir? 

Bahkesirde Talebe Adedi 
Bal:kesir, (Hususi)- Şehri

miz Orta mckteplerile Mu
aJ!iın Mektebinde tedrisata 
batlanıldı. Bu sene Muallim 
Mektebinin mevcudu ( 150) 
tel~bedir. Yine bu melctepte 
açılım Lise ıınıfına (21) ta
lebe kaydedilnıittir. Kız ve 
lrkek Orta uıekteplerinin 
mevcut talebeal be ( 400 ) 
kişidir. 

__ .. - -- - - - - - - ·-

Evveli yengenize açdınız, 
yaptığı hareketin farkına 

varıldığını, kardetiniz duyarsa 
fena bir akibetle kartılanmaaı 
muhtemel olduğunu ıöyliye
rek onu ikaz ediniz. Eğer 
hareketini tashih etmezse, 
o vakit kadının ıevdiği erkeğe 
ıöyleylniz ve onu menetmiye 
çalışınız. Bu da iyi bir netice 
Yermczse, o vakit kardeşinize 

« 
Şişlide Adnan Beye: 
Bau kadınların gardropları 

doludurda, yine elbisesizlik
ten şikayet ederler. Bun
lara yapılacak mukabele, bir 
müddet için elbise tahsisatla
nnı kesmekten ibarettir. 

Hanımtegze 

Tırnaklarınız mat renk 
bağlar ve bozulmıya başlarsa, 
arada sırada ıeytinyağma 

batırınız. 

* 
Arada sırada, akşamları ya~ 

tarken bir fincan sıcak suya 
biraz karbonat atıp içerse
niz, rahat uyursunuz. 

« 
Yeni ipek çorapları giyme-

den evvel ve her çıkarııta 
1abunsuz soğuk auda yıkar
sanız iki misli dayanır. .. 
Yaş sebzeleri kaynatırken 

suya biraz asitborik atınız. 

Sebzeyi yıkarken de tuz yerine 
asithorik kullanabllirainiz. A
sitburik hem sebıedekl ufRk 
tefek böcekleri öldürür, hem 
de taamını gUzelleılirfr. 

1 Atina Haberleri J 
• 

Atina /$met 
Paşa lçin 
Hazırlanıyor 

( Bq tarah 1 Lacl ••yf ada ) 
aamimiyetle anlatb. S6z bu 
arada günün canh meaelel.
rinden biri olan Tllrk - Yu• 
nan doıtlurv bahsine intikal 
etti. Gere ıuvarl, gerek 
ikinci kaptan heyecanla ko
nufuyorlardı. Diyorlardı ld : 

- "Biz bahriyeliler bu doıt
luğu fazlaıile takdir ediyoruz. 
ÇilokU bizler, her uğradıtımız 
yerde glller yllz, tatlı dil ı\lrllp 
işitmek isteriz. Türkiye hem 
komtumuz, hem en çok uğra
dığımız bir memlekettir. Bu 
noktadan hilkftmetimizln Tnr
kiye ile dost olması bizi fev
kal!de memnun etmlıtir. 

Geçealerde, bu Vapurla 
Mauilyaya giden Mftsytt Ve
nlselos ta Türk - Yunan dost
luğunun denizciler tb:erinde 
nasıl bf r teıir bıraktığını sor• 
mut ve timdi ılze anlatbkla· 
nmı kendilerine söylemittlm. 
Demiştim klı 

-"Allah ismet pata He siz
den razı olıun. Bu iki komşu 
milleti tam manasile blrlbirine 
yaklaştırdınız. Bundan hem 
lkl millet, hem de insanlık 
lıtifade edecektir.,, 

Mttsyü Venizelos, bu s6zleri· 
me aynen şu mukabelede 
bulundur 

- "Umumiyetle hükümetler 
arasında yapılan itilAflardan 
ekıerlyetle halk haberdar ol= 
maz. Türk - Yunan itiJAfında 
böyle olmamıştır. Reımt ma
kamlar, artık aralarında lhti~ 
lif kalmadıtını ilin edince 
her lkl taraf halkı bu anlq· 
mayı benimıedi. Bununla 
doirudan doiruya allkadar 
oldu. Bundan dolayıdır ki bu 
doıtluğun lıtlkbali emin ve 
metindir.,, 

Vapurda bir hayli de Yu· 
nan seyyahı Yardı. Bunlar, 
lıtanbulda iki gtin kalmıı, 
Marsilyaya gidiyorlardı. Ek
ıeriyeti münevverler olan bu 
kafile mensuplari lıtanbulu 
çok beğendiklerini ve batka 
zaman yine gelip daha fazla 
kalacaklarını söylnyorlardı. 

Ayrıca Türk - Yunan dostlu
ğundan da memnundular. Fa
kat lstanbuldan bir şikiyetleri 
vardı: Postaneleri. 

Bilhassa birisi şunu anlattı· 
- Bir akşam geç vaki 

bir mektup veımiye çıkmış· 
tım. Postanenin pek uzak 
olduğunu söylediler. Şurada 
burada gözüme iliıen posta 
kutularından birine yaklaş
bm. Bu defa da posta pul~ 
bulmak mUmkün olmadı. Pos
ta kutusu olan bir noktanın 
yanıbaşında da pul sattırıl
ması çok lUzumlu bir şeydir. 

* Başvekil l ismet Paşanın 
Alinaya muvaoalat gllnil kat'i 
ıurette malum değildir. Yal
nız paıayı hamil gemi için 
yabf yeri olarak (F aler) li
manı tesbit etmiştir. 

Gemi limana girer girmez 
ıelAmlanacak, batta Müsyii 
V enizelos olduğu halde M. 
Mihalakopulos, Baıvekôlet 
Mllsteıarı, MuB•~neli içtimaiye 
Naıırı, Atina Val!ıi, Atine ve 
Pire Belediye reiılerl, Hariciye 
ıube mndnrlerl bulunac ktır. 

İsmet Paııı ve mlliyeti Yu
nan HUkftr.ıetinJn miımfiridir· 
ler. Resmi program henüz 
ikmal ed:Ime:nİi!İr. lf 
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Dünyada Olup 
Kari Gözile 

1 
Gördüklerimi% 

Biten Hidiseler f İktısat Bahsi J 

lngilterede Mali Buhran Ciddidir- Banknot Çıkaran BanBalıktan Zehirlenme Meselesi 
Tavzih Ediliyor 

Son i'Ünlerde g.azetelerdc 
Palamut bahğınden teaemm&m 
"ak'alarınm çoğaldığı hakkında 
bazı n•irlyata tasadöf edil
lbektedir. 

Donanınada fsyan Nasıl Çıkh? kaların Kooperasyonu 

İstanbul bahkanesine gelen 
balıklar belediye doktoru ta· 
rafından bilmuayene ekle aa
lih olduiu takdirde piyasaya 
çıkarılmaktadır. Bu vakayl 
hakkında hususi olarak yap
hıaş olduğumuz tahkikata na
taran lıaıtalarda görülen 
aratın tesemmüm ile mlinaH· 
hett yoktur. ÇUnkll bu vak'a• 
l•rın ekserisinde doğrudan 
doğruya 0 taham kendi uz
l'İyetine mahsus olmak ttzere 
kırnıızıhk, kaşıntı gibi hAlatın 
lnüıahedesi tesemmilmle alA· 
kadar olmadığım a-östermek
tedir. Bu hAdisat fenni tıpça 1 

(AnaflAksi) denilen bir halet
tir, bazı insanlar en taze bir 
balık yedikleri halde bile ~z
\'İyetlerinin istidadı teairıle 
hu gibi halJere duçar ola· 
bilirler. 

,-..--

/ngiliz donanması bir gttçit re~mindt1 

İngiliz Donan_IAlmanyada İngiliz 
Cevaplarımız • /Mali Tedbirler Borsasında 

' . ~ 

Tarlabaıı Mazlum Beyeı masznda isyan BerJin --:- , Hükfı~e~ döviz Danik 
H h ki h d h k 1 muamelelermın tahdıdı ve ser- r ~ 

em a ı," e~ e. ~ sızsınız. , '/l T / Çzkf z ? ma enin harice çıkmaması Londra - Bura piyasasında lfaklısmıı.: Çunku bütün gaye ı vası . . . y . t db. 1 1 b. fiatları kaldırılmıştır 1 h · A bi t ı t li ıçın yenı e ır er a mayı kam ıyo • 
e ~ın asrı r ıu eı ıa ına J İngiliz Hükumeti son m~ A düfÜnmektedir. Banka memurları kambiyo llıahk olmaaı ve bu suretle su buharan karşısında muallim kten imtina etmektedir· 

lbtiyacı.,n temin edllmeoldi• .. Bu ve polislerle ordu ve donan· Aralarına birçok ta sosyulist rrmBu hal, dehşetli bir panik 
fayede hemen herkes birJeşıyor. ma zabitan ve efardınm da ve komünistler karıştılar. dr: ştur 
Fakat hak•""".., Çü?k~ ılmdi!e maaşlarında tenzili! yapmıya Akşama kadar ateşli nutuk· ~'b:':acıl~r da kambiyo fiat-
k~dar aekaen de~a tık~y.•t edil- [ mecbur edilmişti. Fakat ordu !ar söylendi. Nümayişler 

1 
t .. nı f.scilden imtina etmek-

llıı.ş, hiç biri yerme getırılmemlf, ve donanma kumanda kı- yapıldı. Akşam tekrar ge· arı. 
1 

Liverpul piyasası 
dalına •li•ilncemede kalm••

1
'.'· llmlannda tenzili! yüzde milerine döndüler. Ku- tedır ~r. yüzde elli yüksel-

Bunlu malüm lk~n yeni teklıf- yirmiyi geçmediği halde efra- mandanlarına protestolarını r-7.::eı::her vermektedir. 
ı., hakkında mli,.kere ~-·b~l dın maaşlarından yapılan ten• bildirdiler. Amiral, erkAnı lıükiimet altın mikyasmı 
ed.Hıneıl hiçte d.oiru dkegdıdl~ır. zilat yib:de elliyi buldu. harbiye reisini derhal hlikô· tesbit eden bir kanun maddesini 
'Çünkll bu teklıfe te a um B k .. · f gilt tl t asa gelerek vaziye- ı· k · 

Ok u arar uzerıne n ere- me e em hazırlamıt mec ıse verece tir. 
eden bir karar .~:~dlır. 1 1 a~~r j nln Bahrimuhit filosuna men- ti bildirmek Uzere Londraya J 925 tarlhJi ve albnın sabit 
daha evvel ver•. ğ çı· ~ ız sup bahriye efradı bir nevi gönderdi. Efrat, hükümetin fiatla ve hükumet bankasınca 

tatbikini bbyoruz. tın en cevabı gelinceye kadar bek- r d · l 
onun d ki i k t isyan yapb. . k•t k aablması esasına aır o an 
tnilhim tarafı fU ur i ş ~ e Son gelen lngiliz gazeteleri leyeceklerinl ve o va ı e a- kanun kaldırılacaktır. O gün, 
ayni teılaat için evvelce .. mtı~a- bu hareket hakkında şu ma- dar hiçbir iş görmiyecek· Londra Borsası kapanacaktır. 
ıınm temdldinl ileri ıüruyor u. liımatı veriyorlar : lerini söylediler. Bayrak. al· lngiliz Bankası ilk tedbirleri 
Fakat bugün okaydi kaldırmı~tar. Juvvergordon Umanında bu- tında toplanıp şarkılar . söyle- almıya memur edilmiştir. 
Bu cihet bilhaua fayanı dik at- lunan bahriye efradı, maaş- dlJer ve kararı hekle.dıl~r. . Bombay esham Borsasi İn-
tir, efendim. larında tenzilat yapılacağını Amiral bütün gemılerı bı- gilteredeki vaziyetten dolayı 

Jf- geçen pazar günü haber al- rer birer dolaşarak efradı dün kapalı kalmıştır. 
Yozıatta manifaturacı Sara- mışlardı. Bu habe~, her .g~- iknaa çalıştı. Bunlardan ya!- İngiliz parlAmentosunun 8 

Çotlu Şekfp Beye: mide neşir ve •!an edıldı. nız bir tanesinde y ork gemı- teşrinievvelde feshedileceği ve 
Bahsettiğiniz tezkere huıuıi Sonra efrat ıahde ~ıkanca sinde efrat tekrar işe baila· yeni intihabatın 29 teşriniev· 

bıahlyettedir. Eğer reamf mahl- gazetelerden b~ baberm taf: dı. Diğerleri hükumetin ka· velde yapılacağı söyleniyor. 
)'ette obaydı, 0 

zaman bir suç silaAtını ögv rendıler. Evvela ranm beklediler. Yine şayialara nazaran kabi-t t · e l!zım<Ye· d Avam kamarası, Donanma e~kil eder ve eczıy 6 ıurada bura .a ~rup. grup b l 1 nenin liberal azalara yeni in-
lirdi. Bununla berader ulını toplanarak vazıyetı mlinakaşa efradının isyanım ha er a ır a.. tihabata muarızdırlar. Hatta 
· · ı daha iyi olur F k t b t )anmalar maz hl\kuA meti istizaha çekti, b 1 k d l'ônderıraen z ettiler. a a u op k t öy e bir karar arşısin a 

•fendim. tedricen ordu, donanma . ve birçok hatipler hü fıme .e kabineden çekilmeyi bile gö-

-==TAKVİM -
Gtın 10 - 22 Eylül • 931 Hmr 149 

Arabi Rumi 

1-Cemazlyelcıv. 350 9 • E~- 1547 

••kıt-:;:;t.'vautt vakıt ·eıııınl· •uatl 

Cnnetıll.37 5.47 
Öile 5.58 12.07 
llu;dı 9.24 15.33 

Aktaınln.- 18,09 
Yaleı UU 19,42 
lmaak ı 9.57 407 

hava kuvvetlerine kadar ~ıra- hücum ettiler. HUkU:net vaz!- ze alacaklardır. 
yet etti. Ve şehrin haricı?de yeti dilzelteceğini bildirdi. Bır Ayın yirmisinde Londra 
bliyilk bir miting aktedlldı. taraftan da amirallık, bir be- Borsasında bir panik olmuş 

O akşam efrat gemilerine yanname neşrederek donanma ve o gUn Başvekil acele Lon-
heyecan içinde döndüler. ~r- efradının arzularının nazd: draya dönmüştür. Bir günde 
tesi sabah gemilerde vazıfe:'! dikkate alınacağım bildir borsa zayiatı ( 17) milyon İn· 
lerinl bitirdikten sonr~ öğleyı ve bu suretle isyan bastı~ıl~ı. giliz lirasını bulmuştur. Mali-
müteakıp tekrar sahıle çık· ilk hareket Varspeat ~emısın: yeciler İngiliz lirasının vaziye-

( BI k P k ) de başlamıştır. Şimdilik yenı tılar. Doğruca ac 1 adrl tnfsı'lat mevcut degv ildir. tlni ümitsiz bulmuyorlarsa da denilen parkta top an ı ar. '" 

TEFRİKA NUMARASI 28 " • 

BiR ELMASIN HiKAYESı 
sına som elmH bir bıçak 
ıokuşturmuştu. Kafesi biçim· 
do sarıklar sarılı iri ka
vuklar taııyan Ağalar, bıratah 
bostancılar, kadife kalpakb 
delUler, ince çıbıkh kalafat 

Sesindeki amir eda ve hi
la p tarzındaki hakim şive, iki 
kadını birden titretti. Biri, 
müşaşa bir istikbalin muras-

Tahtırevanın birdenbire dur
llıası üzerine ikiai de rüyala
rından uyandılar ve mahmur 
bıahmur bakıtarak mırıldan· 
dılar: 

- Galiba geldik f 
Dışarıdaki gürültü de bit· 

!ilişti. Yüzlerce at ve yüzlerce 
insan, ini bir uykuya dalmıt 
aibi birdenbire ıealerini kea· 
lllişlerdf. O muazıam velvele· 
den ıonra bu derin ıttkön, 
kadınlarda garip bir tesir 
llyandırıyordu, IHız bir çöle 
dU9mOıler gibi garip bir ta· 
basıUs ıeçiriyorlardı. 

YAZAN:** 

Filhakika, ıeyahat bitmİftİ. 
kendileri için kuru~an o.tak· 

1 Yakinlne gelmışlerdı vo 
arın k d _ 
onları kar~ılıyan aı er, ça ı 

d n çıkını~ olan Şehıade~i 
::ıa~lııtmak için . dindar b.ır 

kut bllrlinmUştU. Fatlbın 
ıll e ki ve tepcıi yaldız "'Iu sarı ı 
og 'ı k bir Mevlevi ıikkeıi 
tabla ı wı O l de seraıer 

ordu ıcr n 
tdaf(?kteri. ince sırmadan m11· 

e 
1 

• 1 d rok mak-
mü:l •e o devır er e T lf bir 

bir kumaıtan zar 
bul kasa bir kaftan vardı. 
entari ve ft J kanun 
Beline altın pak a ı "'ın ara• 
kuıaiı ıarmıf ve UfBll 

giymiş çuhadarlar, bir a~
ııo uzunluğunda mi.ilevven kü· 
lah geıf rmiş tepdilJer, bö
rekle, önünde ve arkasında 
ııralanarak kendisine refakat 
ediyorlardı. Çuha, gezi, savayl, 
kadife, çitari gibi kumaşlardan 
yapılma renk renk entariler, 
çakşırlar Hrı ve kırmızı pa· 
puçlar, bu Şehzade mllvek
kibine yanar döner bir ihtişam 
Teri yordu. 

Muataf a, tahtırevanın yanına 
kadar geldi ve perdeyi araladıı 

- Bacı Sultani • dedi - boş 
ıeldinl 

ıa eleğini görüyormuş gibi 
heyecana kapıldı. Öbürü, za
lim bir düşmanın hain hmlta
ıım işidiyormuş gibi asabileş
ti, fakat ikisi de sakit kaldı. 
Onlar, bu umulmaz iltifata 
nasıl mukabele edeceklerini 
bilemiyorlardı. Şehzade, tah· 
brevanın perdesini biraz da
ha açtı ve peçeleri açık du
ran kadınlara bakh: 

- Sen, dedi, Ayçiçek 
Hanımsın, bellil Yanındaki 
GUI hatun mudur? 

Karamanlı Prenses, mah
çup bir sesle cevap verdi: 

- Evet, Şehzademi 
- Sen de hoş geldin, yol· 

Banknot, bankalan, Harbi 
Umumiden ıanrakl kredi lhti· 
yaçlarmı temin etmekte pek 
mühim rol oynamaktadır. F e· 
deral RHerv Bank ( Amerika 
Bankaıı ) , Bank of England 
( lngilH: Ba11kaıı ) , kısmen 
Banque de France ( Fransız· 
Bankası) ve Reichs - Bank 
(Alman Bankası) nin iıtirakile 
bir tefriki mesai yapmasay
dılar bugllngü mali ve llctı· 
ıadt buhran halledilemezdi. 
Bu teıriki mesai bugünkü 
buhran ve tehlikeden dUnya 
lktuıadiyatını kurtaracağı ilmi· 
dini vermektedir. Bu koope
rasyonun ehemmiyeti Dawea 
plinının tadili esnasında nazarı 
dikkati celbetmfı ve Bale ıeh-

rindeki Beynelmilel T ediyat 
Bankasmı bu sebep dolayısile 
tetkil etmiıtiler. Bu banka 
şimdiye kadar pek kısa bir 
mtiddet zarfında faydalı lıb
metler görmiif olduğunu " 
son haftaların kredi buhranınm 
büyük bir felikete müncer 
olmamaaı fıo birinci derecede 
bu bankanı• muntazaman ver
ditf Reeskont kredilerinin te
min ettiği görGlmtiıtör. Mevcut 
projeye göro Hoover, Bey .. 
nelmilel T ediyat Bankasının 
nezareti altıada Almanyada 
temdit edilen kısa müddetli 
kredileri konsolide etmek is
temektedir, 

blploaah lktıaatça 

Sedat Zaim 

Turneye Çıkacak San'atkarlarımız 

HUdadat Şakir, 

Fahire, Cennet Ha .. 

nımlarla Tamburi 
Refik, Vamık Bey
lerden mürekkep 
bir musiki heyeti

nin yakında, Ati· 

nadan başhyarak 

bir Balkan turne-
sine çıkacağım bildirdik. He-

Tokyoda 
Zelzele 

Tokyo - Burada şiddetli 
bir zelzele olmuştur. Bu sar
sıntı, memleketin garp kıs
mında şiddetle duyulmuştur. 
Dokuz kişinin öldüğü ve 
yüzlerce yaralı mevcut o:
duğu haber veriliyor. Kono:ı:o 
ve Kumağa şehirlerinde bir
çok evler 21kılmışt-=-ır-=.==== 
ayni para,-istinatsız kaldığı 
her yerde düşme alfimetleri 
gösteriyor. . 

Veliaht, Şekerste Başvekıl 
ile yemek yemiş ve ondan 
mali vaziyet hakkında izahd 
almıştır. 

daşın daf Otağmız yakındır, 
inmiye hazırlanın. 

Konuşurken Gül hatuna 
bakıyordu 

Tahtırevan ağır ağır yU
rlirken, Ay Çikek Hanım 
baZJ duygularını açığa \!urdu : 
ve şehzadenin kendisine pek 
az iltifal etmesinden şilıı:Ayet 
eder gibi görünliyordu. 

GUI hatun genç prensesi 
endişelerinden uzaklaşbrmak 
için hemen ilave etti: 

- Hele halkayı sınat 
Ayçiçek HRnım, veliahtin 

kendisini mühimsememesindeo 
doğma iğhirarile naı:lanacaktı, 
" istemem artık istemem! ,, 
diyecekti. Fakat dayı xade
ainin sesi, bu muğber kiliz 
meleri ağzında bıraktu 

- Otağını.ıa geldiniı, bu
yurunuz, ininizl 

yet hazırhklar1n1 

bitirmiı, yola çık-

mak üzeredir • 

Ttirk musikisini 

komıu memleket-

lere tanıtacak ~ 

lan heyetin mu

vaffak olmasını le· 
1 menni ederiz. 

Zeppelin Ame
rika Yolunda 

Berlin - Merkezi Ameri· 
kaya giden Zeppelin balonu 
evvelki gün öğle üzeri hattı 
istüvayı geçmişti. 

Fransız Başvekili Ve Amerik& 
Paris - Fransız Başvel<ilinin 

yakında Amerikaya gideceği 
haberi asılsızdır. Amerikadan 
hiçbir davet alınmamışbr. 
Maamafih Vaşington menabii, 
Mösyö Lava! böyle bir arzuda 
bulunursa Amerikanın kendi
sini memnuniyetle davet ede
ceğini söylemektedirler. 

İki yolda,, yüzlerini örterek 
tahbrt-vandan indikleri vakit, 
biribirinc eklenmiş lahuri 
fallardan mürekkep iki taraflı 
uzun bir perde gördüler. Bu 
rengin ve muallak paravana, 
on:arı yabancı erkelerin glSıUn
den saklıyordu ve tahtıreva
nın yın.ında yalnız şehzade 
bulunuyordu. 

İki misafir kadın, bir müd
det dural.cladılar, ne yapacak
larını tayin etlerı'!diler. Kısa 
yol, g:-:zlerine n"hayetsiz mesa-
feler gibi uzun görünüyordu. 
Mustafa, onlara yol gösterdi: 

- Buyurun, otağa girin! 
Bu emir, iki kadını ytırlittU. 

Şehzade, yine tevazu gösteri· 
yordu, muhte,em mevkiinln 
lemin ettiği tekaddUm hakkı
nı kullanmıyarak arkadan 
yUrUyordu. 

( Arka1ı nr J 
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(Çalkar) istasyonunda durdu. 
Mukabil istikametten başka 
bir katar geliyordu. Bu kata
rın vagonlarından birinde bi
ı:im sabık Efgan heyeti aza
sından prens "Mehender Pire
tab,, ı görmeyim mi 1 Derhal 
yanına koştum. Prens tekrar 
Efganistana gidiyordu, bir
likte avdetimi istedi. Prensle 
Efganistana değil, dünyanın 
öbür ucuna bile giderdim. 
Fakat şimdi vaziyet buna mil· 
sait değildi. Ahvali anlamak 
da, muhit dolnyısile imkAn 
haricindeydi: 

- Fırsattan istifade ederek 
Moskovayı görmek istiyorum, 
cevabını verdim. 

Prensin yanında Moskovada 
bulunan Bereketullah Efendi
nin bana yazdığı bir mektup 
vardı, verdi, okudum. Bu 
mektup benim için iyi ha
ber getirmiyordu. Babamın 
öldüğünü anlatıyordu. Bu ha
ber hu yab ncı memlekette 
beni çok müteessir etti. Za
vallı babam, dedim. O, ordu
ya gönüllü sıfatile girmiş, şe
caat ve kahramanlığına mU
kAfaten kolağası rütbesine 
kadar yilkselmiş, bfitiln öm
rünü orduda geçirmişti. 

Fakat annem ve hemşire
lerim ne olmuşlardı? Bereke
tullah Efendinin mektubu on
ların l.tanbulda bulundukla
rını Ye hfik(imetten yardım 
ıördllklerini söylllyordu. Me
rakım biraz ekıildi. 

Tren hareket etmek Ozere 
iken prens cenapları bana 
ikinci bir haber daha verdi: 

- Anafartalar kahramanı 
Anadoluda itilaf devletlerine 
karfi yeni bir cephe kurmUf, 
mücadeleye giritmif, diyordu. 

Bu haber bana babamın 
eınmnnden mütevellit acıyı 
bile unutturdu. PrenH rahat 
bir yolculuk temenni ederek 
••ıona çek.ildim. 

* 9 Teırinlevvel 919 

Yelda habra gelmiyen bir 
arıza ile kaqılaşbla lnıillı 
taraftan Kazaklar (Akkubbe) 
He (Akbulak) lıtaıyonları ara
.. ndald bOytık aıma köprllyQ 
yıkmıpar, hattı da tahrip et
miflerdi. lki iıtaıyon arasında 
aktarma vardı. 

f!lvan heyeti, e11alannı 

benim bagajlarımla birlikte 
kamyonlara yUklettil r, ken
dileri de bir otomobile tlı
yarak gittiler. Benim için, 
şehlrde başka nakil v sıtaıı 

olmadığından otomobillerin 
avdetini beklemekten başka 
yapılacak birıey yoktu, Fakat 
bu takdirde de Arızalı yolun 
öbilr tarafında bekliyen tren 
bana intizar edemiyeceği için 
heyeti Moskovndan baıka bir 
yerde bulamıyacağım tabii 
idi. 

Efgan heyeti giderken Mos
kovayn kadar yanımıza veri
len tercumanı da götUrdüğil 
için müşkUl bir mevkide kal
mıştım. 

Çaresiz şehre inerek mev
ki kumandanını görmek iste
dim. Lutyanof adını taşıyan 
bu zat ile refikası centilmen 
insanlardı. Beni yemeğe davet 
ettiler, eğlendirmiye çalıştılar, 
istasyona avdet ederken iki 
garip manzara ile karşılaştım: 

Evvela askerler sırtlarında 
'Üniforma olduğu halde so
kaklarda haraç mezat öteberi 
eşya sahyorlar, sonra da ar
kalarına asker elbisesi giymi~ 
güzel gllzel kadınlar hamallık 
ediyorlar. Bir vagondan yUk 
çıkarıp diğerine taşıyorlardı. 

~ 

Geceyi istasyonda bekliyen 
vagonda geçirdim. Uyurken 
birkaç defa yaylım ateşi ile 
uyandım. Kim bilir kim idam 
ediliyordu. O vakit Rusyada 
bu gibi hldiselere o derece 
ıık teaadllf ediliyordu ki faz
la ehemmiyet vermedim. Sa
bahleyin bir memur geldi: 

- Sizi telgrafaneden ça
ğınyorlar, dedi. Gittim, mih
mandarım, daha doğrusu 
(Taşkent) ten yanımıı:a terfik 
edilen Komiyetaki ismindeki 
MuseYi terc6man, lıebki iıtu
yonundan makine bqında 
beni bulmut: 

-Size gönderilen otomobil 
yolda bollllınuş, kendi gUcll
nOde gelmenin yolunna bakı· 
nız, diyordu. 

- Beni unutmadığınıza te
ıekkür ederim, dedim. Fakat 
siz benim etyamı (Orenberg) 
te bırakarak yola devam edi
niz. Ben başımın çaresine 
bakmayı bilirim. dedim. 
Bulunduğum mevki Mosko

vadnn tamam (2500) İngiliz 
mili uzaktaydı. 

{Mabodı 1uıa) 

ION POSTA, 

BIKlYB 
Bu Sütunda H rgün 

L-------- Muharriri : Server Bedi 

Neclanın pnrmağınındaki el
mas yUzüğe gözüm ilişti. O 
da bunu bekliyormuş. Sevinç
ten kızardı: 

- Bu yllzüğü nasıl ele ge
çirdiğimi merak eder misin 1 
dedi, Nadir hediye etti. On
dan bu iltifatı hiç kimse 
umm z değil mi ? Cömert 
çocuktur, Fakat işlerinin fena 
gittiği bir zamanda, benim 
parmağıma bu elma yfizUğü 

eçirmesine herkes şaşıyor. 
Ben bu hediyeyi ondan ne 
ince bir kadın fendile ko
pardığımı yalnız sana anla
tacağım. 

"Nadir, evvelki Cuma gü
nü, iki kişilik spor otomobi
lile, beni bir Boğaz gezinti
ine çağırdı. Şişlide buluştuk. 

Otomobilde yanına oturdum. 
11Kuruçeşmeden geçiyorduk. 

Herkes oradaki kömür depo· 
larından şikAyet ediyor. Fakat 
Allah o depolardan razı olsun. 
ÇUnkU oradan dağılan mil
yonlarca kömür tozlanndan 
biri benim gözüme kaçtı. 
Bunun ne mllı'iç şey olduğunu 
bilirsin. O incecik sert cisim, 
gözlio içinde, en nazik nok
talardan birine yerleşir. insan 
göz kapağını açıp kapadıkça 
glSzUn içi yanıp tutuıur. Ova
larıınız, büsblltUn azar. Göztı
nUz kızarır, sulanır, yanar, 
ıişer. Ben de evveli kirpikle
rimi tutarak gö:ı kapağımı 
1&lladım, sonra gözllmll 
çabuk çabuk açıp kapadım. 
Nafile. Nihayet mendilimle 
ovalamıya başladım. Göznm
den ya~ fışkırıyordu. 

"Otomobili idare eden Na
dir, bunu evvelA görmemişti. 
tenha bir yola girdik. Nadir 
göz ucile bana baktı ve 
hayretle kımıldadı : 

"- Ne o? Ağlıyor musun? 
"Ben, evvelA, şaka için : 
"- Görmllyor musun? de-

dim, sorulur mu? 
"Nadir birdenbire otomo

bili durdurdu Ye ellerimi 
tuttu: 

"- Niçin ? diye sordu. 
"Bozmadım. Oyuna devam 

ettim: 
"- Niçin mi? Sen bunu 

pek iyi bilirsin. 
"- Aman, Necll, çocuk

luk etme... Hl ç birıey anla
mıyorum. 

"- Tabii anlamauın. 

u 
"- Kuzum, böyle kinayeli 

sözleri bırak, nedir, ne var? 
Yine birşey mi kuruyorsun? 

"Birbiri ardısıra yanakla
rımdan inen göz yaşlarını 
kurulıyarak, şikAyetli bir 
sesle: 

"- Sen sevmiyor un, de-
dim. 

"- Nadir, gayet me ru bir 
hayretle: 

.. _ Bu da nered n çıktı? 

Dedi. 
"- Birdenbire his ettim. 

Beni sevmiyorsun sen. Zaten 
üphe ediyordum, fakat bir 

anda anladım. 
"Kendime sevilmiyen bir 

kadının betb htlığını telkın 
ettiğim için, sahihten ağlamak 
arzulan ıçıme doğuyordu. 
Hıçkırmaya başlamayım mı? 

"Zavallı Nadir şaşırdı. Gaz 
yaşlan karşısında erkeklerin 
ne hale geldiklerini bilirisin. 
En katı yfirekh adam yumu
ıar; en korkak adam kendini 
kahramanlıklar yapmıya hazır 
bulur ; en hasis adam bUHln 
varını yoğunu dökmek ister; 
en alaycı adam clddileılr. 
Nadir, büyük bir hayretin çer
çevelediği telAş içinde beni 
teskine çalışıyordu: 

"Aman, Nedi ..• Ne istedin 
sen de yapmadım ? Elimden 
gele ıeyi esirgedim mi? 

" Hafif ıımank bir aelle 
mırladım: 

" - Esirğedin ,yat 
" - Nedir o? 
" - Geçen gtın camın için

de bir elmas yUıllğU çok 
beğendiğimi sana ılSyleme
dim mi? 

" - Fakat istemedin ki. 
" - Beğenmek klfi detll

midi? 
" - Şüphesiz. Eakat işleri

min fena gittiğini biliyorsun. 
" - işlerin iyi gittiği zaman 

hediyelerin kıymeti olmaz kL 
"Nadir gillümsedi: 
" - Yarın. dedi. 
"Ve ertesi gün, aababtan 

tezi yok, yllzfiğil aldı ve 
parmağıma ııeçirdl. Bir klS
mOr tozundan bir elmas ytı
zUğün çıkmasına hayret etme• 
misin? 

Necllya gtllcrek ceYap Yer-· 
dim: 

- Etmem. Çlln1dl dllnya
nın bütiln elmaslan kamllr 
madeninden çıkar. 

Meclisteki Müzakerenin Zabıt-
1 arını Aynen Yazıyoruz. 

( Battarah 1 inci sayfada ) 
kadar mütee11lr olmazlar Ye 
llkayıt kahrlaraa lemet Pat• bu 
mHeleyl oaaıl halletsin. (Alkıtlar). 
R&1tgeldiğlm gazeteyi kendi 
takdirime ılSre kapatacafım er
teel g(lnG tekrar kapatacatım, 
böyle bir hlyanetln bak ldareel · 
ile mOnascbetl nedir? Bunu ben 
busrfin b6yle kullanacaJım, yana 
batkaaı bunu ayni isabetle yapa
blllr mi? Memleketin hukukçula
rının, hocalarının meacleyl mün-
haairen hükQmete bırakm&11 
memleketi kapkara letlbdada 
Hvketmelerl demektir. ( Sürekli 
alkıtlar), (bravo yaşa sesleri) Diğer 
bir nokta da ıudurı Matbuat hiJr
rlyetl denilen şey halk idaresini 
tan:ılm eden usullerde Ye alyaat 
mücadelede mllletlerln evvell 
geçmlye mecbur oldukları a-e· 
çlttit. 

BOyOk MUlet MecllaJ kGran
aOnden birçok vesilelerle mat
buat hOrriyetlnlıı zararlar1na kartı 
dnanıo yine matbuat hOrrlyetl 
oldupndan baluolunmuıtur. Bu 
nedir? Bu mesele matbuat faali
yetinde ıı:aafa taalltık eden gizil 
n dolatık usulleri en iyi yine 
gaz.eteler bilirler, mllletin haya
tına zarar veren iatlkametlere 
kartı salim kanaatte bulunan 
matbuat cesaretle mücadeleye 
mecburdurlar. Matbuat hOrrlye
tfnln zararlarını evvela arkadat· 
Jarı olan dlt•r matbuab bertaraf 
etmek mecburiyetindedir. Evvele• 
matbuat yekdlğerlnl mOrakabe 
etmelidir. Fena a6der, fena net· 
rlyat memleketin efkarını fena 
istikamete ankedlyorH buna 
fttlrak etmlyen matbuat tek cephe 
alarak cHurane diterlerlnln fi:ıe· 
rlne atılmak, mQtemadlyen efklrı 
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HÜKUM GECt..SI 
Suz7 Veraon ye Plcrre Batcheff 

E ı1 1 L J A N N I N G S 
ve OLGA TCHEKOVA 
iLAHLARIN SEVGILtSt 

şaheserinde ..... . 

ÜSKÜDAR 
H e sinemasınd 

POSTA MECLlSt 
mümessili: 

Veya M lincvsk y 

Bir Dayak Daha 
Cib lide oturan Tursun Ef. 

i mind biri zevcesi Aliye 
Hanımı fena h ide dövmllş, 
hakkınd takib ta başlanmışbr. 

Resm·nizi Bize Gönder ·niz, 
* 

ögligelim ... * * Size Tabiafinizi 
Mıutaf11 Reşit ieg: Ciddi 

vakurdur. 
Herkese açıl
maz, çabuk 

IAUball Ye ah· 
b p olmu. 
Dostlarını in• 
tihapta mllfkll
pesent olur. 
M e n f aatlerlnl 

• ve samimiyeti
--...,,.___;..__~_..,; nl israf etmez. 

* Bergdmada Nisim Efendi: 
Çalışkan ve 
ı oku 1 gandır. 
men faatlerinl 
temin husu
sunda it bo
zanlık yapma:ı, 

alıngan:ık glSs-

termez, istifa
de temin eden 
ıeylere tema
ytll eder. Şa-

kayı Ye alayı sever. 

* 134F atilıt• Sabri Efendi: 
(F otoğrafuun dudnl l•tcmlyor) 

Mutaassıp ve kıskançhr. 
Meclis hayatından hazetmez, 
inxivayı tercih eder, başkala
rına az itimat eder. Kararla
rında kat'iyet ve vuzuh yok
tur, tereddüde mütemayildir. .. 

Btıdl Aoram Efendi: BD-
--..~-~-- ı ü k l U le ve 

tıklığa hevcı 
eder. Kendini 

g6sterici hare
ketlere lAkayıt 
kalmaz, ıaka
ya, alaya ta
hammül ede
mez. RUfekaıı 
tarafından ça
buk kızdırılır. 

umumlyeyl tenvir etmek, zehir
den kurtarmak lbımcbr. 

Halk ldareainde alyaat vazi
yette bulunanlar memleketi 
idare eden BaınkJlmlt ıibl 
buauıt mee'uliyet hluile müte
haHİa olmak lizımdır. Yedi ya
tındaki çocuta den vermek için 
muallimi hususi birçok takyldata 
tibl tutuyoruL Bir miUetln efki
nna her fÜn biz: fikir telkf n et
mek lddiıumda bulunan adamlu 
bir takım mOrakabelere tibl 
olmalıdır. Bu mürakabelerin 
batında kanuni mürakabe hnknm
aüz, bu mürakabelerin başında 

evvelen diğer matbuat gelir. 
Ondan sonra cemiyetin aiyaşi 
hayatında bulunanlar mürakabe 
ederler. Kanuni mürakabeler aon 
çar elerdir. 

(Devamı Yar ) 

Nt1catl beg: Sokulgandır, 
ahbap bul· 
mak hususunda 

' müı knl p scnt 
değildir. İnt1-
ı:am buıusun

da tlUzlik glSı
terir. Parayı 

israftan içti-

nap eder. Ar
kada§lıiı sık
maz. .. 

lzmlı daimi karilerimiz-
tl•n Halil Beg: 

"RHmlnhı buılmaaıııı l•temlyer • 
Neıell ve zekidir. Muamele.. 

sinde habrşinaslığa temaynl 
eder. Benliğini ihmal etmez. 
Sayılmasım ister. Heyecan ve 
hayal mevzulanna lakayt de
ğildir. intizam kuyudatına, ka
dın Ye sevgi maceralarına 
yabancı kalmaz. ,,. 

4. M. beg: Çevik ve ça

•·SA:• ..... 

lışkandır. Hllr
riyetini f ula 
sever, ağır sa
:te ve tahak
küme taham
mlll edemez, 
m eraaimden 

ve kuyuttan 
h Oflanmaı:, 
zevk ve aaf a-__ __,_~_.._.:.ı:::z:ı:::ıı:ı 
yı ve eğlen

ceyi ihmal etmez. 

lıin 
latanbul icra Rlyasetindenı 
J.tanbulda Flncancılarda Mahlu

dlye hanmda25Numarah mntauda 
kollektlf ıerlk olarak manifatura 
ticaretile lfÜgal eden Hacı Y akup 
sade biraderlerin Konkordato ta
lebile vuku bulan müracaatı üze
rine icra kılınan tetkikat netice
sinde Koakordato talebinin nazP..rı 
itibare alınınuına ve icra n lf
lia kanununun 278 Ye 279 cu 
maddeleri mucibince borçlu va 
iki ay mühlet Yerilmesine ve !s
tanbulda birinci Vakıf hanında 
AYukat Mehmet Fahri Beyin 
Komaer tayini Ye lıbu mühletin 
lllnı ile beraber .cra Ye İflas 
daireleri Ye tapu alcll memurluk
lanoa blldirilmoalae karar yerilmiı 
oldutn ltln olunur. 
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Yata Girin
Önüne Bir 

Diktiler 
ce Kapısının ' . 

Nöbet ~!LEDEN~ !!IRr_ı_ 90 ______________ __, 

(Her htıkkı malıf ıızdıır J 
Ordu köşkünde yalnız İnek

çi Mehmet Ağa, Abdnlbamf
din en sadık bendeglnından 
olup yazifesi. ineklere bak
makİa beraber AbdtUhamidin 
bol bol yediği yoğurtları 
bizzat yapmaktı. Mehmet Ağa
nın köşkte kalması, oldukça 
mühim bir sebebe mebni idi. 
Abdülhamidin sevgili kedisin
den ve kıymettar güvercinlerin
den mada bir de ( buğa ) 51 

\'ardı. 
Çok cins bir hayvan ol~u

ğu rivayet olunan bu cesım 
cüsseli boğa, hakikaten gayet 
heybetli bir mahl.uk idi. M~h: 
met Ağa buna hır evlAt gıhı 
bakar ve onu ahırın en temiz 
köşesinde büyük bir itina ile 
saklardı. Bir gün bu boğa 
nasılsa boşanmış ve bahçeye 
fırlamıştı. Hürriyetin verdiği 
bUyük bir zevk ve neş' e 
ile başını yere eyüp 
kuyruğunu kamçı gibi 
dikerek bahçede alabildiğine 

koşuyor ve oradan oraya sıç
rıyordu. Bahçede dolaşan d~
hili muhafız zabitler, kendı
lerini nöbet odasına atmışlar
dı. Çarptığı ağaçları bile 
köküııden söküp devirecek 
kadar kuvvetli olan bu kor
kunç mahlüku tutupta yerine 
götürünciye kadar, zavallı 
Mehmet Ağa akla karayı 

seçmişti. 
işte Mehmet Ağanın ordu 

köşkünde kalmasına - eşyalar
dan ve güvercinlerden daha 
ıiyade - bir huğa sebep ol
muştu. O da, sonradan bir 
vasıta ile gelecekti. 

• 
(Lorley) yah, (Aletini) un 

fabrikasının açığında ve sa-

hile yakın bir yerde. du·rv~Y?~
du Abdülhamidin bındıgı ıh
ka. yata yanaşır yanaşmaz, kı~-

h serili olan merdı-
mızı çu a b . Al 
venin başındaki nö etçı ~ -
man neferi, derhal selam 

durdu. . . 
Abdülhamit, hiç kıms~nın 

muavenetine lüzum ve ihtıya.ç 
v gv ır merdı-

venden çıktı. 

I 

Abdülhamidin nakledildiği BPg/erbegi Sarayı 
karşı nasıl bir himaye tavrı ' zabitlere karşı en mutabasbıs 
aldıklarını gösteriyorlardı. Ra- hareketlerle temellfık göste.ren 
sim Beyle arkadaşları, bu tu- bu zat, Lorley yatına 1.gırb~r k . . I irmez derhal azamet ı ır haf muameleden ço sınır en- g G k ş ·f p 

b oz aldı ere erı aşa-
mekle beraber, bu gara ete p e · gerek Ali Beyin 

b 1 b. ..kA t ve nın v 
karşı üyü c ır su une . bütün bu tavır ve hareketleri, 
nezaketle mukabele edıyor- başka bir zamanda olsaydı 
)ardı. pek ehemmiyetsiz birşey .. gib! 

• görUnürdü. Fakat, bugunkU 
ı\bdülhamidin vilrudunu vaziyet itibarile çok mü~imdi. 

müteakip, Alman ceneral kon- Hiç şüphe etmiyorum kı bun-
solosu yata geldi ve derhal lar, ( veli nimet ) lerinin bu 
Abdülhamidin huzuruna çıka- lstanbul seyahatinden büyük 

rak: ümitlere kapılıyorlar; belki de 
- Metbuu mlifahhamim en müntakim hislerle yaşı-

(K~yzer Vilhem Hazretleri)nin yorlardı. 
Lorley yabnda (misafiri has
ları) sıfatile (zatı hiimayun
ları)nı selamlamaya memurun_ı, 
dedi. Abdülhamit, büyük hır 
memnuniyetle konsolosun eli
ni sıkarak: 

- (Muhibbi hassım) impa
rator hazretlerine selam ve 
teşelckürlerimin derhal arze
dilmesini rica ederim. 

Cevabile mukabele etti. 
Konsolos, salondan çıktık

tan sonra yatın süvarisi ile 

b dakika kadar ayakta 

.lf 
ikindiye doğru Konsolos 

tekrar yata geldi. Abdülha-
midin salimen yata girdiğini 
ve beyanı memnuniyet eyle-
diğini imparatora bildir~ ş, 
İmparator da tekrar selam 
göndermiş. Fakat, bu muhr 
bere nereden ve ne su:et .e 
cereyan etmiş; bunu bılmı-
yfilum. l 

Konsolos, yatta çok ka • 
rnadı. Alman zabitanı ile vedn 
ederek çıkarl<en, ( Lorley ) 
yab da demir alıyordu. 

eş t ' 
görüştü ve derhal yatı er- h } •• 
ketti. Pamuk Ma su u 

(Arkası var ) 

Damat paşalar, bir müddet 
Abdülhamidin yanında kal
dıktan sonra muhafızların bu
lunduğu orta salona gelmişler
di. Şerif Paşa; kısacık boyu, 
donuk ve abus çehresi, altın 
gözlüklerinin çerçc:_ve1eri ara-

dan süzülen magrur nazar-
sın k"b" l .1 büyük bir ·ı ır ve aza-

Ceyhan Mıntakasında 
( 1,5) Milyon Kilodur 

ihracat Ofisine gelen nıalii· 
mata nazaran en mühim P.a: 
muk mmtakalarımızdan hırı 
olan Ceyhan taraflannda bu 
seneki pamuk rekoltesi, . tah
minen bir buçuk mılyon 

TürkHavaKartal
larını Tanıyalım 

[ Baş tarafı 1 inci .ayfada] 
için seyrisefer hemen yok 
b:'>i)•di. Akşa?:>a kadar de
niz Ü7.erinde çalkandık. Ne 
yanımızdan, ne de uzaktan bir 
tekne geçmedi. Gece oldu. 
Ortahk zifiri karanhk. tay
yarenin feneri yok. Karan
lıkta her hangi bir tekne 
veya yelkenlinin . U:ıerimi:ıe 

bindirerek maazaHah tayya
reyi batırmak tehlikesi vardı. 
Btitiln gece sabaha kadar 
uyumayarak böyle bir tehli
kenin önüne geçmek ıçın 
gözlerimin blltftn ~uvvetile 
Jiaranhğı delmek istıyordum. 
Nihayet sabah oldu. Bola
yıra doğru silrükleom~kte 
olduğumuzu gördüm ve nıba-
yet Bolayır açıklarında anafor 
sularının tesirile olduğumuz 

yerde demirlemiş gibi kaldık. 
s~hil uzak idi. Tabancanın 

1 sesi işitilmiyordu. Pek -~za~ -

1 
ta bir balıkçı sandalı gorüH -
yordu, fakat o da kendi işi l • 
meşguldü. Nihayet bu aa: -

1 
daim sahile gi~~i.k~en _ ıo?ra 
bize doğru geldıgını gordüm. 

1 O zaman Bolayırda bir istih-
kam inşa taburu vardı. Ku
mandanı Binbaşı Faiz Bey 

idi. ( Şimdi İstanbul hamEıJlar 
cemiyeti kntibiumu~isi] Böyle 
bir tayyarenin Çanakk.ı\aye 
geçeceğinden kendisiuc ma
lumat verilmediği için düşman 
tayyaresi olmak ihtimalini de 
göz önüne alarak yanın:t 
silahlı asker almıştı. F-ğer 

0 sırada yardım istemek için 
yine tabanca 1ttmış olsaydık 
düşman tayyaresi zannile yay

lım ateşi yiyecektik. 

Yanımıza ge1diler •• bizi 
arkalarına bağhyarak sahile 
çektiler. Saat on bir buçukta 
karaya ayak bastık. Bu h~
snpça yirmi dört saat denıx 
üzerinde kalmış oluyorduk. 
Açlıktan uykusuzluktan hali
miz kalmamıştı. İstanbul, tay
yare karagahı bizim bir ka
zaya kurban gittiğimiıe hük
metmişler. Hemen bir tel-
grafla vaziyeti bildirdik. 
Çanakkaleye de malumat 
verdik. Bir torpito ile tayya
re arabası benzin ve yağ 
geldi. Tayyareyi karaya çekip 
önce istihkam taburunun 
misafiri olduk. Ferdası gUnil ' 
deniz pek dalgalı oldu2"tJndan 
havalanmak mümkün olamadı. 

Sayfa 1 -
Kanı Su Gibi ol 

la Bir s n 
İsmail Hakkı Ef. Ta biatin Nadir 
Yetiştirdiği Hilkatte Bir İnsandır 
Zayıf ve kansız. hastalara 

kııvvetli insanların kanını aşı
lamak bugünkü doktorluğun 
tedavi yolunda keşfettiği te
ıirli vasıtalardan bi1'idir. Bu 
yü7.den, Avrupada bir "Kan 
piyasası,, bile doğmuı, muh
telif yaf ve btinyedeki adam
ların kanlan için bir fiat tari
fesi bile yapılmı~br. 

Bir çocuia ( t 00) gram 
kan vermek için (100), btı-

yUklere (200) gram kan ver
mek için {150), {400) gram kan 

.ermek için {250) , (600) gram 
kan vermek için (300), bin gram 

kan için de (500) frank yani 
90-100 lira kadar bir esas ka-

bul edilmiştir. Demek ki vasati 
olarak kanın J[ramı (50) san
timle (70) .antim arasındadır. 

Bazı hususi kıymeti haiz olan 
kanların ıramı ise (30) frank, 
takriben 270 kuruş kadardır. 

Fransada Raymont isminde 
bir mezarcı ıimdiye kadar 
bedava olank ( 452 ) defa 
l.:imıeıiz ve fakirlere kan ver
miş ve bunu insani bir hizmet 
olarak yapmııbr. Bu ticaret 
biı:d8 de ba,Iamııtır. GUlhane 
Tatbikat Mektebi ve Hastaneai 
nezatetçisi Üaküdarlı lsmall 
Hakkı Efendi de timdiye kadar 
l>et befa hastalara kan ver
miştir. İsmail Hakkı Efendi 
( 13 ) ıenedenberi GUlhane 
müessesesinde bulunuyor. tiş
ma.ı, şen ve kanlı bir zattir. 

Kendisile görüşen bir mu
barririmize fsmaiJ Hakkı Efen
di şunlnn anlatmıştır. 

- Ben başkalarına yardım 
ıçın varatllmış bir adamım. 
İnsanlara karşı bUyük bir 
9efkatinı vardır. Bilhasa has
talara çok acırım. Avrupad.ıı 

hastalara 1ıağlamların kan 
verdi!derini okuduğum zamnn: 

Ben de veremez miyim di
ye düşündüm. Çünkü sıhha

tım yerinde, kanım bol.. Ni
hayet haıtanemize geçen
lerde mütekait doktorlardan 
Mustafa Beyin yeğeni geldi. 
Kana muhtaçmış. Kendisin' 
kan vermek ıçın birçok 
adamlar buldular; kanlli: ı 
muvafık çıkmadı. Benim ka
nımı da muayene ettiler te
miz buldular. Çocuğun annesi 
de benim ellerime kapandı. Ben 
do bunu kabul ettim. Şimdiye 
kadar bei defa kan verdim. 

Bugünd de kan verdim, ~im
di hastaneden çıkıyorum. 
Bir de perıembe günil Terir
ıem tam peygamber okka· 
ıile bir okka kan vermit 
olacağı.'D. 

Doktor Süreyya Hidayet 
Bey beni muayene etti. Ta
mam (8) okka kan verebi
lirmişim. Bana Avrupaya 
sf taeo bu kadar kan için 
asgari beı bin Ura ahnm 
diyorlar. Fakat gitmiyecejim. 
Burada vatandaşlarıma vere
ceğim. Yalnız koluma iğne 
batarken biraz acı hiuedi
yorum. Kan alınırken bir 
a~ı duymuyorum. 

Hakkı Efendi Bir Şampi
yondur Da 

Ben verdiğim kanı çok çabuk 
toplarım. Çünkü çok ve te
miz yemek yerim. GOnde bir 
okka et mutlaka yemeliyim. 
Fakat buhran dolayısile hu
taneden daha faı:la yemek 
almıya utanıyorum. Onun 
için maaşımın yarısını da 
lokantaya vennm. Geçen 
flin bir oturuşta (3) er ok
kalık (15) karpoz yedim. 

Geçenlerde açılan çok ye
mek mlisabakasına girdim. 
O gün biraz tok kannla git
tiğim için üçüncUlilğU aldım. 

Günde 8ğle yemeği olarak 
( 1 O) tabak köite, ( 7 ) tabak 
ıebze, ( 10 ) tabak salçah 
makarna, ( 20 ) burma tatlm 
ve yarım okka ekmek yerıem 
ııeş'em yerine gelir. Fakat 
fİmdi kazançlar az. Tasarruf 
etmek mecburiyetinde kalı-
yoruz. Yemeklerimi 
yerlerde yerim. 

Otomobil Faciası 
l:ımir (Hususi) - İzmirden 

Bergamaya giden şoför Meh-
met Efendinin idaresindeki 26 
numaralı tenezzüh otomobili 
Reşadiyenin Bo:ıköy fabrikası 
civarında devrilmiştir. Yolcu
lardan iki kadınla şoför hafif 
ıurctte yaralanmışbr. Ayni 
otomobilde bulunan tüccardan 
Y eniş~hirH Rıza Bey otomo
bilin albnda Jralaral; feci su
rette vefat etmiştir. 

MalOI Gazileri Davet 
Mütekait l 1arp Mr.lülleri 

Cemiyeti Ummmi Merkezinden: 

göstermeden agır a l 
Güvertede, gündelik res~! 

liniformnlarile yatın süvarısı 
De bütün zabitanı ve müsellah 
bir müfreıe, ıelam durmuştu. 
Abdülhamit, evvelA yatın s~
varisine ve sonra diğer zabı
tan ile askerlere iadei selam 
ettikten sonra, süvarinin de
laletile yatın arka salon~n.a 
dahil oldu ve bu anden ıtı
baren bizim muhafu: zabitlerin 
Yazifesi muvakkaten hitam 
buldu. Çünkü salonun kapısına 
derhal ıilihb bir Alman ne
feri, nöbetçi konuldu. 

r::~ e taşıyordu. F ~kat dikkat 

tt. Bizim zabıtlere karşı 

kilo raddesindedir. Bu mi~: 
tarın bir milyon kilosu yer 1 

Deniz üzerinden Geliboluya 
gittim ve limanda tayyareyi 
tekrar karaya çektim. Ak
şama doğru hava biraı: sil
künet bulmuştu. Geliboludlln 
hareketle Çanakkaleye indim. 
işte bu, benim ilk vazife 
uçuşum oluyordu. KAnunusanl 
nihayetine kadar Çanakkale 
cephesinde vazife yaptiktan 
ıonra . Almanyaya gitmek 
tlıere emir aldım. Donanma 
cemiyetinin sipariş ettiği deniz 
tayyarelerinin tecrllbe ve tes
limi için Uç kişiden ibaret 
olan komisyonun reisi ııfatile 

930 senesinde tUttln lkra• 
miyelerini aldıktan ıonra ge
rek 930 senesinde gel"ekse 

- - ....... ====--==,,,..---=- · 931 ıeneıi haziran ayına ka-
mamı~tı. O.:aya gittikten son- l dar olan mfiddetler zarfında 

Muhafız zabitler. yatın orta 
ıalonuna davet edildi, Vaziyet 
gösteriyordu ki Almanlar, ken
dilerince tertibat almışlardı. 
Birdenbire Abdülhamit ile 
b:ıuhafızlarının rabıtasını kes
b:ıek ve onun ıalonu 6nllne 
lr n6betçi dikilmekle ona 

e ım. k i . 
d . yukardan bakma çın 
aıma d ··ks l 

topuklannın üstün e yu e -
miye çalışan bu (damat paşa). 
Alman zabitlerinin ve hatti 

f l . 'n önünde yılışıyor, ne er erını 

kü ülüyor, manalı ve manasız 
ç 1 ·ı k sahte baş reverans an e pe v 

k 1 bir kukla oldugunu va arı 
kösteriyordu. 

Halbuki, Arif Hikmet ~aşa, 
d gı .. ·ıdi Nazik, kıbar. 

böyle e · R 
.. ltefit bir zattı. Gerek a-

°?u e ve gerek arkadaş
sım Bey _ il bir ter-

mebn ve as 
Janna l ediyor ve 
b. ile muame e 
ıye l>rilşüyordu. 

bepsile ayrı ayn g i ti 
• airmez vaz ye 

Yata gırer o. • d AbdUl· 
değişenlerden b.ırı e. Be dl. 

. di kahvecııi Alı Y 
hamı n ı..n. de iken btıtlln 
Ordu k6ıa.uD 

koza, iki yüz elli bin kilos~ 
Amerikan, diğer iki yüz ellı 
bin kilosu da Mısır cinsinden
dir. Bu mıntakamn geçen se-
neki mahsulü ise t,875,000 
kilo idi. 

r 
ON iKiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 13 
Gaıı:ctcml:ı:de on bCf gUnd• bir 

yermekte olduJumu:ıı Patrnn11 
bedava almak lıtiyorıanı:ı:, bu 
kuponu kulp saklayınız V• l5 
kupo:" toplayınız. Pntronlnrımı~
dan pek memnun olacakıımz. 

Patronlar neşredlldllderl gila· 
den itibaren 1ıtnnbul karllerlmlı 
blr hafta, ta,ra karllcrlml:ı on 
gtın içinde kuponlannı gZlnder
melldlrlcr. Ba ınUddet geçtikten 
•orıra kuponlar kabul edilmez. 

5 tubat 330 tarihinde lstnn
buldan hareket ettik. Arka
daşlarımdan biri bahriye yilz
baııst tayyareci Sami, ( timdi 
binbaf& mlllekaidi olup hrnir
dedir. ) diğeri bahriye mll
lAri mi t areci lsmail ( yUz-
b şı mut kaidl olup fım ·;de 
tayyare fabrikasında çalışıyor.) 
Beylerdi. Tnyyareoin sipariş 
edildiği fabrika o ıama.na ka
dar hiç denb tayyare.si yap-

r alb ay 1 eçtiği halde tay- r vefat edip te bu defa tevzi 
yareler henfiz meydanda yok- olunacak ikramiye için 11ker-
tu. Fakat biz bu .znman zar- Jik şubelerince tanıim kıhnaa 
fında bov durmadık. Alman defterlere kaydolunmıyan ma-
bahriye nezaretine milracaat !ul ailelerile 

00 
senelik maar 

ederek Alman ordusu şeraiti lannı aldıklarından dolayı def. 
mucibince tayyarecilik imtiha- terlere kaydedilmlyeıı ma161 
nı vermek lb:ere Ye mallima· iazilerin vesikalarile derhal 
tımızı ıiyadelcıtirmemiıe mil- Veznecilerde cemiyet merke-
ı ade edilmesini rica 3ttim. !ine müracaat etmeleri. 
Gerek Berlindcki kara ve ge-
rekse Balbk ıahllindeki deniz 
bıyyare kara1g lılarında bir
çok uçuşlar yaptık. Amelr 
ve ll!U:Ht bit'çnlc Jer.aler gör
dnk. l~lhııyet imtihan verdik 
ve lmpııratorun mUsnadei 
m hs~so5ile biı:e tayyarecilik 
şe•~adetnan:ıesi ve alimeti 
mahsusası verildi. 

iki Kulltp Azasını Davet 
Beylerbeyi terbiyei bedeniye 

Kulübü ve Anadolu Boğaziçi 
gençler KulUbU reislik1erinden: 
26 Eylu; 931 Cumn günü her 
iki kulilp azaları C. H. Fırkası 
Bcylerb yi nahiye merkezi 
blnasmd saat 10 da fcvkall· 
de içtimaa davet olunur. 
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Haydarpaşa Banliyö Hattının Yeni Tarifesi 
Türkiye Seyrisefain İdaresinin 15 Eylül 931 Tarihinden İtibaren 

KADIKÖY - HAYDARPAŞA TARiFESi 
Sefer numarası 

Kadıköyünden kalkış 
Haydarpaşadan kalkıı 
K<;prüye varıı 

Sefer numarası 

KöprUden kalkış 
Haydarpaşadan kalkıı 
Kadıköyüne varış 

3 5 13 15 17 J 9 21 29 25 27 29 31 33 35 37 39 4 J 43 45 47 49 51 53 55 57 59 

2 4 6 8 1 o 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

( 2 ) Numaralı seferi yapan vapur PERŞEMBE, CUMA, PAZAR, günlerini takip eden ıece Haydarpaıaya uj'rar. 
( 59 ) Numaralı aeferi yapan vapur PERŞEMBE, CUMA, PAZAR, günleri Haydarpata'ya uirar. 

'iiiiiilliiliSmismlim,liliiTmip;iliiiiifıirmhmnamlijıirh=av=a=la=r=d=a==-v=a=p=u=rl~ar-==b=ul~u-n~du=k=l-ar_ı==m-a=h=a=ll=er=d=e~n===k~a=lk-m_a=z-la_~-----;:;;::;;-;:;:::;::=;-:-:;:;-------------=--------------=-------------=-==_,..-=--=-------' 
1 VAPURLAR 1\ ctotş KATARLARI _ --~~ ~,-:--! -:-1~,P~t ---ı --.........-oıta-ı -ı-----~oıta - 1 1 Poıta ) 

lstasiyonlar ~ 12 1 14 16 18 °8 a 20 22 24 26 28 4 30 32 34 2 36 38 40 42 44 10 46 
BugUn Beklenilen Vapurlar Köprü H. 6 25' 6 57 7 30 sö5ı 8 05 8 40OM11 4013 ıo 13 5514 35 15 1016 2017 o 17 0517 5518 4019 1019 55120 4020 40,2~2~15'1~~ 

Selamet· Türk· Ayvalıktan .J M. 6 45j 6 15 7 50 8 25 8 25 9 00!10 15 12 00113 3014 1514 53115 30 16 40 17 2 17 25
1
18 1519 0019 3020 15

1
21 ooJ21 00122 35 

Millet - " • Rizeden Haydarpaşı H. 6 50 7 22 7 55 8 30 9 ()() 9 1010 2012 0813 35114 2015 30 15 40 16 4517 3 18 05~ 18 2019 05,19 3520 2021 0521 4122 
Gülnihal " Bandırmadan Kızıltoprak 6 58

1 
7 30 8 03 8 38 9 1810 28 12 1613 4314 28 15 48 16 .5317 3 18 2819 13 19 43'20 2821 13 22 

Yenidünya'' • Mudanya, Fencryolu 7 021 7 34 8 07 8 42 9 2210 3212 2013 4714 32 15 5216 5717 18 32 t9 1719 4720 3221 17 22 52 
Gemlikten Göztepe 7 07 7 39 8 12 8 47 9 2710 3712 2513 52 14 37 15 57 17 02 17 4 18 3719 2219 52 20 3721 22 22 57 

Feyaz-Türk ·Bandırmadan Erenköy 7 11 7 43 8 16 8 51 9 3110 4112 2913 5614 41 16 0117 0617 51 18 4119 2619 56120 4121 26 23 Ot 
AssirJa ·balyan· Triyesteden S d" 7 14 7 46 8 19 8 54 9 34 10 44 12 32 13 59 14 44 16 04 17 0917 5 18 44 19 2919 5920 44 21 29 23 04 
Afrodite " • Cenovadan B~:t~~~ı 7 18

1 
7 501 8 23~ 8 58 9 3810 4812 3614 0314 48 16 08 17 13 17 18 4819 33!20 0320 4821 33 23 08 

Bulgaria - Bulgar - Pireden Küçükyah 1 1 1 1 10 51 1 14 06 1 1 1 18 . 01 1 19 36 J20 51 1 1 1 
Angkor • Fransız • Mar· Maltepo 7 27 8 32 9 07 9 47 10 57 12 45 14 12 14 57 16 17 17 22 18 OT 18 57 19 42 20 57[21 42 23 17 2 

•il8yaudgaUnll Gı"deck Vapu~lar Kartal 7 35 8 40

1

9 15 9 55111 0512 5314 2015 051 16 2517 Jo1 ıs ı 19 0519 50 21 0521 50 23 25 2 1 
Yunus 7 39 8 44 9 19 9 5911 0912 57 14 2415 09j 16 2917 34118 t 19 0919 54 21 0921 54 23 29 2 1 

Gülcemal • Türk • lzmir, Pendik 7 42 8 47 9 221 9 40 IO 0211 1213 0014 2715 12 16 0316 32 17 37 18 22 18 3819 12/19 57 21 12121 5722 2 23 32 2 J 
Pire, İskenderiyeye 

Mersin • Türk - Ayvahğa DÖNÜŞ KATARLARI 

Asya -Tnrk - Mudanya Gem- j ı 1 ı 
liğe 19 °t• ı 21 23 1 25 1 °l a 1 27 29 1 31 

Sinaia-Fransız- Nevyorka 8 47 9 33 9 4710 3211 42112 1913 07114 19!15 07 
1 

Poıta 1) 
33 35 37 1 39 41 43 45 

16 17 17 00 18 IO 18 4519 00 20 30
1
20 54ı·22 3 

lstasiyonlar 1 Poata ı 1 
11 9 13 ' 15 17 

Pendik -
Vesta • ltalyan - Triyeıteye 8 50 9 50 ıp 35t1 45 13 10

1

14 22 15 1 
Bulgaria - Bulgar· Varna, 8 54 9 54 lO 39t1 49 13 1414 26ı l5 t 

Burgaz 9 03 10 0310 4811 58 13 23
1
14 35 15 2 

16 20 7 12 18 13 19 03 20 3320 5722 4 
16 24 17 16 18 17 19 07 20 37121 Ol 22 
l 6 33 17 25 18 26 19 16 20 46 21 1 o 22 

H. 5 39 6 20 6 42j 7 17 
Yunua 5 42 6 451 7 20 
Kartal 5 46 6 49 1 24 
Maltepe 5 55 6 58 7 33 

Atinaya seyahat 
24 Eylül 931 tarihinde yapıl· 

maın mukarrer Atina seyahati 
1 teşrinievvel 931 tarihine kal
mıştır. Ve ı 

HELUAN vapuru il• icra olu• 
nacaktır. Bu teah· 

hurdan blllıtlfadc ıeyyahlu Balkan 
olimpiyat oyunlanna hn:ı:ır bulunablle· 
ceklerdlr. Fada tafılllt için Galatada 

Rıhtım caddesinde 'J7 • 29 No. N. A. 
Koıııtantlnldiı acentalıtına mUracaat 
edebilirler. Telefon: 8. O. 3126 

Mukaddema İıtanbulda, Alyanak 
banmda, 19 numarada iken halen 
lkametsrahı meçhul bulunan Abdül
kerim ve Yuıuf Mazhar Beylere 

lıtanbul 21n.:l icra memurluğun· 
4an: Art•t Bahtiyar Elendinln 339 
tarihli bir kıt'a bonoya mültenl
den z.immetinbde alacaj'ı olduğunu 
iddia eylediği dört yüz elll Uranın 
hululO Yade tarihinden itibaren 
maafab: n muarifi haciz. 7ollle 
temini tahıill huauıunda dalıe• 
ml&e •ukubul- mlracaat •• ta• 
lebl Gı:erine müddeabib borcun 
teı•iyeaini mutu:ammıo olarak 
berayl teblit mübaşiri marlfetile 
tarahnua •önder ilen lSdeme 
elDl'i ikaınetrihınmo meçhull-
1eti terbi ile tehllt kılınamamıt 
ye tebliğatı muktaıiyenlo ila
nen lfaaı takarrür etmlt ol
ma11na mebni tarihi netrl lan
dan itibaren bir ay .zarfında ve 
931 • 1059 doıya numaraılle ic
ranın durması hakkında tlf alıen 
Yeya tahriren bir illraaı l<anuni 
aerdeyle111edftiniz ve müddeti 
meı.kürenin hitamını milteaklp 
aekb rnn zarfında deynl me:r:kQ
ru eda veyahut itfaya tekabQI 
edecek emnl lrae etmediğiniz 

takdirde bermuclbi talep muame• 
llb lcralyenln rıyabını.zcla lnfa-
1.1na teve11BI .kıhnacatı rnaUimu
munuı bulunmak ve olba,takl 
ödeme emrinin makamına kaim 
olmak flzere keyfiyet illn olunur. 

Küçükyalı ı 1 05 
Bostancı 6 05 1 08 
Suadiye 6 09 1 12 
Erenkö·y 6 14 7 17 
GlSztepe 6 18 1 21 
Feneryolu 6 21 7 24 
Kızıl toprak 6 23 7 26 

Haydarpaı1 ~: 6 30 700733 
6 35 708738 

Köprll M. 6 52 1 2s! 1 55 

1 40 
1 43 8 22 
7 47 8 26 
1 52 8 31 
7 56 8 35 

~ 7 59 8 38 
8 01 8 40 
8 08 8 47 

1 8 131 8 52 
8 301 9 09 

9 10 1 ı 1 13 30. ı 4 42 1 
9 131 10 1310 5812 08 13 3314 4515 
9 17 101'711 ı 02 12 12 13 37 14 4915 37 
9 22 10 2211 t 0712 17 13 4214 54115 42 
9 2.6 1 o 26 ı ı 1 1 12 21 1 3 46 14 58 15 4 
9 291 ıo 29 11 14 12 24 13 49 15 01 115 4 
9 3 t 1 o 31 l11 l 6 12 26 1 J 51 15 03 15 51 
9 3810 0510 38J1 2312 33112 5213 5815 1015 
9 43 1 o 20 1 o 4J 1 1 28 12 38 13 t 5 1 4 03 15 l 81 ı 6 o 

10 00 10 37 11 00 11 45 12 55 t 3 32 14 20 15 35 16 2( 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 4317 35 18 36 19 2620 1820 5621 2023 o 
16 47 17 39 18 40 19 3020 22 21 0021 24 23 
16 52 17 44 18 45 19 35\20 27

1

21 0521 2923 1 

!~ gg !~ ~~ !~ ~~ !~ ~~~g g!~! ~ıi! ~I~ ~. 
l 7 o ı t 7 53 18 54 19 44 20 36 21 14 21 38ı23 
17 0818 00 19 Ol 19 2519 51 120 4321 21 21 4523 
11 t31 ıs os 19 os 19 4019 ssıo 4821 28

1
21 00

1

1
23 

17 30, 18 22 Hl 2519 57 20 15 21 05 21 45122 1023 

l - 45 ve 46 numaralı katarlar 1 hazirandan 31 birinci teşrinc kadar işlerler. 
2 - 47 numaralı katar yalnız PERŞEMBE ve PAZAR günleri ; 48 numarala katar da CUMA ve P AZARTESI günleri işler. 

HASAN
ZEYtiNYAGı 

Hamızı7etl yoktur, t•rbet , 
a"fhl tathdır. Yemeklerde, ea· , 
latalarda ve tatlılarda iıtimal 
olunur. Kum, böbrek, meaane, 
bllhuaa Karaclter, aafra, aa· 
rılık haatahldartnda içilir. 

lıtanbul Mahkemei Aıliye 
3 Dncll hukuk dairesinden: 
Şi~llde Mecidiye klSyUnde 8 
No. lu hanede mukim Cuma 
Ef. tarafından aynı hanede 
mukim Ayte binti Bektaı 
aleyhine ikame olunan dava· 
dan dolayı mahkemeden aadir 
olan ve K. M. nin 132 ve 
138 inci maddeleri mucibince 
sıumaileyhlmanın boıanmala
rına mütedair bulunan 19-9-
931 tarih •• 652 No. lu ila
mın ikametglbı meçhul bulu-
nan Ayşe Hanıma lllnen teb· 
ifil tensip edilmiı oldutun• 
dan teblii makamına kaim 
olmak ilz.ere ilim ıuretinin 
mahkeme divanhanesine talik 
edildlii illn olunur. 

Sovyet Antrasit omurü 
SALAMANDRA ğ ~ KALORiFER 
Pcrmanent, Goden vesair 

sobalar için 33 kiloluk mU

hnrlll çuvallarda teallm edilir. 

Sahş merkezi - G~lata 

Arapyan Han 137 

Telefon: B. O. 4587 

Her Mahrukat 

.... , . .,. için hususi antrasit, 
bilumum Şofaj Santral 
kazanlarına dahi tav-
siye olunur. Zira sar
fiyatla pek idareli ve 
kullanışında temizdir, 

Depolarından isteyiniz 

ARNAVUTKÔY'ÜNDE - TRAMVAY CADDESİNDE 

Leyli FEYZİATİ LİSELERİ E~:k 
ANA SINIFI - iLK KISIM - LİSE SINIFLARI 

Kaylt için her ıOn ıaat 10 dan 17 ye kadar mürcaat edilebilir. 19 eylGI eumarhı•i glıııil 

batlamıtbr. Talep edenlere mektep terifnameal glSnderillr. Telefon, Bebek 210 

İstanbul 8 inci İcra Datreainden: 
93P - 8800 dosya numaraaı ile 

alacakh Suphl bey vekili avukat 
Muammer Salih Beyin, borçlı 
Beyoğlunda Kumbaracı yokutun 
da Adil Bey hanında No. 8 de 
mukim maranroı fabrlkuı Hhlbi 
Teodoraki biraderler zimmetinde 
mahkiimünblh alacafl olan esrayri 
teslim üç yiiz. yirmi bir Ura k1rk 

' 

iki lcuru4un temini latifaaı zım· 
nında borçlunun fabrlkaııncia 
haczolunup yeddi emanete tevdi 
edilmlt bulunan Kapel markah 
bir ac!et terit ve deatere maki· 
neılnln furubtuna karar nrllmiş 
olmakla bermudbl karar me&kllr 
mahcuz m•klnenin mahalltnde ve 
27 • 9- 931 tarihine mlaacllf paz.ar 
günü •aat on bir ile oa iki ara· 
amda bilmtıayede aaldaeatından 
talip olanların ynm Ye nktl 
mezkQrda mahallinde baıır bu-
lunacak olall icra memuruna mü
racaat etmeleri Ubumu ilin 
olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt Ye zührevi haatahklar teda·· 
vihaneıl. Karak8y hilyGk mahal· 
leblcl yanında No. 34 

ZA Yl-E7141 9S3 tarihinde lıtanltulda. 
t•davtde bulundufum eaaada hllvlycl 

nrakamla Bancmma mektebi ldadl.lin· 

de11 alıılığım t•hacletnameml zayi ettim. 

Yeııl.lnl alacafımdaıa eaklılnln hükmO 
yoktur. 

TEŞVlKl SANAYi Li.~1 :: ~~~:' l ... 1'
7 lLAP LİSELERi ~~ ~; I ~ . .l'l...ı kısımlan 

Akhlur Haplıaae Ye teyldian• 

Mtıdlitil Masluna 

Hammlar Biçki Dikiş Mektıbi MUdUrlUğUnden : 
Seı-ılall wau111a açıktır. Dtllaı&Jl7a yoktur. Talebe kayıtlan bqlamııtu. 

Matb11 pro,ra• mektept- aluur. Adru ı Çartıkapı Atik Allpqa ca•U kartııı. 
Telefonı 2.2904 .. 

MUe11lıl ı N E B f Z A D E H A M D 1 
Reamf der• proıramlannı tamamen tatbik eder. Ecnebi llaaa tedriaah, ecnebi mekteplerine kaı'lyyan ll•um 

lurakmıyacak bir aBkemmeUyettcdlr. Talim ve terbly• heyetleri memleketfml&Ja en rtıslde mUalllıa \'e mllıebbtlvladea 
m••kkepttr. Aaa •• baba, yawul•uu iNKILAP LiSELERiNE her h•111ta tam bir emalyet •• huw11 kalple t..ılm 

edebUlrler. Mufuaal l&ahaame nrecejinla adreae ı3nderlllr. Mektep NuruN1Daal7ededlr. Telefo111 2001' 

----..... ...... .-
MATBAA! EBUZZİYA 

SU.ipin Ali Eler-. S.U. ıtqıp f. 


