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İsterlingin Sukutundan Nekadar Zarar Ettik ? • 
JJ;,. Maliye 
Memuru 
1'evkif Edildi 
iki Maliye Memuru 
liakkında İhbarda 

Bulunuldu 
Bir hafta ~el Kadık6y 

Maliye Tahsil ıubeainde mll
binı bir ihtilas yapıldığı Def
terdarlığa haber verilmiıtir. 
Defterdarlık tetkik memur
larının yapbğı tetkikat ne
ticesinde Kadıköy Maliye 
ıubesi Tahsil memuru Fevzi 
Beyin mühim miktarda bir 
para ihtilAa ettiği sabit olduğu 
için evvelki gün tevkif edilmiı· 
tir. Defterdarlık tabkikab ta· 
mik etmektedir. 

• Erenköy kuanç memuru 
Ruhi Beyle muavini Fuat Be
yin Erenköy Alman bağcılık 
Ye şarapçılık ıirketinin (11) 
!>in liralık vergisini ( 1500) li
ra alarak sakladıkları hakkın· 
da Defterdarlığa bir ihbar 
yapılmııtır. Defterdarlık mın· 
taka Maliye tetkik memuru 
RU§til Beyi bu itin tetkikine 
memur etmiştir. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Hükumet 
Tahkikat 
Yapıyor 

----
lsterlingin Sukutundan 
lzmir Ticaret Mıntaka
sının Zaran Nedir? 

İzmir, 29 ( Husuıt ) - Ev
•elki gece geç vakit hUkQmet 
merkezinden İı.mlr mıntakaaı 
Ticaret Müdürlüğüne bir tel· 
graf geldi. 

Bu telgrafta lsterllng suku· 
tunun lkbsadt mıotakada yap
bfı tesir hakkında malümat 
lıtenmekte ve zararın teshit 
edilerek derhal telgrafla lk
tıaat Vekiletine gönclerilmesl 

bildirilmekte idi. 
Telgrafta ( 11 ) sual ıoru

hıyordu. 
Derhal bet bankacı ve ma-

Uyeci mllhim bir içtima yapa· 
1•k cevabı hazırladı ve hUkü· 
nıete blldirdL 

Dnn alqam nzerl de ibra· 
cat tacirleri, maliyeciler ve 
bankacılar Ticaret Odasında 
toplanarak lngiliz llraıının 
•ukutundan doğan vaziyeti 
·~ verilen cevaptaki esasları 
lörliıtWer. Ayrıca tafsillt 
•trcceğlm. Adnan 
~[ fıluhablrlmlı bu tafılllb 1röader• 

lir. S Uncll 1ayfamısdadır.J 

incir Faaliyeti Ba,ladı 
lltı lınıir, 29 ( Hususi )- liter· 
ta-! hubram yllzUnden kapa· 
\titr incir hanlarından iki.al 

----~ açıldı. Jiro mtie11eseıi 
• Y&ı!DiJa bqladı. 

Dil Encümeni Tekrar Sof!!,aA • • 
e• Maglubıyetı 

Vucut Buluyor• - Ve Bir Sporcu 

ilk Faaliyet Ofarak İmlci Liigatinde 
Bazı Değişiklikler Yapılacakmış 
ıDil Encümeni· tar:ıfından tertip. 

e.dilmiştir. · 
t!lı. ~·· .... ""~~~ ......... '"""" .... J\ıAd • 4"" ........ - ... .........,,...._ 

Sofyadaki Millt Takı
mın Hemen Takviyesini 

İstiyor 
Aldığımız telgraftır: "Ta· 

kıoıımızın Bulgarlara kartı 
olan feci ve hazin mağlft· 
biyetini F ederaayonun nasıl 
tellkki edeceğini bilemi· 
yorum. Sırplara kartı da 
böyle bir akibete uğrama· 

~ .......... a Lügati 
Millet Mecllsindtı ayrıca haber veril- J 

931 blltçesi mD..ıa· mcktedir. 

kere edilirken, Çan· ~~ · IA ~ fı Diğer taraftan 

oıık ve milli ıerefimizin 
sıyaneti namına Zeki, All
eddin, Mehmet 'Ve Cevat 
Beylerin şu Uç gün zarfında 
Sofyaya hareket ettirilerek 
takımın takviye ettirilme
sine gazetenizin tavassutta 
bulunmasını elim teessür 
ye heyecanlarımla arze-

kın Meb'uıu Ta· ~ _,....,. öğrendiii mize g&. 
(At Beyin 'Verdiği re, encOmen faaliye-
bir takrirle Dil Encümeni il· te başlar batlamaz, ilk olarak 
ga olundu. imla lftga?i Ozerinde tetkikat 

Fakat mevıuk olarak haber yapacak, lugatin birkaç ae-
aldığımııa g6re, Dil Encllmeni nelik tecrübe ile tesbit erlil· 
bugünlerde yeniden, huıuıi miş olan ekıiklerinl tamam· 
ıurette teşkil olunarak faali· lıyacak ve kelimeler tizerinde 
yete geçecek, Mecliı tekrar bazı tadil ıekilleri kabul 
açıldıtı zaman da resmiyete edecektir. Bu arada TOrk 
intikal edecektir. EncDmenin alfabesinde bazı tadilat 
bu seferki teıekktılünde daha yapılacağı 6frenilmektP-dir. 
ciddt ve daha çabuk it Ezcümle alfabeye ( keçi ) ke-
görebilmesinin temini için llmeainde telaffuz edildiği 
bazı esaslar kabul olunacağı [ Duamı 3 üacfi aayfada J 

Artık Spor Seyahat
lerini Bırakmalıyız 

Federasyon Reisi Hamdi Bey 
Mağlubiyet Hakkında Ne Diyor? 
Milli takımın Bulgar takı· 

mına yenilmeıi, efkln umu· 
miyede, sporcular aleyhine 
dönebilecek derin bir teessür 
hisıl etmiştir. T eşkilAt poli· 
tikalarına vikıf olmıyan, ıpo· 
ru seyri için ve uzaktan g6-
rünllşile ıevenler haklı olarak 
bu sefer de mağlubiyetimize 
mazeret arayanlara hiddet et· 
metedirler. Hakikaten her se
yahatten sonra, saha, hava, 
hakem ve saire hakkında kırk 
dereden su getirerek teviller 
blllmak artık efkarı umumi· 
yede ıuitesir yapmaktadır. 

Tal.. ilk olimpiyattanberl 
her Avrupa seyahatimizde 
c:iUz~nelerce gol yiyerek avdet 
ettik ve her sefer yediğimiz 

, ollere yeni yeni ma~eretler 
g d k Bugün sporu bıhakkm 
ara 1 

• 

nl sporcuların buldukla· 
seve er, . l 

tler doğru bıle o sa, 
rı ·nazere Ô 

• 'l karşılıyorlar. nil· •stihza ı o 
' d taptaze Rusya seya· 
mU~ .e "teaddit mağlftbiyet-
ba~ının ~u üstüne de futbolde 
lerı, ~onu lan Bulgarlara kar· 
çıragımız o . t'ımiz dururken 

(ı:! 1) beııme 
tı "" k can sıkıcı 
bot teviller ço keal nıüte· 
bal alıyor. Bu, her 

Son maçta, verdiği pasla 
merkez mülıııcim Hokkıga 
tol fırsatını veren Re1bil 

euir eden Sofya nıağlübiyeti 
hakkında, F ed'!rasyon reisi 
Hamdi Emin Beyle görilşen 
bir muharririmize Hamdi Bey 
kanaatini şu cümlelerle söyle
miştir. 

- "Bi~im takımların böyle 
beklenmiyen mağUibiyetlerl 
ve galibiyetleri bence şanı 
işidir. Çünkü muntazam bir 
ıekilde ve devamla bir surette 
çalışmamış olan takımlarda 
istikrar aramak doğru olmaz. 
Takımlarımızm aldığı galibi· 
yet ve mağlubiyet neticeleri· 
nln de hesaba ve bir ölçüye 

l Devamı 6 ıncı aayfada J 

derim. " 
Balork<Sy, Kartaltepe, •ıkl 

ıporculardaa v• karilerialsdea 

Asım 

• 
lzmirde 
Teessür 

İzmir, 29 ( Hususi ) -
MilJi takımın Sofyadaki feci 
mağlubiyeti burada teessür 
ve asabiyet uyandırdı. Umumi 
kanaat takımımızın Rusya 
mağlubiyetlerinden sonra Bal-
kan takımlanna tefevvuk ede
ceği zannını taşıyordu. 

Bilhassa Zekinin ve kaleci 
Malikin kadrodan çıkarılması 
asabiyeti faılalaıtırmaktadır. 
Spor mıntakamız lzmirden iki 
müdafaa oyuncusunun Milli 
takım için tecrUbe edilmeıini 
istiyecektir. 

Adana 
Çiftçisinin 
Bir Talebi 

Bir Heyet Borç için 
Hükumetle Temasa 

Memur Edildi 
Adana, 29 (Hususi)- Çift· 

çiler kredi meselesi etrafmda 
yeni teşebbiisatta bulunmak 
üzere bir heyet seçtiler. Bu 
heyet burada bankalarla ve 
lktısat Vekiletile temasa ge
çecektir. 

Çifçilerin umumi arzusu 
borçlarmın bir miiddct tcci
Hdir. Umumi noktal nazar bu 
müddetin on sene kadar 
uzatılması şeklindedir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nüahadAn Devam) 
Bizim istedi~imlz t•Y bu me

deni cemiyet ve heyete hürrlye· 
tin her türlQ nimetten müıteflt 
ol mı aı için şuurlu ilimle mikeh· 
hez m~rifetlc, bila-l ile, dirayetle, 
aamimıyetle be:ıenmlt ve güzel
lenmit bir dütünme, çalışma ve 
anlama hürriyeti temin içindir. 

(Devamı 7 inci uyfada ) 

Türk Hava Kartal
larını Tanıyalım .•. 
Milli Mücadelenin 

Giinlerinden Bir 
En Acıklı 
Hatıra ... 

YAZAN: Siuil Tayyareci Hagrünnu 

Şehit taggarecl Cemal B. 

Harpte ordular taarruz veya 
müdafaa bazarhklan yaparken 
tayyareler düşmanın her gtin
kU vaziyetini keşf ve teıblt 
eder. Ordunun gözll, tayyare
ciler de onun göz bebekleridir. 

Milli milcadele esnasında 
bir hafta kadar hava hlkimi
yeti Yunanlılara geçmişti. 

Mütemadi keşifJerimiz ve bom
bardımanlarımıza mini olmak 
için avcı tayyarelerile kuvvet
lendirilen Yunan tayyare bö
lükleri iki kıymetli kardeşi· 
mizi şehit etmiye muvaffak 
oldular. Fakat bu iki şehit 
onlara pahalıya mal oldu. 

Afyon civarında keşif yap
mıya ve düıman kıtalaraoı 

bombardımana memur edilen 
tayyareci Cemal ve riaıt Y,Yz
başı Babaettin Beyler dilıma· 
nın gerilerine sokulmuş ve bir 
keşif yapmışlardı. Düşman 
karargahlarını ve kıtaatinı 

bombardıman ettikten sonra 

Şehit taggareci Bahaeddin B. 

Afyoa: Yunan Tayyar• Kararglhı 

25 Temmuz 338 

KAHRAMAN, CESUR 

TÜRK TA YY ARECI 
KARDEŞLERiMiZE 

Dllıı iki •aat ; dört avcı tay
)'aremlzle kahramanca çarpııaa 
ve bir tayyaroclmlıl yaralayıp 

dlfor bfr tayyaremlıd aukut ettiren 
bir ketlf tayyarenhr:deld fkl loy· 
metJI kardctlnls Gaslıg51 cfv:mada 
tehft olmuşlardır. 

Yana kahramanlara llyılr Ye 
terefll bir aurette cenaselerlal 
merHlm ve lhtlfalle kaldırma11 
Yunanlı mealektatlarınıs bir va• 
zlf• addeder n kahraman Tllrk 
tayyarecllerlne beyaaı tuly•t 
•yler. 

Yunan Taggarecile1rl 

iki düşman avcı tayyaresinin 
hücumuna uğradılar ve mUthi7 

bir haYa muharebesine giriı· 

tiler. Her ikiıi de ıon sistem 
olan bu iki avcı tayyareıile 

( Devamı 7 inci 1ayfada ) 

Sesli Sinemadan Çıkarken ... 

Sağır - Utanmadan bir de " sesli film diye ilAn 
t • 1 f'I d 1 " e iT"~ e... l.m o ya 01% patlıyan bir top seai duydum r 
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(Halkın sesi]( DABILİ A IBLI Günün Tarihi 

Sofya Mağliibiye- R . 
ti. V M.. 1 1 esım e uta ea ar u l "" noca ıgı 

Milli takım evvelki gün • 
Bulgar mil!i takımına 1 - S TÇl•n 
mağlüp oldu. Alakadar ~ ~ 
halk bu mağlüblyet karşı-
ımda tayanı dikkat mfit3- Q t M kt J ti•h 
leıılar acrdediyorlar. Ya- r a e ep m a-
zıyoruz: nında Kazanamıyanlar 

Ahmet 8. Orta ticaret mektebi 
taıcbeaınde" 904 Teşebbüste Bulunuyor 

Sporcuların Sofyada mağ
lup olacaklarını kuvvetle tah
min ediyordum. Bunun için 
de iki sebep buluyordum: 

1 - Giden takım tam ma
nasile milli bir takım değildi. 
Ekseriyetini Galatasaray ve 
Fenerliler teşkil ediyordu. Bir
kaç kıymetli oyuncumuz ta
kıma alınmadı. 

2 - Milli takım alelacele 
seçildi ve temrin yapmadan 
hareket etti. 

Jfo
Sadreddfn Bey ( Fatih Talebe Yur

dunda) 
- Rusyada mağlüp olduk, 

ıimdi de Sofyada ilk maçımızı 
büyük bir sayı ile kaybettik. 
Giden oyuncularımızın kuv
vetlerini inkAr etmek mümkün 
değildir. Fakat oyuncularımız 
ıah.ai oynamıılardır. Zeki de 
ittfrak etseydi bu akıbet 
muhakkaktı. Oyunculanmız 
bundan sonra mUtesanit bir 
ıekilde oynarlarsa nevmit 
olmıya mahal yoktur. Belki 
Taziyeti kurtanrlar. .. 

Rahmi Bey ( Ş.hzadobatı Letafet 
apartımanları ) 

- Bende töyle bir kanaat 
Yar: Bizim ıporculanmız ba
rice kazanmak için değil yal
nıı gitmek için hazırlanı
yorlar. Bugünkü takımdan 
daha kunretliıini ve daha 
teaanUtlll.sUnli seçmek pek 
Ali mümkündü. 

• Etem B. (Aksaray KUçGklanl'a 
tramvay caddul 7) 

- Sofyadaki maçı idare 
den Macar hakem oyuncula
rımızı çok fazla kombinezon 
yapmakla itham ediyor; şah
ıl oynadılar, diyor. Bence 
giden oyunculanmız Türki
yenin birinci sınıf oyuncuları 
idi. Deınek ki Bulgar takımı 
bizden daha kuvvetli imiş. 
Bunu kabul ederek spor sa
buındaki noksanlarımın ik
male çalışmak pek insaflı bir 
mlltelea olur. 

• Nusret Bey Koaka tramvay caddeal 17 

- Beynelmilel birçok mU
ubakalara ittirak ettik. Ruı · 
1• gittik. Hep mağlup 
eiduk. Ondan ıonra birçok 
Jıdikodular yaptık. Fa1..at 
hllA mütenebbih olmadığtmı% 
anlaşılıyor. Milli takım :5eçi
lirken dah{, bitaraf ane hare-
ket etm:ik laz:mdı. Zeki 
gibi kıymetli bir oyuncu ta
kıma alınmadı. Bu mağlübi-
1et ıon bir ders olmalıdır. 

Ortamektep resim mual
lim muavinliği için güzel aan'
atler mektebinde açılan ehli
yetname imtihanları bitmiş ve 
dün netice anlaşılmışhr. imti
hana ikisi Hamm olmak Uzere 
14 muallim ve mektep talebesi 
iştirak etmiş, bunlardan Rıza 

ve Sadık Efendiler 22 ve 20 
numnra alarak muvaffak ol
muşlardır. Dolgun numara 
alamayanlar dün bir istida ile 
Maarif Vekaletine müracaat 
ederek imtihan evraklannm 
yeniden tetkikım veyahut bir 
jüri taraf odan tekrar imtihan 
edilmelerini söylemişlerdir. Ay
nca İ.tanbulda bulunan Maarif 
müsteşarı Salih Zeki Beye de 
mfiracaate karar vermişlerdir. 

Şüpheli Ölüm 
Darülacezede Bir Çocuk 

ilaç içip Ölmüş 
Darülacezede, birkaç gün 

eVYeJ hutaJanan bir yaşla

rında bir çocuk yaptınlan 
reçete ilaçlarım kullandıktan 

sonra ölmüttür. Müddeiumu
milik bu ölümü şüpheli gör
dilğii için çocuğun cesedini 
dün morga naklettinııittir. 

Beyoğlu Jandarma Kuman
danıığı tahkikatla meşguldür. 

Beyazıt Havuzunu Kim Soydu? 
Birkaç gün evvel meçhul 

bir ıahıs Bayazıt havzunun 
bazı makine aksamile anah
tarlarını çalmıştı. Hırsızlığı 
yapan 16-17 yaşlannda Ali 
ismindeki çocuk yakalanmıf, 
çalınan şeyler de bulunmuştur. 

Buğday Ucuzladı 
Son gllnlerde ~nadoludan 

ıehrimize fazla buğday gel
diği için fiatler bir miktar 
düşmtiştnr. ----

Ev Sahibini Dövmüş 
Kumbaracı yokuşunda otu

ran Matmazel jan ile ev 

sahibi Asiye Hanım arasın
da kir? yüzfuıden kavga 
çıkmıf. Matmazel Jan Asiye 
Hanımı fena halde dövmüş, 
yakalanmışbr. 

Buhrandan Zarar Gö- r:nıb· 
1 

1 H• Ed•J k ıvıat ua ren er ımaye ı ece Davaları 

Bunun için iki Şekil Düşünülüyor: 1 - Hükumet 
Yardımı . 2 - ithalat Tacirlerinin Kirını 

Bunların Arasında Taksim Etmek ... 
fngiliz lirasmm iniş, çıkışları devam ediyor. Maamafih dUn de 

lstanbul Borsasında sterlin üzerinden muamele olmamıştır. Frank 

üzerinden yapılan muamele gittikçe tabii bir şekil almaktadır. 

Dün borsada ( 5,050,000 ) frank muamele görmüştlir. 

Frankta da hafif bir tene:r:zül vardır. Şimdiye kadar ( 12,06) 

olan frank dün (12,02) ye düşmüştür. 

Borsa Komiserinin Tamimi Muvafık Görlllen Usuller 
Borsa komiserliğinin ban

kalara yaptığı tamim, a!aka
dar tacirleri memnun etmiş· 

tir. Çünki son vaziyet dola
yısile bankalar, ancak zararı 
tüccara ait olmak üzere f ngiliz 
lirası üzerinden muamele yapı
yorlardı. Halbuki bu tamim 
ftzerine zararla beraber kar da 

tüccara ait olmak fizere mua
mele yapmağa başlamışlardır. 
fngiliz lirasının düşmesi netice· 
ıiııde, itballt tacirlerimizin 
zarazları pek mUhim bir mik
tara baliğ olmadığı anlaşıl

maktadır. Verilen malumata 
g-öre bu zarar ancak (200,000) 
lira kıymetindedir. Tacirlerin 
bu zararım telfifi ezmek için 
iki hal şekli dtlfünülmektedir. 

Yeni Taksi 
Bakalım Ucuz Otombil 
Ne Zaman İşliyecek? 

Belediye fen işleri Müdürlft
ğü ucuz taksi için yeni bir 
talimatname hazırlamaktadır. 
Fakat bu yazıldığı gibi 16 
kuruş antre ve 100 metre için 
altmış para Ucret kaydedecek 
bir taksi değildir. Belediye 
reisi muavini HAmit Bey dün 
bu hususta bir muharririmize 
demiştir ki: 

- Yeni taksi talimatnamesi 
hazırlanıyor. Fatat eski taksi
lerden iki kuruş alınıyordu, 
bunlardan altmıt para alına
cak, şeklindeki haberler doğ
ru değildir. Eaasen eski taksi· 
lerden de kilometre başına 15 
kuruş, yani yüz metre başına 

altmış para alnayordu. Yeni 
taksi daha ucuz olacaktır. 
Fakat henüz tetkikatımız bit
miş değildir. Talimatname ha-
zırlandıktan sonra daimi enci:i
meninin tasdikına verilecektir. 
10 Kuruşluk otomobiller de bu 
taksilere tabi olacaklardır. 
Bu taksiyi kabul etmiyenler 
menedilecektir. 

J - Hüküm etin yardımı. İh
racat ofisinin de münasip gör· 
düğü bu şekil ile sermayeleri 
pek cüz'i olan ticaret sahipleri 
kurtarılabilir. 

2-İhracatcıların zararını it
halatçıların karı ile kapatmak. 

Bu usul de muvafık görill
mektedir. Zira ihracat tacirle
rinin zararına mükabiJ ithalat 
tacirleri kir etmişlerdir. 

Fakat ihracat va:r:iyetimizl, 
bu zararın tevlit edebileceği teh-

likelerden korumak için yapılacak 
müşterek bir teşebüsle ithalat 
tacirlerinin kArı ile ihracat ta
cirlerinin zaran kapanabilir. 

Bu iki şekilden henüz ne birin
ciıi ne de ikincisi kabul edilmiı 
değildir. Tetkik edilmektedir. 

Bodrumda 
Yale Darülfünunu Haf

riyat Y apbrıyor 
Amerikanın " Yale ,, Darül-

fünunu Bodrum civarında 
!1 "Etrim,, köyündeki harabeleri 
r. tetkik etme le üzere· birkaç ay 

evvel profesör (W ells} i Bod
ruma göndermişti. Amerikaya 
avdet etmiş bulunan profesör 
Darülfünuna verdiği raporda 
" Etrim ,, de Kariya devrinden 
evvel bir şehir bulunduğunu 
tasdik ettiğinden bir iki aya 
kadar bu mahallin bafriyatına 
başlanmasına Darülfilnuda ka
rar verilmiştir. Hafriyat tak
riben iki sene devam ede
cektir. 

Katmerli Yankesicilik 
Necdet isminde bir sabı

kalı Kadıköyünde posta mü-
vezzii Sırrı Efendinin çanta
ıından bir paket çalıp ka
çarken yakalanmış, tahkikat 
neticesinde Necdetin biraz 
evvel bir adaman da dört 
Jirasmı çaldığı öğrenilmiştir. 

Milliyet Ve Dün Çıkan 
Adalet Gazeteleri 
Mahkemeye Verildi 
Cumhuriyet Gazetesi Baı-

muharriri Yunus Nadi Beyin 
Yann gazetesi Başmdıarriri 
Arif Oruç ve Mes'ul Müdürü 
Burhanetlin Ali Beyler aleyhi
ne açtığı sövme ve hakaret 
davasının evvelsi gün ikinci 
ceza mahkemesinde devam 
eden safhatmı neşrettiklerinden 
dolayı müddeiumumilik ( Milli
yet ) ve ( Adalet ) gazeteleri 
aleyhine yeni Mabuat Kanunu
nun ( 35 ) maddesinin ( B ) fık
rasına tevfikan dava açmıştır. 

Bir Sabıkalı Yakalandı 
Sabıkalı İbrahim Karaköyde 

otomobil içinde uyumakta 
olan şoför f brahim Efendinin 
şapkasile 50 kuruşunu çalarken 
yakalanmışbr. 

Balkan Birliği 
Belediye Hazırlıktan Bi
tirmek için Çalışıyor 

20 T eşrinievvelde ıehrimiz
de toplanacak olan Balkan 
koferansınm içtimaına talısi. 
edilen Y ıJdız 1arayımn tamirat 
ve elektirik iıleri perşembe 
günü bitirilecektir. Belediye 
konferans azasına takdim edi-

lecek olan (200) altın rozeti 
hazırlatmıştır. 

Konferansa iftirak edecek 
azanın adedi (70) tir. Bunlar 

ıebrimize ailelerile be~·aber 
gelecekleri ıçıo miaafirlerin 
miktarı (170) ti bulacakbr. 
Kendilerine rozet verilen kon
ferans azası ıehrin tramvay, 
vapur ve trenlerinde mecca
nen 1eyahat edeceklerdir. 

Sokak Ortasında Dayak 
Yüksekkaldırımda Marki 

ıoka~ında oturan siltçü Mus~ 

tafa, ayni ıokakta oturan 
Gülizar Hammı ıokak orta
ıında dövmfişttir. 

Adliye Encümeni 
Adliye m~murin intihap en

cümeni dnn toplanarak mün-

hal bazı ı:abıt katiplikleri için 
tayinler yapmıf, bazı memur

lar hakkında da inzıbati ka
rarlar vermiştir. 

Silah Mütarekesi 
Hükumet Müdafaa Edi· 
lecek Esasları Hazırladı 

Ankaradan bildirildiğine göre 
hükumet, Cenevrede teslihat 
mütarekeal için toplanacak olan 
Akvam Mecllai Komiayonun• 
iıtirak ettiği uman müd.afaa 
edeceği esaaları tesbit ctmlı, 
Bern aefiri Cemal Hüsnü Bey• 
göndermiştir. Bu esulara göre, 
Türkiyeyi bir taahhüde aevked1.
cek her itte ve bilhassa tahdidi 
tealihat içinde müsavi tartlar ve 
müsbet reyi lazımdır. Türkiye 
teslihnt mütarekesinde 1talya 
teklifine ve müsavata giden bir 
sisteme taraftardır. Bu işte bita
raflık muahedeleri akti en em
niyet verici bir usuldür. 

Vazgeçilen Bir Dava 
Erenköyünde oturan Sadettin 

Bey isminde bir zat Menemen 
hı'idiıeai dolayıaile Milliyet gaze
tesi tarafından ııleyhine yazı ya
zıldığı iddiasilc ga:r:etenin Mes'ul 
Müdürü Bürhanettin B. aleyhine 
bir hakaret davası açmıştı. Bu 
davaya dün İkinci Ceza Mahke• 
mesinde devam edilmittir. Veldll, 
Sadettin Beyin davadan yazgeç
tiğini aöylemlt n feragatname
ıJni göatermlıtfr. 

Soğuk Devam Ediyor 
Havanıu ıoj"uk vaziyeti dün 

de devam etmiştir. Enelkl rün 
hararet dereceai ( 6 ) ya kadar 
düımiiftiir. Soğuk dnn de devam 
•tmit ve bir kmm halk paltol• 
nnı bile l'İymiıtir. 

Tiyatro Komisyonu 
Darülbedayl fçln ıeçen ıene 

hazarlanan nizamnameyi tatbik 
etmek (lz:ere Belediye Reiıinin 

rlyaaetl altında bir lır.111m Şehir 

Meclial uasından mürekkep ola
rak bir komlıyon tetkfl olun
muttur. Komtıyon tik içtimamı 
bug(ln yapacaktır. 

Yunanistan TUtllnleri 
Bu ıene Yunaniatanda tütilD 

mahaulilnUn çok az oldutu an• 
latılmaktadır. 

SelAnik Sergisinde 
Selinik, 27 ( Huıuai )- Bura• 

daki beynelmilel ıerginln kapan
ma merasımı bugün · yapıldı. 
Darül~dayl san'atkin Bedia 
Hanım da hazır bulundu. Umumi 
Vali, Ziraat ve içtimai Muavenet 
Nazırları da meraaimde hazırdılar. 
Bu münasebetle söylenen nutuk
larda Türk - Yunan do.tluğundan 
hararetle bahıedildl. Başvekil 

lımer Paıa hakkında takdirk!r 
ıfüler söylenildi. 

Veci~i Bey 
Karadı..niz lölbillerindeki vill

yctlerimiz:de uçuşlar yapan tay
yareci V .:cihi Bey An karaya dön
aıüştür. 

Ukmektapler 
hkmekteklcrde 931 - 932 deu 

ıenesi tedrisatına perşembe günO 
başlanacaktır. 

.._. 

1 Son Posta' mn Resimli Hikô.gesi: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ı 

Pazar Ola Hasan B. Ve Çin - Japon Muharebesi - 5 

1 ı Hasan Bey - Biraz dn ıu Japonyada 1 2 ı Mllveui 
pze,!lm bakalım. yar. 

Huaıı Bey, ıize bir telgraf 3: Hasan Bey - (Telgrafı okur) "Serian 
lstanbula dönünüz, Atinaga ıldeceksiniz. 
• 

4: Hasan Bey - Burac!aki c?üJmaııl~ 
mıw.zara .. ına hıkbm, Atin:aya gidellın de, 
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Hergün 
Ecnebi Mekteplerinin 
Zararlarını 
Azaltmalıdır 

Lozan Muahedesi mucibince 
Ecnebi Misyoner Mektepl~ 
rinln memleketimizde faaliyet
lerine devam edebilmeleri 
Lakkı bu sene nihayet b~· 
muştur. Hnk\\met bu seneden 
itibaren bu Misyoner mOes
seselerini ortadan kaldırabi· 
lirdi. 

Fakat bu mekteplerden 
açıkta kalacak talebelerin 
tahsiJJerini temin etmedikçe 
bu mektepleri kapamak, mem· 
lekette bir tahsil buhranı do
ğurabilirdi. Bu buhrana mey• 
dıan vermemek için Maarif 
VekAletittin tedriç ve ihtiyat 
ile hareket etmeyi tercih etti· 
ti göriilmektedir. 

Şimdilik ecnebi me,deplere 
kar~ı iki tedbir alınmış bulu· 
nuyor. . 

Birinci~i Türk çocuktan ılk 
tahsillerini ecnebi mekteplerde 
yapamayacaklardır. Bu tedbir 
birkaç sene zarfında ecnebi 
mekteplerinin ilk kısımlarım 
kendiliğinden kaldıracaktır. 

İkincisi : Ecnebi mekteple· 
rin bakaloryasız şehadetna· 
meleri Darülfünunca kabul 
edilmiyecektir. 

Gelecek seneden itibaren 
tatbik edilecek olan bu tedbir, 
ecnebi mekteplerin lise kıa
mına Tlirk talebenin rağbetini 
azaltacaktır. 

Fakat ecnebi mekteplerden 
çıkan Tllrk çoculdanom Da· 
rtılftınuna girdikleri nadiren 
ı&rlllen vak'alardandır. Eka~ 
riyetle Miıyoner mekteplerin· 
de okuyan gençler, ya tahsil· 
!erini ikmal için Avrupa ve 
Amerikaya gidiyorlar, yahut 
cloinadan dojruya bayata 
afmyorlar. Binaenaleyh bu 
tedbir ecnebi mekteplere TDrk 
talebesinin devam etmesine 
mini olamıyacaktır. 

Bizce bu tedbirin faydalı 
olabilmesi için fU iki kaydin 
de ilivesi lhımdır: 

Ecnebi mekteplerinden alı· 
nan şehadetnameler aıker· 
ilkte ve devlet memuriyetinde 
muteber değildir. 

Türk çocuklanm Misyoner 
mekteplerinden ancak böyle 
ıümullil bir tedbir kurtarabi-
lir. 

Filhakika Misyoner mek· 
tepleriııden şehadetname alan 
çocuklar, müstemlekelerde 
milstevli devlet mekteplerinden 
phadetname alan çecuklann 
tlbi olduklan imtihanı geçir· 
miye mecbur tutulmaktadır. 
Bu imtihan Fransız ıefaretha· 
nesinde, F ransadan gelen 
mümeyyizler huzurunda verilir. 

Türk topraklarında Türk 
çocuğunun böyle bir imtihana 
tAbi tutulması, kapitülisyon
lann bir şeklinden başka bir 

1ey midir? 
Bizce Misyoner mektep-

lerinin zararlannı Maarif V ~ 
kl!eti de kabul !e tastik 
etmi,tir. Zararlar mıktarlan~ 
ca tahdit edilmek liıımg~hr • 
Binaenaleyh bu zararı mu:.· 
kün olduğu kadar ehve~ ır 
tekle indirmek bUkfımctın en 
bUyük vazifesidir. Böyle ra· 
dikal bir tedbire şiddeti~. ve 
ıUratlc ihtiyaç vardır. HuKÜ· 
metten bunu beklemek ço
cuk babalarının en büyük 
hakkıdır. 

Kaçak Bir Lokomotif 
Dun Ankara istasyonunda 

duran bir lokomotif kendili
linden harekete geçmit ar
lradan başka bir lokomotif 
Yetiımlı ve bundan ötekine 
•Uıyan bir ateıçl firari !oko
lllotlfı durdurmuıtur. Had .. e 
"rarlı Klrlla.ektildlr. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi Okum~1 tL----:0-::::....:---::-.::::::::::::::=::-------------------------- · 
Sözün Kı 

Bizimkiler 
Ve 
Kadınlar 

1 - Dlmajlmızın itlemealnl, açılma•ını 
ye tenemmüv etmesini temin etmek için 
okumak lbımdır. Ne kadar okut•ak uf. 
kumuz o kadar reniıler, o kadar renit 
l'örü, o kadar renif dütOniirüz. 

2 - Fakat çok okuyarak ldtkbi olmak 
tehlikesi vudar. O vakit dlmat, yaratma 
kabiliyetini kaybeder, yalnız okudap 
kitcplu sibl d09Gnmealal atrenlr. 

3 
1
- Mefhur fen adamı Elnateln diyor 

ld ı nHa kafuının ftllyebllecett filne 
kadar, ki aptı yakan S uaca yqtır, oku
malı, ondan aoara bfuıaa J&ratma lmki· 
aını .ermelidir. 

Okuyuaus, fakat kitabi olmayum. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
SEYAHAT 

Eski Maliye Vekili Yeni 
Beyanatta Bulundu 

Ankara, 29 (Hususi) · -
Eski Maliye vekili Saracoğlu 
Şnkrn Beyin Amerika seya· 
bati kat'i şeklini almıştır. 

Kendisine kitip olarak M6-
badele komisyonu azasından 
Mukdim Osman Bey refakat 
edecektir. Şilkrtl Bey seyahati 
hakkında ıu malilmab ver
miftir. 
"- BugUn Maliye Vekilile 

birlikte Başwekil Paşayı ziya
ret ettik. 

Yann veya öbllr gün lstan· 
bula gideceğim ve üç gün 
sonra da Amerikaya hareket 
edeceğim. Orada bir ay kala· 
rak ikbsadl ve malt mlleueae
ler erklnile temaslar yapa· 
catım. Buraya d6n0fte hl
ldlmete bir rapor vereceğim. 
Şimdilik ba,ka bİrfey a6yliye-
mem." 

Hava Vaziyeti 
Anadolunun Bazı Yer

lerinde Kar Yağdı 
Rasathanenin verdiği yeni 

malumata göre havalar ısın· 
mıya baılamıftır. Önümüzde 
sıcak geçecek gftnler daba 
çoktur. 

Diğer taraftan memleketin 
muhtelif taraflanndan hava 
vaziyetine dair gelen haber· 
lere göre lnebolu ve Kasta· 
muni taraflarmda dağlara kar 
yağmaktadır. 

Son bava tebeddülleri esna· 
sında Şark viliyetlerinde ha· 
raret dereceti sıfırın albna 
düşmüş, birkaç tehirde de 
ı ve 2 dereceye kadar teabit 
edilmiştir. 

Karadeniıde çıkan bir fır
bnada bir kayık bahnlf, ra· 
kipleri kurtanlmışbr. 

Dört Sabıkalı 
Bir Bakkalın Zorla Ra
kılarını. Alıp Kaçmışlar 

Aliettin. Mükerrem, Kamil 
ve Aşık Ali isminde dört 
aabıkab dlln akşam Aksaray· 
da Vasilin bakkal dilkkinma 
bıçaklarla hücum etmişler, 12 
• rakı alıp kaçmışlardır. 

şışe d'" 1 . 
Allettin yakalanmıf, ıger erı 

de aranmaktadır. 

varsuva Sefirliği 
Eski Tokyo sefiri Cevat: 

Vartu•• ıefirHjiD• tayin e 

mittir· 

Dört Saat Süren Mü-
• 

nakaşalı Bir içtima 
İzmir Tacirleri lsterlingin Sukutu 
Üzerine Yeni Kararlar Verdiler 

lzmir, 29 (Hususi) - ihracat tacirlerilı alAkadar Ban
kacı ve Maliyecilerin dnn alqamki içtimalan dört ıaat ıllr
dll ve pek hararetli münakaşalar oldu. 

Vali Kazım Paşa, Fırkanın lzmir reisi Hicim Muhittin B., 
blltiin ihracatçılar, ,ehrimizde bulunan Sanayi Umum Mlldtlrtl 
Şerif ve lktısat Veklleti BqmDfettifi Naki Beyler içtimada 
hazır bulundular. ... 

Hükümetin sorduğu (11) suale Ticaret mlldlirlilğllnOn Yer
diği cevaplar münakqaya aebep oldu. Bundan aonra Girit, 
Romanya ve Bulgaristan Ticaret Odalannm laterling ıukutu 
llzerine aldıklan mtlbim tedbirler konutuldu. Bu tedbirlere 
g6re lngiliz liruı Ue ya~ taahhGtleria altua ..... lserine 
adenmeai lhımgelmelcteclir. 

Tacirlerimi• de lzmir Ticaret Odumm ba hasada bir 
karar vermesini, taabbatleri ondan sonra albn YeJA baır&nldl 
lsterling piyasuı tlzerinden adeameainl kararlqbrdılar. 

Ticaret odası bug6n karanm verecektir. Aynca lstanbal
da Konaorsiyomuo da bu itle mqgul olmasa iıtenildi. IJu.a
cat itleri durgun vaziyetini muhafaza ediyor. 

lngiliz Lirasının Son Vaziyeti 
Londra, 28 ( A. A. ) - lngiliz lirası 95,50 frankta açıl

mııtır. Öğleden sonra 96,25 olarak tescil edilmit idi. 

•• • 
Çinde Orfi idare 

Kanton Matem İçinde, İngilizler 
Japonları Himaye Altına Aldılar 

Londra, 28 ( A.A ) - Neka 
Kronikl gazetesinin Hong: 
Kongdan istibbanna g6re valı 
William Poll şimdiki ahval 
dolayısile bir beyaoname net· 
retmiştir. Gönllllll logilizler· 
den mürekkep bir kıt'a ile 
bir tank b61ilğil seferber edil· 
miştir. 

iki lngiliz torpido muhribine 

• 

1 
Japon mllltecilerioin bulun
makta olduklan Asamo-Naru 
ismindeki Çin vapurunu hima· 
ye etmesi için emir verilmiştir. 
Vaziyetin vahametine binaen 
6rfi idare ilin edilmiftir. So
kaklarda devriyeler dolaş
maktadır. 

Tokio, 28 (A.A) - Birçok 
Japon tebeuuun tehlikeye 

ister • 
inanma! 

• • 
ister inan, 

Geçen gün Atina mu· kişaf etmit- Y almz Ati· 
babirimiz bildiriyordu.. nada evvelce bir balı 

Türkiyden hicret eden atalyesi bile yokken, Tür
Rumların çoğu Atinada kiye muhacirleri birkaç 
birleşmişler. Buradan gi· sene içinde 360 hah · 
derken 50 milyon albn fabrikası vücude getir· 
götilrmiltler. Hiikümet te mişler. Ve saire ve saire •• 
ayrıca ( 300 ) milyon Bu haberi okuduktan 
aarfetmiş. Muhacirler sonra bizim muhacirlerin 
aı zaman içinde müs· vaziyetini göz önOne ge
tahsil bir hale gelmiş. tirerek, biz de muhacir 
Bu sayede Atinanın ik· meselesinin iyi halledil· 
baadl hayatı ıilr'atle in· diğine, artık 

lmr inan lslllr inanma/ 

BAŞ VE Kil 
Yann Akşam Atinaya 

Hareket Ediyor 
Ankara, 29 (Hususi) - Ha

riciye Vekili dlln alqam 1.
taabula hareket etti. Bqve
kil de yana gidecek Ye 
Haydarpqadan doğru Tapura 
binerek Hariciye Vekili Ye 
Gazeteciler heyetile birlikte 
Atmaya hareket edecektir. 
Bu aeyabatin 19 gün ıllre
ceği anlqılmaktadır. 

Yunan Takımı Gelmiyor 
lzmir, 29 (Hususi) - Pire 

ikincisi Etnikoa takımının iz. 
mire gelmesire Yunan fede
l'UJOD• m .... cle etmemiftir. 

Vekiller Heretinde 
Ankara, 29 (Hamal) - Ve

killer Heyeti dDn toplanarak 
bazı mllatacel ifleri tetkik " 
intaç etti. 

Kim Öldürdü? 
lngilteredeki Cinayet 
Esrarlı Bir Şekil Aldı 

Zaro Ağamn yanında bulu
DaD Ahmet Musa isminde 
birinin lnpterede 6ldürllld&
ğtinll yazmqbk. Ahmet Musa· 
mn tebrimizdeki kardefi diln 
vilAyete bir iatida Y~rerek 
cinayetin, kardeşinin oı tağı 

olan Rıdvan isminde biri ta· 
rafından yapıldığına iddia et· 
miftir. 

Bu adam Ahmet tarafından 
kendisine gönderilen bazı 
mektuplan da istiduına rap
tetmİf ve takibabn devamı 
için lngiltereye milracaat 
olunmasını istemiştir. 

maruz bulunmaaına binaen 
birçok kruvazör Çin sahille
rine gitmek nzere hazırlan
mışbr • 

Canton, 28 (A.A) - Sey· 
rifer tatil edilmiştir. Mançuri
deki Japon vahşetini protesto 
eylemek maksadile halk 0ç 
dakika sükutu muhafaza ey
lemiştir. 

HUkümet makamları, Japon 
işgalininin devamı mGddetince 
halka matem bazubentlerl 
takbrmıya uğraımaktadır. Ba 
son günlerde birçok n&mayif
ler yapılmııtır. 

Hatipler, Japon mallarına 
karp boykotaj yapmak i~ 
halka ceuret vermektedirler. -Edebiyat Bütçesi 

Maarif Vekllcti Edebiyat 
F aklllteai blUçesinin ıon tek· 
linl kabul etaaiıtir. 

P. S. 

Bir kadın Gandiye 
olmıq. Hem de gayet 
bir kadın. UunutmıTIW~ 
Hintli milletperver, 
kıymeti ne olursa ol11111, 
zel ve yakışıklı bir d • 
değil Bir kadının 
wrulabilmelİ için çirkin, 
livetpener ve Hintli 
lhım. Halbuki bu çok 
kadın bir Marsilyalı lınlf 
kendisJ gibi gllzel, dhaç 
ıporcunun da zevcea 1 

Ruhi kıymetlerin dllfm 
den korkulan bir aaırda, 
haber, kafa ftilı ua... ... 
lan teıelli edecektir. 
mek ki • ne ıaadet 1 • 
kadınlar da kunetll bir 
canın, bir idealin a.YW:ua• 
ıallk bir bez gibi 1anpa. 
l'UfaD bir yllze, kemikleri 
yılu bir vtlcude 8flk 
yorlar. Hem de g(lzel, 
kocalanmo llstDoeJ 

BlltOıı çehre ve adale 
ğDrdtl meslekdq)anmıza 
del Kadınlar llzerindeld t 
leri klğıt tlzerinde 
muharrirler, mUf&lllb& 
de kalan reaımlar ft 

llzerinde kalan heykeıtrall!I 
ıporcu rakiplerinin ~ ıw.-• 
kendilerine itlmatlanm 
caldar ve yalna:ı 
dejil, ,.m.larilı de 
lecelderine inanacaklar. 
iman, belkide btltln o yorı
ve burupk ytlzlerdea b 
elem çizgiıini ailecek, o 
biru ıençlettirecek ft dl .. 
l8flirecek. Artık, • 
Mr ail• laline ıetirin • um-·r.: 
bile Hftlclikten aoma? 

Tcu/ılA - Dlbakl 
"San'at, bir cemiyetin 
bnda ltıka Ye gay .... 
faaliyet dejildir.,, c.omıe1111ıdlll 
uıob,, kelimem 
olararak dizilmif 
tenine çeYirmlf. 
itizar. 

Terkos 
Satın 
Alınıyor 

Dil EricÜmeni 
( Bat tarafa 1 i ncl .. ,&ela) 

tekilde bir ( kef ) 
ile ( ki bunun q harfi 
•ı muhtemeldir) ( 1) n (ı 
hrfleri arasındaki GçDncll 
sadayı g6stermek için de 
bir hvf daha i'ive ve ka 
edilmesi dDolintıltiyor. 

imli 16gatindeki tadi 
daha ziyad~, yazılıılan & 
f .. kat manalan ayn ol 
kelimeler ıçın ayn a 
imla ıekilleri kabul etm 
tarzında olacakbr, deniyor. 

( Adalet ) Kapandı 
Villyct dnn intif va bqb

yan ( Adalet ) gllzetesir.i, 
(Yaran) f;?azetesile muan1g;: 
göraüpodea l&.apabmf, 
Oama Ota B. halda• 
talaldkata b ........... 
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1 Bir Cinayet 1 Memleket Haberleri ] H A N 1 M T E y z E 
ahillerimizde Bursa Yolunda 
'apılan 1 SONBAHAR VE KIŞ içJN ELBiSE, TUVALET VE PALTO MODELLERi 1 BirkaçHaylazın 
açakçılık =---------------------------____._Cinayeti 
Adana, (Cenup vilAyetlerl 
numi muhabirimizden) -
kdeniz sahillerimizde Ayas• 
n Payasa kadar olan kara-
ılarımızda birtakım tufeyli 
ılıkçı kayıklarının dolaştığı 

~ batta bunların adedinin 
m zamanlarda çok fadalaş
ğı haber alınm&ktadır. 
Karasularımızda kaçak ha· 

< avlıyanlarm hemen hepsi-
n Suriyeli olduğu öğrenil• 
iştir. Bu havalide iki sene
enberi yakalanan kaçakçı 
ayıklarının adedi oldukça 
ızla bir yekun tutmaktadır. 
Birkaç gün evvel yine böyle 
açakçılık yapan motörlü bir 
cnebi gemiıi yakalanmıştır. 

Pamuk Fiatları 
Adana, 29 (Hususi) - Pa· 

'lUk fiatları biraz düşkünce 
idiyor. Diln Liverpul borsa
ından gelen rakamların bu 
a piyasasından daha düşkün 
ılduğu söyleniyordu. Pamuğun 
dört okkası) 130 - 140 ku-
uştur. 

Bir KUsat Resmi 
Urfa, (Hus~si) - Vilayet 

nerkezine yirmi kilometre 
nesafede bulunan Akziyaret 
ıahiye merkezinde yeni yapı-
an hfikümet konağmın küşa
~ı Vali Vekili Hilmi Bey ta
rafından merasimle yapıldı. 
'Aerasimde Fırka Kumandanı 
Akif Paşa ile Belediye Reisi 
Celal, belediye azaları ve di
ğer hükumet erkanı hazır 
bulundular. Sabri 

Çeltik Fabrikası 
Ceyhan, ( Hususi ) - İki 

müteşebbis tarafından kasa
bamızda bir çeltik fabrikası 
açılmaktadır. Fabrikanın maki
nalan Almanyadan getirtilmiş 
yerlerine konulmıya başlan· 
111ışbr. 

Yalan Yere Yemin 
Kilis - .Diyarbekirli oğul

larından ÖkkAş Ağa yalan 
• yere yeminden ve kardeşi . 

Hacı Zihni Ağa yalan beya-
nattan mahkum olarak Suri
yeye firar etmişlerdi. Bunların 

ı milli hudut dahiline geldikleri 
haber alınmış, takiplerine gi-

1 den jandarmalar tarafından 

: ÔkkAt Ağa tutularak hapse 

1 atılmış, Hacı Zihni Ağa tek-
~ rar firar etmiştir. 

I Uşakta Spor 
ı Uşak, 26 (A. A.) - Uşak 
1 Gençler Birliği ile Zafer Klü-
11 bünün tevhidi mlinasebetile 
~ buglln klüp gençleri tarafın-

dan bir müsamere verilmiş, 
bu müsamere geç vakte ka
dar devam etmiştir. Büyük 
bir halk kütlesi müsamerede 

l 
F 
r 

hazır bulunmuştur. 

Giresunda Tenis 

c 
Giresun, 27 (A. A.) - Te

ıiıatı hitam bulan tenis kor
tunun açılma resmi yapılmış, 
meraıimde kadın erkek bir
çok davetliler, sporcular 
hazır bulunmuştur. 

d 
r 
n 
t iki Gazete Arasmda 

Adana, (Hususi) - Yeni 
Adana ve Türk Sözü gazete
leri arasındaki neşriyat dava· 
ıına 30 eylül salı günü devam 
edilecektir. 

Denizde Bir Ceset 
lzmir, (Hususi ) - Cumar

tesi günü Urla sahillerinde 
denizden bir ceıet çıkarılmış
br. Tahkikat neticesinde ce
•edin, tahmil ve tabiiyet şir
ketinin Alp Aslan ismindeki 
motörilnün çarkçısı Besim Ef. 
olduğu anlaşılmıştır. HAdise 
urareniiz a6rOnmektedlr. 

• 

"'"'"' •ene Paltolarda kürk modadır. BeJler ince ve etekler geniştir. 
Dans ve tuvalet elbiseleri ıadedir. Tuvalet elbiseleri, vücudun hatlarını takip edecek ve meydana çıkaracakbr. 
GUnlük elbiselerde hAkim olan fey sadelik ve güzelliktir. Teferruattan ziyade renge ehemmiyet veıilmektedir. Renk 

güzelliği de daha ziyade tezatlarla temin edilmektedir. 

Genç Aşıklarla! 
Samimi Hasbihal 
Evlenmeden Evvel İki 
Taraf Kavga Unsurlarını 
Ortadan Kaldırmalıdır 

Gençç Aşıklar, aşkın efsa
nevi ve hulyalı hayah içinde 
hakikati ve ilerisini göremiye
cek kadar kördürler. İzdivaca 
da ekseriya böyle körUkörüne 
gittikleri için, evlendikten bir 
kaç ay ıonra gözler açılıyor, 
biribirlerinin kusurlarım gör
miye başlıyorlar. 

Halbuki evlenmeden evvel 
iki tarafın halledeceği bir ta
kım pratik meseleler vardır. 
iki sevgili ve yahut iki ni
tanlı karşı karşıya geçip iyi
ce anlaşmalıdırlar. Bu anlaş-
mada iki tarafın da bir or
taklık aktedecek olan iki 
tüccar gibi biribirlerinin ıart
larmı şöylemeli, biribirlerinin 
kusurlarım ortaya dökmeli 
ve iki taraf ta aile hayabna 
bilerek girmelidirler. 

Ortaklık yapacağımız za-
man miistakbel ortağımız 

hakkında nasıl malumat 
toplamıya çalışırsak, müs
takbel hayat ortağımız 

hakkında da her tilrlfi malu· 
mat elde etmiye çalışmalıdır. 

Her genç kız, evleneceği 
gencin malt vaziyetini, kazan
cını bilmiye mecburdur. Hal
buki gençler, nişanlılarile para 
meselesini konuşmaktan çeki
nirler. 

Her genç kıı:, kocası ola
cak gencin koca ve kadının 
hak ve vaziyeti hakkında fikir 
ve kanaatlerini bilmiye mec
burdur. Erkekler vardır ki, kan
sını mes'ut etmek için onu 
ıefkat Te muhabbetle sararlar. 
Fakat erkekler vardır ki mils• 
tebittirler. Genç kız nişanlı
sının bunlardan hangisi oldu
ğunu bilmelidir. 

Keza erkek de alacağı 
kızın ne olduğunu bilmek 
hakkını haizdir. Bu kız, evi 
hakikaten mes'ut bir yuva 
haline koyabilir mi? Hastalığı 
var mıdır? Elinden birşey 
gelir mi? 

Ev Kadınının Bilmesi 

* Faydalı * Olan * Şeyler 
Eliniz kirlenmiş ve lekelen

mişse, kaynamış bir patatesi 
sabun gibi kullanarak ellerinizi 
yıkayınız. Hem leke ve kir 
kalmaz, hem cildiniz yumuşar. 

* Turşu kavanozunun dibinde 
kalan ıirkeyi atmayınız. Sala
talara kullanabilirsiniz. 

* Duvar kağıdınız saramış veya 
kirlenmişse, laakal fiç günlllk 
kuru ekmekle ovunuz. Birşey 
kalmaz. 

* Bakır kaplarınızı ıyıce te· 
mizlemek için evvel! limon 
veya sirke ve tuzla ovunuz. 
Sonra sabunlu sıcak ıu ile 
yıkayınız. Yanık yanık yerleri
de külle ovunu:ı. Sonra kuru 
bir bezle kurulayınız. Terte
miz olur. 

ESTRAGAN 

Elbiselerinizi boyamak ister-
~niz, evvela, düğmelerini, 

B • 

boyalı parçalarını ve iliklerini 
çıkarınız. Sonra boyayı bir 
defa kaynatıp içine biraz tuz 
abmz. Tuz attıktan ıonra 

elbiseyi 15 dakika kadar daha 
kaynatınız. Tüz boyanın çık
masına mAni olur. 

: . * 
Arada sırada kunduralarının 

P.etrolla siliniz. 

• GümUt takımlarınızı sıcak 
sabunlu ıuda yıkattıktan 
sonra bir deri ile sildiriniz. 

* Çok dikiş diktiğinizden 

dolayı parmaklarınızın ucuna 
kan toplanırsa, onları yaı 
nışastaya batırınız. Kuruduk
tan sonra mşutayı çıkarınız, 

elinizde birşey kalmaz. 

PALTOLAR 

Bu sene estragan paltolar her zamandan daha ziyade 
rağbettedir. Estragan > paltolarla giyilen ıapkalar da, bere 
taklidi siyah ve hafif olacaktır. 

Kız da blltün hakikatleri ol
duğu gibi nişanlısına söyle
miye mecburdur. Bu hakikat
lerin sonradan keşefedilmesi 

daha feci neticeler doğrur. 
Her genç, nişanlısının pa-

raya kartı olan noktai naza
rını bilmiye mecburdur. Kız 

müsrifse, erkegi iflas ettire
cekse genç bunu evvelden 
bilmelidir. 

Hu!ba nişanlılık ve sevgi
lilik zamanında iki taraf ta 
biribirini aldatmaktan vazgeç
meli, ve biribirini tammıya, 
biribirile tanıımıya çalışmalıdır. 

Hanımte_qz11 

J Çocuğunuzu 
İhmal Etmeyiniz 

Annelerin Vazifesi, Mek
teple Tem asa Gelerek 
Çocuğu T ak:p Etmektir 

Biz çocuklarımızı mektebe 
verdikten sonra, artık bUtUn 
işlerimiz bitmiş gibi, çocuğa 
karşı lakayt kalırız. 

Mektebe girdikten sonra 
çocuğa karşı duyduğumuz 
allka azalır. Filhakika Mektep, 
çocuğun en büyük zamanını 
alır. Fakat onun evce ihmal 
edilmemesi lazım gelen birçok 
işleri daha vardır. · 

İyi bir ana baba, mekteple 
ııkı temasta bulunmak, mual
limlerle görüşmek, çocuğun 
mektepteki inkişafını yakından 
takip etmek mecburiyetinde
dir. Çocuk leylt ise, mektepte 
yemeğini yiyor mu? Derslerine 
çalışıyor mu? Sıhhatinde ufak 
arızalar gösteriyor mu? Arka
daşlarile iyi geçiniyor mu? 

Bunlar, yalnız muallimin 
değil ayni zamanda ebeveynin 
takip etmiye mecbur olduğu 
işlerdir. 

Sizin takip ve alikanız, mu
allim ve mektebin de çocu
ğunuzla daha ziyade alAkadar 
olmasını intaç eder. Bu iş 
daha ziyade annelere dllşer. 
Babalar günlük işleri arasında 
çocuğu takibe vakit bulamaz. 
Fakat anne haftada bir iki 
gününU mutlaka mektepte 
muallimlerle temasa hasret
melidir. 

Sonbaharda Kul
lanılacak Pudra 

Pudra, cilde, yaşa, kadına 
göre değişir. Fakat bir de 
pudranın mevsime gôre de
ğişmesi lazımdır. 

Sonbaharda kullanılacak 
pudra yine esmer ve sanıın 
insanlara göre başka başka
dır. Esmer insanlar boz renk 
pudra kullanmalıdırlar. Bil
hassa siyah elbise giyildiği 
zaman bu pudra cildi çok 
iyi gösterir. 

Sarışın kızlar yeşilimtırak 
pudra kullanmalıdırlar. Göz 
altlarına, deniz yeşilini andı
ran renk daha iyi gider. 

Bir ay kadar evvel Bursa • 
Mudanya yolunda bir cinayet 
oldu, Bursa - Bilecik posta 
müteahhidi Süleyman Ef. nin 
İdare ettiği otomobilin şoför 
muavini öldtiri.ildü. Süleyman 
Ef. bu hAdiseyi şöyle anla
byor ı 

- Gece onbir buçukta ai
lemi almak için Mudanyaya 
gidiyordum. Yanımda ( 30 ) 
yaşlarında Osman Ef. vardı. 
Misebol köyü civarından 
geçerken birşey patladı. Lis· 
tik patladı sandım. Tam bu 
sırada (gırrrl) diye bir yaylım 
ateş boıaltıldı. Muavinim Os
man Efendi "yandım anacı-
iım,, diye kocağıma yıkıldı. 
Bir felakete uğradığımızı anlı
yarak otomobile son sürati 
verdim. Fakat biraz ıonra 
lAstikler patladı ve parçalanarak 
tekerlekler listikıiz kaldı. Ben 
yine yola devam ettim ve 
Mudanyaya geldim. Zabıtaya 
haber verdim. Zavallı Osmanm 
kurşun sol kalçasından girmlt 

~lllegman Eftmdi 
kamından çıkmıştı. Sekiz saat 
yaşadıktan sonra öldü. 

Cinayetin sebebine gelince : 
O gün Misebollu 16 yaşında 
bir çocuk Çakır Hayriye is
minde ( 45 ) lik bir kadını 
llzüm bağlarına davet etmiş, 

Fakat Hayriye reddetmİf. Bu
na kızan çocuk kendi gibi 
beş arkadqile beraber Hay
riyeye bu daveti zorla kabul 
ettirmek sevdasına düşmüş. 

Halbuki kadın gündüz sa
vuşmuş. Bunlar gece ya
nsına kac'a:- beklemişler, 
Kadının yoldan geçtiğini gör
medikleri için Mudanyaya 
inerek bulmıya karar vermiş
ler ve bunun için de benim 
otomobili durdurmak istemiş
ler ve silahla bana işaret 
vermişler. Fakat ben duyma
dığım için ellerindeki tUfenk
leri boşaltmışlar. İşte bu 
kurşunlar zavallı muavini yere 
serdi. 

Bunlaran altısı da yakala
nıp Bursa Ağır ceza mahke 
mesine verilmiştir. 

Başlanıp Bitirilmiyen iş! 
Belediye Cihangirin kaldı

rımsız yollarına taş döşet
miye başladı ve geçende 
Matara sokağından işe baş
ladı. Topraklar kaldırıldı, 
taşlar getirtildi ve tabii ci
\·ar halkın yüzü de güldü. 
Fakat birkaç gün evvel in
ıaat birdenbire paydos edil· 
di. Son yağmurlarda burası 
hakiki bir batakwk halini 
aldı, hatta halk, karııdan 
karşıya köprü kurmıya bile 
lUzum gördü. Şimdi halk 
hayret içinde soruyor: 

- Niçin ba;landı ve pe-

den bitirilmiyor.? 
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Gördüklerimiz 

Mühim Bir Mesele 
Cennet vatanımızın en küçük 

iı evinden en bilyük şirketlerine 

~azırları ~erlinde - Al- ~~K~ı~ra~a~t~K~.~~~~ 
ıtap arı manlar Heyecan Göstermediler, 

Fransız 
kadar müracaat ettim. Hepsirıden 
aldığım cevap: 

- Maalesef kadromuı: dolu.• 
Ya!nu: ikametgahımızın adre1l 

•lınayor. i~te o kadar. Bunlardan 
bazılarının kadrolarının klrnlerle 
dolu olduğunu çok yakından 
tetkik ve taraHut ettim. 

Alman, Bulgar, Yunan, Macar, 
gibi milletlerin işçileri -.atanımı· 

zın içinde kurulan bu müesse~e
lerde yüksek maaş ve yevmıye 
ile çalışıyorlar ... 

lngilterede Yeni Anlaşmalar ... 
Berlin Fransız 
Nazırlarını/Vasıl 
Karşıladı? 

Bertin - Fransız ve Alman 
nazırları, Alman Başvekilet 
dairesinde ilk defa görüşerek 
iki tarafın iktııadi münasebet
lerini düzeltecek çareleri ko· 
nuşmuılardır. 

Onların bir gün işsiz kaldığı 
Var mı? Müesseselerde diplomalı, 
diplomasız şefler ve mühendiderin 
hepsi bu şahıslardan mürekkep· 
tir. Biz bu vatanın öz evlidı ve 
hatta ecnebi ustalarının (1) par· 
ll'laklarını ısırtan birer un'atkArı 
oldutumuz halde midemi.ı hoı, 
cebimiz delik kalıyoruz. 1 

Evet.. Kadrolar yalnız ve yal-
ruz Türk işçisi içi? dol~ ... 

Vatanın öz evladı bızız. Hu· 

M. Lival iki memleketi alA· 
kadar eden meseleleri tetkik 
için iki taraf murahhasların~~ 
mürekkep bir heyet teşkilını 

dutlarda barut kokusuna koşan 
biz.iz, Vatanın acılarını sif ve 
lekeaiz bağrımıza basarak kanı· 
yan yaralarını saran, yaşaran 

gözlerini silen yine biıiz. Bunlara 
nıukabil biz ifsiz kalıyoruz, ec· 
nebiler it buluyorlar. Hükumet 
bunun çaresini bulmalı ve mut• 
laka bir kanun çıkarmak ıuretile 
bu mühim meseleyi halletmelidir. 

Emlrgln: Makinist 

Ve/ık ----
Irk Mektep Muallimleri Ve 

Kitap Satışı Meselesi 
Muhterem Efendim; 
Her ıene lık mekteplere ait 

kltaplan celp ve ucuz flatla ta
lebeye sattığım ve Maarif Müdü
riyeti muallimlerin kitapçılığa 
karıtmaması hakkındaki Maarif 
Vekaletinin emri olduğunu söy
lediği halde buradaki ilk mektep 
muallimlerinin doğrudan doğruya 
lataobuldan kitap getirteceklerini 
haber aldım. Vaki müracaatimde 
her suretle sühulet göstereceğimi 
•• ucuz fiatle verecetimi va
dettitim halde muvafakat etme· 
diler. Maarif VekAletinin bu emri 
varken muallimlerin bu hareketi 
doğru mudur? Bu hususun gaze· 
tenize dercini iatirham eylerim. 

11 imza mahfuzdur,, 

Cevaplarımız 
Aydın İbrahim Re~at Beye: 
Sözleriniz bir iddiadan ibaret· 

tir. Bu iddianın aabit olmaaı için 
lbım aelen esaslardan bugün 
nıahrum bulunuyoruz. Hiç olmaz· 
aa hangi kHımların bozuldutunu 
bilip lSğrenmemiz lazımdır. Müp
hem neşriyat yaparak ıüpbe uyan-
dırmak Halen mu'uliyetJ muciptir. 
Bilikiı müsbet işler yapmamız, 

llzımdır, efendim. _____ ............ •ts •• ...-... ..._.._ 
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teklif etmiş ve bu teklif kabul 
olunmustur. 

Bu h;yet, içtimalarını hazan 
Almanya, hazan F ransada 
yapacak, naklıyat tarifelerinde 
birlik, ıanayi karneleri vücuda 
getirilmesi gibi işlerle meşğul 
olacak ve bu suretle, elerde, 
siyasi anlaşmaların esasları 
kurulacaktır. 

Alman Hariciye Nazırı M. 
Kurtus misafir nazırlar şere

fine bir ziyafet vermiştir. Bu· 
münasebetle bir nutuk ıöyli
yen Alman Başvekili, ayrı, 
ayrı Fransız nazırlarının meza
ya ve hizmetlerinden bah
setmiş, iki milJetin anlaşması 
için ihtirasların ruhlara hakim 
olmaması lAzım geldiğini ıöy

lemiştir. 

Bu nutka Fransız Başvekili 
Müsyü Lava} cevap vermiş, 
gerek dostane hiisnU kabul
den, gerek haklarında söyle
nen tatlı sözlerden pek mem
nun olduklarını beyan etmiş, 
bu görüşmelerden mühim ka· 
rarlar çıkıp ıüratle tatbik 
edileceklerinden emin bulun
duğunu kaydeylemiştir. 

Fransız nazırları AJman Re
isicümhurunu ziyaret etmişler

dir. 
Havas Ajansı muhabiri, 

Berlin halkı, Fransız nazırla
rına gönülden gelen heyecanlı 
bir kabul yapmadı ise de ne 
yuha çekti, ne de alay etti. 
MUsyü Brianı Unterdcnlinde 
caddesindeki otelin balkonun· 
da görilnce Yaşasan sulhl Diye 
bağırdı, diyor. 

Bir Tayyare Kazası 
Lüıern - Bir tayyare şen

liği esnasında tayyarlerden 
biri seyircilerin arasına düı
müş, üç kiti ölmüş, 20 kadar 
seyirci yaralanmıştır. 

--TEFRİKA NUMARASI 35 

BiR ELMASIN HiKA-YESi 
--

Gül Hatun hain bir zevk 
ile zehirli hal

1

kayı genç veli
'htin parmağından çıkardı ve 
~- d' Uteakıben tekrar geçir ı. 
~ıkanrken ve takarken hal· 
'Yı kerrat ile deri üzerinde 

!C\'irnıiş, altı pek sivri yapıl
tıi4 olan taş yerinin keskinli
~~ deriyi çizik çizik bir 
Ş getirmişti. 

ttıut ebz~de, şu acı tazyikten 
~esaır oldu ve sitem etti : 

~Ilı ~alam kızına kızıp hın· 
'-'1'l l.enden mi alıyor ıun? 

'••mı acıttın 1 

YAZAN:* * 

Ve ıonra öbür yüzüğü çı

kardı: 
_ Bunu da ben ıana taka-

Kendi malın gibi kul
yım. 

lan! . k 
Gedik Ahmedın . arısı ~e: 

. bir heyecan içınde elinı 
rın tt Şehzade , hUzünlil bir 
uza ı. 1 ü ü .. ü 

b üoıle macera ı Y z g 
te ess .. na takb: 
kadının parmagı d d' 

- Artık gidiyorum, e ı, 

hoıça kal. yerinden sıç-
GUI Hatun, 

radı : eli Allah ra-
- Sefa gel n, 

batlık veraio. 

Çlnde bir mOddet enel Yaar • Çe vadltlDd• klln birçok 9ehlrJert sular latilS 
etmittl. Bu fellkct cl'an devam ediyor. Resim, hlll aokakları birer kanal 
halinde bulunan bir Cta t•hrlatl• k..,.Jalarla bir ıokak faallyetl rn•terl7or. 

Bu seııe Brezilyada kahve okadar fazla ıQ!du ki dlinya plyasa11nı düşürüp te 
yeni bir fellket huırlamamak için bu ı<alıvclerln bir kısmı yakıldı ve denize 
dökllldO. Reıim, mlihim bir kahve stokunun açık dcnb:e atılmak üzere 

ge,.. ilcrc yüklctlldijinl göıteriyor. 

• 
ispanyada 
Nümayişler 

BarsJon - Valinin aldığı 
vaziyet üzerine Komünist fır· 

kası pir protesto mitingi 
tertip etmiştir. 300 nümayişçi, 
önlerinde kızıl bayraklı iki 
kadınlar sokakları dolaşırken 
milislerle miisademe olmuş 
üç nilmayişçi yaralanmıştır. 

Yapılan kısmi intihabatta 
Katalonva Komünist fırkası 
elyevm ·Rus ordusunda tay· 
yarecilik yapan M. Ramon 
Casanellası meb'us namzedi 
gösterecektir. 

Meclis Civarmda Bomba 
Madrit - Meb 'usan mec· 

lisi civarında elinde fitilli bir 
bomba bulunan bir kadınla 
bu fitili sigarasile ateşliyen 
bir erkek tevkif edilmişlerd : ·. 
Kadın bir hizmetçi, erkek 
tardedilmiş bir sivil muhafızdır. 
Bomba Atene kulünde ha
zırlanmış olduğundan kulüp 
kapatılmıştır. 

Şehzade, yorgun yorgun 
ayağa kalktı, hi1a sarhoşluğa 
hanılettiği bu tuhaf takatsiz· 
liğe için için liinetler okuya· 
rak şöyle bir durakladı, de· 
vamlı bakışlarla etrafını süzdü 
ve matemli b:r sesle mırıldandı: 

- Takatım mahvoldu! 
Kadın, ellerile yüıfinil ka

padı ve söylendi: 
- Haydi Şehzadem. Yolcu 

dediğin yolunda gerek. 
Şehzade gülümsedi: 
- Doğru söze ne denir. 

... 
Ertesi gece, yatsıdan biraz 

ıonra çadırın perdesi açıldı, 
bir aka ğa göründü: 

- Buyurun hamm, dedi. 
Efendimiz sizi bekliyor: 

Gnl Hatun, telAşını aaklıya· 

madı: 

jBir Amele 
Liberaller 
Anlaşması 

Ve 

Londra - Amele Fırkasının 
naşiriri efkirı olan Herald 
gazetesi, Amele Fırkası reisi 
Henderson ile Liberal Fırka 
reisi Loit Corç arasında bir 
itilaf hazırlandığını haber ve· 
riyor. Eğer yakında intihabat 
yapılırsa Loit Corç amele 
saflarına geçecek, bu takdir
de Liberal fırkanın bayatı 
maziye karışacaktır. BugünkU 
bazı meb'usların amele parti
sine dahil olmaları, bazı ame
le meb'uslarmın da muhafa
za!carlara geçmesi muhtemel 
görülüyor. 

Drahminin Himayesi 
Atina - Müsyü Venizelos 

beyanatta bulunarak drahmi
nin sabit bir kıymette kal .. 
n:ıa~ı için kambiyo muamele
smın kontrol altına alındığını 
beyan etmiştir. 

- Nerede? 
- Çermikte 1 (Çermik kap· 

lıca demektir] 
- Çermikte mi ? 
- Eveti ~ 
Türkmen güzeli kaşlarını · 

çattı, düşündü. Şehzadenin 

çadıra gelmeyip te kendisini 
çağırtması pek manalı idi. 
Acaba veliaht, ne yapmak 
istiyordu ? Bu; bir taraftan da 
delikanlının sapa sağlam ol-
duğuna delalet ediyordu. 
Eğer o, zehirin tesiri altında 
kuvvetini kaybetse idi, timdi 
ayakta gezemez ve hele çer-
mikte hiç eğlenemezdi. Hatta 
ardında dolaştığı maceralar
dan bile feragat etmek mec
buriyetinde kalırdı. Halbuki 
Taziyet Umit olunan ve bek .. 
lenen neticenin tamamen ııd· 

Hayat Kıraati ı Naime Hallt ve Ah
met Halit. resmi yerinde kuHandı, me,.. 

zuları resimle anlatır bir şek• 
le soktu ve ilk defa olarak 
resmi renkli verdi. 

Reaimll Kıraat : M. Zekeriya 
Clhnhurlyet Mekteplerine Kıraat: 

Peyami Safa 
Raalmli Clmhurlyct Kıraati ı Ruten 

Eterf, Mlthat Sadullah, Necmcddin 
Sadık 

Realmll lıkmektep Kıraati; Sabiha 
Zekeriya, Ercamant Ekrem, M. Zekeriya 

Scvlınll Kırant : Sadreddin Celil 
İlkmekteplere kıraat kitabı 

yazmak, bir doktora tezi yaz
mak kadar güçtür. Kıraat 
kitabı birtakım şartları ihtiva 
etmek lazımdır. Bu ,artları 
fU suretle hulasa etmek 
mUmklindUr. 

1 - Çocuğun muhtelif yaf• 
!ardaki ruhi haletine ve ali.k11.
aına hitap etmek, 

2 - Çocutun lisanını bilmek, 
3 - Mevzuları çocuA"un yaş 

Ye •niyesine ıröre tedrici bir 
•eyir takip edecek ıurette aeçmek, 

4 - Peda;ojioin kıraat yaz-
mak için kabul ettiği HHlara 
riayet etmek, 

5 - Toplu tedriuta uyaun 
olması. 

Binaenaleyh kıraat yazcak 
adamın: 

Evveli, pılkolojl bilmesi 
Saniyen, Pedagoji bllmeal 
Salisen, Çocuğun ll1anım bllmeal 
Rablan: Çocuiu bilmesi 

Lazımdır. 

Bizde şimdiye kadar kıraat 
kitabı yazmak, sadece bir 
kazanç vasıtası addedildiği 
için, birçok kimseler, yukar
daki evsafı haiz olmadıkları 
ve bir kıraat kitabında bu
lunması lizımgelen vasıfları 
bilmedikleri halde kıraat ki
tabı yazmışlardır. Bu şekilde 
yazılan kitaplar tedricen ken· 
diliklerinden kaybolmuş, yal
nız müstehase olarak Ruşen 
Eşref, Mithat SaduUah ve 
Necmeddin Sadık Beylerin 
Resimli Cnmhuriyet kıraati 
kalmışhr. Bu kıraat kitabını 
vekaletin programa sokması 
bile bir kusurdur. 

Dığer kıraatlerden Peyami 
Beyin kraatini tetkik etmedi
ğim için, bu hususta fikir 
yürütmeğe cesaret edemiyo
rum. 

Geri kalan diğer Uç kıraat .. 
ten evveli Sabiha Zekeriya 
Hanımla M. Zekeriya ve Er· 
cüment Ekrem Beylerin Yeni 
kraatini tetkik edelim. 

Bu kıraat ıerısı, birçok 
noktalardan bu memlekette 
kıraat sahasında bir yenilik 
yapmıştır. O vakte kadar kıra· 
at kitaplarında resme ehem
miyet verilmezdi. Kitaplar 
fena kağıda basılır, resimler 
uydurma yapılırdı. 

Yeni kıraat ilk defa olarak 

dına mülabis görünüyordu. 
Acaba zehir, Gedik Ahme

din zannettiği kRdar müessir 
mi değildi ? Yahut teh7.ade 
muhtelif :ıehirler kullanarak 
vücudünde bir nevi mahfuzi
yet ve mu fiyet mi temin et
mişti ? Her iki takdirde de 
oyun kaybedilmiş demekti ve 
muhakkak olan tehlikeye 
ka~şı yeni yeni tahaffuz çare
lerı aramak lazım geliyordu. 

Gül Hatun alelacele bu nok
taları düşilnmeklc beraber 
kurtuluş yolu göremedi. Kap· 
lıcaya gitmek, göz göre göre 
uçuruma atılmaktı. Gitmemek 
tehzadeyi kızdırmak ve feci 
bir manzara ihdas etmekti. O 
halde ne yapmalıydı? Türkmen 
kızı, hain bir köpek elinde 
yes~ düıen kedi gibi muz· 

Yeni Kıraatlerin ikinci mÜmeJ'
yiz vufı, çoruğun liunını tetkik 
etmeıi ve her sınıf çocuğa mu
ayyen miktar kelime Öğretmek 
uıuliinü t a kip etmesidir. Peda• 
goji okuynnlar bilirler ki, çocuk
ların lehçesi vardır. İlkmektep 
birinci sınıf çocuğunun kuJlıua
dığı kelimeler mahduttur ve mu• 
ayyendir. İlk sınıf kıraatini bu 
kelimelerle yazmak Jiımdır. Yeni 
Kırant ilk defa olarak bu usull 
takip etmiş ve her sınıf çocuta 
Öğretilecek kelimeleri tesbit ede
rek, bütiln kıraatleri o kelimelerle 
vücuda getirmiştir. 

Yeni Kıraatlerin üçüncü hu
ausiyeti, çocuğun alakasına fazla 
ehemmiyet vermesidir. Kıraatte 
her mevzu, her yaıtaki çocuğun 
a.likaaı nazarı dikkate alınarak 
•eçilmif ve çocuğun anhyacal'I 
lisanla yaıılmıftır. 

Bu kıraatlerin bir hususiyeti ' 
de pedagojinin kıraatlerde tafsl• 
llni zaruri addetiği ( tekrar ) a 
riayet etmesidir. Yeni kelimeler 
çocufun zahmetsizce ötrenecetf 
aurette tekrar edilmiştir. 

Fakat bu kıraat ıerisini 
yazanlar, iki şeyi unutmuş· 
lardır: 

Birincisi, bu kıraati alfabe 
okutulmıyan memleketler ıç ın 
yazılan kıraat metotlarına göre 
yazmışlardır. Halbuki bizde 
alfabe okutulduğu için, muallim 
bu kıraatleri okutma usulünil 
kavrıyamamıştır. 

ikinci.si : Mevzuları toplu ted
risata uydurmamalaudır. Halbu-
ki ilkmekteplerde tedrisat, 
toplu tedrisat usulüne istinat 
ettiği için, muallim bu kıaatlerde 
aradığını bulamamıştır. 

Yeni Kıraatlerin bu kusurları, 
ortaya Halit Bey ve refıkasının 
(Hayat Kıraati) ile, M. Zekeriya 
Beyin (Resimli Kıraat) ini çıkar
mıştır. Bu iki kıraati yazanlar 
her 9eyden ziyade toplu tedri~ 
aata elıemmiyet vermişler ve bu 
uğurda, Yeni Kıraatin diğer 
hususlarından mühim bir kısmını 
ihmal etmişlerdir. Bu kıraatler, 
pl Jaa-ojikınan ve kıraat metodu 
noktai nazarından çok noksandır. 
Fakat toplu tedrisata uygun 
olduğu için muallimlerin hoşuna 
a-itmlştir. 

Sadreddin Celal Beyin ( Se
vimli Kıraat) serisine gelince 
bu kıraat serisi de gerek 
metot, gerek Jisan, gerek 
toplu tedrisat itibarile geridir. 
Hele Usan noktasından, değil 
talebenin, muallimin bile anlı
yamıyacağı kadar lôgatle do
ludur. Bu yüzden de çabuk 
rağbetten düşmüştür. 

Bu kıaa tahlil gösteriyor ki, 
memleket henüz aradığı ve bek
lediği kıraati bulamamıştır. Yu
karda saydığımız bütün şeraiti 
cami bir kıraat kitabımız henib 
mevcut değildir, 

** 
tarıpti ve zayıf pençesini 
muhacimin yüzüne vurmaktan 
başka yapılacakşey bulamı
yordu. Binaenaleyh vaziyeti 
kabule karar verdi: 

- Peki, dedi, geliyorum • 
Dışarı çıkta beni bekle f 
Akağa, çekilir çekilmeı 

bir elini direğe, diğerini be· 
line dayadı, tekrar düşündü. 
Zehirin yapamadığı işi han
çere mi, yoksa kendi tırnak· 
larına mı gördürmek münasip 
olacağını kararlaştırmak isti
yordu. Hançer, yanılmaz ve 
şaşmaz bir intikam aleti idi. 
Lakin açacağı yarayı herkes 
görecekti. Tırnağm bırakaca
ğı iz de, hançerinkinden he· 
men hemen farksızdı. Halbuki 
Gedik Ahmet, iz bırakma
dan öldürmeyi emretmişti. 

( Ar kası var ) 
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Samrada Ceneral Franzenin 
Yaveri Beni Karargaha Çağırdı. 

" YAZAN: M. KAZiM 

Çarlık zamanında maruf aktris Kçessinska_qın eol şimdi 
büyüle Er lc8nı lıa,bige daireJidir 

-110- kaydedeyim: 
2-1 Teşrlnleevel 919 Katar "Samra,, fstasyonu-

Sabahleyin Abdürreşit Ef. na vardığı zaman ilk geçişte 
ziyaretime gelmişti. Kendisine tanıdığım mevki kumandanı 
"Çiçerin,, nezdinde yapbğım Jeneral "Fronze,, nin yaveri 
teşebbilsün verdiği neticeyi vagona geldi: 
anlattıktan sonra bugün öğle- Amiri namına beni ka-
den sonra Türkistana dönmek rargiha davet ediyordu. 

Tren burada bir hayli du-
arzusunda olduğumu söyledim. racağı için gidebilirdik. İstas-

Pek mllteşebbis ve yılmaz yondan dışarı çıktık, kapının 
bir zat olan Abdürreşit Ef ·: önü:ıde otomobil bekliyordu. 

- Hakkın var, Ruslardan Fakat ben de mütemadiyen 
birşey beklenemez, cevabını dütünilyordum: 
verdi. Fakat Türkistana gide- - Kumandan benim Moa 
cegme aeninle birlikte bir kovadan ayrıldığımı, hele bu 
Japonya seyahati yapsak na- trende bulunduğumu nereden 
aıl olur? Belki orada Asyalı- haber almışb. Mutlaka Mos-
larin derdine bir derman kovadan bildirmişlerdi. Şu 
buluruz. halde bana söylenecek birşey 

olacakta. Diişündilm, bu teklif, Dze-
Kumandan ile karşılaştık. 

rinde durulabilecek mahiyet- Muhatabımın etrafında fevka-
te olmakla beraber ctra· 

iade bir hava yoktu. Demek 
fımda beni tarassut eden ki yapacağı tebliği ı&z ara-
adamların ellerinden kurt~up ıında nimresml surette yap-
Japonyaya ayak basabilmek mak için emir almııb. V ni· 
çok güç bir ıeydi. Sonra firari fesini kolaylaıbrmak için bah· 
vaziyette Sibirya buzlarını si genişlettim: 
qmak ta aşağı yukarı im- - Rusyanm Şark işlerinde 
kinsızdı. Binaenaleyh: en büyilk fırsatı kaçırmak 

- Teklifiniz: çok makul- Ozere olduğunu söyledim. 
dür, dedim. Fakat tatbik edi- Aldığım cevap şu oldu: 
lebilmeai gilçtür. - Bizim hudutlarımız ha-

Abdllrreşit Efendiye veda ricinde aranılcak hiçbir men-
ettikten aonra Ffgan heyetini faatimiz yoktur. Ve hudutla-

nmız haricine bakmak emper-
görmiye gittim. Heyetle bir- yaliatliktir. Programımıza mu-
likte Moskovaya gelmiş olan vafık değildir. Bu dakikada 
Efgan kıraliçesinin dayısı Şamlı bizim için mühim nokta barp-
Edip Efendi ile heyetin katibi ten evvleki hudutlarımızı elde 
Feyz Mehmet can bir gün evvel etmektir. Bir defa oraya var-
bir otomobil müsademesi esna- dık mı duracağız, gözlerimizi 
ıında yaralanmışlardı, binaen- harice değil, dahile çevire-
aleyb hem sıhhatlerinden ceğiz.,, 
haberdar olmak, hem de ken- Kumandan bu sözleri ile 
dilerioe veda etmek istiyor- bana glıya Moskovanın res!Di 
dum. Bu vazifeyi yaptıktan cevabını tebliğ etmiş oluycrdu. 
ıonra otelime döndüm. Eşya- PekilA, dedim, orası 
larimızı bir arabaya doldurduk. sizin bileceğiniz şeydir. 
kendimiz de diğer bir arabaya * 
binerek istasyona gittik. Bize ( Samra ) dan akşam Uıeri 
birinci mevkide bir kompar- aynldık. Ve teşrinisaninin ilk 
timan tahsis etmişlerdi. yer- gilnil ( T aıkent ) e vardık. 
leştik. Tren saat (3) te Taş- Daha ilk bakııta burasım 
kend latikametinde hareket baştanbaşa değişmiş bulduk. 

tti. Kabine düşmüş, Reisicümhur e . 
27 TqrlnlevveJ 919 f da yerini bir başkasına hı-: 

Moskovada bulunduğum sı- rakmıştı. 
rada hava hep kapalı geçmişti: Hariciye masasında ise o 
Fakat bu memleketten çıkıp- bildiğimiz Musevinin yerinde 
ta yine uzun bir seyahate timdi (Dursun Hoca) isminde 
atıldığımız zaman güneşe tek- bir Türk oturuyordu. 
rar kavuştuk. Yolculuk evvelce Alelusul sırası ile dolaşarak 
ıördtiğllmiiz yol üzerinde, birer defa hepsinin de kapı-
yine aynı ıekilde geçti. Yalnız lanm çaldık. 
dikkate pym bir noktayı (Mabadı yarın) 

SON POSTA 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri Saf iye Pegmaa 

RAKİBE 
Nedime babasından bir 

telgraf aldı ve annesının ağır 
hasta olduğunu haber veren 
bu kiğıdı okur okumaz, ça-
bucak hazırlandı, evden çıkb. 

Nişantaşında Kadaköyüne 
giden yol ona her zamankinden 
daha uzun gelmişti. İskeleden 
eve otomobille gitti ve yemek 
odasında babasile karşılaştı : 

- Annemin nesi var? Diye 
sordu. 

- Soğuk almış. Bu Uçüncü 
gün. Fakat vaziyeti iyi değil. 
Doktor hissetirdi bana. 

- Dinle, baba, ben anne
me bakanm. Hatta geceleri 
de. Sen işine git, meraklan
ma. 

Nedime, azimli, kliçük, tatlı 
yUzilııü babasının yaşlı, yor
gun, endişe ve korku ile dolu 
yüzüne kaldırdı. Kısa bir ba-
kıştan sonra ayrıldılar. Babası 
işine gitti, Nedime de hasta-
nın odasına. 

Annesinin yatağının baı 
ucuna oturdu ve onu seyretti: 
Hasta, yatağının içinde ince
cik, nöbetten pembeleşmiş, 
sarı saçları dağınık, uyuyor 
ve gözlerinin etrafındaki ha· 
fif buruşuğa, yanaklarının çu
kurundaki hazin gölgeye ra• 
ğmen genç görünüyor, Nedi-
menin annesinden ziyade ab•ı 
lası imiş hissini veriyordu. 

Hasta, kızını görmemişti. 
Nöbetten yanan eli, Nedime~ 
nin avucunda eriyordu. 

Biraz sonra, Nedimenin ko-
cası Muhtar da içeri girmişti. 
Yüzü çok kederli görünüyof"! 
du. Hastanın uyuduğunu gö
rünce dışarı çıktı. 

Bütrin gece, Nedime, bir. 
koltukta uyukhyarak hastanın 
baş ucundan ayrılmadı. Sabah
leyin doktor geldi; hastanın 
derecesi, yakılar, vantuzlar 
hakkında malüu.at aldı, iki 
şırınga yaptı ve endişesini 
gizledi. Hasta çok halsizdi. 

Öğleden sonra yine uyuk
lar gibi dalmıştı. Gurup vakti, 
yatağında hiç kımıldamadan 
parlak ve çok muhabbetli bir 
sesle bağırdı: 

- Ihsan! İhsan! 
Nedime, hayretle dikildi. 

Gözlerini açan annesine bakb: 
- Anne, dedi, kimi gör

mek istiyorsun ? 
Hasta sayıklıyordu : 

- İhsan... ihsancığım .• 
Nedime hastanın üıtnne 

iğildi: 

- Anne, anneciğim, beni 
tanımıyor musun ? 

Fakat, kızının sözleri, an
nesının yıkılmaz bir ıuursuz
luğuna çarpıyordu. Nedime 
kendini tanıtamadı ve hasta
nın ağzından evvell damla 
damla, sonra bir çağlıyan 

kadar bol bol akan fUUrsuz, 
başı boş sözleri, dikkat, hay
retle dinledi. 

Bir hastanın ölüm döşeğin-
de iken yakmlannı, sevdik
lerini etrafma çağırması tabit 
idi; fakat ötekiler, kocası ve 
kızı dururken, bir yabancı ismi 
ısrarla çağırması ne demek 1 
Git gide, kelimeler hastanın 
ağzından daha ağır çıkıyordu: r 

- Ihsan... İhsancığım .. 
Nedimeyi müthiş bir merak 

ve korku yakaladı. Annesile 
bu meçhul İhsanın arasında 
ne vardı? 

Nedime evveli babasmın 
sonra Muhtarın yüzlerini göz 
önüne getirdi ve ürperdi. 
Odaya akşamın gölgeleri dol-
muştu. Biraz sonra Nedimenin 
babası odaya girebilirdi. Ya 
hastanın bu sayıklamalarını 
duyar da şilpheye düşerse ? 
Nedime, bu patavatsız ağzı 
susturmak için yerinden kalkb, 
ilaçlar arasında müsekkin va
zifesini gören bir şişeyi aldı, 
hastaya bir kaşık içirdi. 

Yavaş yavaş, sözlerin çağlı-
yanı kesildi, hasta uyuştu ve 
nihayet sustu. Tam zamanıydı. 

Nedimenin babası ve kocası gel
diler. Nedime Muhtarı bir 
işaretle dışan çekti. Yüzünün 
sarılığı, titremeleri, perişan 
hali kocasının dikkatine çarp
mıştı. 

Nedimenin elini avucuna 
alarak dedi ki : 

- Yorgunsun, sen de hasta 
olacltksın. Biraz dinlen. 

Bu sesin tatlılığı bu par
maklann tema&ı, bu bakış, 
Nedimeyi sarab. Muhtan ne 
kadar sevdiğini ancak o ande 
bir daha ölçebilmişti. Susmak, 
birşey sormamak, yaşamak ve 
kaderin son kararını bekle
mek icap ettiğini anladı. 

Ve kocasının omuzuna hıç-
kırarak başını koydu. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
... lim Doğc beg: Hatır

.. 

;inashr. Gü-
rilltücll ve kav

gacı değildir. 

İsraftan içti

nap eder. Eş

ya ve para 
kıymeti bilir. 

~ararlı ve mes
ıliyetli işlere 

)riımez. 

47 Salih Fevzi beg: 
- Fotoğrafının dercini t.temlyor -

Yumuşak başlıdır. Ev ida
resinde milesıir ve hakim 
değildir. Herşeye karışmaz, 
arada bir parlar, fakat muka
bele görünce derhal ric'at 
eder. Çabuk kanar ve inanır. 

Refik bey: lntizamperver
dir. Kendine 
kıymet ve 
ehemmiyet 

verilmesini is
ter, muameli-
1bnda ciddiye
t e temayill 
~der. Samimi· 
yeti devamsız 
ve renksiz de
~ildir. 

142 S. Viçan Ffendl: 
(f otograh dercedilmlyecektlr) 

Kesirülahbap ve olgundur. 
Nadiren müteessir olur. Bo
ğazını fazla sever, gamlı ve 
gederli şeylerden daima uzak 
kalmak ister, bir parça bAIA
pervazdır, çok vadeder. 

1 

• 
SiNEMALAR 

Yarın akşam 

M E L E K SİNEMASINDA 
MARY GLORY ve JEAN MURA T'ın temsili muhteşemleri olan 

KOÇOK DAKTiLO 
müstesna filmi mUaasebetlle verilecek b ir lncl gala lçla 7erlerl11lsl 

evvelden temin ediniz. 

Bu filmin latif musiki parçalan herkesin ağzında dolaşacaktır. 

Bır madende inhida m vukubuluyor ... ç kiti 
( Zevç, Zevce, Atık ) h apsediliyor ••• lıte bu 

eararengl:ı muammayı 

Yann akşam O P E R A sinemasında 
CECIL B. DE MILLE'in aon 

D i N A 
9aheseri olan 

MiT 
Almanc:ı ıö:ı:lü, ıeal ve şarkılı filminde halledecokıtnt:ı:. CONRAD 

NAGEL ve ClJARLES BICKFORD tarafından 

Radyo ,,_, _Tı_iy_a_ır_o_Vı_e_S_in_e_m_a_l_ar_] 
Bu Akşam Neler 
Dinliyeceksiniz ? 

( 29 Eyini Salı ) 
Oıtrava 263 metre, 11 kilovat 
19 Gün haberleri 
19,30 ı Konıer 
22,lS : Bratalavadan nakelen 

danı havalan 
Heiselberg 276 metre, 75 kilovat 
19,20 : Org- konseri 
20,10 ı Edebi konferanı 
20,35 : Klilik konser 
Muhlaker 360 metre, 7S kilovat 
19,45 : Freiburg klübünden 

naklen halk konıeri 

20,30 : Alman mudhikeal 
21 : Gece konseri 
Bükret 394 metre, 16 kilovat 
20 : Radyo darülfünunu 
21 : Radyo orkeıtruı 
Belgrad 429 metre, 25 kilovat 

19,30 : Konferans 
20 : Radyo orlıı:eatraaı 

20,30 : Zağrepten nakil 
Roma 441 metre, 75 kilout 
19,45 : GCn haberleri 
20,35 : lngilizce ders 
21 Konser 
Viyana 516 .. etre, 20 kUont 
20,35 ı Konaer 
22 ı l>aoı havaları 

Pcıte 550 metre, 23 kilovat 

ALKAZAR - Vahşiler g eliyor 
ALEMDAR - Cennet yolu 
ARTiSTİK - Yalıus Sen 
A S R J - Ö llim makinesi 
E.KLE:t - Volga, Volz"' 
ELHAMRA - HiikUm ııeceal 
ETU VA L - R lyo Rlta 
FERAH - Muhtelif tem•ıtler 
GLORY A - Cephede bir gece 
KEMAL 8. - Radyo 09ran 
MAJfK - Dflencller Kıralı 
MELKE - Fraklı Adam 
OPERA - Calp fener 
ŞIK - Atk Valıl 

ÜıkUda.r H1le - Bahar aeJldelerl 
T•kaim Nbçeei - Varyete 
Çlflikp•rkı - Sn 
Kıs kulesi parkı - Oarüttal1111 

Müddeiumumiliğe Davet 
lıtanbul Müddeiumumiliğinden: 
lıtanbulda bulunan ve fakat 

adreıi meçhul olan Mudanya 
icra memuru Ka:ıım Beyin icilen 
memuriyetimize müracaati. 

11,30 : Peıt• operasından nak-
len Falataf 
Varşova 1411 metre, 1S8 kilovat 
19,25 : Gramofon 
20,lS : Muhtelif opera havalan 
K6nigsvüaterhavaen 1635 metre 

15 kilovat 

19 Çocuklara mahsnı 

Franaızca den 
19,30 : Ha.Ik konseri 
21 Stüdgarttan nakil 

~~-------------····----------~~----

Artık Spor Seyahat 
lerini Bırakmalıyız 

----- - -
( Baştarafı l luci sayfada) 

gelmeme.;inin yegane sebebi 
de bu istikrarsızlıktır. Bir ta· 
kımın istikrarı da kısa bir 
zamanda temin edilemez. Ye
tişmiş ve üstüne az çok kat-

iyetle limit bafclanabilecek 
takımlar da bet altı senede 
vllcuda geliyorlar.,, 

Federasyon Reisi Hamdi 
Emin Beyin fikri yalnız teknik 

taraf tan tetkik edilmek şartile 
doğrudur. Yalnız tevali eden 

seyahatlerde mütemadi mağ
lup olmak neticesi efkarı 

umumiyede . hasıl olan fena 
tesiri izale edebilmek için 
üstüne fhnit bağlayabilece

ğimiz gibi bir takım çıkara-

madan seyahatlere veda et
memi% lazımdır. 

Mademki iyi bir takım beş 
senede yetişecekmiş bizde 

Bu beş senelik çalışma 
programının ciddi bir şekilde 
tatbikına ait verilecek acil 
kararları sporuna en yükseki 

idare makamı olan merkeı 
umuıui riyasetinden bekliyoruz. 

Çünkü artık seyatlere bir 
fasılR vererek çalışmak za· 

manı gelmiş ve geçmiştir. 
Sporcuların behemehal seya-

hatleri şart ise, bir seyyah 
gibi gidip gö~mcleri için spor 

tahsisatından bir miktar ayır· 

mak bugünkü ıekilden daha 
hayırlı olur zanrunclayız. 

SON POSTA 
Y cvmt, S;yasi, Havadis ve H:ılk ga:ı:e . ctl 

idare: Lıtanbul Nuruosmanly• 
Şeref aokatJ 35 • 37 

Telefon Jıt:ınbul - :?02D1 

kbütiln spor şubele&·imize beş 
senelik bir çalış:na programı 

Posta kutuıu : lst:ınbul • 741 
Telpaf ı latıanbul SO~ POST/\ 

ABONE FİATI 
1 ORidYE - ECl"~' çizerek hazırlanmalıyız. Bey-

f nelmilel_temar.lara o temasla
rı yap~bilecek seviyeye yUk
selmeden teşebbüs etmek her 

noktadan zararımıza neticele
niyor. Hiç olmazsa balkanlar
da en geri biz olmamalıyu. 

1400 Kr. 1 Sene 270:> l{r. 

15J ,, 6 Ay 140:> •• 
-100 ,. s ,, so:> ,, 
150 " 1 .. 300 ,, 

Geleıa evrak gerl yerl(r.:tdo 

hanlardan mea'uliyet alınnı.S• 
tot· Adres de~t,urllme,1 (20) kurut "..,,;,,ııll 



SON POSTA 

~bdülhamit, Öyle Tertibat Al
nuşb Ki Bütün Odaların Önünden 
Geçmeden Onunkine Varılamazdı 

NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR 97 --·-------
(Her lııdc/a mo.lafutlw) 

Saraya girdi· 
iloıiz dakika
danberi Abdlll
hanıft her tarafı 
reziyor, dolqı
)'or.Salonlarda, 
koridorlarda 
duruyor.Etrafına 
Laka baka u
IUn umn dütB· 
nüyor .. Bir ttır
IOaaraya ııma• 
lllıyor.. Bura· 
da oturmamak 
için her çare
ye bq YUl'Uyor. 

EyyeJ~ Çıra.
tan Al"llflDID 

harem dair~ 
ıine nakli için 
teteb bnıatta 
bulundu. Fakat 
bu11un imklnı 
olmadı!Jm an
la :1.. Sonra, (rll
tubetten kur
tulmak ve bu 
ihtiyar halinde 
Tilcudunun ta• 
lıammlll edeml

Be11l•r1Je11I st1ra11ıntla üt luıtttılcl mabegn 
odasının bir kısmı . 

faların, k6feye tesadnf eden 
oda Naciye Kadınefendi ile 
Abit Ef, nin, llat kat merdi
Yenine çıkacak uhanhk geçi
lip te kendi yatak odaıının 
bulunduğu koridora girilince 
uk oda, Müşfika Kadın Efen
dinin... Şu bale nazaran, ıe-

llmlıktan giren bir adam, 
Abdfilhamidin yatak odasına 
dlıl olabilmek için behe
mehal bu odaların önünden 
ıeçmiye mecburdur. 

Yukarı kata çıkan merdi· 
Ten kapılanm kimilen kilit· 
letti. Harem tarafındaki bahçe 
kapııı da bizzat kendi kon
trolu altında. 

Geceleri, hem ağalardan, 
hem de kalfalardan n6betçi
ler var. Bunlar, muayyen za
manlarda koridorda Te ma
beyin 1alonunda dolqıyor. 

Ruim Bey de, aellmlık ka
pısının sat tarahndaki odayı 
aldı. Yanındaki odayı da n6bet 
odua yapb. Bu odalann bu-

lmaduğu koridor llzerinde bir 
oda daha var ki burada da 
Abdnlhamidin kahveci bqı11 
Ali Beyle garson gibi kulla
mlaıı Klzım isminde biri bu
hmuyor Ye aym zamanda bu 
odada muhafızlar yemek yi
JİJor. Bu suretle Raaim Bey 
de sarayın methaline blkim 
bulunuyor. .. 

Fakat, her iki tarafta da 
yerlerine wnamıyan bir hal 
nr. iki taraf ta yerlerinde 
iğreti. iki tarafla da l•abı 
ıergin •. , 

( Arka11 var) 

yeceği ıahilden ve ıert deniz 
ha•umdan uzaklaşmak ) için 
(Maçka) da Meclia Reiai Ah
met Rlza Beyin ikametine 
tahsis edilen konağa yerleş
tirilmesini rica etti. Fakat bu 
ricası, daha bllyük şiddetle 
reddedildi. Bu da gayet 
tabii idi. Onu memnun etmek 
için berkea rahabnı feda et
miye mecbur degildi. 

Nihayet, başka bir yere 
nakledilmekten limidinl kesti 
Ye yeni bqtan daha eau1ı 
bir tertibat alara.k saraya 
yerleşti. 

Meclisteki Müzakerenin Zabıt-
1 arını Aynen Yazıyoruz. 

Abdnlhamit, birinci katta, 
berem dairesinin bahçeye na· 
ıır k&paindeki odayı kendine 
yatak odalı olarak intihap 
etti. Bu od1.11 paravanlarla 
muhtelif kısımlara ayırdı ve 
ıon paravanın arkasına kar
yolasını koydurdu. Odası~n 
yanındaki küçük odaya Miit· 
fika kadınefendiyi, bahçeye 
nazır odaya da Zülfet kalfayı 
Jerleştirdi. Kendi odasına 
llıuttuıl apteıhanenfn yanın-
da d Ost kat dairesine 

a ahw 
çıkacak bir merdiven ar gı 
~ar. Buraya kendine mahsuı 
bir banyo dairesi yapbrmak 
istiyor. BllyDk selimlık kap.•· 
tından girilipte Abdlllha_mi~ 
0daaına gidilebilmek içın bır 
Çok koridorlardan Te bllyilk 
Pttabeyn ıalonundan geçmek 
llıını. Ahdnlhamit, bu kori
dorlar Gzerindekl odalan fU 
llıretle taksim etti: 
lln SelAmlık kapısından girl· 

ce ( Mabeyin ) kapısına 

~ olan bllytik oda Ağa
~ n odası. ( Pembe Salon ) 
s:ı havuzlu buyuk ( Mabeyin 
Jc.. 0nu ) geçilip te harem 
'id lllına dahil olur olmaz ko
( ~n llzerindeki birinci oda, 

' b ) kaHanııı, ona bitişik 

f Ba9tarafı 1 inci sayfada J 
Y okaa biı her behlmt hareket 
karıaaında biriblrimlze ıfrecek 
olduktan aonra çümhuriyete ne 
IGzum YAJ'dı, l'aseteye ae lüıum 
vardı? 

Arkadatlar ; bu heyecanh 
alJzlerfmle zannediyorum ki, alzln 
de vicdanınızdakl heyecanınıza 
temaa ediyorum. Binaenaleyh 
af iatemeyl zait görüyorum, çün
kO b5yle hareketi alze kartı 
hOrmetaizllk tellkld ediyorum. 

Şimdi efendiler, l.met Pqa 
Hı.nin matbuat hürriyeti hakkın
daki telikkileri cidden çok necip 
müatakbel için, bOtOn beıerlyet 
için hakikaten ıerefll bir te
likkldir. 

Fakat Efendiler, yine kendile
rinin n diter refiklerimizin be
yanabndan anla9aldı ki, memle
ketimize l'elmit bizim bqımıza 
binlerce felaket çıkarmıı olan 
içtimai ve aiyaal mea'uliyetln en 
büyOk mileriml en bOyük mea'ull 
bu matbuat hOrrlyetlnl yanlıt 
lıtimal edenler olmuıtur. Efen~ 
ler; Türkiyede matbuat hWilr, 
hür kalacaabr, bir olmaaı l:İ 
d 

Fakat 10ruyorumı Matbua n 
ır. _._ 1 • hlt ettiti cemiyet ••ar m , 

ap ... :. midir? Bendenizce 
k~«u- h i l 

k inin içinde ep m • 
denıo raı lik' 

d cede hukuka ma ız. 
ayni ere d • :ı. 

h. aramızda a emı mu-
Biı ıç ? (H 

kabul ediyor muyuz a-
ıavatı ) 0 halde nasıl ola-
yır ıeılel~ :zden birinin dereber 
yor da çımı d ederiı? Naaıl 
Jiğine 111üıaad.•. l bir derebeyi 

d ken ısın . 
olur ~' b Ikın ırzına. bay11-
vaziyetınde a bir devletin var-
yetioe, koıkoca etmekte aerbett 
lığın• bücunı . b..ıar ba

kını? Efeıaclil•· 

,.OnkG idareye, bu MecllHr 
ReiaicOmbura iftira ediyorlar. 
Ondan aonra bOrriyet yoktur 
diyorlar. EfedUer iatibdadı mat
buat vardır. Halbuki hiç kimıe• 
nin istibdadını kabul etmeditl
mlz fibl matbuabn da latibdadını 
kabul etmeniz mümkGn değildir. 

Sonra ef.ndiler küçücük mu· 
halefet yazılan ve ,.trenin dı• 
pnda benim en çok eaefle gör
dütnm ve bütün heyeti mubtere
menin çok dikkatle mütal .. aını 
arzu ettJj'im nokta daha 3bGr 
tarafadır. 

Arkadqlar; yeal yetltmekte 
olan neall ki, bazı hatipler bua• 
lardan bahaettL BUhaaaa harf 
lakılibından aonra ne okuyacak· 
br? Gl>rüyor aunuz ki maaleaef 
matbuabn bir kaamında herf81 
mezbaha mahiyetini almııbz. Bu
rada llaanın aaaletl, ffldrlerla 

hakikati her ailn sephedllmekte
dlr Ye mOtemadfyen ln1anlar m•
aHI bir inkıraz içine dotra 
yavarlamp sltmekteclirler. Banan 
netlce.ı efenclller, ahlAld lnlnas-
dır. Ahllkl lkırua afrıyan bir 
eemlyette hiçbir tdeall karacak 
semin kalmamıı demeklr. O sa• 
man Baıvekll Pqa Hazretleri de 
itiraf ettiler, arbk hiçbir t•Y yok• 
tur, biz bir tnkıllp hGkOmetiyls, 
Avrupa vaziyetinde dejillz. Avrvı
padan çok bGyGk, çok eaaab 
farkımız Yardu. Arkadaılar, bl
liralniı ki Avrupada birçok •lyaal 
ve içtimai lnkiliplar halktan a-el
miçtir. Yani halkın içinden 
kopmuf, ond- •oma mevkii ikti
dara ıelmlıtlr. 

CD••ama yar) 

Çin Hariciye 
Nazırına Hücum 

Nankin - Yüksek mek
tepler talebesi, Hariciye na
zınnın makama iSnOnde bir 
nnmayiı tertip etmiş ve .na· 
zın vazifesiden çekilmiye da
vet etmişlerdir. Nazır bu ta
lebi reddedince binanın 

camları kırılmıı •• bomba 
ablmııbr. 

Hariciye nazınnın aıhhatl 
hakkında malümat almak 
mUmklln olmadığı gibi nere

de bulunduğu da malOm de

iiJdir. 

Kristof 
Kolombun 
Gemisi 

Madrit - ispanya Hnkume
ti, Amerikanın kişifi Krıstof 
Kolombun ilk defa Amerika
ya gittiği Santa • Marya gemi
sinin bir aynini yapbrmııtır. 
Bu gemi, Amerika boyunu 
tiç ıenelik bir devir seyaha
tine ç.kmak üzeredir. Gemi
nin Şikago ıergisi mOnase
betile Nişigan ıehrinde teı
hir edilmesi muhtemeldir. Ge
minin bllttın levazımı, Krıatof 
Kolombun devrinin aynidir. 

İş Bankasının 
Kumbara Kurası 

it bankaaımn kumbara u
lıipleri araıında aenede Od 
defa olmak illere mllkifath 
bir kura tertip etmekte ol
dutu mal6mdur. Bu kur'ala
rm birinciıl NiAD, ikincial de 
T epinievvel aylannm birhlcl 
filnlerl çekilmektedir. Kura 
kqidMİlle tekacld8m H• 
aylana biriaci lfGalae kadar 
me•duatlar1 uıarl bet liraJI 
bulan biitlba kumbara aahlp
lerinin iaim Te nmnaraları 
merkeze pderilmektedlr. 
Ankaradan al1nan haberlere 
gl>re (43) ıubeai bulunan it 
Bankan blitOn tubeleri kura
ya dahil olacak kumbara u
hiplerine ait fiılerl merkeze 
g&ndermitJerdir. Ankara Mer
kez 1 Teırinienel pertembe 
göntı Noter huzurunda çeki
lecek kuraya alt huırhldan 
ikmal etmlftir. 

İt Banka11mn kumbara mil· 
klfatlan ıimdiye kadar her 
defasında biner lira olmak 
tlzere iki bin Uradan ibaretti. 
Bu miktar timdi her defasın
da iki bin beşer y&z lira 
olmak llzere ( 5000 ) liraya 
iblAt edilmittlr. 1 T etrinie.
velde çekilecek kurada ilk 
çıkacak kumbara sahibine 
(750), lkincilİne ( 250) lira 
mllklfat Yerilecektir. Bunlan 
takip edecek ( 20 ) kumbara 
tabibinin onuna ytlzerden 
(1000 lira) diğer onana da 
elliferden ( 500 ) lira mllklfat 
yerilecektir. 

ON OçONcO 
PATRON KUPONU 

No. S 
O..etealsd• on bet rhd• bir 

....ade oldujıamua PatroH 
bedan almak latlyoruma, b. 
bpoa• lıeelp ealdaJ19111 " U 
bpo., topla111us. Patronlanaur 

daa pek -- olacabuus. 
Patronlar neıredlldllderl zUzı. 

den ltlbarea l.tanbııl karllerlml• 
bir hafta, tqra karllerlml• ea 
tb lçlade kapoalanm ......... 
melidirler. Ba .addet ~tlktea 
ll09ra ......... kabıal edllaaa. 

Sayfa 7 -Türk Hava Kartal
larını Tanıyalım ... 
( Bqtarafı 1 lacl uyf ada ) 1 

iki aaat kahramanca çarpııb
lar. Düırnan tayyerelerinden 
birini düşürdüler. ikincisini de 
kaçmıya mecbur ettiler Ye 
takibe koyuldular. Harbin ver
diği helecan, galibiyetin ver· 

, 
Afyon: Yunan Tayyare karaı-ııhı 
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diii celidetle makineli tüfek
lerinde mermilerinin tükendi
ğinin bile farkına varmadan 
Afyondaki düşman tayyare 
kararglluoa kadar kovala
dılar. Fakat kararglhtan tek
rar uçurulan iki avcı tayya
resi ıillhııı bulduğu bu iki 
kahramanı Gazlig61 dTannda 
düşürdü. 

Harpte bu mealetin kendine 
mahsus baıkalıklan, başka 
heyecanları, baıka elemleri, 
bBtka ıstırapları, baıka zafer 
neşeleri vardır. Hava muha-
re'beıi için uçuta ittirak et
miyealeriıı duydukları helecan 
Ye ıabrap o gtın uçanlardan 
çok fazladır. Kartal gibi yu
·~ıından uçap dllfmana karp 
ııden tayyareler dönllnceye 
kadar kararglhta kalanlar 
lonlcım ıaçan enclifeH bakıt
larla beldetfrler. 

HaTa harbi hiçbir harbe 
benıemiyen bir cidaldir. Bu, 
ne alper, ne meydan, ne ılTarl 
barblne bememu. 

Harpte aÇUt yapan bir tay
yarenin aYdet samanı gecikir 
Te motlr ...ı duyulmaua 
kararılhta acı bir matem 
lıavua enr. in.an ruhuna 
lnfirah Teren eema, maYI 16k
ytlzl kuvetli bir menr biaıini 
Terlr. Klmae bll'f8y ı6ylemu. 
Slyleyemez. Bu alktt tutulau
ya bqlanan matemin en 
lııelif lfadetldir. 

Cemal ile BalaaedclW •• ,. 
ltettlfimilı: ... de ayal aabrabı 
7qadak. Saatler ıeçtikçe fe-
llket ihtimali kuvvetleniyor, 
limitler zayıflıyordu. Hava 
kararmıya, bipler kararmıya, 
gözler kararmıya bqladı. On
lar hali d&Dmtıyorlardı. 

Karargihm 6nllnde kapka
ranlık bir pcenln kuvetll 
matemi içinde 16zyqlarımw 
içimize alutarak ümidimizi 
kestik. Gidip arkadaşlan ara• 
mak, onlann intikamını almak 
emellle kavrulmıya bqladık. 
Bu Od kıymetU Te kahraman 
ıencln fellketi b6tnn karar
ılhı, battı btıtlln Alqehiri 
kapladı. G&zlerimizi kırpma
dan abalu bekledik. Ona 
kıyanlara &ilim Ye atet yağ
dırmak iatiyorduk. .. 

F ellketli ;ecenin ağırhtı 
altında bitap dnıerek f&yle 
bir uzanmııbk. Sabah çok 
erken, filnq dağlana henllz 
tepesinde idi. Bir mot&r aeai 
duyuldu. Herkes meydana 
koftu. 86tOn başlar aemaya 
dikildi. Gelen tayyare de yak
latmlfb. Bu sea bizim mot6r
lerin 1e1İ değildi. Tayyare 
düşman tayyaresi idi. Bu 
b!r. felaket haberinin mUjde
cısı idi. Yunan tayyareıi ka-
aadınm birinin ucuna siyab bir 
bez batlamlf, karargAh (lzeri-
ae al~alıyordu. Alçaldı, alçaldı, 
Te bır muhabere torbası attı 
Ye kıaa bir turdan aonra 
d&ndtl. 

Torbayı cephe tayyare 
kumandanı merhum Fazıl B. 
açb. Helecandan kalpler çar
pıyor, dudaklar titriyordu. 
Birdenbire )erkealn elleri yl
zllne kapandı. 86tlhı gözler
den akan yq)ar. aruında 
F ual okuyordu. Toı"banın 
içindeki kltıtta aynen ıu 
Tllrkçe ubrlu çabufb ı 

Kahraman. Cesur Türle 
Tayyareci Kardeslerimize 

' Dün iki saat, dört avcı 
tayyremizle kahramanca çar
pışan ve bir tayyarecimiı.i 

yaral2yıp diğer bir tayyare
mizl ıukut ettiren bir keşif 

tayyarenizdeki iki kıymetli 

kardetlniz Gaılıgöl civarın
da ıehil olmuılardır. Y .arın 
kahramanlara liyık ve şe· 
refJI bir ıurette cenazelerini 
meraaim ve ihtifalle kaldır

••yı Yunanlt meslektatları· 
nız bir vazife addeder ve 
kahraman Türk tayyarecile
rlne beyanı taziyet eyler. 

YUNAN TA YY ARECILERl 

Bundan evvelki yazılar1mda 
da kaydetmiştim. Tayyareciler 
arasında beynelmilel bir ce
miyet Tardır. 

Birkaç gün enel mot&I 
sakatlanıp bizim karqihım.ı• 
sa inip eair olan iki tayyare
ciye de biz ayni muameleyi 
Japmıtbk. Ailelerine Te ku
mandanlanna sihhatleri bak
landa yudıklan ve istedikleri 
bazı qyaya bildiren mektupla
nnı Yunan tayyare karargl· 
luna &tlDlfbk. Onlar da esir u 
bdqlanna ceTap ve istedik
leri qyayı tayyare ile retirip 
havadan torba ile karaıylha 
bırakımtlardı. 

• Bu fellketin ikinci ,nnı 
Fuıl merhumun kumandasında 
Jllzbqı Yahya ( Şimdl Binba
pdır, çok fedaklr bir tayya-
recidir) Vecihi, merhum l.mail 
Zeki, Basri Halim (**) mer
hum ihya, Fehmi, ylzbazı 
1IZUll Buri, yilzbqı o .... 
Narl, ~bqı Hamdi, yllzb .. ı 
Sat.la ve bn Beylerin rakip 
oldukları •ekiz tayyarelik bir 
filo dtııman Tayyare karagl
laına bllyllk Te mllhim bir b
ar.ruzda bulundular. 

Hücum o kadar şiddetli idi 
"! Yunan t~yyare karargAhı 
bır anda b1r yangın yerine 
d6ndü. Bu sırada havada te
sadüf edilen iki Yunan tay
yaresinden biri bir tepey• 
çarptı, parçlandı, diğeri kaç
auya muvaffak oldu. intikam 
alevile tutuşan filomuz o ıt111 
Yunan tayyarecilifini Afyonda 
ıömmnıtil. 

[") Halim Ye Bari ~ flm• 
EaldteblNe Ta17are mekteLbule mr 
aOlmdlrler. Garp ~n;>heaı .. ın kabtamu, 
feclekA• kartaı•.n ldL Habralannı tar 
tim ed.cetfm. .. 

- Okuyucul..-ımıu Bu fAbaaael 
Hflla1•nı tenJk için llJll1 aDctıdeienla 
b8yGk rehberlerinin han kartallanmas 
haldnndald lhtl .. ıdarııu bca Here lllft 
edecetlm· Delecek ne.lllar için bir 
celldet, fadlet abldewl olan .,. h. biri 
blrcok ala Yllcutlara "• eok pahahya 
aafolaa bu da•tanlann, oalann 116nea .. ,..t nurlan Jlbl unuta:muı \\Ok 
Mlldı olur. G8alum buna ruı olanaJ•• 

Savmi Beyin Bir Mektubu 
Habrabnı naklettiğimiz kor

nt kaptanı deniz tayyartcitl 
binbqı Savmi Beyden fU 
tavzih mektubunu aldık : 

Efendim; 
Habrabm nakledilirkeu '1fak, 

bir, iki takdim, tehir olmUftur. 
Ş&yle ki: 
1 - Tayyare ile Alman)·•· 

dan Amerikaya açaca!: zat 
Alman askeri Ye avcu t11y
Jarecilerinden Udetti. 

2 - Brandenburı o :umu
ki Alman Hava Nazınmn 
ismidir. Ve el'an o mevki
dedir. 

3 - Rorbah tayyarelerinin 
tecrtıbelerine Y eşilköyde bq
landıktan sonradır ki fahri· 
kanın tec ... Ube pilotluğu bana 
teklif edıldi. lımir uçuşlarının 
neticeainden ıonra da Berliae 
bueket ettim. 
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VAPURLAR 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Selamet - Türk - Ayvalık-
tan 

Kırlangıç 
" 

lzmitten 
Gülnihal -

" - Bandır -
madan 

Nilüfer . ,. • Mudanya 
Gemlikten 

Merano - İtalyan • 
Köstenceden 

F ede ltalyan -
Köstenceden 

Odesa 

Batum 

Bugün Gidecek 
İzmir - Trrk • 

lskenderiyeye 
Mersin -

Vapurlar 
İzmir Pire 

Asya • 
Gemliğe 

,, 
,, 

- Ayvalığa 
Madanya 

Gülnihal- ,. - Bandırmaya 
Bruile - ltalyan • Cenovaya 
Merano· ,, -Triyesteye 

KARADENiZ POSTASI 

Erzurum 
:~p~;~, Çarşamba 
gilntı akşamı Sirkeciden 
hareketle ( Zonguldak, İne
bolu, Samsun, Ordu, Gire
ıun, T :-abzon, Sürmene ve 
Rizeye ) gidecektir. 

Fazla tafsillt için Sirkeci, 
Yelkenci hanmdaki acenta
lığına müracaat. Tel. 215 t 5 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
GÜLHANE SERlRIY A Ti 
MUALLİMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik Ye Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres: Babıali caddesi 

villyet karıısı 15 No. 
ua7e1Hhane: Telefoa lataabıal 2321 
lkametglhı ı ,, • 223' 

SELANiK BANKASI 
Tesl• tarihi : 1881 

Sermayesi 
Tamamen tediye edi!miş: 

30.000.000 frank 
idare Merkezi ı 1ST ANBUL 

TÜRKIYE'deki Şubeleri: 

GALATA, tsr AN BUL, lZMlR 
SAMSUN, ADANA, MERSİN 
YUNANfSTAN'daki Şubeleri : 

SELANİK, ATINA, KAV ALA 
PİRE 

BilQmum banka muamelata. 
Kredi mektuplara. Her cin• 
nakit üzerine heHp kütadı. 
Hu•usi kasalar icarı. 

[ ZAYILER 
Şebinkarahisar 4ul>e:ıinden al

dığım terhiı te:keruini zayi 
ettim. Yenisini çıkaracaAımdan 

Hkllinln hüknıil yoktur. 
Şebinkauhiıuu ( Mantaval ) 
aahiyeııi K ıırugöl karyeıinden 
Köse oa-uilarır.::ar 302 teavel· 

lütlü Oıman oğlu Ferhat 
Ş Şebinkarahisar tııbealnden 

a!dı~ım terhiı tezkeremi zayi 
ettim. Y eni~!d çıkaracatımdan 
eakiıinln hükmü roktur. 

Şcbinkarahi1ar Bıledlı karye· 
ılnden Himmet •Jjııllanndan 
513 tnelıütld Bil&: otlu KAmll 

Saraçhanebaşında Münir Paşa konaklannda 

ve erkek 

ve Nehari HAYRİYE LİSELE 
• 
1 Ana - İlk 

Orta-Lise 

Tekmil sınıfları mevcuttur.Kayde başlanmıştır. Tedrisat, Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir. Talebe sabah 
evlerinden mektebin otomobillerile alınır ve akşam ayni vasıta ile evlerine gönderilir. Tedrisata 1 
Tcşrinienelde başlanacaktır. Her gün 10 dan 18 e kadar müracaat edilebilir. Telefon 20530 

Leyli 
Kız 

Müe11iai : N E 8 1 Z A D E H A M D 1 
Reami der• programlannı tamamen tatbik eder. Echebi li•an tedrlutı, ecnebi mekteplerine kat'iyyen lünım 

bırakmıyacak bir mOkemmellyettedlr. Talim ve teri>iye heye~leri memleketimiıtin en gildde muallim ve mürebbllerinden 
mürekkeptir. Ana ve baba, yavrulanru İNKILAP LiSELERİNE her hu•uıta tam bir emniyet ve huzuru kalple teıllm 

edebilirler. Mufassal lnhni\me vereceflniı: adrese ı;:önderillr. Mektrp Nuruo•m&niyededir. Telefon: 20019 

ARNAVUTKÖYüNDE - TRAMVAY CADDESİNDE 

~~:~İFEYZİA Tİ LİSELER. kız 

ve 

ANA SINIFI iLK KISIM - LİSE SINIFLARI 
17 ye kadar mürcaat edilebilir. 19 eylul cumarte•i günü 

başlamışhr. Talep edenlere mektep terifnameıi gönderilir. Telefon, Bebek 210 

Sovyet Antrasit Kömurü 
SALAMANDRA ğ ğ; KALORiFER 
Permanent, Goden vesaır 

sobalar için 33 kiloluk mü· 

hUrlil çuvallarda tealim edilir. 

. .., için hususi antrasit, 
bilumuın Şof aj Santral 
kazanlarına dahi tav-

Satış merkezi - Galata 
Arapyan Han 137 

Telefon: B.O. 4587 

SİY.e olunur. Zira sar
fiyetta pek idareli ve 
kul\anışında temizdir, 

Her Mahrukat D e p o 1 arı n d a n i s t eyi n i z. 

....... ....... 
·~ 

En •on model olarak getlrtmlf oldu
ğ'um Urnıatlı " ŞiK ,. markalı ıobalar 
on çeki yerine beş çeki odun yRkıyor 
ve on Hn• tamire ihtiyaç gö•terml· 
yorlar. Her tecrübe eden memnun 
kalıyor. Taklitlerinden Hkınınız. 

il 

Yirmi •eklır; s:ıat devamlı yanan ve 
sıcaklığını gaip etmeyen ve iki ton 
yerine yalnıır; 1 ton antrHlt kömürü 
yakan ve dünyanın en son modell 
olan lkh•allı Stella •obalar gel
ml1tlr. 

ŞIK SOBA MAGAZASI ( ŞIRAKYAN) 
f.tanbul, Bil7Uk Poıtahane kar9111nda Türbe ıokağ'ında No. 6 da utılır. 

üyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
3 üncü Keşide 11 Teşrinievvel 1931 dedir 

BÜYÜK İkramive ., 

100,000 LİRADIR 
A Y R l C A: 40,000 15,000, 
10,000, Liralık ikramiyeler 
VE : 30,000 LiRALIK BİR 
MÜKAFA.T VARDIR 

ZA Yl-ı.Iahiye lıkmekteblnden ZAYl-KadıklSy Malmüdürlüğilnden 
929·930 tarihinde aldıtım t•b ıd~t- aldıtım maat cilzdam ve senedi 

nameyi aayl ettim. Yeni ılnl çı• 
karacatımdan Hkt.hılo hOk.mG 
olmaıhtını ilin ederim. 

Hacı ata sade Mehmet 

reamtmf zayi ettim. Y eniılnl çı· 

karacatımdan bOkmG yoktur. 
llOtek.aldlnd• ı 
REŞiT 

f stanbul Asliye mahkemesi 
3 üncü hukuk dairesinden: 
Müddei Fatma Aliye hanım 
larafından Kılınç Alide Yıldız 
j)osta caddesinde 37 No.lı 

hanede mukim Bayam Efendi 
aleyhine ikame edilen feshi 
nikah davasında müddeaaleyh
in 10 gün zarfında mahkemeye 
müracaat edip dava layihası· 

na cevap vermesi ilan edilmiş 
isede mumaileyh müddeti ka
nuniyenin müruruna rağmen 
cevap vermemiştir. 

Bu kerre müddei müracaat
la gün tayini talep etmiş ol
duğundan yevmü muhakeme 
olarak 25- l 0..93 l pazar saat 
14 tayin edilerek keyfiyetin 
ilanına karar verilmiş bulun-
ması itibarile tebligat ma
kamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

ÜSKÜDAR 
Hale sinemasında 

BAHAR NEŞİDELERi 
müı.1essili: 

Lora Laplnat 

Nuruosmaniyede Şeref ıokağ'ın
da 40 numaralı hanede f smail 

Sırrı Efendiye 
fstanbul 3 üncü icra memur

luğundan:Cibalide Abdullah Beyin 
zimmetinizde Noter senedine müı
teniden matlubu olan 1100 liranın 
~aafaiz ve masarif tahsili hak· 
kında vaki takip talebi üzerine 
tarafınıza gönderilen ödeme emri 
üzerine mübaşiri tarafından veri
len metruhatta mezkür mahalde 
olmadığınız ve elyevm ikametgA
hanızın meçhul bulunduğu göste· 
rilmeslne binaen ilanen tebligat 
ifaatna karar verilmiştir. Tarihi 
lllndan itibaren bir ay zarfında 
müracaatle bir itiraz dermeyan 
etmez ve anı takip eden 8 gün 
içinde borcu eda veya borca 
yetecek mal veaalre ıöatermediğ'I· 
niz takdirde ııyabınızda muame• 
llb lcraiyeye devam olunmak 
here llln olunur. 

Harita Umum -. 

· dürlüğünden: 
Umum Müdürlüğümüz hesabına Avrupaya mesaha mühendis· 

liği tahsili için gönderilecek iki talebeyi seçmek üzere 12, 13 
ve 14T eşrinievvel 1931 tarihlerinde üç gün müsabaka imtihanı 
yapılacakbr. 

MlJhtehf liselcrce talebe kanununa tevfikan namzet göste· 
rilmiş olan efendilerin o tarihlerde sabah saat 8,30 da aıağıda 
yazılı lisel~rden birine müracaatla imtihana iştirak etmeleri 
lAzımdır. 

Namzetlerin imtihana girebilmeleri için 10. 10. 1931 akşa
mına kadar hüviyet cüzdanları ve lise fahadetnameleriyle im
tihan olacakiarı lise müdUrlilğUne kendilerini kaydettirmeleri 
mecburidir. 

Kastamonu, Bursa, Askeri, Kuleli Aıkert, İzmir, Ankara, 
Sıvas, Kayseri, Samsun, Konya, Trabzon, Erkek liseleri MU· 
dürlüklerine müracaat edilmesi llzımdır. 

İstanbul Adliye Levazım Me
murluğundan : 

İstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesi ile Üıküdar ha· 
pishanesi odunu ile hapishane ve tevkifhane hastahaneleri et, 
süt ve yoğurdu münakasaya vazedilmiş olduğundan tartnameyi 
görmek istiycnlcr her gün Levazım idareaine ve müzayedeye 
iftirak edeceklerin de 18 Teşrinievvel 931 tarihine mnıadif 
pazar günü Defterdarlıkta müte~ekkil komisyonu mahsuıuna 
müracaatları ilan olunur. (2803) 

Ümit Sabun Deposu 

Büyük Muvaffakıyet 
1931 senesi beynelmilel Budapcşte sergisinde teşhir edilen 

Ümit ve Hacı Han ıade sahunlarımız pek büyük takdir ve 
taltifler kazanmıştır. 

Sabunlanmızın nefaseti 600,000 kişinin 600,000 torbasile 
karşılaşmı~tır mallarımızı hilnıiyen ve görmiyenlerin birer 
tecrülıeleri iddiamızın hakikatine kafi bir delildir. 

İstanbul : Zındankapı Dörtyol ağzında No.: 53 Ümit Sabun 
ve Yağ deposu. Telefon 20742 

Yazıhane Nakli 
Merked Bükreşte bulunan STEAUA ROMANA (Etual Rumen) Petrol Sanayi 

Anonim Şirketi l•tanbul tıabesl Galatada Topta. han UçllncO katta bulunan 

yauhanelerlnl Galatada Çinili Rıhtım han UçUncU kata nakletmL, bulundulunu 

illn eder. Yeni telefon •antralı numaraaı 4911. 4912 

Cilt ~!ı ·t!.9.d~~,Q~~~~.:=n 1111::=====::~ ::- Takıim Zambak •okak No. 41 ı ::-=====~u 
lııtanbul 8 inci icra dair !&İnden: 
Alacakh Yusuf Ziya Beyin 

borçlu Feriköyünde Bomonti cad
desinde Fırın sokağında 9 numa· 
rah mandırada inekçi Hüseyin 
Lutfi Beyin zimmetinde mahkü
ınunbih matlubu bulunan 63 lira 
65 kuruşun temini istifa11 :ıım· 

nanda borçlunun mezkur aharı'lda 
mevcut ineklerinden bir reı inek 
tahtı hacze alınmış ve borçlu 
taahhüdünü ifa etmediğinden mah
cuz ineğin furuhtile paraya çev
rilmeıine karar verilmit olmakla 
bermucibi karar mezkur inetin 
5-10-931 tarihine müsadif pazar• 
teıi günü aaat 10 - 11. araamda 
bilmüzayede satılacağından talip 
olanların yevm ve vakti mez:kurda 
mahallinde hazır bulunacak olan 
icra memuruna müracaat etmeleri 
lüzumu illn olunur. 

Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehusısı DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Seyahatten avdet etmiştir. 

Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hil~liahmer binasındaki 
muayenehanesinde hcrgün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lat. 22622 

Sultanahmet Sulh İkinci hu
kuk hakimliğinden: Mahmut Hamdi 
ve Ali Rıza Efendilerin şayian 

uhdei tasarruflarında olup bilmil· 
zay~de furuhtu ıuretile 'uyuun 

' balesine karar verilen Y emiqte 
Zmdan kap.ıı caddeıinde iki ve 

Kaıımpıtşa ..:addcıinde yenl bir 
eıki 232 numaralarla murakkam 
kagir zemiıd ta, dilfeli sitar ke
penkli iki kat ve bir de çr.tıdan 
ibaret filhal hAli ve yanındaki 

dükkAnla aralarındaki duvar ref 
edilerflk birlikte iıtlınal edil· 

mekte ve yukara katlarma aama 

merdıv~r.Je ancak çıkılabilecek 
olan bir bap mağaza 30 ıün 

müddetle müıayeJeye vaı.cdilmiş 

ve 3 - 11 • 931 salı gilnü saat 
15 te ihalesi mukarrer bulunmut 

olduğundan talip olanların mez

kör mağazanın kıymeti muham• 
minesi olan 4500 Jf.ranın % 10 nu 
ni•betinde pey akçesini e1arak 

Sı:ltanahmet ikinci ıulh hukuk 

mahkemesine 931/386 numara ile 
müracantları llAn olunur. 

--~~~~--~~--~------
MA TBAAt EBUZZIY A 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim R•S!P 

Netrf7at MGdllr:I: S.Um RaJIP 


