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HRREKE, NASIL VENİ 

Muharririmiz · Herekede 
Yangın Yalnız Amelenin Gayretile 
Söndürüldü , Bekçiler N.ezaret 
Albndadır. 150 Amele Açıkta 

Cuma akşamı Hereke men
ıucat fabrikasında çıkan ve 
çok mllhim bir zararla neti-

celenen yangın bakkmda Tav· 
şancıldaki arkadaşımmn gön
derdiği tafsilatı dün yazmıştık. 

Yangının bir felAket şekli 
göstermesi, hadiseyi, gazeteci

lik noktasmdan daha yakın
dan takip ve tetkik etmek 
IUzumunu hissettiriyordu. 

Bu cihetle ( Son Posta ) bir 
ınuharririle fotoğraf muhabirini 
di.in sabah Herekeye gönderdi. 
Orada tetkikat yapıp bu sa· 
bah erkenden şehrimize gelen 
ınuharririmiz yangın hakkında 
llıahallinde yaptığı tetkikatı 
tu suretle anlatmaktadır: 

Cuma gecesi Hereke men
ıucat f abrikasmda çıkan yan· 

- -

gın bu fabrikanın muhtelif 
altı dairesinin kili olmasına 

sebebiyet vermiştir. 
Yangının bu alb daireden 

hangisinden çıktığı, bUtUn 
tahkikata rağmen benliı teı
bit edilememiştir. 

Yalnız: en kuvvetli ihtimal 
olarak ilk ateşin ya (elek) 
veyahut (buhar kazam) daire· 
!erinde birinden çıktığı ileri 
sürülmektedir. 

Yangının neden çıktığına 
gelince; bu cihet te şimdilik 
tamamen tayin edilmit de
ğildir. 

Bu noktada akla en yakın ve 
en kuvvetli gelen ihtiınal şudur : 
Buhar dairesinid• kazanın UstUpll 
tutuşturulma11 için bir kenar· 
da yağlı UstlipUler yığılıdır. 
Akşam kaıan a8ndilr0lmek 

için çekilen ateıler llyıkile a6n
dUrlllmemit ve iece bir aralık 
bu yağlı bezlere sıçrayarak 
faciaya ıebep olmuıtur. 

ikinci bir ihtimal daha 
ileri silrUlmektedir. Buhar 
veya elek dairelerinden birin .. 
de dikkatsizlik neticui ablan 
bir sigara yangına ıebeblyet 
vermiştir. 

Bu arada OçUncll bir ihtimal 
daha ortaya atılmaktadır ki 
bu o kadar kuuvetH deliller• 
istinat etmemektedir. 

iki Gece Bekçisi 
Fabrikanın Vahit ve Ali 

lıminde iki gece bekçiıl ~ar· 
dır. Vahit o gece snat yırnıi 
dCSrde kadar bekledikten 
ıonra u6betçi Ali Efendiye 
teslim et:nittir. 

( Deumı 3 QncO aayfada ) 

~rdime 
Bir Çare 
Bulunuz! 
Bir Gayrimübadil 7 
Nüfusluk Ailesile 

imdat Bekliyor 

Ankara Türk - Yunan ltllif· 
namesinin imzaıını m6teakıp 
lıtanbulda Muhtelit Mübadele 
Komisyonuna müracaat et• 
tim. Gayrimübadil olduğumu 
mektupla tarafıma bildirdi
ler .,.. Gayrimübadlller Ce· 
mlyetlne de bir tezkere He 
maltlmat verdiler. Fakat 

buna rakm•n Takdiri Kıy· 
met Komiıyonuna verllmit 
olan istidam va mfiracaatle· 
rlm nazarı itibara alınmıya
rak bir ıenedtr tasarruf •e
ılkalarım ortalıkta kaldı. 
GayrimübadiJler Cemiyeti 
benim ıayrimübadll oldutu· 
mu kabul etmiyor. 
Bu huauıta Maliye Veklle• 
tine latida verdim. Fakat 
alb aydır bir cevap alama· 
dım. Herkea paruını aldı, 
ben mahrum kaldım. Acaba 
Muhtelit Mübadele Komlıyo
nanun gayrimDbadll olarak 
kabul ettitl bir vatandatın 
baldcsal hangi malcam ııya• 
••t ediyor ve bizim kaba· 
hatimiz nedir kf emHllmls 
•lbl hakkımızdan iıtlfade 
etmiyoruz? 
Y edl nOfuıluk allemle çok 
••lunb içinde ka1dık. Bu ite 
bakan makamın benim der• 
dlme bir çare bulmuını 
rica ederim. 

Buraada Uzunçırtıda 95 au• 
marada gayrlmUbadlllerdea 

M. Nuri 

Bir Yeşil 
Kaplı Kitap 
Hikayesi 

:Adana, ( Cenup Ylllyetlerl 
muhabirimizden ) - Cebelibere• 
!cet mıntakaaında netice itibarile 
garip bir lıınıılık Yaka11 olmut-
tur. Oamanlyeye yarım saat 
me1afcde Gebeli köyünden iki 
gCJılerl ima Hafız Ali Ağa 
allealle beraber gece evinde 
yatarken evin üatQnde bir takım 
hıtarb n gürilltü duymuı. Biraz: 
aonra bu srürilltil evin içine 
•kaetmlf, karanlıkta srOrüJtü 
relen tarafı tahmin eden Hafız 
Ali Ağa, hıuııın bulunduğu 
cihete ilerlemlt ve birdenbire 

[Devamı 3 üncü aayf ada) 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadnn Devam J 

Bir milletin iktısadiyabnı, 

en kuvvet ve kudretli olmak 
üzere, o milletin enerjisinde 
aramak lazımdır. Bugün ve 
yarın iflas edeceğim diye 
bir dükkAn açamıyacak kadnr 
korkulursa yarın paramı kay· 
bedeceğim diye cebinde bu-
lunan birkaç kuruş ikraz 
edilemez ve bir iş yapılmazsa 

( Devanıı 7 inci Hyfada) 

• 
iN YANDI? 

Öbür Tehlike 
YAZAN: PAUL BONCOUR 

ÔnGmOırdekl ıubat ayında, clhaa 
ılyHI muv&1cneılnl tlddetle allkadar 
odıa mllhlm bir hldl11 olacaktır. Soa.• 
lerdenbcrl bUtlln ılyuet alemini uJrat• 
hran "Tahdidi Teallhat., konforanıı ea 
bOyUk ve ıumullO lçtlmaını yapacaktır. 

BUtUn dlln,.a ılyullcrl hep bir afudan 
diyorlar ki: "itte, ıulh ve harp bu 
konfcranıın nıtlccalnde belli olacaktır •• 
Bu, demektir ki, eter bu konferanı 
netlcealır kalıraa bUyOk bir harp olacak 
Ye cihanın altı UıtOne gelecektir. Bir 
tehlike ltarctlnl andıran bu mlltalcalar 
dUnya diplomatlarına aık aık makaleler 
ilham etmektedir. Bunların en mllhlm· 
terinden birini de ıon gUnlerde Fran• 
unın mcfhur ılyaaet adamlanndan 
"Paul Boncour,, yazmıştır. Bu ırat Fran· 
Hdakl Soıyalllt fırkaaının llderluln• 
den ve mcb'uHn mecllıl hariciye encO· 

meni rılıldlr. Aynı umanda akvam 
mecllalndı de FranH bat murahhuı· 
dır. Bakınıır aeler ı5y1Uyor. 

lf-
Fransada iyi düşünen bir

çok zevat, 1932 şubabnda 
açılacak olan .. Tehdidi T eı
Jibat ,, konferansına gittikçe 
artan bir merak ile bakmak-

M. Paul Boncoıır 

tadırlar. Avrupanın karıııklığı, rar ettim, yine ıöylllyorum. 
muahedeleri tadil ettirmek Tahdidi Teılibat konferansa 
için yapılan neıriyat, Fransıı bir geçittir. Bu geçitte kendi 
ordusunun miktarı lberlnde memleketimizin vaziyeti bll· 
yllrütUlen muhakeme ve Fran- hassa gUç ve tehlikeli ıörUn-
sız maliyesine karıı beslenen mektedir. Bu, aıiklr bir nok· 
baaet bu zevat (lzerinde d 
F 

• ~ 

ran.sanın emniyetini fhl•I ye 
biriktirdiği paraamı da baıka- Tahdidi tesJibat konferan• 
lannın lsraflar1 ile eritmek ıanda, muvaffakıyetsizliği bize 

istenildiği endişesini uyandır- yüklemek, yahut ta sadece 
maktadır. bizim zararımıza muvaffakıyet 

Tahdidi Teslibat konferansı, temin etmek için beklenU· 
ıulh muahedesinin yapıldığı mekteyiz. Bundan endişe et· 
ıamandanberi vukua gelen hl- memek için bizim memleketi· 

diselerin en mUhlmmidir. Sul- mizde ve bizim memleketimiı 
hün lnkişafmda kat'ı bir mer• haricinde baıı mahfellerde 
hale teşkil edecektir. Sulhun çok moda olan bUyllk bir 
akibeti bu konferanstan d~ nikbinlik g6steranek demektir. 
ğacaktır, bunu s6yledim. Tek- ( Devamı 7 ind aayfada ) 

~---==~"=========-==== 

1 Hereke Yangınına lt'aiye Nasıl Gitti? 
--------=---~'~·~~~~ 

E~~~=..::;;:!.;wu LJ DDDO 
ID1 

- A... Bak... itfaiye otomobillerini trene yük.üyorlar, 

Herek• yangınına götürüyorlar. 

- Acal>a şimendiferi nenin içine koyarak götUrecekler? 

a 



2 Sayfa SON POSTA Eylul 6 ---
---~ 

Günün Tarihi [ H~kzn ~si J 
ereke ya gı 1 ~B::sec:;wle~d::miglliDmJeyıme~~~\~~!'Dm~~m:ı:::!!li--IC]•&:.;• 5iiiE,';:EErı1i:l~~~m:11\ ~~aın:ılc:o::.'.:Eva2'idı:"ll!:a~ı;:!Elscaı 

· I • 
1 

Balkan ç ima na 
Karş sında Mektupçu • Meneme e o e . şin Otobüs 
lıd gece evvel Hereke ilk M h l R k b fabrikasının mühim bir Aranıyor a s e ,.;:: etı• r:racı·ası inamı yandı. Anlatılanlara I (l I' • 
göre yangının acbebl 
dikkataiı:llk ve btr bckçı- Eminönü Kaymakam1 Menemen ilk Palamudu Piyasaya Sevketti. · 

Arkadan Ödemiş Geldi, Fakat ikisi De 
nin vazife esnasında uyu· Bu yeni Vazifeye 
muıdır. Temas ettiğimiz 

halk bu vaziyet knrşıınn- Gelmek istiyor Taltif Edilecktir ... 
da şunlıırı s8ylemektedir: 

Tahir B.(Topk:ıpı Tramvay caddcıl 3) 

- Yangın bu memleket 
için büyük bir felaket olmuş
tur. Bunda İtfaiye teşkilahmı· 
:ıın noksanlığı kadar ihmal ve 
aldırışsızlığımı:ıın da bUyük te
sirleri vardır. Bugünkü ka
:ıançlarla yeniden fabrika, ev, 
apartıman yapmak mUmkün 
değildir. Mevcutları muhafaza 
etmek için çok dikkath ve 
itinalı olmamız laum gelir. 

tr 
Necati Bey Sultanahmct Flroz A~a 

mahalleal 47 
- Gazetelerde okuduğu -

muza göre bir bekçinin uyu· 
ması Kocaman Milli bir mU
easeseyi kille çevirmiştir. He-
reke fabrikası birkaç bin 
vatandaşa ekmek temin eden 
mlles esemlz idi. Belki mU· 
e&sese sigortalı idi. Fakat şu 
lı ve para buhranında dört, 
beş yllz amelenin açıkta kal-
ması facia denilecek birıeydir. 

• ŞemaetUn Bey Şchzadcbatı Letafet 
apartımanı 

- Hcreke yani(lnında bO-
yük bir masrafla alınan ltf a· 
iye· •asıtalarının çalışbrılma· 
ve daima gezmeıl IA:ıımgelen 

bekçinin uyuması dikkat edi
lecek bir ıeydir. Bu yangın 
bi%e bir ibret misali olmalıdır. .. 

All Bey Tav9antaıı mahallHI 1S 

- Her eke fabrikasının şu 
buhranlı zamanda yanması 
bize katmerli ıararlar Tere· 
cektir. Evveli yerli mah 
aza.lacak, sonra da iıçileri 
açıkta kalacak. 

* SaJlhaddln 8.(Çakmakçılaryok\19u 17) 

- Bu yangın bizim gözll· 
mllzU açmalı. ltfaiyelerimizi 
kuvvetlendirmeliyiz. Hereke 
yangınının tevessUilne ~tfai· 
yelerin geç kalması ıebep 
olmuştur. Hususi bir tren 
hareket ettirmek liıımdı. 

Kauççuk Kongresi 
Kauççuk istihlakAtını arttır

mak için Pariste Teşrinievvel 
iptidasında bir kongre akte· 
dilecektir. Kongreye Kauççuk 
iatihsal ve istihlAk eden mem
leket murahhasları iştirak 
edeceklerdir. Fransa hükumeti 
aynca alakadar hlikümetler-
den, kongrenin mesaısını 
kontrol ettirmek için birer 
murahhas istemiştir. 

Vilayet mektupçuluğuna ta· f zmir. (Hususi) - Bu sene ' 1 

yiu edilen Belediye yazı işle· Menemen ilk mahsulleri lzmir' 
ri müdürü Osman Beyin te- bors.:1sma göndermekte bllyük 
kaütlüğUnü istediği ve yerine bir gayret gösterdi. ilk UzUmU 
de Eminönli kaymakamı Ha- istihsal eden Menemen; ilk 
lök Beyin tayin edildiği yazıl-
d Palamutu da yetiştirdi. Ve tik 

ı. 

Bizim yaptığımız tahkikata defa borsaya indirmeğe mu-
göre bu iki haber de doğru vaffak oldu. 
değildir. Osman Bey tekaUt- Diln sabah saat dokuzda 
lüğünU istememiştir ve yeni ilk mahsul Menemenden lı-
vıııifesine bir haftadanberi mire gelmiş ve merasim icr 
devam etmektedir. Belediye edilmiştir. Bu mahsul Kama-
yazı işleri müdürlllğline de he· tina denilen cisnten ( 28 ) 
nUz kimse tayin edilmemiştir. çuval miktarinda idi. (200) 
Haluk Beyin tayini haberi kuruş fiat bularak satıldı. 
bir ihtimalden ibarettir. Os- Ödemişin şansı yokmuş. 
man Bey Velediycdc (70) lira Henüz bu mahsul satılmışken 
maaı alırken vilAyet mektup- öğleye doğru Ödemişten de 
çuluğuna (55) lirayla tayin palamut geldi. Ödemişliler 
edilmiştir. herfeyden bihaber, ilk mah-

Haber aldığımıza göre Ha- ıulU getirmek şerefinin ken-
li'ık Bey de Belediye yazı işleri 

· dilerine ait olduğunu zanne
mildllrlüğllııll kabul etmek 

diyorlardı. Mesele kendilerine 
lıtemiyor. Çünkü yeni Be- izah edildiği zaman pek hak· 
lediye kanununa göre ye- b olarak müteessir oldular. 
niden tayin edilecek memur· Fakat bunun bilyük bir .ehem-
lara llcret verilecektir. Y a:ıı miyeti yoktu. Çünkü Ödemlı 
itleri mlldtırlllğü için de (70) 'Ye Menemenin fzmire olan 
lira Ocret Terilmesi lAzımdır. mesafeıi arasında bUyilk bir 
Halbuki kaymakamlık maaıı fark vardır. Menemenden bir 
daha fazladır. 18at içerisinde mahsul lımire 

ValA Beyin Bir Talebi inebilir. Fakat Ödemişten beş 

Borsaga ilk Arzetlllen 
Menemen Palamudu 

Aldığım malftmata g8re, 
boraa idaresi gerek Menemen 
ve gerekse Ôdemif köylnaO· 

nll müştereken taltif etmeği 

karar altına almıştır. 

Ödemişten 16 çuval tırnaklı 
palamut gelmiştir. Bu mahsul 

270 kuruıtan fiat bularak 
ıahlmtttlr. 

Adnan Müstehcen neşriyattan bir •aatten evvel inemez. ay beı güne mahkClm edilen ________ .._._.. _______ _ 

Akşam gazetesi muharrirle· G t D ı 
rlnden VAii Nurettin Bey val· aze e ava arı 
deılnln fazla rahatsızlığı ve 

~:~~C:~m:.~şkahu~~ıe"imd~~ Bir Roman toplattırıldı, İki Dava 
Müddeiumumiliğe müracaat 
ederek tabliyeainı İ•temiıtir. Hakkında da Karar Verildi 
Fakat bu talep reddedilmiştir. 

Ekmek Fiatları 
Buğday Düştüğü için 
Bir Miktar Ucuzluyacak 

Ekmeklik buğdayların fiati 
(4,5) kW'ufa kadar dnıtllğll 
için bu hafta ekmek Eiatluı
nın (20) veyahut (30) para 

kadar lneceji tahmin ediliyor. 
(72) kiloluk un çuvallan (490) 
kuruıa kadar alınmakta ve 
bir çuval undan (94) ekmek 
çıkmaktadır. Fakat elektrik, 
teshin, amele, tuz, dükkan 
kirası için de çuval baıma 
(2,5) kuruı masraf kabul edil
miştir, 

Peroembe gllnU Mllddeiumu· 
milik tarafından mllstebcen 
neşriyat lddiasile Birinci Ceza 
mahkemesine verilen ( Şeyta
nın kızı ) romanını mahkeme 
tetkik etmi~ ve toplatbrılma
ıma karar verdiği için dUn 
Poliı tarafından toplattml· 
mıştır. 

DUn de Birinci Ceıa mahke-
mesinde yeni Matbuat kanu
nunu reaml gazetede neş-
rinden enel Cumhuriyet ga
zetesinde neşredildiği için ga· 
zetenln Mes'ul MildürO Aglih 
Beyin muhakemesine bakıl· 
mıştır. Neticede AgAb Bey 
bir lir hafif para cexasına 

mahkum olmuı ve bu ceıa 
tecil edilmemiştir. Ayni mab-

kemede Limao ılrketf hak
kında yazdığı bir yazıdan do
layı ( Yarın ) gazeleai Mea'ul 
MtıdürU Biirhanettin Ali Beyin 
muhakemesi görDlmllt ve mah
keme yazıda hakaret g&rme--

diği için beraet karan 'fermİf· 
tir. Birinci Ceıa mabkemeıin
de de Bıldırcm mecmuatı 
aleyhindeki davaya bakılmlf
tır. Mahkeme mbdafaa ıahidi 
olarak göıterilcn DarlllfOnun 
Emini Muammer Ratlt Beyi 
dinlemiı 'fe mUıakere aalo
nuna çekildikten ıonra bqka 
bir mahkümiyyet olup olma· 
dığını ikinci Cezadan sormak 
llıere muhakemeyi (14) Eylôle 
bırakılmıştır. 

Bursa - Yalova Yolunda 
Bir Otobüs Devrildi, 
Yolcular Yaralandı 

Çarıamba gUnll akşamı 
Yalo-.a-Bursa yolunda bir o
toblis kazası olmuştur. Aldı· 

tımız malumata göre hAdiıe 
ıöyle geçmiştir. 

Çarşamba günll akşamı 
Yalovadan birçok yolcu He 
Bursaya hareket eden bir 
otobllı yarı yolda tehlikeli 
ve çok inhinalı bir virajdan 
geçerken yr.nhş bir manevra 
neticeıinde birdenbire devril· 
miştir. Devrilme hadisesi yo· 
lun Orhangaziye yakm olan 
bir kısmında olmuştur. 

Neticede yolculardan beş 
kişi yaralanmıştır. Bunlardan 

· Uçllnlln yarası oldukça ağır 
1 ve tehlikelidir. Hepsi de te· 

davi altına alınmışlardır. 
Yaralananlardan birinin de 

toför olduğu anlaşılmıştır. 
Şunu da kaydedelim ki bu 

yolda işliyen otobüsler had· 
dinden fazla yoJcu almakta
dırlar. 

Dostunu Yaraladı 
Galatada oturan marangoz 

Halim dostu Melek Hanımı 
başından yaralamışlar. 

Orta Tedrisat U. MUdUrU 
Orta T edriıat Umum Mn

dürü Fuat 8. bugün An kara
dan tehrimize gelmektedir. 

GayrimUbadil Bonoları 
GayrlmObadlllere dOne kadar 

teni edilen bonoların para mik
tar• iki buçuk milyonu buJmuf
tur. Tevalata devam edilmek· 
tedir, 

Mübadil Emlak 
Mübadele Komisyonu 

Listeyi Hazırlıyor. 

Mübadil emlAkin iadesi hak
kındaki aon kanun mucibince 
Muhtelit Mübadele Komisyonu 
tetkikatina devam etmektedir. 
Komisyon, evvelce mübadil
lere teffiz edilip tapu aenet
leri kendilerine verilen bu 
gibi emllkten banıilerinin 
etabli Rumlara ait olduğunu 
araştırmaktadır. Mesaisini on 
beı gilne kadar bitirecek 
ve bu suretle iadesi IAzım 
geldiği anlatılan mnbadll 
emlakin bir listesini vilAyete 
verecektir. 

Hazır ık 
Balkan birliği Türkiye mt1' 

tubeal diln öğleden sonra Darül• 
fünunda Trab:ıon meb'usu Hasall 
Beyin riyasetinde içtima etmiştir• 
içtimada komisyonların mesai~ 
tetkik edilmiştir. Balkan konk 
ransının ilk içtimaı 11 teşrinlel" 
ve1de Hasan Beyin rlyaaetind• 
açılacak, Başvekil mühim bit 
nutuk irat edecektir. 

Esnafın Ehliyeti 
Eanaf cemiyetleri müme11ll• 

lerl dün Ticaret müdirlyetindt 
yaptıkları bir içtimada ehliyetalı 
esnafın faaliyetinden fikayet et• 
mişler ve bu yü:ıden bau aan'ıtl 
şubelerinin tedenni ettiklerini 
iddia eylemişlerdir. 

Eınafın ııkı bir ekllde kon• 
trolu takarrür etmiştir. Ayrıc• 
esnaf için yardım sandıklar• 

vOcude getirilmesi de müzakere 
edilmiştir. 

Sofya Telefonu Açıldı 
Dünden itibaren Ankara • Is" 

tanbul - Sofya telefon hattı 
umuma açılmıt ve ilk mükalent• 
yapılmıştır. Mükıilemeler gayet 
pürü1&üz işitilmektedir. Y 11Jnı• 
dün geç vakit hatta bir arıı• 
huıule gelmif, biraz sonra tamir 
edllmittir. 

DarUlfUnun Divanmda 
Tıp Fakillteııi ec:ıacı ve ditçl 

mektebi mümea1lllerı dfin Dar01" 
filnunda Muammer Raşit Beyirı 
riyasetinde ihzari bir içtima yap" 
mıtlar ve Maarif Veklileti tar_. 
fından tetkikine lüzum g-örülerı 

bu iki fakültenin bDtçelerinl 
tetkik etmişlerdir. Bütçeler yint 
aynen babul edilmiştir. Bugün 
içtima edecek olan bivanda ede" 
biyat faknltcsi bütçeainl tetkik 
edilecektir. 

itfaiye Müzesi 
Etfaiye MüdürlOğü binaaındı 

bir Etfalye müzeai teşldl edllmlf• 
tir. Müzeye, itfaiye teşkHA!ımıır.ıJJ 
1136 • ıeneaindenberi geçirdiğ\ 
tahavvilllb göıteren elbiseler v• 
yangın tulumbaları konmuştur. 

Afyon Tacirleri Geliyor 
lzmir ve havalisinde afyon 

fiatları çok dtişlik olduğu hal .. 
de 8.lıcı yoktur. Bankalar da 
afyon üzerine muamelelerini 
kasmışlardır. Eskidenberi af .. 
yon yetiştirmekle meşgul olan 
köylDler yağmurlu ve bere
ketli giden ıenelerden sonra" 
ki senelerde afyon mahsulil· 
nün dnha bol ve kuvvetli 
olacağım söylüyorlar. Dliıı 

şehrimize Afyon ticaretile iş

tigal eden bazı tüccarlar gel
mişlerdir. Bunlar ihracat ta'" 
cirlerile temas ediyorlar. Ki
losu ( 5 ) liradan klllliyetli af
yon alıcı bulunurlarsa külliyet• 
li miktarda taahhüde gire" 
ccklerini söylüyorlar. 

l_S_o_n __ R_o_ta_'_n_ın_R __ e_i_m_l __ i _Hı_i_k_a_y_e_sı_· : ____ -=R::-a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_. Ve Gayrımübadil Bonoları l 

1 : Gayrımübadll - Hasan Bey... bana 
•erilen bonoyu yarı flatil bile hiç klmaeye 
kırdıramadım. 

2 : Hasan Bey - Allah Allah ... Ne biçim 
şey bu? .. Şu bonoyu bana göıtersene ... 

3: Gayrımübadil - Gel ... Dolaptan çıka· 
rayım da göstereyim... Bak... Gel. .. ı 

4 : Hasan B. - Allah Allah ... Bu kiğıtmış ha? •• 
"Kimse kıramıyor,, deyince ben de bunu çelik gibi 
blroey de onun için kıramıyorlar zannettim. 
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Her gün 
lktısadi 
Devletçilik 
istiyorlar 

. " _, . 

Son Posta~nın Resimli Makalesi • Sanki Yedim •] ' Sözün Kısası l 

Liman Şirketi Mndtırn Ham .. 
~ B. son günlerde " fkbsadr 

evletçilik ,, ismi altında bir 
kitap · neıretti. Hamdi Bey 
hıenıleketin iktısadl buhranile, 
dünya buhranını tetkik edl
)'or, bu buhrandan kurtulmak 
1 . 
1 
çı~ yapılması llzımgelen ıey-
en gösteriyor. Kitap hem na-

Fart, hem ilmi kıymeti haizdir. 
~kat bizce . en büyük ehem

nııyeti, Ankaradaki yeni cere· 
Y~?a çok yaklaşan fikir ve 
:utaiealan ihtiva etmesinde
! ır. Bu kitap, birçok kusur-
arına rağmen, Ankaradaki 

cereyane biraz vuzuh vermesi, 
ne Yapmak istenildiğinin daha 
açık olarak söylenmiş olması 
lloktai nazarından, dikkatle 
letkika değer sanırız. 
. Binaenaleyh şimdiye kadar 
izahına çalıştığımız yeni cereyan 
hakkında daha eJle tutulur 
fikirlere sahip olabilmiş ol
tnak için Hamdi Beyin kita
bından bazı parçalar nakledi
Yoruz. 

Hamdi B. Diyor ki ; 
'' 1 - Liberall.ı:m bize yaraşmaz. 

Zahirde hürriyetperver olan bu fikir 
hakikatte ( Burjuva ) tsmi verebileceği· 
Dılz, ( Mutavauıtlar ) l~hine bütlln 
halk tabakuının istismarından başka 
bir lletfce vermiyor. Liberalb:m ve de
tnokrasl eskisinden daha zalim bir hl· 
lttıniyet ve esaretin doğmasını mucip 
olınuttu:r ı MutavaHıtlar ve sermaye· 
darJu hlklmlyetl ve halk tabakasınm 
•ıaratf. ,. 

Hamdi B. bu fikrile tflc
·car, fabrikatör gibi burjuva 
sınıflarının aleyhindedir. Bun
ların himaye görmesine bur
juva aınıfımn doğmasına yar
dım edilmesine muarızdır. 

Yine Hamdi B. diyor ki: 
112 - Taaı liberalizm yapmak ka· 

•ıı olmadığı gibi, bugiln birçok Avrupa 
'-illetleri tarafından "parçab bohça,. 
flbı tatbik edile11 ve edildikçe mevcut 
lt11hraaa bir kat daha artbran "himayeci 
llbtrall:ım, kozmopolltlzın,, de bize bir 
uu olamu. Bu son 9eklln y91"lıae 
kudretli tecellisi olan Fqlı:m de bW 
tatmin edemeı. 

"Komllnlzme rellnce, bu da bizim 
için Uberallzm kadar zararlı bir slı
teındir. Blrlnclıl, aermayedarlarln halk 
tabakuını lıtlsmar etmeıl lae, lklnclal 
Proleterya sınıfının hlklmlyetl demek· 
tir, Bb:lm için komUulım ancak Hnle· 
llecek bir tehlikedir. 

"Bıitün bu müşahedelere 
Ye mUtalealara nazaran ken-
~mize göre ve kendi ilerleme 
ıhtiyacımızı temin edecek şe-
kilde yeni bir mesleğe bağlı 
bulunmak IAzımdır. 

Bu meslek ancak "iktısadl 
devJetçilik., olabilir. O halde 
iktısadi devletçilik nedir? 
liamdi Bey bunu nasıl anla· 
Yor? Memlekette ne şekilde 
tatbikını istiyor? 

Bunu da diğer bir makale
)'e nıevzu yapacağJz. 

ispanyada Veba Var 
Roma, 5 (A. A.) - fspan-

)'anın Barcelone limanında 

1 - Bir tüccara sormutlar, " nasıl 

zengin oldunuz?,, 

S - Bu tQccar tasarrufu t8yle tan·lr 
ediyor: Para sarfetmek lıizımgeldiği za• 
man " tut ki yapbm, sanki yedim " deyip 

3 - " Tut ki aldım, ıankl yedim,, fel· 
•efesi, insanı iptidai yaşamıya ın·keder. 
Bizi mahrumiyet içinde yaıamıya alıttırır. 

Cevap vermit: " Tasarruf ederek . ., parayı cebe atını:ı:. Bir fCY alacağınız 
:ı:aman 11 tat ki aldım. ,, Deyiniz ve alma
ymı z. 

Halbuki evveli ya~amak, ıonra arttırmak 
lazımdır. Tasarruf mideden ve sıhhatten 
değil paradan yapılır. 

BUGiİNÜN TELGRAF HABERLE7lİ 

( Son Posta ) Muharriri Herekede 
Yangını Yalnız Amele Söndürdü, Bekçiler 
Nezaret Altındadır. 150 Amele Açıkta Kaldı 

(Bat tarafı 1 inci sayfada ) 
Ali Ef. nöbeti teslim aldık

tan sonra ilk defa saat yarım
da, yarım saate bir kurulması 
lizımgelen kontrol saatini 
kurmu.ştur. 

Fakat Ali Efendi bundan 
sonra bir daha saat başrna 
gitmemit ya uyumuş v~yahut 
ta kendi heyfinde gezmiştir. 
Saat bir olmuş, iki olmuş ve 
ortalıkta gecenin derin sü
künetinden başka birşey yok
tur. 

Fakat saat üçe doğru fab
rikadan ilk alevler fııkırmıya 
başlamıştır. 

Yangını ilk gören Rüsumat 
memuru Emin Ef. ile bu civarda 
bulunan ihtiyar bir bahçıvan
dır. Bunlar alevleri görünce 
tehlikeyi anlamışlar, tabanca 
atmıya ve keskin seslerile 
bağırmaya baılamışlardır. 

Gece yarısı dehşet veren 
bu sesler üzerine herkes ne 
olduğunu şaşırmış, fakat bi
raz sonra hakikat anlaşılmış
tır. Bu sırada fabrikama itfa
iye müfrezesi yangının çıkbğı 
yere koşmuş ve mevcut iki 
motörden biri derhal faaliyete 
geçmiştir. 

Bu arada, atılan tabanca
larla yangından haberdar olan 
fabrikanın sermühendisi Ki
mil lbrahim Bey, fabrika-

DOSTLUK 

nın diğer memurları ve 
ameleden ml1him bir kısmı 
gece kıyafetlerile alevlerin 
bulunduğu noktaya koşmuş

lardır. 
Baıta Kamil Bey olduğu 

halde fabrikanın erkek ve 
kadm amele, el birliğile yan
gının onune durmak için 
gayrete geçmişler ve bilhassa 
diğer dairelere sirayet etme
mesi için biltün gayretlerile 
çalışmıya baılamışlardır. 

Bu sırada itfaiye müfreze
sinin ikinci moförU de faali· 
yete geçmiftir. Fakat tam bu 
sırada rüzgAr daha tiddetle 

esmeye baş.lamıfbr. Bununla 
beraber yangını söndürmek 
için koşuşan ve çalışan ame
lenin miktarı her dakika biraz 
daha artmış ve bet yüzü geç
miştir. 

Fakat bu (500) kişinin bü· 
tün uğraşmalarına rağmen, 
söndürme vasıtalarımn nok
sanlığından, yangın her da
kika biraz daha bilyUnıüş 
ve gittikçe bir felaket 
şekli göstererek tarak, vargel, 
biraz sonra hallaç dairelerine 
sirayet etmiş, bu arada alev· 
ler şimdi bere yapılan eski 
fes dairesini de yalamaya 
başlamıştır. 

Bu müthiş vaziyet karşında 
mühendis Kamil İbrahim Bey, 

• 

yanmakta olan dairelerin hi
zalarında bulunan ve içinde 
yüz binlerce lira kıymetinde 
makineleri ihtiva eden dokuma 
ve makine kısımlarile, içerisnde 
300 bin lirayı mUtecaviz yün, 
iplik ve kimyevi maddeler 
bulunan depolan kurtarmak 
Jazımgeldiğini anlamıı ve bil· 
tün ameleleri oraya sevket
nıiftir. 

Şunu da söyliyelim ki yan· 
ilDl söndürmek ve felaketin 
büyümesinin önllne geçmek 
için .arfolunan gayret her 
torla takdirlerin nstnadedir. 
Amele ellerinde kovalarla 
ateşe dalmak •uretile iki saat 

hiç durmadan uğraımıılar, 
tam aaat beı buçukta. yan· 
gın, dokuma ve makine 
dairelerine sirayet ettirmeden 

ıöndürmiye muvaffak olmuı
lardır. Dokuma dairesindeki 

makineler yalmz, sıkılan sula
rm tesirile biraz müteessir 
olmuştur. 

Kaydedelim ki bu daire
nin kurtulması bir mucizedir. 
Bu büyük gayret neticesin
dedir" ki ylln yıkama, kurutma 
ve boyama dairelerile diğer 
kısımlar yanmaktan kurta
rılmıştır. 

Deniz kenannda bulunan 
ipekli ve hah şubelerile ame· 

le evleri de kurtarılanlar ara
sındadır. 

Y angm bu suretle münha
sıran amelenin gayreti neti
cesinde söndükten sonra saat 
altıda İzmit, sekizde Yavuz, 
9 da Kadıköy ve on buçukta 
da İstinye itfaiye grupları 
Herekeye gelmişler, fakat ya
pılacak bir İf kalmadığı için 
geri dönmüşlerdir. 

Yangından haberdar olan 
İzmit Valisi Eşref Bey de saat 
albda yangın yerine gelerek 
izahat almııhr. Gebze 
Moddeinmumiei Muammer 
Bey ve Jandarma kumandam 
derhal tahkikata bqlamişlar 

ve bekçi Vahit ile Aliyi ne
zaret altına almışlardır. 

O aktam mezunen lstan
bulda bulunan fabrika mildn
rü Reşat 8. ilk trenle gelmiı, 
ayrıca tahkikata başlamıştır. 
Sanayi ve maadin bankası 
MiidUr6 Sadettin Bey de saat 
10 da gelmiş ve izahat al
mıştır. Gebze Meddiumumisi 
Muammer Bey hilA Herekede 
tahkikata devanı etmektedir. 

Yanan makinelerin bir kıs
mı yeni, mUhim bir kısmı ise 
eskidir. Umumi zarar ve zi
yan (200) bin liradır. Yanan 
dairelerde çalışan amelenin 
miktarı (150) kadardır ve 

bunlar şimdi açıkta kalmıştır. 

• 
isler 

• 
inan, isler 

• 
inanma! 1 BiR TEBLiG 

tttba hastalığının tevessü 
etınesi üzerine mezkur liman 
nıuvaredab itlifıfar ameliya
tına tabi tutulmaktadır. 

ftalya Ve Fransa Dost
luğundan Bahsediliyor 

Anadoluoun bir kasa- edecek Hilaliahmer, Hi
baıtmdan Hilaliahmer Has- mayei Etfal, Kadınlar 
ta bakıcı mektebine gir· Birliği, Fukaraperver ce .. 
mek iizere 13 - 14 yaşla- miyetleri gibi birçok 

Rumlar Komisyonuna 
Müracaat Etmelidir 
İstanbul, 5 (A.A) - Muh- 1 

tellt Mübadele komisyonu KAti
bi Umumiliğinden tebliğ edil-

ırakta Kolera 
b Basra, 5 (A. A.) - Irak'ta 
aıı mıntakalarda kolera sal

rnı sirayet d:ıiresini geniş· 
etmektedir. 
f 8 ağustostanberi 739 dan 
t~ıla kimse bu hastalığa tu· 
Gl ~.uş ve bunlardan 389 u 
~uşttlr. 

Yeni Kadrolar 
lise v11 Orta mektep 

ltırıa[ l imleri arasındaki 
tebeddülat listesi 6 ırıcı 

sagf a mızdadır. 

Paris, 5 (A.A.) - İtalya 
milstemlekat Nazırı Jeneral 

de Bono şerefine Müstemli

kit Sergisinde verilen ziya· 

fette M. Reyno, Jeneral de 
Bono ile Mareşal Liyotey 

rasında bir mukayese yapa
;ak her ikisinin de büyük 

bir askeri kumandan ve tam 
'le idare adamları ol-

nıanası , . 
duğunu zikreylemıştır. . . 

J 1 de Bono kendısıne 
enera k. 
1 kabule milteşek ır 

yapı an b d 
olduğunu söylemiş ve un. an 

randa kimsesi'!': bir kızca- milesseselerimiz vardır. 
ğız fstanbula geliy~r. Fakat bunların nizamna
Mektebe kaydedilemem~· melerinin hiçbiri bu gibi 
Elindeki parası da bıt- yardım ve himayelere 
miş. Gidecek yer bula- müsait değildir. 
mamış. Polise mUrac~at 13-14 yaşında genç bir 
etmif. Polis birkaç gün kızı sokak ortasında bıra
misafir edilmek üzere kırsak içtimai muavenet 
kızı bir otele yatırmış. teşkilAtımız vardır, diye
Bu müddet zarfında kız bilir miyiz? Bizden her bay· 
şuraya buraya baş vu~- ramda iane toplıyan hayır 
muş. Başını sokaca.k hır müesseselerimizin ıu haline 
yer bulamamış. Nıhayet 1bakarak bugUokU tekillerile 
aokaklarda kalmıf. ıvazifelerini yapabildiklerine 

Bu kızcağıza yardım ve yapabileceklerine, 

isler inan ister inanma! 
k 

dostluk manasını ızab 
çı an L.-----------------------------------------

miştir: lstanbulda bulunan Türk 
tebeası Ortodoks rumlardan 
etal.ıli vesikası almak üzere 
lstanbuldaki TAii komisyona 
henüz müracaat etmemiş olan· 
lann etablilik sıfatlarının tetkik 
edilmesi için mezkur komis
yonun Mis ıokağındaki ka- j 
lemlerine müstacelen mllra· 
caat ve davet edildiklerini ve 
kendilerine verllmiı olan son 
mühletin 15 eylul 193 l tari
hinde nihayet bulacağı hatır~ 
latıhr.Bu tarihten sonra TAii ko· 
misyonu artık etabli veıikRıı 
veremlyecektir. 

Kadınlar 
Ve 

1 Efkarı U':m/.y'i 
Kadınların her feye hAki~ 

olduklarına inananlar var. 
Bunlann dOşilncelerine göre 
bir hükümet iktidar mevkiinde 
kalabilmek için, bir gazete 
çok sablabilmek için, bir 
roman beğenilmek için, 
her hangi bir işe muvaffak 
olabilmek için evveli kadın· 
ların hoşuna gitmelidir. 

" Zamammızn izahı ,, la· 
mindeki eaerinde, Lucien Bo
mier, efkin um'umiye Uıtllnde 
kadmiar'n en teıirll kuYVet 
olduğuna kanidir. 
Doğrusu, birçok adamlar 

vardır ki evde kadının slSzündem 
dışan çıkamadıkları için sev· 
medikleri gazeteyi okurlar, 
hoşlanmadıkları renklerde el
bise giyerler, nefrot ettikleri 
politikayı güderler, yanlanna 
sokulmak istemedikleri adam .. 
larla dost olurlar, kafala-
rına aykırı gelen kitapla-
rı alır, midelerini bozan 
yemekleri yer, ayaklarını sı• 

kan kunduraları giyerler. Ben 
böylelerini çok gördüm. Fa
kat bunlar ekseriyeti mi teşkil 
ederler, bilmiyorum. Eğer 

blSyle ise " Efklirı Ümmniye ., 
denilen müphem varlığın cin
siyetini tayin etmek mümkün
dUr. yani " EfkAr1 umumiye,, 
dişidiri Bunun için gtlnll gil· 
nüne uyma:r;, içi içine sığmaz, 
bugün istediği yarınkine uymaz, 
hırçın, mütereddit, sinsi ve 
kurna.zdır. Kadınlan idare 
etmesini bilmiyenler, milletleri 
hiç idare edemezler. Kıvrak· 
lık ve incelik gerek. 

Bir Yeşil Kaplı 
Kitap Hikayesi 
( Bat tarafı 1 inci sayfada) 

baraıun üzerine atılarak kollarllc 
sım aıkı yakalamıı: 

- İmdat, imdatl diye aile
sine bağırmıf. 

Karısı, kapıda batlı olan 
eıeğin ipini getirerek hı?'" 
sız bağlanmıt ve köylln 
imamı ile muhtarı çağırtarak 
hırsız bunlara gösterilmiştir. 

Bu adam Cennet köyilnden 
Kadir Ağanın oğlu Makıut
tJJ ve İmamın kardeşi çocu
ğu idi. Yeğeninin cürmü meı
hut halinde yakalandığını gö .. 
ren imam Efendi derhal va· 
ziyetin vehametini kavramıı 
ve şöyle bir nasiha bulun• 
mmıtur: 

" - Eğer bu adam bir 
daha yapmıyacağına dair y~ 
mfn eder ve bendeki Yeıil 
kaplı kitaba el basarsa ipini 
çözüp babasına teslim etmek· 
te beis yoktur. Bunu, Allah ta, 
Kanun da affeder . ., 

Bunun üzerine İmam Efen· 
dinin dediği yapılmış ve hır· 
sız: serbest bırakılmıştır. Fa
kat hAdise mahalli jandarma
ya aksetmiş ve alakadarlar 
sorguya davet olununca ev 
sahibi ıöyle bir cevap vermiş .. 
tir: 

" - Köyün imamı yeşil 
kaplı kitaba el bastırdı, söy
liyemem. ,, 

Jandarma alakadarları ad
liyeye teslim etmiştir. 

Durmuı Ulvi ----Vekiller Heyeti Toplanıyor 
Ankara, 6 ( Hcsusi )-Vekil· 

ler Heyeti bugün öğleden 
sonra toplanacak ve muhtelif 
vekaletlere ait birikmiı işleri 
tetkik edecektir. 
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1-Yug-os-l:v-0~a___.I ALMAN ALİMLERİ FEN ALEMİN- A;;::ket Haberle 

Z~~!~:ı:sı 'DE BİR HARİKA YARATIYORLAR ~tis:~~;or 
Macar Takımı Güzel 

Bir Oyundan Sonra 
6 - 3 Galip Geldi 

Belpat, 30 (Huıuat) - Bugün 
1'urada mevalmln en heyecanlı 

futbol maçı yapıldı. Mfisabaka 
be, "bin kitiye yakin bir ıeylrcl 
kütleal huzurunda yapıldı. Her-

kea Macar takımının Buda
pefteye mağlQp olarak dönmesini 
temenni ediyordu. Fakat Yugoı· 
lavya takımı Macarlara mağlQp 

oldu. Takım ıayıfb, birçok ta 
affedllmlyecek hatalar yapıldı. 
Neticede Belrrat halin ıtadyomu 
kedeale terkettl. 

• 
Takımlar tlSyle teıldl edllmlttl• 
Yuroıla•ya: 

Spoılç, Dlmitrlyeviç, Petrovlç, 
Yalak, Duncerovlç, Çoklç, Nlkollç, 
Kealç, Mlloteblç, Popoblç, Zeçlç. 

Hungarya: 

Uyvarl, Mandl, Koçlf, Veber, 
Rebro, Şebet1 Tlçko, Çeh, Kol
mor, Bratkl, Hlrcer. 

Hakem D. Kostiç idi. Dev· 
renin başlangıcında top ba-

Ean Hungarya kalesinin 6nUne 
kadar gidiyor, hazan da bir
denbire Y,ugoslavya kalesi 
sıkıtbrılıyordu. 

bk on bir dakika çok ıe· 
ri bir oyunla ıeçti. Bu sırada 
Macarlar topu, hafif paslarlıa 
Yugoslavya kalesinin önüne 
ketlrdiler. Tiçka, on bir met· 
reden glb:el bir ıUtle Uk golU 
kaydetti. Yugoslavyalılarda 

bu ilk golden sonra bir sUr' at 
baş gösterdi. 

Fakat topu yine " Kolmor " 
aldı ve mOdafaa hattından ikinci 
goHl Macarlar lehine kaydetti. 

Bu ikinci gol Yugoslavyalılar1 

hayli ıaşırtmıştı. Kuvvel mane
viyeleri fena halde kırılmı,tı. 
Oyun bir müddet böyle devam 
etti. 19 uncu dakikada Keaiç, 
Zeçevlçe bir pas verdi. Macar 
müdafii topu tutmak istedi. 

Fakat Zeçeviç topu yere te
mas edecek kadar atağidan Ma
car kalesine ıoktu. Yugoslavya-

hların cesareti artmışb. Oyun 
kızıştı. 42 inci dakikada Nikoliç 
Yugoslavya lehine ikinci gnlü 
kaydetti. Artık 2 - 2 berabere 
olmuılardı. Fakat iki dakika 
ıonra Çeh, fiçüncü golü yaparak 

• neticeyi Macarların lehine çevirdi. 

Birinci haftaymm bitmesine 
bir iki dakika kala Zeçeviç 
iyi bir mukabele He UçUncü 
golil Macar kalesine attı ve 
bu suretle birinci devre 3 - 3 
berabere bitti. 

İkinci haftaym baıladıktan 
dört dakika soııra Çehin at· 
tığı bir şiitU kaleci Spoıiç 
tutamadı. 

DördUncii gol Macarlar le
hine kaydedildi. Macarlar 
bundan aonra çok atak oynu· 
yorlardı. Oyun daima Yugoı· 
lavya kalesinin önünde cere
yan ediyordu. 16 ıncı dakida· 

da "Kolmor" topu Yugoslavya 
kalesinin önUne ııkıştırdı. 
Petroviç karıılamak istedi. 
Fakat top altı metre me· 
safeden Yoguslavya kalesin· 
den içeriye girdi. 33 UncU 
dakikada Kolmor altıncı 
ıolil yaptı. 

Bu rolden ıonra Yugoılnya 
takımından Çoklç oyunu terkettl. 
Yerine Borovlç alındı. ikinci 
haftaymın ıonuna kadar Yugoı• 
Javyalılar çok gayret ettiler. 

Fakat artık gol yapamadılar •e 
maçı da 6-3 "Hunrarya,, kaıandt. 

T abiatin Gizli Kuvvetini Keşfediyorlar -Televizyonla Resim Nakli 
Almanlar, fen Aleminde yeni 

bir hArika yaratmak üzeredir• 
ler. Senelerdenberi fen adam· 
)arını İfgal eden yeni bir me· 
ıele Tar. Atom denilen tabia· 
tin en kUçUk ve inkısam ka
bul etmez cOz'On içinde 6yle 
bir kuYvet vardır ki, bu kuv· 
Yeti aerbeıt bırakabilmek 

mUmkUn olaa, dünyanın en 
biiyUk kuvvetlerinden biri elde 
edilmlı olurdu. Fakat şimdiye 
kadar atomu parçalayıp için· 
deki bu akıllara hayret verici 
kuvTeti meydana çıkarmak 
mUmkUn olmamıştı. 

işte Almanyada iki Alman 
Ye bir Mısırlıdan milrekkep 
ilç ilim birkaç ıenedenberl 
bu muazzam itle meşguldUr
ler. Berlin elektrik kumpanya· 
ıının büyük atelyelerinde iki 
buçuk milyon volt kuvvetinde 
elektrik cereyanlarile tecrübe 
yapıyorlar. 

Alman dlimlerlnln bir buçulc mllgon voli elektrllcle oücada tt•tirdllclerl san't ılmıek 
Şimdiye kadar birçok yeni 

ıualar keıfetmiılerdir. Atomu 
da parçalamıya muTaffak ola· 
caklarına kAnidirler. 
için 10 milyon volt 

f e tahammül edecek 
yaptırmaktadırlar. 

Bunun 
elektri· 
bir top 

Bu tecrübeler ümit ettikleri 
muvaffakıyetle neticeleoirae. 
insanlar elektrikten daha mn
him ve daha bUyUk yeni bir 

kuvvete tasarruf lmklnına 
malik olacaklardır. 

• 

Televizyonlar 
Kızları 

İçin En Güzel 
Seçiyorlar 

Amerikada, Almanyada ve 
lngilterede televizyonu radyo· 

da tatbika başladılar. Yani 
bir mUddettenberi radyo ile 
birlikte, resim de gönderiyor
lar. Evinizde radyo varsa, 
Nevyorku, Londrayı, Berlini 
açtığınız zaman, elinlıdeki ma· 
kine televizyon cihazını da 
havi olmak şartile, konserleri 
verenleri ıarkı söyliyenleri de 
beraber görebileceksiniz. 

Amerika altı aydanberl 
televizyonu tatbik etmektedir. 
Almanyada yeni tatbika haı· 
lanmıştır; lngiltere tecrllbe 
devrin dedir. 

Radyo istaayonlannda ıö:ı 

ıöyliyen Speakerlerin ıimdiye 
kadar birkaç lisan bilmesi 
matluptu. Fakat ıimdlden ıon
ra Speakerler radyo müşte· 
rileri taraf mdan görüleceği 
için güzel olmaları da ıarttır. 

Onun için T eleviıiyon neı· 
rlyatı da yapan radyo mer· 
kezleri timdi dünyanın en gü· 
:ıel kızlarını Speaker olarak 
seçiyorlar. 

Amerikada televizyon kum· 

Almııngada Televizgon kum· 
pangasının seçtiji Alman 
güzeli Miu Evelgn Holt 
panyaları eamer gllzellerini 
tercih ediyorlar. Esmer çeh
renin televizyonla daha iyi 
nakledildiğini aöylüyorlar. Fa-

Alman ilimlerinin bir 
elelctrllcle t•crü/Je loln 

6uçuk 111llgo11 volt 
lu,llandılcları o/el 

kat yukarda resmini gördl1· ldarelıanege kadar giren bir cep otomobili 
ğtlnUı Alman güzeli ıarıtın- Yukarda reımini gördllğftnUz otomobil, dUnyamn en 
dır. Şimdiye kadar Alman k~çllk otomobilidir. ldarehanenln içine girebilecek boydadır. 
filmlerinde artiatlik ediyordu. AgırlıA'ı ( 300) kilodur.. Motörll ( 27 ) beygir kuvvetindedir. Bu 
Şimdi televizyonda çalıtmıya otoll!obille aaatte (90) kilometre gitmek mümkündür. Sarfettiii 
başlamıttır. benıın bir motoaikle!in sarfettiği benıinden fazla değildir. 
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Urfalılar, Diyarbekirlilere Karşı Çorap Ve Is-
karpinle Oy~adıkları Maçı Bittabi Kaybettiler 

28 aA'ustosta Urf aya gelen 
Diyarıbekir ıporculan ( 30) 
ağustos pazar gtınti aaat 
16,5 ta Urfa ıporcularlle kar· 
ıılaıtılar. Az ıonra hakemin 
dUdOk ıesini iıitiyoruı. V • 
oyun baılıyor. 

Urfa takımının kıymetli 
oyunculanndan 1antrafor Ad· 
nanla sol açık Mehmet Bey 
ve mlldafaada baılı bqına 

bir kuvvet olan Ah met Bey 

takıma iıtirak edememlılerdi. 
Bunların yerine ikinci takım· 
dan ve hariçten oyuncu ikame 
edilmiıti. Buna mukabil Diya
rıbekir takımı en kuvvetli 
ve genç oyuncularından 
müteşekkildi. 

Urfa ve Digarıbeklr 
Güneş ve rüzgarı aleyhleri

ne alan Urfa takımının san
traforu bulunan Celal Beyin 

/atbolcüle;i bit- araaa 
yalnız başına hasım kale
ıine kadar yaptığı akınlara 
mukabil ilk haftaymda · ( l-3) 

le Urfa takımı mağlup bir 
vaziyette bulunuyordu. ikinci 
haftaymda Urfalıların ıeme· 
reıiz akınlari ve Diyarıbekir-
lerio muntazam paslarla iler
lemeleri görülüyordu. Oyunun 
nihayetlerine doiru Diyarıbe
kir takımı iki gol daha ya• 
parak galibiyeti (1·5) le te· 
min etti. 

Mağlup Urfalılar zaten bu 
mağlubiyeti göze alarak Di
yarıbekirlilerin teklifini kabul 
etmişlerdi. Fakat bu netice 
gerek Urfalıları ve gerek bau 
ıı zevatı müteessir etmişti. 

1 Bu teessUrlerini de ancak 
oyunculara kızarak izhar et
mek lütfunda bulunmuşlardır. 

( Devamı 5 inci aayfada) 

Muamele Hararetle 
Fiatler 14 Lira 
Kadar Yükselece 

lzmir, (Hususi) - Avr 
dan gden haberle~ son 
lorde afyon fiatlerinin 
ıeldiğini bildirmektedir. 
rimizde de muameleler b 
hararetlenmiş ve piyasa on 
buçuk liraya çıkmıştır. 

Evvelce afyon tacirle 
krediyi kesen bir banka 
rar kredi açmıya mUtem 
gHrUlmektedir. Fiatlerin ( 
liraya kadar çıkacağını 
kadarlar tahmin etmektedir 

Mahkeme Huzurunda Hez 
Adana, (Hususi) - Geç 

de birisine dayak attıj'ı · 
yakalanıp mahkemeye veri 
Şevki isminde bir mazn 
muhakeme edildiği bir sır 
hlkimlere karşı bazı g 
ılSzler ılSylemiıtir. Heıey 
benziyen bu sözler Uzer 
reisin emrile bir zabıt va 
kası tanzim edilmiştir. 

Mersinin Hayvan lhrac 
Mersin, (Hususi) - Ge 

atuıtoı ayı içinde limanı 

dan harice ihraç edilen h 
Tanların miktarı şudur : 

(42) ıığır, (450) koyun, ( 
keçi. Bunları kıymeti (82 
liradır. 

Polis Muhakeme Edilece 
lzmir, ( Huıusi ) - Mefs 

Serbea Fırka Reisi Fe 
Bey lımlre geldiği zam 
Anadolu matbaası lSnün 
bir f acla ol mu~, polis 
ılt Efendinin tabancasınd 
çıkan bir kurşun Ke 
isminde kilçilk bir çocuğ 
ölümUnn intaç etmişti. O 
man verilen meni muhake 
kararını Devlet Şurası n 
zetmiş ve muhakemesi lü 
mu~u kararlaştırmıştır. 

lzmirde Talebe Pansiyo 
İzmir, (Hususi) - Şehrimi 

hariçten gelip okuyan talc 
için bu sene bir pansiy 
açılmasına karar verilmişt 
Pansiyonu Maarif Cemiy 
açmaktadır. Şimdilik elli t 
lehe alınacaktır. 

Hem Ucuz, Hem pahah 
Adana, (Hususi) - Bu h 

valide hayat hem hayli uc 
ve hem de pahalı geçiy 
Etin okkası kasaplarda 
kuruşla 40 kurut arasında 

Böyle olduğu halde kebap 
lar kebabı çok pahalı ıa 

yorlar. 
Sebzelerden patlıcanın d6 

okkası ve bamyenin iki o 
kası bet knruştur. Fakat 
ne bu kadar ucuzluğa ra 
men lokantalarda yemekl 
ateş pahasınadır. 

Samsun - Giresun Maçlar 
Samsun, (Hususi) - J 1 E 

illi 931 de Giresun Sporl 
Samsun Halk Spor, GireıJıl 
HilAI ile Samsun İdman yur 
ları karşılaşacaklardır. 

Spor Faaliyeti . 
Kırklareli, (Hususi) - Ed• 

ı.eden gelen Edirne Spor 
lübile burada yeni teşekl< 
eden Gençler Birliği arasırıd" 
bir maç yapılmış, (2-2) bet 
bere neticelenmiştir. 



Hadiseler K J V K 1 l 1 . 
Kari Gözile a ın e a p f erı 

--~Gör-dük_ler_imiz---· lngilterede Hükiimet, Amele p . t a·· ··ı y 
Biten Olup Dünyada 

Derdini Dinletemiyen Bir 1 A . arıs e oru en e-
,.. 8 •tu~~~u9~1~~~!~. ı.m•• Düşmanlığı - sp~nyada narşıst ni Moda Eşyalar 
"~;~~;: v~~:s~:id~:in !~~ .~~:~ Kavgası Amerıkada Feyezan 
hatne r•ldl. 15 gilne kadar bu 
P•ranın verilme1i lbım lmiı. 

Yazlık elbiselerle kullanıla· 
cak çantalar zarf ıeklindedir. 
Akıamları giyilecek eldiven
ler, ıiyah Ye elmasla ıUı:.len· 

yaka, veya kürkten kırava 
modadır. Bu yakalarla kllrk 
ten kolçantalar1 kullanılmak 
tadır. On srün aonra Odaya milracaat f. •ıt Je 

•t~inı."Şimdi ben bu parayı vere- .l ngı ereuı 
~1Y•ceğim. Hariçte dört yOz elll Amele 'C'.ırkası 
lra borcum var. Bunun 250 lira· I' 4 

~ının nıüddeti a-elmiştir. Herhalde 1 Te uu··kuA met 
'tfı. u P•rayı bir in evvel vermek V • rLı 

ecburiyetinde olduğumdan Tica· f 
ret Od . • b" k - 0 lngı"liz kabinesi, taıarru 

aaı paraaı ıçın ır aç gu 
:rÜddet Veriniz." o,dım. Memur esaslarınını teıbit etmek Uze· 

endUer hiçbir cevap vermediler. re ve hummalı bir tekilde 
'•r 1: •tustoa 931 tarihinde tek· mesaisine devam ediyor. De· 
tale ç nıiıll zam ile 1016 kur~f nilebilir ki Amele Fırkası, eıkl 
le P •dildi. Ayni ıünde meclı• . 

urul1nu4. Ben tekrar idare he- reisi Mösyö Mak Donaldın nya· 
ti~ne nıüracaat ettim n tekrar aeti altında bulunan bugünkU 
J:'' aç ailn m61aade latedim. milli hUkümete bir can dUt· 
... •kat yine kabul etmediler ve F k b01-A t ~lltı '- 1 manıdır. ır a, aume e 
lı • •aa vermemi ıC>yledl er. 
•1&1bukt hilkOmete kazanç ve müzaharet edilmemeıl için 
e"ı P•raıının henilz daha nııfını taraf taraf propagandalanna 
•rnaeditimlz halde bizi ııkıttır- deva~ ediyor ve tahrikAt 

:
1Yorlar. Benim lae hail hazırda 

b~ldc&nımda ancak 250 lira kadar yapıyor. 
( r •ermayem var. Hariçte de NotilUs Tahtelbahri 
1 ~SO) lira borcum vardır. Bunun Gilnlerdenberi telsiz telgraf t!111 bu bapta bir müıaade 

lep ediyorum. Llkln kimıeye davetlerine cevap vermiyen 
:ert anlatamıyorum. Benim ıibl kutup mıntakasındaki Notilils 
lc~çülc eınaflar acaba dertlerini tahtelbahirinin aranması için 
ırne dinletebilecekler ? Şaşırdık h 1 le ld f bir buz kıran vapuru azır a· • ık. Bendeniz! betinci ımı a 

lcaydetmişler. Acaba bu ıınıfa tılmııtır. Gemi İıveçte, her 
dahli olmak için ne kadar aer- an harekete amade bulun· 
lrıaye lazımdır? Bunu da aordum. maktadır. Ayrıca gemiyi ara· 
F'alcat eevap vermediler. Yalnız mak için tayyareler de çıka· 
l>arayı vermezaem 15 teşrinisani- rılacaktır. Maamafih geminin 
~e dükkinımı kapatacaklarını akibetinden ciddi ıurette 
ulldirdiler. 

lzmlt: 
(imza mehfuzdur) 

U~r....,,fa--=Diyarıbe-

kir Maçı 
( Baştarafı ne .ayf ada ) 

endişe edilmiyor. 

Romen Kıralı Evlenmiyor 
Romen Kıralı Karolun ltal· 

yan Prensesi Marya ile evle· 
neceği hakkında son çıkan 
haberler kat'i ıurette tekzip 
olunmaktadır. 

Yugoslavyada Yeni idare 
Yugoılavyanın meırutl ida

Sporcular buna da memnun 
c.lınuılardır. Çünkil hiç olmazsa 
lcı ıekilde de olsun biru 
llAka görmüşlerdi. 
Şimdi sporcular haykırmak 

Ye demek istiyorlar ki: ( Ey 
efendiler . .! Bu ine kadar spor
culann mahrumiyet içersinde 
Çırpındığım neden görmek ve 
lşitrnek istemediniz. Kalecimizin 
idi çorapla, oyuncularımızdan 
bir kısmının iskarpinle oyna· 
dığını görmediniz mi? latan· 
huldan siparit edilen forma· 
lara ait bir kısuu parama 
henlb verilmediğini ve her 
ltinkn ekzenizi, kendi elimizle 
t.nıir ettiğimiz topla yapbğı· 
llıızı biç iıitmediniı ye bu 
llıanıaraya acımadınız mı 1 

reye avdeti blJıttln memlekette 

} 
fiddetli bir aevinç uyandır
mııtır. Yugoılav bllkümeti, 
umumi bütçesinde 714,865,000 

• Maamafih, gençler bu defa 
Jiııe kendi atqin azimlerine 
dayanarak ve yılmaz teıebbüs
lerlııden ilham alarak gtlr 
leale bağnyorlar. (Ey muhte· 
l'enı efendiler!.. biz bu uğurda 
llluvaffak oluncıya kadar ça
-..:::::::::::: 

dinarlık bir tasarruf ricude 
S'etirmiıtir. 

Şiddetli Bir Feyezan 
Amerikanın Porto • Riko 

' mmtakaıında Riyo - Porto 
nehrinin f eyeıanından iki yllz 
kişi boğulmuıtur. 

bşmak istiyoruz. Bizi hiçbir 
mağlftbiyet, hiçbir muvakkat 
muvaffakıyetsizlik ftrklltmiye
cektir, bilikiı canlanacağız. 
Diyarıbekirli arkadqlanmızdaa 
6d0nç aldığımız topla idman
larımıza devam edeceğiz . 

M. Tarırıt 
Son Posta - Geçen aen• 

ıark viliyetlerinden llçtı ara
aında yapılan futbol turnuva· 
aında Urfa ıporculan birinci
liği kuanmıtlardı. 
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miştir. Eldi· 
Yen kumaı
ları gtıderl 
veya dan
teldir. Siyah 
dantel eldi-
Yenler, be· 
JU ktıçUk 
glçeklerle 
•eya elmula ıüslenmiştir. 

Bilezik, gerdanlık moduı 
ilerdedir. Bilhassa gerdanlık· 
lar, glimtış halkalar veya dit 
biçimi mercan

dan yapılmak· 
tadır. 

Çocukların plajda kullan 
dıkları elbiae Holanda işi b 
bicama, kırmızı fanileden bi 
pilot ceketidir. 

Bolero modası da deva 
etmektedir. Modelde gösteril 
df ği üzere san fanile etekl4! 
beyaz bUlüzun üzerinde yine 
urı fanlleden bir bolero 
vardır. 

Ayakkapları yine aalonla 
için ipeklidir. Bilhaasa siya 
Ye beyaz ipekten yapılmı 
iıkarpinler, yandan ta ökç 
)ere kadar inen elmaılarl 
allılenml9ti. 

Gündtıı gi· 
yilecek eldi· 

Eski kabinenin Amele işleri "'"'" Mada1r1 Bon/ild Yenler yıkana-
isti/adan •onrtı uz11ret 111akamı1tdan •grılıgor bilir ılletten-

Viktorya zamanındaki el 
maslar yine moda olmuıtur 
Broşlar, beyzi madalyonlar 
üzeri elmaa veya minyatUrl 
ıllslU madalyonlar eakl kıral 
ların veya bUylllderin re1im 
)erini ihtiva etmektedir. • 

ispanya 
Bir Arbede 
Merkezi 

fıpanyada, Prlmo da Rivera 
kabinesinde harbiye nazın 

bulunan M. Arnada tevkif 
edilmifti. Kurtuba mllfrltlerl 
7 eylulde umumi bir grev 
yapmaya karar vermitlerdir. 

Sin del Real' de bir loaım 
zirat ameleıi kuabayı baaa· 

rak dilkkinları yatma etmiı· 
lerdir. Sokan iade edilmiı, 
umumi bir greY ilin olun· 
muıtur. 

Maclrltteld çocuklar m ltlr 
yangında harap olmqtar. 

Baralonda, dart aaatUlı ltlr 
mlltaleadan aonra dllgerler 

ıendikaıına iltica eden anar
tiıtler kO knmet kunetlerine 
teslim olmuılardır. Sendikada 
bir iatihklm gibi alllla bulun-
muştur. 

Baralon clvannda yaplhnua 
mukarrer ıendikalar lçtlmaıDI 
poliı menetmlftir. Şehrin bl
tün prk mıntakancla fldcletll 
mD1&demeler olmaftar. Is,... 
yanın aabık Labey ..tiri. it
ıidikten çok ıayıflachta Jçia 
Pariıte toförlllk yapmaktadlr• 

Sefir yeni hayabndan mem
nun oldujunu a6ylemektecllr• 

Dok da Heı da Manda1 
Franaaya gitmek Dzere budu-

j 
du geçerken teYkif edilmiftir. 
Birkaç aaat aonra tablly• 
edilmiftir. 

A vusturya dir. Makbul 
l B • l• ~ • olan renkler un, beyaz, siyah, 

Aımanga ır ıgı şahane mavi, kiremit kırm•zı•ıdır. 
Almanya ile AYmturya hll· GUmüşten çantalar da mo-

kametleri, birçok itlradan dadır. Bun· 
davet eden ve nihayet Cemi- lann içer· 
miyeti Akvama yapılan tiki- ılnde • ka!-
yet illerine Lahey Divanına lar ~çın ıı· 
havale olunup dtın karan yah mutik 
verilmlt olan tlmrllk ittihadı k 1 r p i k 1 e r 
fıkriadu •uıeçaıiflerdir. için boya 

fr&D11Zlar, hu feraaattea Yardır. 
derece memnun ol- PIAjlarda ıandal giymek mo· 

an gibi ltaıyanlar da daıı taammüm etmiştır. Mub-
jtelr ziyade memnuniyet g6ı· tellf renklerde aandallar kul· 
teriyorlar ve bunu, iki htıka- !anılmaktadır. Kırmız, mavi, 
metin Anupayı lktıuden Ye 1aire. ipekli sandallar da 

LJl~umak ve ytılueltmek için pek modadır. Topuklan ıllslO 
iad8llilen meuiye lftlrak ipekli aaııdallar otel aalonla-
• ..... eme&ndn mallaem slJ. nada blle .rlyilmektedlr. 
~ ~ matbaab da Şapkalarda ttly moduı 

• lttlNk ebHJdedlrler. tekrar çıkmııbr. Kıvrık oıt-
.. ...._ • • rlçler, horoı ttıyleri ppkacın 

nsada Bir Hldıse illerini ıftılemektedlr. Renkli 
ya Mn.temleklt Nazın kut baılan, horoz bqları, 

M d• Bo p f&pk•t• bir kuı yuvasına ben· 
• u no, ariı mlatemle-

klt aergiıini gezmek Te ıar- aetme tedir. 

Tüvinden ıapkalar sonba 
har ve kııın modasıdır. B 
ıapkalar üç renkten mürek 
keptir. Kenarlanna kürk t 
geçmektedir. Bu tapkalarl 
meseli ıapka yeıilse, boy 
atkısı, ve el çantuı da y 
olarak kullanılmaktadu. 

Müstemlekeler ıergiaind 
teıhir edilen Afrika vahıil 
rinin elmaslan da taammüm 
etmittir. Bilhassa bilezikler, 
gerdanlfklar, oyulmuı tahta 
dan yapılmaktadır .., 

Ankarada N. M. rumuz] 
Hanıma; 

Dul kadınlar, kocalarını 
&lllm8 unutulmadan evleni 
lene, dedikoduyu mucip olur. 
Hakkınızdaki kanaatler değ~ 
fİı, doıtlannız yanınızdan 
uzaldqır. Onun için blru 
daha aabredlniı, ve sizi isti-1 

yen erkete de biraz ıabret
meılnl rica ediniz. 

Hanımtega mek için Franaaya ıltmiftlr. Yakalarda knçnk bir ktırk 
Llyon gannda Fransız Mil- ---==-==.......-.:=-=====--==-=-...... o:::;.,=------=----ı 
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JaD, otomobllia kapwm aÇllUI 
"ı " katil " diJ• bapllllfbr. Umum Deposu Şubesi 
talyan teTldf eclilmlftlr. Attr El. KDtüpbane aokatı l L Abravanel Marpt1ÇÇ111ar 

-- TAKViM 65 numara Y anm Şifeci Han No. 2 
ISTANBUL ISTA~BUL 

Cllla • - 8 EylW • 931 ._JH 

Arabi R•ml 
n ·Rebllahu- 550 24-Af uateı - 1M7 -HlıH·eaa•t-waaall wakıt•eaa.t·•aeat1 

01a .. ı10. 54 5.31 
Otta U6 12. U 

llıladl t.14 15.50 

Aqamll2.-ı 11 M 
Yata ı.u 3112 
ı..a1ı t .ıo s..u 

Dtl•1a Klpek 
Markalara dikkat etmeniz 

Nalça 

rica edilir. 

aem bile beni ui koma. Hot, tasan da boı ya; yllre-
1 

Ancak mayup bir lf yap- batunl baktı ye onun pıle-
- Tabe, de, Yuauf Bey, tini pek tutuın diye ı&ylG- ••ı olmamak mlll&lıuaılle rinde zafer tebenOml uçtu-

t6be, de 1 Biz çadınama 11jı- Jorum. Sen ele inat etme, Ayçiçek Hanımı llç ,On 
aan tlyaBz bir kup bile loy- 16zllme inan. ıYlnde alıkoydu. Fakat ken· tunu sezerek neıelendi, Ayçl-
mayıs, aerde kaldı ki kardat MBnakqa, GtlJ Hatunun tllaile ikinci b3 mliJlkata çek Hanıma iltifat etti: 
kanile elimizi kirletelim. ralebesile bitti. Yuauf Bey: llzum 16rmedi ve tıçllncll - Size bot yere zahmet 

y AZAN: * * Yusuf Bey, gözlerini, gtııel kardqlar aruıada kan d6- ,Onlln hitamile beraber (\nu Yerdik, acı a6zler ifittirclilr, 
mek için Jqker çekip ıelme- kadının çehresine dikti: kOlmemeıl için bir çare da, Yuıuf Beyin evinde kuıura kalmayın, bot g6r8D. 

- Sen er olıan, benim, 
)e. 
d rtnıde bulunsan ne yapar-
~n ?d Efendini yllzüıtn bırakır 
.:~ ın, yurdunu yabancılara 

rır 111iydin? 
A. - Yabancı dediğin kim? •• lJt8hP 1111, Acem mi, Sırp mı, 

Cl 1111? 
olu- Karamanla dejilya, ne 

rıa olsun. 
a,, """:"- Bu ı~Sıll Tnrkçe a6yleme 

rı, dilin çarpılır! Jc.;; ~eki, hatun! diyelim ki 
'iti 9:1ız. Kardeı kardeşi in· 

r illi? 
....... Şlzl inciten Yok ki. 

Eılnd Hne kanımızı _ Sen kefil olur muaun? dGıllnmeji kabul etti. Dost· misafir bulunan Göl Hatunu Amcanız irin de tualaomayıa. 
diya. en ge _ Batımla, canımla! luk ve te1limiyet nifanesl da • maiyetlerindeki kadınlarla r 
l ecek il 1 k G d"k Ah p L b Bugiln dell olan yarın akılla-
ç _ '-te o, beni ••na yolladı, Şı"mdı' aralarında hararet 0 11!8 

• e ı met aıaya uera er • kaleden çıkartb. Şl d' ~ b " - M' y l k n h . l A k Dır. m ı ota •• nıza uyurun, 
.ellmlar • .. yledi, dost olup bir mllnaka.a lrqlamıfb. .... erı me zere ançerın yçiçe Hanım, llmitıiı: bir 

u h -w f G ti k Gnl Hatuna verdi. lı b k b rahat edin. 
1 1 m dedi Da a ne nan kalesi muha ızı, e 1 H k k ar i a ul etmekten rekin· Ayriçek H., r•dırdan rık· uz aıa 1 ' • k t a i i elçi, Karaman Pren- y T ...- r ? Ahmet tarafından ıul as e mlyen amcaıının açıktan açı-

yaV~n birden bire 1esi!1e yal- uğratılmıyacağına dair kuv- aeılerinden Ayçiçek Hammdı ta ölUme koştuğunu anlıyarak bktan aom·a hemen kanıllWI 
h k 

•erdı • yetJi teminat istiyor. Güzel ve o amcası Pir Ahmet Bey mahzundu, Minan kale.sinden llatthıe abldı, belinden yaka· 
cı bir a en ... • b 1 nezdinde tam bir muvaffa· h ak b" k ..ıb· b yarı y uf Bey inatçı kadın iae, bol vaatler ~e .0 • •ihya ağlıya çıkmıı ve Gedik yar ır çocu •• 1 a-

l 
- y E~:rn ;:nına g~l, ku- yeminlerle onun endııesını kiyetlizliğe uğramışb. Kara- Ahmet patanın yanına da flDID Ostllne kaldırdı ve ona 

oma. kardatlaf. Bir yıla ,ıdermiye uğraııyor: . man tahtanın ion varisi, her atlıya ağlıya girmlıti: bu tahaf vaziyette uzunca 
caklq, d bir yeıir - Erimle uzlaşırsan - dıyor- hangi bir misafirin Uç gtln· - Paıal • diyordu • EH boı bir mllddet seyrettikten ıon-
varmaı sen e du. ıeni bir çoban köpeği den evvel salıverilmesi ayıp reldim, diletinl yerine getire- ra yere bıraktı; 
ı un gibi ben beklerim, her biz· olmasa, Pir Ahmette elin· medim. Amcam delidir. - YOzUn gtılllyor - dedi • 

0 un Kocana gllven olma metı'nl ben görürüm. Canına de bulunan yeg" enını aelfr Gedik Ahmet, Ayçicek Ha- d -'- •-• L - H i İD bu k6tll 1. .1 1 . d •ktl b d d G emea aa uir it becerdin. 
hatun atına Ç _1: t de.ıc.:ı, kılına bile i ııı mez. ge mez gen gön erece • aımın yanı aım a uran Ul- (Arka•• yar) 
~~~·~~-~ ı · .u=m=--..;;;•_-_.. __ ~•--· ~~~~~~~~~__.____!_~~~~~~~~~~~~-!..~~~~~~~~~~~~~------------------------



( Hive) ye Gelenlerin Müslüman 
Olduğunu İmtihanla Anlıyorlardı 

YAZAN : M. KAZIM -1 

Bel,eoilcl11rin Aşkabadı lngilizlerden işgalinden 
sonra bir merasim 

- 87 - mahremlerinden biri vasıtasile 
Emire müracaat ederek mü-

Serdar Cüneyt başını salla
dı, sözlerimi tamamen tasvip 
ediyor gibiydi. Fakat nedense 
ben bu zabn samimi olmadı
tını, ark ve kanal açmak 
bahanesile yirmi gOn kazan-
mak istediğini hissediyordum. 

Yalnız elimde vak'a ve 
hadiseleri tacil edecek bir 
kunet mevcut değildi. Çare
siz beklemek llzımdı. 

Diğer taraftan Orenburg -
Moskova yolunun açılmak 
lzere bulunduğunu biliyor
dum. Bu yoldan gelecek 
olan kızıl ordunun lngilizleri 
Tllrkistandan kovacağı mu
hakkakb. Fakat bundan ev-
Yel biz taarruza geçseydik ln
gflizleri arkalarından vurarak 
top ve aillblannı iğtinam 
etmek milmklin olacaktı. 

itte Serdar Clineydin bare• 
ketaizliii ile bu ikinci ihtimal 
tehlikeye dilıllyordu. Fakat 
ne yapabilirdim. Yirmi gCln 
beklemiye ve bu zamanı 
bu (Tahta) köyllnde geçir-
mektense ( Hive) de otur• 
mıya karar verdim. Yalnız 

acaba Hive hilkümeti misa
fire tahammnl edebilecek mi? 

- Ne yapalım, bunu da ~t
tijimiz zaman anlarız, dedim. 

Yerimi değiştirmekle ta
kip ettiğim maksatlardan birl 
de lngilizlere taarruz etmek 
fikrine, Hivenin resmen pa
dıplu olan Seyit Abdullah 
Hanı yavaı yava~ hazırlamaktı. 
Fakat bu hususta da Hamn 
Yeziri Azamı olan {mehterbaşı) 
mn maksadımı·vaktinden evvel 
haber alıp lngilizlere bildir-
memesi için son derece ihti
yatlı bulunmak lazımdı. 

Yalnız şurasını da kayde
deyim ki, bilahara (Aşkabat) 
a gittiğim zaman aldığım ha
berlere göre: Mehterbaşı Ef. 
benim gösterdiğim bütün ihti
yata rağmen maksadımı sez-
mif, o zaman orada tedavi 
altında bulunan kardeşine ln-
rflizlerden bir fenalık gelme
S1esi için on bin Türkmen atlısı 
De lngilizleri arkadan vur· 
mıya hazırlandığımı bildirmİ.f 

Bu ihbar ise lngilizleri te
llıa vererek (Çarçuy) a kadar 
uzanan cephelerini (Aşkabat) 
yakınlarma çekmeleri netice
llİni vermişti. Fazla olarak 
lngilizlerin kaçmak niyetinde 
olduklannı gören Türkmenler 
de geriden ingilizlere hücum 
ederek herifleri bir hayli ta
ciz etmişlerdi. 

Her ne ise, bahsin bu kıa
mını itiyo bırakarak maksa
da gelelim. 

HiYeyo Yardıjım zaman 

saade buyururlarsa kendilerini 
ziyaret etmek istediğimi bil-
dirdim. Bu mahrem adam av
det ettiği zaman Emirin bana 
muntazır alduğunu söyledi. 
Gittim, milllkat epeyce uzun 
ıilrdO. Ve aramızda biraz daha 
anlaşma tesisini mucip oldu. 

Emir bana bu ziyaret es
nasında batıra kalması için 
bir fotoğrafisinl vermiıti. 
Üzerinde aynen ıu cllmle 
yuılı idi: 

Muhtaram Klzım Big efen-
dimizin cenaplarına yada•erllk 
ve mababbetetti. 

557 Recep 17 inci ı Seyyit hu da,ta 
Ömere 

Emir bu cemileyi glSsterdik
ten sonra hatıra kalması için 
benim de bir fotoğrafimi istedi 
Ye Hivedan çabucak aynlma-
ma razı olmadığını s&yledl. 
F ınattan istifade ederek: 

- Alırlık olmadığım tak
dirde daha bir mtıddet mem
nuniyetle kalabileceğimi s6y· 
ledim. 

Bu arada Emlr galiba bil· 
ytlk Kadının da fikirlerini ve 
mntalealannı almak iltemif 
olacak ki: 

- Madem ki HiYeye gel
diniz, bir defa da Kadı Ef. yl 
görllraenlz fena olmaz, dedi. 

- Huzurunuzdan çıktıktan 
ıonra ziyaretlerine gitmek 
arzusundaydım, cevabını ver
dim. 

- O halde haber gönde
relim. 

Ve mahremlerinden birini 
Kadı Efendinin evine koştur
du. 

Bu sırada çay gelmişti. 
Kartılıklı konuşarak içtikten 
sonra müsaadelerini istedim 
ve Kadı Ef. nin evine doğru 
yola çıktım. 

içeri girerken hahnma eski 
bir bikiye geldi: 

Daha evvel Nurettin Efendi 
Hiveye geldiği zaman Kadı 
Efendi tarafından davet edil· 
diğini anlatmıştı. Verdiği taf
sillta nazaran Kadı Efendi 
Nuri efendiden bir Ayet 
okumasına rica etmiş, o da 
bilmiyerek içtiği deve sildün-
den kafasının dumanlanmıf 
olmasana rağmen euzn bes-
mele çekere " Elifllmmim " 
suresini okumUJ. Yani basit bir 
imtihan geçirmiı ve bilihare 
&ğrenmiş ki ( Hive) ye giden 
Ermeniler kendilerine Türk 
sosn verdikleri için orada 
blSyle bir imtihan uıulil vaze
dilmittir. 

(Mabadı Jarıa) 

BIBAYI 
Bu Sütunda Hergün 

..._ __________ Türkleştiren: Serottr Bedi _ 

KISKANÇLIK 
Doktor Mecdi Beyi iyice 

muayene ettikten sonra hnk
mUnll verdi: 

- Azizim, dedi, sen evde 
llyikıle tedavi edilemeısin, 
derhal bir hastaneye yatmalı· 
ıın. Boğaz deyip geçmiyelim, 
eyi bakılmazsa tehlikeli ibti
litlara sebep olur. 

"Hastane,, kelimesi Mecdi 
Beyi sevindirdi, karısı Nazmi
ye Hanımı kederlendirdi. 

Mecdi Beyi sevindirdi; 
çünkü, adamcağız evden bir 
hafta on gün ayrı durmayı 

kir sayıyordu. Hiç olmazsa 
bir hafta veya on gün, karı· 
sının dırıltılarından kurtula
caktı. Çünkü Nazmiye deh
şetli k•skançtı. Kocasını tek 
başına hiçbir gezintiye gön
dermez ve sokakta onun ya
nından hiç ayrılmazdı. Mecdi 
Bey, karısının yanında gezer
ken her bakışının hesabını 
vermiye mecburdu. Hele gözll 
genç ve güzel bir kadına 
iliımesin ; bu bakışın muh~ 
sebesi günlerce, haftalarca, 
aylarca ıilrerdi. 

Nazmiye H. bunun için 
doktorun ıözUne çok keder-
lendi. Fakat birşey diyemedi. 

Mecdi Beyi hususi bir has-
taneye yatırdılar. Nazmixe 
Hanım da kocasile berabq 
kalmak iıtemiıti, fakat bG 
ecnebi hutanuinin dahlU 
nizamnamesi, fevkalade sebep
ler olmadıkça, aileden ve 
aluabadaaa birinin hataya 
refakatini kabul etmiyordu. 

Mecdi Bey hastane yatağına 
girer girmez içinden bir .. Oiıl~ 

çektl. " Oh.. diyordu, kuni 
timdi baıımın ucundan çekilir 
gider, ben de burada biraz 
kafamı dinlerim. " 

Nazmiye Hanım, odadaki 
bot bir karyolaya bakarak 
dedi ld: 

- Bea de ıurada yaba,.. 
dım ne olurdu? Birçok bu
tanelerde karı kocanan bir 
odada yatmasina izin veriyor
larda bu hınzırlar niçin razı 
olmıyorlar? 

Bu 11rada odaya basta ha· 

• 

kıcı kız girdi. Eni kunu a-ll
zeldi. Cana yakın, güler yliz
lü, kanı sıcak birşeydi. 

Mecdi Beyin gargarasını 

yaptırdı. Nazmiye Hanımın 

gözü önünde hastanın başım, 
omuzlarım tutuyordu. Adeta 
karısı imiş gibi Mecdi Beye 
şefkat gösteriyor, tatlı ıözler 
söyltıyordu. 

Kız dııan çıkınca, Nazmiye 
H. ayağını tlddetle yere vurdu, 
başmı dikti, g6zleri tavada yağ 
gibi kabarıyordu, ayağa kalk
tı: 

- Ben seni bu hastanede 
yalnız bırakmam, diye batırdı 
ve kapıya doğru yürUdn. 

Mecdi B. yalvarıyordu ı 
- Aman, Nazmiyeciğim, 

Allah qkına, mesele çıkarma, 
ayıptır, gel, yapma, etme .•• 

Hayır, Nazmizc H. kararını 
vermişti. Fırtına gibi kapıyı 
çarparak odadan çıktı. Mecdi 
Bey onun basamaktan hızlı 
indiğini duyuyordu. Zayıf ve 
ümitsiz bir sesle arkasından 
bir daha bağırdı : 

- Nazmiye! 
Fak at aradan iki llç dakika 

ya geçti, ya geçmedi ki 
Mecdi B. , aıağı kattan gelen 
mlltbit bir çığlık duydu. Bu, 
kansının sesiydi. Avu avaz 
bağınyordu: 

- Ay... Amana... Oooff •.• 
yetiıin... Ôlllyorum 1 

Mecdi Bey titredi : "Allah 
allah... Nedir ? Ne oluyor ? ,, 
diye söylendi. 

Biraz sonra kapı açıldı, 

Nazmiye Hanım gUçlO kuvvetli 
iki basta bakıcının kolunda 
içeri girdi. Hasta bakıcılar 
Nazmiye Hanımı bot karyo
laya yabnyorlardı. 

Mecdi Bey hayret ve merak 
içinde ıormuıtu: 

- Ne oldu, canım ne var? 
Nazmiye Hanam, hlkim btr 

tavırla cevap verdi : 

- Merdivenlerden bııl• in
dim, düıttım, ayağım incindi, 
ben de haıta olarak bu ya
takta yatacağım, senin başın
dan ayrılmıyacağım, dmlb 
çıkmasını istemezseaa rahat 
dur! 

icra Kanunu 
Borçların 

Yeni 
Ödenmesi Hakkında 
Konan Madde 

Hükümet icra ve lflia Kanu
nunu tadile karar nrdi, bir 
proje hazırlayıp Millet Mecliline 
aevketti. Mecll• Adliye Encümeni 
bu tadil proje•inl tetkik ederek 
mütalealara ahnmak üzere avu
katlara, tacirlere ve daha diter 
allkadarlara r3nderdi. Bu proje, 
kanunun en mühim maddelerinin 
tadil olunan ,ekillerini ihtiva 
etmektedir. Alakadarların müta
lealara ahndıktan •onra bir daha 
tetkik edilecek, •onra Meclisi• 
önilmilzdeld içtima devresinde 
müzakere olunacaktır. Yeni pro
jede borçların adenmell hakkın
dald e11d 330 uncu maddeye tU 
tekil verilmittir ; 

Madde 331 - Haciz yolile 
takip olunan borçlu, alacak· 
lısım zarara sokmak makıa
dile mallarım veya bunlardan 

bir kısmını, mülkünden çıka· 
rarak, telef ederek •eya kıy
metten dUtllrerek hakiki su
rette yahut glzliyerek, muva
zaa yolile başkasının uhde
sine geçirerek veya aslı olmı· 
yan borçlar ikrar ederek sun'I 
surette mevcudunu eksiltir 
ise, aleyhinde borç ödemeden 
aci. vesikası istihsal eden 
alacaklının şahsi dava usulüne 
göre sulh mahkemesince 
vakl olacak tikAyet Oze
rine llç aydan üç seneye 
kadar hapis ile cezalandınlır. 
Ve zararın miktarına göre 
Tnrk Ceza Kanununun 522incl 
maddesi hlikUmleri dahi tatbik 
olunur. 

Borçlunun lehine ba hare-

Muallim Tayinler 
Lise Ve Orta Mektep Kadro 
)arının Son Şeklini Y azıyoru 

Ankara, 5 ( H. M. ) - Mual

Hmler arasındaki aon tebeddOlltı 
blldirillyorum: 

Sıva• Erkek Muallim Mektebi 
TOrkçe hocası Necati Bey Trab
zon Muallim Mektebi Tnrkçe 
muallimliğine, tedria uaulü ho
caaı Şazi Bey Denizli tedrla uauln 
hocahııına, tabiiye hocaaı Hür
rem Fahri B. Aydın Orta mekte
bi tabliye muallimlığine, Sıv&1 
Kız Muallim Mektebi Terbiye 
ve ruhiyat muallimi Kızım Bey 
Niğde terbiye ve ruhiyat muallmli-
ğlne, Merzifon Orta mektebi tarih 
hocaaı Nihat B. Kastmonu liseal 
cojTafya mualllmliğfne, Kara Orta 
mektebi Tfirkçe muallimi Şevket 
Turgut Bey Trabzon llaesine, 
Bayburt Ortamektebi tabilye 
muallimi Hakkı Bey Art-
vin, ikmal mektebi Fransızca 
muallimi Hur,ıt Bey Artvin 
orta mektebi Fransızca mual
limliğine, Artvin ikmal mek
tebi mildilril Artvin orta mektep 
müdür muavinliğine, Kastamonu 
IJaeaei riyaziye muallimi lz:zet 
Bey İzmir erkek lisesine tayin 
edllmişlerdir. 

Kastamonu lisesi fizik hocası 

Behçet Bey Samsun lisesine, Si
nop orta mektebi tabilye mualli
mi lsmall Kemal B. Adapazarına, 
Samsun edebiyat muallimi Efla
tun Bey Afyon edebiyat muallim
liğine, Samsun Türkçe muallimi 
Cenap Muhiddin Bey Amasyaya, 
tabiiye hocası Kemal B. Nişantrtı 

orta mektebine, Rize orta mektebi 
türkçe muatlimi Abdiilmccit 8. 
Kau orta mektebi türkçe mualllmll-
ğine, Sökenin Koca göz oğlu 
muallimlerinden Sıtkı B. Rize 
orta mektebi Tiirkçe hocalığına, 
Ankara kız lisesi tabiiye hocas• 
lımet H. Gazi O•man paıa tabli
ye hocalığına, orta erkek muallim 
mektebi felsefe muallimi İrfaa 
Bey Ankara erkek lisesi felsefe 
muallimtitfne, orta erkek mu
allim mektebi fizik hoca1ı 
Avni Bey Kadıkay lisesi kimya 
muallimliğine, Sürmene ilk mek· 
tep muallimlerinden fsmail Yaver 
Bey Rize orta mektebi tarih 
ve coğrafya muallimliğine, Bursa 
ilk mektebi muallimlerinden Meh· 
met Arif Bey Rize orta mektebi 
Frannr:ça :auallimlitine, Rize 
orta mektebi Fransızça hoca1ı 

Mahmut E .. t Bey İzmite, Bay 
hurt Ortamektebl riyaziye ınual
liml Oaman Galip Bey Trabzon 

kız mektebi riyaziye muaİlimliğine, 
Bayburt Orta mektebi Fransızça 
hocası Vedia H. Trabzon kız Orta 
m.,ktebl muallimliğine, Utak Or
ta mektebi tarih hocası Tayyu B. 
Tauus Orta Mektebi tarih hoca
lığına, Tauua Orta M~ktebl 
Türkçe mua1Umi Sabri Bey An
kara Musiki Muallim Mektebi 
TGrkçe hocalığına, lctanbul Kııı 
Orta Mektebi Franııxça muallfıul 
Nimet H. Tarau• Orta Mektebi 

Franaııça hocalıtına tayin e 
mitlerdir. 

Trabzon erkek llseıl Tür 
muallimi Semai B. Balıkesir 
allim mektebi Türkçe hacahğı 
tarih boc&11 Süreyya B. Sam• 
Useaine, Trabzon liıe1I tabi 
mualllml Lebip Musllhilddln 
Samıun liaealne, Kimya Hoc 

fnet B. Ankara ll1esl kim 
kocalığına, Trabıoa erkek mu 
Um mektebi tBrkçe mualll 
Mustafa Hayri 8. Çanakk 
tiirkçe mualllmlitlne, Tabii 
hocası Cellleddin B. Toka 
Afyonkarahiıar llıe1l mlld 
muavini Cemal Bey K 
maarif mildürlilğilne, Afy 
U.esl tOrkçe muallimi Cevd 
Bey Kastamunu lisealne, 
yarbeklr maarif emini Celil 
Elbiz mualltm mektebi riyazi 
muallimlltfne Kütahya orta me 
tep müd3rü Hamdi Bey Ut 
mektep mildürlüğüne Kilta 
ya tlirkçe hocuı Rıfkı 8 
Akfehire, tabilye muallimi Neca 
Bey Sıvaa muallim mektebi 
Francızca muallimi Kimil B 
Boluya, mu•ikl muallimi Bed 
Bey Adana erkek muallim me 
tehi müdürlüğüne, Çorum tar 
ve coğrafya hocuı Nazif Be 
Kırşehire, rıyaziye muallimi Fer 
de H. Bolu kııı muallim mekteb 
muallimliğine, Fran11zca mu 
allf mi Necip Bey Mer:r:ifoaa, E 
kiıehir lisesi Edebiyat mualll 
Muhlia Bey Konya liıeılne, 
talya Milrkçe muallimi Sali 
B. Mersin orta mektebine, TGrk 
çe muallimi Bahri Bey Adan 
liaeslne, orta mektep müdQ 
Talit Bey fapart orta mek 
tep mGdilrlütüne, riyaziye mu 
alliml Ihsan Bey Y ozııad 
tabiiye muaaliml Zeki Bey Bor 
dura, Franaızça muallimi Kem 
Bey Meraine, mildür muavi 
Haydar Bey Gazi Ayintap mu 
limliğine, Ankara muaild mualli 
mektebi Türkçe muallimi MGnlf 
KOtahyay, riyaziye muallimi lame 
Hanım Kutamoniye, Dikit mual 
Umi Lltlfe H. Ka1tamonl kıs o 
mektebine, beden terbiye mual 
liml Mualll Hanım Erenkly lo 
li•e•lne Ankara beden terbiye 
muallimi Seaal 8. Gui Oamao 
Pat• mef.-tebine, Kay•eri k81 
muallim mektebi riyaziye mu• 
alllml Durmuı Bey Çoru• 
orta mektep mGdürlGtGne, 
Bordur Orta Mektebi tabliye 
muallimi Mellhat H. Orta Kaı 

Mektelılne, Yalvaç Orta Mektebi 
muallıml Nebahat Tevfik H. Ki• 
tahyaya, Sabık Erenköy Felaet. 
Hocası Mustafa Namık Bey latan• 
bul erlrek mektebi felaefe hoca• 
!1~1na tayin edfün1tlerdir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi ,Söyliyelim ... 
105A/ımd CemalB. Çekingen ve l Wi..Saip beg · 

._ a,ıngandır. Gü-
rUltücil ve kav· 
gacı değildir. , 

Sakin ve atat' 
başlıdır. Ce.a" 
reti medeniye"' 
.1inl lıraf et
mez, menfaat
lerine ve keO" 

, Tecessüse mn-
t emay ildir. 
Tehlikeli ve za• 
rar •erecek it
lerle meşgul 

olmaz, cesareti 
.n e d e ni yesinl 
ve samimiyetini 
israf etmez. 

disini allkadat 
eden ıeylert 
kartı IAkayt 
kalmaz, tecel" 
ıllse milteııı•" 
yildir. lsraftaf 
'azetmez. 

== ...... -=----==-·~=--=------- 111111 ..................... ~ .. ketleri bilerek yardım ve işti· 
rak eden kimı eler Ceza Ka
nununun 65 ir.ci maddesi de
lAletile bu maddeye göre 
cezalandırılır. 

332 inci madde de, scfabeti, 
kumarcılığı veya ihmali görü
len borçlunun, şikAyet üzerine 
bir seneye kadar hapse kona-

cağı yazılmaktadır. Bundan başka 

1 
eski kanunun iflAs hakkındaki 
bBkOmleri de değiştirilmiştir. 

9 Eylül Çarıamba akşamı 

MELEK sinemasının 
yeniden kiltadma 

hazırlanınız. 

MARCELLE CHANTAl 
PARA ve AŞK 

filmini temıil adecektir._.... 



Abdülhamidin Çok Ve Uzün 
Lakırdıyı Sevmesi irsi Bir Huydu, 
Babası Da Çok Sözü Severdi. 

NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR 74 
(Her hakkı mah/aztlrır) 

21 Şubat 

Abdnlhamidi tanıdım tanı-
!~~ n.azar1 dikkatimi birıey 
lliid·tdıyordu. O da Abdnlha
ıa lll, çok ve uzun lakırdı 
. Y1erncyi ıevmesi. Meğer bu, 
ırat irniı. 
d Bugün, yine Sultan Mecid
L en lakırdı açılmışb. Abdnlq• . li rnıt, ~abaamın birçok husu-
Yetlerınden babaettikten son

ra tunları anlatb: 

1 
.. k Merhum peder bir kere 

J a ırdıya başladı mı, çok söy-
~r, kolay kolay lafı bitirmez
dı. Bir gUn (Ihlamur kasrı) na 
rezıniye çıkacakm11. Araba
ar ve yaverler haı1rlanmıf. 

Abdülhamidin her ~•n• Baltaga, Ras çarı110 
göndertlili lıeget azası 

STA 

BORSA 
lstanbul 5 Eylöl 1931 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
fnerlln 
Dolar Aınerlkaa 
20 Frank fran11• 
20 Liret ltalyan 
20 Fraak Belçika 
20 Drahmi Yuaan 
20 frank favlçre 
20 Len Bulıar 
1 Flori• felemenlt 

20 Koron Çekoılonk 
1 Şlll• ATiuturya 
1 Rayhtaıark Almanya 
J Zelotl Lehbtan 

JI Ley Romanya 
20 Dlaar Yuıroelavya 
J Çenoa~ SoYyet 

KAMBiYO 

!033,-
212,SO 
1'7,50 
223,00 
118, 
55,50-

124, 
ın,-

85,-
US,50-
!0,SO 
50,00,-
23,SO 
25,50,-
76,50 
,-

fAnclra 1 laterlla kuru' 1030,-
Nly. t TGrk llraaı dolar 0147122 -
Pw 1 TUrk lirası Fran11 12,0,,so 
llllbo ı ,, ,, Liret 9,02,25-
Brlkeel 1 ,, ,, Belra ! 38,00 
Clnene 1 ,, • Frank 2142,00,-
Sofya 1 ,, ,, Leva 6S,15-
,Aaeaterdam 1 T. ,. Florin 1,17,10,-
lladrlt t Tilr llra11 Pe%ta 5,34,SO-
a-llD 1 ,, • Mark 1,99,30,00 
Varto.a 1 ,. ., ZclotJ 4,20 
Blkret 20 Ley kurut 79,28,-
Ruya 1 Çervonewlç kurut 1088-

-------~---~-----~~---
,Meclisteki Müzakeren: n 
r Zabıtlarını Aynen 
1 Yazıyoruz 

Hepsi (binektaşı) mn önUn
de bekliyor. Saat sekiz bu
çukla dokuz arasında; babam 
IDerdivenlerden inmiş. Binek· 
taıına doğru yiirllmiiş. Fakat 
tanı o anda Sadrazam kendi
ıini ziyarete gelmif. Babam, 
ayakta ıöylece kılıcına dayan
lllıf. Sağ ayaiım çaprazvari 
aol ayağının üstüne atmıf. 

lakırdıya baılamıf. Daldıkça 
dalmış. Ayak llstünde tam iki 
buçuk saat çene çalmış. Bir 
de saate bakmıt ki tam, on 

cennetmekan pederinden qaji ay izin iıtedim. Bakalım 

( Battarafı 1 inci 1ayf ada ) 
memleketin blltlln çalıtkan 
gençliği bedbinliğe düıerse bu 
bu milletin istikbalinden ne 

ve- beklenebilir? Bilbuaa kunei 
maneYiyeyi, lıtikball tahrip 
noktasında yapılan iıtiub htı
kumet tarafından verilecek 
olan cevapta bu noktanın da 
ıarahatle ve kat'iyyetle ifade 

bir buçuk. 
- Haydi , araba yerine 

ıitain. 
D..m.. Sadrazama veda 

etmiı. Tekrar saraya gir
•iş. Çok iyi hahrlanm, pek 
çok defa Uç saat ayak tııtUn
de konuştuğu vaki olurdu. 
Hattı, karşısndakiler daya
b&mıyacak bir hale gelirlerdi. 
Fakat o, kat'iyyen yorğunluk 
eaerı ıöıtermezdi. .. 

kalmıyor. Diğer çocuklanm recekler mi ?. 
22 NIHn bilmiyorum amma, herhalde 

Ahit Efendi de pederi gibi 
lakırdıcı olacak. 

27 Şubat 

Birkaç gUndenberi AbdOl
hamidin ui gözilniln Uıt 
kapağının pınarıında si•ilce 
gibi birşey hasıl oldu, onu 
merak ediyor. 

Dündenberi de biraz rahat· 
ıız. Göğıüniln aağ tarafında 
bir sancı var. Banyodan ıon· 
ra, ( Koton iyode ) koydular. 
Maaaj yaptılar. iki tane de 
upirin aldı. Biraz rahat etti. 

9 Nl•H 521 

Muttarit, yeknaaak, hidise
aiz geçen gftnler ruhumda ve• 
aaabımda bir gerginlik husule 

lki defa tekidim lizerine 
bugtın lıtanbuldan cevap ala
bildim. Bir ay mezunum ve 
derhal da hareket ediyorum. 

Mahza bir nezaket olaun 
diye iznimden ve hareketim· 
den Abdlllhamidi haberdar 
ettim. İstanbul için bir emir· 
leri olup olmadığını ıordum. 

DUtündll. Belkide birçok 
şeyler söylemek istedi. Fa
kat herhalde benim göster· 
diiim temiz kalblilikten isti
fadeyi mDnuip g6rmediji içla 
dudaklarına kadar gelen 
~zler söylemekten ıarfına

zar etti. Sadece: 
- Şayet çocuklanma te· 

aadüf ederseniz, kendilerine 
ııbbatte olduğumu a6yleniDlz. 

Demekle iktifa etti. 

BiRiNCi KISMIN SONU 

edilmesini çok temenni ederim. 
Arkadaşlar; değil bizim 

gibi yeni teıekklll eden hll
k6metlerde, battı en uld 
en kudretli millet ve hn~ 
IHlmetlerdc bile bu glln 
"8)ıill ve beynelmilel buh· 
ran nziyetlerini tetkik de
mokratik hayata ahımıı ve 
o hayab kavramı, olan mem
leketlerde matbuata bir nazar 
atleclenek bwm ikbaadiyab
maı tetkik ederken dllfttl
jam&z mDtbif vartanın ne 
,Jflıece hDyOk olduj'unu anla-
MA1' kolaydır. 

Fransızlar buhran geçiriyor, 
f~kat ~iç~ir Fransız gazete
~ınde hıçbır hükumet recillilne 
ıfl~ı. eden filin tüccarın ka· 

Eb .. Mqallah, AbdUlhamlt te 

getirdiği gibi uzun kış glin· 
leri burada kapalı kalmak ta 
beni romatizmadan muztarip 
ediyor. Bursa kaplıcalanna 
gitmek llzere lstanbuldan bir 

--------------------""' 
tilıdır, denmemiştir. Amerika, 
Almanya buhran geçiriyor. 

"'! A!manyadan senelerdenberi 
milyonlarla çalııan mnhim ve 
kuvvetli Ye aon derece nafi Muhterem Karilere; 

Her yerde, her mabfelde bOy&k bir dikkat •• ehemmiyetle takip olunan tefrikamızm birinci 

ktımı burlln bitiyor ye yarından itibaren Udacl k111m bathyor. 
Tefrlkammo binlerce kari Gıerinde uyandırdlğı allka n heyecan, bllhaaıa yanndaa itibar•• 
daha ılyade artacaktır. Çünkü Abdülhamldln hayat n hatıratına ait en hayret nrecek •ekayiia 

nakli, yarından itibaren bathyacaktır. 
1 - Balkan harbinin ba,langıcı eanaıında, SelAnlkt• ( ittihat 'H Terakki ) merkezinde cereyan 

eden mGzakereler; • 
il - O eanada (Ordu KCSşkOn) da Tukua gelen milblm hidıaeler; 

111 - Balkan Harbi batladıtı zaman (baıkumandan) lak ile ordu kumandanları araıanda •eçen en 

lbahrem ve çok tayanı dikkat muhaberat; 
Reımt vealkalara iıtinadcn nakledilecek ve okuyanlara bOyOk bir hayret •erecektir. 
Sonra .. AbdüJhamidln Selinikten lıtanbula naicli, bath batına bir heyecan membaı.dır. 
Ve daha aonra, AbdüJhamldln lıtanbulda (Beylerbeyi aarayın) da geçlrdifJ •ilnlerın •ukuat •• 

bldi t . a 1 d k d rulaoak va dOtünillecek feylerdlr. • Seıa:~k~e ::~unti e bf: me:ıek ihtiyar eden AbdOlhamldin, ( Beylerbeyi aarayı ) na naklettikten 
ıonra dill açılıyor. Kendi devrlae, kendi devrinin aeyyiat ve eararına alt pek ince n pek mil-

hlm lftaatta bulunuyor. · d' ı k 33 d Abdillhamidln alelAde bir kadın kartıaında tfriltlrll tıtre ı~ nl o uyan 
ıene cihanı titre en ' k f ı ki d lıarllerlmlı AbdOlhamldin hayatına alt an mGblm aırlara Ti ı o aca ar ır. . • 

BütOn ' al kuvvetli• uydurulmuf birer efaane, •e ne de tundan bundan ıntıkal · et· 
lblf bl bunllar, ne lbayG"' le a3rOlmüf, kulakla ltitllmlş, ve reıml kayltlere ıeçmif kat'i bir 
le rer r vayett r. oı • 
B aklkattir. k 

0 
reaimlerl de çok tayanı ehemmiyettir. Hiç bir maddi fe· 

u k111mdan itibaren tefri amlJI b b" Ok · kollekıiyonunun m\ihim bir kısmı, 
da•-a l kin olmıyan u uy reaım .-:arhkla elde edilmealne m il b. fkl tafıyan ve bOtiln bu hadisatın içinde ya· 
IDah t lh hl t t k ~bl necip ve u " 

1 
r za ar e zme e m~ •• ı 

1 
fotoğrafllerden milrekkeptir. Muruf bir Amerika ga.zcteıi· 

tıyan bir arkadaıımızın bııxat allddğ demedı11rı bu reaimleri neıretmek, ( Son Poata ) için ayrı 
ilin binlerce dolar mukabilinde • • • » 

Mezarhklar Nizamnamesi 

Lblr muvaffakıyettlr. 
ÜSKÜDAR 

Hale Sinemasında 

MEOENiYET KAMÇILI 
Duhuliye 1 O kuruştur 

.J 

Mahkemeler işe Başladı 
d Bir aydan fazla bir mDd
lt ~nheri yaz tatili yapan mah
~ ~llıelcr dünden itibaren İfe 
~larnıtbr. Tatil eanasında 
) •ıan hlkimler de mezuni· 

~lerini ıtmdl kullanacaklar-

Devlet Şöraıı ye Vekiller 
heyetinin taıdikinden ~eçen 
Mezarlıklar nizamnamosı Be-

lediye matbaasmda çoğ~ltıl
mak nıere İstanbul Beledıye-
ılne gönderilmiıtlr. Belediye 
JDatbauı alıaauaameyl baıbk· 

tan sonra Dahiliye Vekaletine 
gönderecek, ondan ıonra da 
bUtUn vilAyetlere tamim edi
lecektir. . 

firmalann ihtiyar, aksakallı 
~D.dürleri buhrandan kendile
rını ( Rayn ) nehrine atmak 
suretil intihar etmiılerdir. 
F a~at hiçbir Alman gaze
tem bunlann katili filin 
Baıvekildir, dememi~tlr. 

Arkadaşlar i muhalif mat
buat, muhalif fikir dediğimiz 
bu memlekette devam eden 
zi?n~yet, bunu da bize ıöyle
mı~tır. Memleketimizin bir 
ıehrindc nasılsa vaziyeti ko
ruyamıyarak Ye bir bastahk 
neticeıi olarak hayabna biti
me çeken zavallı bir vatanda
şımızm akibeti elimesini gaze
tesine kaydederken bunun 
katili ismet Paşadır demiştir. 

Yusuf B. ( Denizli ) - Ne 
biiyllk haksızlık. 

Durgut B. (Manisa) - De
vamla - Arkadaılar; iflAs 
eden tnccann katili ismet 
Paşa ise size sorayım, mem
leketimizde bilhassa yeni 
harfler çıktıktan sonra çok 
fazla okumaya baılıyan fa
kat muhakemesi noksan ve 
kıt olan vatandaşlar mem-
lekete bukadar hizmet et
miş bir adamın iktısadi· 
yat sahasında vatandaş öl
dürdDğll kanaati hAsıl olur1a 
rıca ederim muhalefet için 
de olsun muvafakat için de 
olıun istikbale ne ebm bir 
manzara ıetirir. 

(Dnamı .ar) 

Sayta.,. 

Öbür Tehlike 
( Battarafı 1 inci Hyfada ) 

Fakat bir de diğerlerinden 
8bUr tehlikeyi göz önline 
{etirmelerini rica ediyorum: 
Obur tehlike teslihabn umu
mi ıurettc tahdit işinde mu
vaffakıyet kaı.amlamamaıı, dev
letlerin yeniden silAhlanmala
nna bir başlangıç olacaktır. 

Almanya hesabına bu bize 
açıkça söylendi: Bunu ıöyliyen 
adam Versay muahedesini ya
panlar tarafından bu derece 
milessif bir surette ıeçilen 
"aylıklı ordu"ya azami kuvvet 
veren Te bu orduyu hiçbir 
tahdide tabi olmıyan yeni 
şekil (Miliı) kuvvetleri ile bir 
hizada yUrllten adamdır. 

Macaristanın bu •uretle dU
tUndllğünden ve ayni ıuretle 
hareket edeceğinden ıUphe 
edilebilir mi? Mitralyoz mese
lesi meydandadır. 

Bu vaziyet Jeneral ( Fon 
Sekt ) in gôrUşllne iltihak im
klnı, olup olmadığmı bir sani
ye tetkik etmek IAzımdır, 
demek midir. Bittabi hayır. 
Erkanı harbiyesinin sessiz 
çalqmuı araıında kemali 
sabır ile vücuda getirdiği eserin 
mlldafaaaı için politikaya atı
lan bu aırf jeneralin etrafta 
akisler uyandıran beyanna
mesi ortaya 6yle ihtimaller 
ahyor ki bunlann kabulft ha
linde tahdidi teslibat konfe
ranıınm muvaffak olup ol
mıyacağmı dliıünmek bile 
zaittir. 

T ahdldi T eılihat konferanıı 
ancak ·akvam mecliai nizam· 
namesinin çizdiği kadro dahi
linde kalıraa muvaffak olabi
lir. Bu kadro iıe jeneral 
( Fon Sekt) in M. (Musolini) 
ile hemfikir olduğu riyazi 
mlilavata tamamen zılbr. 
FUhakika M. Muaolini mutadı 
veçhile açık söyliyerek : 

- ltalya herhangi bir Av
rupa devletinin kabul ede
cegı asgari haddi kabule 
amadedir, demişıti. 

Bu etimle He kaatedilen 
devlet: 

- F raoaadır. ÇnnkU hiç 
detilac deniz if lcrinde İn
ailtere ile Amerikamn faiki-
yeti kabul edilmiş görünmek
tedir. Vakıa bu faikiyet 
meırudur, izah edilebilir am
ma milletler arasında müsa-
vat dtısturuna ciddi bir rab
nedir. 

Jeneral Fon Sekt diyor ki: 
- Hakiki ıulh hali ancak 

daha kuvvetli bir devletin 
daimi tehdidi ortadan kaybol
duğu zaman elde edilebilir. 
Bu ise umumi tahdidi tcslihat 
ile kabildir. Umumi tahdidi 
tulihattada ilk adım ıillhlann 
müsavatıdır. Sildhın yer yU
zünden kaldırılması tahakkuku 
uzak bir ümittir. Fakat ıim
diden elde edilecek gaye 
Akvam rcemiyeti nizamnamEı
ainde şu cümle ile tasrih 
edilmiıtir: "Her millet silAhla

1 
denizlere mevcut falldyetlnl 
idame edecektir. 

DUnyanm dört köıeılnda 
mllstamereye malik bir de.
let ile kendi topr.ağıoda ya-
şıyan bir devletin ayni vesait 
il~ nefsini mlldafaa edeceği 
bıç dnınnnlebilir mi ? Şüphe 
yok miktar değişecektir. O 
halde bu miktan tayinde her
kes ıerbesttir, diyebilirıiniz. 
~ayır, hl.kim Akvam Cemiye
tıdır. Vazıfenin güç noktası da 
budur. Fakat nizamnamesinin 
ona verdiği bu gllçlük ne 
Cilursa olsun daha fena birşeyi 
vardır. O da hiç kimsenin 
kabul etmlyeceği lmkAnsiz 
bir noktal hareketi Akvam 
Cemiyetine kabul ettirmek 
isteniJmesidir. 

Binaenaleyh nizamname 
metn.inden harice çıkılmadığı 
takdırde muvaffakıyetsizliğe 
uğramak lhtimallerr eksi
lecektir. 

Bu, demektir ki: Akvam 
Cemiyetinin nizamnamesi bir 
küldür. Maddeleri yekdiğerine 
bağhdsr. 8 inci madde mevzu 
babsolursa, taarruz halinde 
taarruza dilçar olanm yalnı ... 
kalmıyacağmı, mukaveleye 
imza koyan diğer devletlerin 
malt ve iktısadi, askeri, bahri 
ve havai kuvvetleri ile bir
likte ona yardım edeceklerini 
ıöyliyen 16 mcı madde de 
harekete gelir. 

Bu demektir ki: Konferan
sın bitmesinde her dmete 
bırakılan kuvvet yalnız bu 
devJetin malı dejildir. Bu 
kuvvet nzerinde Akvam Cemi· 
yetinin hipoteki vardır. Müna-
kap götilrmez bir taarruz 
karıısında kalındığı zaman 
16 ıncı madde mucibince bu 
kuvvetten istifade edecektir. 
Tahdidi Teahhat hakem kara
nna hilrmeti temin edecek 
beynelmilel bir kunet fikri 
Ue alakadar. 

İtte ıerek konferans için, 
ıerek her millet için bir 
dlltünce esaıı ve hareket 
meydam .. Zannetmemkl Fran
ıa bu aahadan kaçı nam. Fa-
kat bu aahada Fransaya 
iltihak eden olacak mı? 
Maalesef jeneral f 00 Sek
lin beyannamesinde bu ıuale 
milsbet cevap veren bir nok· 
ta yoktur. Jeneral Fon Sekt: 

- Muharebe Almanyanm 
.. Mnhtemel" hakimiyeti yerine 
F ransanın hakiki hlkbniyetinl 
teıiı etmek ıibl bir netice 
vermiJtir, diyor. 

Bu iddia Ozerinde söylene-
cek çok ıöz vardır. Fakat 
mesele ne hlklmiyetlerhı bir 
devletten diğerine geçmeılnde 

ne de zorla hAkimiyet kazanmak 
için cidale girişilmcslndedir. 
Mevzubahı olan şey Akvam 
Cemiyetinin hlkimiyetini teala 
etmektir. 

Diğer devletler buna bizim 
gibi hanr mıd1rlar? 

Daimt haYa, deniz ve kara 
kuvvetlerini CemiyeH Alna
mın kontrolU altma koyacak
lar mı? Bu takdirde kuvvet· 
lerin müsavab meselesi çok 
kolaylaşmıı olacakbr. 

rını emniyetinin ve coğrafi r 

vaziy tinin iatilzam edeceği 
ıekilde tahdit edecektir.,, 

ON BiRiNCi 

PATRON KUPONU 
Bu lddiamn birinci ve ikin· 

el kısımlım arasında mevcut 
tezat derhal göze çarpar. Ak
vam Cemiytlnin nizanınaıneıl 
teslihatm coğrafi vaziyetle ve 
emniyetle alakadar olma11nı 
kabul etmif iıe riyazi mDıa
vatı kabul etmemiıtir. 

Cofrafl vaz~yettir ki kon
feransın neti.:esi ne oluraa 
olıun Amerika ile lngilterenln 

No. 12 
GHeteml•de nn bet rllnde bir 

Hrmekte oldutumwı Patronu 
bedn•a alınak fetlyorııanıı, bu 
kuponu kHlp uklayınıı Y• U 
kupo;, toplayın11. Patro"\larımn:· 
dan pek memııun olacll'uınıl'. 

Patronlar neıredlldlklerl ,aıı• 
den ltlbaru latanbul karllerl:nlı 
bir hafta, tatra karllerlmlı on 
ıO. lçlade kuponlarını glndeı· 
melld rler. Bu aılddet ıeçtUden 
•omr• lcupoalar kabul edilme .. 
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Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulisası 
Kullanınız. Sütünüzü art
brır. Çocukların kemik

lerini kuvvetlendirir. 

Kız ve ~rkek 

Leyli ve Nehari 

Paıa •konaklarında . • 1 VAPURLAR 1 
BA YBİYE LiSELERi ~;~-~:!~ Bugün Belenilen Vapurlar 

Saraçhanebaıında MUnir 

Tekmil aınıfları mevcuttur. Kayde batlanmııtır. Tedriaat, Türkçe, Fran11zca ve fngllizcedir. Talebe 
aabab evlerinden mektebin otomoblllerile alınır ve aktam ayni nııta ile nlerine gönderilir. 

Her pn 10 dan 18 e kadar mGracaat edilebilir. Telefon : 20530 

Leylt 
Kız Ye ~~~~rl i'ltt.TTITT AP LİSELE'Ri~:~ J~ 

ve 1 ~ Ll..6. .L kısımları 
MDeuial : N E 8 1 Z A D E H A M O 1 

Reımt dera proıramlarını tamamen tatbik eder. Ecnebi ftaaa tedrlaatı, ecnebi mekteplerine laat'l11en llıum 
bırakmıyacalr bir •llkeıaıaellyettedlr. Talim ve terbiye heyetleri memJeketlmlzln en rlblde mualllm .-e mUrebbllerlndea 
mDreklreptlr. Aaa ve baba, yavrulannı INKILAP LiSELERiNE her huıuıta tam bir emniyet ve huıuru lııalple lHllm 

edeblllrler. Mufa11al lzahname verecetlnlz adreH gCSnderlllr. Mektep Nuruoımanlyededlr. Telefon ı 20019 

ARNAVUTKÔY'ONDE - TRAMVAY CADDESiNDE 

Kız 
ve 

Erkek 

ANA SINIFI - iLK KISIM - LiSE SINIFLARI 
Kayit için her gün saat 10 dan J7 ye kadar müracaat edilebilir. 
Talep edenlere mektep tarifnameai gönderilir. Telefon. Bebek 210 4111 

iHTiRA BERATI 
p ihtira, berat veya fmtlyaı:ını ıı 
pllnlarınm ve modellerlnlzl sı

karo'da 14 eylülden 20 tetrlnln· 
Yel 931 tarihine lcadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teıhlr ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrlkat6rler 

ve alıcılar ziyaret ederek bu Jh· 
tira beratlarını aatmak için muh· 
terilerin ellne ıeçmlt en böyilk 
fıraattar. Hemende bilUla fahri· 
kalar yeni icat ve ihtiraları gllr· 
mek Gaer• sergiye mtımeaslller 

röndereceklerdir. 
Realm ve modellerinlzi tetblr 

Gcretl 28 dolardır. Bizim huıuat 
aerwf memur ve aabcılarımız be· 
rat Ye lmtfyazlannm fabrikatör· 
lere ıaaterecek ve onları ablale 
temaaa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komJayon Ocretl ahnmaL 
Berat ve modelinizi ve ktra be· 

deli olan 28 doları dojrudan 
doj'ruya biıe ıönderinlı. Slıe 
Hrwfnin nihayetinde muf aaaal 
rapor -verilecektir. 

Adreı: laternatlonal Pateat Eıı:poıl· 
tlon Co. Marchaadlıe Mart. Cblcaıo. 
U. S. A. 

BAHRİSEFİT 
FE LEME N K BANK AS 1 

IST ANBUL ŞUBESi 
dare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karaldly palaata Telefoaı 
&.Joilıa mı-s l.taabul tlll ıubeıl: 
"llwlr.u P..tane.. ltttaallade Alla· 

lemd laaa, Telefon: lıL 569 

Bilumum banka muame1ah 

Emni et Kasaları icarı 
Beyoğlu Tapu MemurJutundan: 
Kaaımpaşada Yahya KAhya mahal

lealnln Sipahi fırını ıokağında etki 39, 
yeni 47 No lu arsanın mutaaarnfı izzet 
Ata, Nuri Bey ile zevceıi Nebile Ha· 
mma 9/4/931 tarihinde aatarken bu 
araanın haciz defterinde laabet ettlji 
yapraJ.an yırtık ve pejmUrde olma11 
dolayıılle haczin mevcudiyeti keatlrll· 
medijl cihetle mefruiunlehlerln bu 
bapta ilerde zuhur edecek her türlll 
haciz ve alacağın kendiıl tarafından 

kabul 9artlle aataıı ikmal edllml9tlr. 
Bu gibi haciz hakkında defteri mah· 
ıuıunda malumat bulunmıyan emllkln 
hacizlerinin fekki MUdilrlyetl Umumi· 
yenin 10 Mayıı 333 tarih ve 267 No. lu 
tahrlrah umumiy<!al lktb:asından ol· 
makla mevzuu bahlı eıkl 38, yeni 47 
No. lu aua ü-ıerlnde her hangi bir 
haciz veya alacağı mevcut olan eıhuın 
tarihi llAndan itibaren bir ay zarfında 
müracaatla defteri mnhıuauna kaydet· 
ti melerl, aksi takdirde bu yer lçJn 
yeni aç.ılan sahifoya lr gOna h clz 
o madıgı erh veril 

r at gümrü· 
ğ'ünün 821 Nolu beyannameye a· 
it 220529 No 1-8-931 T. dipozito 
makbuzu zayi olduğundan hühmü 
kalmadığı ilin olunur. 

i.tanbul: Y emtı vapur iakeleal 
No. 30 Y atcı zade l.mall Hakkı 

• 

Galatasaray Lisesi 
Müdüriyetinden: 

J - Eski talebenin kayltlerinl tecdide 1 eylOlde bqlanıla
cak ve 15 eylOlde bltecektir. 16 eyl6lden monra kaydini tecdit 
ettirmlyen talebenin yerine yeni talebe alınacak ve yerleri ka· 
panacaktır. Kayit tecdidi takıitin verilmeaile kabil olabile
cektir. Ynzde yirmi tenzillta tlbi olan llcretler için bu tenzl· 
lltın iıtinat ettireceği v..ıkayı idareye tevdi etmek mecburidir. 

2 - ikmal ve mazeret lmtibulanadan 12 inGi •• 9 uncu 
ıanıflarla ticaret ve bankac:ahk inamı 10D llmf imtibulan 3 
eylilden 12 eylGle kadardır. tık ima• da dahil olclatu halde 
diğer ıınıf imtihanları" 12 eyl61dea 17 eyl61e kadar devam 
edecektir. 

ilk kısım lmtJhanları da Beyotluntlald •wku blaueada. 
yapılacaktır. Program mektepte uıhclar. 

3 - Yeni talebenin namzet kayit maameleahae 8 eyl61de 
nihayet verilecektir. 9 ey16lden ıonra katı kabullerine aUlte
allık muameleyo bqlanılacaktıt. Bu ıfbl talebeden kardeı 

olanlar kardet olduklannı tevsik için bulunduldan mahalle 
meclisi idarelerinden muaaddak kardeş mubatalanm ve yhde 
yirmi tenzillta tlbi iıeler mtlatenidab olan ruml veaalld ida
reye tevdi edeceklerdir. 

Tedriıata 19 eylal cumarteal pi batlanacaktır. 
imtihanlar ile allkaaı olmıyanlarua tedrluta bqlanılmazclu 

evvel mektepte iqe Ye lbateleriae lmkla yoktur. 

5 - Bu 11ne ilk, orta, •• U.. luaamlanna leyU meceul 
talebe alanmıyacatındaa ilk kıamı bitirip te taliye terfi edenle· 
rln olbaptaki kanun mudblnce meccandtk haldan ulat olaca
iından bu efendilerin ne auretle deYam eclecelderinia velileri 
tarafından tAyini ile kayitlerlnln ppılmua lpa l e1l61dea 
itibaren mOracaat etmeleri. 

Ankara Adliye Meslek 
Mektebi Kayit Ve Kabul Şeraiti 

1 - Talibin yafı on sekizden aıağı ve otuz betten yukan 
olmamahdır. 

2 - f dadi ve Ortamektep •eya bunlara muadil mektep 
mezunları ile Lfıe aekiıtncl ıınıfı ikmal edenler imtihansız, 
iki ıene mahkeme başkitabetlnde Ye bet ıene zabıt khabetin
de bulunanlar, malümatı hukukiye, kitabet, hesaptan, l,bu 
şeraiti haiz olmayanlar, kitabet, edebiyat, hesap, malQmatı 

medeniye ve iktasadiye, umumi tarih ve coğrafyadan imtibama 
tabidir. 

3 - Taliplerin 30 Eyl(i) tarihine kadar zirde gösterilen 
vesaik iJe mektep idaresine veya bulundukları yer mUddeiumu
miliklerine müracaat etmeleri llzımdır . 

A - Mektep şahadetnameıl veya tasdiknamesi, memuriyette 
ise beraiti zimmet mazba'\ası. 

B - Sıhhat raporu. C • : Hüviyet cüzdanı, Hl1snühal varakası 
D - Halen askerlikle alakası olmadığına dair vesika E ·: Uç 

adet 9 X 12 eb'admda fotoğraf, 4 ·: Tedrisata başlandıktan 
sonra kayit ve kabul muameleıi yapılmayacağından taliplerin 
müracaatlarmı tacil etmeleri icap eder. 

MUAYENEHANE 

mokak No. 41 • uldedilmiftir. 

Bursa - Türk - Cideden 
Asya " - Mudanya 

Gemlikten 
Kırlangıç - " - lzmitten 
Bandırma - " - Karablgadan 
F eyaz " -Bandırmadan 
Vienna - İtalyan - Triyeateden 
Regele Karol 1- Romanya -

Köstenceden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Sakarya - Tlirk - Rizey• 
Gnl Camal - " - lzmlre 
Tayyar 

daya 
" - BozcaA-

Marmara • " - Mudanya 
Gemlite 

GDzel Bandırma -Tllrk- Ban
dırmaya 

lzmit - TDrk - lzmite 
Prinçipeıa Marya - Romanya

Köıtenceye 

Diana • ltalyan • Trlyealeye 

SEYRISEFAIN 
MerlrH ac-ta ı Galalada K3prl 

bqı B. 2362. Şube A. Slrkacl 111-
hUrdar Hde baa 2. 2740 

AYVALIK SÜR'AT P. 
(MERSiN) 8 Eyini salı 

17 de Sirkeci nhtımından. 

TA VIL ZADE VAPURLARI 
Ayvahk · lzmir Postası 

~.~~Ah~E! 
ıarteal alqamı 17 de Sirked
den banketle Gelibolu, Ça
nakkale, Ayvalık ve lzmire 
azimet ve Çanakkaleye utrı· 
yarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da v .. 
rlllr. Adres: Yemişte Tavll:ıade 
biraderler. Telefon : lıt. 221 O 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 9··~;.~. 
Çarşamba 
ıllnll alqamı Sirkeci rıb
tımındaa barekotle ( Zon-

guldak, lnebolu, Evren~ 
ya Samıun, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Sürmene ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla taf silAt için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acenta· 
lığına mOracaat. Tel. 21515 

ALEMDAR ZADE MEHME 
VAPURLARI 

Ukı ve seri Karadeniz poıtaıı 

Bülent ~ A~~~u 

Pazartesi 
glinU akşam saat 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak,lnebolu, Ayancık, 
Samsun,Ünye,Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize ve Mnpavri ve 
Hopa)ya azimet ve avdetle 
ayni iskelelerle Sürmene Va-
kfıkebir ve Göreleye uğra· 
yarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirke· 
cide Vezir iıkeleıi ıokak 
karşısında No .61 acentesine 
müracaat. Tel. 21037 

Th. Book, Solingen - Obligı firması alime ti farikasına 
yapılan tecavüz hakkında: 

SOUPLEX MARKALI TIRAŞ Bıçaklan 
1 - Hattendorf, (Rinteln) de 17 - 8 • 1879 tarihinde mllte

•ellit ve Grenıı:bau1en'de 11kin fabrikatör Friedrich Scbramın 
aleyhine. 

2 - Allmeti farika kanununa muhalefet, gayrimeşru rr 
kabet maddeılnden dolayı. 

HÜKMOLUNAN CEZA 
Neuwir.d'deki belediye mahkemeıi 10 haziran 1931 tari

hinde atideki hllkmll vermiıtir: 
"Allmeti farika kanununa muhalif hareketinden dolayı 

maı:nun Friedrfcb Schramm 100 mark cezayınaktl veya beher 
10 marka bedel bir ıtın hapsine ve masarifi muhakeme itaaına 

Kanuna muhalif allmeti havi olduklarından dolayı mllaa· 
dt1re olunan paketlerin lmhasınL Mllddei Th. Book' e keıbi 
kat'iyet eden hOkmiln tebliğinden itibaren aiti hafta zarfın· 
da iJAnın metni mahkftmunaleyhln parası ile"Solingen Tageb
lıtt., gazetesi ile "Hamburger EXportblatt" ıueteainde birer 
defa neırettirmek ıallhiyeti ita edilmiştir. 

Mllddel Th. Book lehine 100 marklık cezayınaldlye ve 
msınun HENRY SCHRAMM'ın beraetine hllkmolunmuıtur • 
Ve Henry Schramm aleyhine ikame olunan davadan tahad
dOa eden m11arifi muhakeme devlet kcuuına aittir. 

Balldald ilim sureti aslına mutabık olduğu tudik olunur. 
lıbu bUkllm IAıımüJicradır. 

Neuwied 25 haziran 1931 .. -. .. --Fr9-~ Neuwied Prusya Bidayet mahkemeıl ...-~ 

15 ıenedenberi tedrisatındaki intizam ve ciddiyeti ile 
tamnmıt olan mektebimiz kız ve erkek talebe kaydına 

başlamiıtır. Her gün müracaat edilebilir. 

ŞİŞLi - OSMANBEY 

eni Türkiye Mektebi 
YUVA - iLK - ORTA 

Fraa11zca ve lngilizce liıanlan kur halinde ve itina 

tedris edilir. Kayit devam etmektedir. 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

iSTiKLAL LiSESi 
lk, Orta ve Uae kısımlarlaı muhtevidir. BGtiln aıaıfları mevcuttur 

Talebe Kaydine Başlanmışbr. 
umartesi, Pazartesi, Perıembe gllnleri 12 den 17 ye kad 

müracaat olunabilir. Şehzadebqı - Telefon 22534 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaybkla 

ALMANCA ÖGRENME USULO 
llaarlf Veklletlala 1 • 4 • 951 Tarih Ve 715 Numaralı Kararlle 

llekteplarlmlae Kabıal Olıuaanıttur. 

llllelllflerlı 

HERMAN SANDER TAHSiN ABDI 
Almanca ve edebiyat l.mır llHal Alaaaea 

mualllaal muallimi 

1 ıncı Kısmı 40 Kr. Ayni Metodun: 
2 

. . 
Kısmı 50 Küçük Cep Liigati 30 Kr. mcı " 3 üncü Kısmı 70 ,, Muallimlere Anahtar 160 ,, 

811 anahtar mıaalllmlljial llpat edenlere poıta paraunı rl5adermek tartlle meccaaa11 
Satıldığı yer: fstanbulda H6sniltabiat matbaaıı. 

s. Oe Se 

Ercllment Behzadın Şiirleri 

Yakında çıkıyor 

SON POSTA 
eYm1, Slyaıt, Havadlı •• Halk rueteıl -idare : lıtanbul Nuruoımanlye 

Şeref ıokafl SS • S7 

Telefon laıanbul • 20203 
Poıta kutuıu : latanbul - 741 
Telgraf: l.tanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TOR KiYE ECNF.BI 

1400 Kr. 1 Sena 2700 Kr. 
750 

" 
6 Ay 1400 " 

400 " 
3 

" 
800 ,, 

ıso 
" 

1 
" 

300 " 
Gelen eyrak geri verilmu. 
hAnlardın muullyet alınmaz. 

Adn:ı dcğlştirllmeal (20) kuruşt ır· 

ZA Yi - Edremit tüccaranın
dan Ferhat ıadelerden latanbul 1 
mağazaları üzerine ketide edil-
mit 28-Ağustos-931 tarih ve 340 

numaralı namına muharrer 600 ----------••"""': 
Türk liraıını havnl bir kıt'a MA TBAAI EBÜZZIY .4 
çeki ıayl ettiğimden meıktlr çe-
kin hOkmCl olmadıtı ilin olunur. 
Sirkecide Altay otelinde mlaaff, 

Edremltll Bekir. 

Sahlplarl: Ali Ekrem, Selim Raf'P 

Nqrlyat lllcllrl: Selim RaJ8' 


