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iDARE: ISTANBUL '!t'URUOSMAN1YE 'ŞEKEF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkı• J8.ziidGr ı Halk bununla garür. 

SON PO S TA Hallua kulatuhrr Halk bununla ltitlr • 
SON POSTA Halkın d 111 d h: Halk bun unla söyle~. 

TABI• ı:ayyare ~iyangosunun Birinci Keşide-
• sıne Bugun Başlandı ( Kazanan Numaralar Yedinci ) 

Sayfamızda Bulacaksınız. 

Darülfünun 
.Takımı 

MÜSTEHCEN NE~R!Y AT YÜZÜNDEN DAVA Tayyareciler I Dil A n keti 

Ak · Ik• Muharr· • Yarın Amerika Yolcu--:-:-=----::--------____!' 
Dün Rusyaya Giden Ta
kunımıza Son Posta 

Tşeamv ıknı· f IE d ı· ı d ı·ırı !uğuna Başlıyacaklar Ha 1 it ziya B Aınerikalı hava kahraman- e y 
lan M. Bordman ve Polando- s 0•• y l u•• y O r. 

Muhabiri De Dahildir ·Vala Nurettin Veİskender Fahrettin 
B.ler Dün Tevkifhaneye Sevkedildj 
Akşam gazetesi muharrir· j liiiiiiiiiiii-.ılMll!llllllif!ll!lll!ll 

lerinden Selimi izzet, V llA • 
--·· • Nurettin Beylerle gazetenin 

eski ve yeni mes'ul mildtirleri 

Darülfünun takımı 6guncu
ları dün Galata rıhtımında 

Darülfünun futbol takımı, 
evvelce bildirdiğimiz gibi, 

dtin akşam Odesaya mütevec· 
cllien hareket etti. Giden 

futbokular Ulvi, Rıza, Sadi, 
Suphi, Ziya, Saim, Hüınn, 

Nuri Cevat, Reşat, Salahattin, 
Rebii, Leblebi Mehmet, Zeki, 

Muzaffer, Mehmet, Aliattin 

Beylerdir. 

Hikmet Feridun ve İskender 
Fahrettin Beyler müstehcen f · 
neşriyat cürmile ikisi birer ay. ı 
diğer ikisi ise birer buçuk ay 
hapse ve bir miktar da para 

1 cezasma mahkum edildilmiş
lerdi 

Dün yine ayni gazatenin 
bu neşriyatta devam ettiği 
iddiasile aleyhine ikinci bir 
dava açılmış ve bu tahkikat 
yedinci mUstantikliğe tevdi 
olunmuştur. Müstantik dava 
evrakını tetkik ve gazete 
nüshalarmı gözden geçirdikten 
sonra yazı muharriri V alA Nu-
rettin, Mes'ul Müdür lskender 
F ahrettin Beylerin mevkufen 
muhakemelerine karar vermiı, 
bu iki zat dün tevkif edilerek 
tevkifhaneye sevkolunmuşlar-

Bir Köprü 
Su Şehrinde Büyük Bir 

Köprü Y apbrılıyor 

V818 Nurettin beg 

dır. Dava, müstacelen glSrUl
mesi icap eden neviden olduğu 
için muhakemeleri bugllnlerde 
başlayacaktır. 

IMecliste Gazete 
Müzalcereleri 

Mevcut anlaşma, Har kof, 

Leningrat ve Moskavada dört Ankara, 1 t {Hususi) - Na
oyun oynanmasını icap ettir~ fıa Vekaleti Şebinkarahisar 

1Düııkü nitahadnn Devam) ..
Efendiler ; Büyük Millet 

Meclisi haindir, şakidir de· 
diler ve karar kıldılar. O 
halde bunlarm vaziyeti ne
dir 1 Hangi mahkeme bunla· 
n muhakeme edebilir. Haogi 

( Devamı 7 inci aayf ada) 

) 

nun Marsilyaya muvasaletlerini 
dlln haber vermiıtik. Tayya-

recfler yarın Marsilyadan 

vapurla Amerikaya hareket 

edecekler, tayyarelerini de be
raber götüreceklerdir. 

Tayyareciler Maraıilyadan 

Tayyare cemiyetine bir teJğraf 

çekerek İstanbulda gördükleri 

misafirperverliğe teşekkür et- ( 
mlşlerdir. 

Kangal Hakimi
nin Katli Davası 

Maktul mahkeme aza mGlblmi 
GAUP B. 

(Yuan d6rdllncli ıayfamaı.dadar.) 

••• 
"Hiçbir Lisanın tarihinde Onun Muhtelif lstihale
ıerine Encümenler, Heyetler P.akim Olamamışhr.,, 

Halit Ziya Beyle dillmu için 
konuımıya başlar batlama:& anla- j 
dım ki, anketimizde ıorduğumuz 
teylerle, kendisi 6tedenberl met· 
pldür. Yeni bir mesele karıı•ın· 
da kalanlaran hayretini göate,... 
medl; hatta, müael•el makaleler 
halinde yazmak istedikl fikir· 
lerlni tam bir insicam içinde 
söyledi. itiyat •evkile ağzından 
kaçirdığı Arapça ve Acemce 
terkipleri, vasfı terkibil~ri hemen 
Türkçeleştlrlyor n o şekllde 
kaydetmemi istiyordu. 

Üstadın cümlelerini tam ola
rak nakledebilmek için bir !ste
nografi sadakati g8stermiye 
çalışıyorum. Diyorlar ki : 
-Birinci sualinize cevap vere

yim. Kabul edilen alfabe, lisanı 
savt itibarile nakletmiye salih 
olmalı idi. Bence bu noktai 
nazardan noksanı vardır. Me
seli almancaya mabsuı olan 
( z ) ve ( eh ) İngilizceye mahsus 
olan ( th ) kabilinden seslerden 
kat'ı nazar, hiç olmazsa, 
diphtongue, çift saitlere mah
sus sesleri bihakki~ ifade ede
bilmeli idi. Bu, derecei Uliyede 
kalır. 

Fakat 11ka,, ile 11kü,, ve"ga,. 
ile "ge,, nin yumuşak sesleri 
ayrı ayrı harflarJa terkim edil 
mek elbette şimdi kabul edilen 
usulden daha kolay olurdu. 

~ 

, 
Halit Ziya Beg 

Dil Anketimiz 
Dil Encllmeninin ilraaı üze• 
riae halJedilmeınit bir halde 
kalan bütün meseleleri ay
dınlatmak için aaliihiycttar
ların fikirlerini topladık. 
SuallerJmizi aşağıya yazıyo
ruz. Bütün Türl<çe ve edebi
yat muallimlerimiz de bize 
cevaplarını ve re.simlerini 
g6nderebllirler: 

aıektedir. Kafileye refakat dahilinde Suşehri civarındaki 
eden sporcularımızdan Kemal Akçağıl köprilsüniin inşası için 

Bey Son Posta karilerini bir münakasa açmıştır. 
ttlgr~, mektup ve resimle Bu köprü o civarın ikbsadl 
IDıuntazaman futbolcularırnızm vaziyeti itibarile çok mühimdir. 
ıeyahatleri hakkında tenvir Vekilet, bu köpril için . doksan 
•decektir. Gençlerimizin mu- , bin lira . kadar tahsisat ayır
~affak bir netice ile dönmele- mıştır. Köprü beton olarak 

1 
Bir Paiarlık 

Buna mümasil teferruata ait 
ve bu meyanda A ve O sait
lerinin iki nevi seslerini tefrik 
edecek işarati mahsusa kab
linde bazı noktalarda şimdiki 
alfabenin nakıs olduğuna 
zahibim. 

1 - Alfabede, imla ka:de
lerinde ve gram,.rdc tadilata 
taraftar mısınız? Ne gibi? 
2 - Eski Tü. k dillerinden 
Çagatayca ve Uygurcada.ı 
bugünkü dihmizc kelimeler 
alınmasa mümkün müdür? 
Ve lazım ma? 

rini temenni ederiz. ı yapbrılacaktar. 
~ ~ 1 

Harikzedeler İçin 
T erk~su Dava 

Son ~osta 
Ediyor 

Son Maçka yangınında yine yOz kadar ev ve dBkkln 
Yandı. Vilayet, polis, gazeteler, yangının. ~u derce~ bilyü· 
nıesinin müsebbibi olarak T erkos ŞirketıDI glS~t.erdiler: 

Şirketin şehri susuz bırakmakta göster~ıgı bu mat, 
artık bu ,irketin cezasız bırakılmamasını ııddetlo emre· 

----

diyor. 
Birçok sigorta şirketleri, ıirket aleyhinde dava açmıya 

kar 
. 

1 
d. F kat birçok evler aigortasızdır. Sahip-

ar vermış er ır. a . P 
leri d kt .. ız' b!r vaziyettedırler. Sou oıta 

ava açma ar.. a.c • 
bu gibi kimseler namına ve Terkoı .aleyhine dava açmıya 
karar vermittir. 1 Uo Galatada DördUncll 
Yangından ıarar g6renıer her i d k 

Noter Mithat Cemal Beye müracaat . •. ere binammuza 

h 
. i tmelermı ve ze zarar· 

azırlaomıı vekAletnameyı mza e d . S p t l . · ı "ni rica e erız. on os a, 
arının miktarını bıldırme erı d ı k d. . d 1 ı bu ava arım en ı 

masraf almakıızln harıkze e er n • 
avukatları \'asıtasile takip ettirecektır. 

G b J 
kazanılarak harikzedelere zarar 

azetemiz, u avanın k •d' 
.. • • ttir' il c.eö-ine anı ır. 

• .. o zıyanlarımn tazmın e e a i i ı k . d. kilenamey mza ıyara 
Acele ediniz ve Notere gı ıp ve bildi 1 · 

bize zarar ve ziyamnıı:ın miktarını r nıı. 

-----------··--· 

MUşteri - Bu pırlanta lğoeye ıudan ucuz diyorsun amma 
biç öyle değil. 

Mücevherci - Öyledir Efendim, herhalde Terkoı suyundP.n 
ucuzdur. 

imla meselesine gelince bu, 
sarf kavaidinin tesbitine tabi 
bir meseledir. Size muhtasaran 
söyleyeyim ki bazı yerlerde 
''t,, nin "d,, ye tebdilini muvafık 
~örmemekteyim: Bu uzun uzun 
münakaıa edllmif, fakat kat'i 
bir neticeye isal olunmamış 

bir meseledir. Ben kendi ken
dimi yokluyorum, 11gelmitdir.1 

derim, ''gelmiştir., demem. Ben 
mi tir demeyenlere tabaiyet 
ctuıeliyim, yoksa tir demeyen
leri mi dir diyenleri taklit 
ei.melidir. Zannediyorum ki bu 
bi~bir zaman ballcdilemiye
cektir. 

Her lisanda (d) nan ( t) }'e 
takarrüp edecek surette talif
fuz edildiği ltitillr. fakat l?.iç
bir Hman d nın asıl şekli tcğ
ylr edilerek t ye kalbedil.u ..ız 
Hatta Arapçadau alınmış d nm 
bile t yo kalbine •arailar de
ğHım. Mesel! kendi ismbıin 
nihayetiı~ı t ile yazır.ıyr.. tar.:f
tar dcğılin. Yine t ol~uyahr:ı, 
fakat d il<' yazahm. Hatta 
iştikak k.liceh.:ri11e miinı~aat 

3 - hmi ıstılahların arapça 
ve accmceden mi, yunanca 
ve liitinceden mi alınma1tna 
taraft.:ıraını:ı? Niçin? 
4 - Dil meselelerinin tetkik 
ve münakatası için bütiln 
alakadarlardan mürekkep 
Mr kongre toplanmasını 
faydah bulur nıu•unuz? 
S - Daimi bir dil encilme
nine ihtiyaç var nıadır? Bu 
encümen kimlerden mürek
kep olmalı, nerede ve nasıl 
çahşmahdır ? .. 

ctmeksizi11 bu kel~melerin ;: 
bay etler indeki !, arfi harekele. 
yince d kendiliğinden meyda· 
na çıkar. (Halidi gördüm, Ha
lide v~:Jim) gibi. 

lmlA hususunda daha ziyade 
mlltalealarımı tafsilJ IUzum 
görmeden yalnız itaret ede
yim ki, imli kaidelerinde 
en zivarle mazbut ve kolay 
bir şekle aolulmok ihtiyr cfü-.:la 
bulunan fiiJlerdir. 

Lisanda nazarı eme.kate alnı
mas.na lilLuı:ı olan cihet yal· 
mı telaffuz değildir. Ayni za· 
maında l~aidelerde mazbuti· 
yettir. Bu :uütdAnn n fiilleı e 
taalluk ed.n cihetini izah lçi:ı 
bir ıc .is:ıl i:-at cc.•yim • 

1 D"v<lmı 5 lnd •r:yfada l 
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i Halkın Sesi l Bf LI BABIBLBB ı Günün Tarihi 

Terkos Meselesi 
Şirketin Yangında Su 
Vermediğinin Delilleri 

•~ ; ' .. ", ~ <• '• •··•, • P. •. • ·~- \.ı:.,. ' 1'. •. .ha• .a.•_ ,_•-.; ,,.., - • - .._ı" •,.. ' • • -

y ;~i ~~1Hai~r- --~ı:!3·e-k-~r~--fiVrı:ıı:ıı,gm:1s+ -T-am:!l"V_Ş_a_n,cıl 
Her aene açalan YerU Mal- .1 erzne ş d 
lar Serrlıl bu sene de '7 h • ey en 
büyük bir alika uyandırdJ. L,,,,e ır 
Serginin halk il:ıerinde hu
sule ıetfrdiğl intıba ve 
)alkıa yeril mallar 6nünde
ki düşünilfilnü •fağıki ... 
hr1arla teabJt edebUirls ı 

Halkı iki 
Şikiyetçidir 

Rıza B. (Beyazıt Rızapa9a rokutu 
f!) 

- Yirminci asır ticaret 
_ hayabnda reklAmın milhim ro-

ltt vardır. ReklAm muvaffa
- kıyetln yarısını teşkil eder. 

~ri Sergiler de reklam için en fay
dalı vasıtalardır. Bu itibarla .en 
Galatasaray ıargisinin açılma

ea ıım muvafık buluyorum. 

Da * Ayhan B. Cine! meydanı 2' 

Memleketimbde ipekçlllk, 
izi trikotajcılık, kumqçılık ve 

ttriyatçıhk Avrupa mallanm 
lzi aratmıya.cak kadar ileri ıit~ 
li miftir. Fakat halkımız henOz 
zd bu yeril malları tanımıyor. Bu-
~ce DUD için aergllu iyi bir tanıtma 

ve reldlm n11taıı olur. Ben 
ıenede dıtil, her alb ayda 
•• mllmklla oluna daha ıık ıbz 

de bir IUJ'ette ıerıller açılmuı 
taraftanyım. 

n 

:s.u. a., Bqlktq lhlamuı cad· 
~'a ded 71 

yo Galata':hl~ Yull Mallar 
Serılti d aanayifmin ta-

~ mtmak itibarile çok iyldJr. 
d Fakat bu sergiye dokuza ka· 

'
11 dar açık bulunmak mDlaadui 
~İn verllmlttir. Hawalar aıcak, hal-

kımıı nual olaa bahçelerde 
za 
• ılnemalarda etlenlyorlar, ve 
.ıeı para ıarfediyorlar. Sergi her 
na 1eneld aılbi ıaat (12) ye kadar 

açık bulunıa &yle zannederim 
:im ki hem daha fazla aatq yapı-
~:; hr, hem de daha çok :ı.J.yaretçi 

kuanmıı olUJ". 
ne • 
;şk 

.k, 
Aıım B. (S~kec:I Şahtapqa otelinde) 

- Medeni memleketlerde 
e'f tacirler kazançlarlDln msfın

r dan fulasına rekllma tahsis 
ha ederler. Bi:ı dahil ve hariçte 
un tanınmamız için en çok rekla-

ma muhtaç olan bir milletiz. · 
ıdı Binaenaleyh aık sık ıergiler 
iç açmalıyız ve bu işi yalnız 

ti, memleketimize haaretmiyerek 
fı Avrupa ve Amerikadaki ser• 

gilere de iştirak etmeliyi%. 
~ip Reklim bizim iktııadımızı kur
> ~ taracak en mühim bir Amildir. 
şı Bunu ihmal etmemeliyiz. 

Çalarken Yakalanmış 
Muzaffer isminde biri evve

lial g•ce Beyazıt camü bahçe
ainde yatmakta olan l.mail 

~tnı; lamlnde birinin saatini ve 2 
re tlr• ıım çalarken yakalanmıthr. 
ile 
r? 

Bir Zavallı Sokakta Bul
duğu Köpek Zehirini 

Yiyerek Zehirlenmiş 
Topanede Boataniçl •okağm· 

da l 1 numaralı evde oturan 
Hüseyin oğlu Osman ismin
de biri topaneden geçer
ken yolda bulduğu ıekere 
benziyen birşeyi ıeker zanne 
derek yerden alarak yemlıtir. 
Oaman biraz sonra mU:thif bir 
ıaııcıya tutulmut ve yere yı-. 
kılıvermiştir. 

Polis memurları Oamanı 
derhal haataıieye kaldırarak 
tahkikata baılanmıf. Neticede 
Otmanm ıeker sannlle yediği 
ıey Belediye memurlannm 
köpekleri sehJrlemek için kul
landıkları ı:ehir olduğu anlaşd
maktadır. Osmanıa vaziyeti 
llmitaizdir. 

Zehirlenen Ailenin Vaziyeti 
F erik8yllnde zehirlenen L6tfi 

Ef. ailesinin •aıiyetlerl hak
kında dün malOmat Ycrmiıtik. 
Yedi nUfuıtan ibaret bulunan 
zehirlenenlerin aıhhl ..-asiyetleri 
tlttikçe döllelmlye bqlaımfbr. 

Bir Ceset 
Bir Köylünün Ölüsü 
.t:S Gün Sonra Bulundu 

Çatalca kuuınm Kızılca 
ldSytlnden 50 yaılannda Şahin 

otlu Emin Klhya 25 giln ev
vol odun keamek tlzere k6-
yllnden çılmııı bir daha d6n
memiftir. Emin [Klhyanın bu 
dBnmeyiıl oazan dikkati cel
bettiii için alleai ..-e k&y ihtiyar 

heyetlle jandarma taharrlyata 

ba1lam11lar: ~·· nihayet iki rUn 
evvel köylln ılmalinde Murat 
köyil çiftliği hududu llıerhıde 

( Sal köyti ) lıminde bir orman 

içinde ısın olarak bulmuşlardır. 
Emin Kahyanın kalp ıekteain

den &ldllitt teabit edildiği için 
defnolunmuıtur. 

Zevcesini DövmUf 
Taksimde Sakız ağacında 

oturan Madam Anast21ya Po

lise mtlracaat ederok ıevcl 
Mehmet All Ef. nio kendisini 
dövdtlğllnft söylemiştir. 

Evvela Susuzluktan, Sonra Da Bir Ay Evvel 

Muayene için Gönderdikleri Bağ Çubuk
lann!n Hali G~lemiyen Raporundan 

Güzel Tavşancıla 6lr 6alcıı 

Gtın cQma ve tatildi. Bağ- 1 •aıonl&nDlD bqma ıelcliii:ni 
larile meıhur Tavp.ncıla gide- de hayretle ifltmedim deifl. 
rek hem bir geıme yapmakp T&YOf&Dcıl, demiftimld r•i
hem de Dzllmlerinin töhretini larile f8hret bulmuş bir yerdir. 
bildiğimiz bu ıüzel yeri ıöyle Fakat pelc çolı bsabalanm.1% 
ı,- t tk ·k tm • dil ü dUın gibi buranm ea. b8yt\k derdi 
ır e 1 ke eyı ' n de ıu:amluğudur. Su muelesi 

Te g6rdl1m 1 bu mllhim mer- ballediline hallan refah nok-
kezde mektep yoktur. Üç sene tasından b8ytık bir noktam 
evvel çıkan b~ yan.~n klSyUn ikmal edilmiş olur. 
ahşap mektebınl ailip al\piir· T cıl L-~......... · 

, &VfaD uag ...... uuD YUJye• 
mllf. Hallı ve HDkbıetin ti mftnasebetile ıayanı dikkat 
yarclımile bt bir mektep in- bir hadiseye temu etmeden 
fall kararlqbnlJIJlf " fntaata t geçemiyeceğim: 
bqlanmıı. Fakat yanm kalmış. Bu aene çubuklarda bD.yllk 
Sebebini •ordum. Para bek-

1 
tahribat yapan bir hastalık 

lendili ce•abını aldım. Halbu.\ garillmOf. K6yl0, Erenk6y 
ki mevsim llerilemiftir. Nllmune Bağı MDdDrlDğll-

Kıt baetırına yapılan ese· ne mUracaat ederek bir mftte
rin de yıkılma11 lhtim•JJ h:::.sm gönderilınesin(lstemişler. 
çok kunetlidir. Hiç olmana Mütehassıs B. gelmiş, iÖster
çatwmn kapablmuı Ok akla diği ltizum tııerine bir 1&11d1-

gelen bir ihtiyat tedbiri ol- Kın içine on beı çubuk kon
mahdır. muş, bir miktar da toprak 

Bu mtınaaebetle yine 6ğ· alınıp yerleıtirllmiş. Erenköy 
rendim ki, ıeblrler araımda {29) bagaj nwnaraaile bağ 
bazı lalın beıızeyişlerl, posta mlidürlüğUne g6nderilmiı. 
muamelelerinde bir haylı kan- Tavşancılılar mtltehassısın 
11ldığı mucip oluyor. raporunu bekliye dursunlar 

MeselA 14 - 7 - 931 de An~ on beş, yirmi gtin sonra ve 
karadan ve yine 1 J .. 1 - 931 de altı ağustos tarlhiııde (50) ku
lzmltten hu köye gönderilen l'llf pul, (60) kurut da aniye 
iki mektubun Kütahya cıva- bedeli istenerek çubukların Ye 
nndaki Tavtanlıy1 boylamış, toprağın geri aldırılması bil
uzunca bir seyahat yapmış, dö- diriliyor. Aksi takdirde de, 

allp, dolaııp bir hayli teehhürle haklı olarak çubuklann ntı~ 
gelmiş, Halbuki adresler ve lacağı haber veriliyor. 
ıönderilen yerlerin adresleri Tavşancıllılar, bu rapor 
ıayet vAzıh yazılmış olmasına hldiaeafne hlll hayret edl
rağmeıı, bu yanlışlığın Eski- yorlar. 
ıehirden yüklenen bazı. eşya Ekrem 

on 
Lfd Posta'nın Resimli Hilcage•i: 
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Yeni 
Mecra 
Talimatnamesi 
Yapılacak Binaların Boru 
Muslukları Da Bele
diyeye Bildirilecek 
Şehir Meclisi Daimi Encll

meni dUn toplanarak Belediye 
Fen lılerl Müdilrlnğn tarafın
dan hazırlanan ( Mecralar ve 
Kanalizasyon F ennt Şartna
mesi) ulmH talimatnameyi tet
kik ve taadik etmiştir. 

(20) maddelik olan bu tali
matname Alman kanalizaıyon 
talimatnameleri esas tutularak 
lumrlanımşbr. Talimabıamede 
fıııaat usta ve kalfalarile yeni 
bina aahiplerini alikadar eden 
maddeler vardır. Yeniden bina 
yapbracak ve yeni kanalizas
yona boru döıetecek olanlar 
talimatnameye g6re hareket 
etmek mecburiyetindedirler. 

Yeni bir bina yapılmadan 
· e"VT"el bn binada kullanılacak 
muslukların, apteatanelerin, 
~amaşır yerleri 'Ve IAfamlarm 
adetlerlle bunlar için kulam
Jacak boruların kuturlan bir 
proje ile kalfalar ve ev uhip
leri tarafından belediyeye 
verilecektir. 

Seyyah Akını 
Bir Amele Kafilesile Bir 
Hayli Seyyah Geliyor 

Bu ay içinde latanbula 2045 
ıeyyah daha ıreleeektir. B\Ut" 
Jar ılyle taksim edilmektedir : 

Aiuıtoıun ta lhıde (Bay· 
rutlayn ) acentasına mensup 
bir vapurla (75) Amerikalı, 

ayın 24 llnde de. (Monte Roza) 
Tapurile (1500) Alman ve 
•• Amerikan seyyahı, ıu tlç 
gUn içinde de Tuta acentesi-
nin (3) muhtelli vapUrile kır
kar seyyah gelec.ekHr. Ayın 
yirmiılnde iıae (350) Rua ame
lesi latanbulu ziyaret edecektir. 
Bu amele otomebillere blnnıl· 
yecekler t yaya olarak lstanbu
lu gezeceklerdir. Belediye bu 
amelenin bedava olarak Os
kUdar tramvaylarUe Karacaah
medi ve Osküdann diğer yer
lerini gezmelerini temin ede-
cektir. 

Gllmrllk Mektebinde 
Gnmrllk memurları tatbikat 

mektebinin yedinci tahsil dev· 
resi eylnllln birinden itibaren 
ba,Iayacakbr. 

Son Teıvlldye yangmında 
Terko• borularında •u bulunma
dıj'ı yazılmı.şb. Şirket MüdürO 
bu haberi tekzip etmittir. 

Halbuki hi.diıe yerinde iki 
muavinlle biz.zat Milddelumumi 
Kenan ve Vali Muhtttln Beylerle 
Belediye Fen İtleri Müdürü Ziya 
Bey bulunarak tetkikat yapmıf• 
lar ve yanıından ancak bir ıaal 
ıonra, o da tazyikıiz olarak Terko· 
ıun su verdlğini tesbit etmiflercHr. 

Hadise yerinde halk ve ma
halle muhtarları Vali Muhiddin 
Beye: 

., Beyefendi vaziyeti bbzat 
ır&dihıib. Terkoı ıu vermiyor. 
Şurada ıi.zln imzanızı taııyan bir 
mazbata yapalım" t~kliflndeı bu
lunmuşlar, Muhiddin Bey: 11 Ne 
hacet ır6rllyorux ve herkeı glirda. 
C.Tabını vermiftir. 

Dan bh' muharrlrimlıı DallDI 
Encnmen Reial TeY61c Beyi rBre
rek tlrketln bu tekzibini ıormut 
ve f U cevabı almıtbr ı 

.. O 8yle ı8yler. Fakat Terkoı 
hakkında yapılacak he11ey umD
mi bir ıurette 7apdm19tu •• 

Hariciye Vakili Geliyor 
Hariciye Vekili Te'ffik RBftl 

Beyin buglln ıehrimbe gel
mesi bekleniyor. 

Şehir Meclisi Toplanacak Mı 
Belediye maıraf bntçeal nze

rlnd• 16rlit111.ek için Şelür Medl
ılnln feykalide bir lçtimaa çalı• 
nlaca§ı haber verilmektedir. 

Maaş Değıtlldı 
Polla Te VUAyet memurluının 

apatoe •1lıkları dün tH·ıl edil· 
mlftlr. 

Finlandiyalı TaJebeler 
Birkaç ıOndih ıehrimlzde bu

lunııuı Fbtlandfyah DariilfOnua 
talebeleri dün Atlnaya hareket 
•tmltlerdlr. Talebeler • .,.elld 
,On Dolmabahçede Bat••kil 
tardından kabul edilmittlr. 

itfaiye için Kararlar 
Belediye, •on yangın facla•ı 

ınGnaaebetlle itfaiyenin ıslahı 
için bazı kararlaı vermlıtir. Bu 
kararlara 1'8re ıehrln muhtelff 
1erlerlnde au depollll'ı yapıla
cakbr .. 

Amerikanrn Bir Kararr 
Amerlka Hnk6metl neşrettllf 

reni bir kararname ile umum 
lthallt reamlnl llbre bllfln• 
3,117 den 4,7/8 e çıka.rmıfbr. 

Yeni Ticaret Mukaveleleri 
Danimarka ile Türkiye ara· 

mnda aktedilen Ticaret Mu
ahedesi taıdik edilmif ve 
tatbik mevkiine girmiştir. 

Pazar Ola Hasan :B. Plajda 

j 

ISy 
~ f 

lu 

1: Hun 

pliba ... 
Bey - Yine biri boğuluyor 1 2 : Hawa B•y - Biru daha ıayret ••• 

ıellyoram. •• 

3 : Hasan Bey - Allah Allah yahu dlln de 
kurtardığım kız aen değil miydin ? 

4 : Huan Bey - Madem kl yuzmek bilmiyorsun, 
a•ye denlıc g-irip &l•min ba11nı bellya •okuyorsun? 

- Sinemada kurtaranların lrurtardıkları kızlarla 
eT)endllderlni rıtrmüıtilm de tecrübe ediyorum. - Evet bendim Hasan Bey. 



11 Atuatoı 

Köylünün 
Buğdayı 
Ziraat Bankasının Son 
Verdiği Karar Fiatleri 

Yükseltti. 
t - SOrat deninde 7qıyoras. Makine, 

uyahmızda mObim rol oynu7or. Fakat 
1naldne hiçbir zamaa dimatın yerine kaim 
olamamıfbr• Ve olamıyacakbr. 

2 - Dlnyada en kıymetli feJ lnaaa 
sekbıdır. lııaan, ztkbı ıayeılnde bir ma
kine yapabilir, fakat bir makine lıaAa 
yapamaz. 1 

5 - Maldaeıi lıleten mot&, plıtoa 
Ye7a bnn•lır. DGnyayı hareket ettiren de 
lmaam uklııdır. 

Elektrlkl kimya, makine, bunlar aadece 
iuanıo kul andıtı aletlerdir. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

.. _;, 
Sabık Adliye Vekili Mahmd 

Esat Beyin lzmirde çıkan Ana• 
dolu ıaıeteainin bqında ya• 
zııını ve imıuını ıördük. 811 
yazının adı: .. lnkılip vo Mu
halefet" tir. 

Daha birkaç ay evvel lıtan-
bulda çıkardığı "Halkın Doatu., 
gazetesinde, muhalefeUa en 
koyu ve kızıl derecesine çıkan 
Mahmut Esat Beyin bagtba 
verdiii bllkllm ıudurz lnlulAp 
içinde muhalefet olamaz. 

Dtın: 
- Har11dar, teılim olunuz 1 
Kumandauru veren Mahmut 

Esat Bey, bugOn, o lunızlar 
aleyhine .. u çok bir ddal 

Ziraat Bankumın, klSyltlden 
Lutday mubayaasına ait bir 
talimatname hazırladığım yaz
IDıfbk. Talimatname bitmit 
Ye bankanın bOtiln ıubelerine 
teblit edilmiştir. Bu suretle 
dllnden itibaren bankanın bD· 
tthı tubelerine, borçlu olan 
k6yltıden bu borca mukabil 
buğday sabn almak aaWı.iyeti 
Yerilm~tir. Talimatname mu
dbince k3ylllden hem buğday, 
hem de arpa aabn alınacaktır. 
Mubayaat, her yerin bona 

1·---------~---------------------~--~~~~-~---' I baıladığı" fikrindedir. 

Ş A R L O 
Sabık Adliye Vekiline gare: 

fiati llzerinden yapdacaktır • 
Banka memurlan k6yferi dola· 
tarak mallan bizzat 1&tm ala· 
caldar ve kiSy ihtiyar heyetlerl
nia mu'uliyetleri albncla kay 

ambarlanna konulacaktır. Fakat 
bankama verdiii fiati u bu
lanlar bufday veya arpalanm 

. İatediji ıekilde utabilecek· 
lerdir, 

Banka ba bufc:laylan ma.aft 
bir umanda ve piyuada 
panik olmamuma dikkat ede
rek utacakbr. 

Ziraat Bankuamn ba karan 
flatler O&erinde fllzel bir tulr 
yapmıı ft buj'day 4,5 kurut
tu 6 kurup hrlallllfbr. 

Dthı lstanbal bonasmda 
J1UDupk bufda1111 kilom 6 
....... 25 paradu. Hrt bat
dayın kilo• da 8 km-ut 
as paradan muamele flr· 
mlftllr. 

Yerli Mallar 
Sergi Bu Akşam 
Küşat Ediliyor 

Oçtıncll Yerli mallar 1erglıi 
ha akşam 4 te Galatasaray 
aalonlannda Millet Meclisi Rei
ai Klzım P1o tarafından kOıat 
ec:lilecektir. 

Sergi dthl hUkümet ve 
matbuat erklnına gezdirilmiş· 
tir. Serginin umumi çehresi 
~k gllzel Ye tethfr edilu 
911• çok zengindir. 

Esnaf Cemiyetleri 
Halk Fırkuı anaf cemiyet· 

lerile tekrar a)Akadar olmıya 
'-'ı1amıftır. F arkanın yeni 
projeaiae ,are plırimizdeld 
tlnaf cemiyetleri yeniden tea· 
ilk edilecektir. ---

,, Ve Meslek Kadınlan 
Evvelki gOD ıebrimize relen 

hey.:ıelmilel İf ve meslek ka-
danıan birliji azaa tarafmdu 
dan akpm Tnrk it kaduala
nna bir çay ziyafeti Terilmlf, 
... buhal eclilmiftlr. 

Ecnni Mekteplerinde 
Ecnebi mekteplerinla Tlrk· 

18, tarih •• coirafJa muallim
lilderl için yuf bir t.Hmatna· •e huırlaDDUfbr. Bu tallmat-

laameye pe orta. ecnebi •• 
alralliyet mekteplerinde ba 
ltoc•hklar lçla Jlkalc taW 
~. 

BiR REKABET 
Menemende Kanlı Bir 
Hadiseye Sebep Oldu 

lzmir, 11 (Hususi) - Diba 1 
akpm Menemenin Harmandah 
k6ytlnde bir hldise oldu •• 
(60) yqlarında Slltçl Elif 
Kadın tabanca ile iç Jerin
dea yaralandı. iddiaya f6re, 
kacbncağızi, snt satmak raka· 
betfnden kolDfUSU Ah Çavu
fUD oğlu Ahmet yaralam•ıbr. 

Yeni Harcırah Kanunu 
Ankara, 11 (Hamal) - Ye

ni harcırah kanununa ait izab
oame haıırlanm1fbr. Bu ka· 
nunla bir buçuk milyon lira 
tasarruf temin edilmektedir. 

Toprak Kavgası 
Zengin Bir Köylünün 

Başını Yardılar 

lzmir, 11-( Huaull ) -
Cuma ovasının Çakallar k6yl 
zenginlerinden Mehmet Ağa 
dilD akıam bir dipçik darbe
sile bqmdun ap surette 
yaralandı. 

Mehmet Ağa bir arazi me-
selesinden komşusu Osmanla 
kavgalı imif. Alqam kavgaya 
tutuşmuşlar, bu aırada Oama· 
mn kardeıl Mustafa Mehmet 
Ağayı yaralamııbr. 

Yeni Kanun 
Dün Viliyet Ve Adli

yeye Teblif Edildi 

• 
urige Hükumeti, Dürzü isyan 

• * • 
Mürettiplerini Affetti 

Şam, (Hmul) - Suriye Franlll Komlaerllğl Dllrd ltyam 
mlrettiplerine ait b(, affa umumi ilb etti. Bu karardan mem
leket hariclade bulwıan 80 kadar Suriyeli iatifade etmektedir. 

Aralannda mlhlm ldmaeler de nrdır. Bunlardaa bir luaımnm 
ialmleri fQDlarcbn 

Suriyedem Huaalllhaldm, Mahmut Hamdi Hamut. Yalaya 
Hayati (elyena lstaabuldaclar.) Efteyhlll Klmlllllkuap, Doktor 
Abdurrahman Şehbender, NeblyBlazeme, Fatibnlmerq, llıaaaDI· 
cabiıt, Doktor MehmedGnevaf, Halldlllhatip, Saidlllu. 

Cebeli Druzdan; Sultanllltrq, Aliyytlletrq, Sabalaaletrq, 
F azlullabnletraş, Sellmettlletrq; bdetllllutaml, F erbaa Abdul· 

lab, Ali Milham, Mehmet Abdllkerim ve Salt fzzettfnDlcaml. 
Ltlbnandaa: Salt Haydar ( ıelyevm latanbuldachr ), Tevfik 

Haydar, Adil Anlan, Şeldı Arılan, Şekip Vahap, Fenl 
Kavukçu. 

Lazkıyeden: Mebmed&lterifl, doktor ReYille. 
Aftu .istifade ecl~ yakmda buraya d6necekler, uld 

laaldarma ..Wp olacaklarchr. i 

Facialar 
Bir Gemiden Ancak iki 

Kişi Kurtuldu 
Ceneve, 10 (A.A.) - An

gelia Madra yelkenlisi, pe11em-

be gOnO Civita • V ecchiadan 
hareket etmit idL Yolda ka-
zaya uğramııtır. Tayfadan 
ıld kiti, bir f8lopeye binm~ 
lerdir. Bir Yapur, bunlan Pro
tofinoda bularak almııtır. 

Bıçak Yarası 
EY Sahibinin Bıçakla 

Baıını Yardılar 
Ahırkapıda oturan Şefik 

isminde birisi dün akşam 
kiracılarile kavga ediyormUf. 
Osman isminde bir terıi ara· 
lanna girmif ve kayganıa 
kızgın bir zamanında Oıman 
bıçağını çekmiş, Şefiği bqın
dan ap surette yaralalDlfbr. 

Bir Gülle Patladı 
Bir Tayyare Kazası Tiryeste. ıo (A.A) - Dart 

Sincinnatl, 10 (A.A) - Bir çocuk bir mermi bularak bo- ' 
tanarenia hareket amada mo- taltmak istemiflerdlr. Mermi, 

törl patlamıtbr· Aiti ldti 61- bafillk ederek çocaldardu 
mtlftlr, bunlardaa biri kadm birinia 61DmDnl ia~ etmiftir. 
iklll ele pilottur. 1 Diler biri •iır ,....ı.darlar. 

Yeni Matbuat Kaaununa 
nep-eden l'ellDI pnte diba 
Villyete teblil edilmif •• bl
tiln dairelere clajıblmıftır. Ay
nca Mnddeiummniliie de teb- r 

lii eclilmiftir. Mlddeiamuml 
Kenan 8. bu lmnata bir mu-

• 
ister 

• 
inanma/ • 

ister 
• 

inan, 
harririmize demiftir ki : Din ıebrlmlze Amerl· yaliat harplerinin karbaaa 

.. Reeml ıazete bize resmen kah it 99 meslek kadm· ola prkta dejll, a.,ta 

lıpanyada Boğa Gü
reıi Seyrediyor 

Salnt-Sebutien, 10 (A.A.)
Charele Chaplin, Franuaın 
Baco ubWerinde bulunmak
tadır. Geçealerde yerli matbuat 
cemiyeti tarafından teıtf p edll
mft olan bir bata ailretlnde 
hazır bulunmaftur. 

1 
Methar toreadorlardaa La· 

landa, Barrea, Bienvenlda 
Ye VDlatla'mn proıramda 
ilimleri •arch. tık boialaruu 
Şarlo'ya ithal ettiler. , 

O da her birine birer ithaf 
kelimeal yaah f6mllf birer 
ıigara kutuau verdi. 

Halk, Şarlo'yu tanıyarak 
alkıılamlfbr. 

~~-

Kübada 
HiikUmet, Asileri Ten

kile Muvaffak OJdu 
NeYJork, 10 ( A. A.) -

Havana' da Asosyate Pnue 
bildirildiif ne 16re Knba hll
k6meti 1917 teneıindea beri 
adada yapılnııt olan irtica 
bareketleriDİD en mftbimmini 
baabrmıı oldugunu bildirmiştir. 

TenkU esnasında iki plı11 
telef olmUf, birçokları da yara· 
lanmıştır. Birçok kimseler tev
kif edilr.ıfı!ir. ---

Nümayişler 
Almanlar Fransa ile 
Uyuımak istiyorlar 

Coblenc., 10 (A. A.) - lm
peratorlak bayraiı meuupla
nndan 60,000 kifi dan Cob
leade Va1111ar Kaauaa esa
üinln ,.ı dlntlm8n8 teait 
etmlfler •• ayni zamanda 
cümhuriyete olan merbutiyet· 
Ierini, Almanyanm Franaa ile 
itilll yoluu girdiğini ~rmek 
arm1un11 izhar eylemltlerdir. tebllt · edilmiftlr. Binaeuleyh lanndu mllrekkep bir ~bımakbr. 

kanun aepi tarihind• ltlba- grup ıeldf. Bmalar çocuk- Harplerla okaclar mi- p k Z 
ren mer'iyet• pçmiftlr. Ayn- lan ve kocalan ilerinde him lkbucll, n 11,..S &MU İraati 
ca bir teblip lllmm yoktur.. mleulr oldajuaa kani Mbeplerl arclar ki, b_. 

1 
olcluklan -eler aramda lan kald1rmachkp laarbla Suriyede Çiftçiler 

Muallimler Ve K tapçllar barp aleyhincl• propaıaa- hDDe reçmek mlmldla Tetvik Görüyor 
Maarif Vekili Eut B. bagla da için dolqayorlarmit •• olmıyacaldar • 

"lnkıldp içinde mulıale/.t 
daima telılilcelidlr. Bir 1111•11 
deliıincige kadar, geni..,..,. 
fara millet w memlelcM 
uınıneıga kadar t.lılik•lüllr. 
Bıınıınl• hralHtr t.n/clll.,. 
leararell• taraftarız.,, 

Tenkit Ye muhalefet lr .. 
melerinin beliniz ft kaypak 
badada nedir? Mahmut Eaat 
e.,. baruuu pek laafif ... 
yor. Fakat Şebpirin n llala
mat Esat Beyia 93yledlll ıM 
.. ltt• mesele burada.,. 

Bana ay~t~or ki, ulnlt 
Adliye V m tenkit ,. 
muhalefetten anladıjı pdml 
KendW muhalefet yap1111J8 
kalkana, bu, sadece .. Tenkit. 
olar; bqblan tenkit yapmlJa 
kalkarlana, bu, pddetle •11 .. 
halefet,, olar. 

T efair mueleal. 

Tabanca Kazası 
Y enlkapıda oturan F ..... 

İamİDde bir genç tabanca ile 
oyaarkea aiJth a....,. 
almıt. kurpn karpamcla .. 
raa fmn ameletl Cemalla beıt 
capaa uplanmlfbr. 

Soyguncular 
Gemlik Yolundaki Hap. 

dutlar Yakalandılar 
Yalova· Gemlik yolunda Wi 

kamyon aoypnculup y.,.a 
haydutlar dtln ele ~ 
çaldıldan etyalar da bal_. 
muttur. 

Vali Muhiddin B. Yu"'t 
du d&ımlf •• lıldiMall 
alelAde bir hır11zlıktaa 

birfe1 olmacbtuu aiti ...... 

Sopalı 
---

Bir Kadın Kolll81l• 
Tarafından Yar ... ~ 

Galatada oturan Fatme 
Sabahat isminde bir 
diba akpm kavıaya 
mUfbır. 

Bu aırada araya alna 
Ayı• imainde bir bdlll 
ile Fatma Hanı- ba.
llllfbr. Kadmcaiazıa 
tehlikelidir. 

Maarif mlldtlrllljilnde maaDim- memleketimin de bman Bm .......,_ .,. ihracat ofiabae selen mali-
ki , _ _._ bir L--L-L-• L.1. 1-ı-ı.ı--t. harbi lradml•r mcla ta Smi L..&1...._ ler ye "tapçı..,.... ............. ~ wuuplK....,. ma nazaraa, 19 uU&U111etl 

Dahiliye Ve Hariciye V: 
yapacakbr. Zaten lly ... tl, clahllcle propapnc:la ile .... d.. pamuk zeriyatmı tepik lçia 

--- ve hari..te au1la olan ba celderial unMd• k buı ---•- tedbiri ıu.ı:L--
p.ll·stı Deg"'ı·,ı·klik •· ~ • uıwm et-kadınlara memleketlmiacle lafdD kaclanlana, PJ.... mektedir. ilk tedbir olarak 

Anbraclaa geJen bir habe- Gjntilecek 191, ba pro- rlae nracak Jola 1J1 ..8miye Ziraat Lwk•••• 240 re .... tebrlmD poliı •lldDr- pa1anda71 Amıpa emper- intihap ettilderiae arbls ı 
llil birlnd ıube mildir maa- bia lira tahliıat t'el'IDİftir. S. 
ftalijia• Etkifer polit •lclW ldllr 1,,.., ln.r l1111nmol pua •.....W.. ,...... ola-

tafla edflmlft'r· l'---------+-: --------.11 nll Middaeakbr. 

Dalüli1• Vekili Şllal 
Hariciye VeldH Tewfllr 
Beylerle Um11111 Jandu.a 
mudaaa ICAzım Pap 
iti• treDile tehrimlu ..... 
tedlrler. Dahfllye V ... 

Klam P ... YaloYara ........ 
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1 Memleket Haberleri J 

Yunanlılar 
Kilise 
• 

istiyorlar 
lzmirde Bulunan Yunan
lılar Bu hususta Hüku
mete Müracaat Ettiler 

lzmir, ( Huauat ) - Burada 
l>ulunan Yunan tebaalı Orto• 
dokalar m&badil olmıyan bir 
papazın lzmire gelmeaine mll
uade almıılardır. Rumlar met
ruk bir kiliaenin kendilerine 
tahılaini latemişler, fakat Lozan 
muahedeai mucibince bu gibi 
emllk klmilen hOkümetl• malı 
oldutu Ye Yunaııiatandald 
tekke Ye camiler de Yunan 
hllkümetine kaldıtı ceYabı 
Yerilmiftir. 

Adana da Bir ihtida 
Adana, ( Huaual ) - .. Leo 

Bruall " lımlnde 28 yqmda 
AYuaturyah bir Alman burada 
maldne mlllıendlaliji yapmak· 
tadır. M. Bruall geçenlerde bir 
Tllrk lmile eylenmek latemlf, 
ltunun llzerlne mbltlman ol
maya lmum ı&rm&ıttlr. Şimcll 
laml Htlaeyin Klmuran Beycllr 
Te Muaakkafat tahriri komla-

JODU azasından Stıleyman Ş.Yket 
Beyin kerimeal Şefika Hanımla 
alpnlanmııbr. 

Yunanistana ihracat 
Adana, ( Huıual ) - Son 

ltlllfname mucibince Yunanis-
tana buradan çitit ihracına 
yeniden baılanmışbr. 

incir Bayramı 
Aydın, ( Huıust ) - incirler 

kemale ermiş, kurutulma ame-
llyeıi baılamıttır. Yeni ıene 
mabıulOnlln bu ayın yirmisin-
den ıonra plya1aya çıkacağı 
tahmin ediliyor. Bu mOnue
betle bir incir bayramı yapı

lacaklar. 

Urfa - Siverek Yolu 
Urfa, ( Huıuai ) - Burada 

Sivereğe kadar uzanan yolun 
bazı kısımlannın tamirine y~
kında başlanacaktır. Bu işe 
(13200) lira aarfedllecektir. 

Atinaya Seyahat 
lzmir, (Hususi) - Bursa 

yapurile Atinaya bir aeyab.-t 
tertip edildiğini bildirmiştim. 
13 ağustos perşenbe akşr.mı 

buradan Pireye kalkacak, pa
ıarteei günü gelecektir. Seya
hate birçok tacirler iftirak 
etmektedir. Pireden Atinaya 
fidilece ktir. 

Hırsızlarla Mücadele 
lzmir, ( Husuıi ) - Sabık 

Adliye Vekili Mahmut Esat B. 
burada çıkan Anadolu gaze
teainde makale neıretmiye 
bqladı. " lnkıllp içinde mu
halefet ,, baılığı altında net· 
rettiji makaleaine Yeni Aıır 
Ye Hizmet gazeteleri tarafın-

dan mukabele olundu. Mahmut 
Esat B. bu makalesinde bır-
11Zlar aleyhine az çok mllca
deleye bqlanıldığını da kay· 
detmektedir. 

Yeni Adana Refikimiz 
Birkaç gtındllr bazı aebep

lerden intitar etmiyen ( Yeni 
Adana ) refikimiz yeniden ln
tlpre bqlamıştır. 

Asrı Bir ilk Mektep 
Denizli, (Hususi) - Villyet, 

lt&ytlk ve urt bir ilk mektep 
7apbrmıya karar vermlftlr. 
lapata yakında bqlanacaktır. 
Mektebin çok mllkemmel ol
muına ça}Jfılacakbr. Bu it 
~ 9Ulyet 35 bin lira talaaia 
etmiftlr. 

SON POSTA 

HANIMTEYZE 
Erkek İkinci Ka
rısı Sevebilir Mi? 

Bir kari ıoruyor ı 

•Yeni eYllyim. Fakat koca
mı• ikinci kanııyım. Kocam 
ıençtlr. Birinci kanıı &ldtıktu 
bir ıene ıonra benimle eYlen
df. Eylilik hayatında çok mea
atmUf. Şimdi beni Hvebilece
iinden şOphe ediyorum. Bir 
erkek birinci evlenifinde mea
ut oluraa, ikinci kar11ını teYe
bllir mi?" 

Sevebilir kızım, hem de 
tlddetle. 

lnıanlann aevda hakkındaki 
kanaatleri ıaman ile deilflr. 
Hatta bir inaamn lld kifiyi 
ayai umanda aevm .. i bile 
ıayrltabll değildir. 

Eneli bir erkelin birinci 
karısını unutacak kadar bir 
uman ıeçmedlil halde ikinci 
defa eYlenmek mecburiyetini 
duyması, aileye olan ,. bıtaıını 

ı&ıterfr. Bu adamla mes'ut 
olmak mllmktln ve kolaydır. 

Saniyen kocanız birinci ka· 
n11nı belki de birinci atkı 
oluak ıcviyordu. 

Onu niçin seviyordu? Gllzel 
oldutu için mi 1 Tabiatı iyi 
oldutu için mi ? Merhamete 
llyık olduğu için mi ? Bilmi-
yeruı. Fakat muhakkak ola
rak bildiğimiz bir ıey vardır 

ki, erkeklerin ikinci karılannı 
daha ziyade ve daha çok ıev
dikleridir. Çiinkll ikinci defa 
eylenen erkek, hayal devrinden 

çıkmııtır. Mantık ile aevmeğe 
baılamıttır. Bu defa avduını 
mantıkın ıtızıecinden geçirerek 
ıever. 86yle olduğu için de 
aevgiıl daha deYamlı ve daha 
kunetlidir. 

« 
Hiç bir kadın, baıkalar1nın 

kendisine ıöylediti kadar ıtı
zel değildir. 

• 
Erkek, çocuklukta anaıının, 

gençlikte kızkardeıinin, evlen
dikten ıonra karısının, ihtiyar· 
hkta kızının tesiri altında 

yaıar. .. 
Aık kördllr, derler. Halbuki 

Atık ıevgiliıinde bqkaluımn 
görmediti ıeyleri ıörOr. 

« 
Saadet lpOctık gibidir. Bq

kaıına vermeksizin alınmaz. 

« 
Sakal bazı erkeklere yara

tır. Çtıokll ytlzlerinin bir kıa
mını arter. 

« 
Hiçbir erkek gece 16riln

dllitı kadar genç, hiçbir kadın 
1abab görOndOitl kadar ihti
yar değildir. 

« 
Erkek ne iateclltlnl blllr. 

Fakat elde edemez; bir kadın 
ne i.tediğinl bilmez Ye onu 
elde etmekte ısrar eder, 

« 
Kadınlar Yardır ki ıır tuta

bilirler. Fakat çoğu ıırri yap
maıını ıeverler. 

• 
Kadlnlar, zenginler ıibl, 

u ıamlmt doıt bulabilirler. 

• 
Kadın birinci qkında ltıkını, 

diğer qklannda keneli qkını 

MY•" 

ince Görünmek İçin 
Nasıl Giyinmelidir? 

Bugtınlln mo
duı kadının ince 
ve ıarff görllnmealnl emrediyor. 
Her ıeyden ziyade modanın 
hOkmOnO dinliyen kadınlar ken
dilerini ince göıterecek giyinme 

uıı'atine herkesten ziyade vAkıftırlar. itte burada gördll
itlnllz elbiseler, 'rilcudu zayıf, ince ve ıarif göstermek 
için IAzım olan hatlan bir araya toplamııtır. Uzun Ye 
ince g&rtıomek için eneli yakaya ehemmiyet Yermek 
llzımdır. YuYarlak yaka çehreyi ıiıman gösterir. V 
feklindeki yakalar çehreyi Ye flğtlıtı ince Ye UIUn 

göıterlr. Sonra hatlar ~ardan apğıya doğru d&ımelidir. Onun için uzun ve kıvrımlı 
etekler vDcuda bqka bir urafet temin eder. Bu eaaslı noktalara dikkat ederek yaptıra
cağınız elbiıeler, vücudunuzun fazla etlerini &rter, Y• zarif glltermlye yardım eder. 

Bu Hafta Patr~- İ Ev Kadını 
numuz Bir Gece Neler 
Gömleğidir Bilmelidir? 
Kuponlar Bitmiştir, 
Patronunuzu Alınız 

Ve Aldırınız 

Bu haftaki patronumuz bir 
ıece ı&mlefidir. G&mlek yerli 

Evinizde Vakit Ve Para 
Kazandıran Bu Fikir

leri Tatbik Ediniz 
Haılama balık yaptığınıs 

zaman suyun içini biraz ılrke 
ilive ederseniz, hem eti beyaz· 
latır, hem de diriliğini muha
faza eder. .. 

Solmuı ve aörpmüı sebze-
leri piıirmeden eYvel, bir iki 
saat, içine biraz ayran Yeya 
yoğurt atılmıı ıoiuk ıuda 
muhafaza ediniz. 

1r 

Yeni çorapları giymeden 
evvel ııcak ıu ile yıkayınız. 

• Tabaklardaki lekeleri çıkar-
mak için ıoda kullanım. 

kumaılardan yapılabilir. Ya
kasına çiçek lılenirae daha 
zarif olur. 

Patronumuz ko
laylıkla tatbik edile
cek kadar buittir. 
Zarif bir gece göm-
leği yapmak için bu 
patrondan istifade 
ediniz. 

Şimdiye kadar 
Son Posta patronları ile elbiıe 
yapan karilerimiz pek memnun 
kalmışlardır. Şimdiye kadarpat
ronlanmızı tecrllbe etmiyen 
karilerimlzin bu fırub kaçır
.....ı.nm taYllye ederls. 

1 
Masa Ve Çay 

Örtülerinin 
Broderi 

Kendi Kendinize Yapa
bileceğiniz Basit, Fakat 
Zarif Broderi Nümunesi 

Verdiğimiz el itleri derele
rinden sonra genç karilerimize 
beyaz üzerine yapılabilecek 

ıarif bir broderi nOmuneai 
veriyoruz. 

Bunu bilhassa masa 6rtllleri, 
çay peçetaları Ozerine yapar
ıanız, pek iyi netice alabl
lirainiz. 

İstanbul karllerimiz yanodan 
itibaren idarebanemize uğrı· 

yArak patronlannı alabilirler. 
T qra karii erimizin kuponlarla 
birlikte 6 kuruıfuk poıta pulu 

ıöndermeleri mercudur. 

Atustoı 1!:-
1 Mahkemelerde ..• :J 

• Kangal Hakimı 
Galip Beyin 
Katli Davası 
Maznun Binbaşı Müfit 
Bey, Mahkemede Ev• 

raka itiraz Etti 

Ankara, ( Hususi ) -
Şarkııla MOddeiumumtsl •• 
Kangal Kazası aza mUIAzilllİ 
Galip Beyi taammüden ölclllr 
melde maznun Kangal Şub• 
Reisi Biobqı Mllfit Beyin mu• 
hakemesine bugiln Ankara 
Ağır ceza mahkemesinde bar 
landı. Kalabalık bir samila 
kitlesi vardı. 

Maznun Müfit Beyin davaaf 
ukeri ceralmden olmadığı içhı 
mahakimi ldiyede muhakeme· 
ıinin icrasına karar verilmiı ve 
mahkemei temyiz de bu hiik• 
mtl tasdik etmişti. Okunan ev
rakı tahkikiyeye göre Mnfit 
Beyin iki el ateş ettiği, kur
ıunlardan birisinin Galip Beyin 
aağ memesine isabet ettiği, beı, 
on dakika ıonra yere düşerek 
&ldllğtl anlaşılıyordu. 

Mnfit Bey hldiseyi anlattı. 
Ve bftlAsaten Kangal hAkimi 
Galip Beyle vak'aya takad· 
d8m eden güne kadar dost 
olduklarını, batta Galip Beye 
nakti muavenette bulun
duğunu, fakat Galip Beyin 
bir iki ay geçmesine 
rağmen borcunu tediye et· 
mediğini, mühür dudaklı 

Abdullah iaminde bir aa• 
kerin aakerlik meselesi yll
zllnden Galip Beyin kendi
ıine kızdığını ve çok ağır ve 
acı bir mektup yazdığını ıöy

ledi. Ve devam ederek vak'a 
f6n0 Galip Beyin ıube riya• 
setindeki oduına geldiğini, 

kendiaine atet ettijinl, Galip 
Beyin kurıunlanndan birlıiDİll 
ceketinin cebini delerek geç
tliiai, bunun herine ken• 
dini mlldafaa için Galip 
Beye ateı ettiğini, ma-
halli Yak'anın ıube riyaseti 
olduğunu, iddianame, lıtint&k 
kararnameeinde ıöylendiği gi· 
bi hariçte olmadıjını bey an 
ve bu iddiasında ıırar etti. 

Reisin bir ıuali tlzerine 
bütUn tahkikat evrakının Ga· 
lip Beyin arkadaşları tarafın
dan tanzim edildiğini ve vak'a· 
nın ıckil ve mahiyetini tebdil 
.!ttiklerini, kendisinin mlldafaai 
11efis mahiyetinde silih kullandı
ğını, bütün tahkikatın iki tahide 
istinat ettiğini, bu ıabitlerden 
birisinin çocuk, diğerinin de 
eskiden yalancı şahitlikten 
mahkQm olduklarını s6yledi. 

Maznun bilAbare dedi ki : 
- Galip B. benim hududu 

milli haricine çıkanlmaklığım 
için Mnddeiumumilif'e teakere 
yazdı. Fak at tahkikat eınasın• 
da arkadqlan bu teskereyi 
yok ettiler. 

Evrakı tahkikiye iae Müfit 
Beyin Galip Beye yolda tesa
dnf ederek ateı ettiğini gaı
teriyordu. Mnfit 8. bu tahkikat 
evrakını, zabıt varakasını, ke
tifnameyi kabul etmiyor, BJn· 
ları tanzim eden Adliyecilerin 
kendisine dll!lman olduklarına 
ileri ıUrOyordu. 

MOddeiumuml mua•;inl Sabri 
Beyin talebi yeçhile diğer ,a!ıit
lerin iıtin&be tariklle ifadelr 
rlnin ~lınmasına ve mahke
menin bqka bir gtlne bırakıl
muına karar Yerildi. 



11. Ağustos 
SON POSTA Sayfa S 

• 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Neler Olup Bitiyor ? Dil Anketi 

Bir Mütalaa 
Muhterem efendim; 
Yeni Matbuat Kanununun tan• 

tlnıinde zabıta vak'alarının mu· 
faııalan yazılmasının neden do· 
layı menedildiA'i anlaıılıyor. Bir 
hıraızan veya bir yanke1lclnin 
işlediği ıuçu, onun bir kahra· 
tnanlığı gibi göıtermek ne derece 
•hea ise kabadayılık 1evdaıı ile 
~a.liil olanlarm raıgeldiklerine 
•~Ue tokata girişmelerini hariku
lade bir şecaat nilmunesi bilmek 
ve bildirmek te o derece gariptir. 

Milletlerin Harp Borçları - Deniz 
Silihları işi Günün Meselesidir 

Halit Ziya 
Söylüyor 

Bey 
••• 

Buna rağmen aon ıünlerde bir 
faıete başmuharririne Babıalide 
Y•ptlan tecavüzil di~er blr sıazc
tenin, sayfalarında sütunlar do
luıu yazılarla methü aena etmesi 
l'e a)eJade bir zabıta vak'aamdan 
haıka bir kıymeti olmıyan ıu 
hadiıeye fevkalade bir ıek.U ve• 
tilnıeıindekf mana nedir? 

Halka dere vermek lıtlyenler 
6trenmeliJer ki her ıenç hamiyet 
••hibl ve hak &tıkıdır. Fakat 
haıniyetlertnl başkalarının arzu• 
ları veçhile aarfetmezler ve her
keıten ziyade hakkı tefrik ederler. 

Ben bu kanaatteyim. Siı: •• 
derainiz? 

T. Mazhar 

Bir Tenezzühe Dair 
Darilşşafaka her ıen• bir denlı 

tenezzühü yapar. ilk ıeneler bu 
tenezzüh çok kibar oluyordu. 
Fakat ıon iki bine biletler ru· 
gele .atıldığı için izdiham fazla
laştı. Herkeı ıazın bulunduğu 
Otta 11alonda oturmak iatlyor ve 
bu yüzden birtakım münakaıaJar 
oluyor. 
Vapur bir yerde durup ta dışarı 

çıkıldıktan aonra geri dönüldüğü 
ıaman eski yerinin başkası tara
fından işgal edildiğini görenlerin 
münakatalrrı da garip oluyor. 
Bunların linüne geçmek 'için hl· 
letlere numara konulmalıdır. 
Tertip heyeti bu ciheti ,.az öniln· 
d4 hulundurmahdır. 

Karllerlnl:ııdea 

Cemil 
Tahdidi Teslihat 
Meselesi 

Cevaplarımız Ne Vaziyette 
Şeyda Sami Beye: Bu ay nihayetinde Franıiz 
Efendim, buyurdutunuı nzl· Baıvekili Laval ve Hariciye 

yettc aize hak vermemek müm· Nazırı Briyan Berlini ziyaret 
kün değildir. Salahiyetin lıtimall edeceklerdi. Tahdidi teslihat 
ıneaeleıine çok iyi temaa ediyor· meselesi mevzu bahaolurkeo 
•unuz, yalnız ortada bir de hu· bu ziyareti İngilizler manidar 
kuki vaziyet vardır. Mektubunuz- buluyorlar. Diğer tara.fta!1 
dill iımi geçen müenese her de- Fransızlarlar İtalyanlar gemı sı-
faaında mukavelenamesindeki J )Ahları hakkında miıd' ~a1kere~rl~ kayitlerden bahsetmektedir. Bu ne devam et~e~te ır e~: • •. ı 
nıukaveJename meıeleai halledil· gemilerin yemlerıle degıştırıl-
nıeyince bu 1,e eaaah bir nihayet mesi meselesi de Fran~ı~ .l~al· 
-.ernıek mümkün değildir. yan noktai nazarlan bmbırıne 

Bunun en iyiıi ıehrln kendi yaklaşmıştır. Fakat Fransa 
lrı•lına kendisi aahip olmaktır. Alman gemi inşaabnı, ltalya 
~ - da Fransız inşaatını yakından 

-=== TAKVİM takip ettikleri için esas mesele 
- Almanyanın deniz silahlarında 

ouQ sı -12Ağustos-931 Hısır 99 ittihaz edeceği karara bağh 
Arab1 Rumi 1örünilyor. * 

,, ·RebUlevvel-!50 so. Ha:ıılran • Ut7 Çıkan bir rivayetin İngiliz 

.. 

Bir hafta kadar evvel Graf Jeplln ba
lonu kutbun ea ıtmal noktalarına 
kadar rtttl, ke,lfler 7aptı. Hiçbir vuata 
anın bu derece ileri noktHına vara
mamaI.tı. ilk S'elea bu resimler, Fran• 
ıo•• oJef to rajuıda Huker denilen 
ıaevk ,bu mev~lde Ruılann Maltgln bu 
kıran Yapurunu •• balon ıepetlnln buı• 
!ar llatilae nuıl konduğunu röıterlyor. 

'Bugünkü 
Buhranın Sebebi 

"Hiçbir Lisanın tarihinde Onun Muhtelif lstihale
lerine Encümenler, Heyetler Hakim Olamamışhr .,, 

( Bat tarafı l inci aayf ada ) ılden Falih Rıfkımn liıa• 

Bizde kaide, fiillerin cevhe· nına kadar geçirilmiş olan 
rl bUtnn tasrif esnaıında de- lıtihaleleri tetkik edersek g&
ğişmemek ve lAhikaların bu rllrüz ki bu cereyan biç te b~ 
cevherin tasavvutuna tabi tu- mühendisin tersim ettiği yolu 
tutmasıdır. Yeni lmllda, fiille- takip etmiş değildir. Lisan• 
rln müsbet halinde bu kal- Jarda vukua gelen cereyan .. 
deye riayet ediliyor. Dil En- )arda tepelerden inen suların 
cDmeni naııl karar verdi, onu kendi kendileri~e açtıkları 
bilmiyorum. Fakat görllyorum tabii izler gibi yine tabiatln 
ki fiillerin menfi halinde bu ıevkile vukua gelir. Ezcümle 
kaideye dikkat edilmiyor. Biri Fransa Akademisi. •. 
hafif, diğeri sakil iki masdar 
alalım: Gelmek - kalmak. Bun- - Müsaade buyurulursa 

Beyf endi, sırası gelmişken 
larm menfilerl gelmemek, kal- encümen hakkındaki sualimi 
mamaktır. Kaidece nefi edatı 

ıorayım. Biraz da Encümen 
filin cevherinden addedilerek meselesini konuşalım. 
tasrif esnasında değişmemek 
lizımgelir. - Zülfi yare dokunacak 

Halbuki tasrif esnasında amma, hakikati söylemelidir. 
değifen istikbal ve hal siga· Herşeyden evvel yapılacak 
larında gelmiyeceğim, kalını- olan şey bir sarf kitabıdır. 
yacağım, gelmiyor, kalmıyor Tabiatile imla meselesi de 
yazılmak icabeder. Telaffuz aarf kavaidi tesbit edilince 
edenler me ve ma Uzerinde halledilmiş olur. Bu maksadın 
tevakkuf etmiyerek hafifçe temini için ameli çarelerin 
kayabilirler. Fakat bu, tevak· habnma geleni tudur: 
kuf etmek istiyenleri kaideye Kendilerine bu vazife veri· 
tebaiyet etmekten menedemez. lecek zevat filan veya falan 
Hele İmli bu iki sınıf telAffuz resmi makamın namzetleri ol
erbabının ihtilafına feda edil- mamalıdır. Ben öyle diişilnll
miyerek esasa riayet edilmek yorum ki bu işi yapmıya en 
mecburiyetindedir. salahiyettar olanlar orta mek· 

İkinci sualinize geliyorum: teplerle liselerde lisan tedriı 
Hiçbir lisanın tarihi mevcu· eden muallimlerdir. Fenni ve 

diyetinde onun muhtelif isti- ilmi ıstılahat meselesini halle
halelerine encümenler, heyet- decek olanlar da DarUlfUnun 
ler hAkim olamamıştır. müderrisleridir. 

-Surigede /Ik Lisanlara gelen kelimeler, ittihat •e Tarakki hükQmetl 
Alfabe rü:ıgirJann kanatlarından ya- zamanında bir lstılabat Enen;. 

but kuıların gagalarında te· · k'I 1 
Bir lngiliz: aazetesi, bugfin- Bulundu menı teş ı o unmuştu. Bir 

e sadüfen gelip ıuraya buraya 
kn ikbsadi buhranın sebep- • Paristen bildirildiğine göre dağılan tohumlar kabilindendir. müddet riyasetinde bulundum. 
lerini araştırmış, fU haberi Şimali Suriyede mühim eski Kimisi çürüyüp gider, kimisi Her içtimada yüzlerce albn 
veriyor: es~rler meydana çıkarılmıştır. müsait bir toprak bulursa, verildiği halde belki yüz tane 

Bugün ln.giliz bankalarındaki Bu heyetin elde ettiği eserler- tenebbüt eder. Tabii tedris ıstılah tesbit edilemedi. Istıl-
t ·ı· den biri milattan on dört asar ı h 

mevduat (860) • milyon ngı ız evvele ait bir kütüpaneyi Aleminde resmen tesbit edile- a meselesine gelince; öyle 
lirasıdır. On hır sene evvel meydana çıkarması ve bu kü- cek istılahat~ bu kabilden ad- zannediyorum ki, mümkün ol· 
ise (494) milyon idi. Buhranın 1 tüpanede ilk alfabeyi bulması- detmiyorum. Eğer bu nazariye duğu kadar Arapçadan kaç• 
para biriktirilmesinden ve hal· 1 dı~. Bu defa da kütüpanenin doğru ise, iatimzaç edilecek mak ve bütün dünyaca kabul 
kı arasını i !etmemesinden dlger kısımları meydana çı~a- netice ıu olacaktır ki, ne Ça- edilen ıstılahları kabul etmek 

n P . ~. . ş r rılmıştır. Bu kısım da F enıke aataycadan, ı ne Uygurca dan, f d J ı kt F k t .. 
ileri geldıgını yazıyo • tarihıne ait yazılar, lôgat ki· ~ ' ay a ı o aca ır. a a oteoe 

ne Çince veya Afnocadan alı- d b • n t · 11 Harp Borçları t~_Pl~!ı ve silaberler~. zarif altın nacak kelimelerin lisanda ta- en erı teess s e mlf ıstı a• 
gumuş tuvaletler, yuzlerce va- hah kaldırmağa teşebbüs et· 

iniyor zolar, pişmiş topraktan, su ammtim edebileceğine kail mek hem .zait hem de muzır 
· m J • d k t ı b değiJim. Lisan erbabı muhtaç 

t T ce People gazetesı, ermer erm en u u ar u- ld k olabilir.,, 
ngı ız . . kili i)e lunmuştur. Bun1arın arasında o uğu elimeleri kendiliğin· 

İskoçyada İngılız Başve ilah Astarteyo ait kıymetli den bulur. Fazla bir yllk teı· Halit Ziya Beyefendi ile da-
Amerika Hariciye Nazırının ziynet eşyası vardır. kil eden kelimeleri de ken- ha bir hayli konuştuk. Ayrı-
harp borçlarını indirme nıese- Fransada Fırtına diliğinden atar. Daha eıki lırken öyle döşünüyordum ki 

· .. .. t" kJ · • haber ve- eski lisanın usul ve kaidelerı'ni 
lesinı goruş u erını Cenubi Fransada şiddetli tarihlere çıkmıyarak Şina-
riyor. Uevletlerin bu yüke t~- bir fırtına çıkmış ve büyük __ , _____ , __ ~- külliyen atmağı ve ebediyen 
bammül edemiyecekleri neti- sertlik göstermiştir. tir. Birçok yat ve bahkçı ge- unutmağa mahküm bırakmağı 

G1bıeıı09· s2 5,07 Akıam 12.-119.13 cesine varmış ve yarı yarıya Tulon şehrinin bir kısım mil erinin akibetinden endişe asli arzu etmiyorlar. Ve bu 
Otıe s.os 12,11 Yatıı t.44 20. ss indirilmesini düşünmüşlerdir. ı sokakları irmak haline gelmiş- ediliyor. gayet tabii. 

~-ı~•~dı:::::::::ı.=s7~16=.ı=o===lm=ı=a=k==7=.s=6,=3.==U====r~iy=o=r=·==::::::======~====:::=====~~~~~~~~~==~===:::::::~===::=~:=================~==~=::B=i=lm=e=m===a=r=b~k=.================================= 
"' - Hayır, kat'iyen... - Hjç, Öfke ile ilave etti: 

,!!ktt-:;:;;:vantt vakıt-e-;:t:;aaatl muhafazakir par~isi re!si !'d· 
Baldvinin giılı bır vazıfe ıle 
Amerikaya gideceğini bildi-

HUCIKTIR ____ 
SERVE -R BEDi 

? J ocuksun, çocuk... Atıf Bey 
- Ben hissetmiyor muyu~ !eni bir türlü aldattı, Ferit te 

Sen benden nefret etmıye b k türlil aldatıyor. 
h~şladm. F eritle baş b.aşa k~l- a~:ıımin bağırdı: 
dıgın günlerden berı aenın _ Hayır. Ferit beni aldat-
•klın bulutlarda... Hem daha dün F eritle 

mıyor. 
- Hayır abla... 1 nıemi tavsiye eden ıen 
- Biliyorum ben .•. Hatta ~v ~~ miydin? 

•enin benden gizlediğin. bir ·~ Fakat bu kadar amballe 
hatıra defterin elime geçtı. 

1 
.. nı blluıiyordum. Adeta 

N N d' ·o o acagı ermin kızardı. a ırenı k d. i kaybettin. 
~6ylediği doğru idi. Bu ?ar- en ın Kendimi kaybetmedim 
1>eden istifade etmek lstıyen -
ltadın devam etti : ben. 

Te/rikamız : No. 108 

HUCAÖA 

evet, kaybettin. 

_ Sen çok safsın, çok... Yüzünde hüzün ve istihza Nadire hararetleniyordu: - Atıf B.seninle evlenmek 
Fakat ben seni mazur göril- vardı. - Atıf B. aeni 6yle bir lıtemiyordu. 
yorum. T ecrübe:.ı i o.;sin... Atıfa Nermin Nadireye biraz da- gUzel aldattı, öyle bir güzel - Evlenemezdiki. 
ne kadar kolay aldandığını ha yaklaştı: aldattı ki... Onu yalnıı ben - Neden ? 

? - Atıf B. beni aldattı, bilirı·m. - Zaten evliydi. unutuyor musun (Ar ka11 nr ) 
Nermin bağırdı: fakat benimle daima açık 
- O vakit ben 6ksüz bir konuştu. Beni iyi şeylere teı-

çocuktum, muhtaçtım. vik etti. Evlenmemi lstiyeo 
- Evet, öyle, ben onu odur. Şişlideki evde okadar 

aöylemek istemiyorum, Atıf B. glizel sözlerini duydum ki ... 
aeni başka turlU aldattı. Nadire mAnah bir hareketle 

- Anlamıyorum? başını salladı: 
- Sen onu bilmezsin. Yavrucuğum, dedi, 
- Neyi bilmem? aldanma, aldanma... Hiç kim-
Nadire sustu. Dilinin altın- ıeye inanma... Sen Atıf Beyi 

da bir~ey var gibiydi. Nermin iyice tanımadın. 
ayağa kalktı ve Nadireye - Ben onu senden evvel 
doğru iki adim attı: tanıdım. 

- Neyi bllmem abla? - Fakat 
Nadire mırıldandı: nımadı1L. 

benim kadar ta-

l 
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Buharada Gaz te Çıka m Ve Ok mak 
Yasak Olduğunu Hayretle Öğrendik 

YAZAN: 

r 
İyi amma. Buharalılar dnu- ' 

-61- kabil bir sual ile ikmal ettim: 1 
- Üç buçuk senedenberi 

hllkı1metimiz namına vazifeten 
Efganidanda bulunduğumuzu 
biliyoraunuz, o halde bizden 
vesika sormaktan maksadınız 
nedir? 

yada olup biteni öğrenmek l 
istememekte serbesnrler, fakat 
biz vaziyeti öğrenmek istiyo-

ruz. 1 
Hacı f amali Beyden rica 

ettik: 
- Bize TUrk veya Ruı 

gazetesi bulduramaz mısınız? 
Hacı İsmail Bey: 
- Çalışayım, dedi. 
Bir defa bu noktayı ıöyle 

böyle hallettikten sonra Buha
rada gazete okumanın neden 
yasak olduğunu tamika koyul
dum. Maalesef karşıma Müsltl
man tarihinin ıon devirlerinde 
her tnrltl terakkiye enğel olan 
hocalann çıktığını gördUm ve 
6ğrendim ki: 

Buharada bazı gençler ga
&ete çıkarmak teşebbüsünde 

bulunmuşlar ve yeni fikir 
neşrettikleri için hocalar tara
fın dan yeni miislüman, Yahu
diden dönme mlislüman adde
dilmişlerdir. Aleyhlerinde der
hal bir de fetva çıkmış : 

- Bunların neırettikleri ya
sıları okumak günahbr, denil
miş ve o zaman bu biçarelerin 
aleyhine sun'I bir galeyan icat 
edilmiş, içlerinden tutulanlar 
6ldürül~iif, kaçanlar tekfir 
edilmiş. 

Bu hldisenin Yerdiği neti
ceyi kolaylıkla tahmin ede
bilirsiniz. 

Buhara, gözlerini hemdevri 
olan ilim ve irfana karıı kapa
yan bu~ hocaların elinde. Bir 
ldSşeye çekilmiş, kürrei arzdan 
haric bir seyyare halinde 
yaşamakdadır. 

Memleketin ( ı 18) bin kilo
metre murabbaı toprağı ve (3) 
milyon nUfusu vardır. Basir 
dağlarının şuabahndan olan 
Hisar dağlan ile; Ümmüderya 
arasında sıkışık, Asyamn koytu 
bir kenarında olduğu için şim
diye kadar idamei mevcu
diyet edebilmiştir. 

Çünkll kavgasız, ilirültüsliz, 
hululü muslihane ile yavaş ya· 
•at elde edilebileceği dOşil
Dillmfiştrir. Fakat kısa bir za
man sonra ne olacaktır, bunu 
tahmin etmek güç değildir. 

lf.. 

Bugün Behram AH B. bir 
aralık bizl ziyarete geldi. Öte
den beriden konuştuk, derken 
basbühal umumi vaziyete inti
kal etti. Dfinyanm mutelif hl
diselerini gözden geçiriyorduk. 
Bu arada muhatabımız bizden: 

- Yanımızda Osmanlı hn
kümetl tarafından veril'Dİf bir 
vesika olup olmaJığım aor
ınaz mı? 

Bu sual bir Buhara memu
runun ve neden aonra irat 
edeceği bir aual değildi. Hiç 
fÜphc etmiyorum, Behram 8. 
bu dakikada, bizi Efganistan• 
dan beri takip etmekte olan 
korkunç bir hayale tercftman 
oluyordu, derhal cevap Yermek 
lbımda: 

Behram Beye cevap verecek 
kadar vakit bırakmadan ilAve 
ettim: 

- Fakat madem!d vesika
Ianmızı görmek istiyorsunuz, 
buyurunuz! 

Derhal cebimden hükf1me-

Türkistan ı•lılrlerinln çarşıları 
' J timizin Bereketullah Efendiye 

ıımamlgetle bıı ~kildedir. verdiği üçfincü rütbeden bir 

- Tabii, dedim. Maamaflh, 
şurasını da unutmayınız ki, biz 
size Türkiye bnkümetl tara· 

fmdan memuren geldiiimizl 

söylemedik, Buharayı resmi 

surette ziyarete geldiğimizi 

de iddia etmedik. 
Efganistanda bulunuyorduk. 

Eğlence Yerinde 
Saç Saça Kavga 

Eden Ahbaplar 
Geçen akşam Belvtl gazino

sunda mevcut müşterileri hay
rete düşüren bir hldise olmuş
tur. Vak'a ıudur: 

O aktam birçok kimselerle 
beraber ga7.İnoya gelen iki 
çift mllnavebe ile bir hayli 
danı ettikten sonra bir ara 
bu çiftlere mensup hanımlar
dan biri, kendisine ait erkeğin 
arkadaşı olan hanımla dans 
edişinden kıskanmış, ant bir 
buhrana tutulmuş, üzerine is
pazmozlar gelmiş ve bu buh
ranı saç saça sunturlu bir 
kavga takip etmiştir. 

Fakat vak'ayı gören cazbant 
şefinin gürültülü bir havaya · 
başlaması, bereket versin, bu 
nıiinazaayı gürültüye getirmiş 

ve pek az kimse farkına var
mışbr. Eğlence yeri, kavga 
yeri olmamak gerektir. 

Bir Banka Aleyhinde Dava 
Amerika hükumeti, kanunu

evvel buhranında iflas eden 
Müttehidei Amerika Bankası 
aleyhine 2,5 milyon dolarlık 
bir dava açmıştır. Bankanın 
kırk müdürii basiretsizlik, sahte 
bir muhasebe sistemi kullan
mak ve ih01al ile maznun
durlar. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Hint kanı 
ALEMDAR - Ceza r acfahethan•lerl 
EKLER - Son çarlar 
ETU VA L - Dat çocukları 
GLORYA - Gece lçiııd• bir ıJlk 
KEMAL 8. - Hacı Murat n· cld Maraiz 

Kolfnmor tarahndaa 
M A J l K - Hacı Murat 
MELEK - Gel nleııellm 
FERAH - Mubtellf temılllw 
OPERA - Buldak Driimont 
f IK - Kıralıça Aşkı 

OıkUdar Hal• - Hayat zehirleri 
Takılm - Varyete 
Çffllkparlu - Su 
Kı.- kule1I parkı - Dari!tta.11111 

T ASHlH - Otuz kiti araaıada tak
alı• edilmek az.,.. yapılaa aeıı.tlerde 
2AS77 yutlacaiı.aa ıehnn 50377 yazıl. 
••ıtır. TubJh oluaur. 

IMHayoha Omtt GitHI 

Memleketimize dönmek liıım
geldi, bu yolu ihtiyar ettik, 

nişanın fermam ile Muamelatı 
zatiyeden bana gönderilmiş 

olan bir tezkereyi çıkardım: 
- Buyurunuz! dedim. fakat memleketinizden geçer

ken bir kere de milsaadeleri 

oluna Emir Hazretlerine arzı 

tazimat etmeyi düşündük .• 

Bereket versin Behram Bey 
fermam okuyamadı, tezkere
den de birşey anhyamadı, susup 

Behram B. bu cevabı din- kaldı. 
lerken susuyordu, aözümil mu- (Mabadı yarın) 

[ VAPURLAR 1 ?rm~~ Y a~?.1nı 
BugUn Beklenilen Vapurlar Dı~katsız!ık w Yuzunden 

Nilüfer - Türk - Mudanya Bır Haylı Agaç Yandı 
Gemlikten 

Uğur - Türk - lzmitten 
GUzel Bandırma - Türk -

Bandırmadan 
Afrodite - İtalyan - T riyes

teden 
Lamartin - F ransıı - Mar

•ilyadan 
Dalmaçya - ltalyan - Tri

yestcden 
Mera:ıo - İtalyan - Odesa 

Köstenceden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Ege - Türk - İzmir, Pire, 

lskenderiyeye 
Mersin - Türk - Ayvnlığa 
Mahmut Şevket Paşa -Türk

Hopaya 
Gülnihal - Tiirk - Bandır

mava 
Asya - Tlirk - Mudanya 

Gemliğe 
Albanya - İtalyan - Cenovaya 
Merano - ,, -Triyesteye 
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Gelenenak geri verllıan. 

llblardu meıwlrot alı11 ıuı. 

Çatalcanın Karacaköy nahi
yesine tabi Karamandere kö-
yü hududundaki Karatepe 
mevkiinde vakıf ormanlar-
da kömür yapan Kabakçalı 
Hacı Osman oğlu Alinin tor
luğunclan ormana kıvılcım 
sıçramış ve orman atef almış
tır. Köylülerin çalışması neti· 
cesi olarak ( 1 O} dönüm yan
dıktan sonra yangın söndürül· ' 
müştiir. 

Gandi Ve Hindistan 
Gandi Hindistanın vaziyetin

den çok müteessirdir. Birçok 
cemaatler, taleplerini cebrll 

şiddetle kabul ettirmek iste
mektedirler. Gandi, bolşevik
lik tesirile gösterilen bu ifra-

tın İngiltereye yapacağı aeya
hati tesirsiz bırakacağını söy
lemiştir. 

MUessef irtihal 
Otuz sekiz senelik temiz 

bir Adliye hayabndan sonra 
tekant edilen ve birkaç sene
dir Cerrahpaşa hastanesi Bq
katipliğini yapan Mahmut 

Sadık Bey evvelki gtln vefat 
etmiş, cenazeıi dün Topkapı• 
dald aile kabristanına defne
dilmiştir. Merhumun mahdumu 

İstanbul Beşinci Mustantik 
Mehmet Sadi Beye ve aileıl 
efradına taziyetlerimizi beyan 
ederiz. .. 

Pederim Mahmut Sadık B. in 
gerek hastalığı mnddetince 
hastane doktorlan tarafından 

gösterilen ihtimama, gerek ce
naıe meruimine iştirak eden
lere ayrı ayrı teşekkllre tees• 
sllrllm mini olduğundan alenen 
teıekkür ederim. 

l.tanbul Betincl MOıtantflı 
Melamel Sadi 

1 

Ağustos 11 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
'1-- ~ ~ 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? Bu 
sene tahsilinizi ikmal etmek üzere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek lizere bütnn mektepler hakkında her turlD 
malumatı vermiye amadedir. Mektebinizi seçmed~n eY. 
vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hc..~kınd• 
bizden malumat isteyiniz. 
Y aln z cev:ıp için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffetmeyi 
unutmayınız. 

Alman Ticaret Mektebi 
Fikret Fuat Beye: 
Alman Ticıırct Mektebinin tah

nl müddeti bef aenedir. Mektebe 

* 

munta:ıı:.am talebe olarak devam 
ed1:bilrnek için iyi Almanca bil
mek lazımdır. Almanca bilmiyenler 
için iki ıene ihznri sınıflara de
vam etmek mecburidir. ... 

Liselerden Hangisine 
Gireyim? 

Susığırlıkta Daniş Beye: 
İstanb~l liselerinden her hangi 

birisi:ıc çocuğunuzu gönderebi-
lirsiniz. Hepı:ıinin kendine wöre 
faik tarafları vardır. Mali kabi
liyetiniz müaaitse çocuğunuzu 
Galatasaraya vermenizi tavsiye 
ederiz. Senelik ücreti 400 liradır. 

Diğer liselerin ıenelik ücreti 
340 liradır. Ecnebi mektepleri 
tavsiye etmeyiz. Fakat nihayet 
bir ecnebi mektebi tercih etmek 
lazım gelirse, Amerikan Robert 
kolleji tavılye ederiL 

Giaelerin duhul feraitl orta 
tahıUi ikmal etmit olmaktar. 
Maamafih liselerin orta kısmında 
mevcut olduğu için çocuğunuz 
herhangi bir sınıfa kaydedilebi
lir. Yalnız •imdiden tahriren 
müracaat ederek çocutunuzu 
kaydettirmeniz ve teferrüat hak
kında tafıilit lıtemeni:ı muvafık 
olur. .. 

halindedir. Mektep açılmamııtır. 
Binaenaleyh fada malümat Ter• 
mek mümkün değildir. .. 

Askeri rnektebe Girebilirmiyi111 
Kılıçali rnahalle:sinde Muhar· 

rem Beyeı 
Sekizinci ıınıh henüz bitirme• 

dlğiniz için aakeri liseye girmekte 
müşkülit çekersiniz. 
Darüşşafaknya girerek lise tah• 

ailinizl bitirmeniz daha muvafık 
olur. Sekizinci aınıfı bitirdiktea 
ıonra askeri liaelerden birin• 
yazılabilirainiz. Bu suretle emeli-
nize doğru yürümüş olursunuz. 
Darünafaka hakkında evvelki 
nüshalarırnn;da malumat nrll• 
miştir. O nilıha adresinize gön• 
derilmittir. 

Askeri Mektepler Hakkında 
AdanadaJ Lise karşısında 

Rahmi Beye: 
tık mektebi bitirdiflnlıo dair 

ıabadetnameni:ıle askeri llıeler
den birine müracaat eder Ye crt. 
tahılll yapmak üzere kendlnl&l 
kabul ettirirsiniz. Askeri mektep. 
lerin aradıA-ı evaafı halzıenla 
girmekte müıkülit çekrnezainia. 
Bunun için de şimdiden lıtanbul
da Kuleli nyahut Hahcıotla 
Aakeri Lise Müdlriyetlerine mG• 
racaat ederek izahat lıteyinl&. 

.. « 
lstanbnl Hocapaşada Talat Beyeı 

Askeri mektepler hakkında 
yukarda verilen izahata okuyu• 
nus. Aıkerf Senayi mektebine ba 
ıen" talebe kabul edilmiyecektır. 

Usta lnsaat Mektebi 
Uzunköprüde İbrahim Tali B. 
Ankarada bir Uata ve inşaat 

mektebi açılmaaı henüz karar 
""""'-=:z===-=============-=-=====-=-="""""'--

r 
Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ..• 
Jozi!f Hasit Efendi: Ne~'- ' 

eli ve uysaldır. 
Birşeyin iç ta
raflarım tamik 

ve tetkik et
mez, zevahire 

1 
ve alayişo ve 

ı 

b aş k a 1 a rının 

iradelerine ti- ı 
bi olur. intizam 
~uyudatını ih-

_..mal eder. 

• 
1 cıldcı be:· · Ağırbaşlı Ye 

., -

-- ciddidir •. Sami-

miyete kapılır. 

Usul ve nizam 

haricine çık

maz. Mes'ull

yetten endi9e 

eder. İtlerini 
intizamla ne

t l c elendirmek 

ister. 
... t' 

lsmall Üzegir begı Benllji
ne fazla ehem• 

o 

ınlyet verilme-

tlnl ister. Ta· 

bakkilme, ıul 

muameleye ta• 
~-ttı1111J"1 hammtıl ede· 

mez. Şıklığı •• 
kadın mevzu· 

Janm ihmal et· 
mez. 

.... o.,.,,/pf Sn "'"i beg: Ablgaıı 
ve işgilzardır. 

~~-r,qm~~ Kanaatklr, ser 

ıeyıc.· •'
faatlerlnl 

aiı ve llkayıt 

<leğildir. GO· 
.!lı.1ilıiıim rültüln konUJUI. 

Bir ıeyln hata 
ve kusur ta• 
raflarmı daha 

evvel görilr, 
hiirriyetinl fu· 

sever, havai 
me4gu. olmaz, men

müdriktir. brıftu 
müctenlptir. 

« 
103Şelıreminlnd• Alımet Bed· 
ri beg: 

(Fotoğrahıua dercini arzu etınlror) 

Boğ3.Zlru Ye rahabnı ıever. 

Yorulmaktan tlşenlr. Gfrlttllt 
iti aımederae htlıntl ıuretl• 
neticelendirir. Takdir ve tevec
cühten hoılanır. ç~ Luk ahpap 
olur, ıesssi:ı dl·ğildir. Deredea 
tepeden konuıacak ıey bulur •• 
r '! ş-ayl anlamak marakındadır • 

· Hagım El. 
M a irurdur. 
Ken'11ılne e· 
hcmmlyet yr 
ril:ueıinl ister. 
Göztı bnynk
J!U.-tedir. Mur 
meleainde ueır 
ket vardır. Mu
hit ve mıı~•· 
tabına aı iti
mat ede ... 

' l 

1 
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Tayyare Piyangosunun Keşidesine Başlandı 

• 
Bugünkü Keşidede ikramiye Kaza .. 

Abdülhamit Rusya ile lngil-ınan No. lan Aşağıya DercediyorÜz 
tereyi Birleştirmeni~ ~!r Feli-

1 

ket Olacağını Soyluyordu 
L NAKtLlı ztv A ŞAKIR _ 48 

· ( Herhakkı malrfaztlrır) k 
B (A i · h ni) meaeleıl 1 dudatmı bttktU ten ıonra; 

o - eni, 93 harbine Mitat J - B y nıl rul a k ? - Rumlar Yunanlılarla fik-
ı-aşa n ükl di E" b Yar.. u nası o aca .. le l 8 r e · ger ana _ o cihet kolay. Her yer- ren m.llttebittlr. Ve.. başka 
e~ sa~dı, işi sulh.an te~-viye de kilise var. Hıristiyan asker· emelleri vardır; Bulgarlar da 

erdım. 313 harbıne gehnce; ler kiliseye aidebilirler. Has- keza Ermenilere gelince, on-
onun d bb'b. d w d ' .., . 
d ., a müse ı ı ' ogru an tahanelerde, ağır hastalara ların da fikirleri başkadır. Ben, 
h:;'b~ya. Yunanlılardır. Beı!, papaz gelir ayini ruhani yapar. hepsini bilirim. Vaktile, saray
hir 1 hıç ıe~mem. Ve.. kat i _ Eh muh3rebe zamanla- larda aşçı, . kile~ci, kuyumcu, 
h mccburıyet olmadıkça rında ?.. sofracı, terzı.. vükelA konakla-
O~p e~mesini de istc~1em. _ Muharebe zam~n!arında rmda da ayvazlar hep Ermeni 
. un lçın, ı:amammda bırçok bizim, islam askerlerının ca- idi. Herkes onlardan o kadar 
~Yaıt hadiselerin önüne geç- misi var mı ki Hır~stiyanlann emindi ki : 
nı. Başka devletlerin; ancak da kilisesi olsun. Bızde nasıl, Harem ağalan gibi, çoluk 

.>rdularla halledebileceği birçok imam bir ağacı (mihrap) yapı- çocuk arasmd.:ı gezerler ... Hat-
n_ıeseleleri, hazan bir aefi- vererek namaz kıldırı~orsa, ta ayvazlar harem dairelerine 
rın karısına bir pırlanta sizde de papazlar ağaca ıstav- bile girerlerdi. Günün birinde, 
~erdanlık ... Bazan da Avrupa roz asar, ayin yaparlar. Muha- içlerinden bir papaz çıktı. Er
rıca]i siyasiyesine nişanlar ver- rebeden sonra ayn ayrı mezar- meni muteberamnı bir araya 
~ekle hallettim. Zamanımda iar kazarlar ... Telef olanlar, i~am- toplıyarak; ( Bu, böyle olmaz, 

Vrupa kaç defa ( barbı um~- huın ve papazların nezaret& al- biz ebediyen hep böyle Güfli 
~i) tehlikesine girdi bilir mı- tında bu ayrı mezarlara koyarlar. işlerde mi sürüneceğiz ? A vru· 
•anız? B t yaptım Ef ·ı b iil ~ h ·· .. ~n; ne yap ım ' Ya vakim • ı e u m .~: pada bir mektep açalım. Li-
B una rnanı oldum. Amma nasıl? katım iyi bir netice vermedıgt san öğrendim. Ulum ve fünun 

•öu~~ b~n b~irim ... Size şuk.~d.?1' gibi, ' hıristiyan rüesasından tahsil edelim. Buraya gelelim. 
Y ıycyım kı benım en buyuk b ti ı yaptıgv ım B d d · · · aiy .. ff' k . 1· ·ı· diğer azı za ar a ' iz e evlet mer urıyetme 
ası muva a ıyetım, ngı ız- d ti lan . · · · lerl R l b. 

1 
. A mUşavereler e, ma up 0 geçelım) dedı. Ermem zengın-

e us arın ır eşmcsme mi:l- . h l f edi . b fik · · k · bi olmaktı. Ben; her çareye semereyı usu e ge ırm • lerı de u re ışhra ettı. 
baı vu ak İngilizlerle Rusları Baktım olmayacak.. .Ben. de (Venedik) te bir ada üzerinde 
hize t ralrl .. k' d h. bir ınese- vazgeçtim. Bilmem, şımdı na- cesim bir bina aldılar. Her 

aa u e en ıç ? H . b" d b 1 ı·· . ·ı I" f·· led b" , . d. Jngiliz- sıl epsı ır ara a mı u u- tür u sımayı ı e u um ve ununu a ırıeşhrme ım. . . , 
lerle Rusların filen birleştiği nuyorlar ?.. . camı bır mektep ya.pblar. Er-
ııırij0 k t k k Ve Atıf Bey, cevap verdı; meniler, bu mektebı açhktan 
o , ıyame opaca. ·· . B' d · 
dünya, kana boyanacaktır.,, - Evet efendım. lr ara a sonra, burada bırçok a.dan• 

Bu esnada, Şöhreddin Ağa bulunuyorlar. yetiştirdiler ve adam ~e~:şltt 
geldi, Abdülhamidin kulağına - Nasıl geçiniyorlar? dikçe de hükümct ı;ı: ·· 
hirşey söyledi. Herhalde, içer- - Kardeş gibi. girdiler. 
den, kadınefendiJerden bir AbdOlhamit, ademi itimatla (Arkas. \ .,r> 

haber getirmitti. ···--------

Ben de, mektuplarımı ikmal Mecıı·stekı· Mu·· zakerenin Zabıt-
etmek bahanesile kalkbm ve 
hemen odama gelerek Abdül-
lıaınidio şu siyasi fikirlerini ve J a r ı n ı A y n e n 
tıoktai nazarlarını unutmadan 
"a bir harf kaçırmadan kayde 

Yazıyoru .. 

haşladım. 
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Bahçeye nu:ır orta odaya 
girdiğim zaman , Atıf Beyle 
.\hdülbamidi derin bir bahse 
R~iııniş buldum. Abdülhamit 
dıyordu ki: 

- Gayrimtiılimlerin askere 
llıntllası, çok nazik bir mese
tdir.On Uç, .. on dört ıene evvel, 
tn bu işle meşgul oldum. 

~Q ınesele lıakkmda bir ın~z· 
lta tanzim ve arzederek fık

~ll:li istimzaç etmişlerdi. Ben, 
una cevap vermeden evvel, 

(Ruesayı Rubaniye)ııin bu bap~ 
~ilki fikrini anlamak ~stedim. 

Utn Pa~riği Yuvakım Ef · 
'1'tııra bana gelirdi. Kendisi, 
~hn bir adamdı. Bir gün, bu 

eacleyi açtım ; 
d - Biz, gayri mllslimlerden 
h~ asker almak istiyoruz. Ta
l lıtıküınete yardım etmek 
ıdttrsiniz. Bunu sizden rics 

• ~ritn. 
Dedim Yuvakim Efendi, 

eı·ı · 1 e ıakahnı karıftınp diişil-
llerek bana, ıu cevabı Yerdi: 

•l - Efendim, emrU irade 
Zin. Ne arzu buyurursamz, 

~aparsmn:. Ancak, ben papa
kı111. Yalan ıöylcmlye Allahtan 
t 0tkarım. Bizim milletimizin 

1
Slirnttt terbiyesi, ahlAkı, İslim-
aı-a benz~mez. Bir arada ola· 
~ax~ar. Eğer, ayn blsJ:ikler 

ikil edilirse o zaman olur. 
~U-- Ayn bUllikler teıkili ka· 

e>l•maı. 

( Baş tarafı 1 inci aayf ada ) 

mahkeme bunların işine baka
bilir. İşte biz bakmışızdır. Ka-

rarımızı vermişiz. A~tı.k k:ın 
dökülmeden ve bu gıhı haın-
lerin mülevves vücutlarına 
bakmaktan usandık. Bunlara 
mudnm ki haini vatan den
mektedir, binaenaleyh bunlara 
yapılacak şey vatan dışına 
atn1aktır. En son olarak He
yeti Celilenizden bunu iste
rim (Alkışlar). 

Reis - 15 dakika istirahat 
• in celseyi tatil ediyorum. 
ıç Kapanma saati: 17 ,35 

ikinci Celse 
Açılma ıaati: 18 

Reis - Kazım Paşa 
E f Bey (Afyon-

Kltlpler~- RduıeRnı':u Bey (Denizli) 
karahlaar) ITU&f ar 

Reis - Celse açılmıttır. 
Şeref 8. (Edirne) - Efen· 

diler; Uç aziz arkadaşı~. '!1at
b t hürriyetini suııstı~al 
e~:nler hakkın~~. ~e.clisi Ali· 

. takdim ettıgı ıstı:ıah tak-
n_ı~e üzerine müzakereyi kabul 
rırı 1 k t' k -buyurdunuz. Bu mem e e ın ~ 

bir yarasına kudretlı 
nayan B M 

mağınızı bastınız. u ec-
~=·r en elemli günlerde, ~n 
dll kiln tlakikalarda, en ezgın 

ş•l k hıı milletin nekadar 
sa<h ere · nmit k yar~iarını sarmış ve : 
ç~ lan dakikalarda Umıt 
ıı:ı: yaıana .. 
yaralmııtır. k. k 

Takdiriniıe ruşinadır. ı. es
kAlar fırsattan ısllfade 

kdin lr;e fakat fırsatı icat ede
e er er, k bir 

k dan istifade llo oca :m.U kurtarmak ancak 't'e 

ancak bütUn tarihin ve bi'ıt:· 
insanlığın h:nuruncla l·Grmct 
eğilcce~i Mustafa Kemal gi 
dahilere nasip olur. İşt<:: o, l 
tarihi yaramış ve ~ rsılmaı L 

varlık vücude ~etiı n•iştir 
l Ü~ \ 'ama Vllf ) 

Üsküdarda İstanbo! Altı~c· 
lcra Memurluğundan: . 

Bir mabkfımunbih deynııı 

temini istifoı:>ı zımnında mah-
·ı . u cuz ve paraya çcvn ı:ıcsı m -

karrer bir adet yağ tas\liye 
makinesi 12 - 8 - 93 l tarihine 
müsadif Çarş~mba günü saat 

. b 1 11 den 12 ye kadar lstan u. 
Balık pazarında tütün gümrü
ğünde Kemerli sokakta 16 
numaralı dükkanda açık art
hrma auretile paraya çevrile· 
cektir. Talip olanların mah&lli 
mezkfıra gelmeleri ilan olunur 

ONUNCU 

PATK.JN KUPONU 

No. 1 
Guetemir.de on be, gümle b!~ 

•ernıekte olduğumur. Patronu 
bedava almak latiyoraann, bu 
kuponu kealp aaklayınn: Y'! IS 
kupo<' toplayınıa. Patronlarımıı· 

dan pek memnun olacaksınız. 
Patronlıı.t neşredlldl'.<lcrl gü ı• 

df'n itibaren lıtanbul karllcrlmlı 
bir hafta, taıra lcar!lerlmb on 
ıUn içinde kuponlarını g5nder
melldlrler. Bu mllddet geçtikten 
aonra kuponlar kabul edllmos. 

Ba1alan 1erı MA TBAAf EBÜZZIY A 

On birinci tertip Tayyare Piyangosunun birinci ketideıine buglln öğleden sonra, her; 

ıamao olduğu ribi yine Darülftınun konferans salonunda başlanıldı. Keşideye yarın da de

vam edilecektir. Bugün.idi keıidede ikramiye kazanan numaraları asağıki sütunlarda 

okuyacakaılllZ ı 

30000 lira 
Kazanan 

22217 
15000 Lira 

Kazanan 

26461 
8000 Lira 

Kazanan 

27221 
3000 Lira 
Kazanan 

133 
s 2000 Lira 

Kazananlar 

14163 
14680 
?~001 
23243 
24068 

1000 Lira 
Kazananlar 

29474 

8247 
36197 

49923 

39474 
26324 

48611 
35067 

Hi1aliahmer
B a 1 osu 

1 

13 Ağustos Perşembe 
Eüyükadada Yat f 

Klübünde 
Her sene olduğu gibi bu 

sene de Hililiı:ahmer Adalar 
şubesi yazltk balosunu Yat 
klübünün emsalsiz salon ve 
bahçesinde verecektir. Büylik 
Millet Meclisi muhterem reisi 
Kazım Paşanın himayesi altın
da bulunan bu balo için 13 
Ağustos perşembe akşamı ka
re. 'aştırılmıştır. 

Şehrimizin en kibar zevat 
ve hanımlarından mürekkep 
bir tertip heyeti geçen hafta
dan itibaren içtimalar yap
makta ve balonun her ıeneki 
gibi mükemmel olması için 

yapılan latiluarata nezaret et
mektedb-. 

3o Lira 
Kazananlar 

10567 40821 9404 42613 
33406 12900 28737 14202 
18858 11979 
18540 15889 

5189 
32840 

20649 

27299 
47321 

33557 37302 37621 

11816 5384 9270 36292 
24854 12129 16732 1828 
12766 22559 15446 38174 
20896 25845 20484 34773 
44719 11756 16916 10548 
38994 1 l 221 5877 43819 
5513 2393 22054 33711 
8514 9846 34241 43560 

33800 32740 26335 36509 
33333 5797 26074 11055 
43750 
12483 
35796 
46786 

29858 4835 31370 
32065 226S3 42067 
48740 1018 

47550 34692 

3079 23512 23702 
5!Y/1 36909 48632 

39781 
37825 

25383 
7669 

12015 45231 33940 775 

20564 987 3340 49118 
41137 44110 19109 15704 
30450 39115 41975 31876 
48827 1~360 35330 45632 
30479 47657 46993 5445 
15205 8497 16843 
22779 3266 29483 

3003 4449 14725 

3579 25019 33087 

4178 
3933 
6839 

2891 
24723 36Gt5 
15222 28741 

12148 48349 
49669 15302 

20795 36i63 33174 34779 
?'8491 22784 40045 43517 

20982 19388 48047 25702 
2292 43740 26102 31907 
27 J 7 20169 tt.llJ 1 2871 

18558 1ınco I0476 1432 
44581 47116 32H40 40160 

2&708 16178 17921 49480 
16736 4812 49563 1563 
19682 26943 8150 32794 
30711 25097 3659 
26J26 9609 19574 

26397 46133 20733 

3;;221 

ı 12'.:!7 

7540 
2059 15034 37675 27662 

43866 17!)5 l t 5861 24822 
49491 37.,72 3h945 885 

46326 2670 25993 29819 
7982 24120 13423 14886 

28913 44428 4805 490 
827 8815 6317 2825 

34716 27445 37772 13832 

40217 32658 13667 4~35 

32767 13084 5909 20047 
3859 23703 2626 .200J3 

8327 10146 32742 23142 

16050 18856 6659 44633 
32239 22135 21060 42863 

32936 23593 22345 47079 
9381 14229 17038 30779 

5682 43132 4906 
5895 49502 31656 6633 

6296 16307 19072 20028 
47963 36846 5749 

1 
100 Lira 

Kazananlar 
42474 
41705 
1834 
7420 

40501 
40515 
28992 
11470 

5255 
1263 

46413 

6730 
15079 
20802 
49573 
14123 

37457 
13124 
13639 

22593 
28019 

20265 
10524 
40459 
38110 
44807 

43091 

35433 

6976 

43659 
29747 

loo lira 
Kaznanlar 

7613 25446 45017 
33863 29234 11411 

596 11488 27098 

3800 34597 12045 

4117 

25434 

2417 

45521 3018 22128 22752 
1632 45767 13020 3611 

32652 46451 26667 

6305 44614 23709 
5346 

9082 
13774 30772 24179 12037 

17343 48045 8932 2550 
28365 49562 9732 40303 

31240 42495 31782 28077 
290 

20211 

44270 
6130 

7954 18376 43151 

18439 2990 29335 

2935 46744 45675 
3857 47571 21757 

18609 25058 595l 
ıJ2!}85 7861 42979 4514 

23471 }4037 9271 31836 

27717 33757 19291 46222 
25628 33107 22602 1163 

35035 27628 3;394 29865 
13237 7015 30097 

30847 17079 46842 37324 
39891 13728 4304 8090 

30845 18055 49147 12685 

36630 21219 27998 16270 
4018 41352 2796 24319 

30336 35199 23256 

28121 7538 146GO 7a3? 
21940 15802 13232 1800 
8319 7785 9227 203.~3 

26052 42450 44462 35'.!86 
11166 17525 21ı612 13175 
30262 27529 39748 191~2 

37350 47290 981 717 
38614 26428 24322 15570 
44209 31669 13595 3X9i2 

19830 

25765 4344 25208 260~8 

18832 31J53 
4-I078 18682 2?.400 
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.................. mm ......................... Gören 

y E N İ bilen ŞANS UYURKEN GELİR! 
•• Var Mı? 

K 
VAKiT YAKLAŞIYOR! 

DA R .. o 
"' R E N A U L T ,, 

OTOMOBiLLERi 

Bendeniı: 324 tevelllltln Mus
tafa oğlu Sabriyim. Hayatta 
bir ağabeyim mevcut idi. Ben
den ıekiı on yq bllyilktür. 
Validemizin ismi Fatma olup 
peder ve valideden yetimiz: 

Yirmi sene evvel Edirneden 
Mehmet Ef. isminde Dayımız 
va.9ıtasile İstanbula getirilip 
mektebe yerleşti~ildik. Ben 
ana mektebinde iken ağabe· ı 
yim Kadıköyü Zilkilr Darlll· 
eytamının dördüncü sınıfından -

Tek 

Müsabakası 31 Ağustosta Bitiyor 
istifade ediniz. Resimlerinizi derhal gönderiniz. T ürkiyede 

nakten tevzi edilecek mükafat 2,000 lira 

b• • . ı Türkiye müsabakasında 340 lira 
ır resım • Beynelmilel mjisa~akada 23600 ,, 

KAZANABiLiR 

LUX'in temiz suyu ile iç çama§ırlarınızı ayrıldı. o gündenberidir ki 
1 
Ademi iktidar ve 1 

14 • 15 senedir hiçbir haberini • v. 
t1 alamadım: G?ren ~e bilen 1 bel gevşekJıgıne 

varsa aşagıdakı adresıme yaz- karşı en mUc11lr deva SERVOlN hap

malarını insaniyet namına rica ı landır. Depoıu, latanbul'da Slrkecl'de 

latif tutunuz 

Geniş 
Sağlam 
Hafif 
Ucuz 

Bütün asri tekemmülleri 

haiz, sarfiyatı az kul-

}anması kolay şık ve 

zariftir. 
Türkiye acentası: Abdi Vehbi 

Tepebaşı Meşrutiyet caddesi No. 5 

Sultanlıamaınında Yerli Mallar Pazarı Karşısında 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukuki 
ve mali biilün itle· 
rini deruhde eder • 

Birinci NOTER 
Vekaletname, protesto, mukavele yapar, 

konluratları tanzim eder. 

Arnavutköy'Unde-tramvay caddesinde--~~ 
Leyli Ye Nehari • Kız ve Erkek 

F eyziati Liseleri 
Ana ıınıfı • ilk kısım • Lise sınıfları 

için cumarteai. pazartesi, çarşamba günleri 1aat 12 den 
17 p kadar müracaat edilebilir. 

Talep edenlere mektep tarifename::ıi gönderilir 
Telefon. Bebek 210 

İstanbul Küçük Sıhhat memurla
rı mektebi müdürlüğünden: 

Pazar ve salı gllnlerl saat 9,30 dan 13 e kadu kız ve 
erkek talebe kaydedilmektedir. Kayit milddetf ağustoı 931 
nihayetine kadardır. Tahsil mllddetJ iki senedir. Nihart ve 
meccantdir: Mektepten mezun sıhhat mezunlarına ilk ıenelerde 
ayda 49 lira verilmekte ve sonraları kıdemine göre diğer dev· 
let memurlan gibi maaşları artbnlmaktadır. Mezunlar kısa 
hizmete tlbidtr. Müracaat Sıhhat Veklletine ve yahut Sıhhat 
Müdilrlüklerino kendi ol yazılarile yazılmıı bir istidaya aşağı
daki yazılı evrak ve vesaitin aııl veya musaddak suretlerini 
bağl.ya·ak göndermek ile olur. Fazla izahat almak istiyenler 
Sirkec,de Demirkapıda mektep idaresine müracaat edebilirler. 
Arzu edilirse tqraya matbu mufuıal duhul ıartlan kltıtlarıa
dan glSnderilir. 

Şart iare 
1 - Türkiye COmhurlyotl tebeaıından olduiuna dair 

hllviyot cüzdanı. 
2 - M.-.iııılll hnknmetl tarafından tasdik edilmlı hlllnühal 

UmUhaberleri. 
3 - 4,5X6 eb'adında ıekls adet fotoiraf. 
4 - Atı klğıdı. 
5 - Ankara, Sıvaı, Erzurum, Dlyarbekir nnmune huta· 

nele:-iJe İstanbul çocuk haataneal, lzmlr, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun hastanelerinin birinden alınacak rapor (bu rapor bir 
uarf içerisine konacak, Ye zarfın kapatıldığı bir mnhnr mu· 
•He ve hastane başhekimlerinin mllhllrile mllhtlrlenmlı oldutu 
laalde istidaıarına lefkdilecektlr. 

6-Yaı itibarile 323, 324 325, 326, 327, 328 doğumlulardan 
•skerlikle allka11 olmıyanlar (yani hizmeti ukerlyealnl ifa 
etmiş veya henllı muayenel lntlbaiyHI icra edilmemft bulu· 
nanlar) alınabileceklerdir. 

1 - Tahıil itibarile orta mektep birinci sınıfı ikmal edip 
ikinci ıınıfa ıeçenler imtibausıı •• daha aı tahıll g6renler 
imtihan ile alınır. 

Şahadetname yeya taıdiknamı ibraı edeceklerdi. 

1 D HORHORUNı· ~;!:tı-;.!~.!':! 1 
L: 

r mektep ıokalc 
3S 

Cilt •• emrasl 111lhrevlyo \ccl.ı vlnancıl Hcrgün &nbahtan ak~ama kadar • 

d • Ali Rıza Merkes ecxanealdlr. Tatr•J• 
e erım. 1SO kurut poata lle 11Snderllir. l:ımlr'de 

Edlrne eyrak kaleml kltiplerlnden lrırat pazarındaki, Trabzonda Yeal 
Mustafa oğla Sabri Ferah eaanelerlnde bulunur. 

Ali Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul muamelesi l eylül 931 salı gfüıilnden 
başlıyacak ve 30 eylül 931 çarşamba günü akşamına kadar 
devam edecektir. 

2 - Kayıt ve kabul 
akşamları saat ( l 6) on 
müraca:lt edileceektir. 

için hergün sabahları ıaat (10) dan 
altıya kadar mektep müdürlüğüne 

3 - Mektebin (ULUMU ALIYEI TiCARİYE) kism1na: 

A Tam devreli liseleri ikmal elmiş Hanım ve Efendiler 
B - Darülfünun fakültelerile ali mekteplerden mezun 

olanlar veya nakil suretile gelenler. Nakil suretile 
gelecek olanların da herhalde lise mezunu olma
ları şarttır. 

l> - Lise ve Ali mektepler derecesinde olduğu blikn
metçe tasdik edilmiş ecnebi mekteplerinden şaha
detnameli olanlar, imtihansız kabul olunurlar. 
Ancak ecnebi nı~ebi mezunları ile ecnebi tica· 
ret mekteplerindFn mukabil devrelere naklen 
alınacak olanlar (Türkçeden imtihan olunacaklar
dır.) 

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

B 
c 

Efendiler. 
Orta mektepleri ikmal eden Hanım ve Efendiler. 
Orta ticaret m~k~pleri ile dörder senelik ilk 
ticaret mekteplerjJ.ıQ muadil olduğu tasdik edilen 
ihtisas ve meslek mekteplerinden mezun bulu· 
nanlar. 

D - Bu derecelerde oldukları hukiimetçe tasdik cJiJ. 
miş ecnebi mekteplerinden şahadetnameli olanlar. 
(Bu gibilerin Türkçeden imtihan vermeleri ~arttır.) 

5 - Dörder senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler 
(Bu mektepleri ikmal ederek şahadetname almıt olanlar bili 
imtihan Yüksek Ticaret kısmının ikinci sınıfına ve bu akind 
ımıfta okunan derslerin umumundao imtihan vermek şartile 
de Uçüncll sınıfına kabul edilirler. Bu mekteplerin tiçUnctl 
sınıfından naklen gelecek talebeler imtihansız Yüksek Ticare
tin birinci sınıfına alınacaklardır.) 

6 - Mektebin ( ORTA TiCARET ) kısmına: 
A Liselerin birinci devrelerinde altıncı H yedinci 

B 

c 
D 

ıınıfları bitirmif olanlar. 
Orta mekteplerde albncı Ye yedinci sınıf tahsilini 
görmUt bulunanlar. 
Tam devreli ilk mekteklerden mezun olanlar. 
Bu derecelerde oldup hükumetçe tasdik edilmit 
ecnebi mekteplerden tahadetname alanl:ır. Bili 
imtihan kayit ve kabul olunnrlar, Ancak ecnebi 
mekteplerden gelenlerin Tllrkçeden imtihan ver
meleri liıımdır. 

E - Orta ticaret mektebine alınacak talebenin mlktan 
tahdit edildiğinJen müracaat edenler muayyen 
miktardan fazla olursa her seneki gibi kayit mua
melesi yirmi beş eylülde kesilecek ve arıslarında 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. imtihan ıeraiti 
mektebin divanhanesinde ilan edilecektir. 

F - Yüksek ticaret kısmına girecek Hanım ve Efen
dilerin yaşları on beşten aşağı ve yirmi birden 
yukan olmıyacak ve orta kısma kabul edilecek· 
lerin yaşları da on üçten dun ve on sekizden 

efzun bulunmıyacaktır. ULÜMU ALlYEI TİCA
Ri YE KISMI iÇiN YAŞ MEVZUBAS DEGILDIR. 

Dl(iER ŞERAiT 
1 - Her Uç kısım için miiracaat edenler mektep idareıin- j 

den alacakları beyannameyi <lolduracaklar. 
2 - Mektep müdürlüiüne hitaben yazılacak bir istidannme 

. "\ 

Yeni ipekli çamaııı.r ve ya 111muşak 
tüylü yünlü elbiaelori giymek ne hOf 
bir hia ye :r:evk verir. Dah ilk yıka• 
mada bl!yle güzel voylorin bozulmUUJ.4 
arzu edecelınıiainl& 1 

Uğmakla, ince ipliklerin kaçmıwna. 
JÜnlü elyafın keçelenın~ne m(lydao 
Yereoekmiııini11 f Nnrin.elbiseleri noz 4 
ketle yıkamak IA:r:ım. ~ Luıı: buııun 
için yapılııııştır. Lu11 zerreleri okndllr 
Bıtof ve tem.idi haaıl ed0<ıegi kl!pük tatla 
•u gibi tutlıdır, temizliyici suya yardım 
içın uğnınk lazım değildir. Yıpranma 
eseri bırakınakaızın, kumru;ıın her bir 
telini tomitlor. Du auretle kıymetli 
ç.aI1l4Flnrınıu mütcııdi~ defalar kend1 
ilk gu:r:ellikJorine iado ederainis. 

Lv:ı: 'ıl l:vllanmağa bafladmu mt I 
Kmdid• ~ tibi laf. 

ux 
} 8 inci icra Memurluğundan 

.4.A fi~ • Bir borcun 6denmeıi için 
~· haczedilip paraya çevrilmesine 

· /) ~• • . karar verilen 2 masa, 4 san• 
{)_ Al n~ '(11/V dalya, 3 Bakır tepıi, 10 bakır 
~~- / tencere 15 ağuıtoı 931 tul• 

_...... CI ,, • hine milsadif cumarteıi ,OnQ ,, 
saat 12 den 13" kadar Beya· 
utta Fatih tramyay teYakkuf 
mahallinde 5 numaralı qçı 
dtıkkinı 6nilnde ntılacağından 
talip olanlann yevmi muayye
ııinde mahallinde bam bulu· 

nacak memuruna müracaatlerl 
ilin olunur. 

Cilt ve dlhreYI butalıldu 

Mntebauaaı 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
l.ta.•bul eıaran dhreYl1• dlap-

a.t bqheldml 

Ankara caddeal ikdam 
Yurdu kuş11ında No.71 

ile mllracaat edilecektir. l.tidanameye atideki vesaik merbut 
bulunacaktır. 

A - Okudukları mektepleria tahadetname ••ya lasdik-
nameleri ve nakil llmühaberl•ri. 

B - Hllviyet cüzdant 
P - Tasdikli sıhhat ve atı r"porlan 
C - Zabıtaca taıdik edilmif hüsnühal v:an1ra11 
Ç - Ufak kıt'ada Oç adet fotoirı1f 

Mektep nibaridir; tedrisat gilnlln 01s(t4:\ ked.ıwr devan fdıtr. 
fdare, Anadoludan gelecek talebenlıı iba!eierile \e <!ığftr 
ihtiyaçlarına medar olacak buı· 1ei teıelıbUntta bul~mur. -

11 /8/9$1 
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