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BİR HARİKZEDE TERKOSU İTHAM EDİYOR~ 
Terkosu 
• 
itham Eden 
Bir Şahit 
Benimle Beraber Vali De 
kagir Bir Evin Susuzluk-

tan Yandığını Gördü 

Son Maçka yangına mUna
ıebetile felaketin büyümesinde 
Terkoa Şirketini mes'ul gören
ler umumidir. 

Fakat şirket, bllyUk bir 
cUr' etle ortaya çıkarak yan
gında su bulunmadığı hakika
tini inkAr etmiye kalkıfb, bil· 
akis borularda su bulunduğunu 
iddia etti. 

Halbuki resmi raporlar, bu 
iddianın tamamen aksini gös· 
teriyor. Bu münasebetle bir 
zat bize müracaat ederek tir-
1'etin hakikati örtbas etmek 
istediğini bildirmektedir. 

Bu zat KAğıthane cadde· 
sinde, ( 84 ) numarada Vezne
dar Hüseyin Beyin evinde otu
ran levazım mülAzimi Saim 
Beydir. Saim Bey' kAgir olan 
evinin yanmıyacağı kanaatile 
civar halkın eşyalarını bu eve 
taşıdıklarını, fakat biraz son
ra yangın buraya da sira· 
Yet ederek taşınan diğer 
hütün eıyalarla beraber evin 
Yandığını bildirmektedir. 

Saim Bey iddiasında o de
rece sarihtir ki bu ev ya· 
harken üzerine sıkacak 
hir damla su bulunmadığını 
kaydettikten sonra vaziyeti 
bizzat Vali Muhiddin Beyin de 
görınfiş oldğunu söylilyor. 
İ erkos Şirketi buncı karşı ne 
•6yliyebilir? 

[ Terkoı davuına lttlrak edeblle
~•klere alt izahat 311 ncll aayfamı:ıdadır.] 

Ev Sahibini 
Merdivenden 
Yuvarlamış 

• 

Ülfet H. hastanede 

Evvelki gün Ortaköyde bir 
kiracı, ev sahibini merdiven
den aıağı yuvarlıyarak yara· 
ladı. HAdisenin eıaıı hayli 
tuhaftır. LO.tfen ikinci sayfa· 
tnızda oku unuz. 

1 ŞARKTA YOL KESEN HAYDUTLAR 

Şiddetli Takip Netice
sinde Yakalandılar 

Haydutlar, Dağa.. Kaldırdıkları 
Bir Devecivi De Oldürmü~lerdir 

, 

Yakalanan üç silahlı lıagdat 
Jrfa, (Hususi) - Bu ayın caviizlerine uğramış, m~laril~ 

dıJkuzunda, Siverekten eşya beraber dört deve ve bıi' mer· 
ylikile ve hayvanlarile beraber kepleri bu haydutlar tarafı~ .. 
l Jrfaya gelen imam Güllü ve dan gasbedildiği gibi devecı· 
ukadaşları Siverek yolu üze· ferden ikisi de haydutlar tara-
rinde üç silahlı haydudun te- (Devamı 3 üncü sayfada) 

TA yy ARECİLERIMIZ ISRAR EDiYORLAR 

lstanbul-Nevyork 
Seferine Hazırız 

Fakat Bu Uçuşu Yapacak Emniyetli 
Tayyareler Nerede? Diye Soruyorlar 

Aldığımız bir mektuptur: )' 
Amerikalıların Nevyork • İs-

tanbul rekorundan sonra tay- , 
yarecilik mevzuu üzerinde bazı 
münakaşalar yapıldı. Bir Türk 
tayyarecisi fstanbuldan Ame· 
rikftya gidemez mi ? Ve niçin 
gidemez ? Diye herkes ken• 
dine göre birşeyler dllşUndU. 
Bu mevzu üzerinde ilk yazıyı 
yazan ve münakaşaya meydan 
veren de Necmeddin Sadık 
Bey oldu. 

Bu yazı ne maksatla yazıl-
mııb? Ne arzu edilmiıti? Ta
mamen ve bariz bir şekilde 
anlaşılamadı. Bazı tayyareci 
arkadaşlardan almış olduğum 
mektuplar karşısında ben de 

r 

ı'htlsaı sahuındaki diltllncele Jil< Mualllm Tayyarecilerimiıden 
rimi yazmayı faideden hAli Mitat B. 
görmedim. 

Bugün lstanbuldan kalkıp, 
Amerikaya iİtmek demek 
Amerikan tayyare sanayllle, 

Amerikan tayyareciliğile boy 
ölçmek demektir. 

(Devamı 6 ıncı aayfada) 

Hava 
Kurbanlarımız 

Amerikalı tayyareciltdn Nev
york - f.tanbul uçufu, aramız-

ı 
da epey heyecan uyandlrdı ve 
hayran, mütecenia bl'lkıılarımı· 
aı gök yüzüne çekti. Bu 11ra• 
da Türk tayyareciliğlnin kablli· 
y-'taizliğlni iddiaya cür'et 
edenler de bulundu Ye lhım 
ıelen cevabı alarak baıluını 
Cinlerine eğdiler, suatular. 
Btz, T\lrk tayyarecili§'lnin 
'erefll maı.lılnl aydınlatmak 
buıusundakl netrlyatımıza ila
veten son derece meraklı ve 
faydalı bir ıeri makale ncıre-

l deceğiz: Şimdiye kadar tayya
recilik uA-runda canlarmı veren 
hava kahramanlarımızın ileri 
ıelenlerlni karilerimiı:e ayrı 
ayrı tanıtacağız. Bu ltahraman-
lar meılete nasıl girdiler? 
Kendilerini tehlikeye nasıl at
tılar? GBklerde naaıl yüksel
diler ve ilerlediler? Nasıl öl
diller? 
Her makalede mllli gururumu
zu okşıyacak bir hava de.tanı 
ve tüylerimizi ilrpertecek bir 
facia aahnesi bulunacaktır. 

bu yazılar, Türk tayga~ 
reciliği hakkındaki müda·· 
/aalarını gazetemizde oka· 
Juğunuz tayyareci hagrün
nas begin kaleminden çık
mıştır. Yakında 11eşredeceğiz. 

Pist Sahibinin 
Muhakemesi 

iVlevku/ Osman Hamit Bey 
. Müstehcen neşriyat yaptığı 
ıçin hakkında ilk defa dava 
açılan, sonra bu neşriyata de
vam ettiği için evvelki gece 
tevkif edilen Fransızca Pist 
gazetesi sahibi Osman HAmit 
Beyin dava evrakı mtlstantik
likten milddeiumumiliğe veril
miştir. Yakında muhakemesine 
ba~lanacaktır. 

* Akşam gazetesi muharrirle-
rinden VAll Nurettin ve isken
der Fahreddin Beylerin yine 
müstehcen neşriyattan bugün 
mevkufen muhakemelerine de
vam edilecektir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dünkü nüshadan Devam ) 
Şeref B. (Devamla) - Var 

amma efendim haberim yok. 
Hayır almış değil, gupetml
şlm. Binaenaleyh ne yapıyor· 
lar efendiler? Yıpratmak 1 

[ Dnamı 3 O.ncil aayfada ) 

/1 D il A n k e t i 1 J 

Orhan Seyfi Bey 
Anlatıyor. Fikirlerini 

-------
" Herşeyden Evvel Türkçemizin Lugati Yapıl
malı Ve Kelimelerimizin Hududunu Bilmeliyiz. 
Fakat Y aşıyan Kelimelere Ait Bir Lugat. ,, 

Muharrir Orhan Seyfi B, 
dil meselesinde noktai nazarmı l · 
şu cllmlelerle izah ediyor: 

11 ~ Bence bugUnkll aHabe 
mükemmeldir. ihtiyacımıza ta
mamen tekabül ediyor, Zerre
ce tadllAta taraftar değilim. 
Belki ufak tefek kusurları var· 
dır. Fakat bunlar okadar az
dır ki, kelimelerin resimleri 
henüz dimağımıza nakşedilir
ken, müsamaha ile görmemiz 
gayet tabii olur. Ne ilAve, ne 
de tenkise )Uzum görüyorum. 

Orhan Segf i beg 

Eski TUrk dillerinden bu
günkü dilimize kelime almak 
lüzumsuz ve almanlan yaşat
mak lmkAnsızdır. Ancak yeni 
bir mefhumla beraber yeni bir 
kelime lisanımıza dahil olabi· 
lir ve amme tarafından kabul tUrkçe veya munis olmıyanı 
edilirse dilimize yerleşir. Dil behemehal tardcdilmelidir. 
Encümeninin faydasına kaniim, 
fakat mesai tarzına aleyhtarım.,, 

Bizde mevcut lfıgatler os
manlıca Jiigatlerdir. içindeki 

1 

Orhan Seyfi Bey bilhaa· 
sa "him,, yerine "Bilem,, "Nez
le,, yerine "İngi,, demek gibi 
müfrit teşebbüslere şiddetle 
muarızdır. Şayanı dikkat bir 

kelimelerin hudutları o lugati 

yapan adaman arzusuna bağ- ' 
lıdır. En bUyUk arapça ve ~ 

teklifi var. Diyor ki: 
11

- Her şeyden evvel ttırk
çemizin mUkemmel bir lügati 
yapılmalı ve biz de kelimeleri· 
mizin hududunu bilmeliyiz. Bu 
lfJgat meselesinde zannımca 
ifrata varan bir düşünce var: 
Mana ve istimallerinde fark 
olmayan iki kelimeden, tam 

acemce lfıgatlerde bulunan · 
kelimeler bunun içine kona• l 

bilir. Eğer Şeyh Galip devrine ' 
ait metinleri de okumak için ' 

yapıhyorsa, bu bambaşka bir ı 

lügattir. Halbuki yapılacak · 
olan şey yaşayan kelimelere ' 

ait bir lügattir. içinde yabancı -
bir kelime b.:ılunmamalıdır. " 

1 (Devamı 4 üncü sayfada) 

ı= __ C_um_a_G_u_··n_k_u_ .. _Yı_ü_z_m_e_~_a_r_:rş:..ı_n.:.:.d.:.a ___ J) 

Daha bUyUk bir yüzme yarışı yapmalı 
Evet, bütçe içinde yüzenler arasında! .. 
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1 Ses~ Halkın DA BİLİ BABIBLER -. 
Istanbul Yolları, B ·· . ··k _, 
1. f . p·ıA ugu aua 
t aiyenın ı anı El kt ~;; 

V H Ik e rıoe 
Geçene gün bi~ rrafik net- Kavuşuyor 
rettik. Bu, itfaiyenin va
zifesini yapabilmek, yan~n
Jarda mÜeHlr olabilmek için 
latanbul yollarından hangi
lerinin yapılması lizımgel
diğini gösteren bir cedvel
dir ve iki: nokta müateı
na, diğer bntün yolların 
bozuk olduğunu aöateriyor. 
Bu garip vaziyet hakkında 
halkın hOkftm ye m6taleaaı
nı ötrenmek i•teditimiz z.a
man bize a tatfdald ctımle
lerle eevap verdiler: 

Oıman Bey ( Atlkaltp•t• Bahçe 
baathaneal) 

Belediye itfaiye MOd8rltiil1 
tehrin yollarını g~steren bir 
harita yaptırmış. Birçok yollar 
bozukmuş. Onun için itfaiye 
otomobilleri vaktile yangına 
yetişemiyormuş. Yol yapmak 
lazım imiş. Bence bu temenni 
muhali istemek demektir. İs-
tanbul okadar dağınık ki bü
ttın yollarını yapmak için 
milyonlar li:ıım. Buna bele
diyemizin bütçesi müsait değil
dir. Bence yollar otomobillere 

göre değil, itfaiye vesaitimiz ıim-
dilik yollara göre hazırlanmalıdır. .. 

lbrah'm B. (K111Dkapı Ş.hıuur ma
lllalleel 73) 

Cereyan, Önümüzdeki 
Teşrinievvel Ayı içinde 

Verilecektir 
Elektrik şirketile Belediye 

arasında Beykozdan Y akacığa 
kadar Anadolu sahillerinin 
elektirikle aydınlatılması hak-
kında geçen mayısm ( 14 llnde 
bir mukavele imza edildi, bu 
mukavele mucibince Sirket 
azami on ay içinde Btıyakada
ya elektrik vermeyi taahhüt 
etti. Bunun için de Hnkumet 
Şirkete (750) bin liralık bir 
gfimrük muafiyeti verdi. 

Şirket bUtlln malzemesini 
getirtmiı •e Belediye de mu
havvile merkezlerini göstermiş 
olduğu için bir ay evvel tesi-
sata, dünden itibaren de Ada
ların elektrik direklerinin di-
kilmesine başlanmıştır. Bu ame· 
liye biter bitmez derhal de
nize kablolar indirilecektir. 
Bunun da nihayet on bet gtın
IOk bir İf olduğu söylenmek
tedir. Şirket nihayet Teırini
evvelde Bllylikadaya cereyan 
verilebilecektir. 

Bir Sarkmtıhk 
Vitalis ve ıimaar Sari~noa 

laminde iki kiti Beyoğlundan 
geçmekte olan Madam Sitaliye 
sarkıntılık ettiklerinden yaka
lanmıılardır. ----

lstanbul yollannın bozuk
luiu malum. Fakat hiçbir 
yangın latanbul yollanma bo
nklupndan dolayı teveasil 
etmiş değildir. Y angm haber 
Yerilir verilmez derhal itfaiye 
yetifiyor. Fakat ya terkoı boru-
11UDda au bulunmuyor ve yahut 
ta itfaiye vesaiti klfi gelmi· 
yor. Meaell Agopyan hanı fa
ciaaında olduğu gibi merdiven- Postada Tahkikat 
leri liçilncn kata yetişmiyor. 
Bence kabahat yolda değil, 

itfaiye veaaitile Terkostadır. .. 
Salt Bey CaiaJoilu Emalyet Sanda

lı kU'fı11ada 42 

Üç Memur, Paketleri 
Açmak Cürmünden 

işten El Çekti 
latanbulun yollan pek ber- latanbul Postanesinde bir 

batbr. itfaiyenin yapbğı bari- auiiıtimal dolayı!'Je 8ç me
taya göre muntazam yolumuz mura mftfettitler tarafından iş
fenuına nl~be~e yllde (90) ten el çektirilmiftlr. Mesele 
poluandır. Şımdı~e kad~r her- ıudur: Mevrude bq memuru 
nedenae ıuurlu bır yol ııyaaeti LAtf• N fi 8 takı d·1 ı. S k ki u ı, memur a z ve m vez-

p e ı mem... o a anmız J . Ef dil A d okac:lar gayri fenni ve okadar zı O.man en er n:u~a an 
~ok ki bunları bq on aene gelen ~tımu~e paketle~nı aça
içinde iyi bir bale ifrat etmek rak içındekı kıymetb qyayı 
mtlmk8n değildir. Ç&nki bu, almak cftrmile mamun bulun
bir b8tçe itidir. Fakat buna maktadırlar. Meaeleye nz'ıyet 
ntmen Terkoau yola getirmek eden iki mllfettiı bu memurlara 
Ye itfaiye veuitini teklmtıl derhal itten el çektirmiıtir. 
ettirmek daha kolaydır. 

• Fakat yanıma itfaiye ıelme-
Necau Bey Fatih Çaqamba cadd•I eli de onun için teveutl etti 

karakol kartınada 52 lddiuı hiç vaki olmamıfbr. 
latanbulun yangınından ben- B 

ee yalnız Terkoı mes'uldllr. inaenaleyb itfaiyemiz her 
Cllnktl hangi yangın olmupa ıokağımıza iyi kattı girebiliyor 
ferkoı borulannda ıu bulun- demektir. lalab edilecek itfaiye 
.. c1ıtuu ıuetelercle ılrdnk. ve yollanmız değil, Terkoatur. 

Sergide Satış Yap
mak Doğru Mudur? 

Alakadarlar Dün Toplandılar. Ticaret Odası 

ikinci Reisine Göre Sergilerde Perakende 
Satış Yapmak Hiç Doğru Değildir. 

Yerli mallar sergisinde yapılan parakende satışlara bazı 

müesseselerini tiraz ettiklerini ve Ticaret odasına bu hususta 

müracaat yapılmak istenildiğini dlin yazmıttık. 

Bu gibi müessese sahiplerinden bazaları dün kendi ara

larında bir içtima yapmışlar ve •aziyeti ıörüımlltlerdir. 

içtimada bulunanlardan bir kısmı derhal Ticaret Odasına 
mllracaat teklifinde bulunmuşlar, fakat diğer bir kıımı bu 

mfiracaatten bir.şey çıkmıyacağmı söylemişlerdir. 

Mahkemeye Mttracaat Satış Yapılamaz 
Bu fikirde olanlar derhal Eğer böyle bir müracaat 

mahkemeye müracaat edilme- yapılacak olursa icap eden 

ainin daha iyi bir ne!ice ve- muameleye tabiidir ki teveasül 
receğini aöylemişlerdir. Umumi edeceğiz. 

temayül müracaatn Ticaret Ben ıahsen sergide sahf 
Odasına yapılması ıeklindedir. yapılması taraftara değilim. 

Biz bu hususta ne düşü· Şikayetleri yerinde buluyo
nUldUğUnü öğrenmek için dün rum. Dünyanın hiçbir yerinde 
Ticaret Odasına mliracaat et- sergiler panayır yerine çev
tik. Odanın ikinci reisi Necip rilemez. Satış ancak panayırda 
B. bize ıunları ıöyledi: olur. Eter aergide yapılan aa-

- "Sergideki satıştan miltees- btlar lizerinden verıi ahnmı
air oldukJarını ileri aüren tacir- yoraa bu hiç doğru değildir. 

ler tarafından Ticaret Odasına Alınması kanunen icap eden 
benOz bir mllracaat yapılmamıthr. •ergi oradan da alınmaladır.,. 

Merdivenden Aşağı 
1 rı 

Ev Sahibi Hanım Kavgada Araya 
Girdiğine Pişman Olmuş ... 

Evvelki ai1n Ortak6yde bir l kendisinden malumat almıştır. 
e• aahibl ile kiracısı arasında Ülfet Hanımın söylediğine 
çıkan bir ibtilAf garip bir ne- 1f6re, kiracısı Dürnev Hanımla 

tice ile bitmiı, kiracı İJ&zı Hafize H. araı1nda bir 

Hanım bir tekmede ev 
aabibini merdivenden apğıya 

yuvarlamıı, kadıncağız birkaç 

yerinden yaralanarak hastane
ye kalclmlmıttır. 

Ev sahibinin iami Ülfet Ha
DUDdır •e elli yqlanndadır. 

Kiracaaı ise 65 yqlannda ve 
Dllrnev ismini tqımaktadır. 

Dtlrnev H. kızı Hafize H. la 

birlikte Ülfet H. ın evinin üst 
katında oturmaktadır. 

Bir mubarririmiz Ülfet Ha· 
nımı hastanede ziyaret etmiı 

ve ka•ganın mahiyeti hakkında 

ihtilAf çıkmıı ve ana kıl 
kavgaya baılamıılardır. 

Bir arahk Ülfet H. kavraya 
kanıarak ana ile kızın arasını 
bulmak iıtemiı, fakat Dilme• 
bu müdahaleye kızarak baıı 
sözler söylemiştir. 

Ülfet Hanım bu sözlere ce· 
vap vereceji aırada belinin 
ortasına Dnrnev Hanımın tid
detli bir tekmesini yemiş ve 
derhal merdivenden aşağı 
dlltmllt, birkaç yerinden yara
lanmıtbr. Kadıncağız bu ara· 
da birkaç ta tokat yediiini 
a6ylemektedir • 

\ 

Tifoya 
Karşı 
Tedbirler 
Sıhhiye Müdürlüğü Şeh

rin Altı Yerinde Aşı 
istasyonu Açtı 

lstanbuldaki tifo vak' alarmı 
takip için Sıhhat Veklletinin 
göndea·diği talimatname dün 
eabah Sıhhiye Müdüriyetine 
gelmiştir. 

1 Bu talimatnamede, Ankara• 
da tifo çıkbiı zaman Ankara 
belediyesile Sıhhiye Müdüriye
tinin şurada burada aıı yerleri 
açtığı ve bunun halka daha 
kolaylıkla aşı tatbikına yardım 

ettiği yazılarak İstanbulda da 
böyle aşı mahallerinin açılması 
tavsiye olunmaktadır. 

Bu hafta Kurtuluş ve Şişli 
taraflarında tifo vak' ası olma
mıştır. Son birkaç gün içinde 
Beşiktaş taraflarında dört vak'a 
kaydedilmiştir. Sıhhiye mUdii
rUyeti Beyoğlu tarafında ( 6 ) 
yerde aşı mahalli açmıştır. 

Burada sabah ıaat 9 dan ak
ıam ( 15) e kadar mllracaat 
eden halka meccanen tifo aşısı 
yapılacaktır. Bu mevkiler şun
lardır: 

Pangaltı ve Betiktaş Bele
diye doktorlukları, Hasköy, 
Topane, Karaköy Belediye 
mevkileri ve Kaaımpap dis
panseri. ' 

Tarifeler 
1 c eledi yeye Henüz Kim

se Müracaat Etmedi 

Belediye kanunu mucibince 
lokanta, gazino ve kahvelerin 
Belediyeye birer ücret tarifesi 
vermeleri lizımdır. Bunun için 
Ağustoa nihayetine kadar 
mühlet •erilmittir. 

Fak at bugtıne kadar hiçbir 
mftracaat olmamııhr. Belediye 

don ıubelere birer tamim 
göndererek bu gibi mlleaae-

aelere ihtarda bulunulmasım 

iıtemiıtir. 

Olumla Tehdit Etmifler 
Kaıımpaıada oturan seyyar 

manav Ali ve Cevat Topanede 

oturan manav Lfttfi Ağaya 
bıçak teıhir etmişler •e 610m 
tehdidi savurmuşlardır. ikisi de 
yakalanımtşbr. 

Ağustos 17 
-

Günün Tarihi 
-•• v 30 Agustosta Bu

yük Merasim 
Yapılacak 

30 atuato•la tes'it edilecek 
olan büyük zafer bayramı içio 
Kolcrdu kumandanlıj'ı tarafından 
bir proJram hazırlanmıttır. 

Protrama göre, o giln 9 - 10 
arasında Kolorduda tebrikler ka· 
bul olunacak, Darülfilnun mey· 
danında toplanacak olan askeri 
kıt'alarla mektepler 10 buçukta 
Kolordu tlrafından teftif edile• 
cek, •onra en kıdemsiz bit 
zabitimiz tarafından latiklAI 
ve B•ıkumandanhk harpleri 
hakkında bir hitabe irat 
olunarak meçhul asker .... 
limlanaeak, mGteakıben l•tikl'1 
martı çalınacak •e ıeçit resmi 
yapılacak, •onra askeri kıt'alar 
•e mekteplerle diter tetkll&t 
Takıime kadar yürGyilf yapa• 
caklar Ye geceleyin de fener 
alayları tertip olunacaktır. 

Başvekil Ankarada 
Ba,vekil ismet Paşa ile diğer 

Vektller dün öğle trenile şehri· 
mizden Ankaraya hareket etmiş· 
lerdlr. Bugiln Ankarada Vekiller 
Heyeti toplanacak ve Başvekil 
Çarfamba gilnil tekrar ıehrimiz• 
dönecektir. 

Dahiliye Vekili 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Bey dün Jandarma Kumandanı 
Kizım Pata ile birlikte Çanak• 
kaleye gitmittir. Şükrtı Kaya B. 
orduda yirmi ailn kadar teftit 
yapacak, Şehitler abidesini ziya• 
ref edecek ve bir de nutuk aöyll• 
yecektlr. 

22000 Lira Açık 
Ankara Defterdarhj'ı Mute• 

medi Şakir Efendinin ıeçenlerd• 
9000 lira açıtı çıkmıftı. Bu açı• 
tın 22 bin lira oldutu •on tahkl
katla anlatdmıtbr. 

Bonolar Geldi 
GayrlmObadilJerin bonolar1 

Ankaradan relmittlr. Yakında 
dağıtılacaktır. 

MGbadele Komi•yonu TOrk 
Heyeti Rel•I Snkl B. din An• 
karaya 1ltml9tlr. 

Balkan Birliği 
Şehrimizde tetrlnlenelde to~ 

lanacak olan Balkan konrreal 
münuebetlle ihzari komite yaruı 
bir içtima yaparak, hazırlıklarda 
bulunacaktır. 

Garip Bir Tecavuz 
iki meçhul tahH Eyupta ara• 

basile karpuz rötüren lbrabho 
l•mlnde birini yere dnlrmltler, 
alnından yaralanma•ına •ebep 
olmutlar ve kaçmıtlardır. 

Ekalliyet Mektepleri 
Maarif Vekiletl akalllyet v• 

ecnebi mekteplerinin •ıkı bit 
tef ite tibi tutulmasını kararlat• 
tırmıttır. Bu it için yeni mnfet
tltler tayin olunacaktır. 

Yerli Mallar Sergisi 
Dahiliye Vekili ŞilkrO Ka,

Beyle lklllel Kolordu KumandaaJ 
Ali Hikmet Pf. dBn Yerli Mallat 
Serıl•ini ıezmitlerdir. Dün ak
tama kadar zlyretçi adedi ( tOS) 
bini bulmuftur. 

Son Po•ta'nı11 Resimli Hilcagesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Durgunluk 

lı Huu Bey - Ko...., ben ...ı ~ 
1'a halde ara-. N.- bl1I• d-.aa 

2: Komtu - BalrMM Huan BeJ, baTa• 
lar chqma. ppnk lwmldama1or. 

3 : Komtu - Beyinler durgua, lalç kbnae 
bir fe)' dlfldp llylemiyor. 

4 : KolllfQ - Piyua durıun. 
abt •erifimlz k•••acla. Ben darı-
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Münderecatzmızm çok· 
lugundan dercedileme-
nıiştir. ~ 
~ -

Sarkta· Yol Kesen 
Haydutlar 

( Ba., tarafı 1 inci ıayf.ada) 
Lndaa alınıp meçhul bir semte 
götürUlmU~tür. HAdise hUkfı· 
111ete akseder etmez derhal 
bir mnfreze haydutların taki
bine memur edilmif tir. Köylil· 
lerin muavenetile yapılan bu 
takip neticesinde haydutların 
Siyale aşireti rüesasından Htı· 
'leyinlissaJihin adamları ol
duldarı anlaşılmış, her Uçü 

de silAhlarile ve gasbeJ::
tikleri hayvanlarla beraber 
Jakalanmışlardır. Fakat hay· 
dutlar e1e geçmeden evvel 
deve sahiplerinden yukarı 
Koymat köylü Ali Seydiyi 
'öldnrmüşlerdir. 

işte muvaffakıyetin yedi prb nrd .. : Kendine itimat, ~. teıebbtıı, sebat, cesaret, 
Baıılan buııa .şunları da ilAve ederler : Nikbiııt, neşe ye afk. 

çalı~kanlık, aklıselim. 

Başta jandarma kumandanı 
binbaşı Şakir Bey olmak 
1izere inzibat kuvvetlerimizin 
gösterdikleri besalet cidden 
lakdire )Ayıktır. 

Sabri 

Beş Balıkçı 
Şaka Yaparlarken Hepsi 

Denize Döküldüler 
Rifat, Şevket, Gdp. Ihsan 

'9e Ömer isminde bet h&bkçı 
larltot .olarak ıandallarile balık 
bsbnıya giderlerken biriıir~e
rinin. sandaRamıa atlamak ıs
temiş1er 

1 
bu sırada sandaH~r 

da devrilmiı ve hepsi de denı· 
.. d~ler, fakat kurtarıl· 
Wlbflarclır. 

Terkes Mlldürll Aıtkarıula 
?-erkoı Mftclürfl M. Kastel· 

-. Cltln Ankaraya gitmiftir. 
Midir, tlrketin h6ktimelt~n 
lllacak tddia11nda btılundnru 
,_.. meıseleıini g&rlfecektir · 

ffiddatfi Bir Kardef 
Yervan isminde bir boyacı 

Vaso isminde bir kadın• sar· 
!nnbhk etmiı, fakat kadının 
brdeıl Boğos tarafından hı· 
~lda yaralanmııhr. 

Sıhhiye MUstaşan Yalovada 
Sıhhiye Milsteşan Hflumad· 

din Bey din Yalova v,e hava· 
l.indeki 111tala mDcadele tef· 
~ru teftiı etmek bere 
wahahleyin Yalo•aya gitm.İf ye 

alcıa ... fstanbula döomlittlh'· 

Dayiolerle Müzakere 
ıDiyqnu Umumiye Türk Da~ 

JJAJer Vekili Zekil :BeylP Parl•
ten ıelırimize gelnıeal, Dayialerle 
Y•ttiden müzakereye baılanacatı 
fayialarını kuvvetlendirmiştir. 

MUderris Maa,1an 
. Darülfünun Divanı diln topla· 

••rak nıüderrillerin maaşlarını teı
hiite devam etmiş, liste tamam· 
'-.nıadı1t fçln bugün de içtima& 
karar verilmittir. 

Meclisteki Müzakere
nin Zabıtlarını Aynen 

Yazıynruz 

Ô 
f 'Sat taralı 1 in !i •':Y!ada • 

yle bir surette ld IÇlll Jç.ia, 
alaat aiııai aramıza giriyorlar. 
a.yır biz müabet yllriiyecağis. 
lrtenfı Ye mm-asi llerpyi kat· 
iyen çiğniyeceğiz, ezecejid 
6tdurec ~iz v• uacai& 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

BAYRAM 
İzmirliler Dün Üzüm 

Bayramı Yıaphiar 

1 Ur/ad~ 
Kanlı 

Bir 

Bir 

A 

Eylen ti Aleminde ... .. 
Cinayet Oldu 

bmir, n ( Hususi ) - Yeni 
senenin üzllm mahsulD dün ilk 
olarak ihraç edildi. 

Bu münasebetle öğle listü 
üzüm sandıkları vapura yük· ' 
letilirken büyilk merasim yapıl· 
da. Halk :ve tacirler merasim• 
iftirak ettiler. V.apur ıkalkar
kea limandaki diğer T1lpurlar 

dlclilk çalclıtar. 
Vapura ylkletilen iiiztimler 

J 280 sandıktan ibarettir •• 
Tuyeıteye götürnlmektedir. 

Mahküm Oldular 
Tokyo, 16 (A.A.) - Dünya 

etrafmda deYİr aeyahaline p· 
kan Amerikalı tayyarecı1erdeıı 
Hernedon ile Hangborn memnu 
mmtabler e.tande açvp do
!~ tlolayı pma at

zntna ımalıkfmı -edilmişlerdir. 

Tütün Kan 
Fransada Oç Buçuk 

Milyarı Buluyor 

Paris, Hl ( A. A. } - F l'IHl

sada tütünün safi varidata 
3.609.998.028 fraıp büi 
olmuıtur. Bunun 3.347.238.289 
frangı .miW .-&dafaa hono!an· 
run faizleriae ve dftyunu umu· 
nliye amortfseenma tatma 

ech1miftir. 

Hava Rekoru 
Fransızlar ~k Bir 
r eşebbüse Giri§İyorlar 

P.ariı, 16 (A. A.} - Ebel-

lır:mif'., 17 ( HBSUsl Muhabirim.izden ) - Dün Urlada bir 
cinayet oldu. Hidise şOyle geçmiftir; 

tdris oilu Topal Ali, Muharrem oğfu Murat ve kahYecf 
Murat isimlerinde ılç arkadq. Urlamn Kayadibi mevkinde 

toplaJUDJJlar, rakı içmiye tı..ıamışladır. Eğleacenia har•etJi 

bir deminde lbir kız lcaçırma meselesi hakkında liç. arkadq 

münakaşay.a bqlamıflardır. Bir ara!ık miit:ıabp blytbnlt ve 

üÇ arkadat arumda fiildetli bir kavı• baf'••apv. 
Ka"Iama bquı bir dakik&Mda llu1aarrem ojlu Mtuat 

yanmclalci U\feji lkapmca Q.ç el patıaı._. w çaba aç laqun 
Tıopal AliııiD kam.ru aaplanmlfhr· A1İllİn yaralan ajır ve 
ayatı iimitsizdir. Murat bçarkea yanyolda pkalaıumfbr. 

-'-~~---------.-..----------~--=-Yollar için Bir Şikayet 
Hem Dayak Yemiş, Hem Belediye Yeni Bir Ta
De Parasını Kaphrmıı limatname Hazırladı 

Db PolYe tuW bir iabar~ Şe1ür Medilıl Dam.t EacU-
ve fikiyet yaps1.,.tır. $iki- ~i yollann bombaamnm 
yeti yapan leblebici Mehmettir. önüne geçmek için yeni bir 
iddiaya göre~ JebJebici ~e.h-, talimatname hazırlamışhr. 
met Karagümrükten geçıyor· B11 talimatnameye gire ao· 
muı. Bir llrahk Süleyııt~ • kaklarda her ne vesile ile 
isminde bir dükkan sahibi 1tltn'Sa olsmı btr yer açttmadan 
Mehmedin lb:erine hticum et- l B l d' 

· d kkıllı d6rmüş· evve e e ıyeye müracaat 
mıı ve a am a . 
tör. Sonl'a 1eb1ebicinin altı e~ecek, belediye mühendis· 
JirB1111ı da almıştır. Ierı orada yapılacak hafriyat-

Süleyman da lehlebici Meh: tan sonra eski haf ine ge· 
.mediıı, dilk.ioındau öteberı rilmesi için 18.zımgelen mas· 
çaldajmı .ay!emektedir. rafı tayin edecekler, bu 

Elektrik Ve Hata Ser;giSİ para, orasını açmak istiyenler 
tarafından Belediyeye depo 

Bllcıqte otuz ağastosl• 1 edilecektir. 
beynelmilel bir ~' oto, Bu iı yapılmadan enrel 
radyo Te llıava RrgtSl açıla· yollar kazılamıyacaktır. t, bit-
cakbr R91DC1lya Ticaret Mtı- 'k 
'8~ i.taabm baracat ~- tı ten sonra Belediye Mühen-
sine mliracaat ederek Alaka· disleri tekrar muayene yapa
dar T6rk t6ccadamHn iftira- caklar ve depo parası iade 
kini istemiftir. edilecektir. 

======--===~~ 

siyor gazetesi yuıyor: r 
Hali haurda Nevyork - la~ 

.. anbul :arumdaki 8044 kilo
~etre mesafe.YI hattnnlbtakim 
özerinde katetmek r6kormıun 
sahibi olan Boardman ve 

• • • • 

Polando'aun hllA babr· 
farda olan rekorlarım kırmak 
için dört Fransız takımı haıır· 
Jıklarda bulunmaktadır. 

Tenzilatı• TarUe 
fı:mir~ 11 (Hususi) - ZU.aat 

Bankasının köyiüden alacağı 
buğdaylar• Aydm demiryolu 
kumpanyası tenzilitlı tarU. ile 
nakledecektir. ---

lf11t Heyetten 
Kadın birlitl irşat heyetlerin· 

den Çata1ca tanflaf'ına gidon 
Jaept din d4nmlfi r. Verilen 
...ıtmata gir• kl1lüler lrtat 
laeyetleria!a yardam v• .ııasOaatla• 

v. 

ister inan, ister inanma! 
Bir gazele yanyor : görii,ülmüştür. içtimadan 

Şehrim.ize gelen Sthhat sonra Sıhhiye Müsteşan 
VeklJeti Müsteprı Hüsa· Hüsamettin B. bir muhar
mettin B. Jnn İstanbul ıl'irimize demiştir ki : 
Sıhh!ye Müdüriyetine gel· - Tifo hastalığı btitft.n 
miştil'. Sıhhiye MftdUriye· diinya şehirlt.rinde olduğu 
tinde, Sıhhiye Mndüril Ali gibi burada da vardır. 
Riza, Belediye Sıhhat fşleri Bu ıene temmu% ayında 
Müdilrn Neşet Osman, bir iki fazla vak'a görtU
Teblıirhane Müdlirii Ali müş ise de telaş ve izam 
R!ıa Beyler ve diğer bazı edilecek bir halde değil· 

müessesatı sıhhiye müdür· dir. " 
Jeri Hüsamettio Beyin ri- Hem bu tifo için top
yuetinde toplanmışlardır. lanıldığı, hem de bu işin 
Haber aldığımıza göre hu İzam edilecek mahiyette 
içtimada şehrin sıhhati ve olmadığı yazıldığına g6re 
bilhassa tifo meselesi sen de ey kari, 

lster lnan, lst~r lnanm,,/ 

MOSKOVADA 
Maçın Neticesini Bugün 

Öğrenebileceğiz 
Moskova, 16 (A.A.)- Ttirk 

Te Rus takımları :araımda ıbu· 
gün öğleden 1011ra yapılacak 
olan maçın fevkalade t!hemmi· 
yetine mebni Moskova radyosu 
neticeyi ndyo ite bildirmiye 
brar Yermifth'. 

Haı'kof ve Leningrat maÇları 
için de tertibat almmışhr. 

Hint Vılisi11 Sltilflllt 
Cavnp3re, 16 (A.A.)- Milli 

Hiat .ali VllRl..m.in puuteıi 
glnl Cawapore 'a gelcliii 
ıında yapılmuı tuaTvur edi
lea bir 1Uikut tertibatını 
zahire çıkarmıı w-e bu llW'etie 
neticesi.& btrakmışbr. 

Cezairda Zelzele 
Cezair, 16 (A.A.) - Mai

son - C&rree ile Alma ha~.ali
sinde dllD birkaç defa :zelzele 
olmuttur. 

Bir Müsademe 
Köprü Albnda Bir 

Matör Bath 
Seyrİ.lcf.aia ldareainiı:ı (f op· 

hane t istDİltdcl« ımotöril bu 

sabalt Hat .ekiz buçukta K&p
rli altmdan geçerken (Altay) 

motörile çarpıımıştır. Müsademe 
neticesinde (Altay) moUSrü 
batmıştır. Nnfus zayiatı yoktur. 

İngilterede 
Nazırların 

Tenzilat 
Maaşlannda 
Yapılıyor 

Londra, 16 (A. A.) - Sun· 
day Cbronlcne gazetes1 Baıvekil 
ile r11Fekasının kabinenin lSnil· 
mnzdeki içtimamda maaşlarının 
birer miktar indirilmesini 
ihtiyar1arile kabul etmek su
Tetile bir ikbsat ve tasarruf 
misali glSstereceklerini yaz
maktadır. Parlamento azası 
tahSlsatının da indirilmesi tek· 
lif edileceği söylenmektedir. 

Mısır Koçam VUzUndan 
Galatada nturan Onnik is

minde biri sokaktan geçmekte 
olan Hasanın başına mısır ko
canı atmıı, aralarında kav~a 
çıkmıı ve Onnik bıçakla Ba
sanı baıından yarluuftır. 

Basrada Kolera 
Basrada kolera vak'alan 

g6rüldüğü haber almdığından 
mezkfir liman muvaridatına 
kolera hastalığına mahsus 
muayencl tıbbiye tedbiri ko
mdmuştur. 

~~~~~~~~ 

---Nezih 
Roman 
Tefrikası . " -

Bir gazete, dünktl nüshasınd. 
" Nezila bir romu,. teirikaamc 
batf ıyacağıru ilin ediyor. Sank; 
nezahet bir glSmf ek gibi zamaı 
zaman giyilen, kirletile&, çıkan 
lan, yıkanan, tekrar giyiler 
bir çamaıar~ bir l>rttınme vaaıta 
sıdır. BugUn, kanun: 

- Örttınr J 
Diye emrediyor Te gazete 

hemen yerden bir temena 
çakıp aezalıet gtimleğitsi giyi· 
yor; fakat mftsait bir zemüı. 
"zamanda bu gimleğf _.. 
tından laemen atmua da mOm· 
kUndür. Memnuua avdetiaı 
mini sebep ortadan kalkmaya 
görsün. 

Hayli', nezahet g6mlek ve
ya çorap nev'inden bir çama· 
şır, bir zarf değil, ruht Ye ah· 
liki bir bünye, bir mazruf, bir 
muhtevadır. O, ne alınır, ne 
verilir, ne ablır, ne sabhr. 
Neıabeti gazetesinin camakl• 
nmda bir mal, bir meta tlbl 
piyasaya ıllnaek istiyeıı t.dr, 
dün miiBtehcen ıabyorda, ı.
gQn ele nenbet. Her iki tiea· 
ntia de hayajdıld:a b.lri.Wria
dea larkı yoktur. 

Hapishanenin 
Slhhati 

Hastahanenin Noksan· 
lan Tamamlanıyor 
btanbul hapislıaneaindBI 

hatalaanenin ttbbt malmmm 
nok.. •ldutu için bir -.. 
çd.H1111 açmak için hile hata 
mahkiimlar Belediye ıa..tztz • 
neleriıae naklediliyor ve huta• 
lıkları geç.inceye 'kadar bqla· • 
rmda janduma beldetftiyordu. • 
Bu kmet karpamda ltatalua .. 1 

neler mahktmten kabul etmek· 
istenaiyoriudı. Mndcleiumuml- 1: 

lik hapish... baıtalaan·d·1• 
iN cibi nobanlanaı ik•ale b~ 
rar ~ermiftir. Baaclan __.. 
ufak ameliyatlar hapi•hıee , 
hastaba11esiade yapılacakW. • 

BugUnkll Muhakeme ' 
Aktam mulıarrlrl VAii ve t.- ; 

kender Fahrettln Beylerla ..... 
kemeana bu,.O. dn.. •dil .. • 
ce~tir. • 

Do Aylıklar 
Mlltebit, yetim V• uu.na] 

iiç a.ylddan eylG.lün ilk Wta
SJAda verilecektir. YokJaımlar 
devam etmektedir. 

Maçka 
Harikzedeleri 

Terkos Şirketinden 
Ha.kkınıZ1 Aramak 

ister Misiniz? 
Son bilyük yangının genişle· 
meırinde Terkoı Ştrketlnin 
büyük bir mH'uliyet hlue1l 
yüklendiği arbk tahakkuk 
etmiştir. 

Birçok sigorta ılrketlerlnln 
Tukoı aleyhinde dava aç· 
maları da bunu teyit eder. 
Birçoktan iciz ldmaelerden 
m'ilrekkep olan felfıketı:ede-
ler namına da Son Posta 
Terkosu dava edecektir. 
Yanıuıdan zarar g6rea1er 
hw (Üll Galatada, dördüncD 
Noter Mitat Cemal Beye 
Müracaat ederek vekaletna-
meyi imza et.inler. Avukat
larımız Yu1taırile davayı ta
kip ettirecej'lz. Adaletin 
fel&lıcetıedeler lehine tece.Uf 
edecejfodeA t.mamea emi.DU-
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j Memleket Haberleri il 
SİNEMA 

il Dil Anketi J ..___..___ 

Meçhul 
Haydutların 
Bir Cür'eti 

-.- . SinemaŞirketle-
Samsunda Bırkaç Şerır • • • 

Orhan Seyfi 
Beyin 
Fikirleri 
"Herşeyden Evvel Türk• 
çemizin Mükemmel Bir 

Lugati Y apılmalıdır.,1 
(Baf tarafı 1 inci Hyfada ) 

Orhan Seyfi Beye göre ko
ku kelimesi dururken artık 

Bir Otomobili Durdura .. rıle Muharrırler 
rak Soymuşlar Arasında İhtilaf 

Samsun, (Hususi) - Geçen 
akşam Samsuna yirmi kilomet
re mesafede CnmbUı mevkiin
de bir .kamyonun önilne çıkan 
birkaç meçhul phıs kamyonu 
durdurarak soymak istemiıler
dir. Şoför kaçmıya başlayınca 
ıillh istimal eyJiyen soyguncu
lar llç kiıiyi yaralamak sure
tile .kamyonu· durdurmuılar 
't'e iki bin klğıt, elli de altın 
lira alarak kaçmışlardır. Vak'a
yı haber alan Vilayet Jandarma 
kumandam, Vali Etem Beyle 
beraber gece takibe çıkmış 
't'e iki şüpheli ıahıs tevkif 
edilmiştir. Vak' aya ehemmiyet 
Yeriliyor. CilnkU birkaç ay ev
't'el ayni mahalde yine bir oto
mobilin önüne meçhul bir p
bıs çıkmıı; fak at ıoförün ted
birli hareketi karşısında oto
mobili durduramamıf, yalmz 
iki el sillh atarak ortadan 
kaybolmuıtu. 

Hdmil 
Silifkede Elektrik 

Silifke, (Hususi) - Kasaba
mızın yakanda elektrikle tenvir 
edilebilmesi maksadile mllhlm 
bir teşebbUse girişilmiştir. Bu 
buauata bir de proje hazırlan
mıtbr. Vali B. belediye bina
aında toplanan halka elektriğin 
faydalan hakkında bir konferans 
vermiştir. 

Bir idam Kararı 
Konya - Alqehirden bil

dirildiğine göre ora mahke
meai, bir kadım ustura ile 
parçalıyarak öldüren Hasan 
Hliaeyin iaminde bir katil 
hakkında idam karan vermif, 
fakat T ~myiz Mahkemesi bu 
karara nakzetmişti. Mahalli 
mahkeme Temyizin nakız kar4-
nnı muvafık bulmamıt ve 
evvelki idam karında ısrar 
etmiftir. 

Pamuk Fiati Ouşuyor 
Mersin, (Hususi) - Pamuk 

fiatlerinde yeniden tenezzül 
mliıahede olunmaktadır. Buna 
acbep bu mahsulün bereketli 
olacatı hakkında kuvvetli tah
minler ve geçen seneden isto
kun henllz sarfedilememesidir. 

Adana Kasapfarmm imtihanı 
Adana, (Hususi) - Beledi

ye kanunu mucibince kasapla
nn imtihan edilmeleri lizımgel
mektedir. Bu sebeple yakında 
lmtihanlan yapılacak ve muvaf
fak olanlara ehliyetname veri
lecektir. 

Gönenin Talilisi 
Gönen, ( Hususi ) - Son 

tayyare piyangosu keşidesinde 
ao bin lira isabet eden 22217 
No. lı biletin onda bir parçası 
burada Hacı Tahsin Beyde 
olduğu anlaşılmııtır. 

A. Cevdet 

Hem Of UrUkçU Hem Kaçakçı 
Adana, (Husust)-Bu civarda 

Çandıraba k6yllnde Umran oğlu 
AH isminde birinin evi aranmıf, 
içerde lifnrükçlililie alt birçok 
muskalar ve kitaplarla bera
ber bir miktar kaçak rakı, 
kaçak tntnn .,.. bir rakı ka· 
1a111 bulumnuttur. 

Sinema Alemini son günler
de en çok heyecanla alAkadar 
eden vak'a, " Bir Amerikan 
Faciası ,, isimli filmin başına 
gelen hAdiaedir. Bu filim, 
maruf Amerikan muharriri 
( Theodores Dreiser) in eserin
den vücuda getirilmiştir. 

Bunun için, muharririle ta
mam (200) bin dolar için pa
zarlık yapılmıştır. Şu şartla ki, 
filim bittikten sonra Theodore 
Dreiser'in tetkik etmeal icap 
ediyordu. Filmi tanzim edip 
çekme vazifesini aahne vazn 
( Sternberg) üzerine almıştı. 
Aylarca çalışılıp iş bitirildikten 
sonra muharrir filmi görmiye 
davet edildi. 

Theodore Dreiser arkadaı
larile beraber kalktı, geldi, 
ve asıl kıyamet te iıte ondan 
koptu. 

Theodore Dreiser yapılan 
filim ile eserinin tahrif edil-
diği iddiasında idi. Fi-
limi yaptıran kumpanya 
ise birçok maarafa girdiğini 

sllyliyerek muharririn itirazla
nm nazarı dikkate almak iste
miyordu. 

it mahkemeye akaetti. Ayni 
zamanda Theodore Dreiser'in 
dostu olan matbuat ta hare
kete ıelmiıti. Bir g6rilltll ki 
sorma gitsin. 

Fakat kumpanya ile muhar-
rir arasındaki mukavele sarih
ti ve bununla muharririn, vü
cuda getirilecek filmi tetkik 
etmek hakkı tanınmıştı. 

Mahkeme, Theodore Dreisere 
bak verdi ve filim yeni baştan 

rayiha kelimesini kullanmaya 
lüzum yoktur. Lôgat mesele• 
sinde bir fikri daha var: 

11 
- Bu lôgat işini yapacak 

olanlar bugünkil İstanbul şive
sini bilen, lisan ihtısaa ve 
zevki olan ediplerdir. Bugün• 

·killer hiçbir iş yapmamıılardır. 
Dil meselesinin tetkiki Ziya 
Gök Alp zamanında baılamıı, 
az çok değişmez esaslara rap
tedilmişti. Şimdikiler bunu 
yeni bir mesele zannediyor. 
Bu, Amerikayı yeniden ket· 
fetmek gibi birşey. 

Istılahlar meselesine gelince, 
ş:mdiye kadar lisanda teesslls 
etmiş olanlara dokunmamalı, 
yenilerini de olduğu gibi il• 
tinceden alınmalıdır. 

Esasen mevcut ısblahlan 
battan başa değiftirmek te 
mUmkiln değildir. Söylediğiniz 
gibi, bizzat arapça cümle 
halinde ıstılahlar mevcut ol· 
makla beraber, bunlar pek 
mahdut olsa gerek. Değiştiril
meleri de mümkün değildir." 

Orhan Seyfi B. Dil Encil
meninin llğvrna biç te taraf
tar görünmtiyor. Bu meselede· 
ki fikri de şudur: 

.. _ Şayet bu encümen lôgat 
yapmakla mükellef bir akade
miye istihale edene ·pek iyi 
olacaktır. Bu akademiye gire• 
cek olan aza, her halde edebi 

muharririn }Uzum gösterdiği 
tadilit dairesinde tekrar ya
pıldı. Şinıdi, birkaç Nevyork 

kudret ve töhretleri herkea 
R.amlmla Metro. GoldYV)'n • Mayer artlıt1erladen (Marjorle Kını) la bir S.a P01ta nnıhH~.•a allade nlrlp çevirirken tarafından kabul edilmif inaan-

ıl>ıterlyor. Bb, baza ıuetelerln "fiil"' -~·t ıaıteteml&I okurken,, rlbl yalanCI cU•lelerle ,a,.. d· ayanın d~rt bir köıealnde 
okunurlarmaı ıörtinmelerl alGahcalıiana 1 paıı)'.• ltıum rlhmli)Onıı. ~adece dlyoruıı ki bu ı•ıt eyi Aaıerıkaya röndardlk, lar olmalıdır. Bu heyete dü,en 
artistin elinde olarak resmini çektir e nl rica ettik. Bu ıuretle da birkaç ıamandanberl revaç bulan kari aldabcalıiına bir İf daha var: itleri uzatma• 

-
b- lr nihayet vermek lıtedlk. Meeela buDtıaıa llJarettlr. k 

ı:. • ma . 
sinemasında göıterilmiye baı
lanmıştır. 

Bu hAdise, sinema kumpan- G ••k D •• 
yalarından biri daha aleyhine o ten uşen 
bun• benzer diğer davanın Bı·r vıldız 
açılmasma sebep olmuştur. 1 4 

Amerikalılar Macar edebiyatına Daha 
çok dl\şkündiirlcr. 

Son zamanda Macar mu- Sırpların beynelmilel şöhret 
harrirlerinden "Lajoa Tilaby ,, kazanmış bir sinema artistleri 
nin " iki esir ,, ismindeki vardır. Adı ( ita Rina ) dır. 
eseri de filme almmak için Vücude getirdiği başlıca eser
mukavele yapılmış, muharrir, bir lcr Erotikon, T onişka, Baharın 

avdeti, Vals kıralı namındaki 
ıenariyo yaparak kumpanyaya kurdelelerdir. 

tevdi etmiş ve film bittikten son· Bu gtnç artist, geçen sene 
ra tasvip edip etmeme hakkını yazında Berline gitmiş ve 
muhafaza ettiğini de kabul orada Corceviç isminde bir 
ettirmiş, filim bitmiı. mühendisle tanıımıştı. 

Fakat muharrir, vllcuda ge- Az zamanda biribirine karşı 
tirilen eseri beğenmemiş. Kum- bllyük bir meylin duyan bu 
panya, muharririn mrazını ka- çift, aralarında evlenme kararı 
bul etmemif. Şimdi o da The- vermiıler, fakat bunu son de
odore Dreiser gibi mahkeme- rece gizli tutuyorlardı. Bunun 
ye müracaat ederek kumpanya sebebi de din meselesiydi. 
aleyhine bir karar almıya ve ita Rina Katoliktir. Sevdiği 
filmi yeni baştan yapbrmıya adam da Ortodokstur, kadın, 
tetebbils etmiştir. kocasının mezhebine intisabı 
-------------ı kabul ettiği için, evlenme rar Tiyatro Ve Sinemalar 1 simesinden evvel bu meselenin 
1 .ı halli icap ediyordu. Bu it te 

ALKAZAR - 73 numaralı klUp 
ALEMDAR - G8nUl18 
1 K LE R - Son çarlar ve Zlıoto 

Dolar peılnde 
ETU V A L - Cehenaeml k8pra 
QLORY A - Gece içinde bb ıtık 
KEMAL B. - Hac• Murat n cici Mırıfs 

Kollamor tarafından 
M A J 1 K - Hacı Murat 
lılf.LEK - Bir aık mektubu 
JERAH - Muhtelif temılllw 
OPERA - Çlkoı 8aroDu 
flK - Nehir km 
Takılm - Varyete 
Çlfllkparlu - Saa 
ita• lıuleal parkı - DarUtlallm 
Oıkldaı Hale - S.a Babamı l.tırta. 

olup bittikten sonra evlenme 
kararının ilinında artık bir 
mahzur g6rlllmemiı, ve genç 
kadın sinema ismini bırakarak 
Tamara ismini almııtır. 

Kilisede nikAh merasimi ya
pıldıktan sonra sabık yıldızın 

etrafını gazeteciler almıt ve 
müstakbele alt fikirlerini ıor
duldarı zaman ita Rina artık 
sinemadan yazgeçtiğini s6yle
miıtir. 

Sinema Artistleri Boğazlarına 
Çok Düşkündürler 

Obur luklarUe methur Ramon Novarro ve Dorothy Jordan 

Holivut (Hususi) - Sinema l lann yemek ve içmeleri adeta 
kumpanyalarının ynksek llcret· bir mesele olur. 
ler vererek çahştırdıkları san'· Geçenlerde Joan Cravford, 
atklrların bu kumpanyalara Marion Daves, Greta Garbo, 
en çok zahmetli gelen tarafa Dorothy Jordan, Ramon No
bunların boğazlarıdır. 't'aro, Norma Sherer, Lavrence 

Sinema artistleri "Can bo- Tibbett, Buıter Keaton hep 
ğazdan gelir,, darbımeselini bir arada bir filim çevirirler
en iyi anlamıı insanlardır. Hiz- ken bunlan beslemek bir me
metlerinin zahmeti nisbetile sele olmuştur. 
mütenasip olarak kendilerine Bu artistler ilinde ( 15) 
çok iyi bakarlar. kilo tereyağı, ( 30 ) kilo pata-

Ekseriya bir filim çevrilir- tes, 45 litre kaymak, 3 ıepet 
ken sekiz, on artist toplu bir marul, 25 kilo domates, 26 
halde bulunduklan için bun- sepet portakal yemiılerdir. Bu 

Encümen ıimdlye kadar an
cak A harfinin 8 faslına ka· 
dar gelmif. Şu halde, ıayet 

bu tarzda mesaisine devam 
etseydi, liigatin tamam olması 
için 28 X 28 == 784 sene 
beklememiz lizamdı.,, 

Bir irtihal 
Merhum Mehmet Şaban Beyia 

refikası ve Devlet Demiryollan 
memurlanndan Hakkı Beyle 
şehit miralay lsk"nder Beyin 
kain valdeleri ve HAkimiyetl 
Milliye gazetesinin tahrir he
yeti mlldnrn Naşit Hakkı Be-
yin bllyllk Ya idesi Şerife H. 
kın bir hastalığı milteakıp 
dlln uat beıte Kadıköyllnde 
Misk sokağındaki hanesinde 
vefat ~tmiftir. 

Cenazesi Buglln öğleyin 
Kadıköyde Misk sokağındaki 
evinden kaldınlarak metfenl 
mahsusuna defnedilecelüir• 
Kederdide ailesine beyana 
taziyet ederiz. Cenabı hak 
rahmet eyliye. 

miktardan et sarfiyatı hariçtir. 
Bunlardan baıka günde 

(280) sanduviç, (40) ekmek, (1) 
kilo çilek, (20) libre kahve, 
(450) yumurta vo (100) kilo 
buz sarfedilmiştir. 

Bu rakamlan öğrendiktell 
ıonra sinema artistlerinin bit 
parça da obur olduklarım k•'"' 
bul ve taadik etmemek mll.0-
klln değildir. Öyle değilmi 1 

Alım•t 
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Kari Gözile 
Gördıiklerimiz 

Dünyada Neler Olup Bitiyor? Kadın Ve Kalp İşleri 

Amerika Cümhur Reisi işsizliğin Kocamla Aramızda Bi 
Önüne Geçmek için Şayanıa Dikkt Uçurum Açıldı ... 

Bir Tecavüz iddiası Ve 
Bir Tavzih 

Ceçen gün Ömerli civarında bir 
hadiıeden bahıettik. Fatma adlı 
bir kadının itfa) edHerek hizme
tinde bulundufu Recep Ef. nin 
kendisini çatırdığı bahane.ile 
Yola çıkarıldıktan ıonra 3ni1ne 
iki kiti çıkarak tecuOıde bulua• 
dukJarını ve kadının ihtiyar He· 
Yetine yaptığı milracaatln kale 
alınmadığını, yine bu kadının 
iddia ve ifadesine iıtinat ederek 
Yazdık. 

Vak'~ ile allkdar Beykoza tlbi 
S~rapınar köyü ihtiyar Heyeti, bu 

hlunaaebetle bi:r:e bir mektup gön
dererek hadiseyi tavzih ediyor. 
Bu mektupta muhtar Mehmet, 
azadan Ahmet, Mehmet, Emin ve 
Ali Efendilerin imzaları vardır. 
Heyet mektubunda, ezcümle Re
cep Efendinin i şsiz bir adam 
olduğunu, iki çocuğu ve zevceıi 
bulunmasına rağmen Fatmayı, 
Usulü daireıinde bir hizmet aene
dile ynnına aldıA-tnı, karısının bu 
halden kuşkulıındığını ka~det~i~
ten ıonra, tecavüz hadıseıının 
ihtiyar Heyetince tamamen meçh~l 
olduğunu, kadının ihtiyar Hey~tı
ne rnüracaatle gerek bu tecavuz-

den bahsetmiş olduğunun ve gerek 
Üzerindeki para ve küpelerinin 
gasbedilmesi keyfiyetinin hakikate 
nıurayir olduğunu, esasen og~n 
ihtiyar Heyetinden köyde hıç 
klnııe bulunmadığı için müra
~a&t keyfiyetin maddeten lmkin· 
•ız olduğu beyan olunmaktadır. 

Fransızca Ogrenmek için 

Bir Teklifte Bulunuy~r ... 

. kf d d mJryola Uzerlnde, içinde Alman Batveldll ile Hariciye Nazırı bulunduğu nnnlle ıuikute uğrayan katar Berlln-Fran or e 

1 1 ti S elen telıraflar yolun tamir edildlj-lnl, fakat ancak buırlln açılabilcceiinl bildirilmektedir. ifte bu hale ır• • f r. OD 1 

İngiliz kabinesi geçen haf· kOmet . b~ derecede tasarruf 
· · d bllt 1• tevzin için meselesını de mütehassıslardan tnlar ıçın e çey b" k . h 

oıUhim bir taaarruf ıiyaıeti mllrckke~ . ır om.ısyona a-

b.k" b ı bu hareket Yale etmıştır. Komısyonun ve-tat ı ıne aş amıı: w• . k. 
bazı kambiyo tenczzüllerile recegı kararlar tavsıye fe lın-
karşılanmıştı. de olacaktır. 

Fransa 
Ve Almanya 
Mukareneti 

Almanyamn Borçları 
Almanyanın kısa vadeli 

borçları için alacaklıb:r ödeme 
müddetinin altı ay temdidine 
taraftar olduklarını ıöylemiş
lerdir. 

MUsademeler 

1 - Fransızca 1i1anını öğren· 
nıek istiyorum. iki ıeneye yakı~ 
buradaki Berliç mektebile huıuıı 
hıuaJUmden den aldım ve bu 
tnüddet zarfında a:r: istifade ettim. 
Henüz iptidai dereceye ait mev· 
cut birkaç kitabımla her gece 
Üç dört aaat meuul oluyorum 
Ve ayrıca iyi Franıııca bilen 
birisinden huıuıi deu alacağım. 
Aceba CSğrenmiye muvaffak ola· 
bilir miyim? Çünkü Türkçe tab
•ilinı orta ye yatım da 23 oldu
tuna göre mezkur liıanı tekem
ltlü} ettirmek için en aehil olacak 
tarzı tedrlı nr mıdır? 

Dlln geç vakit gelen haber
ler kambiyo vaziyetinin sUku
oet devresine gerdiğini, fa
kat ikhsat mehafilinin lazım 
gelen tasarruf tedbirlerinin 
ittihazmda ısrar ettiiini bildir

Almanyanın Laybah ıehrin
de komünistlerle milliyetper
verler arasında bir müsademe 
olmuş, birkaç kiti yaralan

F ransa Başvekilile Hariciye mıştır. 
Nazırının Almanya ziyaretleri
nin bir müddet için gecikmesi 

mektedir. • 
işsizliğe 

2 - Fran11ıcayı okuyup ve 
okuduğumu anlıyabilecek kabl· 
liyete muvaffak olduğum zaman 
Fransızca kitap, mecmua ve ga
teteler ilzerinde tetebbilatta bu
lunacak oluuam Türkçe tah
•iliınin de tevaiine medar ve 
fayda haııl olur mu? 

Bu meyanda bütün fırkala· 
rın tasarruf işinde müşterek 
hareket etmeleri lüzumunun da 
ileri sürüldüğU ilave olunmak
tadır. Muhalefet liderleri ise 
kabinenin tasarruf fikrini an
lamak lüzumunu beyan et-

bazı Alman mehafilinde tees-

sürü mucip olmuştur. Karşı 
Yüksek siyasetle meşgul 0 

bir Alman iazetesi bu geci~-11 Tedbir/er 
meye rağmen bu seyaha~m 
ehemmiyetinin ıail olmıyacagı

nı, çUnkU Fransa ve Almao
yanın zaruri temayüllerinin an
cak bu seyahatten sonra anla

mitlerdir. 

Ankar• . ÖkıUzce mahallul 10 No.da: 

Kazım ıJlacağını yazmaktadır. 

Borsalar Açıhyor 
birkaç 

Muhalif Ameleler 
fngiliz müstakil Amele Fır-

Cevabımız kası lideri, fırkasını~ .hük_umet~ 
· d karşı takip edecegı ııyasetı Alman borsalarının 

1_ l - B~rliç usulü, daha ııya .e b l 1 w ümit 
•0:ıuşrnıya ehemmiyet veren bır 1 anlatırken harp or.ç arı gline kadar açı acagı 
\l•uldür. Bir füanın konuşma faizlerin indirilmesi ve ıratlı edilmektedir. 
Y~lile daha çabuk öA"reniidlği de eshama vergi tarhı hakkındaki Almanyada issizler 
~1lndiye kadar yapılmış tecrüb~ I w 

Amerika Cümhur Reisi 
Mister Hoover işsizliğe karşı 
muhtelif tedbirler dermeyan 
etmiştir. 

Bu meyanda amelenin haf
tada beş gün çalıştırılması su
retile işsizliğin önüne geçile
ceği de zikredilmektedir. 

Bu 6uretle Amerikada Sos
yalist hareketlerin önUne de 
geçileceği tasavvur edilmek
tedir. 

"Hanımteyıe, 1 elbette ki kocanızın bir .U. 
Yıkmıyacağımııı vadederek reisi olduğunu, geçindirm• 

blrleıtiğimiz. şu yuvada on mecburiyetinde bulunduğu bir 
ıenede iki yavrumuzla beraber 1 karısife iki çocuğa malik old~ 
meı'ut bir bayat yaşıyorduk. ğunu biliyordu. Buna rağm• 
Fakat son iki ıene zarfında t kocanızla gizli münasebette b•• 
kocamın, tanıdıtım bir kızla lunmaktan çekinmemittir. Ş. 
fazla alakadar olduğunu duy· halde hatanın mühim bir ıa.. 
dum ve mektuplarına da tesa- mı da 0 genç kızda olduğu• 
dUf ettim. Bununla beraber kabul etmek lizımdır. S. 
bu görüş ve duyuş beni sinir-
lendireceii yerde daha has
sas, daha müsamahakar yaptı. 
Analık hissimle kinim sevgiye, 
nefretim merhamete döndü. 
En biiylik arzum kabnhatlıyı 
bulmaktı. Nihayet araya giren 
bu kızla samimi ve açık ko
nuşabilmek fırsatını buldum. 

Macerayı başından sonuna 
kadar dinledim ve öğrendim 

ki zevk için bir genç kızın 
istikbali mahvolmuştur. 

Şimdi, kocama hissettirme· 
mekle beraber ondan hergün 
biraz daha nefret ediyorum. 
Buna bir çare yok mudur, 
Hanım teyzeciğim. 

Üsküdar: N. F. 

* On sene gibi oldukça uzun 
bir hayata malik olan mes'ut 
bir yuvayı yıkan bir kocanın 
hiçbir zaman affedilemiyeceği 
tabiidir. Fakat burada düşü
nülecek bir nokta daha vardır: 
Yakından tanıdığınız o kız 

Uf akhk Buhranı 
ispanyanın Sevil ıehrinde 

mUthit bir uf aklık buhranı 
büküm •llrmekte, halk para 
bozdurmak için sıkıntı çek
mektedir. 

Bir Otomobil Faciası 
Fransada bir otomobil ile 

bir otobüs müsademesi ne· 
ticesinde 6 kiti ö]mUş, 12 
kişi yaralanmıştır. 

Çekoslovakya Ve Macaristan 
Çekoı]ovakya ile Macaris

tan arasında ticari milzakerata 
tekrar başlanacaktır. 

1 rlandada Haydutluk 
lrlandada birtakım silihlı 

haydutlar bir tren yolunu tah
rip etmişler ve bir tren yol
dan çıl mıştır. 

böyle olunca kocanızın giina
hı da eksilir. 

Bundan sonraki münasebete 
gelince; o genç kızın tekrar 
aranıza girmemesini temin et

mek ve kocanızın günahJarım 
affederek eski saadetinize 

kavuşmak sizin için vazife ol
malıdır. Farzediniz ki ani bir 
fırtına sizi bazı zararlara sok• 
muştur ve siz şimdi o zararlan 

telafi için uğraşınız. Düşünil

nüz ki iki çocuğunuz vardır. 

Onların istikbalini düıllnmelı 
mecburiyetindesiniz. Bunl• 

nefretinizin azalması ve günO. 
birinde kocanıza karşı eski 

muhabbetinizin avdet etmeal 
için kuvvetli sebeplerdir. 

Fakat bu noktaları koca
nızın da anlaması lAzımdır,ld 
bu da sizin her zaman İçİll 

ı elinizdedir. 

• Hanımtegze 

Lyon Faciası 
Lyon, 16 (A.A) - Lyonnet 

ıokağındaki binanın inhidaım 
hakkında tahkikat yapmakı. 
olan polis, enkaz altından çı,. 
karılmıı olan kadın cesediniQ 
evın aahibi olan matmazel 
Sangoise ait olduğunu tesbit 
etmiştir. Mumaileyha bu evde 
ikamet etmemekte olduğu cİ• 
hetle, infilakın amilin bizzat 
kendisi olduğu ve bu hare· 
ketinin gerek kendi hayatına 
ve gerek birçok kiracıların 
hayatına mal olduğu farzedil· 
mektedir. Zira mühim pa-
ra sıkıntıları çekmekte oldu
ğundan büyük bir meblağ mu· 
kabilinde sigortalı olan evını 
yakmak istemiş olduğu tah
min olunmaktadır. 

- TAKVİM ==-
Bir Tekzip 

GınJeıindendir. Fakat bu usulü kararlan müsait karşı ayacagı· Hamburgtan gelen bir ha& 
h.tbik edenin vazife ehli olup nı söylemiş, fakat ameleye herde ı 5 eylülden itibaren ltalyan gençleri son günlerde olmadığı, netice üzerinde ayrıca fazla vergı' yükletilmesine şid- A k 
ıntı b ı d ' asanın meri a Hariciye Nazırı M. askeri talimlere fazla ehemmi-eııir olabilir. h I f t d w · · ilA Ayan ve c e ıye az 

ltalyan Gençleri 
GUn 31 - 17 Ağustos-93 J Hım 104 

Ar•bl Rumi 

1 ·Rcblllnhar- 350 3 • Ağustos - 1347 -vakıt·eı.ani•y3a 1tl Bitce BerJiç uıuUi 01akıac1 detle mu 
8 

e e ~ ecegını - bir miktar eksiltilcceği, bu ta- Stimson harp borçları hakkın- ı yet vermektedirler. Hi.ikümet 
'-ının edeb il,.. 1 ve etmittir. sarruf ıekJiJe birlikte diğer da İngiltere ile müzakereye bilhassa gençlerin askerliğe 
• 

2

d- - Malulmatını:r:ı tevsi husu· Mütehassıslar Çalı_ş. ıyor. f şubelerde de işsizliğin artaca- geçeceği haberini tekzip et- alışmaları meselesini ciddi ıu-
un a F'ramncanın büyük yardı- mı0şt· tt t k" t ktedı·r 

tnı ı b' b e Mi· g· ı bildirilmektedir. ır. re e a ıp e me · 
tii h o •cağından hiç ır zaman Diğer bir ha ere ~uurı~~~~~~~~~~:=====;==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====:======::============= ~======~=::;;=====::::ı==-:.: _ llu böyle ne ol.ıcak? bana biraz cesaret vermenizi tutan Feridin eli titriyordu. Affediniz, Nermin H., 

GUnqı lO. 04 5.12 
Öile 5.11 12.18 

ikindi 9.01 16.07 

Akt:ım 12.- 19.07 
Yatıı 1.42 20 50 
lmsık 8 .11 3.19 

Tefrikamız : No. 114 ı• dedi, ne valdt\; kadar devam rica ederim. Sanki alacağı cevap hayatına layık olmadığım bir ... _,________ "' 1 edecek? Nerminin elini tuttu. Yine taallük eden birşeydi. Nermi- Nermin onun sözünil kesti: v u c H ' ft n u c A 6 1 Sonra Feridin y 'ıüne doğ- önüne bakıyor ve ıülümsi- nin cevabı geciktikçe Feridin - Hayır.. Kat'iyen.. Aklı-
" H H ruden doğruya bakarak dedi ki: yordu. heyecanı artıyordu. nıza birşey ~clmesin.. Hayır •• 

---- _ Biliyor musunuz? Benim Nermin, kuvvetli bir seıleı Yutkunarak ilave etti: (Arkaaı var) 

S E R V E R B E D / evim yok. Ben misafir olarak - Söyleyiniz, dedi. 
d N Yaşıyorum . Her yerde, batta.. Ferit mırıldandı: k { Hikayenin burasın a er-

- Ben, diye başladı, küçii . . b l"'mıctı Bu dünyada da misafirim. - Bir Teklif ... )ı b minin sesi tıtremıy.e aş .. " · Şllnda annemi ve ba amı f f t Ferı·t go'"zlerini önüne igw di. - Söyleyiniz. le b Orasını ha i geç ı: 
'tay ettim. Kardeşim yoktu. _ Nadireye de çok fey BUyük bir heyecan içinde Ferit Nerminin elini kuv-
akın akrabalarım uzaktalar. borçluyum, dedi. olduğumu bildi. Gözlerini sık vetle sıktı · 

't ernende bir halam varmış, Fakat dllşllnmiy~ bıışlamı~lı: ıık kırparak başını kaldırdı, - Hayatta yalnız kalan iki 6
ldu mU, kaldı mı bilmiyorum. F •t bu himayelerın sebebıoı hafifçe ökslirdU: kişi biribirlerine bu yalnızlık-F e h d k erı ·ı ki 

r unde Hanım iımin e uza ıorsa veya hiç de.ğı se 8 ına _ Nermin Hanım dedi. lannı unutturabilirler değil mi? 
ıtkrabalarımdun birinin yanında getirseydi on verılecek cevap Durdu. Derin bir nefes aldı, Nermin bu teklif karşısında 
büyUdUm. Fakat o kadıncağı· ae olurdu? Ferid yan- gözlerini tekrar önüne eğdi, kalacağını hissediyordu. Yarım 
tın başına da felAketler geldi: göıle baktı. O, okadar hafifçe gUIUmıedi ve tekrar aanttcn beri değil, günlerden-

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu 

Aşir Ef. Kütüphane sokağı 
65 numara 

IS'! A BUL 

Şubesi 
f. L. Abrav~nel Marpuççulaı 
Yarım Şişeci Han No. 2 

1STA N B U L 

l<o .. a 1w xtdU bana dalaın, mes'ut, hlilya içinde • b · 1 d B Ik' 1 "' sı ve çocuau u • a 1 başını kaldıraralC: erı an ıyor u. e ı ya nız 
hb~kanıaz oldu. Atıf B. b.enJ görUnUyordu ki böyle şey er _ Siıe, dedi, mühim bir bunu itilmek için Çalıımış, o Dünya Köpek Nalça 

f ı dü'undilğllne hükm.edilemezdl. f k t ö 1 · ö 1 · · S El 1 M k 1 d"kk t t · · d·ı· •• •nıaye etmcsevdi... serse 1 ••• 1 d ıey s6vlemek iatiyorum, a a s z erı 1 y emıştı. ustu in ar a ara ı a e menız rıca e 1 ır. 
acnhtı ·1 ~ 1 J -~~N~•:r:m:i:a_c:e:s:•:r:et::en::ı~: ~· ------~~=--=~~~~:._ __________ ~------~:__--~--------_!-------------------..... ~~.;.;.~11111.;;.~;;.._.;.;;111ı1ım .. 11ıll .. 



6 Sayfa SON POSTA 

• • 

Buhara Emiri, istediğimiz Müsaadeyi Vererek 
Memlekette Kalmamıza Muvafakat Etti ... 

YAZAN: M. KAZIM ---------------------------------------~·...J 
-67- [ 

Sarayın methal kapısina 

ıelmif tik. Y..apının iki kenarın
da başlarına ay yıldızlı feı 
geçirmiş, siyak üniformalı iki 
nefer nöbet bekliyorlardı. Ra
hat vaziyette tüfeklerini yana 
doğru uzatmak suretile selim 
verdiler. 

Arhk şimdi sarayın içinde
yiz. Kapıcıbaşt önde bir kapı 

ıösterdi: 
- Emir Hazretleri burada

dır, dedi. İşaret edilen kapıya 
yaklaştık. Kapıcıbaşı ile arka
daşı kapıyı açtılar ve aym za
manda yüksek ses ile: 

- Esselimü aleykllm, diye 
bağırdılar. Bu 11rada rükii.a 
varırcasına reverans yapmıı

lardı. Biz içeriye girdik, 
bizimle birlikte gelen heyet 
bulunduğu noktada kaldı. 

Emir Hz. içerdeydi. BW 
K"Örünco ayağa kalktı, birkaç 
adım ilerledi, elini uzath. 
Musafaha ettik. Sonra iki 
ıandalye gösterdi. selim vere
rek oturduk. 

Emir Hz. habrımızı soruyor, 
rahat edip etmediğimizi anla
mak istiyordu. Türkçe konuşa
bilirdik. Fakat muhavereyi 
dostum Bereketullab Ef. nin de 
anlaması için f arisiceyi, 
tercih ediyorduk. Muhavere 
dllnya ahvaline intikal etti, 
bittabi Rusyanın ismi ıreçtl, 
thtilll hareketlerinden konu
ıuyorduk. Emir bu huıust.aki 
dOillncesinl bir kelime ile hn
lba ederek: 

- Bu ihtillller neticesinde 
Rusya ' dağıldı, dedi. Bu sırada 
söylediğim bir kelime çok ho
ıuna gitmiş olmalı ki ahenkdar 
bir kahkaha ile güldü. 

Hademeler çay tepsisini ge
tirdiler. Emir Hazretleri ken
disine mahıus olan altın fin. 
canı bana ikram etti. Kendi 
elile çaylanmıza şeker koydu. 

Fakat birdenbire siyasi mu
sahabe kesilmişti. Emir Haz
retleri: 

- Bugün hava çok gUzeJ 
değil mi? diyordu. 

Göz ucile saatime baktım. 
Yirmi dakika kalmıştık. Avde
te müsaadelerini rica ettim. 

- Peki, dedi. Ziyaretiniz
den çok memnun oldum. Bu
rasmı kendi memleketiniz far
ıediniz 1 

Fırsattan istifade ederek: 
- Evet, yollar kapalıdır. 

Ahvalin inkişafına kadar mü
saade buyurulursa Buharada 
kalmak niyetindeyiz. 

- Pek güzel, olur, cevabı· 

nı verdi. 
Kalktım, tekrar müsafa· 

ha ettik ve içeri girerken 
yaptığım gibi askerce selAm 
vererek Bereketullah Efendi 
ile oradan çıktım. 

Kapıcıbaşı bizi bekliyordu. 
Önilmilze dilıerek istirahat 
odasına götnrdti. Kuı Beyi He 
haziııecibqı orada idiler. Bi-

l lanmııtı. içeriye girmemizi 
mtitcaktp ta yemek geldL Evveli 
çorba getirdiler. Bunu pata· 
teali tavuk ile terbiyeli bir 
et, pillY Ye tatlı takip etti. 

Yemekten sonra dua ede
rek ıofradan kalktık ve bir 
kenara oturarak bir ipek böceği 
gibi elbiselere btlrünmilf olan 
ihtiyar vezirler ile bir mnddet 
öteden beriden konutluk ve 
nihayet saraydan çıkbk. Asker 
elin bekliyordu, yine aellm \ 
durdu: 

Taşkent lıiilcum•t lconalı 

- Harman arkadaşlar, de
dim ve önlerinden geçtikten 
sonra rahat vaziyette kendile
rile konuştum. 

Buhara Emiri bu askeri 
guya Türk askerine benzetmek 
için beyu birer kalpak giy
dirmi,, fakat nedendir bilmem, 
bu kalpakların UstUne de birer 
tane siyah püsktll aatmnıştı. 

rincisi yetmif, iklnciıl de efil Bu Kut Beyi Buharanın sabık 
iki yaılarındaymıı, fakat hafif- vezırı azamı imit ve rivayete 
çe ağaran ıakallarını iatiana inanırsanız bir ihtilil esnasında 
ederseniz simalannda bukadar on bin kişiyi idam etmiı imif. 
yaıh olduklarını gösteren hiçbir Biz daha emirin huzurunda 
yorgunluk eseri görftlmiyordu. iken bu odada sofr~ hazır- ( Mabadı yarıo) 

Tayyarecilerimiz Israr Ediyorlar 

lstanbul Nevyork Seferine· Hazınz 
( Bat tarafı 1 inci ••rfada) 

Sanayi baıka, uçmak yine 
bqka feydir. Harbi Umumide 
Garp cephesinden gelen Al· 
man tayyarecilerine ıorardım ı 

- İngiliz tayyareleri mi 
kuvvetli, yoksa F ranıız tayya
releri mi? Avcı tayyareleri 
mevzuu bahis idi. Daima İngi-
lizler ustura gibi uçuyorlar di
ye cevap verirlerdi. Halbuki 
Fransız tayyarelerinin daha 
mlltefevvik olduğunu da ilave 
ederlerdi. 

Bence tayyare ve tayyareci 
ayni derecede haizi ehemmi
yettir. 

Bununla beraber birincisini 
elde etmek daha mtışküldür. 
Ben Necmeddin Sadık Beye 
İstanbuldan Nevyorka kadar 
uçuşu bütün şeraiti fenniye 
dairesinde yapacak kabiliyette 
bir düzüne Türk tayyarecisinin 
( 6 ) ay zarfmda emrine ama
de bulunacağını taahhüt ede
bilirim. 

Acaba Necmeddin Sadık 
Bey bize fstanbuldan Novyorka 
kadar tam bir emniyetle sefer 
yapabilecek tayyareyi temin 
etmeyi taahhllt edebilir mi ? 
Şu halde Necmeddin Sadık 
Bey tayyarecilik hakkında ilk 
yazısını neyi istihdaf ederek 
yazmıştır. 

Efkarı umumiyeyi tenvir et-
mek için bu mUnasebetle Türk 
tayyareciliğinin tarihçesi ve İn· 
kişaf kabiliyeti hakkında birkaç 
söz söylemek faydadan hAli 
değildir. Tayyarecilik Avrupa-
da ancak (1910) senesinde ya
pılan (Circuit de l'Est) müsa
bakasından sonra hakiki bir 
inkişafa başlamıştır. 

Halbuki{1911) senesinde SU· 
reyya Paşanın memur edilmiş 
olduğu bir heyet Türkiyede 
tayyareciliğin ilk temelini Safra 
köyündeki karargAhta kurmuş 
ve bütün Balkan bUkümetle· 
rinden evvel Türk ordusu 
tayanı kayit bir tayyare teş
kilibna ve mütehassıs eleman-

lara sahip olmuıtu4 olduğunu bildirmişti. Bununla 
Memlekette sanayiin mev· beraber sivil teşkilAhn da Ul-

cut bulunmamasına rağmen zumunu takdir etmektedir. 
Türk mütehassısları Harbi Filvaki sivil teşkillt ordu 

Umumide Bağdat gibi uzak mer:-
içln de mübrem bir ihtiyaçtır. 

kezlerde bile re.ten tayyare 
Ordu kadrosu taştıkça, her 

pervaneleri ve birçok tayyare 
aksamını imale muvaffak ol- sene yeniden pilot ve maki
mu~lardır. niat yetiştikçe kadro harici 

lstild!I Harbinde iıe es- kalan birçok unsura mahalli 
kidenberl bu sahada bllynli istihdam bulunamaz. Ve 
bi.r ihtisasa malik bulunan bunlar hiç alakaları olmıyan 
miralay Utif Bey tarafın- işlerde çalışarak tayyarecilikle 
dan vllcuda getirilen teı- olan alikalarım keserlerse 
kilit ile Eskişehirdeki fahri- bundan yine memleket ziyan 
kada birçok hurda tay- edecektir. Çünkli herhangi 
yareler tadil ve imal edilmek bir seferberlikte bu unaur 
suretile kahraman tayyarecl-
lerimiz son sistem lngiliz tay· bir ordu için iyi bir ihtiyat 
yarelerile gelen düımana karşı ha•a kuvveti teşkil edebilir. 
çıkmış ve bunların bir çoğunu Necmeddin Sadtk Beyin yazı
iskat etmiştir. Türkler bu aa· sınm esas mevzuu olan Amerika 
hadaki kabiliyetlerini çoktan seyahatine gelince: Halep 
ispat etmişlerdir. orada ise arşın buradadır ve 

Yalnız dikkat edilmesi lazım- bu it llç esasa iptina ederı 
gelen bir nokta vardır ki, o da 1 - İlim, 
buglinkii tayyarecilik dünkü 2 - Cesaret, 
tayyareciliğe nisbetle kabili 3 - Antrenman; 
kıyas olmamasıdır. Çünkü Türk tayyareciliğinin teşek-
tayyare sanayii çelik ve ma- külündenberi mesleğin bütün 
kine sanayiinin terakilkislile mil- inceliklerini kavrıyan müte-
tenasip surette er emiştir. b l ·ı · k'f 
A · d b t k' · · assıs unaur ar, ı mı ı ayet 
ynı zama a u era Kının • • • • 

t · · d d t kilAt kif' · bahsınde her hangı hır ıddiayı 
emının e · or u eş ı ı { . . . . 
görülmemiş, her memleket ılzam edebil.ecek mevkıdedırler. 
kendi sanayiinin vaziyetine Gerek mılli mücadele, gerek 
göre ufak veya bilyUk mik- Umumi Harpteki hava menkı
yasta sivil tayyarecilik teşkf- belerimizl bilenler ise cUr' et 
lAh vUcuda getirmiştir. ve cesaret bahsinde Tllrkün 

Romanyadaki veya Bulga· 
ristandaki bu gibi sivil teşkilat 
bizi ehemmiyetle alakadar 
edebilir. Motörsilz tayy:uelerin 
bile günden güne taammüm 
ettiği bir devirde sivil teıki
lattan variste kalmak doğru 

birşey olamaz. işe motörsUz 
tayyarelerle başlamak bile bu 
sahada ilk adımı atmak için 
faydah olur, kanaatindeyim. 

Tayyare Cemiyeti Reisi Fuat 
Bey, geçen gün bu mevzu 
hakkında beyanatta bulunarak, 
cemiyetin, bUtün mesaisini, or
dunun takviyesine sarfetmekte 

hiçbir milletten geri kalma
dığına yakinen vdktftırlar. 

Şayet Necmeddin Sadık Bey 
yazılarma sadık kalarak bir 
Türk tayyarecisinin Amerika 
seferini yapmasmı arzu edi
yorlarsa ben altı ay zarfında 
kendi emrine bir düzüne tay
yaı·eci bulundurmayı taahhüt 
ediyorum. Y almz kendisi bize, 
lstanbuldan - Nevyorka kadar 
emniyetle sefer edebilecek tay
yareleri temin edebiliyorlar mi? 

Tayyareci: Mitat 

Atuıto• 17 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
~ . • -tc 

• 
Sorunuz, izahat Alınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 

Çocuğunuzu hangi mektebe Yermek istiyorlllllm ? Bu 
•ene tahsilin.izi ikmal etmek Ozere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek üzere bütnn mektepler hakkında her HirlD 
malômab vermiye amadedir. Mektebinizl seçmeden ev· 
vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hakkında 
bizden malumat isteyiniz. 
Y alma cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffetmeyi 
unutmayınız. 

* Leyli ilk Tahsil J kaydG kabul t•rtlannı qatıya 
Ç ı d F'k · H yuıyoruz. Mektepte okudu~nuı: 

am ıca an 1 rıye anım mDddetçe dııarda çahtmak ve 
soruyon hayatmııı:ı kaıı:anmak ta mOm· 

Bu sene ecnebi ilkmekteplerin kündfir. 
ilk loımma talebe alınmlyor. Ço· 
cufumu Hkmektebe vermek 
mecburiyetindeyim. Neresini tav
•lye edeu:lniı:. 

Çocu~unuzu leyli vermek 
mecburiyetinde oldutunuza na
zaran, size Şişli Terakki, Feydye 
H Feydati mekteplerini tavsiye 
ederiz. Bu mekteplerde çocuklara 
huıust bir itina gösterirler. Her 
halde bu mektepler, ıizi ecnebi 
mekteplerden daha ziyade mem
nun edeceklerdir. 

.... 
lzmirde Enver Mustafa Bey 
fstanbul Ticaret mektebinin 

.... 
Adliye Vekaleti 

rinde Nuri Beye: 
Zat işle-

Suallerinize madde madde ce· 
vap veriyoruzı 

Aıkeri San'at Mektebine bu 
ıene talebe kabul edilmlyecetfn• 
göre, mülkt sanayı mektebini 
tercih zaruridir. 

2 - Mülki San'at Mekteplerl 

ara11nda da fııtanbul Sanayi Mek-

tebinl taniye ederiz. 
3 - Diğer suallerinlıe yuka-

ndald cevaplar da ayni zamanda 
cevap tetkil etmektedfr. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
··-·------------------

·. t 

NıısratBeg: 

KanaatkAr de

ğildir. Her ıe

kolaylıkla 

Fotofrafımn dercini arzu etmiyor, 

Halim. selim ve kanaatkar
dır. Başkasından zarar gelme-

mesi ve kendisinden bir zarar 
sadır olmaması hususunda 
fazla dikkat gösterir. Yaratıcı 

kudretini israf etmez. Bir iıte 
önayak olmaz. 

im etmer. 

Hdlis heg 

m.eıinden sinir
lenir gO.rülttıcD 

~e kavgacı de
ğildir, tehlike
den mllçtenlp
tir. Cesaretini 

[FoğrnhDln dercini tatemlyorJ 

Ağırbaşlı ve mutidir. İt bO"' 
zanlık yapmaz, deruhte ettiği 
işi yarıda bırakmaz, herkesi• 
ahbap olmaktan mücteniptir. 
Menfaatlerini yalınız nefsine 
hasretmek taraftarıdır. 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddilt ediyorsunuz? Müziç, nahoı tesırd• 

sizi harap eden, yazm zevkinden mahrum eyliyen (ter• 
ipeklilerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

Sü-00-HONO PERTEV'in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdat 

değilseniz lütfen arkadaşlarınıza bir kere sorunoJ. 
Aldığımız teşekkürnameler bize, bu müstahzarı. slı• 
tavsiye etmek cesaretini veriyor • 

~----~----~~------------~--~----------____,, 

Zonguldak Nafia Baş 
Mühendisliğinden: 

Bartın • Safranbolu yolunun 41 +500, 42+300, 42 + 6()0 
kilometresinde yeniden inşa edilecek cem'an l 7603 lira Z'J 
kuruş bedeli keşifli altışar metre açıklığında Uç adet beto' 
arma köprO 6 Ağustos 931 tarihinden itibaren 26 Ağuıt~ 
931 tarihine mtisadif çarşamba gtlnU saat 15 te ihale edilDI 
üzere 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mUnkasaY' 
konulmuştur. lı 

inşasına talip olanların taf&ilit almak ilzere Zonguld~ 
Nafia Baş mühendisliğine ve münakasaya fttirak için de te 
lifname yüzde yedi buçuk teminat akçesi ve baı mühendislik~ 
musaddak ehliyeti fenniye vesikalarile birlikte mezkur gllo 
muayyen saatte viliyet daimi encllmeninde iıpab vücut etllll" 

leri ilin olunur. 
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Abdülhamit, Avda 

Sayfa 7 
• ıı. .. ' • • •• '"" ;--...... 

Bahar reldf. Şehirlerden kll>·lere, aayflyelcre çıkılacaktır. Kiraya vcrile.-:elc cvlni19 
daireniz, odalanall varaa veyahut klralabacak ev, daire ve oda laUyoraanı:ı:: Aramak ve 
aormalda vakit r•çlrme7lııtlı. (25) lı:uruıl• ılıe ha ftl yapabUlrl:ı:. (16) kelimelik hlr ilin 
lt.lfldlr. Her kelime fHIHı lçhı bir 1nınıt Ulveedinlx, 

Bir 
iken, 

Kaza Oldukça Şiddetli 
Geçirmiş, Yüzünden Y aralanmışb 

_D_O_Ko_T~-:-T-A~-:-ıE-~-A HA_R_M_D"'."""I -\ SA!ı~~~K o.~~:~~haanl- ı-~ö~-o-~-01-H-~-s~-YE_IN_v_v_y_~rt-.k,-
Zührevi ve dahili hastalıklar. yede 78 No.h hane ıatılıktır. yanık, gGve yeniği elbiseler emsa-

Hane: Beyoğlu. Tarlaba4ı caddeal MOttemilAtı yedi oda bir mutfak lfne faik bir ıurette belirsiz örü-
No. 145. Muayenehane: Galata b 

dd · N 16A 28 sarnıç terkos ahçesl kuyusu vardır. Ulr. Bir tecrGbe kafidir. Beyo""lu Topçular ca esı. o. ... -- T x 
allp olanlar lttlsalindeki bakkal latiklil caddeıl Pasaj Aznavur, 

NAKiLİ: ZIYA ŞAKiR - 54 
(Her hakkı malıfuztlru) 

21 Hastran 327 
Kendl.lerı· meraklı Bır' •e PARİSTIPFAKÜLTESİNDEN Mu.un Muıtafa Ef. ye müracaat. - 4 No. 13 _ 1 

- •• Y Y Cilt ve ZUhre•t haatalıklar mlltehuıuaı -------------

yemiyorlar.Fakat bilmem ki, bizi Dr. BAHATTİN ŞEVKİ 
b df la ? d• d Kabul aaatlerl aabab ıekizden 

niçin ma rum e yor r ıyor u. ak,am yediye kadar Babıili 
Abdtılhamit yine limonlu çor- Meserret oteli kar9ıaında No. US 

• biri t kat. -118 

Avcılık hiklyeleri de, tıpkı } 
1l1An hiklyesine benzer. Bir 
kere açıldı mı; mutlaka kırka 
~dar ıUrer. Bugün Abdillha-
lllit; avcılığa ait birçok ıeyler 21 temmuz 327 
llalattıktan ıonra; 

ba, Upa ve yoğurt yemıye hatladı. __ n_c _________ _ 
GÖZ ve Gözlük milteha11ıaı 

doktor Fuat Adz Bey- Muayeııe 
ile gözlük 1ablır. Muayene ücreti 
ahnmaz. Bahçekapı Hamldlye 
caddesi 50 numaralı mataz.a. -1 

- Ben bir gtın avda çok Bugtln orta ıalona girdiğim 
h&ytık bir tehlike geçirmiştim. zaman, doktorla AbdUlhamidi 
ı. Diye yeni bir hikiyeye bq- tiddetli bir münakaşada buldum. 

dı. Abdülhamit, adeta bağırıyor: 
. - O gün, adamlarımdan 

bırk k' 1 •1 k tını - Aman.. Aman.. Aman ... aç ış ı e ava çı mış • 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedavi
banesi - Doktor Ariıtidi Bey : 
Eminönü aabık Karakat Han 
No. 8 -12 la b d ı Ben 11ırmga istemem .. Hem ben .. rn, ir çalı yığınım o aş~-

~~ım zaman, kartnndan bır istesem de, çocuk yaptırmaz. Diş Tabibi K. Jamgoçyan 
lilih patladı.. Ve o· anda, ytl- Diyordu. Harbiye polia karakolu ııra-
~rn, cayır cayır .Ja~mıya (Arkası var ) ıındakl köşeba9ında 73 numaray ı 
aşladı. Hemen ttıfegımı ye· itizar nakletmi,tlr. Sabah 10 dan ak-

re bırakarak ellerimle yüzUmU tam dokuza kadar. -9 
Y~kladım. Parmaklarım kan Cumartesi nüshamızda, tef-
lçınde kalmışb. Meğer, karşı· rikamızın ilk süiununun aon DİŞ T ABİBl CEMAL ZIYA 
~a tesadüf eden adamlardan Jstanbuldan S"llinig"e gö.nd. e- k' d '} . K6prübatı EminlSnO ban ikinci b" t ti". Uç ıatırı ma me e ezı mış ve kat No. 4. Sabah doku• buçuktan 
ırı, ava ateş ederken e gı rı'len saraylılardan hırı b ı 'ki •·'- bu suretle u slitun a ı 'ncl aL-am yedlwe kadar butalarını 
Cl.ICitaiz çekmiı.. Silihın ucu, b .... ' 

YUlcarda iken patlamış.. Saç- telif odaların tenha köşelerine ılltun arasındaki münase et kabul eder. -22 

TERZiLER 
Uzun Yadeli, mutedil ıeralt 
ile en mtifkllpeaentlerf memnun 
edecek tekilde modaya r6re 

elbise yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -15 

KIRALIK VE SATILIK 
Emlakint:ı.i ıatmak yahut kira

lamak için 9-12 araaında müra
caat, tramvaya, 9lmendlfere, flke
leye yakın olanlar müreccahtır. 

lıtanbul D<SrdüncCl Vakıf han 
aıma kat 29 -3 

ERK~K iŞÇi iSTiYORUZ 
ERKEK IŞÇi iSTiYORUZ -

Para kazandırıyoruz. Bize mek
tupla ıorunuz, içine 6 kuruşluk 

pul koyunuz. l.tanbul posta ku
taıu 548 -3 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya lmtlyazuuza. 

pllnlaranızı ve moclellerf nlzi Şi
kal'o'da 14 eylGlden 20 teırlnlev
veJ 931 tarilaiae kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teşhir ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrlkat3rler 

ve alıcılar z.iyaret ederek bu ih
tira beratlarını aatmak için muh-
terlierln ellne ieçmlf en büyük 
fırsattır. Hemende bütün fabri
kalar yeni icat ve ihtiraları gör
mek üzere sergiye müme11iUer 
aöndereceklerdir. 
Reaim ve modellerinlzl tetlılr 

ücreti 28 dolardır. Bizim buıuıi 
ıerıi memur ve satıcılarımız be· 
rat ve fmtiyazlarınm fabrikatör• 
lere gösterecek ve onları sizinle 
temasa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komfıyon ücreti alınmaz. 

Berat ve modelinizi ve kira be· 
deli olan 28 doları doğrudan 
doğruya bize gönderiniz. Size 
ıerginin nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

Adrea: lnternatlonal Patent Expoıl• 
tJ011 Co. Marchandlae MarL CbJcago. 
U. S. A. illa. ların bir kısmı, boıa geç- ,.ekilecekler, başbaıa verecek- ye allka bozulmuştur. Bu kaza SÜNNETÇi 

- ..n T mDnuebetile itizar ederek MEMUR İSTiYORUZ l 1-... ıı .. bir kumı da benim ' .... - ler ve en küçük feyleri bile en - ' 1° Kelepir Satıhk Otomobil 
tlinıe oirmiş. Bereket versın, ezilen kısmı dercediyoruı : KOLAY SÜNNET zamanlarınızda çalıtarak ayda 90 
Ilı f o· ld ğu dan btıytlk hayretle telAkki ederek 1ıı1 Ameliyeıl için methur Halepli Fiat markalı, dört ki9illk yen\ 

esa e fazlaca o u n h 1 T Ura ka:ıanablllrainf1:, mektupla bir otomobil uçuz flatJe ıabbk-. 
la"nıalann kuvveti kalınaıDlf· kalplerinin dedikodu asret e- "ya verdim. Hulha, onu pek" ıade doktor Talip Beye beş giln 6 k 1 ._ 
C

" k d. d• ki evvelden haber verllmeat. Sirkeci aurunuz, içine urut u11: pul tır. Talip olanlar Taksimde abide 
ebimden aynayı çıkardım, rini kana ana m ırece er. çok ıeverdim. Benim yanım- Nemli:ı.ade hanı. Telefon latan· koyunuz. lstanbul poıtahanesin- kartıımda Tefik Fikri Beyin 

birkaç tanesini parmağım~a Hele Abit Efendinin sevin- 1 dan ayrıldıktan sonra, romana 4 bu1 1486 -28 de 400 -3 aıağaıuına mflracaat etmeleri. 
'6ıüınden topladım. Fakat bır cine payan yok. Gelen uray· ı =---..,.~=-====-=-====--===--....,..-=----===-=-----------....... -====""=-=====------==-===-=---==--• 

laııcai burada kaldı. A f M k b M d •• l • d 
Dedi. Ve parmağının ucile, lılann içinde bir küçük kız var. Alı· rı· caret e te ı· u·· ur u· gu"' •• n en ·. 

'-i çene kemlfinin zaviye Onunla oynasın diye gönderilmiş. 
110ktasını gösterdi. Hiçbir ıey hisaettirmemekle 1 _ Kayıt ve kabul muamelesi 1 eylOI 93 ı Ah ,OnOnden mekteplerden geJenJerin Türkçeden imtiha ve.-

Merak ettim, ıordum ; beraber Abdülhamit de pek b k k d meleri lizımdır. - Sillh atan adamı ne bqlıyacak ve 30 eylOI 931 Çlll'f&m a güoll a ıamına a ar 
Yaptınız efendim ? ak d memnun. Saltanat zamanında deYam edecektir. E - Orta ticaret mektebine aJmacak talebenin mlktan 

Bu sualdeki m sa ımı her an ve her dakika dtinya- 2 _ Kayıt ve kabul için bergtın aabahları aaat (10} dan tahdit edildiğinden mllracaat edenler muayyen 
•nladı. Bir saniye kadar nın her köıesinden haber al- akıamları saat (16) on altıy kadar mektep müdilrlllğllne miktardan fazla olursa her seneki gibi kayit mua-
YUztınıe baktıktan sonra, mtıs- mllracaat edileceektir. a• melesi yirmi beş eylnlde kesilecek ve aralarında 
tehzi bir tebesallmle cevap mıya alışmıt olan Abdülhamit 

3 
_ Mektebin (ULUMU ALIYEI TiCARİYE) kıımma : mnıabaka imtihanı yapılacaktır. imtihan ıeraiti 

'ftrdi: ·1ç·ın, bu kadar uzun müd- • lk al t · H Ef d·ı mektebin diYanhanesinde ilan edilecektı·r. dı k A _ T m devreli Uselen m e mış anım ve en ı er 
li - Hiç birşey yapma nı. det dört duvar arasına a- B _ o:rnlftlnun f akliltelerile Ali mekteplerden mezun F - Ytıkaek ticaret kıımına girecek Hanım ve Efen· 

14 ll~a ıiıe daha ıarip bl;'ey panark dUnyadan uzak ya- olanlar veya nakil suretile gelenler. Nakil ıuretile dilerin yatları on beşten qağı ve yirmi birden 
})ı; eyinı; 0 adam, çok . ~a şamak ne bUyllk mahru~ı. gelecek olanların da herhalde U.e mezunu olma- yukarı olmıyacal.. ve orta kısma kabul edilecek· 

1, adamdı. Kendialnı ç yetti. Ben eminim ki Naile lan ,arttır. )erin yaşları da on Uçten dun ve on ıekizden 
el tılıezdim. Eter benh• yerim- b ruhi n _ , ,__ ve l ı! -ektepler derecesinde olduğu htık6- fz bul cakbr ULU. MU ALIYEI .... CA 

t bir bqkuı olaa idi, bu Sultan, babuının u ., .....- JW - e wı unmıya . ı ı .. 
••lc'a üzerine kolundan tutar, ihtiyacını takdir etmit ve onun metçe tasdik edllmit ecnebi mekteplerinden pha- Rh'E KISMI iÇiN YAŞ MEVZUBAS DEl;ILDlR. 
ıt b d b•t k detnamell olanlar, imtihansız kabul olunurlar. I }I. I 
1_ •rdı. Halbuki ben, itin ir merakını tatmin e e 1 me kt b" D U E R Ş E R A T 1ta A cak ecnebi nıe e ı mezunlan ile ecnebi tica-
ı... ladan ileri aeldfx.lni anladı- ·ıçı'n ep .. yce havadis göndermiıti. n d k bil d ) --'-' H kı k gı • •• """ t mekteplerin en mu a ene ere DIUUeD 1 - er Oç um için mllracaat edenler me tep idueain-

nı için bunu yapmadım. Bir ıs Temmm: :~ınacak olanlar (TOrkçeden imtihan olunacaklar- den alacaklar: beyannameyi dolduracaklar. 
:tiddet daha yanımda kaldı. Abdülhamit, yine teliş içinde. dır.) 2 - Mektep müdDrlftğnne hitaben yazılacak bir iltldaname 

d:~r~ çıt::~. bir ıebepten latanbuldan gelenler, latanbulda 
4 

_ Mektebin (YÜKSEK. TICARE~ ~ısmı~a: ile mtıracaat edilecektir. latidanameye atideki veaalk merbut 
...._ (Kolera) olduğunu ı6ylemek Li 1 · birine• devrelerını bitiren Hanım Ye bulunacaktır. 

A ..- b 1 duJ O A - ae erın 
bı 4'hdiilbamidin bu yak'ayı ihtiyatsızlığında u un ar. • Efendiler. . A - Okuduklan mekteplerin tahadetaame veya tasdii.. 
ller li(ıui kast) tellkki etmediği: gtındenberi AbdOlhamit, k6şkte B _ Orta mektepleri ikmal ed~ Han1m ve Efendiler. umeleri ve nakil ilmObaberleri. 

•Yrette kaldım. Demek kı tertibat almakla mqgul. C _ Orta ticaret mektepleri ~e d6rder ıenellk ilk B - Hllviyet cüzdanı 
;t~ sıra iddia ettiği gibi - Fazlayemit yedikleri için her- ticaret mekteplerine muadıl o~duğu tudlk edllen P - Tudikli ııhbat •e qı raporları 
,, delik zamanında, Asat! ~n kadınlarla kavga ediyor. ibti1&ı ve meslek mekteplerındeo mezun bulu- C - Zabıtaca taıdik edllmlı hOan&hal Yarakuı 
~uhakemeıi daha kuvve 

1 
Dün, Naciye Kadanefendi nanlar. Ç - Ufak kıt'ada Dç adet fotoğraf 

6 Teamus 527 ._:•:Ô!y:le:n~iy~o::.r:..: -------=- D _ Bu derecelerde oldukları hükümetçe tudik edil-
~- .S..ıtın lstanbuldan - Naile 1 U t · ecnebi mekteplerinden ıahadetnamell olanlar. 
~tanın ıarayından - alb ( ıa- Doğramacı 5 ası {;ş .bilerin TDrkçeden imtihan vermeleri prttır.) 
~!.!ı) ile bir haremağası geldi. iki dofra•acrya ihtiyaç nrdlT. Un· ır. _ Dl}rd~ru :nelik iJk ticaret mekteplerinden geleni.er 
;.~~olaun Sultan Reşada .. Va- kapanıada Zeyrek cadde1lnde No. 

14
t
1 

(8" kt ) . 'k 1 ederek tahadetname almıt olanlar bıli 
~ İfa •tti. Teıhlllt doğramah-e1lae mOracıı• · u me ep erı ı ma •k' i f b .ki i 

8 " · tib Yük kTicaret kısmının ı ınc aını ına ve u ı ne b unların vftrudu, köşkte ----------, ım an se d • 'h k tfl 
.l~YQk bir memnuniyet uyan- r ONUNCU ıınıfta okunan derslerin umum~n an ımh an verm.e ıar e 
'411dJ. (H hk) ani de Uçüncft smıfına kabul edihrler. B.u mekteplerm ttçOncll 
tınd aıinedar zam a- PATRON KUPONU a1 b ı lmt h Yük k Tı a, ellerini ııcak sudan 11nıhndan naklen gelecek t e e er 1 anıız 18 care-
~k auya sokmıyan Znlfet, -- tin birinci ıınıhna alınacaklardır.) 
it tllşen, Fulye kalfalar, kaç No. 7 6 _ Mektebin (ORTA TiCARET) kısmına: 
Rlhldir adt bir orta h~ayığı Gaıeteaılıde on bet rDnde bir A - Liselerin birinci devrelerinde altıncı Ye yedinci 
} kötktln en ıtlflf bızmet- kt olduJumlll Patronu J 
'linl g6rmekten bıkıp usan· ~==• e almak fatfyorHnıs, ba sınıfları bitirmiı olan ar. 
lllıılardı. Şimdi bunlar, (çile ) kuponu ke1lp ıaklayınııı: •• 

15 B _ Orta mekteplerde altıncı Te yedinci tınıf tahıilini 
~k • 1 kupOt" toplayınıı. Patronlarımır b 1 nJ 
dg tllekten kurtulan dervıt ere daa pak memnııa olacal111n11. g6rmUt u una ar. 

ndUier. Patronlar netredlldlklerl gll.a- C _ Tam devreli ilk mekteklerden mezun olanlar. 

Mektep niharidir; tedrisat gllntln nıafuıa kadar devam eder. 
idare, Anadoludan gelecek talebenin ibatelerile ve diğer 
ihtiyaçlarına medar olacak hususi teıebbüsatta bulunur. 

İstanbul Defterdarlığı iıanab 
KİRALIK BAHÇE; Sil&htarağa çiftliği mUıtemilAtından Ali 

bey köytl önllndeki ıebze bahçesi 3 ıene müddetle kiraya ve
rilecektir. Senelik kirası 125 lira, kiralamak açık artbrma, 6 
eylül 93 l pazar gUnU ıaat 15 te Defterdarlıkta. 

• • * 
KiRALIK DÜKKAN ı No. 417, 427. Topane Mektepaltı. 

Senelik kirası 96 lira. Kiralamak açık artbrma. 10 eyliil 931 
perşembe günll saat 15 te Defterdarlıkta. M. 124 

t l 1 d ki bir hafta, tatra karllerlmhı o~ d b d 1 1 8 1 r 1 lıyan yanında 

~lly havadiılerin• kavuıuıak, ~eJıdırı.,. Bu mDdd•t ıeçtlkte• imtihan kaylt Ye kabul olunDl'lar, Ancak ecnebi 55 

-

S Sonra daha mühim birıey.. den ltlbarea fıtanbul karllerfmlı D - Bu derecelerde olduğu hükumetçe tasdik edilmit 1 D HORHORUN• Beyoflu, Toka:ı· 
ne erce mahrum kal ı arı la içinde kupoaJannı slader ecnebi mektepler en fa a etname a an ar. i A L: mektep eokak 

q'Pıl • in tlı b• zevk k·•poala r lsebul edllmes. CUt n emraal .UhrevlJ• tedavlbueal Hera-la aababtaa aktama kadar 
ftL ıç ne ta ır • _.__.L...=.:•o=•~a~--=--~~~~~~--_....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~......;....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Toptan Fiatına Perakende Satış 

• 
Galata Karaköy 

, ,. gm, 

' 
için Hanımlar • • 

Erkekler ıçın 

Deri taklidi, Mütenevvi renklerde 
Çevrilebilir 12 ı / Liradan 

fngiliz 8 1 / Liradan Muşambalar 2 itibaren 
Muşambalan 2 itibaren Muflon ile gabardin 21112 Pardesüler '' Çevrilebilir 121

!2 ipekli 21 1/2 Muşambalar '' Muşambalar 

'' Muflon ile gabardin 22 112 Çocuklar • • 
Pardesüleri '' 

ıçın 

Trençkotlar 13 1
/2 

lngiliz 4 'f 2 Muşambaları '' '' 8 lngiliz biçimi 181/2 
Trençkotlar 1/2 

'' Kostümler '' Yünlü 8 1/2 Paltolar '' -
Cihanşümul Marka MANDELBEBG Empermeabilize Pardesüler 
27 112 Lira. Erkeklere mahsus Pardesüler, paltolar, kostümler 

muşambalarla hanımef en dil re mahsus ipekli mantolar 
ve muşambaların müntehap çeşitleri 

YÜKSEK ORMAN MEKTEBi 
lıtanbulda Boğaziçinde BOyUkderede Bahçe köyündedir. Tahsil ·müddeti Oç sene "Altı 

sömeıter,,dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mühendisi diplomasmı alırlar. 

ORMAN MÜHENDİSİ OLMAK 
Yüksek Orman Mektebine yazılma ve 

1 - Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmaları, 
2 - Yatlarmın 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmaması , 

i CİN: 
' alınma şartları 

3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulundukları Maarif VekAletince 
tasdikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, 

4 - iyi ahlAklı olduğu ve hiçbir giina cezaya çarpılacak it ve hareketlerde bulunmadı· 
ğını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik ol· 
maları, 

5 - Her tUrlü hastalıktan salim ve bilhassa glSrme, duyma ve söyleme uzuvları tam ve 
diğer noksanlardan beri, gezip yUrilmeğe, biniciliğe mütehammil olduğunu açıkça tasdik 
eden doktor raporu almaları lazımdır, 

6 - Talipler yukarda yazıla vesikaları, en son mektep şahadetnamesini hüviyet 
cllıdanını, aşi kağıdım lstanbul'da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
istidaya iliıtirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdürlüklerine ve yahut 
en bllyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

1 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usuli dairesnide ve nümuneıi 
gibi Noterlikten musaddak taahhüt senedi vermeleri lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmaları mektepçe temin edilecektir. 

RÖNO 
'' R E N A U L T H 

OTOMOBİLLERİ 

Sürat IKtısat 
Zarafet Metanet 
Sağlam ve Ucuz 

Son Modelleri Görünüz. 
Tepe başında : Meşrutiyet caddesi No. 5 

SON POSTA 

, 

Taıradan gelecek talebenin yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yilkıek Orman Mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı bera

Yevınt, Slyut, Hava:llt vo Hal« ~u:ıto• 

berlerinde ~etirmelidirler. 

İktısat V ekileti~den: 1 

Ankara'da inşa edilmekte bulunan zirai ve baytari ensti· 
tülerin 4284 lira bedeli keşifli büyUk su havuzu ile tohum 
ıslah istasyonu binasına muktazi suyun isalesi 21 gün müddetle 
kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 

Evrakı fenniye ve projesi enstitUler inşaat fen heyetinden 
verilmektedir. 

Taliplerin bedeli keşif Uzerinden % 7,5 teminatları ve 
ehliyeti fenniye vesikaları ile birlikte ihale günU olan 7-9·931 

tarihine müsadif Pazartesi günfi saat on dörtte ziraat müste
şarlığı kısmında müteıekkil inşaat komiıyorıuna müracaatları 

öd~=· -- ·-· 

• 
ilin 

Belgrat ormanının Kurtke· 
meri mevkiinde bulunup beher 
mamul metre mikabı on beş 

liradan iki yüz kırk bir metro 
mikAp kuru meşe kerestesinin 
ihalesi 23-8·931 pazar günü 
aaat on beşe temdit edildi
ğinden taliplerin %7,50 temi
nat akçalarile ycvmü mezkur· 
da defterdarhkta müteşekkil 
komisyona müracatlan ilin 
olunur. 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUMrnA&:~os 
Çarşamba 
glinli akşam Sirkeci rıh
tımından hareketle ( Zon
guldak, İnebolu, Evren
ya Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafailit için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta
hğına müracaat. Tel. 21515 

Merkez aconta ı Galatata KlSprU 
batı B. 2362. Şube A. Sirkeci MO· 
hllrdar ude han 2. 2740 

TRABZON POST ASI 
( A N TA L Y A ) 18 

ağustoı salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zon· 

guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, 

Mapavriye gidecek, dönilıte 
Of, Sürmene, Polathane 
Tirebolu'ya da uğrayacaktır. 

Ayvalık Sür'at Postası 
(Mersin) 18 Ağustos salı 

17 de Sirkeciden kalkacaktır. 

-&da.re ı l.tanbw, Nunıo•manl,. 
Şerol aokajı :U • Jl 

Tele:<>nı l•tanbıd • 2)1)) 
PoLta kut1.&Su: latanbw - 741 
Telııraf: l.taubul SON POST.4 

ABONE FlATI 
TÜRKiYE ECNSJ1 ___..,. 

1400 "'· 1 Senı 2700 "'· 
750 .. 6A1 ıcoo • 
400 • J • 81>~ • 

uo • 1 ,, iOO • 

Celencvrak ııerl verllm' ı. 

IJAnlardan mcsullyot alı '1 11 " ' 


