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iDARE: ISTANBUL NURUOSMANiYE ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR 
S O N P O S T A Halkı• ıO:dldGr ı Halk bununla glSrur
SON POSTA Halkın kulatıdm Halk bununla l•ltlr. 
SON POSTA Halkın d 111 d 1 rı Halk bununla ı~ ler. 

İLK KAYBETTİK 
Darülfünun 
Takımı 
Yenildi 
Ruslar Dünkü Müsaba
kada Tek Sayı Farkile 

Galip Geldiler 
Moıkova, 18 (Sporcularımız

la giden muhabirimizden ) -
Darlllfnnun takımımız dlln 
öğleden sonra Moskova fut· 
bolcülerinin teşkil ettikleri 
muhtelit takımla ilk maçmı 
yaptı. Stadyomda (50) binden 
fazla seyirci vardı. 
Takımlar sahaya bllyllk mera-

simle çıktılar ve saat albya 
doğru bir Rus hakemin ida-
resinde maça başlandı. Takı
mlmız şöyle teşkil edilmiıti: 

Ulvi 
HUınll Saim 

Suphi Sadi Reşat 
L, Mehmet All Zeki Muzaffer Rebll 

Daha ilk hamlede Rusların 
ihmal edilemiyecek kuvvette 
oldukları görülüyordu. 

Fakat ilk akın tara-
fımızdan yapıldı ve devrenin 
ortalarına doğru Zeki az za· 
man farkile iki sayı kaydetti. 
Ruslar çevik oynuyorlardı. 
Devrenin sonlarında onlar da 
iki gol yapblar ve ilk haftaym 
beraberlikle neticelendi. 

Bu gollerin biraz da kaleci 
Ulvinin hatasından ileri geldiği
ni söyliyebilirim. Bununla be-
raber ilk devrede çok iyi oy
nadık. ikinci devrede Ruslar 
daha hAkim bir oyun oynadı
lar ve . iki gol yaptılar. 

Buna mukabil biz bir gol 
kaydedebildik Ye oyun Rusla
nn 4 golnne karşı bizim 3 sayı
mızla aleyhimize neticelendi. 
Perıembe gllnll Ruı Milli ta
kımile karşılaıacağız. 

Kemal Rıfat ----
30 Ağustos 
Zaferi 

Ankara, t 7 (Hususi)- Bti
yUk zaferin batlangıcının ve 
Başkıuııandanbk harbinin yıl 
dönümtlnU tesit için burada 
Türk gaıeteciler birliğinin te-
ıebbüsile Dahiliye mUsteıarının 
riyasetinde teşekklll eden ko-
mite faaliyetini bitirmek Uze· 
redir. Komitenin yapbğı proğ
rama nazaran 26 ağustosta 
Gazi çiftliğinde ~r~u m~mes
ıillerl şerefine bırlık hır çay 
ziyafeti verecektir. 

30 ağustosta Dumlupınarda 
yapılıcak muazzam yıl dönUmil 
merasimi için Ankaradan 
Dumlupınara hususi bir tiren 
tahriki için teıebbUs yapılmıt· 
tır. Ayni zamanda İstanbul, 
İzmir, Adana, Sıvaıtan bu me· 
rasime iıtirak etmek istiyenler 
için de trende hususi birer va· 
gon raptı için teşebbUsata 
girişilmiştir. ---

Kıral Faysal Pariste 
Paris, 17 (A.A.) - Mllte• 

nekkiren seyahate çıkmıı olan 
Irak Kıralı Fe sal Parise gel-

SURlYEDE MEVLEViLiK ALEYHDARLIGI lHava 

Şamlılar 
içlerinde 

Bu T arikati Kahramanları 
• Kurbanlarımız 

istemiyorlar 
-----

Bu Yüzden Asıl Ve Taklit Mevle
viler Arasında Bir Müsademe Oldu 

Şimdi Surigege nııklede .• 

Şam, ( Hususi ) - ElbelAğ 
gazeteıi yazıyor: Esasını TOrk· 
lerin vaıettikleri mevlevl tari· 
kati hAlA Suriyede yaşamak
tadır. Halbuki aslı TUrkiyde 
yok olan bir tarikatin fer'inin 
burada yaşaması çok garip 
görülmektedir. 

Suriyede bu meslekin tak
litleri de türemiştir. Geçen 
gUn birisi çıkmış ve bu tari-
kate en müstahak adam ken
disi olduğunu iddia ederek 

' 
mevlnller dgin gaparlun 

başına birkaç yüz kişi top
lamıı -.e sikkeler, kavuklar ti· 
yerek sokaklarda meraslm 
y'Apmıya baılamıılardır. Etki 
mevleviler ile bunlar arasın~a 
bir de müsademe olmuştur. 

'1 ElbelAğ,, ilAve ediyor: 
Bizi bu tarikate kimin eb11 

ve mUstahak olduğu noktası 
alakadar etmez. Biz yalnız 
şunu biliyoruz ki bu fayd~s.ız 
müessesenin muhafazası ıç~n 
bu memleket her .sene (5) bm 
altın lira sarfetmektedir. 

MÜSTEHCEN NEŞRİYAT DAVASI 

Akşam Muharrirleri 
Müdafaalarını Yaptılar 

.....,.,.-~---

Mevkuf mulıarrlrl•r 11e arkadaşları diJn te11kifaneden 
malıkeme.q• giderlerken 

Ona ikinci ceza mahkeme- din Beylerin mUıtehcen netri
slnde Akşam gazetcai muhar- yat davasına devam edilmiştir. 
r.rlerinden Vlli Nureddin, Mea'- Evveli mahkeme tarafından 

red· ( Devamı 1 inci aayfada) 

Amerikalı tayyarecllerln Nev• 
york - latan bul uçuşu, bakııları· 
mızı gök yüzüne çekti. Bu •tra• 
da Türk tayyareciliğinin kabili
yetsizliğini iddiaya cür'et 
edenler de bulundu ve lazım 
ielen cevabı alarak başlarını 
önlerine eğdiler. 
Biz, Türk tayyareciliA-inin 
şerefli mazisini aydınlatmak 
hususundaki neşriyatımııa ila· 
veten son derece meraklı ve 
faydalı bir seri makale netre
dece~iz: Şimdiye kadar tayya
recilik uğrunda canlarını veren 
hava kahramanlarımızın ileri 
gelenlerini karilerimize ayrı 
ayrı tanıtacağız. Bu kahraman-
lar mesleğe nasıl girdiler? 
Kendilerini tehlikeye nasıl at• J 
tılar? Nasıl yükseldiler, Nasıl 
öldüler? 
Her makalede milli gururumu
zu okşıyacak bir bava destanı 
ve tüylerimizi ilrpertecek bir 
facia sahnesi bulunacaktır. 

bu yazılar, Türk tayya
reciliği hakkındaki müda-
/aalarını gazetemizde oku
duğunuz tayyareci Hagriin
nas beyin kaleminden çık
mıştır. 

Yıldönümü 
Türk Matbuatı Yüzüncü 
Yaşını Tes'it Edecek 
Ankara, ı 7 (Hususi)- Türk 

Matbuabnın yüzüncü yıldönü
mUnU tes'it için Türk Gazete
ciler Birliği hazırlıklara başla
mıştır. Merasimde Türk gaze
teciliğinin şimdiye kadar ge
çirdiği t~kamül safhalarını 
göstedr koleksiyonlar teşhir 
edilecektir. 

Yedi Kişi Boğuldu 
Z~r~h, 17 ( A.A) - içinde 

15 kışı bulunan bir kano dev
rilmiştir. 1 kişi boğulmuştur. 

Mecliste Gazef t: 
Müzakereleri 
(Dünkü nüshadan Devam ) 
Efendiler; hürriyet çok gü

~~I, çok ideal birşey, ve onun 
ıçm senelerce mücadele, mü
cahede ettik. Bin bir kahır 
çektik. Fakat devletin kudreti
ni, . devletin otoritesini, rejimin 
yaşamaaını, inkılabın yiirilmesin 
yıkacak ona mani olan en
gel olacak hürriyet ! Haydi 
Efendiler ; dinleyin, düşünün, 
bir yılanın kafasını ezer gibi 
çiğneyin ve öte tarafa geçin. 

( Devamı 7 inci sa fada ) 

Terkos 
Ve 
Felaketzedeler 

Son Maçka yangınında 
felAkete uğrayıp bu yan

gının başlıca müsebbibi 

olarak tanınan T erkos 
Şirketi aleyhine zarar ve 

ziyan davası açmak isti
yen, fakat iktidarı olmı

yan felAketzedeler 3 UncU 

ıayfamızdakl yazıyı oku
sunlar. 

Dil Anketi 

Kemal Cenap B. Mü 
lealannı Anlatıyor 

" Hiçbir Millet Canlı Bir diğer Dilin Hahn 
Milli Dilinde, Milli İlim Kelimesi Olar 

Yabancı Tabirler Dolaşhrmaz." 
Bir fi:dyoloji alimi olan Kemal 

Cenap Bey, lisanın uzviyetile de 
meşguldür ve her biri bir uzuv 
olan kelimelerin ve bilhassa ıstı
lahların vazifelerini tayine de 
çalışıyor. Bu işte ne kadar .ali
hiyeti olabileceğini sormadan, 
kendisini bir kere daha dinli· 
yelim: 

- Alfabe ve Gremere ait 
1 

birinci sualinize cevap ver
mek salahiyetim haricinde
dir. Şimdiki imli kaidelerimize 
ve gramerimize sadık kalmak
tayım. Bu bapta rey sahipleri 
ancak Türkçe dil ulemamızdır. 

Eski Türk dillerinden, uy
gurcadan ve çağataycadan bu 
günkil dilimize kelimeler alın-
ması meselesine gelince: maa
lesef bu hususta da beyam 
reyedecek vaziyette değilim. 
Fakat malum bir hakikati ha· 
tırlamak da mümkündür: Ko
nutulan ve yazılan bir dil, in
kitaf eden bir uzviyet gibi 
harici ve dahili birçok ve mü-
tenevvi şeraite adapte olarak 
taaddi etmiş bulunur. 

Bazı fikirlerin ve şeniyetle
rin yaşıyan dilimizle ifadeleri 
milmkün olmaz da uygurca 
ve çağatayca ile kabil olursa 
bu intihabı yapmakta te-
redaüt etmiyelim. Fakat bazı 
kelimeleri, sırf arapça veya 
acemce oldukları için atıp ta 
yerlerine gayrimenus kelimeler 
koymak doğru olmasa ge
rektir. 

- --
Kemal Cenap be 

ilmi lstllahlar 
ilmi ısblahları, şimdi 

dar olduğu gibi arap 
acemceden mi alalam, 
greko-Iô.tin şekil ve fon 
rile mi alalım? Bu dav 
harsı için, la.tin esasınd 
nan milli alfabesile d 
medeniyetine girmiş b 
Türkler için mühim b 
sele teşkil eder. Etr: 
ve şimdiye kadar y 
lara bakarsanız bu 
bizim irfan telakkıyatım 
beynelmilel zihniyetle 
iyi bir nota verdirmiye 
meler göriirsünüz. LAti 

( Devamı 6 mcı sayfa 

Dua 

Dilenci Allah kazadan, belAdan, mlibadil ve 

mübadil olmaktan eairg~s;n ... 
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Gazetelerin Bir .. Sı_h_t----,~4-0_B_ı·n_L_ı-·r_a_J_ık_K_ı·t-a-p--IK._a_n_a_li-za_s_g_on- Yerli Mallar 
Haftalık Çehresi ~ a ~ Halıcı Sergisinde 
V H Ik F.k •. ergı B tt 1 E d. 1. Yerli Mallar Sergiaini dOI e a ın ı r M l a a I I y O r Dolduracak Mı? ,ıne binlerc• ki,ı gezmı, ve bil 

Yeni Matbuat Kanuna tat- emur arı hayli perakende Hbf yapılmıttır. 
blk idi -' il b" Ü Sersi heyeti, vitrin müsaba-

mn ne •• re ır sküdarda Bir Kömür M k K. 1 ş·k" · D B d Y apilan Tecrübe Ha- kuında muvaffakıyet kazanacak 
hafta, on l'ÜD oldu. Ba .. e tep ıtapçı annın 1 ayeti e un an 
mnddet sarfında matbu-ıTuccarının Evinden Na- J I vuzunun Tecrübeleri olanlara madalya ve diptonı• 

h 1 d lbl leri Geliyor, stiyorlar Ki Bu Zarara 1 dafıtacaktır. Madalya .,.. diplo· 
abn çe rH n e •• 1 sıl Para Koparmıılar? J yi Netice Vermiı aalana hazırlanması için bit 
bir det11ık11k oıduta hak- K H ··k"' et T ti. k Ets· 
kı d h iki t tfk - ısmen U um e Ş ra lD mGaabaka açılmıştır. . 

n a a a emaa e 1 Beıiktaşta, Hayrettin lake- Unkapanında kanalizasyon 
Ye fU mGtaleaları top• 1 . d d k• " t• için ıon ıiıtem olduğu ı&yl~ Serl'I heyetinden yerilen ma• 
ladık: esın e o un ve umur ıca- Orta tedrisat mllfredat programında yapılan tadilAt, reçen lt\mUa l'Öre dlln alqama kadar 

Ali Rıza Bey (Sultanhamaaı Katar- reti yapan Leon Efendi Üıkn- ıene yazılıp basılan mühim bir kitap iıtokunun iptal edilmHI nen bir taıfiye havuzu yapıldı. ılyaret edenlerin adedi ( l20) 
... tıu hanında 42) darda oturmaktadır. Fakat buna rağmen, bu ha• bini bulmuıtur. 

B h h d b · b"k neticesini vermektedir. Bunlar tarih, riyaziyat ve tabiiyat d k d · d•kn c_ - ir a a an en tat ı Dörtl aftn evvel, evinde hem- vuz an ıeçere enıze u u· ~rgldc mal tqhtr edenler on 
--L • • M b 6 1 "t k"t 1 d lecek ıulann Halıcı berbat bir b ü ı ·k üdd t" Jd ;ın,nd ..uasına ııren yenı at uat ıiresinden bqka kimse olma- ırup anna aı ı apar ır. et I' n u m e ın az o u•-· 
.,. ---- b t ı · · · Tam 40 e·ın Lı·ra l E S K bale getirmekle beraber dol- 1ayıemı,1er ve mnddetın uzatıı· 
A&llUllU azı gaze e enmızın dıtt. 11rada eve Yergi memuru 0 00 arar a• duracaj'ı da iddia ediliyor. ması için müracaat etmltlerdir. 
•ehreaini tanınmıyacak kadar olduklarını ıöylı"yen 1°kl kı·şı· Ô ı V · Kalkt kt S 
d• .ıı.: .. • d. A k k •-- ğrendiğimize g6re, prog- Battal edilen kitaplan Ma- Bun. u nazarı. .di.kkate a. lan ergı 1 an onra 

e • .., .. ır 1• çı ' ıaçı ' m...- aelmıt" , evin (44) lira tutan B 1 d b b l d hb 
imi • ram tadili neticesinde artık arif VekAleti ıatınalmak ıu- e e ıye, u gı 1 lf er • 1 • ihracat maddelerimizden abn-

tehcea yazılar ve res er ıöbr- Yergi borcundan Uk taksit aaıı olan profesör ( M. Vilt ) i makta olan yüzde iki buçuk mu• 
il B. kah gı· i okutulmaması lizımgelen ki- retile tazmin etmeli ve Devlet m yoruz. ırer raman olan (22 liranın verilmesini davetle onun &nllnde tecrtibe- amele nrl'lıinin kaldırıldıfıDI 

kabirlerine çelenk konan inti· istemiılerdir. Kadın okumak, taplann aabf kıymeti ( 40 ) Matbaasında bastırdığı kitap- ler yaptırmıştır. • yazmııtık. Bu verginin kalkmaaı, 
har edebiyata okumuyoruz. Bu yazmak bilmemektedir. Ayrı· bin lirayı bulmaktadır. ların aabı hakkım da zarar Bu tecrübelerin neticesinde tlmdiye kadar vergi yüzünden 
çeıit yazı ve resimlerin gaze- ca bu gibi muamelere de va- Bunların yerine husust ko· gören kitapçılara vermeli. g6rülmUştUr ki havuzdan ge- ihraç edilemiyen bazı maddelerin 
tel d b 1 a. bır. bot • 1 t f d J V ·ı · lô • k d · d "" '-til ul d ihracını temin etmfttfr. er e u unmam ı • kıf degw ildir. Müracaat eden mısyon ar ara m an yazı ıp en en yem ma mata gure çere enıze O& en ı ar a 
1 k d F k · d" hi b k k l d "b" İhracat Ofisi, evvelce vergi u yaratma 1• a at şım 1 adamlara istenilen p••ayı ve- Devlet Matbaasında maarif Maarif Vekili Esat Bey kitap- ç ir pis 0 0 0 ma ığı gı 1 

... yüzilnden ihracat yapmıyan ta• 
l'azetelerde yokluğunu ve ye- remiyeceğini, esasen okumak hesabına basılan kitaplar çıların talebini Talim ve Ter- denize ç3p gibi, sllprüntll gibi elrleri timdi tetvike bqlamıtbr. 
rİDİD boıluğunu biasettiren bir bilmediği için de verilecek okutulacakbr. biye Heyetinde mevzubalıa teyler de aızıp d6külmektedir. Memleket ipekçiliği 
py vardır. O da samimi tenki- makbuzdan bı"rıey anlıyamı- Ü l . b al d d k k , k d Bu neticeye göre profesör, 
...I!-. b b d kalkm zer erıne att amgaıı e ece , at 1 arar on an yapılan iddialar hilifına, ka- Memleketimizde ipekçilitln te-
uia la lltün orta an lf yacagı" nı a&ylemi-e de herif- rakklai karıısın,...a Franaa bükA• 
1 d Halb k. k k -r wrulan kitaplann miktarı fÖyle ıonra verilecektir. Bu karann naliuayonun ifliyebileceği mü- u u 
~muı ır. u 1 gere a- ler ,..m aakızı aibl yapıfmlf meti Bursa konaoloa)a.ıı..•nu li""• 

ruh •--- b. t ._ •· teabit edilmektedir: ne mahiyette olacaj'ım bilini· taleasında bulunmUf, bu tec- 11 -
11 

amıun u Ye gereJUtC ma Ye ver..ı o gu··n verilmiyecek Yetmiye karar nrmiftlr. 
•--- p b k"di 51 (60) bin tarih, (15) bin hen- yoruz. Fakat tadillt bir ibti- riibelerde hazır bulunan bele-
mmet 8f& u samimi ten 1 oluraa kadının hapsedileceğini 
....:.. B Cn h · t f de-- (15) bin hesap, ( 12) bin ya..+an doadug"una ıöre bu diye erkim da ayni kanaati .... ,or. unu m unye me • ı3ylemiılerdir. Cahil bir ka- --, ~.. • edinmi•lerdir. 
laamu da eauen amirdir. dm olduğu halden de aDfllan hayvanat kitabı. karan tatbik ile m6kellef olan- ... ---

.. __ ub· in b · --• b Mektep kitapçılannın, bu lann bu azim uran çekecek- Bir Esrar Kahvesi 
HIH:rta •r ( Nunaoemaaı1• Halh ev ..uı m e1Dfır-. u 

Apartıaaaıada W'U karpında çikanp (22) btlytlk zarara kartı maa- lere kolaylık ıhtermelerl bir Bqiktqta Halfınn cadde-
- Yeni Matbuat Kanunu lirayı vermlf, adamlar da riften istedikleri iıe 16yle •ak ve kanun icabı olu ... ıinde Murat kaptanın kahve-

tatbik edilelidenberi gazate- bir makbu bırakarak AYUf'" hulba eclilmekteeir : rektir. ainde esrar içmiye mahsus bir 
lercle adamalallı bir tahantll mUflardır. Makbuzu alqam kabak ve mllfteriJerden Yor-
olda. G6zlerimiz ptafath lntl- eve ıeldiği uman tetkik y M ı h ghıin llzerinde de bir miktar 
laar nk'alanna, uydurma kah- eden Leon Efendi uhte ol- aş e yv a r a C J earar bulunarak musadere edil-
nmaabklara o kadar alıtmlf doğunu ıGrmOftllr. miştir. 
ki timdi gazetelerde bunlan en::: !~t!:: ;!~:; Tifoya Karşı Ciddi Çalışılacak Olursa Mem-
:!:':~m1!~:r b!::: 1::? Sıhhat Müdürlüğü Be- lekete Servet Ketirebilir 
Mamafih kanunun bu hava- lediyeye Müracaat Etti 
lyab ve bayuızlıj'ı menetmesi 
çok iyi oldu. Çthıktl bu yuı
lar ablAlamızı tahrip ediyordu. 
Siyuetle hiç meşgul olmaclı

iam için diler feylere pek ~
ha ermeL 

« 
Ha1D B. ( Balurldl1 Cevlalik cad• 

.. al 17) 

- Yeni Kanunun, içtimai 
blnyemizi kemiren mllıtehcen 
1azılan ve resimleri menetme
m ahllk tızerlnde lhtiyatklr 
bir tealr yapacaktır. Bir bafta
tlanberi gazetelerimiz biraz 
Garp matbuatına benzedL 
Bmıdan çok memnun oldum. .., 

hm B. (Be1kos Çayır a•h•lle.t 72) 

- Yeni kanunu okuma• 
tlım. Fakat ıazetelerin çebre
lindea bunu anlıyorum. Umu-

Villyet Sıhhat Mlidürltığtl 
Belediyeye milracaat ederek 
dvarlannda kanaHzaıyoa bulun-
mıyan ev ve apartımanlann arka
lanna çok mahfuz birer lljım 
yapılmuı IDzumunu bildlrmlt
tir. Sıhhiye ldareıi, bu ıuretle 

plıirde tifo ihtimalinin 6nilne 
ıeçilmit olacajı mDtaleaaın
dadır. 

mi adabı ihlll eden yazılar
la, intiharlar ve cinayetler u-
ldıi ıibi ulu orda yazılamı

yor ki bu ltir kazançbr. Fakat 
ukiden ıazetelerde ciddi ten
kitler ve lrıat yazdan Yardı. 

Şimdi bunlar da yapalamıyor. 
Bunun sebebini anlayamadım. 

Son aylar zarfında Avrupa- ı Ye 1ebze ç8rllyllp atılmaktadır. 
nın bazı memleketlerine Tilr- s Geçen 930 senesinde muh
kiyeden kavun ve karpuz ihraç telif memleketlere (385,852) 
edilmek için teşebbilılere giri- kilo yq Gzllm, (6,027 ,000) 
fildi. Bu itte Ticaret Oduile kilo da taze erik, kayısı, elma, 
ihracat Ofisi 6nayak oldu. armut ve (709,929) kilo da 
Tqebbtlı hennz büyük bir kavun ihraç edilmiftir. 
ıemere vermemekle beraber Başlıca . müıterilerimiz Mısır, 
bizim tetkikahmıza göre mey- Suriye, Filistin, Yunanistan ve 
va ihracata yakın bir istikbal- ltalyadır. 
de memlekete hariçten mühim Almanya ve Avusturyaya 
servet temin edebilecek isti- bu sene baıhyan kavun ibra
dattadır. Hatta allkadar tacir- catmın inkiıafı hakkında bil· 
lere göre, yq meyva ihracab ylik tlmitler beılenmektedir. 
dddt faaliyet neticesinde ileri- ihracat ofisi, yq ıebze ib
de tlltiln kadar mOhim varlık racatı temin edildiği takdirde 
ıasterebilir. kufkonmaz ve domatemlerin 

Fakat ıimdiki halde ihracat ihracında bOyftk bir muvaffa
çok u bir yekôn tutmakta, lnyet rhterileceji kanaatin
her 1ene binlerce ya, meyva dedir. 

Garip Şey 
Makbuz Var, Fakat 

Telgraf Meydanda Yok 

l.tanbul kambiyo borsasın
da her akşam muamele bittik
ten sonra ogünkn fiatlar mem
leketin her tarafındaki ticaret 
odalarına derhal telgrafla bil
dirilmektedir. Fakat Bartın 
ticaret odası borsaya mUraca
at ederek iki aydanberi fiat 
telgrafı almadığım bildirmiştir. 

Borsa komiserliği d~rhal 
tahkikat yaptırmış, iki aydan-
beri Barbna muntazaman fiat 
bildir"ldiği, telgraf makbuzla
rının tetkikile anlaşılmıştır. 

Borsa konüserliği, bu telg-
rafların mçıo verilmediğini 
postadan sormuttur. 

Kulüp Açıhyor 
Eaki Türk Ocağı binaaının, 

rençlere mahsuı bir kulOp haline 
retirilmeal dütüniilmektedlr. • 

Amerikaya Giden Gençler 
Bazı gençlerin bir takım kim• 

aeler tarafından aldatılarak it 
bulmak için Amerikaya gönderil• 
dikleri, fakat orada aefa)ete düt• 
tikleri Ye bu itin batında bulu• 
nanlarm para koparmak malua• 
dile hareket ettikleri anlAfllmııtır. 

idam MahkOmunun Beraati 
Evvelce idama mahkGm edil• 

mitken lzmlrde otuz mene rizl .. 
nen Sabri Efendi yeniden muha
keme edilmff, beraet karan al• 
mıfbr. 

Konya izcileri 
Konya Lisesi izcilerinden 25 

kltilik bir 1rrup tehrlmb;e l'el• 
mitti. Gençler diln Koayaya (İt
mişlerdir. 

Bentlerde Süzme Havuzu 
Belediye au bentlerinde aüzme 

havuzları yapbrmıya başlamıştır. 

Bir mGddet aonra da •u yolları 
tecdit edilecektir. 

Karpuzcular Ceza Verecek 
Cadde üatlerine kaYUD ve 

karpuz sergisi kuraa yetmİf ka• 
dar esnaf hakkında Belediye ta• 
rafından ceza kesilmiştir. 

Ofise Bir Müracaat 
Lituanyadan bir müesses• 

ihracat Ofisine müracaat ede
rek İstanbuldaki Türk ticaret• 
hanelerinden bazılarmm Uut• 
anya mllmeaailliğini d~te et• 
mek istediğini bildİnDİftir. Ofd 
allkadarlari haberdar etmittir. 

Son Posta'nın Resimli Hilcagesi.: Pazar Ola Hasan B. Ve Dil Anketi 

1 ı Muharrir - HUIUI S.y, bizim DU l 2 ı Huan Bey - Haydi ıel f6yle ylrll· l 3: Huu Bey - DU, kimi adam için 1 4: Huan Bey - Y .Uayıp yutuculan dll 
Aaketl t• - de hll'leyler llrl• bak•bm. 1.U. ele bela ma tllflncelerlml ulataJUD. ko•UflDIP. kimi adam lçla ,.ta71p ,atmaya itlerine karııbnaımal:. Tllrk dili JQtmak içill 

,.,.,. cletu. lltlemok içia J&r•bbmttlr· 
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Her gün 

Başka 

Son Posta'nın Resimli Malca/esi Ak Akçe - " ·Sözün Kısası 

Gazetelerde 
Gördüklerimiz 

SIHHAT KANUNUNUN 
TATBiKi 

Aka Gündüz Beyin HAkimi· 
yette çıkan bir yazısından: 

Bir glln azu dostum Kırıe· 
bir meb'usu Hazımla .. tabii 
gene av için - uzak ve sofu 
bir köye gitmiştik. 

Köy odasında otururken 
pencereden gördllk, camide 
paldırküldür birşeyler yapılı
yordu. 

ı - Ak akçe kara ~n lçlndlr derler, 1 2 - Bug(ln nlc• k3prü alb mlHflrlerl 1 5 - TaHrruftan kfmH siyan etmemi•· 
dotrudur. vardır ki pek çop yaktın ıen1ıln çocukla- tir. lbtlyarlığ'ınu:da namerde muhtaç olmak 

ranı teıkiJ eder. latemezseniz bir kı•ım kazancınızı arttırınız. 

- Ne oluyor? dedi Hazım. 
Köylüler cevap verdi : 
- Bilmeyiz Efendi, geçen 

adamlar geldi. Kanun var, 
yasaktır, yıkrlacakhr diye 
balta nacak caminin pencere· 
lerini neyi yıktılar gittiler, 
bqka birşey demediler. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

Sonra şuradan buradan ağ
rendik ki devlet kanun çıkarmış 
k6y camilerini yıkacakmış! 

Biz de bari yıkılıncıya kadar 
tamirli kalsan dedik, tamir edi
yoruz. 

- Pencerelerde n• vardı? 
- Ne olsun Efendi? Cam 

vardı, çerçeve vardı, bir de 
içindeki kilimleri neyi kazaya 
oğramasın diye odun parmak
lıklar vardı. 

Hazımla bakıştık. 
Şaıkaloza dönmüştük. 
- Sağlık Kanununun pan-

cur, kafes maddesi; dedi Ha
sun, ben de: 

- Evet, dedim. Biz tatbik 
ediyoruz ve onlar da k5ylere 
camiler yıkılacak diyorlar. 

A. G. 

DÜNYA HAVASI 
Falih Rıfkı Beyin Hakimi· 

yeti Milliyede çıkan bir ya
zısından: 

Dllnya havasında kuş adedi 
kadar insan adedi uçuyor. 

Arnavutlukta bile hergtin 
Tirandan küçük memleketin 
dört köşesine muntazam ha 'la 

ıeferleri vardır. 
Mak Donald Berlinden Lon-

draya tayyare ile dönüyor. 
Almanyada timendifer, atlı 

araba gibi bir vasıta olmuştur. 
Bir Viyan alı biltUn A vuı

turya şehilerindeki işlerini, 
her gece Viyanadaki evinde 
kalabilerek görmektedir. 

Biz ise henftz, en kısası, 18 
uatte Ankaraya gidiyoruz. Bir 
çalışma gilnil kaybediyoruz. 

lstanbuldan Erzuruma, ga
zete ve posta on beı gUnde 
gitmektedir. 

i Ki iÇTiMA 
Vekiller Heyeti Birikmiş 

İşleri intaç Etti 

Ankara, 18 (Hususi) - Bq
vekil ile Hariciye ve Maarif 
Vekilleri dUn sabah geldiler, 
biraz istirahatten sonra Vekil· 
ler heyeti toplandı. 

Öğleden sonra da bir içti
ma yapıldı ve geç vakte kadar 
devam etti. Bu iki celsede 
birçok birikmiı işler netice· 
lendi. 

Devlet Bankası ve pulluk 
nizamnameleri tetkik olundu. 
Bugün tekrar toplanılacaktır. 
İşler biterse Başvekil bu ak· 
şam İstanbula dönecektir. 

O zum MUba yaası 
lzmi~, 18 ( H. M. ) - Müs

kirat inhisar idaresi Manisa 
ve İzmir piyasalarından şaraplık 
üzüm alacaktır. TUccarlarla 
temasa geçilm~tir. 

Dahiliye Vekili 
Bir Hafta Sonra lzmire 

Gidecek 
f%mİr, 18 (H.M.) - Çanak

kale ve havaliıini teftiıJe gi· 
den Dahiliye Vekili ve Jandar
ma umum kumandanı bir haf
ta sonra lzmire gelerek teftiı
lerine devam edeceklerdir. 

Macar Talebesi 
Dtın ıehrimize Macaristan

dan bir talebe kafilesi gelmiı
tir. Bugün lzmire gideceklerdir. 

Yol Parası 

İzmir, 17 (Hususi) - Dün gece burada Kemeraltı mev· 
kiinde Tevfik zade Hnsamettin kardeşlerin ucuzluk mağa

zasında yangın çıktı ve iki saat devam etti. Mağaza, içinden 

bir tek mal kurtarılamadan yandı. Mağazadaki eıyanın kıymeti 

(35) bin liradan fazla idL Fakat Biltun bu eşya (30) bin 

liraya sigorta edilmişti. Yangının ne suretle çıktığı henUz 

anlaşılamamıştır. Zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Son Kanulıun Tat
bikı Durmuştur 

Yeni Bir E~~ Kadar Hiç Bir 
Mübadil Evinden Çıkmıyacak 

Mübadillere teffiz edilen em· Gerçi bu kanunla alAkadar 
ilkten etabli Rumlara ait olan- otuz bir mübadile, kendiierİnfJ 
Jannın iadesi hakkındaki son evvelce teffiz olunan evleri 
kanun etrafında evvelki giinkO tabliye etmeleri Jilzumu bildf
nüshamızda bazı maliimat ver- rilmiftir. Fakat tahliye mua
dik ve tatbikat muamelesi• melesi şimdilik yapılmayacak 
nin şimdilik durduğunu kar ve hiçbir mübadil evinden çık- ·; 
dettik. mıyacak ve çıkmamıştır. Ha-

DUn bir gazete bızim bu zırlanan listeler Mübadele Ko
haberimi:ıi "sureti kat'iyede,, misyonunda tekrar tetkik edil
tekzibe kalkıştı. Diğer bir ga· dikten sonra yeni bir karar 
zete ise Muhtelit Mübadele verilecektir. • 
Komisyonu TOrk Heyeti Reisi· Bundan da anlaşılacağı gibi 
nin bu mesele hakkında te-- verdiğimİ7. haber teeyyüt et· 
mularda bulunmak üzere An- miştir. 
karaya gittiğini yazdı. Esasen 
şu son haber bizim neşriyatı- Müderris Maaşları 
mızı teyit eder mahiyettedir. Darülfünun Divanı müderris 
Fakat biz bu mesele hakkında maaşlarının tesbitile dUn yine 
dün yine tahkikat yapbk ve meşgul olmuş, fakat mesele 
resmi alAkadarlardan şunları yine tamamlanmamııhr. Yarın 

Oevriilem müddeti aekiz 
gftne inmiştir. 

Denebilir ki tayyare ve tel
ıüi icat edenler, TOrkiye gi· 
bl dağınık, Türkiye gibi yol· 
sur:, Tllrkiye gibi kes af etsiz 
memleketler, nakliyat ve mu
haberatta, milyonlarca masrafı 

öğrendik: = tekrar içtima edilecektir. 
1 

İstanbul Halkından Alh ~, ======~=========~~ • • 

'. hemen tasarruf ederek, en ileri 
devletler sırasma geçsinler diye 
icat etmişlerdir. 

İki Kavgacı 

Lira Alınacak 

Şehir meclisi daimi encO
meni dün Valinin riyasetinde 
toplanarak 931 senesi yoJ 
vergisinin lstanbul halkından 
6 lira olarak alınmasına karar 
vermiştir. Bu sene ilk taksiti 
eski kanuna göre beş lira ola
rak verenlerden son taksit bir 
lira olarak alınacaktır. 

Muamele Vergisi 
Aralarına Giren Polisin Yeni muamele vegisi kanu· 

nunun vilayetimiz dahilind• 
Go .. zu··nu·· Şı"şı"rdı"ler " tatbikine başlanmış~ır. 

Sabit ve muayyen bir ika- Beren Sefiri 
metg!hları olmıyan Mehmet Beren Sefiri Cemal HüsnU 
\'e Galip isminde iki kişi dlln Beyin vekAlet emrine alınacağı 
Taksimde kavgaya tutuşmuş· haberlerinin aslı çıkmamı~tır. 
lar ve Taksim merkezi polis· Kırım Harbinde Olanlar 
lerinden 999 Numaralı Sadul- Kırım harbinde ölen F ranstz 
lah Ef. kavgayı dindirmek için askerlerinin hatırasını taziz 
aralanna girmiştir. Fakat kav· için dün Feriköy mezarlı~ında 
ıacılardan Mehmet, bu müda- merasim yapılmıştır. Bugun de 
baleye hiddet ederek Sadullah italyan askerlerinin ruhu tmz 
Efendinin ıurabna bir yumruk edilecektir. ___ _ 

ister inanma/ • 
ister 

• 
/nan, 

Muğlada çıkan (Halk.) 
gazetesinin başmakale ~ı
ye sıraladığı yazıdan bır
kaç cnmle: 

"Bizim muhalif matbu-
atın dediklerine bakılırsa 
son zamanda vergilerdeki 
tenzilAbn, yapılan bazı ıs
lAhat ve harekatın onların 
neşriyatı neticesinde oldu· 
ğunu yazıyorlar ve bütün 
hareketleri Serbest Fırka· 
nın tesirine hamlediyorlar. 

fakat inkılap fırkasının 
genış düşünce ve prensi 
bi, herşeyin açık ve sarih 
görüşülmesine taraftar
dır. Fakat kendisi tara· 
fından yapılan hareketleri 
yanlış görüp te veya kas
ten öyle telakki ederek 
mugalataya sapmamak ıar· 
tile, 

Maalesef muhalif ge
çinen matbuatın ekserisi 
hadisat ve harekAb çok 
yanlaş görürler... Yahut 
öyle görmek itlerine daha 
iyi geldi. 

Halkın vaziyet ve kud· 
retini yakından görmüş ve 
anlamış, vergilerde tenzilAt 
kararı vardı ve daha buı 
işler yapması tasavvuru 
daha Serbes Fırka çıkma
dan ~vvei tasarlandı . ., 

Bu yazının mühim bir 
kısmını teşkil eden ıu 
naklettiğimiz cümlelerde 
fikir veya miltalea hatası 
arıyacak değiliz. Çünkü 
zahmet olur. Fakat işbu 
cümlelerin müthiş gramer 
hatalarile dolu olmadığına 
ey kari; 

ister inan, ister inanma! hıdirmi1, polisin ga.ıunü şişir- Pirede Serbes Mmtaka 
i,..._ ____ ..Jll:0Lati·r..__ıcaııtaJ1C1lar.:u&..•"-u;~~~1.;.....:d~e;....ı. __ JA~~nı=·-~·ıft1.-1,lauUnıawa111~w_)=--~Pwi~r~e~ı~e~~-1lL..~-------------~===·~l!l!illlll==-.ı-=======----------..J 

KOYLO iÇiN 
Büyük Bir Şirket Mühim 
Bir Teklifte Bulundu 

lımir, 18 ( Hususi ) - On 
milyon İngiliz lirası sermayesi 
bulunan Emperyali Endüstri 
Levant isminde bliytik bir şir
ketin mümessili buraya gelerek 
Ziraat Bankası vasıtasile köy
lUye kimyevi gübre tevzii için 
mühim bir teklifte bulundu. 

Mnzakere neticesinde teklif mü
sait görllldtı vo kabul edildi. 
Şirket fU günlerde faaliyete 
geçecektir. -----

Tren Facıası 
Sain-Malo, 17 (A.A) - Bir 

tren, küçücük bir çocuğu çiğ· 
neyip ezmiştir. -----
Pencereden Sokağa Duştu 

Galatada 9 ya.şmdn Mari 
isminde bir kız dört metre 
yükseklikte bulunan pencere
den aokağa düşmüş, ağır au
rette yar1.lanmqtır. 

Yunan Bütçesi 
Son Türk hilafından 

Neler Kazandı? 
Atina, 17 (Hususi) - Hari

ciye Nazırı M. Mihalakopulos 
SelAnikte iradettiği bir nutukta 
ezcümle ıunları söylemiştir: 

"'Türk-Yunan misakı Yuna
nistana kalp rahatlığı vermiş 

vo Yunan bütçesine 200 mil
yon drahmi tasarruf yapmak 
ımkinını temin etmiştir." 

Feci Netice 
15 Çocuğu Öldüren 
Doktor Mahkemede 
Berlin, 17 (A. A.} - Bir 

atıyı yanlış kulla~mak yüzün
den l 5 çocuğun telef olma
sına sebebiyet vermiş olan 
Lubeck'li doktorların dava
sının t u i hi kafi surette 
J 5 teşrinievvel olarak tesbit 
edilmiştir. Profesör Calmette 
şahit ve mtitahassıs olarak 
dJnlenecektir. 

Kavgadan Sonra 
Hüseyin Ef. Karısını 
Makasla Yaralamış 
Üskildarda Dere sokağında 

oturan berber Htlseyin Efen
di dün zevcesi Hanife Hanım· 
lar kavga etmiş ve kadıncağızı 
makasla birkaç yerinden ya· 
ralamıştır. ----
Sabık Kırahn Mücevherleri 

lngiliz gazetelerinin yazdığı
na göre sabık Efgan Kıralı 
Amanullah Han lıviçrede mü
cevherlerini satılığa çıkarmııtır. 
MOcevherler milyonlar değe· 
rindedir. 

Bugün 
Nasıl 
Yazıyoruz? 

Büyük İnfila 
Hükumet Sigorta Şirk 
.erinden Hakkını İsti 

Umumi harpte 
neticesinde harap olan H 
darpaşa istasyonu ilo de 
lardaki eıyanın sigorta ücre 
hükumet sigorta şirketlerin 
istemektedir. 

Şirketler bir buçuk mil 
l!ra teklif etmektedirler. F 
hükQmetin hakkı bu mik 
dan çok fazladır. Şirketle 
mllmessiU avukat Rozental 
hllkumetlo temasa geçmi • 

Prof eısör Doktor 

3ESIM ÔMER P 
Iün Avrupadan ıebrlmlze i'elmi 

Maçka 
Harikzedeleri 

T erkos Şirketinde 
Hakkınızı Aramak 

ister Misiniz? 
Son büyük yangının genltl ... 
mesinde Terkos Şirketinin 
büyük bir mes'uliyet hiHHl 
yüklenditl artık tahakkuk 
etmiştir. 

Birçok sigorta tirketlerinin 
Terkoı aleyhinde dava aç· 
malan da bunu teyit eder. 
Birçokları aciz kimselerden 
mürekkep olan felaketzede
ler namına da Son Posta 
Terkosu dava edecektir. 
Yangından zarar gör.,nler 
her gün Galatada, dördüncD 
Noter Mitat Cemal Beye 
Müracaat ederek vekaletna
meyi imza etsinler. Avukat
larımız vHıtHile davayı ta• 
kip ettlreceğiı:. AdaJetfa 
felAketıedeler lehine tecellf 
edecetlndan tamamen eada 
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Memleket Haberleri H A ·N 1 M TEYZE Japonlar 

l ı __ TJ_ic_ar_e,_ı_A_l_em_ln_d_e_...J 

Damat 
• 

Sahibi Para ile ·ıis" Gazetesi 
akkındaki Mahkumi
t Karan Nakzolundu 

Kllia, (Huauıl) - Burada 
"KilU" gazetesi aahip 

mlldilrtl Mahmut Ragıp B. 
enlerde kaymakam Cemil 

yi tahkir lddiaaile mubake
edilmif ve 7 ay 4 gün 

pse, 500 lira da manevi 
minata mabküm olmuıtu. 
Mahmut Ragıp B. bu karan 

myiz etmiı, temyiz mahkeme
• İM bu mabkümiyet karannın 

noktadan nakzına karar 

Balıkesir - Yol bışaabna 
emmiyet veriliyor. Balıkesir 

e Bigadiç araıındaki yolun 
ab bu aene ikmal edile

ktir. Diğer zaruri yollar da 
mir olunacakbr. 

Arkadafım Taşla Oldurdu 
Balıkesir (Husuıi)- Burada 

uallim Mektebi illf&abnda 
qan bir amele iri bir tqla 

rkad&fl Şevketi yaralamıf, 
vket biraz ıonra ölmüştür. · 

8f zavallının dalağım zede
miıtir. 

Yine Tutun Derdi 
lzmir, (Hususi) - Hükftme
aylarca evvel verdiği ka

a rağmen Tütnn lnbiaan 
rada yirmi sekiz tacire ait 

•erhua tlltilnleri sabo almaya 
en&z b8fla•amıftır. Bu ba

ta hazırlanan liate umum 
•llc:lilrlilkten bekleııınekteclir. 

Yeni Bir Gazete 
lzmir, ( Huaull) - Burada 
clisat) immincle yeni bir ga-

enin çıkacağını bildirmiştim. 
Yem pzete birkaç gllne ka-

lntifara bqlıyacakbr. 

• Hllr difilnceli " bir ıuete 
catını illn ediyor. 

Konyada Spor 
Konya, 16 (A. A.) - Mın

taka atletizm miUabakalan 
Mtam bulmuştur. 

Belediyenin Faaliyeti 
Konya, 16 (A. A.) - Bele

diyenin 5 ıenelik mesai pro
pmma nazaran Tutlu menba 
IUJU ıebre isale edilecek ve 
tehir haricinde fenni bir mez
'8ha lnp olunacakbr. 

Tedbir Ahnmı' 1 
Upk - Bu 1ene ekilen 
er pancarlanna muzır bir 
ek muaallat olmUf, bu ytlz

pancarlar çok urar ıar
llllcadele tedbirleri 

Bağlanır Mı? 
Neriman isminde bir genç 

kız yazıyor: 

"Hayata atılmıf, kendisine 
iyi fena mevki yapmıt bir 
gençle aeviıiyoruz. Sevgilim 
beni ailemden istedi. Nişan

lanmam takarriir etti. Fakat 
annem bu iti sağlama bağla
mak istiyor. Erkeklere emniyet 
edilmez diyor ve sevgilimden 
beni bıraktığı takdirde 6den
mek llzere bet bin liralık bir 

ve paradan vazgeçirecek vazi
yete dtışilrebilir. Erkete böyle 
bir teklif yapmak, eski izdivaç 
ıekillerine alıtmlf eski kafalı
ların işidir. Siz buna mu•afa
kat etmemelisiniz. 

Zaten böyle bir aenedin 
bukukan kıymeti de yoktur. 
Hiçbir zaman bu tenetle ni
kihbnızdan para alamauımL 

* Sirkecide Perihan isminde 
bir kız yazıyor: 

" 19 yqlannda oldukça ıtl· 
zel bir kızım. Fakat boyum 
1,44 tnr. Sevdiğim rencin bo
yumun kısalığından tiklyet 
ettiğini işitiyorum. Onu çok 
sevdiğim için buna tahammlll 
edemiyoru&1.1. Acaba bu ya
şımdan sonra boyumu uzat
mak m&mktın detll midir ? 
Bottln erkekler ba bo1 
kısalıtına ehemmiyet •erir-

ler mi? " 
Boy kısalığı bir kuaur de

ğildir. Billkiı güzellik mtlte
buaıalan derler ki, kısa boylu 
kızlar, uzun boylu kızlardan 

daha gtızeldirler. Çünkll daha 
kıvrak, daha çeYik, daha 
hareketli olurlar. Gtızelllkae 

bir hareketten ibarettir. Ni
tekim ainema artittleri aram
da da uzun boylu kızlar pek 
azdır. Binaenaleyh ima boy 
bir kuıur değildir. 

Y almz lota boyu çirkin ya
pan amiller vardır: tiımanhk, 

vllcudua bazı kııımlannın nis
betıizliği, bacaldann kalınlığı 

ve aaire... Boyunuza göre en
damlı bir Yllcuda malik.eniz 
meaele yoktur. Değilseniz bu 
endama temine çalııımL Bu-

Bu Sene 
DüğmeliPek 
Modadır 

r· 

Sonbahar 'l f J Damping fy"ocuk Elbiseleri 
Hazırlığı ------ Yapıyorlar Mı? 

Son Baharda Şapkalar 

nun için muayyen bedeni ha- f podra yine bqkadır. Podramn 
reketlere ihtiyaç vardır. Bu yllzUnüze batmamasına göre 
hareketleri &ğrenip tatbik yağsız demektir. Bu takdirde 
ediniz. krem kullanmanız )hamdır. 

.. Fakat bir hata itlememif ol-
Selma Hanım : mak için bir defaya mahsus 
Çehrenize allreceğiniı pod- olmak llzere glizellik mtıesse

ranın clnlini, rengini ve nev' - aelerintlen birine milracaat 
ini uzaktan uzağa tayin milm· etmenizi tavsiye ederiz. Bu 
knn değildir. Yağlı tenle yağsız milesseaelerden cildinize riden 
tene silrtılen podra başka podra ve kremi öğrenebilr
bqkadır. Sonra esmerliğlnizin ıiniı. 

dereceaine röre kullanacağınız Hanımtegze 

Artistlerden 
Hangisile 
Evlenirsiniz? 

Karllerlmlae 1811• bir aual aeruyonaa: 
Sinema artiatleri lçlad• h-sllerlle 

nlenmek latertllals? Ve niçin? 
8• -ketlmlae selen C.Hplan bu• 

ıtad• itibaren ••• bqlaywua. An· 
kete lftlrak etmek latlyea kari._._.. 
bu aualba cevabını yuıp ..._ tepeye 
rladermelldlrler. • Dolores Del Rio 

Eter mllmklln olsaydı "Do
lores Del Rio" ile eYlenmek 
iıterdim. ÇDnkll onun uf ,n-
zelliti, dedikoduauz nde ha
yab, bir ıenci mea'ut edebilir 
kanaatindeyim. Doloroı Del 
Rlo IOD hutalıjmdan ıifayap 
olamayıp alıeydi, en tamimi 
bir doıtu bile benim kadar 
mllteeuir olmazdı. 

Bilecik 
Mıuta/a Şeref 

Klara Bov 
Artistler Tilrk olsalardı ben 

kalbimi tutufturan kwl taçlı 
artist Klera Bovla biç tered
dlltdz evlenirdim. 

Niçin mi ? ÇOnkll onun 
çapkın, ıuh hareketlerine ba
zılırım. 

KarUerinbdea ı 

Alımet Adil Bltıtöl 

r 
ONUNCU 

PATRON KUPONU 

No.8 
Guetemlade oa b .. sinci• bir 

Yermekte oldufumus Patronu 
bedaYa almak latlyoraanıs, bu 
kuponu kulp uklayuua •• 15 
kupo,., toplayanuı. Patronlanmııı• 

dan pek mernnua olacakaınıı. 

Patronlar netredlldllderl rD11• 
den itibaren fatanbul karll...tmlı 
bir hafta, taıra karllerlmlıı oa 
san içinde kuponlarını slader
melldlrler. 811 mBddet seçUldea 

.onra kupoıılar kabul edllmeıı. 

Ticaret Odası "Hayır" 
Diyor, Fakat Piyasada 

Kararsızlık Var. 
Japonlann memleketimizde 

pamuklu mensucat ve bilbaua 
kaput bezleri tızerinde dam
pinı yapbklanndaa bahaeclil
mifti. Ticaret odası bu mese
leyi tetkike bqlamııbr. Fakat 
odanın ıimdiki kanaatine g6re 
bayle bir damping yoktur. 

Y almz Japon mamulibntn 
ttırk piyasasına çok ucuz da
hil olması fiatlarda bir karar
aızlık husule getirmif, yerli 
sanayiin faaliyetine kısmen 
darbe vurmuştur, denilmekte
dir. Diğer taraftan Japonlar 
piyasaya peıin para ile elimi 
bezi ithal etm~lerdi ki, bunun 
ucuzluğu, dahilde fazla rağbet
le karşılanmasına ve yerli 
bezlerden daha çok 1ablmaıı· 
na sebep olmaktadır. 

Japonya geçen tene Tnrki
yeye 17 bin balya kaput bezi 
ithal etmifti. Bu tene 11 bin 
balyaya inmiş. Buna mukabil 
bu tene 11 bin balya dimi 
ithal etmiftir. Halbuki geçen 
ıene ancak 2 bin balya ithal 
edilmiıti. 

Milano Sergisi 
İhracat Ofisi iştirake 

Karar Verdi. 
ihracat ofiai gelecek nisan

da MilAnoda açdacak olu 
beynelmilel sergiye iftirak et
miye karar vermiıtir. Bu ser
giye geçen seneler de davet 
eclilmiftik. Fakat imklnsızlıklar 
ileri ınrlllerek iıtirak edilme
miıti. Bu aefer orıa Maliye 
Veklletine mllracaat etmiş Ye 

muvafakat cevabı almııtır. Ser
gide tefhir edilecek memleket 
mahsullerine ait nllmuneleria 
toplanmuına bqlanmııtır. 

Sergi idaresi Ttlrk ıuete
lerinin de birer mtlmeuil g&l
dermesini iatediğinden ihracat 
Ofiai her gazeteden birer ma
barrir ıtıtnrmiye karar ·~ 
miftir. 

ltalyada Ziraat 
ncaret oduına ltalyadald 

mezruatm IOD vaziyeti hak
kında bir rapor gelmiftir. 
Bu rapora g6re ltalyada bu~ 
day mahsulllnlln huadı bit
miştir. MaUul umumiyetle iyi
dir. T&tilnlln Toplanmuma 
bqlanmlfbr. 

Patates veketenin buac:lı de
vam ediyor. Pamuk yeni çiçek 
vermittir. VasaU ltalya ile ada
larda balda rekoltesi zayıfbr. 
domates ve mevsim ıebzelerl 
toplanmakta 10nbahar ve kit 
sebzeleri ekilmektedir. Yan
mada kısmında Oztımler iyidir. 
Zeytinler rutub"tin azlığı yll
zilnden ağaçlardan dllfmekte
clir. 

Doğum 
Memleketimizin maruf pul 

kolleksiyonculanndan Tllccar-
. başı zade Mehmet Halit Beyia 

cuma ıllnn bir kız çocuju 
dllnyaya ıelmiıtir. Çocuğa .... 
adet ve uzun 6mllr diler 'f9 

ebeveynini tebrik ederiz. 
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Bqlkt•t 

N. Ali 

lzmit Ticaret Odası 
Hakkında Bir Şikayet 

lzmitten " Foto Ekrem " im· 
lasile aldığımız bir mektupta lz-
ınit Ticuet Odaaından ba.11 tlki
Jetler vardır. 

Ezcümle kOçük eanafın bfJe, 

Oaırf varidat temini makaadlle 
daya kaydedllditlnf, eınafm 

IDGhlm bir kıammın Dçüncü sı
nıftan ikinci aınıfa ve ikinciden 
dbe birinci ıınıf a terfi olunduğu, 

u hareketin ite nizamnameye 
ınuhalif bulundutu zikredilmek
tedir. 

Mektupta Odanın vaziyetinden 
de bahaolunarak lizımgelen faa-
liyeti ıröateremediğ'İ eınafl• ya· 
kından alakadar olmadığı ileri 
•ürUlrnektedlr. Kariimlzin pek 
uzun olan mektubu ,öyle nihayet 
bulmaktadır: 

" Çok rica ederim. Mafevk 
ll\akam bir müfettiş röndeuin .. 
Gelecek mfifettit Oda erkana ile 
detil eanaf ile tema .. etsin. Göre
eektirki esnaf mağdurdur. 

Öyle kimaeler vardır kt ka
lıtnabildikleri bir ekmek para
•tnın dörtte birini Odaya vermek 
mecburiyetindedirler. Makamı ai· 
dinin nazarı dikkatini celbeder, 
•eyyar )uatracıları bile tüccaı 
addederek Oda'ya kaydeden ve 
bütün "esnafın mağ'dur olmtuıına 
•ebebiyet veren bu Oda hakkında 
liumgelen muamelenin bir lıı 
evvel lcrasmı rica ederim.,, 

iz mit 
Foto: Ekrem 

KUCAKTAn 

On bir tasarruf şirketi de 
paralarını geri almak istiyen
lere bu paraları veremiyecek
lerini bildirmişlerdir. 

Umumiyetle Amerika ikb
sadl hayabnda da bir gevşek
Hk vardır. Gümrük varidatı 
geçen seneye nisbetle (612) 
milyon noksandır. İrat vergisi 
2410 milyondan 1860 milyona 

düşmliştür. Ticaretane vergile
rinin miktarında bir ıııene ev· 

velkine nisbetle 237 milyon 
noksan vardır. 

Alman 
Milletinin 
• 
intizamı 

KUCIÖA 
SERVER BEDi 

Alman BaştJekili Mıuolini ile beraber 

Hindistan 
• 

Ve lngiltere 

yaşatacak, ya öldUrecekmit 
gibi ehemmiyeti haizdir. 

F uit canlandı. Yüzü epey 
kızarmııtı. Gözleri garip bir 
surette parlıyordu: 

- Biliyor musunuz? diye 
devam etti, içimde her An 

1 

Operat Jr Ali Rıza B. 

dır. Yllz kanaerlerindet vaktlle 
yapılmak ıartile, iyi bir ameli• 
yat glizel neticeler vermekte· 
dir. Mide ve ciğer gibi yer
lerde vukua gelen kanserler 
ekseriya ölümle nihayet bulur. 

Biı de hemen bUtUn hasta· 
hklar iyice ileriledikten sonra 
doktora gidilir. Hemen hepi
miz doktorların : 

- Ah, iki gün evvel gel· 
miş olsaydınız, bacağınız ke· 
silmekten kurtulacaktı 1 

Diye hastalarına söylendik· 
lerini çok görmüşüzdür. Şehir· 
!erimizde bu ihmal bir dere· 
ceye kadar azalmıştır. Ufak 
bir nezlede bile doktora koş· 
manın faydasını yavaş yavaı 

anlıyoruz. 

Kanserde ilk zamanlarda 
doktora gidilirse iyi edilebilen 
bir hastalıktır. Bütiln dünya 
milletleri bu tehlikeli hastalık· 
tan kurtulmak için hastanelere 
koşmayı öğrenmiştir. Bilhassa 
Fransızlar yiiı!erinde ufacık 
bir ben çıktığıaı görür görmez 
uAman kansere yakalandım!,, 
Diye derhal doktora koşarlar. 

Halka bu hastalığın kor· 
kunç akıbetlerini anlatmak, 
ona hastalığın daha ilk görü· 
nüşlinde doktora koşmayı öğ-
retmek lazımdır. 

-== TAKVİM ==-- -
GUn !l - 18Ağustos·93 l Hııır 105 

Arııbl 

3 -RcbUlahar· 350 -v11kıt·czan1-vaınll 

Ruınt 

S - Ağualoıı - 1547 

va kıt·c·u ni· van ti 

ölüm korkusu var. Y nşaya· 
cağıma emin değilim. Talihim
den o kadar büyük birşey 
istiyorum ki, bana vermezse 
yaşıyamıyacağım, nefes alamı· 
yacağım, tıkanacağım. 

( Arkaıı var ) 

RUS DiKiŞ MAKARAlARf 
Umum Deposu Şubesi 

Atlr Ef. Kütüphane sokağı 1. L. Abravanel Marpuççular 
65 numera Yarım Şişeci Han No. 2 
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6 Sayfa 

Emir Buharayı Bir Çif-
• 

lik Gibi idare Ediyordu 
YAZAN: 

-68-
M. KAZIM 

Şlmdi babrlıyorum , huzurunda 
bulunduğum sırada Emir Haz
retleri ara sıra başımdaki 
Ttırk zabitlerine mahsus sırmalı 
kalpağa bakıyordu. Anlaşılan 

iki çeşit kalpak arasında 
mukayese yapmakla meşguldü. 

Saraydan ayrıldıktan sonra 
geldiğimiz ıekilde evimize 
döndük. .. 

Buhara Emiri 35 yaşında, 
orta boylu, balık etinde, esmer 
renkli bir zattır. Bizi kabul ettiği 
zaman ba~ında özbey usulü sır
malı bir takke vardı. Bu tak
kenin üzerine selle denilen 
beyaz bir kavuk sarmıf, sırb4 

na da ipek bir çepken almııtı. 

* Buhara emiri Türktür. Fa-
kat aym zamanda da seyitlik 
iddiasındadır. Yani cedlerinden 
biri, vaktile Buharaya gelmiş 
olan ıeyitlerden birinin kızını 

almış ve bu suretle anne tara
fından seyitler ile sıhriyet 
peyda etmiştir. .. 

işte Buharanın devlet adam-
larından sonra bizzat emirni de 
gördünüz. Hu:rnrunda on beş, 
yirmi dakika oturdunuz. Bir 
miktar konuıtunuz. 

Şimdi beş on satır ile bu 
memleketin umumi vaziyetini 
de öğrenmek ister misiniz? O 
halde dinleyiniz. .. 

Buharamn başlıca geçinme 
menbaı ziraattir. Ziraatinin 
içinde ise en başlıca mevki 
lfgal eden pamuktur. 

Pamuktan sonra sıra incir, 
lzlim, zerdali, erik, şeftali, 
nar, kaysı, kavun karpuz gibi 
meyvalara ve daha sonra da 
hububata gelir! 

Fakat ekip biçmede kulla-
mlao usuller pek iptidaidir. 

• Buharanın ziraati milteakıp 
gelen ikinci geçinme :nenbaı 
hayvancılıktrr, Memleketin bir
çok yerleri bataklık ve sazlık 
olduğu için hayvan yetiştirmiye 
çok müsaittir. Hayvanların 
içinde bilhassa Karagöl koyun
ları meşhurdur. Derilerinden 
kalpak yapılır. Beher derinh 
fiati on altın ile yüz altm 
arasında tahalüf eder. .. 

Buharanın ipekçiliği de çok 
meşhurdur. Bütün bu eşyanın 
ihracat menbalarma gelince, 
başlıca sevkiyat merkezi Rus
yadır. 

Buhara Büyük Bir Çifliktir 
Buhara, Rusya ihtilAiinin çık

bğı zamana kadar Buhara 
Emirinin şahsl çifliği gibi keyf
mayeıa idare edilirdi. 

Fakat 1917 senesinde hu
dudun öte tarafında komü
nizm hareketleri başlayınca Bu
haranın gençleri Emire ıslahat 
fikirleri telkin etmiye başladı
lar. Emir Rus ihtililinin ne 
netice verecetini bilmiyordu, 
korktu ve ihtiyaten meırutlyet 
.ilin etti. 

Fakat bu, kağıt ilerinde 

HitH1nin son padişahı (hanı) 
~egit Aptullah Han 

kaldı. Memleket eski vezirler 
ve eski hakimler tarafından 

eski şekilde idare ediliyordu. 
Aradan kısa bir mllddet 

geçti. Emir vakit kazanmıı ve 
Rus ihtilali hakkında iyi kötü 
bir fikir edinmişti. 

Derhal meşrutiyet kararını 

geri aldı ve kendisine ıslahat 
fikrini telkin eden gençleri 
ortadan kaldırdı ve ailelerini 
de saraya getirtti. ... 

Buhara gençlerinden kurtu-
labilenler ( Taşkent ) e iltica 
ettiler. Killi Ordudan imdat 
aldılar. Şiddetli bir mücadele
ye giriştiler. Rivayete bakar
sanız arada yirmi bin Buharalı 
telef oldu. Mücadelenin sonun
da Emir müşkül bir vaziyete 
düştü ve uyuıtu. 

• 
Neticenin ne olduğunu zan-

nedersiniz:? 
Emir muztar kahnca Rusya 

ile anlaşb : Askerinin bütün 
silAhları ile yüz milyon Rupye 
tazminat verdi ve Buhara 
tahtında müstakil olarak ipka 
edildi. 

* Artık mutlak idare avdet 
etmişti : Sivil elbise giymek, 
baston taşımak, sabunla el 
yıkamak, sakal trq etmek ve 
gazete okumak, yasaktı; buna 
muhalif hareket etmenin ce
zası idamdı. 

* Bubarada Emiri düıündüre-
bilecek bir mevkide yalnız bir 
adam vardır. Bu, bilyllk kadı
dır. Emirin tahta çıkıp inme
sinde nlifuzu vardır. Diğer 
memurlar Emirin emri ile ha
reket ederler. 

(Mabadı yarın) ----
Akit 

Mardin Villyet Matbaası 
Sermürettibi Yusuf Cemal Bey 
ile Merhum Hacı Hıdır Beyin 
kerimesi Nesime Hamının akıt
leri geçen hafta Mardin Bele
diyesinde icra kılınmıştır. Me
rasimde Halk Sesi gazetesi 
sahibi Siret, idare MiidUrn 
Enla, VilAyet Matbaası Mura
kıbı ve Belediye Baytarı Mün
im Beylerle her iki tarafın 
akrabalan bulunmuşlardır. 

SON POSTA 

1 Dil Anketi 1 

Kemal Cenap B. Müta
lealarını Anlatıyor 

(Bat tarafı 1 inci aayfada ) 
besinin kabuliinden sonra biz
de bir tarzı tefekkürün teza
hurah görülmektedir ki ben 
buna ( Tanzimat hastalığı ) 
diyorum. Tanzimattan beri 
Garp dili olarak başlıca Fran-
sızcayı almışız, bu dil bize 
pek çok şey öğretmiş ve bu 
suretle de daha birçok istifade 
edebiliriz. Fakat şimdiki nesil, 
büyük inkılap olmasaydı rü
yada bile göremiyeceği bu, 

1 Türk için çok büyük bir istik-
bal vadeden milli alfabeye 
malik olduktan sonra, bey
nelmilel kelime ve tabirlerde, 
her medeni milletin yaptığı 
gibi, ancak ve ancak Türk 
milli alfabesinin emrine itaat 
etmek IAzımgeldiğini takdir 
etmeliydi. Beynelmilel kelime 
demek sadece Fransızca ta
bir demek değildir. MeselA 
Türkçesi ( hisli veya duy
gulu veya saire ) olabilir. 
beynelmilel bir kelime var ki 
(sentimental) yazılır- imdi eğer 
bize bu sentimental kelimesini 
almak lazımgeliyorsa ne yapa
cağız? Y apıla111 biliyorsunuz: 

Beynelmilel i~mi Tabirler 
Santimantali Niçin dediniz 

mi, cevabı kolay: Bu sentimen
tal kelimesini santimantal diye 
teliffuz etmiyor mıyız?f hayır! 
bu kelimenin Türkçesini, o 
kelimeyi, Tilrk millt alfabesini 
bir tarafa bırakarak evvela 
Fransız milli alfabesile oku
duktan sonra (eh, şimdi Tiltk 
dünyasına girmiye liyakat keı;
bettin) der gibi yazarsanız Via· 

kıa santimantal olur. Fakat bu 
çarpık ve Türk alfabesinin 
emrine değil de ancak Fransı z 
alfabesine bel bağlamıya kalk
makta hakkınız nedir? lıte 
yapılan ve tatbik edilen sakat 
ameliye ve (Tanzimat hastalığı) 
budur. Beyrıelmilel ilmi tabii
ler hep grek o - IAtin esaslar e 
milli alfabe ve dilin selikası-
na göre değişen lAhikalarla 
yapılır. Hiçbir millet canlı bir 
diğer dilin hatırı ıçm milli 
dilinde, milli ilim kelimesi 
olarak yabancı tabirler dolaş
tırmaz. Bakmız: Tlirkçesi biz 
de (Darülfünun) olan bir ilim 
müessesesinin garpta adı, 
}itince (Universitem) den gelen 
bir müşterek (Universit) kakOy
le yapıhr: 

lngilizce... Universit-y 
Fransızca ... Universit-e 
Almanca... Universit-At 
ltalyanca... Universit-a 
Şimdi insaf edilıin, biz he-

nüz: bu (Univerait) kökünden 
bir tabir alamadık, yeni almı
y a kalkıyoruz. Ne yapacağız? 
Mandalardan manda beğenir 
~ibi bu, canlı dillerin foneti
ğini mi alacağız? İngiliz fone
tiği bu tabiri (Yuniversiti) oku-
tur. Fransızın ki (Üniyersite) 
okutur, Almanınki ve ltalyanın 
ki tıpkı Tnrk alfabesi gibi 
(Universit) okutur. Biz Tllrk 
harsına yeni alfabemiz baıı
mızın tacı olduğu halde, 
onunla mı kelime alacağız, 
yok aa, milli alfabemizi şöyle-
ce bir tarafa koyarak, :kelimeyi 
evvelA ve bilhassa Fransız mil
li alfabesile mi okuyacağız? 
Bu, çok sakat fikri ameliye 
ancak aleyhine ilinı harbet-
miye llyıktır. 

Profesör Kelimesi 
Türkçesi bugiln (hoca - mu

allim - müderris) olan garpva
rt ve lltince (Professor) , yani 
iki ( ı ) li kelimenin Türkçeli 

ancak iki ( s ) li olabilirken 
(profesör) , yani bir ( ı) il 
yazıyorlar? Niçin dediniz mi, 
cevabı var: ( Biz buna pro• 
fesör demiyormıyız) r hayır, 
demiyoruz! Yeni diyeceğiz ve 
derken de bilmeliyiz ki Fran
sız istediği kadar bunu btr 
( s) li gibi okuyabilir, benim 
Türk alfabem bana bunun iki 
( ı) li okunmasını emreder. 

• Fakat, reamt ilim mtıesse-
selerimizin levhalarında, ylr 
ve ağyirın hayret gözleri önü· 
ne konulan, sadası alafranga, 
şekli hiç birıey olan (Enstitü) 
kelimesi nedir? 

Son Harfler 
"Türk kelimelerinin ıonu 

(b), (g), (d) ile bitmez" diye 
emreden Türk gramer kaide
sini, beynelmilel evsafta, yani 
Türkçe olmıyan kelimelere 
tatbik ederek (ideolog) yerine 
(ideolok) ve yine cihanın mala 
olan bir (bakteriolog) kelime• 
sine mukabil (bakteriolok) ve 
kUçUk hayat manasında olan 
ve Rumcadan ( mikro - küçük) 
ve ( bio - hayat) tan gelen 
alcmşumul bir ( mikrob ) keli
mesinin sonunu hiçbir beynel-
milel manası olmıyan (p) har
fine çevirmek nasıl ~tir? Bey
nelmilel, yani ancak bu sıfatla 
Tilrkçe olabilen bukadar mua
sır bir ilim tabirinin bizdeki 
bu (mikrop) şekli, Türkçe 
gramerin, hakkımız olmadığı 
halde böyle, düny:a tabirlerine 
tatbikından doğan ucubelerdir. 

Sonları hep (ism) ile biten 
ve hatta Fransızca küçuk "La
rousse., lügatinde bile o dilde 
de ancak (ism) diye okunma
sı lazımgeldiği işaret edilen 
(athletism), (metaboli.sm) .. gibi 
beynelmilel kelimelerdeki yap
tıklarınız, yani (i.sm) yerin' 
(izm) koymalar ve beynelmild 
kelimelerdeki bu çarpıkliklara 
sebep nedir, acaba ? 

Dilimize girecek greko -
!atin tabirlerin na11l yazılıp, 
okunması lizımgeleccği hak
kındaki sualinizin cevabım, zan
nederim ki verdiğim izahat klfi 
derecede teıbit etmittir. Bu na
çiz fikirler benim değil, fakat 
bizden asırlarca evvel bu yol
dan geçmit olan dlloyanın fi
kirleridir. 

Kıyafet ve kanunlannı av
nen aldığımız medeniyet Ale
minin ( rica ederim muharrir 
bey, sonunu ( t ) Ue değil 
fakat bir ( d) lle yazmanız 
şarbla) bu method'unu da 
aynan alacağız. ( Method keli
mesinin şimdilik Tnrkçesi uaul
dilr. Method diye bir kelime 
almaktan ıakınabiliriı:. Almak 
laıımgelirae beynelmilel olan 
bu kelimeye TOrk rrameri 
kaidesi tatbik edilerek kelime 
(Metot) diye acayıp tekle nasıl 
girer? 

YabanCI Kelimeler 
Türkçeye alınmuına mec

buriyet baaıl olan Almanca, 
İngilizce, ltalyanca, Fran11zca 
vesaire canlı dillere ait keli
melere Ttırkçe fonetik bir dil
dir kaidesini tatbik ederek 
alamayız. 

Medeni Ye lltin harfli bir 
dilde böyle kelimeler almak 
llzımgelirse aynen alımr, 
bilenler onları ait olduğu dH
deki gibi telaffuz eder, bilme
yenler de milli alf abesile okur 
ve bundan dolayı da kimse 

Afustos 18 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
~ ~ -tc • 

Sorunuz, izahat Alınız 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? 8d 
sene tahsilinizi ikmal etmek tlzere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek Uzere bUUlıı mektepler hakkında her ttırlD 
malumab vermiye amadedir. Mektebinizi seçmeden ef
vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hakkındı 
bizden malumat isteyiniz. 
Y alnıa cevap içba ( 6 ) kurutluk posta pulu lcffetmeyi 
unutmayınız. 

Ali Ticaret Mektebi 
1 - Kayft Ya kabul muameleli 

1 eylOI 9lll ıalı gtlnClnden ba,hyacalıı 
SO eyllll 931 çarıamba ırUnO aktamına 
kadar devamam edecektir. 

2 - Kayıt ve kabul için hcrgUn H• 
bahlan saat "10,,d an ak9amlan ıaat 
"16,.ya kadar mektep müdürlilğClne 
mUdUrlllğUne mllracaat rdllecektir. 

3 - Mektebin UlOmu Allyel Ticariye 
kıırnına: 

A - Tam devreli lr.eleri ikmal 
etmlt hanım ve Efendiler. 

B - DarUlfUnun FakUltclerlle Ali 
mekteplerden mezun olanlar veya nakil 
ıurctUe gelenler. Nakil ıurctile gelecek 
olanların dıı her halde liıe mezunu 
olmaları ,arttır. 

O - Lise ve ili mektekler d erece• 
sinde olduğu bllkQmutçe tasd ik edilmlt 
ecnebi mekteplerinden tehadetnamell 
olanlar, imtihansız ka bul olunurlar. 
Aacak ecnebi mektebi mczunlan ile 
ecnebi ticaret mcktkplcrinden mukabil 
devrelere nalıılen alınacak olanlar 
fTUrkçeden imtihan olacaklardır. 

4 - Mektebin yClksct ticaret kıımınaı 
A - Liaelerln birinci devrelerini 

bitiren hanım ye efendiler. 
B - Orta ınakteplerl ikmal ed

hanım va efendiler. 
C- Orta ticaret mekteplerllle dl>rder 

1enellk ilk ticaret mekteplerine muadil 
olduf" tasdik 0edUmlf lhUı"a ve mes· 
lek mekteplerinden meı.un bulunanlar. 

r 
O - Bu derecelerde olduklan hU

metçe taadllıı cdllmfı ecnebi mektep· 
!erind en oehadetnamell olanlar. Bu 
glbllcrln ttirkçeden imtihan vermeleri 
şarttır. 

5 - Dört Hnellk ilk ticaret mek
teplerlnde!I gelenler ( Bu mektepleri 
ikmal edıırek ıahadetname almıf olan
lar bil! imtihan Yllksck ticaret kıamı· 
nın ikinci sınıfına ve bu ikinci sınıfta 

oku:ıan derslerin umumundan imtihan 
>ermek ıartlle da llçUncll ıınıfa kabul 
.-dlllrler. Bu mekteplerin Gçlincll ıını
fındon naklen gelecek talebeler lmtl• 
hanııı yllkıek ticaretin blrlncl r.ınıfına 

alınacakl arc:hr. 

6 - Mektebin (Orta tlc11ret) kısmına: 
A - LIHlerin birinci devrelerinden 

nl tıncı ve yedinci aınıfları bitlrmlı 
<>l aıalar. 

* 

8 - Ortamekteplerde altıncı ve 
/ edinci sınıf tahılllni görmüt bulu• · 

"anlar. 1 
C - Tam deneli ilk makteplerda11 

meıun olanlar. 

D - Bu derecelerde oldufu hBW 
metçe taad!.k edllmlt ecaebl mektep" 
lerden şahadetname alanlar bili had" 
han 1 aylt ve kabul olunurlar ancal& 
ecnebi mekteplerden gelenlcrln TUrk" 
çeden imtihan vermeleri lllıı:ımdır. 

E - Orta t icaret melrteb ne aluı.
cak tnlcbenlıı ml'ctan tahdit edlldlkf_. 
den müracaat edenler muayyen miktar" 
d nn fazla oluran her H n eld g ibi kays_I 
muamelesi yirmi bet Eylftldc kes ccell 
•e aralannda mllnbaka imtihanı yapı• 
lacaktır. imtihan teraltf mektebi• 
d ivanhanesinde ilin edilecektir. 

F - Yllksek ticarete srfrecek Hanı• 
ve Efendiler in yaılan on beşten aıafl 
•• yirmi b irden yokan olmıyacak ye 
orta kıama kabul edileceklerin yatlall 
d a on Uçten dıın ve on ıeklııden efsua 
bulunmıyacaktar. 

ULUMU ALlYEl TiCARiYE 
İÇiN YAŞ MEVZUBAHIS 
DEGİLDlR. 

DIG ER ŞERAiT 
1 - Her Uç kı•ım içla mllraeaal 

edenler mektep idare.laden alacaklar• 
beyannameyi dolduracaklardır. 

2 - Mektep mlldDrlnfDna hltab.9 
ya&llacak bir lıtldaname n. mtlracaat 
edilecektir. lıtldanameya atideki •eaalk 
merbut bulunacaktır. 

A - Okuduklan mekteplerin plaa• 
detname veya tudlknamaleri ve nakil 
llmBha beri eri. 

B - HO.tyet chdanı. 
P - Taadlkll aıhhat ve a91 raporlan 
C - Zabıtaca tudik aclllmlt hOınll-

hal varakıısı 
Ç - Ufıık kıt'a:la Dç adet fotofral 
Mektep nlharldlr; tedrl1at gtlnlla 

nılfına kadar devam eder. idare Ana• 
doludan i'elec:ak talebeala tbatelerla• 
ve dlier lhtlyaçlanna medar Olacak 
husuıf tcşebbUsatta bulunur. 

* Tarsusta Tahsil Şubesi Vez· 
nedarı Ahmet Bey: 

Çocutu Askeri mekteplerden 
birine koymanızı tavsiye ederls. 
Orada hem okumak, hem yük1el· 
mek, hem de istikbal temin et· 
mek imkanına malik olur. .. 

Levazım Müdürü M. Ali B. 
Aıkeri Sanayi mektebine bu 

aene talebe kabul edilmiyecektir. 
Askeri Ortamektebi tercih et· 
menizi tavsiye ederiz. 

onları ayıplamaz. Meseli ( Me- larm hatta kapıcılan bile bu 
!iJageries maritimes) Fransız· kelimeyi Fransızlar gibi, yani 
cadır. Bunun Türkçesi (Fransız ( etaj ) şeklinde okurlar. Kim· 
deniz nakliyat kumpanyası ) senin aklından kelimeyi değit· 
olmak lizım değil mi? Evet, tirmek geçmez. Almancaya 
fakat o halde, yeni ve bu ka- Frederik ıamamnda, o zatin 
dar parlak tllrkiyenin ıehir- ~rall;'ı~ca diline me~ala oldu
lerinde levhalar halinde gü- gu ıçın Fransızcadan meseli 
lünç bir ( mesajiri maritim ) \ ( büro ), ( kolossal ) . gibi an
yazıaı ne dir? Allah aşkına cak bet. on t~ne. ~elime çar-
.. l · · E ( pık tekilde gırmıştir ve bug&D 
~~y )eyı~ıı, tftrank sız~a (wYagtonkls- Almanlar onları da kaldırmıya 
•1 t nın r çesı a a .1 çalıtıyorlar. Biz ne yapmıy• 
·;agon ) mudur, yoksa (vagonlı) kalktık. Tftrkçe böyle zengill 
!nidir? olur mu, hayret !I... 

( Bazar de bebe) nin tilrk- BirKongreye TaraftarMısuuz? 
çesı (bebekler pazan) mıdır, .. .. 
yoksa (pazar dö bebe) midir. - Bütu:ı allkadar!ardan mu-
( d6 ) nedirl? rekkep bır kongrenın toplaıı-

. . masına taraftar mısınız? 
F onetık Bahsı - Bu hususta muhtelif şua-

Ecnebi kelime daima ecne- batı ulümda sahibi salahiyet 
bidir. Yabancı bir dil başka zevattan ve dil ulemamızdaıı 
bir dile fonetikçe yazılamaz. mlltetekkil kongre ıeklind• 
Fransızca bir, meseli (un) ke- bir heyetin bu meseleleri acl-
limesini tOrkçe diye (ön) şek- len tetkik ve bir münasip şekl• 
!inde zor yazarsmız. Zira Fran- raptetmesi için geçirilcek ıa
sızca bilenler ve bir Fransızın manımız bile yoktur. 

ı ff d f - Daimt bir dil encUme"' 
te A uz ve ver iği onetiği ninin teıekkniilne taraftar Dil"' 
ititenler bilirler ki onların (un) 
kelimesinin fonetiği türk alfa- sınız, bu encümen nasıl •• 

nerede çalışmalıdır? 
besile yazılan bir (ön) ile veri-
lemez. Ecnebi bir tabir veya - Daimi bir encümen vey• 
kelime başka bir dilde ancak komisyona behemehal ihtiyaç 
· 'hd d·ı b·ı· AI lar vardwr. Bu kom:syon bu fi 
ıstı am e 1 e 1 ır. man bunun cribi birçok mühim dil 
Fıransı:ı:cadan (Etage) kelime- e· 
si almıılardır, Almancadaki iflerile uirapcaktır. Nasıl çı-
( atok ) kelimesi yerine lııacajı artık orada tebeUtlt 
bazan bunu da kullamrlar, edecek bir ıeydir. Yeter ki bd 
fakat kelime ecnebidir, Al- encllmen olsun ve muayy,. 
mancada ( g ) harfi bizdeki dil meselelerini ortaya atsı11I 
gibi okunduğu halde Alman• Kemal C•nllP 



Müstehcen Neş
riyat Davası 

Üç 
Abdülhamit Anlabyor: Ben 
Şeye Ehemmiyet Ve

ririm: At, Kadın, Ev ... 
NAKiLi: zty A ŞAKIR _ 5 5 

(Bat tarafı 1 lncl ıayfada) 

ıon açılan davaların mahiyeti 
hakkında yedinci mnstantlklik
ten ıorulan ıualia ıelen cevabı 
okunmuıtur: Bu ceYapta ena· 
km yarm (bugUn) mahkemeye 
verilmek Ozere müddeiumumi
liğe gönderileceği bildiriliyor
du. Bunun üzerine gazeteciler
in Tekili Haşim Bey: 

"- Yapılan neşriyat ceu
yı mtlstelzem değildir. ltiraı 
hakkımız da vardır. Binaen
aleyh mllstantiklik evrakı ya
nn müddeiumumiliğe vere
mezse itin daha ziyade uza
ması ihtimali vardır. Bu Çetit 
davalarda ekseriya muhake
meler gayrimevkuf olarak 
yapılır. Müvekkillerimin tablf-

( Herhakkı mahfazdar) 
ha B~n girer girmez, Abdili· ( 
IUI~ıt tavrını tebdil ederek 
aaz:ınaedi. v. bana dönerek 

ne devam etti: 
he - Ahit Efendi için doktor 
la Yle kavga ediyoruz. Mulumya, 
lfi tuk ailnden güne zayıflıyor. 
~ ç lttahı yok. Yemek yemiyor, 
.~ vaktile Fransız aefiri tavıiye 

•ta lftl. Avrupadan ielen bir 
orıd'YU bulAıası varmıf. Çocu§'a 
8e aıı versek nasıl olur? Doktor 
)o Y de, ille tmnga yapalım cli-
b;· Halbuki ben, şırıngadan çok 
Yo )'tlk mazarrat geldiğini bili· 
le rulb. Vakıa bunlar evveli 
~VVet verir amma, sonra da 
O anın ( ıebebi berbadı) olur. 

Yk değil mi? Sis ai>yleyln ..• . 
oktorun ytizllne bakarak 

ttvap verdim: 
- V allahl Efendim; bu bu

~ki ıallhlyet doktor Beye 
• Z&nnederim. 

8 
Fakat, bunu .aylerken de 

1 ZOnıle doktora lıaret ettim. 

11 
Doktor bu iıaretimden, (Ca

un, ıu adamın evhamını bil
ın · e 1Y0r musun?. Onu ınemnun 
decek bir tedavi tam takip 

~~iver) demek istediğimi anla-

iti -Pek Ali Efendim. Madem
d lllerak buyuruluyor. Şu hal

e,0bir kuvvet llicı yazanm. 
edf; ve Abdlllhamidin ai

lllrlerini teskin etti. 

Fuıltla t.mi ı~~nlerden 
C•mll Paı• 

kadınlardan AYle Sultanın 
valdeai, dilnya yüzünde eıi 
bulunmıyan bir kadındır. Ben 
kendiainden razıyım. Allah ta 
razı ye hoınut olıun... Ukin, 

her kadın böyle olmaz. ( Maazal
lah), fenuı da pek fenadır. 
Ne yapsan, ne kadar terbiye 
etsen, ablAkını tebdil edemeı· 
ıin. Allah, biSylesinl kimsenin 
baıına vermesin. ... 

AbdOlhamldin, batıl itikat-
lar hakkındaki fikirlerinden 
ziyade bu aon mDtaleası, ve 

bahuıus mUtalea beyan ederken 
çok müteessir bir tavır alması, 
nazarı dikkatimi celbetti. 

Şebı:ade Nurettin Efendinin 
valldeaile aralarının çok açık 
olduğunu iftmiştim. Her halde, 
bu ai>zleri ondan kinaye ol
u gerek. 

26 Temmuz yelerini isterim,, dedi. MUd-
Bugtın doktor, ben, Abdül-

hamit glSrilşüyorduk. Doktor- deiumumi Kimil B. maznun· 
lardan bahis açılmıştı. Abdül- ların mevkuf kalmalarında ve 
hamil, Süleyman Numan Pa- evrakın müstantiklikten cel· 
ıayı methettikten ve doktor binden sonra muhakemenin 
Nurettin Paşa ile doktor Nafiz l deyammda ısrar etti. 
Paşa arasında bir mukayese Reis Hamit B. azalarla h:-
yaptıktan sonra: . ti are ettikten sonra mubakc· 

- Acaba Nurettın Paşa ş . d k • · · .; d. d d" ? menın evamma arar verak ı . 
.,..m ı nere e ır 

Diye ıordu. MOıtehcen tefrikaları mu!ı -
Doktor, cevap verdi : tevi altı nOsbadan ikisi geçen 
-(Yemen) e teb 'it edilmiı. gün okunmuştu. Diğer dart 
AbdUlbamit, buna pek mil- oOsha da dDn okundu. Bundan 

teeuir olarak: ıonra reia Vali Beye bitap 
- Vah.. vah.. vah... Allah ederek ı 

bilir, hiç kimseye bir fenahkta _ Ne derainlz ? dedi. 
bulunmamıştı... Yalnız vazif eıile 
meşgul idi. Doğrusu buna çok 
teeBSüf ettim. Acaba doğru mu? 

Dedi. Doktor izahat Yerdi: 
-Geçenlerde Zatı Şahane ile 

Cemil Paşa ve (Tabibi Hz. 
Şebrlyari ) Hayri B. gelmifti. 
Nurettin Paşanın teb'it edildi-
ğini Cemil Paşadan duydum. 

Dedi. 
(Arkaaı nr) 

VAIA Bey ıu ce-.abı verdh 

" - Efendim bu tefrikam 
mtl.tebcen değildir. Bilhaua 
ıon okunan tefrikadaki hlklye 
genç kızlara vahi aşklara ka-
pdmamalannı tavıiye etmek 
atibarile gayet ahllkıdlr. Bun
lar tebıibl ahllka hizmet 
eder. Bu ıırada reiı: 

25 Teınmuz !27 

b Tuhaf fey ••• :Abdillhamit; Resminizi Bize 

- Demek bunlar telulbi 
"1ı.llka yardım ediyor 6yle mi? 
Sualini ıordu. Vala Bey: 

"-· Şüpbcıls tebzibf ahlA-
1~ yardım eder. Bu eaer bir 
:1tftldnr. Kurunu YUBtal bir zih
niyetle manaahrlarda bazı 
kimselerin dini alet ederek 
ıenç kızları iğfal ettikleri bir 
hakikattJ.r. Garpta bu gibi 
eaerler yazalmııtar. Bizde de 
Yakup Kadri Beyin (Nur Baba) 
sı tekkelerdeki bu kabil ıey
leri daha açık bir surette 
tasvir etmiştir. Fakat bu eser 
takibe maruz kaJmamııtır. 

•tıl itikatlann Avrupahlarda 
biıden fazla olduğunu iddia 
ediyor. Hatta, bu fibi itikatla-
rın tahail görenler araamda bi· 
le cari olduğuna misaller g6s-
~eriyor. Miiteveff a Kral Edvart 

• Avusturya - Macaristan lm
l>eratoru bazı aaçma aapan 
leylere itikat ederlermif. Hele 
~usya lmperatoru, babl Jtikat
auın esiri imi• Sarayda bir 
baı papa• yarmı• lmperator, 
ldcta onun sözile oturur kal
hrmıı. Sormıya mecbur oldum: 

- Bu huausta .tzln fikri
niz nedir efendim? 

Abdülhamit, sanki bu auali 
bekliyormuş gibi, hiç dti1lin-
111eden cevap verdi: 

- Ben, tiç ıeye ehemmi
Jet veririm. At, kadın, eY ••• 
Buı atlar Yardır ki huyauz 

olur. Nekadar ıslah edilirse 
•dilsin, gnnnn birinde sahibini 
kaldtnr atar. Ya &ldtlrilr ve
Jıhut, sakatlar... Keza bazı 
••ler de nrdır ld, içinde ldm 
oturur.a, felAk etten kurtula
lllaz. O ev, yanar, yıkılır, ye
rine başkası yapılır, yfne ıa
laıbi ıeametten kurtulamaz; bi
tinı Çarağan aarayı gibi. 

Ben bu sarayı, meşı'um ad
dederim. Hatta (Fer'iye) saray
larından biri vardu ki, biz 
oraya misafirliğe bile gitmek 
latemezdik. Kadına gelince •.. 
D ~bdnlhamit burada durdu. 
b erın derin içini çekti. Alnını 
d Uruıturduktan ıonra, slSzUne 
evaın etti: 

iı - Cennet, iyi kadının aya
t altındadır, derler. Hakika· 
.~b. :yledir. iyi kadln dünyanın 
M ulunmu bir hazinesidir. 

•ıel&, timdi bu yanımdaki 

D. Alp beg: 
Acul Ye atak 
deilldir • Dil· 
ılbıceli hareket 

etmek ve ken· 
dlalne ehemmi· 
yet verilmealnl 
ister. it bozan-

, Jık yapmaz, 

.. 
ılShret ve ik
bali ıever. 

Ca11ide Hanım; 
[ Fototrafı dercedUııdyeeeldlr. ] 

Bulunduğu muhiti bot bı-
·rakmaz. Bahsedecek bir meY
zu bulur ve ıaatlerce s6yle
mekten hazeder. Fula tenkit 
yapar, bqkalannı beğenmekte 
mtışklllpeaenttir. Tatlı dUl Ye 
gtller yilzile bidayette kendini 
ıevdirine de devamaı~dır. .. 

36 Salamon Efendi: 
"fotoğrafımın derci.Dl lıtomlyor. 

Habrtinaı ve gOler yiWlldD.r. 
Nadiren kızar, menfaatlerini 
allkadar eden mesallde hu· 
aa• -.e beceriklidir. Mncadele· 
den fazla içtinap eder. Haya• 
bna rahatına çok dOtkilndllr. .. 

23 Arif Beg: 
( fotografı dercedl1mlyecektlr ) 

Müdekkik ve mağrurdur. 
Fiil ve hareketlerini beğenir, 
kendine ehemmiyet verilmesini 
lıter. Birıeyi anlamadan yap
maz, tamik eder. Kanaatklr 
değildir. Şöhret ye ikbale 
haristir. 

Wol/ B. : 
Zekidir. Soku
lur, çalışmaımı 

Ye tam hare· 
ketlerile ken
disini aeYdif. 
mesini bilir· 

~ Kanaatkir de

_...._..__.-"""-'_ 

ğildir. intizam 
kuyudatını lh· 
mal eder. 

"' .ıJ ilci kardeş imzalı lcarile-
rimizden 2 No. la lcariimiz: 

'"Fotoğrafının dercini lltemlyor. 

Boğazına ve rahatına dllt-
ktlndOr. Çok ıayler, ılSzlerine 
el lfaretlerile iştirak eder. Ça
buk kanar. Çabuk HYer ye 
bıkar. Yemek içmek huauıan
da camerttir. lıitizam kuyuda
tmı ihmal eder, daha ılyade 
t ... dlflere tibi olur. ... 

55 //el laırdeı llfWllı Jcarll~ 
rlmlzden 1 No. lu lcariimiz: 

( Fotojrafuaın derclal l•temlyor ) 

Başkalannın ıradelerine ko
laylıkla uysallık gösterir. KU
çiik birşeyl bUyOltUr -.e ken
dini Uzer. Neı'eli bulunduğu 
1&1Danlar nadirdir. Daima iyi 
.. yler ftitmek iıter, gam ve 
keder verici ıeylerden ıUratle 
mftteeuir olur. 

* BetJktattan Rıfkı tmualle resim 
rlnderen karUınlze; 

t60Gazeteden kesilerek gön· 
derilen fotoğrafmızı tahlilde 
mazuruz. Baıka bir reıim gön
derir ve adresinizi de sarahat
le bildirirseniz arzunuzu yeri· 
ne getirmek mOmkftndtir. 

Dedi. Bundan ıonra hakim · 

- VAii Bey, sizin kızınız 
olsa bu romam taniye eder 
miydiniz? Sualini sordu. VAJA 
Bey ı 

- Evet, eline verir okutu
rum. Hem bendeniz fU kana
atteyim : Bir neslin ahlAklat
maaa için onun herteyl. hatta 
fenalıktan da bilmeal ve bile
rek yapmaaı llzımdır. 

Reiı lıkender F ahreddln 
Beye: 

- Siz bunları aqriaden 
enel g&raeydiniı gazeteye 
kor muydunuz? dedi. MDabet •• 
kat'ı bir cevap alamayınca: 

.. _ Bu romanı eYlldıaıza 

tav•iye eder misiniz? Diye ıor
du. lakender Fahreddin Bey 
bu ikinci aualede yazıb bir 
cevap veremedi. Belki eder
dim belki etmezdim dedi. 

Bundan ıonra mllddeiumu
mt Klmil Bey iddiasını ıer
dettl Bu iddiada tunları ıöy
lilyordu: 

.. _ Vlll 8. fenabklan teı

hlr suretile fenalıklann &nDne 
geçmek i.tediifnl ı6ylemekte 

&iBATE 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : E 

Basit Bir Aşk Sahnesi 
Bazı akşa?1lar eve geldik- ı ıevinçlere boğacak cevaplar 

ten sonra cıvarımızdaki gad- bekliyordu. Fakat erkeğin eski 
no~a çıkar, birkaç ıaat dinle- heyecanı çoktan donmuş, .&eai
oirım. B~rası tenha, ufak ve nin ıairane ahengi bozulmuştu. 
bahçeU hır gazinodur. Sonuna kadar böyle devam 

Bir temmuz akıamı idi. Bir etti ye ayrıldılar .• 
masanın batına yalmz baııma * 
oturmuıtum. içeriye renç, ya- Oç gün aonra yıne bahçe-
kışıklı bir delikanlı girdi. 81- de yalnızdım. Hafif ıerinlemif 
risini arıyormuı gibi bakın· rtlzglr esiyordu. Denizin aa
dıktan ıonra uzak, kuytu ma- hillere çarpan ufak dalgalan
ıalardan birine oturdu. nı aeyredlyordum. Yam ba-

Hareketlerinden heyecanı ıımda hafif bir ayak sesi 
bellf oluyordu ve dalgındı. duydum. Batımı döndftrdOğüm 
Ben gaıetelerlml okumıya :zaman o kızı gftrdllm. Önüm· 
dalmıştım, bir aralık delikan- den geçerek yanımdaki masa· 
bnın yerinden kalktlğinı, ka- ya oturdu. Onu yandan göre-
plya doğru koıtuğunu biaset- biliyordum. G~zleri uzaklara 
tim. O tarafa baktığım zaman dalmıtb. 
onun, bir ıenç kıım 6nilnde Uzaklarda bir kararb halin
htirmetle elflip elini avuçları- de gözUken adalan, daha öte• 
nıa içine aldığını g8rd0m. O de birkaç balıkçı kayığım, 
vakit anladım ki erkek rande- dalgalarm arama batmak üze
T'll verdiji bu bahçede yeni re olan kızıl gttneıi seyredi· 
aevgillıini bekliyordu. yordu. Sık 11k kapıya balayor 

Mualarma oturdular. Birkaç içeri giren bir yabancının ayak 
dakika lkiainl de tetkik ettim. ıeainden tlmitleniyor, ıonra yı. 
Kıs hakikaten l(tlıeldl. Gözle· ne onun olmadığını anlayınca 
rindea, ve herhalde ilk bulut- g6zleri bulutlamyordu. Y anm 
manın teılrlle olacak, pembe- saat olmuştu. 
leıen yUıftnden, aevinç fıılun- Kızın beklediği gelmedi. 
yordu. Mllthif bir can aıkınbanıı 

Konuıtuklarını duyuyordum. lfta eden ktıçllk hareketler 
Erkek hararetle anlatıyordu. yapıyor, fakat ne bUyOk bir 
Cotkun •e llhammı aevgilisi- azapla kıvrandığı hiç gizil 
nia gilzcllijinden ılmq çok kalmıyordu. 
ıalrane bir li1anla, tatlı bir Ümidi kesilinciye kadar 
ahenkle aıkını anlatıyor, kız oturdu, nihayet, adeta, aende· 
dinliyordu. Biraz ıonra erkeğin liyerek çıkıp gitti. 
harareti genç kızı da coştur- Aylardan sonra ben bu kıu 
du. Bahara kavuımuş bir kır- tllrlil tilr)U adamlarla gördüm. 
laaaıç gibJ cavıJdayaa, a-ülea, Gece yarıları ona, 3eyoilu 
kahkahalar atan bu kızın ee- caddesinde, barlardan veya 
ainl ytıksek bir musiki parça- lokantalardan çıkarken tuadllf 
ıının ıbengl aibi haz ile din- ettim. Nasıl bir yola pditl 

. ledlm. Nihayet öyle bir an Aşikirdı. 
geldi ve o kadar kendilerin- Ben, onun ilk aıkında uğ• 
den geçtiler ki iki başın biri- radığı ıukutu hayalin ıon aah-
blriııe yaldaıbğmı gördllm. nesini ıözlerimle g3rmllf ol-

• doğum için nereden nereye 
Bir hafta sonra bahçeye gittiğini pek iyi biliyordum ve 

gel~iğim zaman genç kızı yine en nezih aıklardaıa, en aefil 
aynı masada oturuyor buldum. hayvani maceralar UstDne ku
Fakat bu sefer yalnızdı. O rulu k5prünün ne olduğunu 
yine güzel Ye ıirindi, gözleri anladım. Size bunu Ud kelime 
F: vvelkinden daha çok uadetle ile bulAaa edeyim mi ? Birçok 
parlıyordu. Bet on dakika genç kızlan ıukut ettiren ıey 
sonra erkek geldi. Neşeli birçok aadece, aşka inanmaktır. Bu gibİ 
şeyler anlattJ. Aşktan, mes'ut macaralar oulara, aşkta aldan
olmaktan bahsediyor, ruhunu maktan daha u feci geliyor. 

İH de her yaş ve seviyedeki 
balkın eline verilen bu yevmi 
gasetede lntlıar eden bu tef
rika çirkin ve hayasııca ml
naHbeti clnıiyey•, behimi hfı .. 
leri uyanduacak bir ıeklldedir. 
Mamunlarıa eaki Matbuat Ka-
nun1mun ( 11) hıd maddeai 
dellletile Ceu Kanununun 

.t26 • 427 inci maddeleri mu .. 
dblnce ceıualannı iaterlm. 

Mlddelomuml Klmil Beyin 
iddluından ıonra avukat Refet 

Haılm Bey mildafaaıını yapb. 
Bu gibi eserlere Garptan pek 

çok nftmuneler göıterilebilecc
itni ve bilhassa Emil Zolarun 

bUttln eserleri bu kabilden 
olduğu halda hiçbir vakit taki-

be maruz kalmadığını ıöyli
yerek gazetecilerin beraetlerini 
istedi. 

Mahkeme kararı çarpmba 
ıllnlne buakb. 

___ , _________________ __ 

Meclisteki Müzakere
nin Zabıtlannı Aynen 

Yazıyoruz 
f Bat tarafı 1 inci 1ayfada 

Normal •akitlerde, normal 
samanlarda, tabU zamanlarda 
tabii dnılinerek glrif yapmak 
çok lyiclir. Biz hiçbir -.akit 
anormali kabul etmif adam
lar deiiliz. Blı g6rBvonm 
ld, l.met Pqa Htık!imetl 
tamamile Cllmhurlyet Hallı 
Fırkasının kabul ettitl 
programı eline almıf, 

onu memlekette adım, adım 
takip ederek feyyaz bir 
neticeye varmak istiyor ve 
nihayet bizim vazifemiz efen· 
diler, genç nesle tertemiz bir 
Mustafa Kemal inkılibı teslim 
etmek ve tertemiz bir Ttirk 
vatanı vermek, onu kirleten 
varlıklar bu memleket içinde 
bir takım tufeyliyattır. 

( Devamı YU ) 
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iHTiRA BERATI 

1 V A P U B L A B 1 ihtira berat Yeya lmtlyaı:ınızı, 
plinlarınızı ve modellerinin Şi-

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ago'da 14 eylülden 20te4rlnlev• 
vel 931 tarihine kadar açılacak BAYT AR T ABIBI OLMAK IS

TIYEN. LiSE MEZUNLARINA 
Bugün Beklenilen Vapurlar } SE YRI SEF AIN :~:~ır ~~!%~LMILEL SERGiDE 

lnebolu - Türk • Bandırma- Sergiyi binlerce fabrikat6rler 

elan 
Asya - Tnrk - Mudanya 

Gemlikten 

Uğur - Türk • lzmitten 

Palestina - Tllrk - Triye1-
teden 

Bugun Gidecek Vapurlar 
İzmir - Türk - lzmir, Pire, 

laken deri yeye 

Mersin - Türk - Ayvalığa 

Gnl Nihal - TDrk - Bandır
maya 

Asya - Türk - Mudanya 
Gemliğe 

Antalya - Türk - Rizeye 

ltalya - İtalyan - Cen.>vaya 

ZA YI - 928-929 - lnönü 
ıebir yab mektebi mezunların
danım. Şahadetnamemi zayi 
ettim hükmü kalmamıştır. 

Eıkftehlr no Hamdi 

Merkez aceata ı Galatata KlSprU 
batı B. 2362. Şube A. Sirkeci 111-
bUrdar s.ade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
( A N T A L Y A ) 18 

ağustoa salı 17 de Sirkeci 
nhtımından hareketle Zon

guldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, On ye, F aba, Ordu, 
Giresun, Trabzen, Rize, 

Mapavriye gidecek, dönüıte 
Of, Sürmene, Polathane 
Tirebolu'ya da uğrıyacaktır. 

Kadıköy lakelesi Gazinoau 
Moda ,, ,, 
idare nhbmmda Seyyahin 

salonunda Satıı mahalleri 
1 - 3 sene için kiralıktır. 
Şehzadebaşı caddesinde 26 

bap dUkkinın dörtte bir 
hissesi satılıktır. 

ihale 3- 9- 931 ıaat 16,30 
Teminat % 10 dur. 

İstanbul Defterdarlığı İlanatı 
SATILIK iKI DÜKKAN HiSSESİ: No. 78 - 80 Söğütlüçe,nıc 

caddesi, Osmanağa mahalle.~ Kadıköy, bir tarafı Ahmet uata Ye 

aairenin diikklnı ve bir tarafı Saniye Hanımın dükklnı ve bir tarafı 
Camiişerif bahçesi, ön tarafı yol ile çevrilmiı olup 78 numaralısı 
Gatündo bir oda bir hali ve 80 numaralısı da O.tünde iki küçük 
oda ve bir halayı mtııtemll bir senet dahilinde bulunan iki bap 
kigir dilkkanın mülkünün ve gediğinin 240 1ehim itibarile 84 
aehimi 1atılıktır. Mezkur hissenin bedell 1ekb: ıene ve sekiz 
takıitte yerilmek tartile tahmin edilen kıymeti 2280 liradır. Satıf 

açık arttırma, 7 - 9 - 931 paaarte1I ,.nnG saat ıs te Defterdar-
lıkta. M - 348 

Maarif Vekaleti Terzilik Mektebi 
Müdürlüğünden 

l - Talebe kayit Ye kabulüne başlanmıftır. (15 - ağustos 
15 - eyini) 

2 - Mektebe kaydolunabilmek için ( Asgari ilkmektep 
ıahadetnamesi, ııhhat, göz raporhtrı, aıı şahadetnamesi, nüfus 
tezkeresi, ve dört vesika fotoğrafı) ibraz etmek IAzımdır. 

3 - Mektep nehari, muhtelit, meccani ve her gün de
Yamlıdır. 

4 - Yat t 3-17 olacaktır. 
5 - Mezuniyet ve ikmal imtihanlan 10 eylülden 25 eyin

le kadar icra edilecektir. 
6 - lıbu imtihanlara dahil talebelerin 1-1 O eylüle kadar 

mektebe müracaatları 
7 - Fazla malumat mektep idaresinden verilir. 
Adreı: Sultanabmet Dizdariye mahallesi Telefon No. 22480 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

iSTiKLAL LiSESi 
lk, Orta ve Llae kııımlarlnı muhtevidir. Bütün aınıfları mevcuttur 

Talebe Kaydına Başlanmışhr. 
umartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kada 

müracaat olunabilir. Şehzadebqı - Telefon 22534 

j Tiyatro Ve Sinemalar il 
ALKAZAR - Ateı kahramanları 
ALEMDAR - GISntltll 
EK L ER - Son çarlar Ye Zlroto 

dolar p•tlnde 
ETU V A L - C.heanemf klSprG 
GLORY A - Levl ve terlkl 
KEMAL 8. - Hacı llurat ve cici Marıt• 

Kollnmor tarahadu 
llELEK - Bir atk mektubu 
FERAH - Muhtelff temılllw 
OPERA - Volıra kısı 

flK - Nehir kw 
Tak•im - Varyete 
Çlftfkparkı - Sas 
Jtıa kule•l parkı - Darüttallm 

O•kUdar Hale - Ben Babamı l•terlm. 

1 Cilt ve zührevi hastalıklar 
Mntehaasısı 

ı DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
l•tanbul emraıı:ı allhrevlye dl•paa• 

•crf b.,hekfml 
Ankara caddesi ikdam 

Yurdu kartıaında No.71 

Doğramacı Ustası 
iki doframacıya ihtiyaç vardır. Ua

kapanında Zeyrek cadde.inde No. 141 
Te.hlllt do amahanuiae mllracaat. 

Patooı, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GOLHANE SERİRIY A Ti 
MUALL iMLERiNDEN 
Dahili, Ye intani hastalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 
Adreı : Babıali caddesi 

vilAyet karıısı 15 No. 
Muayenehane: Telefon !.t-bul 2S2' 
lkametrlhı 1 • • 223' 

DOKTOR SEMIRAMISE 
KREM H. 

Çocuk bHtalıklan mlltehuu•ı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal baatane1l kulak, boj'aı 

burun butalıldan mütehuaw 
Beyollu Mektep •okak No. 1 
Telefoa &e,otl.a 2'96. 

•e alıcılar ziyaret ederek bu ih
tira beratlarını Htmak için muh-
terllerln eline ıeçmlt en büyük 
fıraattır. Hemende bütün fabri
kalar yeni icat ve lbtinları glir
mek Gzere Hrrlye mGmeHiller 
ıöndereceklerdir. 

YUksek Baytar Mektebine bu sene 40 liıe mezunu alınacaktır. Mektebin tahsil 
müddeti sekiz sömestire olup leylt ve meccanfdlr. Talebeye elbise, çamqır ve muhtaçlara 
cep harçlığı verilir. 

Resim ve modeUerinizl teıhir 
Ocretl 28 dolardır. Bizim huıuıt 
Hrıl memur ve Htıcılarımız be
rat ve lmtiyazlarınızı fabrikatör
lere ıCSıterecek ve onlan alzlnle 
tema1a koyacakbr. Bunun için 
ayrıca komfayon ilcreti alınmaz. 

Hükumetin hayvan ıslah Ye çotaltılmaaına fevkalade ehemmiyet Yermesinden dolayı 
baytarı tababet mesleğinde gençlerin iatikba!i temin edilmiıtir. 

Villyetlerden talip olanların yol masrafını mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar 
hemen şimdiden mektepte kalabilirler. 

Berat n modelinizi ve kira be
dell olan 28 doları doğrudan 
dotruya bize g8nderinfz. Size 
1erglnin nihayetinde mufaHal 
rapor •erilecektir. 

KABUL ŞARTLARI: 
A - Use Yeya Maarifçe lise derecesinde muaaddak mektep meSUDu olmalı, 
8 - Tnrkiye cDmhuriyeti tebaa11ndan bulunmak, 
C - Yqı 18 den qağı, 25 ten yukarı olmamak, 

AdrH: lnteraatlonal Patent Expo•l
tloa Co. llarchaadlM Mart. Chlcaao. 
U. S. A. 

D - Sıhhi ahvali talıaile Ye ata binmiye mtlaalt olmak, 
· Bu ıartları haiz olanlar iatidalarmaı 

SATILIK EV 
A - Lise ıehadetnamelerinl veya bir suretini, 
B - Nüfus teskeresini, 
C - Polisten musaddak bOsnDhal •eaikalan, 

Sanyerde Tllrbe aokatında 

31 numaralı ey satılıktır. Se
kiz oda, bir mutfak, hamamı 
ve bahçesi Yardır. Sarıyer mu
allim Tahir Beye mllracaat. 

D - Dört adet kartonıuz vesika fotoğraflartnı batlıyarak lstanbulda Sellmlyede Yl1k· 
sek Baytar Mektebi Rektörlüğüne vilayetlerde baytar mtıdOrlllklerlne mllracaat etlmelldirler. 

Mektebe kabul olunanlar, hizmeti mecburiyelerinl ifa edeceklerine dair Noterden mu
saddak ntlmune veçhlle bi1' teabhntname vereceklerdir. 

Arnavutköy'Unde-tramvay caddesinde 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

F eyziati Liseleri 
Ana sınıfı - İlk kısım - Lise sınıfları 

için cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri aaat 12 den 
17 ye kadar müracaat edilebilir. 

Ta1er edenlere mektep tarifcnamcsi p;firıılerilir 
Telefon. Bebek 210 

Sultanhamanunda Yerli Mallar Pazarı Karşısında 

SADIKIYE /IANINDA 

ve mali bUliln iıle- ;u8IrlnCI 
Bir ailenin hukuki 1 . . • NOTER 

rini deruhde eder • 

Vekaletname, protesto, muka·,•ele yapar, 
konturatları tanzim eder. 

125 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
l•tanbulda Çakmakçılar, San~yacılarda Kuştüyü fabrik~aı 

yüzile ,Hte 12, yllzile yorgan ~ yağlıboya yaahklar 5 lıra 
kuştüyünün kllo•u 125 kuru,tan ba,lar. KutUlyO kumaıların 
her rengi vardır. Ucuz satılır. Tel. ıst. 3027 

üyük Tayyar 
• 

pıyangosu 
11 inci T E R T 1 P 

1 inci Keşide 11 Eyluldedir. 

BÜYÜK ikramiye 
35,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
0,000, 8,000 Liralık ikramiyeler 
VE : 25,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

Dr. ALİ VAHİT BEYİN 
YILDIZ ÇOCUK UNU 

Hububatın foaforla maddelerini H Yltamlnl hnldir. Kolay 
hazmedilecek t•kle konulmuıtar. 

Bunun için bilhaHa zayıf ve abdesti bozuk •• kemik 
baatahtı olan çocuklara mOlremmel bir l'tdadır. Bu Un ile 
bealenea çocutua kiloıu ıayanı hayret derecede artar. 

Umumi deposu: Huu Ecza depoıu 

Eskişehir Mahalli Mu
hasebeMüdürlüğünden 

Muhasebei hususiyeye ait Eıkiıehir memleket hastanesinin 
ihtiyacı için tahminen 2500 liralık edeviye ve alAb cerrahiye 

ile emrazı zUbreviye iliç ve malezemeıi ve 20 adet yerli 
mamulatından bir yataklık karyola Ye bir adet sekiz ıözIQ 
yemek sobası 26 Ağustoı 931 çarıamba ıtınü saat dörtte 
Eskişehir VilAyet Encümenince ihale edilmek tlzere mllnaka-

ıaya konulmuıtur. İttirak edeceklerin listeyi görmek ye vermek 
Ozere mUdllriyeti mezkfıreye müracaat etmeleri Ub olunur. 

AlAmetl farika. G o NE ş 

e Gllaq, elektrik 
ampull .... allae fafk, 
metfa ve ucuısclur. 

Her yerde 
arayınız. 

Anadolu için acen- ~:::c~ 
te aranmaktadır. 

l.tubul po•ta 
kutuau No. 60S 

• 

•HARARETİNİZİ TESKİN 
iÇiN YEMEKLERDE 

KARAHiSAR MADENSUYU 
içiniz. Harareti teskin, hazmı teshil edec. Böbrek, 

karaciğer, mide, kum hastahğına karşı 

tanınmıo bir sudur • 

~HER YERDE BULUNUR 
Toptan perakende aabı için 

~~;'tid Deposu: Yeni Postane karşıcındaki caddede No. 20 

Telefon: 20062. Telgraf: Depo İstanbul, 

BAHRİSEFfT 
FELEMENK BANKASI 

lST ANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada KaraklSy pala•ta Telefoaı 
Beyoflu S711·5 lıtanbul tlll ıubealı 
"Merkea Po•taae.I lttlaalfnde Alla· 

lemcl han, Telefonı l.t. 569 

Bilumum banka muamelitı 

Kasaları icarı 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassısı 

Dr. Hüseyin Naşit 
Tnrbe, eski HilAliahmer binau 

No. 10 T elefoa lsL 2622 

! SON POSTA 
i 
1 

e'YIDI, Slyul, Handu n Hallı ruel.>il -W.. ı l.taab.J. Nunıo•maalle 
$erel 11e>kafl U • JI 

Telefoaı l.taabul • 2JJ)J 
Poda kutuuı l.tanbıal - 7 n 
Telaralı l.tanbul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TOR.KiYE ECNE9t 

HOO lu. 1 s.a. 2700 ... ,. 

750 • 6 Ay 1400 • 

4IO • 1 • '" . 
uo • 1 • 100 • 

Gelenevrak ıerl verllm!IL 
lıhlardan me.1wl1et alı :ı n n. 

MA TBAAI EBÜZZJY A 

Mu'ul Mlldür: Sabri Salim 


