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iDARE: ISTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAGI HERGON NEŞROLUNUR 

M. NİZELOS İST BULA GELİYOR 
lia.vacılık 
• 

\ DiPLOMASIZ HOCALIK· MESELESi JMiJbadil 

K
.. ..1 .. Z d V kAI t Emlakin opru u a e e a e e iadesi 

I Dil Anketi 

Ahmet Cevat Bey. llnıinize 
I 

Akşam gazetesi, Nevyork -
bal UÇUfU mlbıasebetile 

~~ tayyarecilijini bir hayli 
~ g&rdllkten sonra, dllf-
ill haqyı anhyarak bunu 

t-ire uğrqb. Şimdi de bu 

11~teld behresinln bir d .. l
Ulll daha bize gıstteriyer. 
Bu delil, l 5'Sı'93 I tarihli Akfam 

laıetesinln befind •lıifeainde 
Lbir direrek etrafınC1a uçan 
.. ,,arenbı l"e8mi • llbat 
Lüfuyor. Gazete, 'bu uçuşun 
~erikada yapıldığını, iktısa
••- buhran mllnuebetlle rek· 
La!!~ ehemmiyet verildiği için 
~k tayyare meydanlanm11 
~ birer direk dikilip 
la71arelerin buna bailudıjuu 
._ blyle bir dem açuıu !e reldha yapalclıiam yuıyor. 
1 •Y)'areain o.erinCle de .. U
dei ,. laml okunuyor. 

BU rume baktıktan n bu 
Jazıyı da okuduktan Hnra 
bu taheser tahrifçilii• doi
"*'u hayret ettim. 

Bea 1a1111ederdim ki mat
~~ Mika bilmediklerini 
...-.tir •• kaaaatince ..tim 
ıt:!'il yola çimliye çahfır. ....... 
~ bu reami• ._a.t .. 

dlii yer Amerika d•ID· Al
lllaayadar. FUnki uçu tay-
11lreain yanında bir direk 
._,.. da tayyar• buna batlı 
~~lclir. Çllnldl direk deniz 
qu narında dikilidir. 811 itibar 

e cinn da tayyare mey-
danıığı olamaz. 

Eaasen tayyarenin Ozerinde 
okunan Udet iaml vaziyeti 
kafi derecede aydınlatabilir. 

Udet, din Umumi Harpte 
hirçok d&tman tayyarai dl
llbınilf bir Alman pilotudur. 
Bugün kudretli bir ta11are 
•milidir. AlllMlllJ•da mevcut 
tayyare mekteplerine ait ma· 
ld*eleria yDzde aeksenini 
bu zat yapar. 

Hill Almanyanıa cambazlık 
't«:uılarmda bOyOk mebareti 
Yardır. Kendisi Bavyaralıdır 
•• tayyarelerinin tecrübe u
~lannı hep kendiıi yapar. 
BUgtın zengin olmat •e mO
kemmel bir tayyare fabrika
llaun bquıa geçmiftir· 
Şu hale gire bllkml bizzat 

llzfn vermenizi bekliyorum Ef. 
• Bir taggorecl ,, 

M. Venizelos 
Yunan Baıvekili Pazar 

Günü Şehrimizde 

Yunan Bqyekill M. V enize
~. ıeçenlerde Amapa seya· 
~· çakmıf, eD HD olafak 
0~yaya ujrallllfb. O za• 

...._ Yanan Başvekilinin ba Z'ahat unumda ~ze 
.. "in1acapm yazmafbk. 

»-~ Venizeloe Ka.tencede11 
i~Ja vapurile Pireye 
.._•ket edecek " pazar 
~ tehrimizde balunacakbr. 
-..~ burada tevakkufu 
~ela Yunan Bqveldll 

Müracaat Ediyor ~;b~-O-n~-:.~.8ı;;' Söylüyor 
----- -

Fikirlerini 

Darülfünun Divanının Verdiği 
Karar Kanuna Muhalif Midir? 

Darillftlnun Edebiyat F aldll- l 
teli Milderrislerindea K&prtılll 
zade Fuat , Maclt, Behçet 
Beylerin ilmi ehliyetlerini 18-
pat edici veıikalanm tetkik 
etmek •• ona gire Barem 
derecelerini tayba eylemek 
llzere Dartılfllnun Di•ua eY
velld ,a. toplandı , laara
retll mlnakaplardaa IOm& 

Maclt •• Beh~t Beylerba p 
terclllderl Yuikalan kabul• 
pyaa balda, fakat Kapr&lı 
zade Fuat Beyin Yeslkuım 
muteber addetmek latemedL 
Bunun neticeli olarak ta Ba-

rem mut dereceai (400) lira• 
dan (220) liraya indirildi. 

Bizim tahkikabmıaa ı&re 
bu karar tekemmOI edebil-

•* ltlla Vekt'6 talclllr .......... ...... 

Klprlll nele Fuat B. ele halr· 
lam aramak n pyrlka...r 
baldup ba kanra brwt 
KöprllliJ Z•tl• tlifHlll•• .-. 

dili k•rartı ltiro• etligir 
ltiru etmek 8ıere Maarif V .. 
klletia• mlracaat etmektedir • 
Veril• .. ıımata ıln ba 

·-•·• .- w.. u,U _ ... 
URFADA KANLI BiR VAK'A 

Bir Sefil, Yeğenini Ka-
•• 

çıramayınca Oldürdü .. 
Yakalanan Katil Yedi Sene 

Mahkumu Bir Hırsızmış ... 
Urfa, ( Huual) - Urfanan 

Yaylak k•... ciYanada feel 
bil vak'a olmUflur. 

Birisi k&ytlndea lbr.W. 
~Ağanın OD iki Jptiarmdald 
km (Geni) 14 Ap.lOI •ba-
bı kiye bet dakika meuled• 
ld bajlannı beldiyen Mlds 
yqmclaki ldlçlk kardetiH 
yemek ılttlrmtlftlr· Oteden
beri lmua peflal bnlmuyaa 
teyze udeal Remaun lmçap 
llD arkuana talrılm•t. bata 
kadar takip etmlf. 

Etrafın tenhalıjmdaa latife. 
de ederek lmcalm kaçanp 
,atermek late1ttif, nammlu bir 
yanu olan Gem flddetle 
,.ddebDİf, kardetl ajlamıfa 
b ... am'fo GDr81ttl dvar bal
lardan dayulmUf. Haydat r. .. 
rif yakalanacalm• anlaJIDca 
.Ulhile lazcaiıllD beynini par
Ç9)amlf •• kaçarken tutul
mUfbJr. Bu adam, ayrıca har-
11dık ctırmtıadea yedi HGe 

lm bir Rraridir • 

-
Mecliste Gazete 

Müzakereleri 

A.kara. 21 (Husuıt) - Bu
rada bulunan Mübadele Baş
murahauımız Şevki Bey, mü
badillere teffiz edilmit olan 
emlakten etablilcre ait olan
ı.nnm iadesi hakkındaki ka
Dôll etrafında temaslannı 
yaptı " dliı lstanbula ha
n,ket ıttL Öğrendiğime gl
x• kanun tatbik edilecektir. 
Fakat bu tatbik neticesinde 
allkadar milbadillcrin zarar 
ıönnemeaille de çallfılacaktır. 

Eliaden emliki alınan mü
badillere tahliye ile birlikte 
,... ftlr yer ahterilmek ıibi 
bir •at praine mnracat ohm
•• cok muhtemeldir. 

Ş..ıd B., Ankaradald te
m~rmdan kanunun tatbik 
eıı18ecetl neticeaini alarak 
:6clltllnl 16ylemiftlr. 

Ola lfleden sonra Mo1-
•-'•d• Raa Milli T alamile 
O.rOlfGnun takımımız ikinci 
futbol mtıaabakaaım yaptılar. 

Anadolu Ajansının Rus Tas 
Ajanıile yapbğı bir itillf 
eeticeainde Moskova radyosu 
@!iÇ hakkında dlln gece 
TOrkçe olarak tafsillt verdi. 

Dtınktı maç hakkındaki ya
rıyı bir Rus ıpor muharriri 

"lhtiralar, Keşifler Memlekete Müdahalesizce 
Giriyor Ve Onlarla Beraber Telefon, Radyo, 
Tren Gibi Kelimeler De Lisana Kendilik-lerinden Girmiş 

U1aniyatla uzun mDddet at• 
rawan Ahmet Cevat Bey, Dil 
EneGmeni asa•lan UM1nda da 
bulunuyorcl• Bunun I~ anketi
mize v~ltl cenplu Ud kat 
ehemmiyet Yel'llml,. defer. 

Her auallmlze ayn ayn onap 
••rea Ahmet c ••• t a. diyor kh 

- Şimdiki imllnm çok sl
zeldir. Ufak lmearlan dizel. 
tilebilir. Yalmı mGrekkep 
lalmler için ( - ) tredlnJOll 
ipreti lbımdır ki, ba, bl
chnbmt demek dejildir. 

- Çağatayca ve uygarca 
gibi dillerden kelime almak 
llzım mıdır? Ve mtlmktba 
mildir? 
-Bugla bizim milli bir U... 

nımız vardır. Milli liun umu
mi- liaan demektir. Ba liaaa 
baıb Rept Nuriler, Peyami 
Safalar, Falih Rdlular tara-

•iiuLJm 
llllancLr. 

Öyle bir lisaa ki yalmz 
Tllrkiye budutlan dahilinde 
değil, Antakyada, Kıbnata, 
Radosta, Kınmda, Baldlda 
bile kullanılmakta, Tllrkiye 
haricindeki TOrkler için dahi 
edebi lisan olarak tellkld 
edilmektedir. Şivesi, grameri 
ve lügatleri ile beraber be
nlmsenmiıtir. BütOn Tnrkler 
bu dille yazmak istiyorlar. 
Bu b&yle olunca, meıell 

Bulunuyorlar .. " 

....... fuua 2000 
detlftirmek, lisanı lllllA't..r.' 

hale Hkmak, argolqbrmaie 
darlqbrmaktır. 

E.uen liummız tamamea 
zenıin bir lisandır. HeqeJI 
ifade edebilecek kelimelerimis 
vardır. Şayet; doktor, bakim 
gibi bazı mealek mDnteüplerl 
hlll eıki arapça ve acemce 
tabirleri kullanıyorlarsa ba. 
lisanımızın kifayetsiditind• 
değil, ihmal Ye llkaydideacllr. 

( DeYli1111 7 inci aa,t.cla , 

tızmıı ve takımımızın reisi 
aip Senet B. bunu radyoda ı Aşk Delilleri 

ı6ylemİftir. Dlnldl mtıaabaka Moakon- ________ .;._ __________ _, 

aa Dinamo ahuında yapıl
ı;Dlf Ye 80 bin seyirci hazır 
bulunmuttur. 

Rua htlkdmet komiaerlerile 
tlrk ve ecnebi ..&retler 
erkim seyirciler aramda 
metld alauflardar. 
~ paçlerimbia ah-
-- ,&bek kabUiyetl rua 
ımNrrlrl fe.bllde olarak 

~• Rmlana dd 
..... makabil talam11m• IHr 
pi Y•PIDlft fakat bu arada 
lehfmlze verllu bir penalb da 
lraçmlmlfbr 

( Denmı 3 lael .. ,tada J 

ava 
ahramanları 
Memleket ı e mala nn da 

ylkaelirkea ,ehit dftteD 
kahraman tayyarecilerimizia 
menakıbine ait bir nefriyat 
ailıileıine bqlıyacagız. Bu 
yazılan tanared H,p0n ... 
Bey lialeme almaktad1r. 

Kadın - Sn beni H91Diyonun. 
Erkelr - Niçin, camm? 
Kadın - Hakııs olduğum nldt 
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e eci er e a v l l kt Cı • t · · ıyo üsaa esı 
Eytam 'H eramll Ye mtlte- 6 o suz u an G t v M d ? emıge ının v ·ıd· 
kaitlerln tefeciler elinden aze e ar 1 ır ,.,,.. b k en 1 
~ektittnı Aıı.ı. 1tl11r. Bir Kurtuluyor Mu? • ırz usa a ası 
defa cızdanım blyle bir 

~~ei!fre .. !~P:;U:ı :;!~r. Belediye Bu Sene içinde Vilayet, Gazete Ve Mecmualar Tarafından Verilen Vitrin Müsabakasında 
;:•ta':?a!t.:";..!:: Yanm Milyon Ura Beyannameleri Tetkik Etti, Aynca Umumi Kazananlara Madalya 
:;.!t:i~::.:=:: Sarfedecek Bir Teftiş Yapılacağı Söyleniyor Ve Diploma Veriliyor. 
fikrini .arduk. Bin qafı
tlald.sierl ıaylediler : 

...... 8. Taytnt ... Dl-
..... ec .. ı a112S) 

Yetim, dul Ye mlltekaitlerin 
alclaldan para çok azdır. Ha· 
f't pahalıhtı ise feykalldedir. 
Geçim derclile bu uvalWar 
ctlldanlarım tefecilere fahif 
faizlerle kırdınyorlar. Çtınldl 
ltqka ttlrlil ıeçinmek lmkinı· 
m bulamıyorlar. Evvelce Ma
liye bir kararla faizcilerin elinde 
lndmwa clzdanların hükmlnl 
iptal etnüfti. Stıphesiz bu. 
iyi bir ıey idi. ~ akat nihayet 
ltlr karar olduğu için faizciler 
itana kartı binbir hile yolu 
ltuldular Ye clhdanlan tekrar 
elde ettiler. Bu zavallılara •1r malt mtleue1emlz yardım 
ebe, cOzdanlannı kına btlytlk 
.. Yap kazamr. 

• All a.,. ( Canıkapa K-daraalar 
c..ı,..tl altı.U d ) 

Baıtınkl ıazetelerde Def
terdarlıtın tefeciler elinde 
IHalunan itam. eramll Ye mil· 
hbltlerin dlzdanlanm kabul 
etmiyeceji hakkında bir ka
nr aldıjmı okudum. Za
tea ba karar enelce bir 
4efa daha ittihaz edilmiş· 
ti. Fakat muztar menide 
...... meaell hutua olan bir 
matekait her ne pahasına 
01111'1& olaun tefecilere yalva· 
n yalYara para almak mec
ltarlyetinde kalıyor. Cüzdanı 
u bir defa elinden kapbrdı 
mı bir daha da kurtarmak 
lmklnını bulamıyor. Meseli 
ı. Yeya Devlet Bankası bun
lara dlzdanlan mukabilinde 
ltlnr kredi açsa, hayatlannı 
memariyete •• devlete vak· 
htmif olan bu zavallilara 
ltlylk yardım yaplDlf olur. 

Jf
...... Fehmi B. - Mntekalt YBzbatı 

...... bata Ea: in Nmeddba maballeal 43 
- Azizim ben mütekaidim. 

Alclıtım par• ile geçinmek 
lltlyorum. AyaiJmı zorganıma 
p. mabyorum. (,.:oluk ço
m ahibiyim. Ani bir fela
ket Ye lıutalık kUfıamda ka· 
haca tefecilere milracaat ede
rek lldllrllcl faizle para al
..ıc mecburiyetinde kalıyorum. 
llyle bunalllllf bir zamanda 
.U.e pçen para benim iabra· 
.... tebYln ediyor. Fakat 
•clu 10nra da bir daha 
Wlml doğrultamıyorum. Çtın
kl fab pek aiJr, ben buna 
lrarp tiyle tlir tadblr dOıll· 
alyorum. Meaell Emniyet 
S..clıiı matekaitlere tlç. beı 

Yeai kanunlar •ucibince 
buı verıllsde •• bilhusa 
yol paralarinda tenzilat yapıl
dıtı için Belediyenin 931 bit· 
çeıinde de bazı tadillt yap~ 
mak icap etmektedir. Beledi
ye hesap itleri MOdtırlBğfl 
yeni varidata gllre yapılacak 
masraflardaki tadilltı Ye mas
rafla Yaridab tevzin etmekle 
meşguldür. Bu İf birkaç ıtlne 
kadar bitecektir • 

Yeni tekil Daimi Encllme
niıı tasdikinden geçtikten son• 
ra tekrar Dahiliye Veklletine 
16nderilerek tasdiki istenile
cektir. 

Maamafih ıimdlden bazı 
yollann tamir ve lnıası için 
keşifleri hazırlanm11br. Bntçe-
7e yollann tamiri için 259pl 92 
lira V4' yeniden yapılacak yol
lar için de 272,200 lira kon
muttur. Yeniden yapılacak 
yollar arasında T opanedeki 
yolcu salonundan Galatasara
ya kadar olan cadde ile Şişli
Cabibey yolu vardır; Topane
Galatasaray y olu yeniden par
ke olarak yapılacak Ye orta 
kısımları ziftle dondurulacak
br. Yakında intaata bqla
nacakbr. 

Kurşun Hırsızı 
Evvela Yaraladı, Fakat 
Sonra Da Yaralandı. 
Vedat isminde bir ıabıkalı 

evvelki gece saat ikide Sul
tanahmette San' atler Mekte
binin damına çıkmış, kurşun
lan ıökmiye başlamııbr. 

Bu sırada mektep hade
melerinden Mustafa ve Sali
baddin hırsızı yakalamak iste
m'9lerdir. Fakat Vedat derhal 
tabancasına davranarak ateş 
etmif, çıkan kurıunlardan biri 
Salihaddinin elini delmiıtir. 
Bundan ıonra hırsız kendini 
qağı atmıf Ye baıından atır 
8Ul'ette yaralanmııbr. 

1DUf niıbetinde bir kredi 
açmalı. Fakat mlltekaitler 
mezara yaklaşmıı adamlar 
olduju için 1andık bundan 
korkmakta haklıdır. Fakat 
buna ıöyle bir çare buluna• 
bilir. IStikraz eden mlıtekait-
ler yekdiğerine mtıteaelsilen 
kefil olmalıdırlar. 

Yeni Matbuat Kanunu tatbik meYkiine tireli oa dlrt 
atın oldu. Y arıa iki hafta tam olacakbr. Yeal kanuaua 
muvakkat (A) maddesi mucibince, kanunun netrlnden enel 
çıkan gazetelere vaziyetlerini yeni kanuna uydurmaları içlİı 
on beı gllnllik bir müsaade verilmişti. Bu mllddet te yana 
bitmlt oluyor. Şehrimizde çıkan (55) gazete ve mecmuadan 
mllhim bir kısmı beyannamelerini Villyete vermiılerdir. Vila
yet te bunlan tetkik etmİftlr. 

Teftiş Yapılacak 
Kanun mucibince, beyan· 

namelerinde yanlıı malumat 
bulunan gazete ve mecmuala· 
n VilAyet makamı doğrudan 
doğruya kapatmıya salahiyet· 
dardır. 

Haber aldığımıza göre, Vi
llyet tarafından pazar günü 
bütün gazete ve mecmualarda 
bir teftiş yapılacak, bu teftit 
neticesinde de hillfı hakikat 
beyanname veren gazete ve 
mecmua olup olmadığı anla
ıılacakbr. 

Matbuat Kanununun bir 
maddesi mucibince hillfı ha
kikat maddesinden kapablan 
gaxetelerin nhipleri Adliyeye 
verilmek lizımdır. Bunlar Ce
za Kanununun 343 üncü mad
desine göre muhakeme edile· 
ceklerdir. 

Ceza Kanununun 343 ünctı 
maddesinin ilk fıkrası da 
ıudur : " Her kim resmi b"ır 
varaka tanzimi esnasında ken
disinin veya başkasının h~ 
viyet ve sıfatı veyahut mez
kur varaka ile sıhhati ispat 
olunacak sair ahval hakkında 

İzmir Kavunu., 
Fransaya ihracat D~ 

vam Etmektedir. 

ihracat Ofisine gelen ma
lümata nazaran lzmirden Pa-
rise kavun ihracına başlan· 
mııbr. Uzunköprüden de ih· 
racat devam etmektedir . 
Fransızlar Almanlara nazaran 
kavunu çok iyi tanıdıklan 
lçin fazla propagandaya lüzum 
kalmadan kavunlarımızın Fran• 
sada rağbet göreceği nmit 
edilmektedir. Ofis ihracata 
başlayan mıntakalardan sev• 
kiyatm miktarını sormuştur. 

Bir Sehiv 
memurine karşı yalan beya· 
natta bulunursa bundan do
layı umumi veya buıUll bir 
zarar husule geldiği takdirde 
llç aydan bir seneye kadar 
hapis cezasile cezalandınlır. " 

Diğer taraftan dtln bir p
zetede, yeni Matbuat Kanu
nunun (30)uncu ve(l2)nci mad
delerile, bu maddelerin atfen 
kösterdiği Ceza Kanununun 
( 156) , (587) inci maddeleri 
arasında bir tezat bulunduju 
yazıldı. Biz yapbğımız bir tet
kikte bu maddelerle Ceza 
Kanunundaki maddeler ara-
11nda bir tezat bulamadık. 

Yalnız ( 30 ) uncu mad
denin atfettiği Ceza Ka
nununun ( 156) ıncı maddesin
de bir rakam sehvi olduğu 
ve (156) nın (159) olması 11-
zımgeldiği neticesine Yisd 
olduk. Vilayet ve Müddeiu
mumilikten yaptığımız tahkikat 
ta bu neticeyi teyit etmiştir. 

Şu halde ileri sürülen tezat 
ve tehalüf meselesinin varit 
olmadığı anlaşılıyor. 

Bir Facia 
Zavallı Bir Amelenin 

Kolu Koptu 
Dün bir fabrikada feci bir 

kaza olmuştur. Hadise şudur: 
Kazlıçeşmede Sonaki is

mindeki kösele fabrikasında 
çalışırken bir aralık kolunu 
dümen kayışına kapbrmııtır. 
Neticede zavallı amelenin bir 
kolu tamamen kopmuş ve 
kendisi hastaneye kaldınl-
mışbr. 

Maliye Musıe,arı Vişide 
Maliye MGatefan Ali Riza 8. 

tedavi Ye tatirabat için Viti lcap
hcalarına gitmittlr. 

Milli lımaat Y• Tuarruf 
Cemiyeti, ~en mene lktıaat 
laaftaıında Yitrin mftaabaka
larına pen mtleaaeselere ve
rilecek madalya Ye diplo
malar için reaamlar arasında 
bir mllaabaka açmııtır. MO
aabakada kazanan reaimlere 
ıöre Darpaneye madalyalar 
bubnlacak ve aynca da 
diplomalar hazırlanacaktır. 
MU.abakada birinciliği Ye ikin
ciliği kazananlara madalya ile 
diploma. diierlerinin hepsine 
diploma dağıblaQkbr. • 

Gelecek sene viterin mll
aabakaları daha parlak ola
cak Ye pek çok mlleuese 
ittirak edecektir. Daha ıim
diden cemiyete birçok mll
racaatler yapılmış ve bazı 
mlleueaeler Anupada huaual 
Yiterin mütebaaıılan ıetire
celderini bildirmişlerdir. Ce
miyet yeniden bir matbuat 
Ye kadınlar ıubesi açmlfbr. 
Bu iki ıube yerli mallar için 
bir propaganda teşkilib ya· 
pacak ve mallarımıZI tamt
mıya çalışacaktır. 

Tifo Hastalığı 
Dün iki Vak'a 

Kaydedildi. 

Şehirde görülen tifo vak'a
ları karşısında Beşiktaş, Pan
galtı, Galata, Kasımpaşa ve 
Hasköyde birer aşı dispan
serleri açıldı. 

Fakat hastalık azalmış ol
duğu cihetle bu aşı yerlerine 
müracaat azdır. Üç gündür 
tifo vak'ası gCSrülmüyordu. 
Dün yalnız öğleden sonra iki 
tifo kaydedilmiştir. 

Verem Dispanserleri 
Eyipte eski Verem Dıspan· 

serinin yakininde bir arsa 
satınahnmıştır. Burada gtizel 
ve temiz bir dispanser binası 
yaP-ılacakbr. 

Osklidar ve Topkapıda da 
birer Verem Dispanserinin 
esaslan da hazırlanmaktadır. 
Yakında buralarda da birer 
dispanser açılacaktır. 

Dabllly. V eklletl Beledi,.,. 
(1SO) bin liralık kambiyo .a...-
dell sln•erıalftlr. Bu para.
(100) Wa Urua itfaiyeye aittir. 
Belediye d..... mGnakua .,... 
rak itfaiye için lbııa wela hor-
tamlarla. aradder Ye ~ 
merdiYenler ıabnalacaktır. ( 51 t 
bin Jlra da acil itler lpa taUll 
edilmiıtlr. Belediye bu para U• 
ampul, benzin, makine yatı .e 
makine abamı ile hastanelere 
çatal, katık ve aalre ile Ye mell
tepler için de teclrla malzem..ı 
alacakbr. 

Esnaf Cemiyetlerinde 
Eanaf cemlyetlerinln, kendi 

uuinın hOkGmet dairelerinde 
olan lflerinl takip etmeleri ka
rarlqbrılmıtbr. 

iade Edilecek Emlak 
Vail MaaYlnl Fazlı Bey iact. 

edlleck milbadil emlild muel• 
alnden babaederken kanunua 
tatbikatında kimaenJn majduri• 
yetine meydan verllmlyece~ 
bu cihete çok dikkat edilecethd 
aöylemiıtlr. 

Balkan Sergisi Hazırhğl 
ÔnGmOzdelcl tefrinlnvelcl• 

fehrlmizde açılmuı brarlqbnlaa 
Balkan Sergial l~n ticuet odasa 
buırbta baılamı9br. 

Baba ile Oğlu Denizde 
Davut kaptanın lclareaindeld 

( Millet ) romork6rü Hallce p. 
mekte iken Mehmet Alinin lda• 
resindeki aandala çarparak d .. 
vlrmiıtir. Sandalcı Mehmet All 
ile babaaı Salih ağa denize dilt• 
müt ve boğulmak üzere lkea 
kurtarılmışlardır. 

Yeni Bir Aşı 
Sığır vebası için Pendik aerum 

müessesesinde istihsal edilen 
toz halindeki yeni •tının tecrübe 
tatbikatına başlanmı,br. iyi ne
tice alınıp abnmıyacağı tecrDbe• 
nin sonunda belli olacaktır. 

Beyazıt idman Yurdu 
Beyazıtta Beyazıt idman yur• 

du iamile bir kJOp tetia edil• 
mlştir. Yurt azal•n dOn gee9 
toplanarak yurdun faaliyeti hak
kında boızı e1Uh kararlar haur
lamıtlardır. Muvakkat idare he
yetinin latifaıı kabul edilerek 
daimi idare heyeti 1eçllmlftlr. 

lstanbul -Sofya Telefonu 
latanbul • Sofya , Ankara • 

Sof ya T elt-lon hatlarının tec
rtlbesi iyi netice vermemİftfr • 
Anzanın, hatların kanımuın
dan ileri geldiği zannediliyor. 
Tecrilbelere devam edilecektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Deniz Üstü 

O e o 
o 0o0o t • oo-o .... 
.::...<) o o 

- o"----0 -

1 ı Hun Bey - Allah Allah... Denizin 1 
::.. kum aibi... Denize De çok adam 

oC!f.J....O o 
":> DooöJ6f'c o o o 
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2 ı Huan Bey - Dur ıuna yakından 1 
b.Uyım ... Aman bu De. •• Bhılerce adam? 

3 ı Yolcu - Huan Bey, onlar adam bqı 
detil, karpuz.. Şimdi karpua okadar ucuz ki 
denize d6kllllyor. 

o o 

4 : Hasan Bey - Dcıene ki bayatta bit 
ite yaramadıklan için karpuzlar da intild' 
ediyorlar 1 
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Her gün 
Bu Kışın 
Sıkıntıya 
Hzırlanınız 

Son Posta'nın Resimli Malca/esi ~ Bir İz' an Meselesi * -ı Sözün Kısası 

İhracat ofisi 1931 senesının 
ilk altı aylık ithalat ve ih· 
racat vaziyetini gösterir ıa· 
Yanı dikkat rakamlar neırettl. 
Bu rakamlara göre alb 
•ylık ithalabmız 69,358,7 45, 
ihracabmız ise 56,696,504 li
radır. Demek ki 12,660,000 
lira fazla ithalat yapmışızdır. 

Fakat bu meselenin bizi 
düşündürecek tarafı asd bu 
ithalitın diğer senelerle ya- , 
Pılacak mukayesesidir. Çilnkü 

Fare deliğine sığmamış, kuyruğuna kabak bağlamı~. Zait olduğunuz yere gitmeyiniz. 

Lu mukayese bize ihracatı
oıızın eksilmediğini, fakat 
kıymetlerinin azaldığını gös
termektedir. 

Filhakika bu sene haziran 
•yı içinde, meaelA, ihraca· 
bmız miktarı 44,314,978 kilo 
olduğu halde elimize geçen 
Para 5,715,528 liradır. 

Halbuki geçen sene ayni 
ay içindeki ihracatımız yine 
44, 722,000 kilo olduğu halde, 
llıemleketimize giren para 
8,840,000 lira idi. 

Demek ki ihracat madde
lerimizin kıymeti azalmışbr. Bu 
fark, yalnız bize has değildir. 
Bfttüıı dftnyada iptidai mevat 
fiatlannda umumi bir dlişkünltlk 
Yardır. Bu düıkllnltık bizim 
llıraç ettiğimiz iptidai meva
da da sirayet etmiftir. Bu 
11izden ihracatımız azalmadığı 
lıalde elde edeceğimiz para 
aı olacaktır. 

Her memleketin ikbaadl 
aınvazenesi, iki esua Ut:inat 
•der: 

1 - ihracatın lthallta fa
ikıyeti. 

2 - Btltçede tavaztbl te
lllini. 

ihracat maddelerimizin kıy
illetlerini kaybetmcai bu iti
barla bizim için hayati bir 
ehemmiyeti haizdir. İhracatı· 
ınıza mukabil memlekete az 
para girerse bundan eneli 
tftccar, sonra da milstahsil 
mutazarrır olacaktır. Ve ibra• 
catın fazlalqmuının mana11 
kalmıyacakbr. 
Diğer taraftan afyon, pa

muk ye tlltila mahsulllmüziln 
fiatlan bu sene çok düıkün
dUr. Bu maddeler üzerinden 
ihracat ta yapamamaklığımız 
muhtemeldir. 

Şu halde mnstahsilin bu 
kıı çok sıkıntı çekmesi, ve 
büyük bir buhranla karşılaı
ması muhtemeldir. Müstahsilin 
buhrana düşmesi, bütçede te
vazünü ihl&I edebilecek bir 
•aziyet vücuda getirebilir. 

Bu sıkıntıyı bugünden gör
nıek ve bugünden tedbir 
almak faydalı olur. 

Karısım Yaraladı 
Aksarayda oturan sebzeci 

Niyazi kıskançlık yllzünden 
~arısı Sabriye Hanımı bıçakla 
omuzundan yaralamıtbr. 

Haydutbaşı Tutuldu 
Bursa-Yalova yolunda oto

lllobil soyan maskeli haydut· 
lann elebaşılığını yapan Ge
llıişli CellAdın oğlu Halil de 
ele geçirilmiştir. 

Hilaliahmer Sanatoryomu 
Verem MOcadele Cemiyeti 

\.,afından tesisine çalıplan 

BUGÜ.NÜN TELGRAF HABERLERİ 

SOYGUNCULAR 
Otuz Alb Saatte Ele 

Geçirildiler · 

Maalkara, (Hususi) - Bun· 
dan birkaç gün evvel Tekir
dağına tavuk ıevkeden İbra· 
him Ef. isminde birinin 3nilne 
birkaç adam çıkmış, fizerin· 
deki paraları alm~lar. HAdl· 
senin jandarmaya aksetmeıi 
üzerine derhal tahrik edilen 
zabıta kuvvetleri vaııtuile 
takibata bqlanmıf Ye otuz alb 
saat zarfında vak'a failleri 
meydana çıkanlmııbr. 

Narl 

Afyon Fiah 
lspartada Beş Liraya 

Kadar Düştü 

Isparta (Hususi)- Bu sene 
her türlli mahsulAtm çok 
mebzul miktarda yetifmesi 
fiatlerin düşmesine sebep ol
muthır. En iyi buğdayın ki· 
losu üç veya dört kuruştur. 
Afyon fiatlerinde çok sukut 
vardır. Kilosu ( 5 ) ile ( 7 ) lira 
araıındadır. Sebze ve meyva 
ise bedava gibidir. 

ırakta Otomatik Telefon 
Bağdat, ( Hususi ) - Irak 

hükumeti bntnn telefonları 
otomatik bir hale aokmıya 
karar vermiftir. Bunun için 
(100) bin liralık bir tahsisat 
kabul etmiı ve bnnu temin 
için de Londraya bir heyet 
göndermiştir. 

Beş Köylü 
Bir Mücrimi Kaçırmak 
İsterken Yakalanmışlar 

Balıkesir - Şamlı nahiye
sinin Kiraz - Dağıstan köylln
den Hasan oğlu Ramazan 
isminde bir mevkufu jandarma 
elinden kurtarmak teşebbüsü 
ile yakalananlar şehrimize ge
tirilerek adliyeye teslim edil· 
mişlerdir. Ramazan ile birlikte 
Kiraz - Dağıstan köyünden 
beş kişi 'daha bu mesele ile 
alAkadar olarak mevkuftur. 

Bir Karmanyolacıhk 
Şllkrll isminde birisi Bey

oğlunda Papagan barında ça
l~an Feride Hanımın içinde 
10 lirası bulunan çantasını 
çalmış, fakat yakalanmıttır. 

Eskisehir Polis MUdUrlUgU 
Polis 2 inci tube 3 Oncil 

kı m b--memuru Mahmut B. 
Si ~ I . 

Eski§ehir Polis Mildür üğnne 
in edilmiştir. Mahmut B. 

Dil Encümeni .. .. Teşrinisanide * Yeniden Tesis Edilecek 
Ankara, 21 (Hususi) - 931 Biltçcai Millet Meclisinde mD

zakere olunurken Maarif faslıma mlbıaktasında Çangın meb'u· 

su TalAt Beyin verdiği bir takrir, ekseriyete iktiran etmif Ye 

bunun neticeli olarak dil encllmeol için konan tahsiaat btıtçeden 
tayyolunmuştu. Bu ıuretle Dil EncOmenl de tarihe kanımıfb. 

F akllt haber aldığıma gCSre burada encllmenin yeniden 

teıkili hakkında kuvvetli bir cereyan vardır. Bu huauıta 
salahiyet sahibi bir zat, Dil Encümenile yakından allkadar 
olanlara Encümenin teşrinisanide tekrar tesisi için uğraııla

catını ve yakında bir kanun layihası hazırlanacağını söylemiştir. 
Bununla beraber bu sefer encümene, iş görecek ve it 

çıkaracak kimselerin seçilmesi de aynca takarrür etmiftlr. 

Şimdiden bazı isimler üzerinde durulmaktadır. 

MağlôP Olduk 
Fakat Takımımız Güzel Oynamış 

Ruslan Çok Sıkıştırmışhr 
( Bqtarafı 1 inci •ayfada » ı fakat bundan •onra takımımı-
ikinci devrede her iki ta- zıa çok güzel bir oyuna baı· 

kım da birer gol yapmışlar- ladıklannı, ıiddetli akınlar 
dır. Fakat bu devrede oyun- yaptığını, ancak Rus mtida· 

kı ı filerinin hazan favulln olan 
cularımızın çok güzel a n an sert oyunları neticesinde bun· 
seyircileri heyecana getirmiş· ların. netice veremediğini ıöy-
tir. lemiştir. 

Bu arada kaleci Ulvi, mu- Oyun, ikinci devrede de 
hacim Muzaffer ve Zeki Bey- Türk takımının hAkimiyeti 
ler çok alkışlanmışlardır. altında cereyan etmit. bir 

Bundan sonra radyoda ta· aralık kalecinin hatasından 
kım kaptanı Zeki B. izahat istifade eden Ruslar üçüncO 
vermiş, ilk on dakikada ta- goUerini yapmışlardır. 
kımın kendini toplıyamadığını, Bu sırada Sadi yaralanmış 
bu yüzden Ruslarm seri bir yerine kaleci Ulvi geçmiş ve 
akınla inerek açığm ortal~- kaleyi de Riza iıgal etmiştir. 
dığı topu merkez muhacı· Oyunun nihayetine doğru 
rnin bir kafa vuruşile içeriye gençlerimiz bir gol daha 
attığını, arası çok geçmeden yapmışlar ve netice 2 - 3 
ikinci golil yaphklannı, aleyhimize hitam bulmUJtur. 

~~~---------···--------~~~~ Tekaüde Sevkedildifer Arabacıyı Vurdular 
İranlı Ali ve çöp çil deli Ce- Sabık valilerden Faik, Hilmi, 

mal arabacı Şevketi sandalya Celal ve Cemil Beyler tekall· 
ile başından yaralamıştır. ~==d=e=-s==e=vk=e==d=i=lm=i=şl=e=rd=i=r·==== 

• • • 
ister 

e 

inan, ister inanma! 
Geçen gün gazetemiı~e 

bir milyon lngiliz hra 
sermayeli bir lngiliz şi1:: 
ketinin memlekete sun 1 

gübre getirmesi için w Zi
raat Bankasile aolaştıgını 
haber verdik. 

Bu haber üzerine eabık 
Şehremini Emin Bey !a• 
zetemize bir mektup gon
dererek ıu izahab ve
riyor: 

" Bu ıirket elinde bu
lunan ve hiçbir ite yara• 
madıktan maada zararlı 
olması muhtemel bulunan 

stok gtlbreJeri bize yut• 
lurmak istiyor. Bu tirket 
bu gübreleri hiçbir yere 
satamadığı için elinden 
çıkarmıya çalışıyor ve 
bizi buluyor. Biz de ıun'I 
gübrelerde aranmaıı il· 
zımgelen vasıflan nuan 
dikkate almıyarak bu glib
releri kabul ediyoruz.,, 

Bu izahata nazaran bu 
gübrelerden köylilnUn is
tifade edebileceğine ve 
Ziraat Bankasının kaylfl 
için faydalı bir it g6r
dllğüne, 

ıRANDA TREN 
Y etmiı Mühendis lı 
Başına Getiriliyor. 
Tahran, ( Hususi ) - lran 

hlUrumeti Şahbur limanmdan 
Aliabada Ye oradan da Ce
nup 'fillyetlerioe temdit edi
lecek olan yeni demiryolla
nrun inta11nda ( 70 ) ecnebi 
mühendis istihdamına karar 
vermiıtir. Banlar için de (440) 
bin tnmenJik bir tahsisat · 
kabul edilmiıtir. Mnhendisler 
Almanya, Belç.ika ve Ameri
kadan celbedilecektir. Teıi
sata bu sene başlanacaktır. 

Suriye Kıralı 
Kıral F eysalın Kardeşi 

Tahta Oturtulacak 
Şam, (Hususi) - Irak Kı

rah Feysalın, Avrupa seyahat 
programmda mevcut olmadı· 
ğı halde Pariai ziyaret etme
si burada ehemmiyetle kar
şılanmııtır. iyi haber alan
ların slSyledikJerine göre, 
Frauaa Hnldimeti Suriye için 
yeni bir tekil düşünmektedir. 
Bu teklin laralhk olması çok 
muhtemeldir. Müstakbel kıra
lın ismi tasrih edilmemekle 
beraber bunun Kıral F eysalın 
bllyllk biraderi Emir Ali 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Suriye Millet Meclisi, ya· 
kında toplanarak Kanunu 
Esaside bu Yolda tadillt 
yapacakbr. 

Kavaktan Adaya 
BeJ Sporcu Yeni Bir 

Rekor Peşinde 
Kasımpqa klübünün te

şebbüsile bet genç sporcu 
bu sabah beşte Kavaklardan 
denize atlamışlardır. Bunlar 
Adalara kadar yüzecekler, 
rekor tesis edeceklerdir. Bun
lar Oıklldar klnbünden Bur
han, Zeki, bahriye gediklile
rinden Muzaffer, Knsımpaşa
dan Kasim Beyle,.ıe Güzin 
Hanımdır. 

BugUnkO At Yarışları 
Buglln yaz mevsimi at ya· 

nşlannın dardiincüıtı yapıla
cakbr. Bug6nkn yanflann 
geçen haft&kilere nazaran çok 
hararetli olacağı anlaşılmak
tadır. 

Haliçte Tecrübe Yapdıyor 
Haliç tirketl dilnden itiba

ren mazotla işliye11 bir vapu
run tecrübesine bqlamııbr. 
iyi netice verdiği takdirde 

En 
Mahir 
Yüzücüler 

• • 
Gelecek cuma gUntı Boğa

ziçini yüzerek geçmek isti· 
yenler arasmda bilyllk bir 
yanı yapılacakmıt. Maruf bir 
yilzücü Salim B. varmıı. ( Mıt 
diyorum, affetsin, çilnkll ben 
spora ait meselelerde kara 
cahilim. ) Bu yarışa girmesi 
için kendisine müracaat et
mişler, kabul etmemif ve şu 
cevabı vermt,: 

- Ben el plınrbıı için ya
nşa girmem. 
Meğer bu ylWlcü Salim 

Bey o kadar dehıetli bir 
ynzncn imiı ki Bulgaris· 
tanda yanı olmuş, Bulgar 
şampiyonunu elli metro geride 
bırakmıı, hele öteki yarışçılar 
ufukta glSrllnmez olmuşlar , 
Bulgar kıralı yilzncn Salim Be
yi huzuruna kabul ft taltif 
ebnİf. 

Bntnn bu ıerefli habralann 
verdiği kuvvet ve tefevvuk 
duyguaile, Salim Bey, &yle 
her yarııa girmiye tenealll 
etmiyor demek haklıdır. 

Fakat yftzilcfl Salim Beye 
k&rfl iddia ederim ki, TUrkl• 
yede kendisinden daha iyi 
yilzenlcr yok değildir. Bunlar, 
kendi aahalannda yarııa girer
lerse pmpiyonluğu Salim 
Beye vermezler. Kim bunlar? 
diyeceksiniz. Bunlar, tefeciler, 
tunlar, bunlar, falanlar fi· 
llnlar gibi halkın derisini 
yllzenlerdir. ---

Başvekil Yalovada 
Başvekil ismet Paşa dil11 

Ankaradan lzmite gelmiş ve 
oradan yatla Y alovaya a-eç
miıtir. Mecliı Reisi Kizım 
Paşa da dnn ,ehrimizden Ya· 
lovaya gitmiştir. 

GayrimUbadiller Şirketi 
Gayrimnbadillerin, kendi· 

lerine verilecek olan bono
lardan istifade için kurmak 
istedikleri ıirketin nizamna• 
meal haıırlanmıya bqlamıştır. 
Mustafa Arif, Fulı Necip ve 
Mehmet Ali Beyler bu itle 
uğraımaktadırlar. 

Neşriyat Davası 
Aleyhinde neşriyat dansı 

açılan "Allo Allo" mecmuası 
Mes'ul MDdDrü Mehmet Rasim 
Beyin muhakemesine dün de
vam edilmiştir. Pazartesi ğtlnll 
Rasim B. in mlldafaa ıahitleri 
dinlenecektir. 

Darülbedayi Temsilleri 
Belediye Darülbedayi ida· 

resinde bazı tebeddüller yap
mıya ve fiatleri bir miktar 
indirmiye karar vermiştir. Kıı 
temsillerinin güzel olma5tna 
çalışılacaktır. ---Kadro Geldi 

lkbsat VekAletino mC!'!Jul 
olao Ziraat, Ticaret, Maadin, 
Sanayi, Orman mildürlükleri
nin kadroları dün tebliğ edil
miştir. Kadrolarda bir deği
şiklik yoktur. Aynl zamanda 
maaı tediye emrl de verildi
ği için diln bordrolannı ye-
titfu'ebilen memurlar ağusto• 
DlUflanm almışlardır. Ala· 
mıyanlara maqları yana ye
rilecektir. 

A~aları Açıkmış 
Haydar isminde biri 

denberl arası açık olan 
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1 Memleket Haberleri 1 
Balıkesir deki 
Müthiş 
Cinayet 

----
Muhtarı Kayınbiraderi 

Ôldürınüş, Manevi Ço
cuğu Da Yardım Etmiş 

Balıkesir, - Geçenlerde 
bu civarda çok esrarenıb 

bir cinayet olmuı, Y akupkay 
muhtarı Abdullah Ef., rece 
yatsı zamanında harman ye
rinde on beı yerinden yara-
lanarak fildUrUlmUştn. Fakat 
katiller bulunamamışb. Yapı
lan tahkikat neticeıinde el .. 
na yetin, Abdullah Ef. nln ka· 
yınbiraderi Rilıtem ve Mustafa 
iıminde bir kabadayı tarafın
dan yapıldığı anlaşılmıf, ikiıl 
de yakalanmııtır. 

Maktulün manevi çocu§'u Ap
ti isminde biri de bu iki ka-
tile yardım etmiştir. 

Tifodan Bir Kişi Oldu 
Isparta, (Huıuıt)- Burada 

iki tifo vak'aaı zuhür etU. 
Sıhhat dairesi derhal tedbir 
aldı . Tifodan bir de "Yefat 
vardır. 

Dizanteri Vak'aları 
Afyon, (Hususi) - Şehri

mizde Alip mikrobile karışık· 
dizanteri hastalığına tutulan
lar sıklaşmıştır. Hastalığın 
diğer vilayetlerden gelen mey
valardan çıktığı anlaşılmıştır. 

Kapa tllari Kahveler 
Tarsus, (Hususi) - Burada 

Sıhhiye ve Belediye tarafın

dan yapılan bir teftit netice· 
ıinde tam 28 kahve kapatıl
mıştır. Bunların hepsi de 
gayri sıhhi bir ıekilde görlll
müştür. 

Adanada Eşek Hırsızları 
Adana, (Hususi) - Tarsus

lu D avut oğlu Süleyman, 
E} ilp oğlu Şakir ve Mehmet 
oğlu Salih isminde Uç kiıi 
yakalanmıştır. Bunlar tehirde 
ötedenberi eşek hırsızlığı ya· 
p ı:;orlnrmış. Çaldıkları eşek
ler sakladıkları yerlerde bu-
lunmuştur. 

isim Konma Merasimi 
İzmir, (Hususi) - Büyük 

zaferin yıldönümil bayrammda 
İzmir kazaları namına muba
yaa edilen dokuz tayyaremiıe 
isim konma meraıimi de ya
pılacaktır. 

. Bir Kızı OldUrdUler 
Milis - Firuzağa mahalle

ıinde kllrt muhacirlerinden 
Halidin kızı Feri deyi Bitlisli 
Koç Osman öldUrmllt Ye 

kaçmıştır. 

ihracat Artıyor 
İzmir, 19 ( A. A.) - ihra

cat emtiasından muamele ver• 
ghıinin alınmıyacağı hakkın· 
daki muaddel muamele Yergiıt 
kanunu, limanımızda mühim 
bir faaliyet tevlit etmiıtir. 
Birçok ttlccarlarımız ihracat 
emtiamızdan bir çoğunu "Ya
purlara yllklemitlerdir. 

Anason Mubayaası 
İzmir, 19 (Huıuat) - Müs

kirat inhisar İdaresi tarafın
dan Çeşme ve havalisinde 
ıimdiye kadar 16,000 kilo 
anason mübayaa olunmuıtur. 

Gönende Telgraf Hatları 
Gönen - Gönen • Biga ve 

Gönen - Bandırma aralarına 
t elgraf idaresi tarafından 
telgraf hattı inşaatının G önen, 
Biga kısmı hitam bulmuştur. 
Gönen-Bandırma arası inıa
atına devam edilroektedir. 

Cevd•t 

SON POSTA 

• 
SiNEMA 

Karmen Barnesin Kadınlara 
Tavsiyeleri Moda 

Sinema ıntunumum takip ı 
eden karilerimiz, sinema dDnya 
ıında büyük bir ıöhret kazanan 
Karmen Barneı adlı bu yeni 
Alman yıldızım tanırlar. He
nüz mektep sıralarında iken 
sinema muharrirliğine heveı 
eden, bu yüzden mektebini 
terkederek Holivuta giden 
bu çok genç "Ye çocuk dene· 
cek kadar küçük olan aan'etklr 
timdi, Amcrikada hem mu
harrirlik, hem sahne vazillğl 
hem de san'stkirhk yapıyor. 

Karmen Barue1 yeni bir 
k itap yazmıt Ye bunu hem
cinsi olan kadınlarıı ithaf et
miştir. Bu kitap, aadece yD:ı 
tuvaletinden bahsediyor Ye 
renklerin ahengini anlatıyor. 
Karmen Barneı diyor ki: 

11Buglln kadınlar anlamışlar
dır ki gUzelliklerini daha cazip 
bir tekle sokmak için her giyi
lt' D elbise He ayrı bir yOz tuva
leti yapmak zarureti nrdır. 

Bir ç~şit dudak boyaaı, 
bir çetit pudra ve bir n••l 
sürme ve göı boyası, bugil
niln detltik renkli elblaelHine 

Sinema, herkes b iliyor ki 
bugün iktısadi ve mUbim bir 
iştir. Sinemacılığın ilerlemiş 
olduğu memleketler bu yüz
d en milyonlar kazanıyor ve 
binlerce insan kendisine iş 
Ye ekmek buluyor. iş, istatis· 

kifayet etmiyor. 
Mesela l'eceleyln aarı renkte 

bir elbiae mi gidiniz. YUıO
nOze 6yle bir pudra ıllrmeli
ıiniz ki bUtUn çehrenin görü
nUtllne umumi bir ıarı ton 
"Yersin. Böyle bir elbise ile 
yanakların pembeliği açık, 
dudakların if adesl iae çok 
canlı olmahdır. 
Eğer elbiaenlı kahve renıl 

Jae göz kenarlarınııın açık 
kestane rengine boyanmaıı 
çok muvafık düşer. Eğer kır· 
mızı bir elblıe glymit lıeniz 
kat'iyyen dudaklarınıza boya 
ıUrmemelisfniı. 

Beyaz renk elbise giyilirken 
hahrlanması icap eden nokta. 
bu elbiieain renginizle imtizaç 
etmesidir. Beyaz, her renkten 
fazla insana yaraşır. 

Böyle bir elbise için de 
yllzUn fazla boyanmaması 
elzemdir. Hafif bir ton ver
mek çehrenin tabii sarılığını gi
dermek için kafi görülmelidir. 

Güneşten yanmış bir kadı
nın tercih etmeıl llzımgelen 
elbise yine beyaıdır. 

Araplar, 
Nası 1 
Sinema 
tSerlar? 

tik ile beraber yürüdüğüne 
göre sinemacılar bu eğlenceye 
en çok hangi milletin düşkün 
oldugunu tesbit ettirmişler ve 
öğrenmişler ki sinemaya en 
çol< devam edenler Araplardır. 

A rabm sinemayı sevişinde 

Sinemada 
San'atkar 
Buhranı Mı? 

Holivut, (Hususi) - lktısa
dt buhran devam edecek olur
ıa öyle gHrUnüyorki, sinema 
Alemi, artist bulmakta bUyllk 
mDtkUlAt çekecektir. BugUn, 
tecrübe ile ıabittir ki en bil· 
yUk muvaffakıyetleri ıöster• 
mit olan artlıtlerin bile töh
ret devreleri iki aeneyl teca• 
YDz etmiyor. Bu kaideden 
1alnız Şarloyu lıtiına edebl
Hrlı. Sinema hayatı on beı 
ıeneyl ıeçmlyen Şarlodan 
başka, bugün hiçbir artist 
ıösterilemez ki ıekis, on H· 

ae mlltemadiyen balkın de-
Yamlı teveccllhllnll muhafaza 
edebllıin. Sinema imalAthane
leri bu kararsızlığın ıebebinl 
uzun boylu araştırmışlar, fakat 
kendilerini tatmin edebilecek 
bir cevap bulamamıılardır. 

Halk, ıinema artistlerini da
lma genç Ye dinç mi görmek 
fıtiyor da bir parça yaılanan 
artiıtten ytlz çeviriyor? Yok
ta yeni yeni yetişen artfıtlere 
niıbetlc eski aevgililerine bir 
nevi modası geçmiş eşya 
g<Szile mi bakıyor 1 Bu ıual
lere aarih bir cevap verebilen 
henüz olmamııtır. Hatta ta· 
yanı hayret bir şöhret kaza
nan V alantino bile eğer vak-
tinden evvel ölmemlı olsaydı, 
iki seneye kadar belki hiçbir 
kumpanya kendiaine lı "Yerml
yecekti. Bu neden böyledir 1 

Bir çok zihin yormalardan 
ıonra halkın bu hercai tabl
atliliğine kartı bulunan tefıir 
,ekU şudur: 

Kıymetli bir tiyatro aktörll, 
bOtlln ömrllnce halkın mu· 
habbetini muhafaza edebil
mektedir. Bunun sebebi, bu 
aktörUo canlı olarak halk 
karşısına çıkmasındadır. 

Halbuki ıinema ıan' atkAn 
için kaziye böyle değildir. O 
bir ziya lem'ası, bir bez par
çası ve bir gölgeden ibaret
tir. Bu cansızlık, onu halk 
üzerinde kifi derecede mües~ 
c:ir yapamıyor. ~ Onun ziyalı 
perde üz.erinde hareketlerini 
birçok defalar görllp tetkik 
edenler, artık buna alıııyor
ıar. Halbuki bir tiyatro uh
nesinden hareket eden bir 
aktör veya aktria, halka he
y-:can vermek için bin bir 
imklna maliktir. Biraz eYvel 
yaphğı bir falsoyu az sonra 
her hangi bir ıö.z bareketile 
tamlr edebilir. Onun içindir 
ki faaliyet hayatları çok kıaa 
olan ıinema san'atkArları çok 
para alıyorlar. 

Fak at bugilnkil iktııadi buh
ran devam ve artistlere yük
sek para verilemezse ıfnema 
Aleminde bir san'atkAr buh
ranının haşlamaıı imkAnsız 
bir ıey değildir. Ahmet 

ayrı bir hususiyet vardır. Arap-
1 ar, bilhassa Amerikan filimlerini 
ve bunların da tabanca atılan. 
adam öldüriilen, hırsız tutulan 
hareketlilerini ıeviyorlar. 

Bu muhabbetten tiklyet 
edenler de vardır. Çünkll si
nema salonunun IAmbaları sö
nüp te filim gösterilmiye baş
ladığı zaman Arap bir türlU 
kendini tutamamakta, filmdeki 
hareketle beraber harekete 
gelmektedir. Vak'amn en he
yecanlı noktasında t avana 
atılan fesler, sağa, sola, fır
lah!an caketler ve kefyeler 
yüzünden sık, sık hAdiseler 
çıkmıyor değild ir. Bunun iç in-
dir ki Araplara mahsus iİne-

Nasıl 
Tatil 
Yapıyorlar? 

Sinema aan'atkArları, çalıt· 
ma mevılmi biter bitmez 
okadar yorulmuş oluyorlar ki 
çil yavrusu gibi her biri he
men bir tarafa dağılıyor. Se
nenin ezici çalışma faaliyetin· 
den ıonra meıell, 

Danyel Parola'nın en f ,n
yllk zevki Cenubi Fraouda 
rengini esmerleştirmektir. 
, I 

Mona Goya 'H Dlyaon. 
Eksleben kaplıcalarında ban· 
yodan enel hora tepiyorlar. 

Jaa Helblng, kendi elile 
ııazırladığı nefia bir kokteyl 
: ;iyor. 

Fakat mevilmln ıonu o! 
masma rağmen yine istirahı ... 
te kavuşamıyarak çalışan) tr 
vardır ve mesela Madl en 
Röno, fstokholmde "Y em1~n,, 
filmini çeviriyor. 

--===============-===---===-
malar hususi tertibatı haiz ola
rak yapılıyor ve hislerini ıö:ıle 
izhar etmelerine mani olmak 
için mümkiin olduğu kadar gü-
rü ltülü makineler konuyor. Baş
ka türlü Arap sinemalarında 
fiJm seyretmek imkanı yoktur. 

Ağustos 21 

1 Harici Haberl~0 
• 
lngiliz 
Nazırları 
Anlaşamıyorlar 
Tasarruf Meselesi, Ço 
Dikenli Bir Şekildedir 

lngiliz Nazırları Başvekilill 
riyasetinde yine toplanmıştır· 
Tasarruf projesinin tamamlao• 
dığı intibaı mevcuttur. Fakat 
kat'i mahiyette değildir. ltha· 
IAt eşyasının vergiye tabi 
tutulması muhtemeldir. mı 
miktarın yüzde on nisbetinl 
bulması mümkündür. Liberal 
Fırkası buna muarız görünii· 
yor. Kabine içtimaları çok 
hararetli olmaktadır. En mU• 
hlm mesele ithalita konması 
düşünülen resimdir. 

Kıral F ey sal Pariste 
Irak Kıralı F eysal Parise 

gitmiş, ReisicUmhur ıerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

Hindistan Ve lngiltere 
Barışamıyor 

Gandi, Hint hükumeti aley
hinde ithamları havi bir liste 
neşretmiştir. Birçok kimselere 
fena muamele yaptırmak, Del· 
hi misakını ayak altına almak 
•e hatta kadınlara hile hür• 
metsizlik göstermekle ithnoı 
· ~iyor. Bu münasebetle Valil 
Umumiye bir mektup gönder
miş, misaka riayet edip etmi· 
yeceğini sormuştur. Bu da, 
Gandinin Londraya gitmekten 
vazgeçtiği kanaatini hasıl et· 
miştir. Gandi İngiliz eşyası 
için kongre verilinc~ye kadar 
boykot yapılmamasını tavsiye 
etmiştir. 

Umumi Valinin dokunaklı 
bir cevap vereçeği zanneciili· 
yor. Vail sayfiyeden hükumet 
merkezine dönmüştür. 

Veni Macar Kabinesi 
İstifa eden Macar kabinesi 

Başvekili, bu münasebetle de· 
miştir ki: Hükumet beş mil· 
yon lngiliz liralık bir istıkraz 
aktine muvaffak olmuş ve 
mali vazjyeti ıslah etmek için 
tesbit ettiği projeyi başka 
ellere tevdi etmeyi muvafık 

görmüştür. 10 senedenberi 
yaptığım ağır mücadele sıh· 
hatimi bozmuştur. Harici ve 
dahili siyasette bir değişiklik 
olmıyacağınm delili, hükumete 
muzaharet kararı verdim.,. 

Yeni kabineyi Kont Karoll 
teşkil vazifesini kabul etmiıtit 

Amerikada Sefalet 
Amerikanın Panslovany• 

valisi Reisicümhura bir mek"' 
tup göndererek o mıntakada 
bUyük bir mu:ıayıka hüküııı 

sürdüğünü bildirmiıtir. işsizlik 
yüzünden kargaşalık çıkma· 

sından korkuluyor. İşsizlet 
(OOO)bin kişidir. 

Zeppelin Balonu 
Londraya giden Zep,pelin, 

İngilterede karaya indikterı 
aonra tekrar Almanyaya dön
müıtür. 

Garbi Avrupada Fırtrna 
Pariı civarında evvelki gUn 

tlddetli fırtına olmuş, Nöyyi 
de bir tayyare düşmüştür. 
Pilot yaralanmıştır. Makinist 
paraşütle atlamış, fakat be• 
linden bir dama takılı kalınıf 
pencerelerden birini kır•p içe'" 
ri girmiştir. Yarası ağırdır· 

Fırtına İngiltere de de te'" 
sir yapmış, büyük feye-
zanlara sebep olmuş, Liver .. 
polda birçok evler su 
altında kalm ıştır. Askari 11'.la'" 
nevralar tatil edilmiştir. Ayııl 
ıuretle Anvers te müteessir 
olmuştur. 
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Evlenmede Zenginliğe 
Fakirliğe Bakılır Mı? 

-
Alman Kadınları F ran
sız Hanımları Yendiler 

Mevılm, atletizme mOıalt 
olduğu kadar ıu ıporlarınıa 

da cuibesinl arttırıyor. Deni· 
lebillr ki 1ıcçen aya kadar 
atletizm mllsabakaları mevaim 
faaliyetlerine bAkfm iken ıı· 
cakların ıiddetinl arttırmaıı 

lle ıu ıporları atletfı:m hare
ketlerini ikinci dereceye 
bırakmıştır. Geçen mevsimin 
en bariz atletizm faaliyeti 
Fransız ve Alman kadın at
leti erinin karşılaıması oldu 

l'e Almanlar (8) puvan farkile 
galip geldiJer. Resimler, (JOO) 
nıetre koşusunun nihai dev

resini ve Bremen kltibllnden 
Matmazel Grime'nin atlayışını 
gösteriyor. Bu kadın, beynel· 

milel 

yıldız 

aahada yükselen bir 

addediliyor. 

RusyadaNasıl Oynadık 
Rus Gazeteleri F utbolcülerimizin 

Çok Beğeniyorlar ... Tekniğini 
Moııkova, 19 (A. A.) - Tü~k:- Moıkova takımı iklnd devre 

Rus futbol maçından bahseden daha iyi oynadı. Bir def81ında 
( Komsomol.skaya) gazetesi "Türk Moskova kaleel bof kaldı. Açık 
futbolcülerinden yüksek oyuıı kaleye atılan topu kapiten (Sefin) 
tekniği Öğrenin,, ıerlevhull · yaz- bir kafa vurufU ile kurterdı. 
dığı makalede diyor ki: MoıkovalıJar maçı atletik ka· 

"Birinci devrede Türk takımı- bllfyeı ve enerji sayulnde ka· 
nın çok kuvvetli olduğu görül- ı:andılar. fakat teknik itibarile 
müt ve Moakova tAkımınm ka- :Türkler bi2den kuvvetlidirler. 
z:anacağından Omit keailmf,ti. Moıkova balkı çoktanberl bl? 

ikinci devre Moskova takımı kadar enterenn bir maç ıeyrttt~ 
Türklerin oyununu anladı ve iyi memiştl Bu maçı ıeyredebilmek 
bir oyun gösterdi. Moakov11t ma- lçlrı birçok kimseler tatil rilnJe-
çı kazandı. Fakat futboldlluimls I 1 d I Tü ki d r n eğiştirmitlerdlr. ki maç 
aıdidf:ı.;~ oyun tekniği Öğren- lçin (130) bin bilet aataldı. DilnkU 

maç (1924) tenberl her Ud mem-
(Veçernaya) gazeteal de (65) bin Jekette de futbolfin terakki ettl-

aeyircl Türk futbolcülerinl alkıf- t~nl fıBller~I. MoakovaJılar gall-
ladı. Binlerce halk maçın netice- bıyetı enarııleri uyeainde kaı:an-
ainl dıtarda bekliyordu. Türkler dalar ; Türkler çok yük.ek bl 
oyunun batlangıcından itibaren teknik 'H tetkik ıröttermltlerdl:. 

_ TAKVİM hlkimiyııti ellerine aldılar. Moı
kova defanıı ıinirlendi. Türklerin 
her attıkları topta bir maksat Yardı. Hatta oyun bir bire bera- aa. il -21 Ağustos-93 ı Huır lOI 

~ere olduğu ıı:aman TOrk1erin 
hücum hattı yıldırım ıilr'atilr. 
bir buçuk dakika içinde ( 2 • 1 ) 
l'•llp vaziyete takımını geçirdi. 

Rum1 Arabi 
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••lnt•esanf-•H•tt 

Bir Harika 
Beylerbeyli Salim Nasıl 

Yüzücü Olduğunu 
Anlabyor 

(3) temmuzda başlayan de
niz idmanları bugüne kadar 
her cuma muntazamaa yapıldı. 
Bugün de yine Büyükderedeld 
( Udo ) da programın tatbikı
ua devam edilecektir. Bugün 
deniz bayramı, ( Avtbort ) ve 
Plenbort müsabakaları yapı .. 
lacakbr. 

Fakat mevsim <leniz ıpor
larının en heyecanlııına gele· 
cek cumaya ıahit olacağız, 
~Onkn 6nUmilzdeki cuma pro
gramında Boğaziçlni yüzerek 
geçme müsabakası vardır. 

Bu müsabakanın bugünden 
belli olan namzetleri arasında 
meşhur mukavemet yUzUcUsli 
Galatasaraylı TalAt ve EyUp 
klübünden Mevlôt Beyler 
vardır. 

Bu mUsabaka için Beyler· 
beyinin meşhur ıUratçisi Sali
me de müracaat edilmiı, fa
kat muvafakat cevabı alına
mamıştır. Salimin verdiği ce
vap şudur: 

- Ben bir alkıt için ken
dimi hırpalıyamam. Eğer 
maksat geçmekıe iıtiyenler 

BöyUkdereye gelsinler. He p· ( 
ıini geride bırakayım. 

Görülüyor ki Salim nefsine 
fazla itimadı olan bir ıpor
cudur. Bir tesadüf biı:e Sali
min ilk muvaffakıyet günle
rine ait ıafhalan öğretti. Sa
lim Bulgaristanlıdır. Yüzmeyi 
orada öğrenmiş ve ilk mu• 
vaffakıyetli müsabakasını da 
orada ya?mıştır. Bugiln bir
çok deniz rekorları tesis 
eden bu namağlup yüzücü
mliı Bulgaristandaki ilk gali
biyetini ,öyle Anlatıyor : 

- Hep beraber denize 
atladık. Aramızda Bulgaris· 
tanın yüzme şampiyonu 
da vardı. Biraz kulaçladıktao 
ıonra arkama döndüm. Şam-

")· 

piyon Ef .. tam elli metre ge
ride idi. Ötekileri hiç ıorm ı · 
yın. Görünmüyorlardı bile. 

Salim bu şerefli galibiyet
ten sonra Bulgar kıralı Bon
risin huzuruna kabul edHmi~ 
ve kıral kendisini tebrik et
miştir. Ayrıca kendisine bir 
de paso verilmiştir. Salim bu 
paso ile Bulgaristanda ıene
lerce bütün nakil vasıtalarin
dan ~edava istifade etmiştir . 

Salım B. diyor ki: 
~ Ben mukavemet yarııı

na da girerim amma, iş bittik· 
ten ıonra hiç olmazsa bir 
hafta kendime bakabilecek 
dünyahğım bulunmalı. 

Yeni Hasım Boks Şampiyonuna -
Alman boksörO Şirneliogln 

ıansı, ağır sıklet cihan ıampi· 
yonluğunu kazandıktan ıonra, 
çok açıldı. Vakıa Amerikada· 
ki maçından kaıandıiı dolar
ları memlekete mark olarak 
aıetiren Şimeling Almanyadakl 
ıon buhrandan mutazarrır ol-

du. Fakat yeni dolarlar kaıa
aacak rakıplerin ıuburu Al
manm tik zararını unutturacak 

bale geldi. 
Ekseri ağır ııklet cihan 

1 

ten ıonra ıampiyonluj'u ka· 
ıanmalarıdır. " 

Geçen gDo Nevyorkta ya
pılan (Şarkey-W allcer) maçın
da (76) kiloluk (W alker) (88) 
kiloluk mnthit hasmını mai· 
l6p ederek cihan ıamplyonu 
namzetleri araıına karııtı. 

Şimelinge bu aj'ır ııklet 
için çok kUçUk çUasell adde .. 
dllebilecek bokıörle d.övUı· 

mesi için tfıklifJer yafmıya 
baıJemııhr. Şimelingln ken· 
dinden t 4 kilo kadar sayıf 
olan bu hasmı kolayca kabul 

izdivaçta knfilv iyi bir ıey .. 
dlr. Fakat bunda çok i1eri 
gitmek te knfvün manasmı 

yanlış anlamaktır. 

Zengin bir ailenin kızı fakir 
bir gençle, fakir bir ailenin 
kızı zengin bir gençle evle· 
nemez mi? Bunların araların· 
da kiifüv var mıdır? 

Bu küfvUn manasını bu te· 
kilde anlamıyorum. Şiiphesizki, 
herkes muhtelif içtimai sı
nıflara mesuptur ve her içti
mai sınıf kendi arasmda ve 
Ayarında insanlara kıymet ve· 
rir. Zengin bir aile mUmkUn 
olduğu kadar çocuklarına bir 
ıengin çocuğu veya bir zen· 
gin kızı bulmıya çalışır. 

Fakat nihayet bu bir ıartı 
aıli değildir. Aristokrasi olan 
memleketlerde lortların kızla
nnı burjuva veya amele sını
fına mensup kimselere ver
memeleri doğru görülilrdü. 
Fakat hayat, aristokrat sı

nıfını ortadan kaldırmıştır. Bu 
günkü zeng inler dünkü fakir
lerdir. Bizde, ı:engin ve aris .. 
tokrat geçinen smıf, nihayet 
mtistear ve muvakkat bir va· 
ziyete sahiptir. Yarın onlarm 
da ellerinden servetleri gitmi .. 
yeceğini kim temin edebilir. 

Abdillhamit devrinde halka 
tepeden bakan paşa aileleri, 
bugün en fakir insanlar de
recesine düşıuüşlerdir. Onun 
için bugün zengin bir aile 
oğluna bir gelin, kızına bir 
koca ararken zengin aileler .. 
den ziyade, mlistait ve kabi
liyetli insanlara kıymet ver
mek mecburiyetindedir. 

Bu satırları Nişantaşından 
M. Ekrem lmzasile bana sual 
soran karie cevap olmak üze
re yazıyorum. 

Bu genç, bir zengin kızı 
sevmiştir. Kendisi ıengin de· 
iildir. Fakat bir aileyi mes'ut 
edecek bir kazanca her za
man malik olabileceğine ka· 
nidir. Fakat kızın ailesi bu 

l[O __ <?~~n_ü_n_lVl~o_d_as_ı __ __.] 

Yazın son aylarında giye· 
bileceğiniz çiçekli ve vualden 
yapılmış .zarif bir elbise. Etek 
düşüktür. Yaka devriktir. 
Genç kızlara pek yakışır. 

izdivaca razı değildir. Genç 
ne yapacağını şaşırmıştır. 

Oğlum, madem ki kendine 
bu kadar güveniyorsun. O 
halde kızla görüşüp anlaş
man lazımdır. Kız seniııle 
evlenmiye razı iset ve aileyi 
kandırmaya muvaffak olamaz-
1&nız, nikah dairesine gider 
nikih olur ve emri vaki yapar
ımız. Kız reşit ise ailesi onu 
nikihlanmaktan menedemez. 

Hammtegze 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
Umum Deposu Şubesi 

Atir Ef. Kiltüphane sokağı 1 L Ah 1 M · · ravane arpuççular 
65 numara Yarım Şişeci Han No. 2 

lSTANBUL İSTANBUL 

Kiipek 
İklncl devre batlayınca yine 

Türklerin kazanacağı unnedill· 
Jordu. Fakat her zamanki gibi 

edeceği söyleniyor. 
ıampiyonlarının talisizllğl bil· 

tOn rakipler tef.'rUbe edildik· 

Akt•m n.- 19.0t 
Yatsı 1.40 20 42 
lmuk 8 .lO S.24 

Gnne,lto. ul s.ıs 
Ôj-le 5.16 12.17 
lkıodl 9.04 1'.0S 

dikkat etmeniz 
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medl. Hayabn en zaruri itleri rllndermedi. Atıf B. diyordu iri: Evet, söylediler, don 
için bile zihnini yormuyor, - Siı evine haber rllnder- Normin içeride mi? ıen tetefon etmişsin. Ben de 
bu e•lenme meselesinden bat· modlnlz mi? - Evet. çocuğu evinden sordurocaktıın. 

HUC~HTAR KUCAÖI 
SERVER BEDi 

1 
ıey çalınıraa diye korkuyor· 

Nadire kaşlarını çatb v• 
henıen cevap verdi: 

- Anlıyorum. Ben bunu 
•~velce de dUşUndUm. O ıe· 
ilin yalnıı: güzelliğine, ıek .!tna 
değil temiz bir kız olmana 
da meftun. 

ıun. Herşeyl açıkca ıöyllye· 
medfn ml? 

Nermin dehşete düşmllf 
ılbi kollarım yukarı kaldırdı: 

- A man 1.. diye bağırdı , 
kabil mi? Hayır. .. Çıldırır 

ka aklına hiçbir ıey girml· - Hay:r. - Uyuyormu? Fakat garip birşey oldu. Fe-
yordu. Nermin elinde telefon Nermin bağırdıı rldin hlzmetçiıi dUn akşam 

Nihayet, bir çarpınba gOnO bir müddet daldı. Ka- - Ge
1
in, uyumıyorum. yazıhaneye geldi ve onu 

F eridi Adaya çağırmıya ka- pamayı neden sonra •kd Atıf B. ve Nadire içeri g{r.. ıordu. rar •erdi. ~·ı Nermin hayretle bağırdı : 
etti, at1r ağır dOkkAndan çık· •• er. Atıf B. yatağın kena· A r E · d d l 

Telefona gittı', yaııhaneyl b d ldl N - Y ·· vın e egi mi ve algın dalaın yU.• ndo,· flD& ie , "'minin uıanan faıı·• ? 
buldu ve F eridi istedi. • u H "' .. H&1tadır.,, dedi. e of tuttu ve bileğini öptü: _ Değilmiş. 

Fakat yabancı bir ıes ona E t . - Eh... d~di, F erltle mU- N · r eıı illıı, aabableyln, Atıf ermın yatcı "'ın lçincle bir-ıu cevabı verdi: B. pıuuiyona ıelmlıti. Ner· ıakereyl ilerlettiniz mi? den bire do"r:ldu. Yu .. mıl:· 
F 

't B Ik" O d · k - Evet, kom•"ılsnyoruz, yarın b erı ey ı i n en· mm yata ta idi ve blti•ik 1 rlle oğdug" u gözlerini a•~tı •• 

d d 
... için onu yine çaluacakc.... • 

o a an onun aeılni duyuyor• f & .... , - Nerede olabilir? diye 
akat aııhaneye Ud gündür ha" ırd~. 



Buhara Emirinden Rusyaya Git
mek İçin Güçlükle İzin Aldık. 

A 

YAZAN ı M. KAZIM 
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Hemen sordum ı 
- Ne vakit gftmeUyfz? 
- Derhal, cevabını verdi. 
Halbuki biz sabahleyin Kul 

Mehmet Efendiyi (Kakan) da 
oturan Ruı vekiline gönder· 
miş, Rusyadan geçerek Tllr· 
kiyeye gitmekliğimize müsaa
de edip etmiyeceğini sormuı
tuk. Cevap henüz gelmemişti. 
Binaenaleyh Buhara Emirinin 
bizden derhal bir karar iste
mesi canımızı sıktı. 

Bir defa bu haberin doğru 
olup olmadığını bilmiyorduk. 

Bunu anlamak için ( Kul 
Mehmet ) Efendinin ( KAkln) 
dan dönmesini beklemek lA
zımdı. Sonra da vaziyeti ken· 
di aramızda gözden geçirmek 
icap ediyordu. Cevap ver· 
meden evvel Kul Mehmet 
Efendinin avdetine kadar va
kit kazanmıya karar Terdim. 
Bereketullab Efendiye arapça: 

- Bahsi bir din meselesi-
ne iııtikal ettiriniz, sonra 
Kur' anı kerimden bir ayet 
okuyarak tefsire girişiniz. 
Bu memur Emire derhal 
cevap götürmek emrini al
mışhr, fakat Kur' anıkerimi 
dinlemek istemediğini &ayle· 
meye cesaret edemiyecck, 
mecburen kalacak, o vakite 
kadar da Kul Mehmet Efendi 
avdet etmiş olacaktır, dedim. 

Berekefollah Ef. talimabmı 
derhal tatbik etti. 

Bu fırsattan istifade ederek 
bir dakika için dışarıya çık· 
tım. franlı hademe Nuri Ef. yi 
bularak Kul Mehmet Efendi 
geldiği takdirde getirdiği ha
ber ne olursa olsun mihman
darın yanında: 

- Rusların bizi memnuni
yetle kabul edeceklerini, me
rasimle karşılayacaklarını ve 
topraklarından geçmekliğimize 
müsaade edeceklerini söyle
mesini tembih ettim. Bereke
tuUah Ef. açbğı tefsirin daha 
yarısına gelmemifti ki Kul 
Mehmet Ef. içeriye gfrdlı 

- Ruslar Rus toprağına 
girmekliğimize mllsaade etti
ler. Şimdi fstikbaJini.1 için 
hazırlık yapmaktadırlar, bu
yurunuz gidelim, dedi. 
Mihmandar efendi ıaprda, 
ben Kul Mehmede aordum: 

- Peki amma Rualana. 
(Klkln)dan bçbldanm ea,
lllyorlar? 

~ - Y anht olacak, bayle 
bir ıey yoktur. 

Muhabere ilerledikçe mih
mandar efendi renkten renge 
giriyor, fena halde bozulu· 
yordu, kendisine: 

- İsmail B. anlaşılan Emir 
Hazretlerine yanhş bir haber 
vermişler, dedim. Binaenaleyh 
kara yolundan (Semerkand)a 
kadar gitmektense yarım sa
altik bir mesafeyi katederek 
(Kikin)a geçmek milraccahtır. 
Mamafih sizden rica ederiz. 
Gösterdikleri alaka Ye lfıtuf· 
karhktan dolayı Emir Hazret
rine minnettarlığımu:ı arze
diniz. 

Hacı İsmail B. bu muhave
reyi müteakip gitti. Fakat 
yanm saat sonra tekrar 
gelerek Emir Hazretlerinin 
bi:ıe ipekli birer elbise 
ile maiyetimi::r.:de bulunanlara 
münasip hediyeler ve bir 
miktar da para ihsan buyur
duklannı söyledi. 

Bi:ı: gelirken biç birıey ge
tirmediğimiz için bu hediyeleri 

· almakta mazur olduğumuzu 
söyledim. Fakat lsmail Bey 

Emir tarafından verilen hedi
yeyi reddetmenin burada bü-

yük ayıp telakki edileceğini 
söyliyerek ısrar etti : 

- Pekala, dedim. Fakat 
bir şartla.. Ben de size atla
rımdan llç tanesini takdim 

edeceğim. Kabul edeceksiniz. 

Nihayet bu nokta ilzerinde 
anlaşbk. 

Ertesi sabah kapımızın 6nll
ne birkaç fayton geldi, eşya-

mızı yerleştirerek selamet te
mennileri arasında ayrıldık. 
F aytonlarımızın önfinde iki 
sivil memur yürllyordu. Bun
lardan birisinin hayvanı da 
topaldı. Yolda ne asker, ne 
sivil biç kimse g6rlllmilyordu. 
SelAm verenler, bizi kucakla
mak için binlerce kişinin teıkll 
ettiği yığını yarmıya çalıtan· 
lar, hep birden kaybolmuı· 
(ardı. 

(Mabadı 1uua) 

Evlenme Rasimesi 
Ali Suat Beyefendinin ke

rimesi Masume Hanımefendi 
ile it Bankası Ankara merkez 
mua'rioi Sadi Beybı evlenme
leri Yetileslle dün akpm T W"

kuvaz salonlannda güzel bir 
çay tertip edilmif, birçok gil· 
zlde ıahıiyetler bu saadet 
toplanmuanda hazır bulun· 
mutlardır. Yeni evlilere ebedi 
aaadet temenni ederi&. 

1 
A 

YI 
Bu Sütunda Hergün 

-._ ___________ Muharriri : Safiye Pe.qman 
--~ 

HUYSUZ KADIN 
Perihamn iki ilç günde bir 

huysuzluğu tutardı, sinirleri 
ayaklanırdı. Kocası onu tes
kin için elinden geleni yapar 
fakat buhran kendiliğinden 
geçinceye kadar hiçbir şeye 
muvaffak olamazdı. 

Geçen glln yine Perihanın 
huysuzluğu t uttu. Kilçük fey
lere sinirleniyor ve bllyllk 
lfllrilltlller çıkarıyordu. 

Kocası onu yatışbrmak içi~ : 
- Haydi, kalk, seninle si

nemaya gidelim, dedi, 

- istemem. 
- Muzikli bir bahçeye gi-

delim. 
- istemem. 
- Bir otomobil ıezmesi 

yapa •.. 
- İstemem. 
- MelAhatlere gl. .• 
- istemem. 
- Öyle ise bir iki 

z11ya uğrıyalım da 
beğen. 

- istemem. 

mağa

kumaş 

- Bak, o geçen 
terdiğin modeldeki 
yaptıra ... 

gtln gös
mantoyu 

- istemem. 
- Peki, ne isteran? 
- Hiç birşey. 
- Anladım amma bu huy· 

suzluğunun bir sebebi olacak. 
- Sebebi yok. 
- Eh, peki, bu böyle no 

vak.ite kakar devam eder? 
- Bilmem. 
- Fakat benim içime ıtıp-

heler dllşUyor. 
- Dllşstin. 

- Sen beni Bevmiyorsun. 
- Olabilir. 
- Bu ıekilde yaşıyabile-

ceğimize emin misin? 
- Onu da bilmem. 

- Öyle ise bunun bir ça
resine bakalım. 

- Bakalım. 
-Kanun diyor ki, şiddetli 

geçimsizlik ... 
- iyi, iyi. 

Mahkemeye müracaat 
edelim mi? 

- Camn nasıl isterse. 
- Senin canın nasıl istiyor? 
- Benim canım birşey is-

temiyor. 
- Öyle lıe ben gidiyorum. 
- Peki. 

Nereye diye sormıyor-
sun. 

Sormıyorum. 

- Ben babamın cvıne gi
diyorum. 

- Güle güle. 
- Sen de istediğin yere 

git. 
- Benim bHeceğim İf. 

- Bir daha yüz yftze gel· 
miyeceğiz. 

- Gelmiyelim. 
- Allaha ısmarladık. 
- Güle gllle. 
Kocası odadan dışan çı-

karken Perihan bağırdı; 
- Gel, gitme. 
- Ne var? 
- Haydi çıkahm, beni gez~ 

dir. Sinirlerim geçti. 

Sustular. Perihan tuvaletinl 
yapmıya gitti. K >cası düşiln
dti: "Tiyatroda ve sinemada 
gördüklerinin küçük bir sah
nesini yapmadan rahat ede
miyorlar. Piyes muharrirleri 
ve romancılar kadın nıhiyab· 
nı yazdıklarım iddia ederler. 
hakikatte ı, tersine. Kadınlar 
onlarm hayallerini tatbika 
kalkarlar. Bereket versin bi· 
zimki yalmz muhavere kısım
larmt taklitle iktifa ediyor . ., 

Resminizi Bize 
-, 

Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
A.bdülvalıit l 

Beg: Kanaat· 
\lr ve sami-
mldl. lşbozan
lık yapmaz, 
uysallığa mn
temayildir. Bir 

işte &nayak 
olmaz, menfa
dlerini israf 
etmez. 

~· 
Turhan B•g: Dllfllncelidir. 

Hia mevzula
J?iöt;;~~~~~-::ı rına 1 Akayı t 

kalmaz, bu u· 
ğurda menfa-

atlerini ihmal 
edebilir. Şıklı
ğı sever, bn
yUk giirünmek 
şöhret sahibi 
olmaktan haz
%eder. .. 

391K. R. Hanım: 
( Fotofrafı derccdllmtyecektlr ) 
Erkekleri taklit etmekten 

hazzeder, ev işlerini ihmal 
eder. Vazife hayatını daha 
cazip bulur. Şöhret ve ikbal 
sever, kendisinden bahsettir
mekten baz duyar. 

hikmet ~eg: Zeki ve ha
tırşinastır. Go
rültücll ve kav
gacı değildir. 
Fikren anlaı
mıya müte
mayildir. Teh
like ve mU~

kfilAt karşısın· 
da fazla mtı-

cadele etmez. 
Yorucu ve• 

maddi meıgaleden ziyade ilmi 
ve fikri mesaide mu•affak 

olur. 

* Mehmet Azadı begı 
mi ve müteva- · 
zidir. Muame
llbnda mllşkUl
pesent olmak· 
tan ziyade uy
sallığa müte
mayildir. Hile 
ve yalandan 

hazetmez. RD
fekuı tarafm-

dan çabuk kız· 
dınlır. MenfeatJerlnl 
nefsine hasretmez. 

,.aınız 

Mektebinizi Seçmeden Bize .. .. ~ 
• 

Sorunuz, izahat Alınız 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? Bu 
sene tahsilinizi ikmal etmek üzere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek iizere bütün mektepler hakkında her tllrlfl 
malumatı vermiye amadedir. Mektebinizi seçmeden e.
vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hakkında 
bizden malümat isteyiniz. 
Y alnı:ı cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffetmeyi 
unutmayınız. 

KUçUk Zahit Mektebi 
Ankarada İstanbul kıraa ta

nesinde Lütfü Bey: 
Gedikli Küçük Zabit mektebi

nin kayft ve kabul ,artlaranı 
aşağıya yazıyoruz: 

GedikJI KGçilk Zabit Hazırla• 
ma mektebi kaydl kabul şeraiti ı 

1 - Türk olmak, 
2 - Vücudilnün teşekkülitı 

ve sıhhati orduda her iklimde 
faal hizmete mGsait bulunmak 
( bu cihetin tcıabitl için şubeler 
talipleri, heyeti aıhhiyesl tam 
olan bir ha.tanede muayene et• 
tirerek rapor alacaklardır. Alell
de ebbbadan alınan raporlarla 
kaylt muamele1I yapılamaz.) 

3 - Ahlik n aeciye aahlbl 
olmak ve alleal auihal ,... şöhret 
aahibt olmamak (bu huauata ma
halle ihtiyar Heyetinden alınacak 
ilmühaber z:abıtaca muBaddak 
alacaktır.) 

· 4 - Yeni aşılandığını giSaterlr 
atı tabadetname1l getirmek ( ge
tirmediği takdirde mektep ba
ldmliğince •tılanacakbr.) 

5 - Gd. Kç. Z. olduktan 
sonra altı ıene orduda hizmet 
etmeyi bizzat veya veliıl tarafın
dan kabul Ye taahhüt olunmak, 
(Katibi Adilllkçe muıaddak ola
caktır.) 

6 - Sar'ıilı, uyku halinde ge
zer, aidikll, bayılma marad çır
pınmaya mfiptell olmadığı ve 
evli bulunmadığı hakkında talip· 
lerfn veya nlilerinin taahhüt 
senetleri (bu taahhüt ıenedi S 
numaradaki taahhut ıenedtla 
tevhit edilebilir). 

7 - Birinci, ikinci devrelere 
girmek için 15, üçüncü, dör
düncü devrelere girmek için 16, 
beşinci, alhncı devrelere girmek 
için 17 yatlarını bitirmiş bulun
mak farttır.22 yqını ikmal etmit 
olanlara kadar k.ayit · muameleal 
yapılır. Daha yaş1ılar kabul olun
maz. Halibaıırda İstanbul gedik· 
Jisinde bu aene birinci va ikinci 
deYreler açılmamııtır. Ve açıl

mıyacaktır. 

8 - hk veya orta meteplerde 
eanal tahıilde iken nakil ilmD· 
haberi almalarını müteakip mek· 
tebimize girmek istiyenler bil& 
imtihan yaf ve tahsiUerlne göre 
devrelere alınırlar. Nakli Umü• 
haberi alıp ta uzun müddet açıkta 
kalanlar ve bu ıuretle iktisap 
~ttiklerl malfimati unutanlar im· 
tibanla yaf •• tahıillerlne g8re 
devrelerden birine kayit ve ka
bul edilirler. 

* 9 - Gerek bb:zat H srerebe 
a1kerllk şubeleri va1ıta1Ue mek-
tebe müracaat edenlerden ıerattl 
kanuniyeyl haiz olanlu v• tali• 
matname mucibince muameleli 
evrakı tamam bulunanlar, her 
zaman mektebin kayit n kabul 
namzet defterlne kaylt edilirler. 
Ve talf plere bir numara verillr. 
Her talip ba defter mucibince 
sıra~ını beklemek mecburiyetin• 
dedır. Mart ve teırinievvel ayla• 
nnda vukubulacak imtihan neti• 
ceıinde mezun olacak talebe 
adedince kaylt va kabul 

0

namzet• 
lerile kadro noksanı ikmal edilir. 

10 - Mektebimfzde aenede llcl 
tedriı devresi vardır. Birind ted
riı devre1I haziranın .birinde baı
lar, tetrinievvel nihayetinde hitam 
bulur. ikinci tedTlı deYTe1I te,r1. 
ni1anl bidayetinde bqlar. Mart 
nihayetinde biter. Gerek hazlnın 
ve ierek teırlnlıanl tedrlı deT• 
releri için alınacak talebe kaydl 
kabul namzetlerinden alınır. Ve 
devral tedriılyeııln mubaıeretin
den 20 giln eVYel aılcerllJr ıube
lerl vasıtaslle k•ndilerlne tebligat 
yapılarak vaktinde mektepte bu· 
Junmaları temin edUlr. Mektepçe 
davet edilmeden ve tartnalllede 
muharrer evrakı tamamlamadaa 
mektebe gelenler açıkta kalırlar, 
kaydcdllmezlcr. 

latanbulda bulunan tall~Iar 
bizzat Zeytlnburnunda bulunu 
mektebe müracaatle muamelele
rini ikmal ettirirler ve bir na.mcet 
numaraaı alarak emre inth:u 
ederler. 

Taşrada buJunanlar ukerltlr 
şubelerine mOracaıat ederler. Şe
raite göre tekmil evraklarını 

itmam ettlkten sonra 'ubeler 
vaaıtasile evvelemf rde tetkik 
edilmek üzere yalnız evraklanru 
g6ndrirler. Ve mektepçe şubelw 
vasıtaaile kendilerine yapılacak 

tebligat dairesinde hareket eder• 
ler. Daha ziyade tafallit almak 
latiyenlerden f.tanbulda buluna.,. 
lar hergün mektebe n taıracla 
bulunanlar da aakerlfk tubelerlne 
mürac-t etmelidirler. • Ankarada Şükrü ve Muam· 
mer Beylere: 

lstanbulda da itseler• mee
canf JeyU talebe kabul etmiyor-
lu. Bu 1ene l~ln buna lmkia 
görmüyoruz. Fakat bu 1ene AR· 
kara Gaı:l en.tltUıOne leyll mee
capf talebe alacaklardır. Madem· 
ld Ankaradaamıı, .tlmdiden orayA 
mOracaat ederek talJp olunuıır. 

Bu ııuretle hem tahılllnld yap• 
mıf, hem de mealeğlnld tayla 
etml1 olununuz, 

Meclisteki Müzakerenin Zabıt
larını Aynen Yazıyor uz 

( B•t tarafı l lncl aayfada) 
ye ile yaldızhyarak saf ve te
miz fikirleri zehirlemek için 
sav aşmışlardı. 

Onlara da efendiler; "Gn
aahtır, yazıktır, ayıpbr, insaf 
ediniz, bu neıriyabnl% dolyısile 
millet biribirine giriyor,, nifak 
ve tikak başhyor dendii'f za
man, aynen bu günkiller gibi 
haykırıyorlardı: Hürriyet gidi· 
yor, s6yletmiyorlar, ağtzlan
mıza kilit vuruyorlar. Diyorlar
dJ. Zavallı hilrriyet 1 aeııin na• 
mma ne cinayetler iılendJ 
ve hilen de işleniyor. 

Serbesti gazetesine yazı ya• 
, zan Haıan F ehmiler o zaman· 

ki Fener patrikliği tarafından 
idare edilen Sadayı Millette 

ki Ahmet Samimler, VoJkancı• 
lar, Ali Kemaller, Refi Cevat• 
lar ve hempaları vatanın ha· 
rabelerinde &ten baykuşlar gt .. 
bl bağıra bağıra nihayet bir 
giln milleti boğmak, yok et
mek için, boğazımıza itllif si· 
cimi atanlarla birlikte ve ayni 
safta görilnmüflerdi. 

Tllrk milleti solmıyan nı
hundakl hayatiyetini, bu mllthft 
tehlikeye karşı da izhar ede· 
rek düşmana da ve bu vatan• 
sızlara da llyık olduklan c.,. 
zayı verdJ. Her birüıi birer 11 ... 

retle ve bilhassa Ali Kemal 
IAyık olduğu akibetile millet 
arasmdan yok oldular. 

(Devamı -• 4 
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Meger AbdülhamitDoktorun 
haçlarını Karısına lçirmiyor, Has
talık Ta Bundan Geçmiyormuş 

N AKiLİ: ZfY A ŞAKIR _ 58 
------------------( Her/ı11kkı mah/uztlar) 

Oturur oturmaz, Ah dlilha-
9-itı ınahir bir hasta bakıcı 
libt doktora anlatmaya baş· 
l•dı: 

- Dnn akşam, henUz yatsı 
••mazını bitirmiştim. Yanım
dald odada bir takım ıesler 
~İtUın. Gittim baktım. Kal-
f ' lllar toplanmıf, Kadmefendi 
de kay ediyordu. Onu, o halde 
tGrUr görmez korktum. O sı
tada kalfalardan birisi de iki 
defa def'i tabii olduğunu söy
lemez mi ?.. Ee.. artık haklı 
olarak telAşa başladım. Vakit 
leç olduğu için size haber 
Yollıyamadım. Hemen çay, nane 
kaynattık. Sabaha kadar hiç 
bY\lınadık. Sabaha karıı, ham
dolsun, biraz açıldı, fakat, bizi 
çok korkuttu .•• 

Dedi. 
AbdUlhamit, anlattıkça dok

tor gUlümsiyordu. Nihayet ce
•ap Yerdi: 

- Fazla telif buyurulmuf. 
korkulacak biç bir ıey yok. 
Sadece midelerini bozmuf ola
taklar. 

Abdillbamit, doktorun ltha
lllına karşı kendini mazur gös
termek lstiyerek: 

- Doktor Bey, mazur glS
tUnUz. Vakıa, ben biraz telllş
Çıyınıdır. Fakat, herkesin :r.:an
llettiği gibi korkumdan değil
dir. Ben korkak değil, ihtiyat-

'' bir adamım. Her şeye vak
tile çare bulunmasını isterim. 
Sonra .. Bu kadınımı da pek çok 
•everim. Kendisi tile yirmi sene
den ziyadedir ki beraber yaşa
rız. Allah rıızı olsun.. Beni bir 
&iln bile incitmemiştir. Bana 
ınuhabbeti ve riayeti vardır. 
Allahtan, peygamberden kor
icar. Namazını kılar. Bana bir 
fey olacak diye ödU kopa~ .. 
Böyle hir kadın için telaş edıl-
IDez mi?... · 

Abdülhamit, bu ıöıleri de-
rin bir heyecan ve muhabbet
le ılSylerken, Kadınefendi de 
oturduğu yerde mtlteva:zıane 

Ya:ıiyetler alıyor ye mUtema-

.&iyenı 
- Allah, Efendimize 8mür· 

ler venin.. Başımızdan ekıik 
•tmeıln... Diyordu. _ 

6 TeartnfHnl 

Kadınefendinin rahatsızlığı 
••vam ediyor. Her gün ikin
.tiye doğru alet geliyor ye, 
•erilen iJAçlara rağmen lıhal 
lıeıllmiyor. Abdnıhamlt, çok 

llltltee1&ir. 
1' 

Bugün doktoru g6rd0m. Ka-
dınefendinin rahatsızlığının de
"•ırı etmeıinden mlltehayyir, 
0 da, baıka ıeyden ıüphe
leııiyor. 

7 T•trlnlHnl 

Nihayet doktor işi anladı. 
t.!eğer AbdUlhamlt, verilen 
DAçlara müdahale etmiş. Ya
tılan reçetede, bilmediği llAç-
1-r olduğu için hastaya nr
llbeırıiş. Doktora kendi bildiği 
U&çlardan yazmasını tavsiye 

' 

- Yook 
O, benim .. Dok
torun bileceği 
iştir. Benim re
çetelerime mü-

dahale ede· 
meıainiz; eğer 

bana emniyet 
etmiyorsanıı ı 

başka doktor 
getirtiniz. 

Dedi. Doktor 
fena halde sinir
lenmişti. Söyler
eken sesi titri
yordu. Bu ase
bi ifade Ab
diilhamidin gu
ruruna dokun
du. Pek bo
zuldu. Belki o 
da ıert bir 
cevap vere-
cekti. Fakat her 
ne düşündü 
fıe, kendini A/ô.linide Aastalanan KadıneJendi 
derhal topladı. Adeta keli- nin biraz sertçe kaçtığını an-
meleri biribirine karıştırarak ; ladı. Vaziyetini kurtarmak için 

- Doktor Bey, rica ede- gülmiye başladı: 
rim... Vallahı benim sözlerim - Emniyetsizlik dediğimi 
emniyetsizlik için değildi. başka manaya anlamayınız 

Dedi. efendim, hani, belki hastahğı 
Kadınefendi de söze ka- anlayamndım filan %an buyru

lur. Maksat, hastamızın 
rıştı : 

- Y aniış anladmız, doktor 
bey. Kendileri evhamlıdır. 

Ha~a .. size emniyetsizlik ki· 
min aklından geçer ? 

Derken, doktor da sözleri-

biran evvel iadei afiyet bu
yurmalarıdır. 

Sözlerile işi yatıştırdı. 
Abdülhamit, Kadınefendiye 

sordu: 
(Arka11 ur ) 

Bilmecemizi 
Halledenler 

Çocuk 
Doğru 

Birincifik Mükafatı 
Galata Neltle Şirketi lbrahlm B. 

kısı Seher H. birinci mOklfat bir kol 
Hatl kaır.anmı,tır. 

Muhtıra Defteri Kazananlar 
Artuva Çiftlik tahrirat lıltibl Ruhi 

B. oı}lu Turgut, Ye91lköy MUheadla 
aokak !15 Fu:ıl Tevfik, SallhU mUhabare 
memuru Nuerat. Konya Aalanta9 ao· 
lı.ak 9 Şefik, Buru Gufpa9a caddeıl 
eıkl Bafdat oteli altında 16·2 Sabahat-
tin, Edirne Tahtııkale Kerutecl Sala· 
mon Efendi oğlu Rifat, Kumkapı D 
yoku' U H. Ş., Zonguldak A•ukat 
Tevfik B. otlu Naci, Adana Dlit•me 
mahallul 140 M. Fuıt, Konya kadHtro 
lıltlbl Salim, Ankarı Atpaurı kule 
uatl kartııında 45 Hamdi, ArtuYa 
ÇlftJfk tahrirat lrltlbf Ruhi B. •tlu 
Kurkut. Adana hDkGmet civarı ar:ı:ıhıJ· 
el Feyıı:I Efendi ynıhanHlnd• Kemal 
Şe•kJ, Bur1A Nuuhpa,a hamamı ıad· 

deıl 27 Nesibe ff. ye B. Jer. 

Kitap Kazananlar 
Konya Kuzgun kncılr mahallııl 11 

Nadire, Adana Poıta taahhUtlO rl9• 
memuru M. Zeki Beyden Doğan, Yoır;· 
gat CDmhurlyet M~ktebl taleheılndea 
Emine TOrkAn, Ankara Atpazan Çea-
rel Han !I Tahıln, Tekfrdat Orta mek
tep 770 Ahmet Hilmi, Samatya roda 
apartmanı Kamelya Cennetlik, Ankara 
Hlnr Demir lırka mahallnf U MUnfre, 
Artun Çlflllk tahrirat Jrltlbl Rahi 
Bey kııı Neriman, Adına Pallı 
mOdOrlOfft adli kı91m Şalı:lr Beyden 
Turan, Ankara Atpaıara yolcu,unda 
Plllv oğlu han lıarşııında !I Faik, 

Y t COmhurlyet mektebi muaJllml 
oııga' d 

Ahmet Turgut B. kın GOner, A ana 
R t B mahalleci 114 ıokak 6 Ali 

1 eşa •K d kli park kar911ı G!lıı!n, 
hsan, • 1 Y Nadire 

Salihli Avukat Hayri B. kııı 
A kara Mukaddem mahalleıl haymana 
~d l 4 A bdullıık, Edirne Ayteka

CI ea ncı Ahmet Ef. otlu lbrahhn, 

Vakkaa Beyden Mehmet, Ankara Hlur 

1 
Remeran Şemı~tlln mahalleal 3 Mlljgln 
Çorlu tapu memnru mahdumu Muıtafo 
F ev:ı:I, Konya lımetpafa mektebi .. 49 

Arif Bey ve Hanımlar. 

Kart Kazananlar 
EyUp Kmlmescit 32 Rauf, Ank•r; 

•nlan ban Meydanönü Keçeciler 
Ş11krü, u~mnköprU Şehıuvar Bek nıa· 
hıılleıi Hamam sokak 21 Nt'rkiz, onfjy~ 
lımet Pata mektebi 446 Türkan R 9 

teın, Ankara ön Cebeci Jl3 Rıdvan, 
Edfrne Türk lrlulievi mektebi Lieıer 
Bahar, Konya Türk Ticaret Bınk8~' 
muhaaebec:laf Haydar Beyden Ag~. • 
PetevnİY.al llıa11 ıınıf 10 No. 730 Halıl, 
Edirne Üçferefcll camii karş11ı berber 
Halit Bey "9aıt11ile Sadullah, Ankara 
Ulucanlar Anafarta mahallesi S Nlıııel, 
Urunköprll Muradiye mahalleal U bık

4 

lıal Ahmet Ef. biraderi HU18yln, An· 
lı.ara HIHr Devdfran 111aballe1I 
Mucit 1akak 9 Necibe, Senbenuva 
aelrtebl Mehmet Fabr&ttfn1 Kllylçl 
l!HI itanın ve Beyler. 

-"" r 
ONUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 11 
Guetemlıde an bet l'Unde bir 

wermekte olduğumw: Patronu 
lıedaYa almak fstlyorunız, bu 
lruponu lıe1lp saklayınııı •• U 
lrupoı" toplayınız. Patronlanmııı
dan pek memnun olacaksınıı. 

Patronhı.r ncşredlldlklerl giln• 
den !Ubaren fıtanbul karllorlmh 
lılr ha~a, taşra karllcrimlz oıı 
rl1n içinde kuponlarını g5nder· 
melidirler. Bu mUddet geçtikten 
aonra kuponlıır kabul edilıneı. 

Ahmet Cevat 
Fikirlerini Söy-

1 üyor 

• 

( Baıtarafı 1 inci Hyfada ) 
irade ile müdahale yalmz 

ııtılah lisanında olabilir. Be
nim kanaatim şudur: lhtiralar, 
keşifler memlekete müdahale
sizce giriyor. Bu ihtiralarla 
beraber radyo. telefon, tren 
fibi kelime1er de lisana kendi· 
tikleri oden girmiş bulunuyorlar. 

Bu gibi tabirlerin muka
billerini aramak beyhude bir 
zahmet olur. Bugün hiçbiri
miz istasiyon ve tren sözleri 
yerine mevkif, katar demi
yoruz, Bütiln ilmi ve fenni 
ııblahlarda dilimize bu türlü 
gireceklerdir. Bu, iş hadisatın 
cebrile ve kendiliğinden louve
rir. Maarif \'ekaletinin yeni 
basılan resml kitaplarında bile 

hikmeti tabiiye denmiyor.Bunun 
beynelmilel maruf tabiri olan 
fizik kelimesi istimal ediliyor. 

Istılahların öğretilmesi me
ıelesine gelince, nasıl seki? 
ya<ındaki çocuklara ta mel<· 
te; sıralarında desimetre, k'.
logram gibi Greko Jetin ıs 
talahları mU~külAtsızçn tali:•1 
edebiliyorsak, diğerlerini rl ; 
öylece öğretebiliriz. Biz fara
za kilometredeki kilo kelime
si yerine bin ve eczayı gös
teren mil kelimesi yerine de 
türkçede mevcut olan min 
kelimesini kullanabiliriz. Fakat 
nasıl buna hiç kimse ra
zı olamazsa, faraza ihhsas 
sahibi olan bir nebatat ilimi de 
Greko latin tabiratı bu tarzda 
tercüme etmeği arzu etmez. 

Böylece, insan herhangi bir 
lisandan herhangi bir kitabı 
okurken artık güçlllk çekmi
yecekf r. Bence e~I~i ıst~lahlar 
dahi 1 m men degışmelı, yal
nız u.rı. ı.ı ni ve edebi lisana 
girmiş olanlar kalmalıdır. 

Kongre Meselesi 
- Blitün dil meselelerinin 

halli için alAkadarlardan mll
rekkep bir kongrenin toplan- . 
masma taraftar mısınız? ' 

- Bu hususta •Öz •Öy
lemek için ihtiyaçları nazarı 
itibara almak IAzım. Öyle 
iş!er vardır ki şahsi teşebblis
le olal i ir. Yine öyleleri var
dır ki bunları devletin hima
yesi icap eder. Fikrimce her
şeyden evvel bir ansiklopedi
ye ihtiyacımız vardır. Avru
pamn ikinci derecedeki mil
letleri bile 8 • 1 O defa basıl· 
mıı ansiklopedilere maliktir
ler. Biz bu işte çok geriyiz. 
BUyU"\c inkılAbı yapan büyük 
kurtarıcı böyle bir teıeb
büaü yüksek himayeleri al
tına almalı ve böylece 
büyük bir " Gazi Ansiklope
disi,, vücude getirilmelidir. 

Şayet bu ansiklopedi me
selesi şahsi teşebbilslere bıra
kılacak olursa zannımca bir 
asırda bile bu eser meydana 
getirilemez. Bunu ben çok 
mümkün görüyorum. Devlete 
de büyük bir masrafa mal 
olmıyacaktır. Şayet Dil Encü
menine hasredilmiş olan para 
bu iıe hasredilecek olsa, bir
kaç ıene içinde llç beş miıli 
iı çıkarılabilir. 

Bu bUyUk teşebbOsil baıa
rırken nıemleketin diğer mfl
tehassıslarmdan da istifade 
edilecektir. 

Dil Encümeni 
Demek oluyor ki muvakkat 

bir kongrenin toplanmasından 
ıiyade şimdiJik en bilyUk iti bir 
ansiklopedi mc:ydana getirmek 
olan bir Dil encümenine ihti
yaç vardır. Bu encümen 3 • 5 
daimt ezadan mürekkep ihıar, 
tertip işlerini görecek bir 
heyetten ibaret olabilir. Bunun 
birçok ta muhabir azaları 
olur. Encümen yanına istediği 
kadar lisan bilir gençlerden 
kAtip alabilir. 

• • 

• 
ı 

1 - Kayıt ve kabul muamelesi l eylül 931 salı gUnUnden 
baıliyacak Ye 30 eyini 931 çarşamba gUnil akşamına kadar 
deYam edecektir. 

2 - Kayıt Ye kabul 
akıamları saat (16) on 
mllracaat edileceektir. 

için hergUn sabahları saat (10) dan 
alt.ya kadar mektep müdUrlilğlln• 

3 - Mektebin (ULUMU ALlYEI TiCARİYE) k1smına : 
A Tam devreli liseleri ikmal etmiş Hanım Ye Efendiler 
B - Darlllfünun fakUltelerile lll mekteplerden mezun 

olanlar veya nakil ıuretile ıelenler. Nakil ıurctlle 
gelecek olanJann ela herhalde llıe mezunu olma
ları ıartbr. 

D - Lfae ve Ali mektepler derecesinde olduğu bUkft
metçe tasdik edllmit ecnebi mekteplerinden ıaha· 
detnameli olanlar, imtihansız kabul olunurlar. 
Ancak ecnebi mektebi mezunları ile ecnebi tica• 
ret mekteplerinden mukabil devrelere naklen 
alınacak olanlar (Ttirkçeden imtihan olunacaklar
dır.) 

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

8 
c 

D 

Efendiler. 
Orta mektepleri ikmal eden Hanım ve Efendiler. 
Orta ticaret mektepleri ile dörder senelik ilk 
ticaret mekteplerine muadil olduğu tasdik edilen 
ihtisas ve meslek mekteplerinden mezun bulu
nanlar. 
Bu derecelerde oldukları hükumetçe tasdik edil
miş ecnebi mekteplerinden ıahadetnamell olanlar. 
(Bu gibilerin Tllrkçeden imtihan vermeleri ıartbr.) 

5 - D6rder senelik ilk ticaret mekteplerinden gelenler 
(Bu mektepleri ikmal ederek şahadetname almıı olanlar bili 
imtihan YUksekTicaret kısmının ikinci sınıfına ve bu ikinci 
11nıfta okunan derslerin umumundan imtihan vermek p.rtilo 
de üçüncü aınıfına kabul edilirler. Bu mekteplerin GçUncU 
ıınıfından naklen gelecek talebeler imtihansız Yüksek Ticare
tin birinci ımıfına alınacaklardır.) 

6 - Mektebin ( ORTA TiCARET) kısmına: 

A 

B 

c 
D 

Liselerin birinci devrelerinde altıncı Ye yedinci 
ıınıfları bitirmiş olanlar. 
Orta mekteplerde altıncı YO yedinci sınıf tahsilini 
görmüş bulunanlar. 
Tam devreli ilk mekteklerden mezun olanlar. 
Bu derecelerde olduğu hükumetçe tasdik edilmlt 
ecnebi mekteplerden şahadetname alanlar. Bili 
imtihan kayit ve kabul olunnrlar, Ancak ecnebi 

mekteplerden gelenlerin Türkçeden imtihan ver .. 
meleri lazımdır. 

E - Orta ticaret mektebine alınacak talebenin miktan 
tahdit edildiğinden mllracaat edenler muayyen 

miktardan fazla olursa her ıeneki gibi kayit mua
melesi yirmi beş eylUlde kesilecek ve aralarmda 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. imtihan ıeraiti 
mektebin divanhanesinde ilin edilecektir. 

F - YUksek ticaret kısmına girecek Hamın ve Efen· 
dilerin yaşlan on beşten qağı ve yirmi birden 
yukarı olmıyacak ve orta kıama kabul edilecek
lerin yaşları da on Uçteo dun ve on ıeldzdea 

efzun bulunmıyacakbr. ULÜMU ALIYEI TiCA
Ri iE KISMI iÇiN YAŞ MEVZUBAS DEGlLDIR. 

DIGER ŞERAiT 
1 Her üç kısım için milracaat edenler mektep idaresln· 

den alacakları beyannameyi dolduracaklar. 
2 - Mektep müdürlüğüne hitaben yazılacak bir iıtidaname 

ile mDracaat edilecektir .. istidanameye atideki vesaik merbut 

bulunacakbr. 
A - Okudukları mekteplerin ıahadetname veya tasdik· 

nameleri ye nakil ilmühaberleri. 
B Hüviyet cüzdani 
P Tasdikli ııhhat Ye aşı raporları 
C Zabıtaca tasdik edilmiş hUsnilhal varakam 
Ç Ufak kıt' ada Uç adet fotoğraf 

Mektep niharidir; tedrisat günün nısfına kadar devam eder. 
idare, Anadoludan gelecek talebenin ibatelerile ve diğer 
ihtiyaçlarına medar olacak hususi teşebbüsatta bulunur. 

B heyet bir taraftan an
ılklopedi itile, diğer taraftan 
da llıamn kllltlirUne mUteallık 
meselelerle uğraşır. icap eden 
kelimeleri miitehassıslarına 
•erir. Yalnız berşey bu encü
menin tetkikinden geçmeli
dir ki redaksiyonda bir vah-
det temin edilebilsin. Bll da
lmJ dil heyetinin uğraşacağı 
bir mesele kalıyor: O da imlA 
lOgatinin reviziyonudur. Gö
rüyoruz ki daha şimdiden 
bazı ku~urlar meydana çık-

mıştır. Dil EncUmeni lügati 
yaparken bu kusuru, ikiliği 
ıörmüştUr . Fakat millete, 
alelacele • yazdırmak için 
en kolay ve en kısa yolu bul-
muş ve göstermiştir. 

Bence bir teşekküle daha 
lüzum var ki o da Fransız 
Akademisi nev'inden bir aka
demidir. Abdülhak Hamit, 
Ahmet Rasim, Necip Asım 
gibi muhterem :zevatm yeri, 
böyle harsi bir meclistir, aka· 
demidir. 
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İstanbul 20 Ağustos 1931 

- Kapanan fiatlar -

NUKUT 
fıterlln 
Dolar Amerikan 
20 Frank Fransu• 
20 Liret halyan 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunıan 
2t Frank lıriçr• 
IO Leva Bulgar 
1 Florin Felemenk 

to Koron Çekoalovak 
1 Şllln Avusturya 
1 Rayhşmark Almany• 
1 Zelotl Lehlstaıı 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yuııoılavya 

1 Çervoneç Sovyet 

KAMBİYO 
Londra 1 lıterlln k\lruı 
NGy. 1 Türk llrası dolar 
Parla 1 Türk llruı Frank 
Mlllno l ,. ,, Liret 
BrDksel 1 ,, ,, Belga 
Clnena 1 ,, • Frank 
Scfya 1 n ,, Leva 
Ameaterdam 1 T. ,, Florin 
Madrlt 1 Tür lirası Pezta 
Berlln 1 ,. ,, Mark 
Varşova 1 ,. ., ZelotJ 
BOkreı 20 Ley kurut 
Rmıya 1 Çervoncvfç kurut 

1030,-
211,00 
166,SO 
221,SO 
116, 
54,50-

815, 
30,00 
84,00 

123,S7-
29,7S 
49,S0,-
22,75 
24,75,-
75,00 .-

1030,-
0,47,22-

12,03,5() 
9,01,SO
!I 38,50 

2,42,60 
65,10-
1,17, -

s,ss,ocı-

1199110,-
4,20 

79,33,-
1088-

Mahmut Şevket Paşa -Türk
Hopadan 

Çanakkale - Türk - Antalya 
Mersinden 

Mersin - TOrk • Ayvalıktan 
GUzel Bandırma - Türk ~ 

Bandırmadan 

Gülnihal - TOrk - Bandır
madan 

İzmit - Tilrk - lzmitten 
NilUfer - TUrk - Mudanya 

Gemlikten 

Cide - Tilrk - Cideden 
Bartın - Türk - Cideden 

Prinçipesa Marya - Roman-
ya - Köatenceden 

Bugün Gidecek vapurlar 
lnebolu - Türk • Antalya 

Mersine 

Marmara - Türk - Mudanya 
Gemliğe 

Feyyaz - Türk - Bandırmaya 
Uğur - Türk - lzmite 

SEYRISEFAIN 
Merke.z acenta ı Galatata K~prO 

batı B. 2362. Şube A. Sirkeci MU• 
hUrdar ude han 2. 2740 

IZMIR SÜR'AT POST ASI 
( GUlcemal) 23 Ağustos 

pazar 14,30 da Galata nh-
tımından. 

BOZCAADA POSTASI 
(Ereğli) 23 Ağustos pazar 

17 de idare nhtınıından 
kalkacaktır. 

İdarece aşağıda ismi ya-
zıh malzeme pazarlık ile 
aatm almacakbr. Teminat 
% 10 dur. 

İhale 22-8-931 ıaat 16,30 
meşe kütük, saç, köşebent 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lut fi 
GÜLHANE SERIRlY ATI 
MUALL İMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
rillyet karşısı 15 No. 
Muayenehane Telefon l.ta11bul 2S2S 
lkametglhı: " ,. 223' 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ~ 

iSTİKLAL LiSESi 
Orta ve Lise kııımlarlnı muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe Kaydına Başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri J 2 den 17 ye kadar 

.. müracaat olunabilir. Şehzadebatı - Telefon 22534 

• 

1 stanbul AdliyeLevazımDairesinden 
İstanbul Adliye dairesi kaloriferi için 270 ton kriple maden 

kömürü mübayaa edileceğinden taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de Eylülün 10 ucu perıembe saat 15 te Defterdar
lıkta müteşekkil komisyona müracaatları. 

Çocuk Velilerinin Nazarı Dikkatine 
Harbiyede Belvü Bahçesinde tertip edilen muazzam 

ı Sünnet Oügünü için her gün saat dörtte bahçe müdüriyetine 
IJ müracaatle çocukl::ırımzı kayit ettiriniz. ..ıııı!l• .. ra-• 

umumıye, iştahsızlık ve kuvvets:zlik 
bl\yilk f aide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

r 1 
lıyaa yanında 

J• D HORHORUN• Beyoflu, Toka~· 
mektep sokak 

l- Cilt ve emrazı ı.U.hravtye ted nlhaneal Heri'lla Hbıbtaa ak~5ama kadar 

ŞiŞLi - OSMANBEY 

YENi TORKiYE MEKTEBi 
Mildllr ve müessisi: Seniha Nafiz H. 

YUVA, iLK, ORTA 
Cumartesi, Pazartesi Perıembe 

kaydedilmektedir. 

Taşra Bayilerinin 
Nazarı Dikkatine 

istenildiği şekilde paket 
yapılmak şartile gazete al
mak istiyen taşra bayileri 
lstanbulda Ankara cadde
sinde Feyzi Ahmet hanında 

1 
lzmir gazete bayiliğine 
müracaat etsin . 

İstanbul 4 üncü icra memur• 
luğund:n: Bcyoğlunda Ktlbur
nunda lıkembecl ıokllğında eski 
60 yeni 42 No. hanede iken el-
yevm ikametgahı meçhul Perün 
Agavni hanıma, 

Madam Melinnya olan borcu• 
~uzdan dolayı Beyoğlunda Kıl-
burnunda işkembeci ıokatmda 
eski 60 yeni 42 No. hane borcu-
nuzun ademi teaviyeainden do
layı bllmüzayede füruht edilece
ğinden tarihi ilindan itibaren 
bir ay zarfında borcunuzu tediye 
etmeniz veya icra Dairealne m6-
racaatla itirazınız olduğu takdir
de dermeyan eylemenb hakkın-

J 
da birinci ihbarname makamına 
kaim olmak üzere illa olunur. 

İnegöl Sulh Hikimlitlndenı 
lıtanbulda Fatihte Firuz Ata 
mahallesinin toprak •okltında 
21 numaralı hanede mukayyet 
ve muvakkaten lnegöl6n cuma 
mahalleılnde mukim ve Fatih 
kazaıı emvalinden 15751 No. 
cüzdanla Eytam ve Eramll maatı 
almakta olan ıehlt yüzbaıı Halil 
Salih Efendi kerlmeal küç6k 
Halilenin vaaiıl büyük nlideal 
Seher Hanımın 7. 7.931 tarihinde 
vefatına binaen muhtacı veaayet 
olan küçllk Hallleye ana baba 
bir bilyOk hemflreal MGeyyet 
Hanımın 4-S.931 tarihinde mah• 
kemece vaal tayinine karar ve
rlldlğl ilin olunur. 

FEYZİATİ 
Liseleri Müdürlüğünden 

Eylül birinden itibaren 1 inci 
ve 2 inci devre mezuniyet lmti. 
hanlarına ve 15 inde diğer 
sınıfların ikmal imtihanların• 
baflanacağından alakadar tale-
benin mektebe müracaatlan lü
zumu beyan olunur 

Beyoğlu Tapu Müdürlüğünden ı Be· 
yoğlu Tapu ve Kadaatro Başmcmurhr 
ğundan 26 - Mayıı - 931 tarihli tapu 
ıenedlle mutaaarrıf olduğu KHımpa,a
da KUçUk Piyale ınahalleılnln Arnavut 
ıokağ"ındı eakl ve yeni 19 numaralı 
ah9ap haneyi kızı Sabire Hanıma 

1atacığından bıhılle idareye müracaat 
eyllyen Süleyman Ağaya ait defatlri 

mlldevvere kaydlnln tubcı!nde11 hin! 
lıtln1ahında mukayyet bulundutu uy
fanın ıUtunu mahıuıu yırtık olması 
dolayıılle haclı. olup olmadığ"ı tahakkuk 
ettirilmediğinden mezkQr gayri menkulü 
hacı.ile allkadar her hangi bir t•hıın 

mevcudiyeti halinde nlhayat bir ay 
.zarfında 93113961 muamele numurulle 
ldareya IUr:umu mllraeaatl llAn olnnur. 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL 

1 
Galatada Karak8y paluta Telefoaı 
Beyoil11 5711-S lıtanbul tlll tııbeılı 
"Merku POltaaHI lttlHllnde Alla· 

lemc:I han, Teleloıu lıt. S69 

Bilumum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

Saraçhanebaıında Mllnir Paıa konaklannda 

L~:. :: ~~~~ HAYRİYE LiSELi 1 Ana - ilk 
Orta-Lise 

Tekmil 11nıfları mevcuttur. Kayde baılanmıştır. Tedrlaat, Türkçe, Fransııca ve fngillıcedir. Talebe 
aabah nlerinden mektebin otomoblllerile alınır ve aktam ayni vuıta ile evlerine gönderilir. 

Her gün 10 tlan 18 e kadar mOracaat edllebUlr. Telefon ı 20530 

YÜKSEK ORMAN MEKTEBi 
fstanbulda Boğaziçinde Bllytıkderede Bahçe köyilndedir. Tahsil milddeti Uç sene 11Alb 

sömester,,dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her tUrltl ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mtihendisl diplomasını alırlar. 

ORMAN MÜHENDİSİ OLMAK lCrlN: 
Yüksek Orman ' M ek tehi ne yazılma ve alınma şartları 

1 - TalipJerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmaları, 
2 - Yaşlarının 18 den a,ağı ve 25 ten yukarı olmamaıı, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahıilde bulundukları Maarif V ekAletince 

tasdikli lise ve muadili şahadetnameli olmaları, 
4 - İyi ahlaklı olduğu ve hiçbir gfına cezaya çarpılacak it ve hareketlerde bulunmadı

ğını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan İhtiyar heyeti mazbatasına malilt ol
maları, 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ve söyleme uzuvları tam ve 

diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe, biniciliğe mütahammil olduğunu açıkça tasdik 
eden doktor raporu almaları lazımdır, 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep şnhadetnamesini hiiviyet 
cüzdanını, aşi kağıdını İstanbul' da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
istidaya iliştirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orm:ın Müdürlüklerine ve yahut 
en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usuli dairesni<le ve nümunesi 
gibi Noterlikten musaddak taahhüt senedi vermeleri lazımdır. 

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

Taşradan gelecek talebenin yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yüksek Orman Mektebine girmek fizere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı bera
berlerinde 

Dr. ALİ VAHİT BEYiN 
YILDIZ ÇOCUK UNU 

Hububatın fosforlu maddelerini ve vitamini havid"r. Kolay 

hazmedilecek fekle konulmuştur. 

Bunun için bilhasaa zayıf ve abdeıti bozuk ve kemik 
hastalığı olan çocuklara mükemmel b"r gıdadır. Bu Un ile 

çocuğun kilosu şayanı hayret derecede artar. 

Umumi depcsu: Hasan Ecza deposu 

Eskişehir Mahalli Mu
hasebe Müdürlüğünden 

Muhasebei hususiyeye ait Eskişehir memleket hastanesinin 
ihtiyacı için tahminen 2500 liralık edeviye ve alitı cerrahiye 
ile emrazı zühreviye ilaç ve maleıemesi ve 20 adet yerli 
mamulatından bir yataklık karyola ve bir adet sekiz gözlü 

yemek sobası 26 Ağustos 931 çarşamba günü saat dörtte 
Eskişehir Vilayet Encümenince ihale edilmek üzere münaka-

saya ko:ıulmuştur. İştirak edeceklerin listeyi görmek ve vermek 
üzere müdüriyeti mezkureye müracaat etmeleri ilan olunur. 

~ROBERT KOLEC.._ 
Kolec kısmı - AU mühendis kısmı - S.nnayi kurları 

Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical 

B11m••••'Ciı:ii'Waz-=2z•~ tavsiye olunur. 

• 
Iktısat V ekiletinden: 
Ankara'da inşa edilmekte bulunan zirai ve l:aytari ensti

tülerin 4284 lira bedeli keşifli büyük su havuzu ile tohum 
ıslah istasyonu binasına muktazi suyun isalesi 21 gUn müddetle 
kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 

Evrakı fenniye ve projesi enstitlller inşaat fen 1-:eyetinden 
yerilmektedir. 

Taliplerin bedeli keşif Uı:erinden % 7,5 teminatlan ve 
ehliyeti fenniye vesikaları ile birlikte ihale gün il olan 7-9-93 l 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat on dörtte ziraat müste
şarlığı kısmında mUteşekkil inşaat komisyonuna mllracaatlan 
ilin olunur. 

Maarif Vekaleti Terzilik Mektebi 
Müdürlüğünden 

1 - Talebe kayit ve kabultine başlanmııtır. (15 - ağuıtoı 
15 - eyini) 

2 - Mektebe kaydolunabilmek için ( Asgari ilkmektep 
ıahadetnamesl, sıhhat, göz raporlıan, &fi ıahadetnamesi, nüfus 
tezkeresi, ve dört vesika fotoğrafı) ibraı etmek IAı:ımdır. 

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

4 - Yaı 13-17 olacakbr. 
5 - Mezuniyet ve ikmal imtihanları 10 eylnlden 25 eylU

le kadar icra edilecektir. 
6 - işbu imtihanlara dahil talebelerin l-10 eylüle kadar 

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

ihtira berat veya imtiyazınıııı 
planlarınızı ve modellerinlzi Şi
kago'da 14 eylülden 20 teırinie\'
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGID~ 
teşhir edıniz. 

Sergiyi binlerce fabrikatörler 
ve alıcılar ziyaret ederek bu ih• 
tira beratlarını aatmak için muh-
terilerin eliııo geçmit en büyilk 
fıraattır. Hemende bütün fabri
kalar yeni icat ve lhtiralan gör
mek üzere ıergiye mümeHiller 
göndereceklerdir. 
Reıim ve modellerlnizl teıhir 

ücreti 28 dolardır. Bizim huıuıf 
ıergi memur ve ıahcılarımıa be
rat ve lmtiyadarınızı fabrikatör• 
lere gösterecek vo onlan ıizlnl• 
temaaa koyacaktır. Bunun lçirı 
aynca komisyon ücreti ahnmaz. 
Berat ve modelinizi ve kira be• 
deli olan 28 doları dotrudan 
doğruya bize gönderiniz. Sil• 
aerginin nihayetinde mufaual 
rapor verilecektir. 

Adrea: lnternatlonal Patent Exposl
tlon Co. Marchandlse Mart. Chlcago• 
U. S. A. 

Kadıköy İcra Dairesinden : 
~ir borçtan dolayı mahcuı 

olan masa ve sandalya ve aaire 
27-8-931 perşembe günU ıaat 
14 ten 16 buçuğa kadar Ka
dıköy pazar mahallinde sa· 
tılacağmdan telllliye ve ihale. 
pul bedelleri milşteriıine ait 
olmak üzere talip olanlann 
orada bulunacak memura mil· 
racaatları ilan olunur. 

Do~um ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eski HilAliahmer binast 
No. 10 Telefon lst. 2622 

SON POSTA 
evml, Slyaat, Handı. •• Hal.le ıautcıı -&.lanı t.t-bııI. Nunaosman&,. 

Şeref aokajı SS • Jl 

Telef.,. latanb11l • llHJ 
POlta k11hııu: lataıabıal - 741 
Telpalı latanbıal SON POSTA 

ABONE FIATI 
TORKIYB ECNE~l 

1400 ıu. ıs-• 2700 kt. 

750 • 6 A7 HOO,. -• J • '°' . 
uo • ı .. soo. 

Gelenevrak gvrl verllm31. 

lılnlıırdaıı mualiyot alı 'I :ı 'ı. 

MA TBAAİ EBÜZZİ' \ 
Sahlplerlı Ali Ekrem, Selim R gıP 
Ne9rlyat Mildllril ı Selim Rı~•P 


