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HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkın ı~Szüdilr ı Halk bunun la garür. 
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TERKOS, -r AZMİNA T VERMELİDİR 
SiViL TAYYARECiLiK YAPILAMAZ MI? \Neşriyat Davası JBir Avukat 'l-~ ___ D __ i_l __ A_n __ k_e_t_i ____ ~J • 

Tayyare Cemiyeti De Akşam Aleyhine Bir 8 Ay l.şte.n 
Dava Daha Açıldı Menedıldı Reşat Nuri Bey 

Fikirlerini Söylüyor Fikrini Anlatıyor 
Günün ihtiyaçları Bu Teşkilatı 

Bir Zaruret Haline Getirmiştir 
Amerikalı tayyareci Bord

lllan ile Polandonun Nevyork
tan bir uçuşta lstanbula ıeliı· 
leri etrafında söylenen ve 
yazılan birçok ıeyler bize öğ
retti ki Türk çocukları içinde 
cidden cesur ve kabiliyetli 
insanlar vardır ki buna benzer 
uçuş rekorları tesis edebilecek 
kudrettedirler, fakat bu gibi 
teşebbüslerin muvaffak netice 
verebilmesi için ayrıca bir 
havacılık sanayii tesisi zaru-
reti vardır. Yoksa bir lngi
liz motörünll bir Franuz 
tayyaresine yerleştirmek veya 
bir Alman tayyaresine bir Ja
pon motörU koymakla iş yapı
lamaz. Yine bu arada, bu 
meslekte vücudü yıpranmış 
lnsanlann havackhğan inkişafı 
İçin tavsiye ettikleri ıey, re.t
in! tayyareciliğin yanında aivil 
tayyarecilik teıkilltına da 
Dıevki verilmesi lüzumunu bil
diriyordu. 

Bu mllnasebe-tle ismi geçen 
~e büyük bir uçuf için lbım
gelen vesaiti temin edebilecek 
nıevkide olan Tayyare Cemi
)'etioin de fikrini almak el· 
bette ki fay<lalı olurdu. 

Bundan dolayıdır ki elyevm 
Yal ovada bu) un an Tayyare 
Cemiyeti Reisi ve Rize meb •u
ıu Fuat Beye müracaat ederek 
cemiyetin Türk tayyarecileri ta
rafından bir İstanbul - Nevyork 
bava ziyareti hakkında dilşiin· 
cesini sorduk. Fuat B. bize fU 
cevabı veriyor: 

Taggar• Cemiyeti Reisi 
. Fı:at B. 

" Tayyare Cemiyeti bugiln 
blUlin vesaitini kuvayi havai
yenin takviyesine tahsiı etmiş
tir.,, Cemiyetin tavazzuh eden 
bu fikri önüde akla gelebile
cek şey şudur: 

Tayyare, İstikbalin her saha· 
da istifade olunabilecek çok 
faydalı bir vasıtasıdır. Bu vasıta 
ile halk ne kadar evvel istinas 
peyda ederse o nisbette mem
leket istifade etmit olur. 

Şu halde ya Tay~are Ce· 
miyetine mülhak bır şube 
halinde veya ondan ayn, fa
kat murakabeye tabi bir sivil 
havacılık teşkilatına batla
makta mahzur olmasa gerektir. 
(Devamı 3 üncü aayfada) 

T erkos Şirketi Harikzedelerin 
Zararlarını Ödemelidir 

Geçenkl yangın faciasında Niıantaşı semtinin en mühim 
parçası harabeye döndü, yüz kadar ev . ve dUkkl~ kili 
oldu. En bUyUk resmi makam olan Vıliyetle po!ıs v~ 
gazeteler ıu noktada ittif~k etti : Y ~ngın_ın. bu fecı şeklı 
almasının hakiki mllsebbibı Terkos Şırketıdır. 

Şirketin ıehri ıusuz bırakmakta göster?iği bu inat, 
artık bu ılrketin cezasız bırakılmamaaını ııddetle emre-

d~o~ . 
Birçok sigorta tfrketleri, ıirket aleyh~nde dava açm~ya 

k · ı d'r Fakat birçok evler sıgortasızdır. Sahıp· arar vermış er ı . . 
ı · d klan .ıtciz bir vaziyettedırler. Son Posta 
erı ava açma a • 

b 'b' k' I mına ve cirket aleyhme dava açmaya u gı ı ımse er na y 

karar vermiıtir. . 
Y d 

x nlerden bergün Galatada Dördiin-angm an zarar gure • 
.. N M'th t C al Beye müracaat ederek namımıza cu oter ı a em . . . 

hazırlanmı vekiletnameyi imza etmelerım. ve bıze zarar• 

ı ş . d' 1 • i · ca ederız. Son Posta, 
arının miktarını bıl ırme erın rı il 

harikzedelerin bu davalarını kendi avukatları vasıta& e 

takip ettirecektir. 
G t . bu davanın kazanılarak harikzedelere zarar 

aze emız, k 'd' · ·ı "· anı ır ve ziyanlarının tazmin ettm ecegıne · . . 
1 

k 
Acele ediniz ve Notere gidip vekllet?a?1~~ı tmza ıyara 

bize zarar ve zlyanınızın miktarını btldırınız. 

Müddeiumumilik tarafından 
Akıam gazetesi aleyhinde yeni 
bir dava açılmıştır. Bu dava, 
mezkur raıetede naşredilmek
te olan " Rahip ve rahibeler 
arasında" unvanlı tefrikadan 
doğan ve muharririle Akşam 
Mes'ul MOdUrünUn mahkiimi· 
yetini icap ettiren karar mn
nasebetile Muharrir Vail Nu
rettin Bey tarafından yazılan 
ve matbuat davalarında Joriye 
ihtiyaç bulunduğunu iddia ve 
müdafaa eden yazıdan doğ
muştur. 

Müddeiumumilik bu yazıyı, 
karar veren mahkemeyi tahkir 
edici mahiyette bulmaktadır. 

Yangın 
Kulelerinin 
Sahibi Kimdir? 

Müteşebbis bir heyet Maliye 
Vekaletine müracaat ederek 
Galata ve Beyazıt yangın ku
lelerine asansör kurmak tekli
finde bulaomq. Vek•Jet bu 
teklifi muvafık bulmu' ye 

arada bir de mukavele projesi 
hazar lanmıştır. 

Galatanın Meşhur Kuld•İ 

Halbuki İstanbul Belediyesi 
bu iki kulenin kendisine ait 
olduğunu ve kendisi uanıöril 
işleteceğini ileri sürdüğil için 
mukavelenin imzaıı geri kal
mııtır. 

Fakat grup milmessilleri dün 
Tapu idaresine müracaat ede· 
rek kulelerin kayıtlarını bul
durmuşlar ve bu kayıtlardan 
kulelerin Maliyeye ait olduğu 
anlatılmıştır. Bu vaı:iyete na
zaran Maliye ile yapılan mu
kavelenin imzalanmamasına se· 
bep kalmamıştır. 

Bir Hava Mucizesi 
Lizbon, 12 (A.A) - Bir 

yüzbaşının kumandasındaki bir 
tayyare dllşerek parçalanmıştır. 
Pilota bir 9ey olmamışlar. 

/ 

Hafız Hulusi Beg 

f stanbul barosunun 448 sicil 
numarasında kayitli Avukat 
Hafız Hulusi B yin avukatlık 
kanununun beşinci ve dahili 
oizamnar:ıenin 57 inci madde-

lerine tevfikan sekiz ay müddet· 
le avukatlıktan men•i hakkm-

> ela Baro inzibat meclisince 
~arar verilmiştir. . 

Bir istifa 
Bahçe Fırka Reisi 

istifa Etti 

"Büyük Bir Ekseriyet Tarafından Kullanılmıyan 
Kelimeleri Dilimize Sokmıya Çalışmak 

Nafile Bir Gayrettir.,, 
Dil Encümeninin sabık bir • 

uzvu olmak itibarile Reşat 

Nuri Beyin sözleri iki kat 
ehemmiyetlidir. Verdiği cevap
larda mllteveffa Encümenin 
müdafaasına ve dirilmesi te· 
mennilerine tesadüf ediliyor. 
Bu, bir nevi müdafaai nefistir 
ki tabii görülmesi lazımdır. 

Reşat Nuri Bey, "alfabede, 
imla ve gramerde bazı tadilata 
taraftar olup olmadığım,, töyle 
izah ediyor: 

Reşat Nuri beg 

- Alfabemizin bence bir iki 
ehemmiyetsiz kusuru var; fakat 
bunlar yeni bir tadil külfetine 
değecek kadar mühim şeyler 
değildir. Halbuki imlada esaslı 
ıslahata lüzum vardır. Bunlar 
için uzun bir hazırlık lizım. ' 
İmlAnın düzelmesi ve kat'ı bir 
şekil alması demek, blltUn 
pürüzlü dil davalanmn halle
dilmesi, bu prensiplere göre 
her kelimenin ayrı ayrı tetki-

de ederek Fransızca, Alman· 
ca, İtalyanca gibJ diUerdea 
Türkçeye lügatler yapmak .. 
Encümen aynce imlA ve gra-

Bahçe , ( Hususi ) - Bahçe kile bir imla lügati meydana 
mer meselelerinin tetkikile de 
uğraşmalıdır. 

kazası Cümhuriyet Halk Fır· getirilmesi demektir. 
kası idare heyeti Reisi Ali Şu halde daimi bir Dil En
Efendi riyasetten ve idare aza- -:ümenine ihtiyaç vardır. Reşat 
hğından istifa etmiş, istifası l Nuri B. bu encümenin meşgul 
kabul olunmuştur. olacağı meseleleri şu şekilde 

tesbit etmektedir : 

Müthiş Facia -. Anadoluda s~ylenen ve 
bellı başlı muharrırler tara-

Çin F eyezanında 8000 
Kişi Boğuldu 

Şanghay, 12 (A.A.) - Han
keou feyezanları yüzünden te
lef olanların miktarı 8,000 i 

fından istimal olunan kelime
leri toplamak suretile bir Türk 
J{}gati vücuda getirmek. Av
rupamn ilmi ve medeni mef
humlarının karşılıklarını tesbit 
etmek, bu malzemeden istifa-

Reşat Nuri Beye göre 
memleketin büyük bir parça
sında yaşamıyan, bUyUk bir 
ekseriyet tarafından kullaml
mıyan kelimeleri bugilnkU dile 
sokmıya çalışmak beyhude bir 
gayret olacaktır. Hele dilde 
mevcut müradifleri varken 
bunları istimale kalkmak lü
zumsuzdur. 

- İlmi ıstılahlarla litince 
ve yunancndan mı, yoksa 
arapça, acemceden mi alın· 
masına taraftarsınız? 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

geçmiştir. Ecnebilere kolera 
aşısı yapılmıştır. Bu Da Bir Fikir 1 

Ziraat Bankası 
idare Meclisi Sık Sık 

içtimalar Yapıyor 
Ankara, 13 (Hususi) - Zi

raat Bankası idare Meclisi 
bugllnlerde içtimalar aktede
rek köyliiden borcuna mahsu-
ben alacağı 5 milyon liralık 

buğday işi hakkında kararlar 
ittihaz etmektedir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nilıhadnn Devam) 

Şu halde vazifenin en bü
yilğü verilen kararı sonuna 
kadar götürmek ve sonuna 
kadar yürütmek ve rejimi 
muhafaza etmektir. Nihayet 
efendiler; Devlet otoritesini 
bütün mana ve şumulile .. mem-
lekette tatbik etmektir. Yoksa 

(Devamı 6 ıncı aayfada ) 
Dilimizin ıslahı için çare nedır ? 
Ağzımızı bozmamak kili. 
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Amerikalı Kadın- lti':sŞ•h!lm!lllil. El!IZ'iml~ıamz'!?~cKrı:ı:ml!Eilmlı.-.BIEii-K..am_..~3BSB!lllllllil~d~E!!BIZ~A~ı~ .ı.EEDEI~, ~!ella!l!d Darülfünun Ta 
1 H b. K ld e ır an Un ar Ş l S l n a vlJydoncuıar k M ar, ar ın a ı- Mı l . . · 

1 
~ ırnı oskovad 

rılması Ve Halk ,,.. ec, ısı G t ·ı . v . t• ar ım Ruıyaya birkaç maç yapm 
~ 4 tı aze ecı erın azıye ) • Ü:!ere giden Darülfünun takım 

Amerikanın i, ve mulek Op anmıyor / Sf iyor dün Odesaya varmış, orada 
sahibi kadınları namına do~ruca Moskovaya hareket et 
4ehrimt:ıe bır heyet sreıdı. Belediye Bütçesi Tasdik Yeni Matbuat Kanunu Bugün Vilayetin Resmi Afyon Fı·atı· Kırk Lı·ra- mıştir. 
Bu heyet, hayatta i'aye E İ J 
olarak harbi kaldırmak dildiği çin Buna Gazetesinde ntişar Edince Adliyeye Ve dan Sekiz Liraya Kadar Tifoya Karşı 
gibi ulvi bir dütGnce lle L •• K 1 
hareket ettlti iddla11nda- uzum a mamışbr Gazetelere Tebligat Yapılacaktır. Düşmüştür Sıhhiye Müdilrlüğü üfo vuku 
dır. Bu hanımların Son ab görfilen semtlerde mecbur 
Poıtada intişar eden fikir- Belediyenin ( 931 ) bütçesini Ankarada cumartesi gUnii resmi gazetede intişar eden yeni Afyon tacirleri dün ihracat aşı tatbik edecek, hilhaHa Kur· 
lerlnin haııl ettiği lntlbaı tetkik için Şehir Meclisinin M b K f tuluştakf evlerde hasta arıyacakbr 
anlamak nzere diln halkla k at uat anunu bugün Vilfiyet gazetesinde çıkacak Ye stan- ofisinde bir içtima y·apmHlar, 

fevkalAde olara toplanması -. Ba k"I G'd" 
temas ettik. Bakınız bize ihtimalinden bahsedildi. Bizim bulda bugünden itibaren meriyet mevkiine geçecektir. Bugün afyon fiatlerinin son iki sene SV8 1 1 ıyor 
neler ıöylediler: f 

Ha.an B. (Sultanahmet Ferah lora- yaptığımız tahkikata göre eğer Vilayet İstanbulda çıkan bütün mecmua ve gazetelerle gra- zarfındaki müthiş sukutunun Batvtıkil •met Pata ayın 15 
to..t) bütçe tasdik edilmeden iade f l k f b k sebeplerini görüşmüşlerdir. Bir veya 16 ıında Ankaraya hareket 

_ Harp insanların, be•eri- mo on p A a ri alarma vaziyetlerini yeni kanuna göre uy- edecektir. 
Y edilse idi böyle bir toplanma kısım tacir fazla afyon istihsa-

yet kadar kadim bir derdidir. durmalarını birer müzekkere ile tebliğ edecektir. 1 mevzuhahı olabilirdi . linin fiatleri dU.şürdUğünii ileri 
Buna beşeriyetin hiçbir devrin- Yeni kanun dün Müddeiumumiliğe henüz tebliğ edilme-
de çare bulunamamııtır. Eıa- Halbuki bütçe tasdik edil- sürmüşler, elde bulunan stok-
ıen hayatı mücadele diye tarif diğine göre böyle bir içtima mişti. Bugün Vilayet gazetesinde intişarı ile birlikte tebliğ ların da bu meselede mühim biı 
ediyoruz. Medeniyetin, fennin mevzubahs değildir. Yalnız edilecektir. sebep olduğunu söylemişlerdir. 
terakkisi birçok dertlere çare- bazı vergilerde tenzilat yapıl- Bu münasebetle Vali Muavini Fazlı Bey dün bir muharri- Diğer bir kısım tacirler de 
ler buldu. Belki Amerikalı iş dığı için bütçenin fevkalade . 1 ciban piyasasmdaki iktısadi 
kadınlan da harbe bir rare ve muavenet fasıllanndan yo! rimıze şun an söylemiştir : .. buhranı sebep göstermişlerdir. 
bulurlar. Eğer onların parmağı inşaabndan başka bir yere Vilayetin Tebliği Müddei Umumilikte Fakat evvelki sene 40 lira 
bu işi hallederse bu parmağı hiçbir suretle sarfiyat yapılma
blltiin insanlar takdis edecek- ması hakkındaki vekiller he- - Eğer yetiştirebilirsek bu- Filhakika yeni kanun An- olan afyonun geçen sene 20 
tir. Fakat hiç ummam. yetinin kararı belediyeye teb- gün, olmazsa yarın bütün karadaki ne~ri tarihinden iti- liraya ve bu sene de 8 liraya 

il lig~ edilmiştir. gazete ve mecmualara yeni haren meri'dir. Fakat Müddei- kadar düşmesinin hakiki se-
Etem Bey Mehmetpaşa ıuterazisl k •• • tl · • l b b' t b' k'ld • h •akak 

24 
anuna gore vazıye ennı es- umumi!ik böyle bir neşirden e ı am ır şe ı e ıza 

Harp, cidal insanlann ru· Fıstıkçıyı Dövmüş bit etmelerini kısa bii tebliğle resmen haberdar edilmemiş- olunamamıştır. Bazı tacirler 
bunda vardır. Bundan sakın- Kirkor isminde biri Bebek- bildireceğiz. Mamaafih esasen tir. hükümetin afyoncclara yardım 
mak mümktin değildir. Harpsiz, te Bostan gazinosunda fıstık bugün gazetecilerin vaziyetleri Bu sebeble Adliye, gazete etmesi teklifinde bulunmuşlar
mOcadelesıiz dütünnlebilen bir satmakta olan Todoriyi fena bizce tesbit edilmiştir. Hare- işlerini düne kadar eski ka- dır. Ofis bu arzuyu İkhsal 
mahldk insandan başka bir- halde dövmi' ıt r · ketlerini yeni kanuna uydur- k l Vekaletine bildirecektir. 
ıeydir. Ben harbin dünya yü- nunun hii .. üm eri dairesinde 
Elinden ka1c1ın1abileceğine ın~- Maarif Vekili mıyanıar hakkında yapılması takip etmiş ve yeni kanunda 
nanlardan değilim. Buna din· !azım gelen kanuni muamele suç olup ta eski kanund'1 
lerin hAkim oldukları devirler- Darülfünun Kampını malümdur. Yeni kanun bugünkü mevzuu bahis edilmiyen me-
de bile mani olunamamışbr. Vilayet gazetesile intişar eder 
Bir yanağı tokatlanan insana Ziyaret Etti etmez lstanbulda meriyet mev- seleler hakkında eski kanuna 
6bür yanağını uzatması tavsiy, kiine geçecektir. göre muamele yapmışb. 

İs Şehrimizde bulunan Maarif 
eden a bile buna muvaffak Müddeiumumi Kenan B. de Fakat kanun buuün Vilayet Vekili Esat Bey, Pendikte o 
ola.mamıttı. kamp kuran Darülfünun Ta- bir muharririmize demiştir ki: gazetesile neşir ve Müddei-

lf-
Kadir Bey Fatih Atpu:an 36 lim taburunu ziyaret etmiştir. 
- Harbin büsbütün dünya Vekil Bey genç darülfünun-

lular arasında bir müd-
yüzünden kaldınlacağım tah- det oturmuş ve kendilerile 
min etmem. Fakat belki sey- konuşmuştur. İki giln sonra 
rekleştirilehilir. Bu da insan· Ankaraya evdet edecektir. 
lar arasında muhabbet hissinin 
yayılmuile mümkün olabilir. 
Amerikalı it kadınlarımn bu 
hareketlerini takdir ediyorum. 

Kedi Kavgası 
Nişantaşında iki Kişi 
Biı i":>ir :ni Yaraladı 

- " Kanun henüz bize teb- mumiliğe tebliğ edilir edil-
liğ edilmemiştir. Ankaradaki mez Müddeiun1umilik gazete
neşir tarihinden itibaren mer'i ler hakkında Ankaradaki neşri 
olan yeni Matbuat Kanunu ka-
nunların neşri hakkındaki 1224 gününden itibaren yeni kanuna 

numarala kanun mtcibince burada göre suç say1lan hareketleri 
resmen ilan edildikten sonra ı araştıracak ve takibat yapa-
tatbik sahasma girecektir. caktır. 

Bakkaldan ( 190 Lira 

Belediyede 
Yeni Cenaze Otomobil

leri Sabn Alınacak 
Resmi gazete ile neşredilen 

yeni mezarlıklar nizamnamesi 
henii:z: Belediyeye tebliğ edil
memiştir. Yeni nizamname 
ölülerin nakli, techiz ve tek/i
nini tamamen Belediyeye ver
mektedir. Bunun için Belediye, 
nizamname tebliğ edilir edil· 
mez muhtelif yerlerde gusul
hene' er ve techizhaneler yap
tıracak, yeni cenaze otomo
billeri alacakbr. 

Meryem Ana Mumu 
Çocukları yetiştiren ve h~rşeyi 
yapan analardır. Telkinin, ip
tidai terbiyenin yani ana ku
cağının insanlar üzerinde btı .. Nişantatında oturan Zeki 

Efendinin kediıi, Abdullah Ef. 
nin kasap dükkanına girerek 
bir parça et yemiş. 

Üç Arkadaş Bir ŞişeJ 
Rakı Çalmışlar 

Kahvecinin iddiasına Devrilmiş 
G.. Ç .., Pangaltıda Kervan sokağın-

yük teairleri vardır. 

* Tahir B. ( Topkapı Merkez Ef. ma-
hallesi 25) · 

- Harp, beşeriyet için bü
ytık bir felakettir. Umumi 
harpte milyonlarca gencin kam 
aktı, medeniyet eserleri yıkıldı, 
bqeriyetin tekamülü biraz 
ıeriledi. Herşeyi yapan kadın 
parmağıwn bunda muvaffak 
olmasını temenni etmiyen kim
se bulunamaz. Onun için 
Amerikalı İf kadınlarını ve 
aöylediklerinl iyi anlamıya ça· 
lıımalıyız. 

Bu yüzden çtkan kavga 
neticesinde Zeki Efendi kasap 
bıçağile Abdullah Efendiyi 
yaralamıştır. Abdullah Efendi 
de Zeki Efendiyi dirhemle 
yara.lamışbr. ----

Boyaları ahp GötUrmuş 
Taksimde oturan İsmail 

Hakkı Bey zabıtaya müracaat 
ederek Bileni~i isminde bir 
ressamın 100 liralık yağlı bo
ya ile iki tabelasını aldığını 
söylemiştir. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

Haydar, Raşit, ve Fazıl 

isminde üç kişinin Çengelköy
de Y orginin bakkal dükkanına 
müşteri sıfatile girip bir kilo
luk rakı şişesini çaldıkları id
dia olunmuştur. Zabıta tahki
kata başlamıştır. 

lranhyı Y~ralamışlar 
lranlı Abdullah Ef. polise 

müracaat ederek Pangaltıda 
oturan Adil ve Rahmi isimle
rinde iki kardeşin kendini 
yaraladıklarını iddia etmiştir. 

ore ıragı Aşırmış l da 33 numaralı evde oturan 
Cağalo y 1 dk h T' } Niko Efendinin zevcesi Madam 

g.un a 8 vecı IK e- Karkoneti ibadet etmekte iken 
den Akif Efendi zabıtaya Meryem resminin önilndeki 
miiracaatle çırağı Mehmet Ne- mum devrilmiş ve yangın çık

catinin, çekmecesinin içinden 
190 lirasını çalarak kaçtığmı 
söylemiştir. Polisler Mehmet 
Necatiyi aramaktadır. 

Selam Vermediği için 
Perşembe pazarında oturan 

Yunus isminde biri selam ver· 
mediği için arkadaşı hamal 
Hıchrı başından yaralamıstır. 

mıştır. Fakat itfaiye yetişerek 
yangını söndürmüştür. 

Gürültülü Bir Kavga 
Topal Cemil ile Rıza ismin

de iki kişi d!.in kavga ederken 
Cemilin kaı·ısı Fatma H. ile 
kardeşi Abdullah ve yengesi 
Fatma H. araya girmişler, 
kavga büyümüş, neticede Ab
dullah ile yenge hamın yara
l ,mmışlardır. 

Meslek kadınları 
Birkaç gün evvel 9ehrimize g 

len Beynelmilel f, ve Meslek Ka
dınları Birliğine mensup heyet 
bugün Viyanaya hareket edecek
tir. Kadın Birliği dün heyete bir 
ziyafet vermiş, heyet azuı Türk 
kadmlarını dünyanın en sıcak 
kanlı kadını olarak tavsif etmiş
lerdir. 

Mliderrislerin Maaşlar1 
Darülfünun divanı dün topla

narak müderrislerin barem cet
veline göre yeni maaşlarını te&• 

bit etmiştir. Divan dün yalnı.z 
Edebiyat, İlahiyat ve fen FaküJ
teJeri Ue meşgul olmuştur. Bu
gün de diğer müderriılerin ay
JıkJarmı tesbit edecektir. 

llkmektep Muallimleri 
1Jkmektep muallimleri bare

min tatbikı neticesinde maaşla
rmda bir fazlalık olmadığını 
söyliyerek Maarif Vekilinden es• 
kisi gibi kendilerine mesken be-
deli verilmesini rica etmitlerdir. 

Çatalca Müddeiumumisi 
Çatalca orman memuru Vehbi 

Beyi gayrikanuni tevkif etmek, 
zabıt katibine dayak atmak •• 
cam kırmak ııuçlarile maznun olu 
Çatalca müddeiumumisi Ferit 
Demir Beyin muhakeme.ine d6n 
birinci cezada başlan mıf, ıabit 
celbi için dava 7 eylüle kalmıtbr. 

Haydutlar Yakalandı 
Geç~nlerde Torbalıda iki 

kamyon ıoyan haydutlar tamamen 
yakalanmııtır. 

Dizanteriye Karşı 
Sıhhat Vekileti cenup vilayet

lerinde meccanen dizanteri llicı 
dağıtmaya karar vermittir. 

Sait Beyin Katili 
Beykoz kulübü futbolcularan

dan Salt Beyi öldürmekle mu· 
nun Cemalin dün mubak~meıi 

yapılmış, müddeiumumi maznu
nun 15 sene hapsini istemiştir. 

Beraet Ettiler 
Sahte makbuz kullanmak ve 

bin lira ihtilas etmek cürmile 
muhakemeleri yaptlan belediyenin 
Beyoğlu hastaneıi memurlarından 
İbrahim ve Hamdi Beyler dün 
beraet etmişlerdir. 

,_,S_o_n_R_o_s_t_a_'n_ı_n_R_e_s_im_l_ı_· Hı_ik_a_Ay_e_s_i_: _________ R_a_z_ar_O_la_Hasan B. Ve Yerli Mallar 1 

1 ı Haıan B. - Komşu... Bu şapkayı, bu 2: Yolcu Bu ıapka ltalyan malıdır, bu 3: Yolcu - Bu elbiseyi de bir İngiliz 



13 A§ııatos 

Her gün 
Dünya 
Bir Çıkmaza 
Girmiştir 

BUtnn dünyayı kaııp kavu
ran iktıaadt buhran hakkında 
bir fikir edinmek için qağı· 
daki rakamlara bir göz atmak 
klfidir. Dünya, şimdiye kadar 
nıiali görUlmemiı bolluk için· 
dedir. Fazla mahsul ve 
fazla istihsal aabşı durdur
du. Satışın dOşilşil fıatlerin 
İnmesine sebebiyet verdi. 
Fiatler inince kir azaldı. 
Yevmiyeler indirildi. istihlak 
kabiliyeti azaldı. Bu suretle 
dünya, bir çıkmaza girdi. Bu 
çıkmazın fenalığını anlamak 
için şu rakamları okuyunuz. 

* DUnyada ( 5,500,000,000 ) 
. bastil (Bir bastil 28 kilodur) 
aablmamış buğday stoku mev· 
cuttur. 

Bu rakamın ifade ettiği 
mana ıudur: 1931 ve 32 s~
nelerinde bütlln dünyada bır 
dönüm arazi ekilmese ve bir 
kilo buğday abnmasa, iki sene 
için insanları besliyecek kadar 
buğday vardır. 

Halbuki bu sene 3 milyar 
500 milyon bastil buğday da· 
ha istihsal edilecektir. 

* Bugün dünyada (6) milyon 
ton satılmamış fazla şeker 
vardır. Bu senenki fazla istih· 
sal, bu miktara daha bir mil
yon ton şeker ilave edecektir. 

Bu stok şekerin sarfı için 
her adamın bu sene bir kilo 
fazla şeker yemeli lazımdır. 

* Bu sene, (28) milyon balye 
Pamuk mahsulü elde edileceği 
tahmin edilmektedir. Bugünkü 
istihlak derecesine nazaran, 
eldeki stok pamuklarla bera
ber, ihtiyaçtan fazla (12) mil
yon balye pamuk vardır. 

Bu fazla pamuk elbiseye 
tahvil edilse, bütün dfinya 
kadınlarının liakal ikişer yaz 
elbisesi fazla giymesi lAzımdır. 

* 
Bu sene kahve mahıuliiniln 

(26) milyon çuval tutacağı 
tahmin edilmektedir. Dünyanın 
bhvo ihtiyacı ise (13) milyon 
~uvaldır. Demf!k ki 13 milyon 
çuval fazla mahsul vardır. 

Halbuki yalnız Brezilyada 
ıatılmamıf (20) milyon çuval 
kahve vardır. 

* Ev ihtiyaçlannı teşkil eden 
bu gıda ve elbise maddelerin· 
den maada, fabrikaların kul
landığı iptidai maddelerde de 
ayni fazlalık görfilmekted.ir. 

Buna mukabil, bankalarda 
lılemiyen, muattal bir halde 
duran külliyetli miktarda ser
nıaye mevcuttur. Bugiln yalnız 
lngiltere bankalarında ( 860 ) 
IDlilyon Sterling muattal ser· 
lbaye vardır. Fransa ve Ame
rika bankalarında mevcut 
nıuattal sermayenin miktarı ise 
Lundan fazladır. 

* Peki ne olacak? Dünya 
htı buhrandan nasıl kurtula
cak? işte bütün iktısat alimle
ri, bUtUn devlet adamları, bU
tUn maliyeciler bu derde çare 
aramakla meşguldürler. 

Fakat şimdiye kadar mUeı
•lr bir çare bulan, kat'I bir 
tedavi usulO keıfeden çıkma
llllııtır. 

SON POSTA Sayfa 3 

Son Posta'nın Resimli Makalesi 
• 

~ insanın Kontrolörü * il Sözün Kısası 
1----------------------------------------------------------------------------...J Fırkalar -

; 

Ve 
Demokrasi ----._j- • • 

Mahmut Esat Bey, bu ı 
de, fırkalann demokrasile ~1ı1•1•• 
nuebetini izaha girifmİf. Sahlk 
Adliye Vekiline göre demok
ratik bir idarede fırkalana 
taaddildO milmklln, fakat pıt 
değildir. Demokrasinin bab•r..-~•• 

1 - Bir ferdi evveli muhiti kontrol 
eder. En ufak hareketlerinizi, ea basit 181-

leriniıl onlar kontrol ederler. 

2 - insanın ikinci ve bOyilk kontroUJrO 
cemiyettir. Hiç kimse cemiyetin koydutu 

3 - F•kat insanın en bDyiik kontrollJrl 
yine kendisidir. Muhitinizi ve cemiyetlnizlıa 

" Ruso " , mqhur İçtimai Mw
kaveleainde böyle bir prt 
koşmadıjı gibi, en demoknlt 
İsviçre kantonlarının bazılara
da da, fırka ıöyle danua, 
parlimento bile yoktur. Ş. 
halde, tek fırkalı cOmhuriJllt 
ve demokraai, Türkiyeye malii
suı bir garibe sayılamaz. 

edep ve ahlak lrayitlerinin, kanaat ve te• 
IAkkilerinin haricine çıkama.ı. 

ne diyeceğini dDtünmeden evvel kendlni:ıl 
dinleylnb ve icraata lSyle geçiniz. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ .. 
LİSELERDE 

Leyli Talebe Ücretlerin
de Tenzilat Yapıldı 
Ankara, 13 ( Hususi ) -

Bazı gazeteler lstanbuldaki leyli 
liselerde talebe ücretlerinin 340 
lira olduğunu yazmıılardır. 

Halbuki bu liselerde geçen 
sene leyll ücretleri 300 lira 
idl Maarif Vekaleti bu ücret
lerden bir miktar daha indir
miş ve lstsnbul için leyli ta
lebe ücretini 250 lira olarak J 
tesbit etmiştir. Galatasarayın 
ücreti de 400 den 350 liraya 
indirilmiştir. Bundan başka 
leyli talebe ücretleri İzmir mın
takası için 220, Çanakkale 
200, Bursa 180, Erzurum, Di
yarıbekir ve Kastamoni mın
takaları için de 150 lira olarak 
tesbit olunmuştur. 

Tetkik B ·· rosu 
Gazeteleri Gözden Ge

çirmiye Başladı 

Ankara, 13 (Hususi) - Ad
liye Vekiiletinde gazeteleri tet
kik için teşkil olunan büronun 
tefliğine M~fe~şlerde? ~tıf 
Bey tayin edılmış ve bilro ııe 
başlamıştır. 

Bliro gazeteleri muntazam 
surette gözden geçirecek ve 
lilzum gördüğil hususlarda 
mUddeiumumileri haberdar 
edecektir. 

Mübadiller 
Hazırlanan Listeye 

İtiraz Ediyorlar 

Mübadil emllkin etabli Rum
lara veya firarilere iadesine 
ait son kanundan bahsederken 
bunun mübadiller arasında bazi 
endiıelere sebep olduğunu da 
yazmıştık. 

• 
lzmir Tacirleri Büyük 

* * * Bir Sıkıntıdan Kurtuldular 
izmir, 13 (Hususi) - Dün Borsaya Almanyadan bir 

mektup geldi. Ayni zamanda buradaki Alman konsolosanesi 

de Berlinden bir telgraf aldı. Bu mektupla telgrafta verilen 

malümata göre, Alman hükumeti son buhran Ozerine koyduğu 

döviz ihracı memnuiyetini, bazı kayıtlarla ilga etmiştir. Bu 

haber Borsada ilan edildi. Bu vaziyet karşısında tacirler 

Almanya ile eskisi gibi ticari münasebette bulunacaklardır ve 

bu suretle evvelki gayritabiiliğin verdiği sıkıntıdan kurtulmuş 

olacaklardır. 

Garip Bir Mf racaat 
"Ben Meb'usum 
Nas Isa Mazbatamı 

Amma, Her 
Kaybettim!,, 

Dnn öğleden sonra Vali 
muavini Fazb Beyin odasına 
çeketini koltuğunn almış, 

soluk soluğa bir adam girmİJ 
ve ciddiyetle şunları söyle-

miştir: 
"- Aman efendim büyük 

bir felaket karşısmdayını. Ta 
Edirneden buraya kadar yaya 
geldim. Ben Bilecik meb'usu
yum. Ankaraya gidiyorum. :a· 
kat mazbatamı kaybettım. 
Lfıtfen şunu bulduruveriniz. " 
F azli B., bu hoş mllracaatçı· 
nın, zorunun aklından olduğu
nu anladığı ıçın derhal şu 
cevabı vermiş: 

- Aman Beyefendi ne ko
Jtrseri kaldı, ne Sirkecisi, ne 
Eminönü; her tarafı aradım. 
Müşkül vaziyetteyim, benim 
mazbatam yok. 

Fazlı B. zile bastı. Odacısı 
geldi ve: 

"- Efendiyi Polis müdü
riyetine kadar gölürünilz. Bir 
balcsmlar, mazbatasını kaybet
miş, emrini verdi. 

ismini bile söylemiyen bu 
ziyaretçi çıkarken büyük bir 
ciddiyetle şunları söylüyordu : 

.. _ Korkarım delidir diye 
beni polis tevkif te eder. Siz 
zahmet etmeyiniz Beyefendi 
ben polise kendim de giderim. 
Ve odadan çıktı. - Efendim siz şöyle bir 

Sirkeciyi ve Sirkeci polis rnev-
ldini filan geziniz de belki maz- Beraet Eden Hakim 
batanızı orada bulursunuz. Cebelibereket, ( Hususi ) -

Ziyaretçi bu teklifi pe.k Serbest Fırkanın tesisi sıra
musip ve iyi bulur gibi bır larında fırkanın Ceyhan şu
vaziyetle: besinin yaptığı bir mitinge 

Hayhay beyefendirni~ iştirak etmek için mahkemeyi 
gideyim bir dolaşayım. Bel~ı tatil ettiği iddiasile muhakeme 
bulurum! diyerek Fazlı Beyııı altına alınan Ceyhan Ceza 
yanından ayrıldı. Hakimi Baki Bey Cebelibere-

Çeyrek saat sonra tekrar ket Ağir Ceza Mahkemesince 

pürtehevvür ~d.::-_ö:::_:n_:_:d=-:ü,,;,,:=~===b=e=r=ae=t etmiştir. Durma~ 
Haber aldığımıza g-öre mn

badiller, bu hususta hazırlanan 
firari listesindeki isimlerden 
mühim bir kısmının Tnrk ta- ( 
biiyetinde olduklarını söyle
mektedirler. 

• 
/~ter 

• 
inanma! • 

ister 
• 

inan,,. 
f zmirde iki kişi Mlld- oturuyormuı. Liste Muhtelit Mübadele 

Komisyonundan Vilayete 'gön
derilmiŞ ve alakadar mübadil
lere tebligata başlanmıştır. 
Liste seksen ismi ihtiva 
etmektedir. ----

2000 Çiftçi Aç ! 
Madrit, 11 (A.A.)- Murcie 

ay aleti dahilinde Lorca çiftçi-

lerinden 2000 kişi yalm ayak, 
aç ve yorgun bir halde bura~a 
gelmiıler ye it iıtemiılerclir. 

deiumumiliğe müracaat Şimdiye kadar bir er· 
ederek garip bir dava keğin Uç karısı olduğunu 
açmışlardır. çok işitmiştik. Fakat üç 

Bu iki zatın verdikleri kocali bir kadın görmedi· 
istidada lzmirde oturan ğimiz için bu habere biz 

bir kadının üç kocası ol- inanamıyoruz. Fakat İzmir 
duğu iddia edilmektedir. gazeteleri doğruluğunu 
Kadının iki kocası İzmir- iddia ediyorlar. Sen ey 
de, UçüncUsll de Torbalıda kari, 

ister inan, ister inanma! 

SURiYEDE 
Son Karar Gençleri 

Harekete Getirdi 

İsviçrede tahsil g8rdlljl 
söylenen Mahmut Esat Be, 
nasıl unutabiliyor ki, Ruso, he. 
şeyden evvel bir filozoftur we 
içtimai Mukavelui, ha& • 
devlet mllnasebetlerinin mllceı" 
ret ve mutlak izahını ihtiva 
eder. Orada, ameli politika-

Şam, (Huausi) - Gençler- cılığa, fırkacılığa, her tGrll 
den birçoklarının son Suriye ' doktrin mDnakaşalannm d0ıt 
Dürzil isyanı dolayııile harice ğurabileceği bin bir türlD aiyul 
teb'it edilenlerin affı hakkın- , taazzuva dair bir tek ifarlt 
daki karan çok noksan bul- yoktur. Bu kitap "aksiyon. 
duklarmı ileri sörerek bir maz- adamlarının bir rehberi d ... 
bata hazırlamışlardır. dir, sadece en mücerret ...-

Mazbatada af kararından ları, kanunlan izah eder. 
istisna edilen 70-80 Suriyelinin Jan - Jak, tek fırkalı 
de tekrar memleketine dönme- mokrasilerin imkanından dil 
Ierine milsaade olunmasını is- imkansızlığından da bahset
temektedirler. Gençler tara- memiştir; sadece milnakqa 
fından ileri sürülen bu talebin hürriyetini zaruri bulmuştur ki, 
kabul olunacağı tahmin edil- bu da, biltUn demokrat mera
mektedir. leketlerde fırkaların taaddll-

f SON POSTA: Üç g lln eYVcl bu dünil İcap etmiştir. 
'hrardan bahsederken blrkııç isim -fır 
dcrcctmlıtlk. Bu lıılmlcr af k aranndan fsviçreye gelince, bu mellt!t 
istisna cd llenlere a ittir. Tnvzlb ve tas· leket siyasi ve mülki teşkilat 
hlh ederiz. ] • • • 

İki Eşek 
Bir Yortu Esnasında 
Kazaya Sebep Oldular 

Mesina, 12 ( A.A) - Notr
Dam - dü - Mon - Karmel yor
tusu esnasında, muzikacılarJa 
hükumet erkanına mahsus ola
rak vücude getirilmiş olan 
kerevet, istinat direğine bağlı 
duran iki qr.ğin tepişmesi 
yüzünden devrilerek birçok 
kişinin hafifçe yaralanmıuma 
sebebiyet vermiştir. 

Bir Casus 
Eski Bir Casusu Öl

dürdüler 

Varşova, 12 (A. \.) Ri-
gadao bildirildiğine göre Le
histan aleyhinde mukabil ca-
susluk teşkilatında mühim bir 
rol oynamış olan Knrkow ope-

rası müdürli M. Ribackın ora

da katledilmiş olduğunu bildi
riyor. 

Maliyede iki Tayin 
Ankara, 13 (Hususi) _ Ma

liye memurin müdür vekaleti

ne hesap mUdürQ KAşif, Mu
lıasebei maliye müdürlilğnne 
takip ve teftit müdfirü Yusuf 

Kemal Beyler tayin edilmiştir. 

Uşak Şeker Şirketi 
Uşak şeker şirketinin tas

fiyesine bir emrivaki nazarile 
bakılmakta ve fabrikanın Sana
yi ve Maadin Bankasile Ziraat 
Bankasına devredileceği söy
lenmektedir. 

ıtıbanle, medeni dUnyadır, 
tam bir hususiyet gösterir: S.. 
zı kantonlarda arayı umumiye 
vekalet kabul etmez, halk fi)c:.;. 
rini izhar iç.in vasıtaya mubtao 
değildir. 

Parlemanter hayat olmıyaa 
bir memlekette fırkaya lllzum 
yoktur. Ammenin vekalethl 
kimseye vermediği kantonlar 
da, meb'uslar gibi, fırkalar da 
zait birşey olur. 

lsviçrenin siyasi ve mllllll 
teşkilatı bizimkine zerre kadar 
benzer mi ki Mahmut Esat BeJ". 
" Giyom tel ,, in memleke • 
işhat ediyor? Kıya. babldır. 

lsviçrede tahsil g3rdtltf 
söylenen Mahmut Eıat Bey ... 

Hayu, bugünlük bu kadar. 

Sivil Tayyarecili 
Yapılamaz Mı? 
( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 

Böyle bir teşkilat yapalnu. 
halka ait mitingler yapm~ 
uzun mesafe rekorları tesisin 
çalışmak suretile büyUk istif 
deler temin olun:ıbilir. 

Alakadarlar, bu münasebet
le bize fikirlerini bildirirlerse 
memlekete ait mllhim bw 
mevzu, daha iyi tenevvür etmİf 
olur. 

GayrimUbadil Bonoları· 
Gayrimübadiller aralarında 

bir ıirket kurmaya karar 
vermişlerdir. Şirket gayri· 
mübadillere verilecek olan 
bonolar mukabilinde emlak 
alım sabmı yapacaktır. 

Yeni Muallim Kadrosu 
Ankara, 13, (Hususi)- Ma

arif Vekaletinde muallim kad
rolarımn tanzimine bqlaDlDJf" 
b r. lstanbul kadrosu ikmal 
edilmiıtir. 
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l_M_e_m_le_k_e_t _H_a_h_e_rlı_e_rı_· _ı I OCUK SAY F ASI Reşat Nuri B. 
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iki Arkadaş 

] Dil An.1<eti 

Satranç Oyununu Bu Haftaki Bilmecemiz Bilmecemizi Doğ- F~~ir.~erini 
Dargınlık... j Kim . Keşfetti? ru Halledenler ISoylugor 
Arasındaki 

Hiç Yoktan Bir Kavgaya, Vaktlle Hindi.9tanın zevkine Küçük Ve Basit Bir Kelime Oyunu Veriyoruz. lıtanbuı uıeıl doduxuncu aınıf ıoos Kullanılmıyan Kelimeleri 
Sonra Da Bir Cinayete dUoklln bir mihracesi varmış.. Doğru Halledenlerden Bir Kişiye Bir Fotoğraf MUklp Cevdet B. birinci mUklfat bir Dilimize Sokmıya Ça-

Sebe Oldu B~ mfhr~ce herglln oyunla Ya- Makinesi, 50 Kişiye Hediye Vereceğiz fotoğraf makinesi kazanmı,tır. lışmak Nafile Gayrettir 
P kit geçlrırmlş. Muhtara Defteri Kazananlar 

Ceyhan ( Huıual ) - Yalak Bir gün koltuğunun altında halletmek için aıağıdaki izaha-
Bu kUçUk kelime oyununu 1 

k&yünden Karaca namile maruf mtlrabbalara ayrılmıt mustatil ta bakınız. Bu izahata bakarak 
köylU ile arkadaıı Mehmedin bir tahta parçaıı tafıyan bir b d ld k k 

123456 

oıları o urunuz ve çı aca 
araıı 5tedenberi açıkmış. Ge- köle, mihracenin huzuruna çı- kelimeleri bize bildiriniz. 
çen glln aralarında geçen bir karak: 
münazaa neticesinde Karaca - Değimiz bir oyun keıy 

fettim. Arzu ederseniz nasıl 
arkadqını tabanca ile yarala-
mış, Mecruh Adana hastane- oynanıldığını göstereyim.. Çok 

zevk alacaksınız, demiş. 
t inde Yefat etmittir • Katil tld- Mihracenin kabul il üzerine 
detle takip edilmektedir. öğretmlt ve bir parti oynıyan 

il 
Tatlıkuyu ldSyllnden Köse Mihrace bu oyundan zevk 

alarak: 
Ali oğlu Kadirle Mustafa oğlu _ Dile benden ne dilersin 
Hacı bir boıtan meselesinden demiı. Bu oyun aantranç 
kavga etmitler: Kadir milnaza- oyunudur. işte aatranç oyu-
anın ıiddetli bir devresinde nunu keıfeden köle: 
elindeki biçağı muanzının kar- - Ey hükCimdarların hn
nına saplamııhr. Kadir tutul- kümdarı tenden blr parçacık 
muı ve adliyeye Yerilmittlr. buğday iıtdrfm. Buğdayımm 

Fehmi miktarını keşfettiğim ve (64) 
lzmirin lhracall gözln olan bu oyun tahtanı 

lxmir, (Hususi) - Son bir tayin etsin demft. 
hafta zarfında İzmir limanın- Mihrace: 
dan muhtelif memleketlere - İıte kanaatkar bir adam 

diyerek kabul etemiı ve : 
ihraç edilen emtianın miktArı _ Bu tahta nasıl tayin ede-
ıudur: cek diye aormuı. 

Af yon 6648, afyon tohumu G t b 't D ı - aye ası .• em f·· 
100100, arpa 249500, koyun, Bu oyun tahtamın ilk gözüne 
keçi derisi 7 40 halı 11950, bir tek buğday koysunlar .. 
meyan köktı 47186, palamut ikinci glSzUne iki buğday .. 
268042, sisam 78930, tUtün Üçüncü gözüne dört buğday, 
5309, Uzüm 26845, valeks dördUncU gözüne ıekiz buğ-
60765 kilodur. day.. Yani her seferdeki buğ-

Çankırıda Bir Cinayet dayın bır mislini ondan son-
Çankırı - Şoför Kadir ve raki göze koysunlar .. 

kalaycı Şaban isminde iki kişi Mihrace kahkaha ile gülerek: 
Sakine isminde bir kadının - Zavallı adam .. Bu hesapla 
evinde otururlarken aralarında bir günlük ekmeğini bile 

çıkaramıyacak derecede az kavga cıkmış, Şaban biçağmı 
çekerek Kadiri öldürmUş ve buğday alacak deyip hesap 
Sakineyi de yaralamıştır. edilmesini emretmiş .. 

lzmire Seyyah Geliyor ilk . göze bir buğday, ikin-
ciye iki buğday Uçllncliye dört 

İzmir, (Hususi) - Gelecek buğday, dördüncüye sekiz buğ-
hafta şehrimize Midillili bir day sonra on altı .. Sonra otuz 
seyyah grupu gelecektir. Grupu iki, deha ıonra altmıt dört, 
getirecek olan vapurun pazar yüz yirmi sekiz .. 
sabahı limanımıza muvasalatı Mihrace mütemadiyen gülii
muhtemeldir. Sayyahlar burada yormuş. Hizmetçiler mütema
birkaç gün kaldıktan sonra diyen buğday taşıyorlar. Onun
döneceklerdir. Bu seyahat, cu gözde (532 oluyor. Avuçla 
geçenlerde buradan Midilliye getirilen buğdayı taslarla, sonra 
yapılan bir seyahate muka- çuvalla taıımıya başlıyorlar. 
bildir. Yirminci gözde ( 520288) 

Tasfiye Kararı buğday oluyor. Fakat mustatil 
Adana - Vilayet niihls mü- (64) göz. Yirmi beşinci gözde 

dlirü Tevfik Bey Memurin (16,649,256) buğday oluyor. 
Kanunu • mucibince tasfiyeye Fakat daha (39) göz var .. 
tabi tutulmuştur. Mihrace merk ve hayret içinde 

Adnada Bir Tevkif kalarak memleketin Alimini 
Adana, (Hususi) _ Müski- çağırıyor ve bir hesap yapma

rat İnhisar idaresi muhafaza sını söylüyor Alim bir parıümen 
memurlarından olu·p idareye alıyor ve hesaba başlıyor. Mih
ait 1110 lira kadar bir parayı race: 
kaybettiğini söyliyen Reıit Ef. - Neredesin çabuk ıöyle 
tevkif edildi. diyor? 

- Otuz ikinci gözde. 
Kasa Soyguncuları - Kaç etti. 

Balıkesir - Geçen perıen- - Bir milyar dört yllz dok-
be akşamı saraf Acem Ahmet san bir milyon yUz altmıt ıe
Ef. nin kasası kırılmış, içeri- kiz buğday. 
sinden 12 bin liralık mücevher - Acaip ... 

- Hepsi bukadar değil .. 
çalınmıştı. Hırsızlardan Arna
vut Tahsin yakalanmıştır. Di
ğerleri aranmaktadır. 

Sıtma Tahribatına Karşı 
İzmir (Hususi) - Bergama, 

Dikili ve Foça kazaları dahi
linde sıtma milcadelesi ehem
miyetli bir şekil almıştır. Vali 
Kazım Paşa bu mıntakalarda 
son bir teftiş yapmış ve has
talığın daha ziyade tUtUn tar
lalarında çah§an ameleler ara
tnnda hüküm sürdüğünü söy• 
lem iştir. 

daha aatrancm yarısına gel
medim. Alim yine hesaba 
baılıyor ve fU neticeye varıyor: 

Dünyanın ıathı sekiz defa 
daha bllyUk olsa Ye her ta
rafı bu gıda ile ekilmiı bu
lunsa, yetifecek bu gıda yine 
aatrancın 64 gözllnll doldu
ramaz. 

Çünkü 64 gözU doldurmak 
için 18 milyon, milyar buğdaya 
ihtiyaç var. Bu kadar buğday 
ancak 300 milyon senede lı
tlhıal edilebilir. 

Kelimeleri tamam bulanlar
dan bir kiıiye bir fotoğraf 
makinesi, elli kişiye muhtelif 
hediyeler verilecektir. 

Soldan ıağa, yukardan aıağı: 
1 - Dtızlllk yer ( 3 ) , çok 

değil (2) 
2 - Villyetin en bUytık 

memuru (4) 
3 - Erkek iımf ( 3) Bir aeı 

(2) 
4 - Sayı (3) 

5 - Beyu (2) 
6 - Öldüren llAç (5) 

Bu resimde iki eşek, bir çocuk, bir de maskara resmi 
vardır. Bu resimleri kesip o suretle yapıştıracaksınız ki maskara 
eşeğin üzerine binmiş, kız da onu seyrediyor görünecek. 

Bu okadar güç bir iş değil. Evvela resmi bir kartona 
yapıştırırsanız daha iyi olur. Keserken, evvela noktalarla 
işaret edilen yerlerden kesip resmi Uçe ayırınız. Sonra resim
leri o suretle yan yana koyunuz ki, maskara eşeğin üzerind"! 
görünsün. 

DORT E~LENCELI OYUN 

Size hem eğlenceli, hem 
meraklı dört oyun öğretiyoruz. 
Bu oyunlar çok kolaydır. Siz 
de evde kardeılerinize veya 
arkadaılarınıza yapabilirsiniz. 

Birinci oyun - Bir masa 
llıerine bir deste iskambil kl
ğıdı koyunuz. Fakat kAğıtların 
yarısı masanın kenarından dı
ıarda kalmalıdır. Sonra elinizin 
tersile alttan yukarı doğru 
kAğıtlara vurunuz. 

Kağıtlar yukarı doğru uçar-

-~~~ 
lıJ lunı rıı ,_., 
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ken süratle klğıtları kavrayı
nız ve 1 A işaretli resimde 
görllldüğii üzere tutunuz. Bunu 
yapabilmek için elinizi vurur 
vurmaz, kllğıtları ayni elle 
takip edip yakalamıya çalışınız. 

ikinci oyun - Elinizi omzu
nuza dayanacak surette kolu
nuzu kırınız. Dirseklerin üze
rine birkaç para koyunuz. 

Sonra 2 A numaralı resim
de olduğu gibi elinizi birden
bire indiriniz. paralar avucu-

Adana Zlftrcller çar'"' Pertkklr laa 
Ef. yuıta1llc İbrahlm Ulvi, lzmlt mahke• 
mel .A.llyede kltlp Oıman B. oğlu 

Sabahattin, Konya Aıkert haataneıl diş 
doktoru AH B. kızı Zehrıı, EyUp orta 
mektep 39 Muhıln, EdJrne Karanllloilu 
caddeıl Aktar Mordo va11taaUe lhıan, 
Vefa orta mektep 382 Fethi, Ankara 
8n cebeci 119 Rıdvan, Edirne Uç tere-

fell cami kart11ında berber Hallt Ef. 
•Hıtulle Sadullah, KaragllmrUk Kara· 
ba' caddesi 97 Mehmet FahrettJn, 
Bakırköy Kartaltepe Behire ıokak 1 

Memduh, Salihli Avukat Hayri B. km 
Muaı:zez, Konya KUrkçoğlu mahalleal 
423 NUı.lr Cemal, Bakırköy Cevizlik 
Reyhan ıokak 25 Faruk, Adana Septllll 

paı:arında Sebzeci lbrahlm Ef. n11ta
ılle Yuıuf Ziya, Bolu AY11kat Faik b. 
kııı Meıerret H. ve B. ler. 

Birer Kitap Kazananlar 
Teklrdai orta mektep 270 Ahmet 

Hilmi, Betlktaf mahkeme çıkmazı 13 
lbrahim, Adana Re,at B. mahalleıl 114 
ıokak, 6 Ali lhun Salihli poıta ve 
telgraf mlldüranün oğlu Muzafer, Sltli 
Nlşantaşı Hacı Menıur ııokak 60 Saniye 
Ziya, Zonguldak Ereyll Şirketi ln9aat 
k11mı Mehmet, Adana Çiftlik fabrikuı 

mlldnra Emi!l Beyden Bedri, Konya 
Aıkert hutanesi diş doktoru Ali B. 
den orhan, Salihli b elediye daktilosu 
Halime, Yozgat Cilmhurlyet mektebi 
muallimi Ahmet Turgut Bey kızı 

Güner, Bursa Bizim Kütüphane 
Sal6hattln Hasan, Ankara Posta 

Telgr af Telefon mlldilriyeti fen şu

b esi H&1an Fevzi Beyden Orhan, 
Konya Sarrafl ariçi Kullukzade ticaret-

ha ne.inde Faik M1hmut, Sen Benuva 
mektebi 24 Nezih Fuat, Ankara Ana
fıırta caddesi Tuhafiy"cl Mehmet Ali 

va11taı!lc Hamdi, Bursa Şerafettinp '.lşa 

mahalles i lımetp:ışa cadd esi 2 Furuza n, 

Ad ana kalekapısı Aktar lsa Çavuş 
o~lu Mahmut, Konya lrımetpaşa mek
t t>bi 446 Türlc!ln RUstem, Çanlun Poıtn 

ve Telgraf müdilrll Muhittin B. vaıııtn · 

.. ile Sallhattln, Beşiktaş Beslmpaşa 

ıöşkli Nermin H. ve B. ter. 

Birer Albüm Kazananlar 
Ankara Kurtuluıt mektebi lttlsn\lnd ~ 

ı3 Kadri, A nkara lımet Paşa mahallesi 
I oyraz sokak 160 R b!a, Zonguldak 
,eled lyed e Galip B. oğlu Bahri, Balı

"ccalr Şehir Rskerllk ıube kiilibl A li 
Uza Beyden Muzaffer, Maltepe Güzin, 
lstabul Ziya, Manisa Saray mnhalle.,I 
ş lfecl Halit Bey oğlu Semih, Nazilli 
ııafuı memuru oğlu M. LUtfü, Betikhı 'l 
Rum klliıesi kar,11ında Mehmet Asaf, 
Ankara Atpazarı Kule 1&ati karş111nda 

45 Hamdi, Ankara Hacettepe Yağlıded <! 

.. okak :\S Kenan, Adana lstlkUI mek
tebi yanında 41 Şefi!,, Konya Aralan 
Han ıoka!< 9 Şefik, Adana terzi Tevfik 
Fikret Hllihmer civarı Bey ve H.lar 

Zeki Çocuklar 

· . lnraıfa fa '>r. 
· r Arif B.in ye~ 

Gül Tekin Bey 

nuza düşecektir. 

rrıe 

MüdlirünUn oğ:u 

Sermet Bey 

Üçtincü oyun - Elinizin üs
tüne üç tane kırk para ko
yunuz. Sonra bunları havaya 
fırlatımz ve avucunuzla yaka
layımz. Bu oyun çok kolaydır. 
· Dördüncü oyun - İskambil 
kağıtlarını yere yayınız. Sonra 
4 numaralı resimde görüldüğü 
üzere en alttaki son knğıdm 
ucundan tutup yavaşça kaldı
rınız ve çeviriniz. Bütün deste
nin döndüğünü göreceksiniz. 

( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 

- İlim ıstılahlanmızın ya• 
bancı bir dilden, yani arapça 
acemce, fransızca vesaireden 
olanları tnrkçeleştirilmiş, yani 
kendi kaidelerimize ve foneti• 
ğimi2e uydurulmuşlarsa aıh 
kelime telAkki etmek ve türk-
çeye göre tasrif ve "decliner,, 
edilmek şartile ibkaları iyi olur. 

Yeniden alınacak ilim ııb· 
lahlarından beynelmilel olanla
rı türkçeye de aynen kabul 
etmelidir. 

Her millette başka bir ke
lime ile ifade edilen ıstılahları 
- mümkünse Almanlann yap
tıkları gibi - kendi kelimele-
rimizle tercUme etmeliyiz. 
Mümkün değilse yunanca 
veya Jatince, fransızca veya 
İtalyanca gibi herhangi bir 
dilden fonetiğimize en uygun 
ve kolay geleni o şekilde 
alabiliriz. 

Reşat Nuri B. encümenin 
lüzumundan bahsederken tid
detle kongrenin aleyhinde bu
lunmaktadır. 

İdare ve politika işleri ıçın 
belki faydalı olan bu gibi 
toplantıların fikir ve ilim me
selelerinde faydalı olabileceği
ne kani değildir. 

Çilnki bu gibi yerlerde 
kat'i, kolay ve amiyane söz 
söyliyen mantıkçı, ağır, derin 
ve tereddütlü söyliyen ilimciyi 
daima altedecektir. 

Reşat Nuri Beyin bUtün bu 
izahlarından şu neticeye varı
labilir: 

Ortada çok veya az mühim 
dil meseleleri yok değildir. 
Biz bunların hallini ancak da
imt bir encümenden bekliye
bileceğiz. 

iki Tayyareci Yakalandı 
Japon Hükumeti, müstah -

kem mevkiler üzerinde uçan 
Amerikalı tayyareci Pangbom 
ile Hamdouyı tevkif ettirmiştir. 

Tarihi Bir Keşif 
Sıvastopol yakıninde ( Ker

son ) harabelerinde şimdiye 
kadar ne mnksatln yapıldıklan 
anlaşılmıyan birtakım eski bi
nalar ve Şehrin etrafını çeviren 
büyük bir sfır bulunmuştur. 

Sahtekar Cemiyetler 
Yunan Nazırları bir toplantı 

yaparak edebiyat veya spor 
cemiyeti namı altında çalışan, 
hakikatte komünistlik propa· 
gandası yapan bütün cemiyet· 
lerin feshine karar vermiştir. 

Ankarada Tifo 
Ankara, (Hususi) - Anka· 

rada tekrar tifo hastalığı bnş· 
lamıştır. Dört deş yeni vak'a 
vardır. 

SO S A 
I< L O B 0 
Kupon:l3 

Şimden sonra Son Posta Klilbline 
aza ola bilmek için her haft bu 
sayfada neşredeceğim iz kuponlnrdaP 
d ör tane toplayıp g et irmek ve)·a 
göndermek lfizımdır. Bu kuponları 

keatp toplayınız. 
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Neler Olup Kari Gözile Dünyada Bitiyor ? 
-Gördüklerimiz 1 

lngiliz Maliyesinin Bir An Evvel Bir Kariimizin Şirketi Hay-
riye idaresinden Suali 
Muhterem efendim, 
OıkGdara uğrayanlar lıkelede 

(Hanımlara ve erkeklere mabıuı) 
ayrı ayrı lkl bili mevcut oldutu· 
ı:au .. Alalı olan levhaları ıörerek • 
hnne.lerler. 

Islahı 
A Lazım - ispanyada Sopalı 

- Borçlar ltilifı İmzalandı Grevler 
Geçen)erde Botaslçlne ıitmek 

için bekledltim bir ıarada orta 
J&flı, muntazam ılyinltli bir 
Hanımın mezkür bili kapılarını 
açmak için beyhude uğraştıj'ını 
•e lıkele memurlarına milracaat 
•ttltinl gördüm. Menfi bir cevap 
alaııı olacak ki Hanımcatız 11-
keleden uzaklaıtı. Hiç ıüpbeaiz 
bu yUzden vapuru kaçırdı. 

MezkOr vak'adan bir lkl ıün 
ıonra lıkele memurlarından biri· 
ilin bir anahtarla kapıyı açarak 
hlliya ıirip lçerden tekrar killt
leditlnl ıBrdOm. Şimdi ıirketten 
bir ıual ıormamızın ııraıı değil 
illi? "'0 hillları ıırf memurlara 
huıuıi olarak mı yaptırmıı? O 
takdirde niçin maarafa girerek 
birer liYha aıtarmıt? 

Halkın ııbhat Ye iıtlrabatinl 
ıözetmek mecburiyetinde olan 
bu kabil tlrketlerin yapmıt ol
dutu uyıunıuz itleri belediye 
lllemurlan niçin dilzeltmlyorlar? 

Tramvaylardan ŞikAyet 

• 
lngiliz 
Maliyesi 
Islaha Muhtaç 

Sayfiye yerlerinde istirahat
te bulunan kabine azası mUı· 
tacelen Londraya dönmekte -
dirler . 

Başvekil, Maliye Nazın ile 
altı, yedi saatlik bir mnllkat 
yapmış, bu arada kıralı~. b'!
ıusi mUıavirf de başvekıb zı-
yaret etmiştir. Bu ziyarete 
bOyük bir mana verilmektedir. 

Bu içtimaa, ikbıat mlltehas
sıslannın verdikleri rapor üze
rine JOzum görülmliıtOr. Bu 
müzakereler ve rapor, İngiliz 
bütçesinin esaslı surette tevzin 
edilmesi lüzumunu meydana 
çıkarmıştır. Bu hususta sanayi 
sahipleri ile içtimai yardım 
noktasından, ameleden, feda-
kArhk istenecektir. 

Ayrıca muhafazaklr ve libe-
ral fırkası reisleri ile mllzake
celerde bulunulacaktır. 

Barsilonda 
Dayaklı Grev 

Barsilonda balıkçı gemileri
nin grevi bitmiştir. Hasta ba-

Son Zamanda Yapılan 
Büyük Seyahatler 

lastıa. ta77areclal bu ta17ar• 
uua •••al• relrenıau in raı7a 

çıkaıılardır. 

Betiktat - Fatih ve Ortaköy· 
Aksaray tramvayları çok ıeyrek 
fasılalarla itlemektedir. Bu yüz.
den çok ııkmtı çekiyoruz. Hele 
cuma ıDnleri ıeferler diğer gün
lerden daha ıeyrek yapılmakta
dır. Tramvay Şirketi Şişli hattına 
fazla ve lüzumsuz. yere araba 
çıkaracağı yerde biraz bu hatlara 
baksa daha iyi olur. Şiıli hattın
da ıünün birçok 1aatlerinde 
tramvaylar bombot ıidlp reldi
tl halde diA-er hatlarda halk 
harap ve peritan bir vaziyette 
•eyahat ediyor. Belediye bu 
tranıvay te.zebz.übiln6n önüne ne 
haıan reçecektlr ? .. 

kıcılarda işe başlamışlardır. 
Fakat mensucat fabrikalarında 
işlerini bırakmıyan kırk kadı- , 
nın elbiıeled yırtılmış, sopa
larala dövülmUf ve sıözlerine 
biber atılmıştır. 

Mla Amy Johnaoa lımlndeld tnılffı 
iradın tayyareci, Ruaya •e Slberya 
tarlklle japonyaya uçmuı H ullme .. 

Tokyoya varmııtır. 

Bir Amerikalı bu tayyare 
ile dDnya etrafanda devri 
llem ıeyahatlno çıkmııtır. 

Kabataıı 

Hal ki 

Şirketi Hayriyeden Temenni 
Doıtlardan ve ahbaplardan 

her zaman itidlyoruz: Bogaziçin
de ev kiraları ve hayat, lıtanbu
lun diğer ıemtlerinden daha 
ucuzmuş. Fakat burada da vapur 
Gcretleri çok pahalı, Bogaziçl ile 
fıtanbul araaındakl ucuzluk far· 
kını vapur ücretleri ortadan kal
dırıyor. Bir çaresi bulunsa da 
Şirketi Hayriye bilet ücrtlerinde 
tenzilit yapsa ve biz de Botaa· 
içine taşınsak. Acaba biletlerde 
lhGhim mlktarde tenzilAt müm· 
1'ün dejil midir? 

!; .. ltaaahmet 

Necati 
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Borçlar 
itilafı 
İmzalandı 

Londrada toplanan ve Hoo
ver planını tetkik eden mü
tehassıslar komisyonu, harp 
borçlarından mütevellit olan 
ıon buhranlı vaziyet için müt
tefikler arasındaki borçlann 
bir ıene milddetle tehirine 
karar vermiş ve bu karar 
imra edilmiıtir. Yalnıı Bul
garistan, eşhasa ait tazminab 
tediyeye devam edecektir. 

Bir Tren Kazası 
Filibe - Bulgar arasında bir 

marıandiz treni yoldan çıkmıt 
18 vagon yanmıştır. 

Alman Cumhuriyeti 
Almanya, cumhuriyetin OD 

ikinci yıldönümUnO bOyOk bir 
tezahüratla tes'it etmektedir. 

Hindistan Vaziyeti 
Gandi ile Hint HUkümeti 

KUCIKTIR KUCAÖI 
.5ERVER BEDi 

Nermin Nadireye doğru bir ı byor, herkes, herkes .•• 
•dırn daha atarak haykırdı: Nadire Nerminin bileğini 

- Peki, bana niçin haber tuttu: 
•crrnedin ? - Bak... Ne kadar OzUlll-

- Seni severim de onun yorsun, gördUn mil ? Seni tiz· 
için. mek istemiyorum ? 

Nermin bağırıyor ye tit- - Ben gizlemenize, beni 
liyordu: aldatmanıza üzülüyorum. Hem 

- Hayır... Doğru değil... bugün nasıl söyledinse evvelce 
8eni sevsen söylerdin ... Benden de ıöyliyebilirdin. 
lfzlcmiyecektin ... ,Hayır... - Bugün ağzımdan kaçtı. 

Sonra yumruklarını kemi- Nermin dudaklarını ısırarak 
terek, kendi kendine a6ylendl: ıuıtu. Bir mtıddettenberi için-

- alda· de kapalı kalan derin nefret 

Llndberıln bu ••· 1 DDnyayı do1aımak lazere aeya-
1ahatt• kullanacağı hale çıkıp Japonyada •eyahatten 

ta17are budur. vazl'eçen iki Alman tayyareci 
Amerlkadan Japon· 
yaya uçmak içi• 1 gideceklerdir. 
hazarlanan Kolonel 
uadberr ve ıran•• Lindberg Yarı Yolda Kaldı 

arasındaki noktai nazar ibtilAfı Tokyo seferine hazırlanan 
pek esaslı bir tekil almıftı~. Lindberg ile zevcesi bir uçuş 
Kongre azasından biri vazı· esnasında çok kesif bir sise 
yetin gayet vahim olduğunu tesadnf etmit ve Alaskanın 
söylemiştir. sekiz kilometre timalinde ka-
Akvam Cemiyetinden lmda~ raya İnmişler. 

Avusturya Hükumeti Cemı- Tayyareciler Vapura Bindiler 
yeti Akvama bir mektupla Tayyareci Bordman ile Po
mOracaat ederek cemiyetin lando Nevyork - İstanbul uçu
malt milzaheretini iıtemiıtir. şunda bindikleri tayyareyi 
Bu mOnasebetJe katibi umumi bozmuılar ve Bostona götil
muavini ile cemiyet mali itleri rülmek Uzere gemiye yllklc-
mlldürü yakında Viyanaya mişlerdir. 

timdi, ruhunda bir çağhyan ı hayvanların ağzına düşürmek
gibf köpUrilyordu. YüzU bem· ten korkarak müdafaasız bir 
beyaz kesilmişti. içinden, hep: kuş gibi kaçırırdı. Çocukken de 
"Alçaklar .•. ,, Diyordu. Alçak· b6yle birkaç defa aldanmıştı. 
lar kim? Kim bu alçaklar? İşte yioe aldanıyor, hep alda
Atıf Bey, Hllıniye cadııı, nıyordu. 11Alçaklar... Alçak
hatta Nadire, hatta Fahir, lar ... ,, Diye kendi kendine 
blltlln bu insanlar, bUtUn tekrar etti. Gözleri bile bu 
bu insanların yaıadıkları yer· kelimeleri haykırıyordu. Nef
lerde onlarla beraber olanlar, retini Nadireye hissettirmemek 
hepsi, hepsi... Nermin bun· için onun yüzüne bakamıyC1rdu. 
ları bUyUk bir çetenin erkAnı Fakat Nadire bunu anlamı
gibi görüyordu. Biribirlerini yor değildi. Bir koltuğa uzanw 
bulmuı, biribirlerine benziyen, dı, ayak ayak üstüne attı: 
biribirlerile anlaşmış ve masum - Gördün mU? dedi, ço-
insanlar tuzağa düşürmek için cuk değil mi imişsin? 
gizli gizli tertibat alan büyük Nermin, di9lerinin arasından 
bir kumpanya... büyük bir kinle mırıldandı: 

Nermin küçllkken de i!1san- - Çocuk değil, budalayım, 
lardan korkar, hiçbirine inan· budalayım, budala, budala ... 
maz ve öksilz kalbini, vahıi Ve birdenbire kendini 

- .·uİiı. :.. .,. .• 5 --J·-
Kadın Ve Kalp • 

işleri 

Genç Kızlara Elişi 
• Derslerı 

YOnle iılenen triko sfiveter
ler yaz Ye kıt kullanılabilen 
güzel birer spor tuvaletidir. 
Bilhassa son zamanda iki veya 
daha ziyade renkli sftveterler 
moda olmuıtur. Bugün size 
kOçük kız kardeşinize yapılmak 
llzere l'tif bir süveter modeli 
veriyoruz. ileride sizin için ( 
modelini vereceğimiz ıllveter-
leri yapmaya, eliniz bu suretle 
ahtır. Beı altı yaşındaki bir 
kız çocuj'u ıçın hazırlanan 
temayı latediğiniz bOytıkliikte 

ve kiçllklilkte tadil edebilirsi
niz. Bu ıilveter bej Ye kahve 
rengi ile yapılmııtır. iki yüz 
aram bej ve yllz aram kahve 
rengi ytln klfidir. 

Ôn: iğne Uzerine seksen iki 
halka yapınız. Triko itile (yani 
bir sıra dojnı bir sıra ters ) 
otuz iki sıra yapınız. Bu sıra
nın tam ortasında yani kırk 
birinci iğnede ilk bej ren
ğinl karııtırınız. Mllselles ve 
main tekillerini yapmak için 
daima ıeklin bir batından ve 
bir sonundan birer iğne artb-
rınız. Ekıilecek yerlerde de 
aynen yine iki baştan eksilti- ~ 

niz. Göğns plastronu otuz dört 1 
iioe olacaktır. Yani yirmi beş 
iğne bej rengi yaka için yedi 
aantim kadar kapatmak kafidir. 

Arka : Aynen ön gibi seksen 
iki iğne üzerine otuz iki san
tim, kahve rengi ile işlenecek
tir. Bundan yukarısı hep bej 
rengi ile işlenecektir. 

Koltuk: Koltuklar hizasına 
gelince her iki koltuğu yap· 
mak için iki taraftan da onar 

Bu Örme 
,. 

ile Yapa-

bileceğiniz 

iğne kapatınız. Çocuğun ko
lunun tombuHuğuna veya za.. 
yıflığına göre bu adedi fuJa 
veya eksik yapabilirsiniz. 

Kol: Bilekt"n işlenmiye bq
lanır. Şişin Ozerine kırk halka 
yapınız. Kahve rengi y6nle 
yirmi sekiz ııra iıleyiniz. Üst 
tarafını her sırada arttırarak 
hep bej rengi yünle işleyiniz 

Birleştirme: Parçalar bitince 
işin ters tarafından hafifçe nta
lemeli. Omuz başlarından ve 
yanlarından birlettirmeli kolla· 
nn evveli alt kısmını dikmeli 
ve süvetere raptetmelidir. 

Hanımt~gze 

Ôn 

,, 
illi .,, 

Arka 

İğne ve örüş 

Triko 

Caket 

·ı1· 

Kol 

merdivene atarak ağlamıya 
başladı. Ferit gözlerinin önüne 
geldikçe hıçkırıklan artıyordu. 
Çünkü, Nadirenin dediği gibi 

reden bilmeli? Ne yapmalı? 
Ne yapmalı? 

Ferit de belki onu aldatıyor
du. Bunu na"ıl anlamalı? Ne-

Nadire devam ettti; 
- Onun ıçın sen benİL · 

sözlerimi yabana atma: 
( Arkası var) 

RUS Di~iŞ MAKARALARI 
Umum Deposu Şubesi 

Aşir Ef. Kütüphane sokağı 
65 numara 

1 'TA BUL 

1. L. Abravanel .Marpuççular 
Yarım Şiş eci Hnn No. 2 

1Sl'A BUI. 

Diln) a 

Markalara 
Köpek 

dikkat etnıeniz 
Nalça 

rica edilir. 
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Buhara Emiri Tarafından Beni Ziyarete 
Gelen Adam Garip Bir Teklifte Bulundu 

YAZAN: M. KAZIM 
-63-

3 - Rusya, Tilrkistanda ya

pyan lngiliz, Fransız, ltalya 
•e Amerika tebaasının tevkifi
ne karar vermiştir. 

4 - Umumi bir sulh kon· 
feransı aktedilmck üzeredir. 

Evet, Fakat bu cins, cinı 
gazetelerin içinde Tilrkiyenin 
ne olduğunu söyliyen tek bir 
satır bile yoktur. 

Sanki 25, 30 milyonluk ko- [ 

ca bir imparatorluk birdenbire 
haritadan silinivermiştir. .. 

10 klnunuHnl 919 

Geceyi bu düşünceler ile 
geçirirken bir aralık "Hıyve,, yi 
ve " Serdar Cüneyt " i görmi.lş 

olan Ali Ef. yi tekrar oralara 
göndermenin münasip olup 
olmıyacağı noktası üzerinde 
bir hayli durmuştum. Nihnyet 
karcr da verdim. 

Sabahleyin erkenden "Beh
ram11 B. bizi ziyarete gelmişti. 
Kendisine kararımı söyledim 
ve Emir Hz. inden müsaade 
almıya delalette bulunmasını 
rica ettim. Fakat Behrnm Beyin 
bu sabahki ziyaretten maksadı 
benim ricalarımı dinlemek de
ğil, bana Buhara Emiri namı
na mühim bir vazife tevdi 
etmek imiş. 

Bu vazifenin ne olabileceği
ni kabil değil tahmin edemez
siniz. Size ben anlatayım. Beh
ram Bey dedi ki: 

- Emir Hazretleri bu mü
ıevveş vaziyette Rusyaya kar
t• memleketin bitaraflığını mu
hafaza etmek ve bu arzuyu 
Rusyaya bildirmek arzusunda
dırlar. Fakat bu vazifeyi Bu
hara memurlarından herhangi 
birine tevdi etmek mahzurludur. 

Binaenaleyh bu sahada bize 
hizmet edip etmiyeceğinizi öğ
renmek arlusundadırlar. 

Bu, garip bir teklifti. Fakat 
derhal: 

- Hayhay cevabım verdik. 
Bahis umumileşti. Behram 

Bey hep Buharanın bitaraf 
kalmak arzusu üzerinde ısrar 
ediyor: 

- Bu memleket bizim mev
rus mUlkümüzdllr, ecdadımız· 
dan kalmadır. Vazifemiz onu 
olduğu gibi muhafaza etmek
tir. Biz kimseye ilişecek deği-

Taşkent sokaklarında 
liz. Binaenaleyh bütlin temen
nimiz kimsenin de bize ilişme· 
mesidir, diyordu. 

Kendi kendime bu mllta· 
Jeayı dinlerken: 

- Güzel, diyordum, fakat 

bil' al'aba ve bil' atlı 
bir taraftan da yan g6zle Beh
ram Beyin belinde asılı duran 
altın kemere bakıyordum: 

- Aç ve çıplak Bolşevik 
askeri bellerinde kocaman al
hn kemerler, boyunlannda alhn 

f gerdanlıklar ve atlarının üze· 
rinde zerrin eğerler ta"yan bu 
efendilerin karşısında, alelhu
ıua bu efendilerin İngilizlerle 
dlhiist geçindiklerini öğrendik
leri zaman bitaraf kalabilecek
ler mi? 

Behram Bey beni dalgın 
g6rm6ştn, sordu: 

- Ne düşilnllyorsunuz? 

- Hiç, dedim. 

Fakat acaba bu memleketin, 
billkis Rusya ile birleşerek 

İngilizleri muhitlerinden atmıya 
çalışması daha münasip olup 

ı olmıyacağını düşünüyordum. 
Müsahabe bu noktada kaldı 

ve Behram B. de bize teYdil 
istenilen vazifeyi kabulde mu
vafakatimizi Emir Hazretlerine 
bildirmek üzere çekilip gitti. 

( Mabadı yarın) 

Şeker Fabrikası il VAPURLAR IJ Nişan Merasimi 
~ Tntün inhisarı Üsküdar De-

y l. M ll S · · ~~--11111------.. -... posu MUdürll Hacı Nuri B. Ke-
er 1 a ar ergısı Bugün Beklenilen Vapurlar rimeleri Naime H. f ile genç 

Heyetine Gücenmişler İzmir • TOrk _ lakenderiye Diş Tabiplerimizden Ziya B. in 

Salı alcşamı 

mallar sergisini 
kadar takriben 
ziyaret etmiştir. 

açılan Yerli 
dün akşama 

20 bin kişi 

Sergide dUn de yeniden 
birkaç pavyon açılmışbr. Satıı
lara hararetle devam edil
mektedir. Yalnız Elektrik Şir
keti dün sabah serginin elek
triklerini kesmiş, akpm dörde 
kadar mumlarla idare edil
miştir. 

Tütün lnbisarile Uşak ve 
' Alpullu şeker fabrikalarının 
sergiye iştirak etmediklerini 
yazmiştık. Öğrendiğimize göre 
şeker fabrikaları idareleri 
sergiye iştirak için tertip heye
tinden bir davetname alma
dıklarım söylemektedir. 

Sergi Tertip Heyeti Reisi 
Nazmi B. ise davetname ıön
derildiğini, g 6nderilmese bile 
gazetelerin neıriyatı kAfi oldu
ğunu ileri sürmektedir. 

Bir Doğum 
Gazeteci arkadaşlardan 

Kastomonili Tallt Mümtaz Be-

yin Kastomonide bir erkek 

çocuğu dünyaya gelmiştir. Ar
kadaşımızı tebrik eder ve 

(Yılmaz) adı verilen nevzada 

uzun ömilr dileriz. 

Pire - lzmirden Nişan Merasimi Çamlıcada 
Marmara • Tfirk • Mudanya mumailey Hacı Nuri Beyin ha-

Gemlikten eı: nelerinde icra edilmiştir. Ta-
Bandırma • Türk • Karall'f.;.! rafeyne saadet temenni ederiz. 

gadan 
Yeni Dünya .. Türk • iz. 

mitten 
Byron - Yunan - Pireden ~. 
Bulgarya • Bulgar - Pireden 
Sinaya • Fransız - Nevyorlt-

tan 
Tadla - Fransız - Marsil· 

yadan ,. 
Bugün Gidecek Vapurlar 
Selamet - Türk - Ayvalığa :ı 
Cümhuriyet - Türk - Hopaya 
Adnan • ,, - lzmire 
Nilüfer - ,, - Mudan-

ya Gemliğe . 
Leopolis - İtalyan - Triyesteye 
Vienna - İtalyan - Triyeateye 
Daçya - Romanya - Kösten-

ceye 
Androı • Yunan - Pire Mar

silya lskenderiyeye 
Bulgarya - Bulgar • V ama 

Bnrgaza 
Sinaya • Fransız-K6stenceye --
SEYRISEF AIN 

Metkez acenta ı Galatata K3prG 
batı B. 2362. Şuh. A. Sirkeci Mil· 
hUrdar zade han 2. 2740 

TRABZON POST ASI 
(Cumhuriyet) 13 Ağustoı 

perıembe 11 de. 

MERSİN POST ASI 

btanbul 3 üncü icrasından: 
Jozef Kohen şirketine 446 lira 

borcundan dolayı mahcuz bulu
nan Ortnköyde Mecidiye mahalle
sinin Bahçe sokağında kain eski 
30, 32 yeni 16, 18, 20 numaralı 
ili bap dükkanı müştemll hane
nin yirmi dört hisae itibarile Uç 
hiHeıinin icra kılınan birinci mO· 
zayedesinde iki yüz liraya talibi 
uhde•inde olup ihalel katiye ya
pılmak üzere tekrar on bet rün 
müddetle müzayedeye konulmuı
tur. 

HUDUDU: Sat tarafı Aıir Efen
dinin dükkanı, ıolu İsak Freıko -
nun dükkanı, arkası Yaninin ha
ne bahçesi ile mahduttur. 

MESAHASI: 32 metro terbiln -
de arazinin 70 metroıu hane ve 
12 metro bahçedir. 

EVSAFI: Hane. Bir n ikinci 
katlar haricen klrgir dahilen ah
tap, birinci katta çıkan merdive
ni müzayik diğerleri ahtap n 
üçüncil kat ta ahşaptır. 

Birinci kat : Bir aofa Oıerbade 
üç oda, bir heli, bir aemiııi çi
mento mutbah, bir de •ahit do
laplı olup ayda on beı lira kira 
ile Matmazel Sultana Aıeo li· 
kiadir. 

ikinci kat: Bir ıom üzerinde üç 
oda, bir heli, bir mutbah olup 
hiuedar Fani Hanım sakindir. 

-==-==~-================ .................... mm 
Güzel San'atler Birliğinde 

( Anafarta ) 14 Ağustos 
Cuma 1 O da Galata Rıhb
mmdnn kalkarlar. 

Üçün çil kat: Bir sofa üzerinde 
2 oda, 2 sabit dolabi mevcut ve 
üzeri örtülü zemini çlııko bir ta
raça vardır. Bu k11ımda borçlu 
n hissedarlar sakindirler. 

Hane altındaki 18 numaralı 
dükkan: Zemini çimento, arkada 
merdiven, altına müsadlf bir k3-
milrlilk ve camek&n lü>lme bir 
depo olup aralık bahçeye kapu· 
au vardır , dilkkan kepenkleri 
demir içinde on altı Ura kira ile 
Yascf Efeııdi kiracıdır • 

Güzel San'atler Birliği Ede
biyat şubesinden: 13 ağustos 
perşembe günU (bugün } saat 

en yedide Birliğin GUlhane 
parkı methalindeki merkezin· 
de aylık toplantı yapılacaktır. 
Musiki, çay ve edebi hasbıhal 
vardır. Azanın bu ilanı davet 
sayarak refikalarile birlikte 
teşrifleri rica olunur • 

Bursa icra Memuru 
latanbul Müddeiumumiliğin

den: Bursa birinci icra memuru 
Cemal Beyin derhal vazifeıi 
bqına hareket etmesi ve abi 
talallrcle mBataft addedilecejl. 

SON POSTA 
Yevmi, SJyuJ, Havadh vo Halil irU:ctcı 

idare ı lat-bul, Nunaosma:ıl,. 
Şeref aoka}ı 3S • J7 

feJ oııı f.tanb;.ıl • 2)2)3 
Poda kutıuu : lstaııbıal • 741 
Telfl'al ı l.tanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TORKIYE ECNEBl 

HOO '· ı Sene 270il kr. 

1SO • ~ A.r HOO • 

400 • s • 800 • 

u:ı • 1 • iaO ' 

Gclenevrak ııa:I verllm,ı. 

blıaıardu muıaU7et alua•u. 

Meclisteki Müzakere
nin Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz 
( Baı tarafı 1 inci ınyfada) 

beş on kişinin hürriyeti kelam 
namına çürük, sakat yazı yaza
cağız diye feryat etmelerine 
Meclis ve Devlet hiçbir vakitte 
asla ve asla müsaade edemez. 

Matbuat hürriyetinin suiisti-
mali ne netice verir takdir 
edersiniz. Şöyle tarihi yokhya
cak olursak demin Ahmet 
Ihsan Bey arkadaşımın söyl~· 
diğı ve~le biz istibdat dev
rini• matbuabm da biliriz. 

(Deva mı var) 

20 numaralı dükkfın: Kepenkle· 
rl demir zemini taştır, dcrununde 
on üç lira kira ile kaaap Yako 
Efendi kiracıdır. 

Mezkur hane ve dilkkanlarda 
elektrik teçhizab ve terkos mev
cuttur. Fazla malumat 1930-19 
numaralı dosyaaındadu. 

Yüzde be~ zammile taliplerin 
tamamının kıymeti mubammineal 
olan 5358 liradan hisseye muıip 
miktarm yüzde onu nlıbetinde 
pey akçesini teslim vezne etme
leri ye 31/8/1931 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar ihalel katlye mlıa
yedesl yapılacakJ ilin olunur • 

Ağustos 13 

Mektebinizi Seçmeden Bize .. .. ~ 
• 

Sorunuz, izahat Alınız 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 

Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? 811 
sene tahsilinizi ikmal etmek üzere hangi mektebe girmek 
istiyonunuz. ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 

etmek Uıcre bUtOn mektepler hakkında Jıer tllrlO 
malumab venniye amadedir. Mektehinizi seçmeden e•· 

vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hakkmda 
bizden malümat isteyiniz. 

Y aJnız cevap için ( 6 } kuruşluk posta pulu leffetmeyi 
unutmayınız. 

* Ticaret Mektebi 
1 

mesleA"e alt derslere faz.la mevki 
ve ehemmiyet verilir. 

Balıkesirde Rifat Beye: 

Ticaret Mektebi hakkında ıor~ 

dutunuz suallere mndde madde 
cevap veriyoruz: 

1- Ticaret mektebi nilıaridir. 

Parasızdır. Yalnız Ali kısmına 
girenlerden 175, Yük•ek Ticaret 

Mektebine girenlerden 275 kurut 

duhuliye alınır. 

2 - Ticaret Mektebi bir meı
lek mektebi olduğu için alelade 
orta mektepten farklıdır, dersleri 
aruında çok fark v:ırdar. Burada 

.. 

3 - Lise tahıilf ile, yGluek 
kıaım tedrisatı aruında da ayna 
farklar Yardır. 

4 - Ali Ticaret kıımın dan 
ç.ıkanlar, çıkbklan tubeye glJre 
muhtelif mesleklere intisap ede
bilir. Şehpender kısmından çıkan, 

hükOmet memuru olabilir. Dlt•r 
kısımlarından çıkanlar ticaretan• 
Jerd• kiiçük bir staj r3rdDkten 

sonra serbes ticaret hayatına da 
atılabilirler. Aynı zamanda Tlca• 

ret mekteplerinde muallimlik 
edebilirler .• 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Bir numaralı kariinıi:: 1 

Aileperverdir. Çoluk ve ço-
, ·tarını etrafına almaktan 

cvk ahr. Çalı l tır. Girginlik 

1 
gBsterir. Hid· 
detinde şiddet 
vardır. 

ic 
iki 11umaralı._ 
Hanım ka • 

~ . . . E . 
rumız : v ış-

lerile meşgul 
olan bir ev 

' kadınıdır. Ço .. 
:uklarına karş hırçınlık ve 
şiddet gösteremez. Temiz
liğe itina eder. Kanaatklrdır. .. 

Üç numaralı lcttriimlz : 
Kendini ezdirmez, serkeıliğe 
mUtemayildir. Feragat ede
mez , kanaatkar değildir • 

üöztı bttyQk· 
tedir. Buan 
atak n acul 
olm. .. 

Dörl nrımar-
4lı ka,.ümlz : 
Sakin ve ses
aizdir, sadeliği 
ve tevazuu ae-
ver. Çekingen 
~e alıngandır. 

Kendi batma yaratıcı hare
ketlerde bulunmaktan ziyade 
baıkalarının iradelerine uy· 
uysallık gasterir. 

Jf .. 
20Beı ıaumtll'alı lcarlimizı 
Sakindir. Kendini gösterici 
hareketlerde bulunmaz , mu
hitinde cereyan eden feylere 

-r kartı llkayıt 

ı 
;ieğıldir, tetkik 

re tecessüse 
temaylll eder. 

lğbirarını ça-
buk unutmaz. 

• 
Altı nama-

kal'iimiz: Zeki 

ve gözft pektir. 
Hürriyetine mü-

dahale ettirmek istemez. Fiil ve 
hareketlerinde isttldAI vardır. 

Haki beqlJ. intizamı ve ha
yali mevzulara 
sever, kadın 

ve sevgi ma· 
ceralarma il
kayıt kalmaz, 
fazla yorulmak 

""""ı;><o• istemez, eğlen
ceyi ihmal et· 
mez. Acul ve 

şarlata.n değil· 
dir. Menfaat

lerinden başk .. tarmı da istifa
~e ettirmiye mütemayildir. 

* A. Cavit F 1c:ndl: Zeki ye 

.. eceriklidir. Fi· 
il ve hareket-· 
lerile kendini 
sevdirmealnl bi
lir. Şahsını a· 
llkadar eden 
meailde hu
saabr. Çabuk 
münkeılr olur. 
Takdirden w 
t6hrettcn ha• 
zeder. 

• 
Mıutııfa F "erıtll: Hazim· 

pek döıknn 
ihmalcidir. 

kir dejlldlr. 
Sert muameı ... 
ye derhal mu· 
kabele eder. 
Hftınll muam ... 

l teden hazzeder· 
lğbirannı ça-

buk unutmaz. 
Hllrriyet v• 
lstlklAlinl f aı:l• 
sever, rahabn• 

'"'ğildir. Kısmeo 

* Hasan Efe .. · · Şıklığa 'ff 

.dini göster 
mi ye hevet .. 
kardır. Tchlik' 
ve zararlar• 
ataklık göıter

mez. Hayatıoi 
sever, eşy...-

ı nın lnymetio& 
bilir ve bn.nll 

mu ha fa ıa sı ol 
dikkat ed"'• 

Ve kendini sevdirmeıini bilir. tSraftan mtlçteniptir. 
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Abdülhamidin İçini Burkan 
, Fakat Söy
Edemiyordu 

Bir Mesele Vardı 

!emiye ~,~sz!rŞ~K! 
- 50 

(Herlıakkı mahfazdar) 

Enırinl verdi. J 
Bir mliddet, dereden tepe

den konuıtuktan ıonra, s8zll 
~kerliğe getirdi. 

- Her halde, askerin talim 
l'e terbiyesine çok ehemmiyet 
•eriyorlar zannederim. 

Dedi ve sonra bahıe hiç 
•hemmiyet vermiyormuş gibi, 
llkaydane devam etti: 

- Ara ııra pencereden 
i6rUyorum.... Muhafızlardan 
Cemil Bey midir, CelAl Bey 
lrıidir, ismini iyi bilmiyorum, 
bir zabit var. Askere ne gUzel 
talim ettiriyor. Maşallah, as· 
ker de milstait, tarif edilen 
feyleri, derhal kavrıyor. Doğ· 
tuıu, kendisini görürsem teb
rik edeceğim. Acaba bu 
aakerlerin içinde hristiyan da 
•ar mı? .. 

- Zannetmem efendim. 
- Eh hani askerler, (ana-' . 

ıın muhtelife) den mürekkepti. 
Her halde bunların içinde de 
liristiyan, bahusus Ermeni 
olmak ihtimali vardır. 

- Öyle zannediyorum ki 
llıuhafız efradın kAffesi Tfirk
liır. Belki, Arnavut, Arap ta 
~ardır. Fakat her halde Rum, 
trmeni olmasa gerek. 

Abdnlhaınit, biraz geniş ne
fes alır gibi oldu. Derhal an
ladun; Şeytan, yine kulağına 
btr fey fısıldamıf olacak •.. 

- Geçen gün, aiı:e Erme
nilerden bahsetmiştim. Sonra 
•ldıma geldi. Meşhur Artin 
Pata, güzel Fransızca bilirdi. 
lf atta bir aralık, bana bo· 
talak ta etmitti. BirgUn ma
beyne gelmiş. Huzura çıkmak 
için mlisaade istemiş. 

- Gelsin. 
Dedim. Geldi. Elinde, bU

Yllk bir zarfın içinde, kitap 
ribi birfey vardı. 

_ Efendim J. Benim birşey-
den haberim yok. Sakın, bu 
hususta hatırmıza birşey gel· 
llıesin .• 

Diye bir mukaddime yap-
taktan sonra, elindeki zarfı 
uzatarak: 

- Bunu; ( Haldpayi taha-
llelerinize takdim edilmek 
tltere Avrupadaki Ermeni 
Cemiyeti bana göndermiş. Ben 
de mecburen ar%ediyorum. 

Dedi. 
- O nedir? 
Diye sordum. 

yalı vardı. Babam haftada Uç 
defa oraya giderdi. Usulen 
Padişahm yemeği saraydan 
gitmek llzımgelirken, babam 
Saraydan yemek getirtmez •• 
Orada onlarm yemeğini yer, 
içerdi. Onları bukadar ıever, 
bukadar itimat ederdi. Onların 
kadınları da Saraya gelir .. 
Günlerce misafir kalırlardı. 
Hatta, ben kadınları çok iyi 
hatırlarım .. 

Hiç Ermeııiye benzemez· 
lerdi... Biz Ermeni milletine bu 
kadar itimat ve teveccüh gös
terdiğimiz halde, kıymetimizi 
bilmediler. Ermeni vak'alarım 
hahrlarsınız. Bana Yıldızda 
cuma selamlığmda bomba 
attıklarını da unutmamışsınız
dır. Hulasa, Ermeniler, bana 
düşmandır. Buradaki muhafız 

efrat arasında da eğer Ermeni 
Abdülhamidin kendisinden varsa ... 
sık sık bahsPtliği Rum Derhal söztinü kestim. 
Patriği YUfıakimEfendi - Hiç merak buyurmayınız 

ra) teklifler... İşte ıize rem~n Efendim. Evvela şunu arzede
ediyorum, vallahi ve billAhı.. yiın ki, efrat arasında Ermeni 
Bunu yazan . da, getiren .d~, yoktur. Sonra; meşrutiye
bizzat Artın Paşa ıdı. tin ilA.nmı müteakip artık 
Hatta onun ifadesini Münilr anasır arasıoda hiçbir husumet 
Paşa da çok iyi tanıdığı fikri kalmadı. Eminim ~i,. şa
için, o da benim fikrime iş· haslara karıı be~Ie.nen fıkırler 
tirak etti. de tahavvül etmıştır. . 

Bakınız şu nankörlüğe ... Ba· ı Abdntha?1it, . gUldll. Bır!ey 
bam; ( Köçe oğulları ) nı pek ı •öylemek ıstedı. Fakat, soy
ıeverdi. Hatta Çengelköyünde lemedi. 
( Köçeoğlu Bağı ) namile bir (Arkası var) 

1 HORHORUNI• r.;r:tıu;.!:!:!· ı Dr !selrtep •okak 

1 • H il Hbahtaa akıama kadar • ... Cilt ve emrazi zOhrevlye teduihanesl err a 

Her Jyodo ... Vinol 
slR.Rı ENVER 

Zafiyeti umumiye 
Fakrüddem 

Göğüs hastalıkları 
ve 

Romatizmanın 

en mükt:mmel 

ilacıd.r. 
Kuvvet iUi.çJarının serefrazıdlr. 

Umumi depoım: Fatıh'te Sırrı Enver Eczanesidir. 

Ufak şişesi 50 büyüğü 80 kuruştur. 

AlAmeti farika G o NE ş 

e GUnef, eloUrlk 
a1DpulU emaallne fıılk, 
111etln ve ucuzdur. 

Her yerde 
arayıusı.. 

Anadolu için acen· 
- Llyiha... te aranmaktadır. 
Cevabını verdi. latanbul polta 

- Pekali.. MOnür Paşaya J l~~;iiig;~--inll!ll'.il;k;ut;uaau~N~o.llİ6İıl03mılElm~~mmm••1'll 
•eriniz de beraber okuyalım, 

tetkik edelim. Kabule ,ayan ~ereste Satış 
birıey ise icabına bakanz. ~ 

Dedim. B I rat ormanlarının Kurt kemeri istok mahallinde mevcut 
Artin Paşa gitti. Miinür Pş. ki ~ g kırk bir küsur metro mik!p dört köşe kuru meşe 

Ue llyihayı okuduk ve hayret 1 Y l . beher mamul metro mikabı on beş lira esas 
tttik. kereste erı . • d · · de d 1 ·ı ve şartnamesinde mündenç şeraıt aıresın 
~ Neler ... Neler... Anadoluda be e8 .. ~31 tarihine milsadif pazar gUnU saat on beşte 
h rnıenilerle meskun olan ma- 16 - - d"I k tizere açık arttırma suretile satılacaktır. 
alt d 1 al ihale e ı me k l ·ı . k A da fın· er e, valiiumumiler o m ~ . . o/c 1 5 nisbetinde teminat a ça arı e yevmı mez ur 
ış. Bunların yanında Erınenı Talıple~ın 

1 
~ ' binasında müteşekkil komisyona, çap ve 

~Utavirler bulunmak IAzımmif. Defter ar 
1 

i lstanbul orman müdüriyetine ve kereste-

l
er mahkemede Ermeni aza ıartname 1~ n 1 ti ı rin de mahallindeki memurlara mUra· 

POSTA Sayfa 7 

Bahar reldL Sehlrlercıen kliylere, sayfiyelere çıkılacaktır. Kiray;ı verilecek evir.iz, 
dalrenJs, odalannls varaa veyahut klralahacak ev, daire ve oda lıtıyor•anız: Aramalt ve 
ıormalda TAklt l'•Çlrmeylnlır. (25) kurUfl& alıte baı lfl yapabilirlz. ( J 6) kelimelik bir illin 
kafidir. Har fi.elime faalaaı için bir kurut lllYeedlniz. 

DOKTORLAR SATILIK EVLER f M OT E N EV V 1 
-----------------------=--- -------------------------- -----------·--------------DOKTOR AHMET HAMDI PAZARLIKSIZ (2000) URA- ÖRÜCÜ HÜSEYiN - Yırtık, 

Zührevi ve dahili haatahldar. YA - 3 katta 7 oda bahçe mut- yanık, gilve yeniği elbiseler emsa-
Hane: Beyotlu. Tarlabatı caddeal fak elektrik Ye terkoa tealaatı. llne faik bir ıurette belirsiz örü-
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddeıl. No. 164. --50 Beyazıt Sate7111aal1e Elmarauf ma· Ulr. Bir tecrübe kafidir. Beyoğlu 

hallul Anekadan sokak 27 Ne.da latik141 caddeıi Paaaj Aznavur, 

PARIS Ti P FAKÜL TESJNDEN Muua 
Cilt ve Ztlhrevt haıtalaldar mUtebaum 

Cemil Beye -2 No. 13 _3 

Dr. BAHATTiN ŞEVKi 
Kabul saatleri aabah aeklzden 

akşam yediye kadar Babıtb 
Meserret oteli karş112nda No. US 
birinci kat. -120 

GÖZ ve Gözlük milteha11ıaı 
doktor Fuat Aziz Bey- Muayene 
ile gözlük sabhr. Muayene ücreti 
ahnmaz. Bahçekapı Hamidfye 
caddesi 50 numaralı m1ltaza. -3 

EMRAZI ZÜHREV1YE tedari
hanesi - Doktor Arialidi Bey: 
Eminönü ıabık Karakat Han 
No. 8 -1 1 - ---
Diş Tabibi K. Jamgoçyan 

Harbiye polis karakolu ııra
ıındaki köşebaşında 73 numaray l 
nakletmiştir. Sabah 10 dan ak
tam dokuza kadar. -11 

DIŞ TABİSİ CEMAL ZIYA 
Köprübaşı Eminönü han ikinci 

kat No. 4. Sabah dokuz buçuktan 
ak,am yediye kadar hastalarını 

kabul eder. -24 

SATILIK - Oıktıdar lhunl
yede 78 No.Iı hane aabbktır. 
MOttemlllb yedi oda bir mutfak 
ıunıç terkoı babçeal kuyuıu vardır. 
Talip olanlar lttJHllndekl bakkal 
Mustafa Ef. ye müracaat. -6 

TERZiLER 
Uzun vadeli, mutedil ıerait 
ile en müıkülpesentleri memnun 
edecek ıekilde modaya göre 

elbise yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -17 

KIRALIK VE SATILIK 
EmJakinizJ satmak yahut kira

lamak için 9-12 arasında müra
caat, tramvaya, şimendifere, iske
leye yakın olanlar müreccahtır. 
lstanbul Dördüncn Vakıf han 
uma kat 29 -5 

ERKEK iŞÇi iSTiYORUZ 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya imtlyazınızı, 

plinlaranlzı ve modellerinlzi Şl· 
kago'da 14 eylillden 20 teıriniev
nl 931 tarihine kadar açılacak 
olaı:ı BEYNELMiLEL SERGiDE 
teıhlr ediniz. 

Sergiyi binlerce fabrikatörler 
ve alıcılar ziyaret ederek bu ih· 
tira beratlarını aatmak için muh· 
terilerin eline ıeçmit en büyük 
fırsattır. Hemende bütün fabrf· 
kalar yeni icat n ihtiraları gör• 
mek üıı:ere ıergiye müme11iller 
göndereceklerdir. 
Reaim ve modeUerlnizl teıhir 

ücreti 28 dolardsr. Bizim buıuıl 
sergi memur ve .atıcılarımız be
rat ve imtiyazlarınızı fabrikatör• 
lere gösterecek ve onları sizinle 
tem&aa koyacaktır. Bunun için 
ayrıca komlıyon ücreti ahnmaL 
Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 doları doğrudan 
doğruya bize gönderİnİL Size 
aerginin nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

Adres: lntcrnatfonal Patent Epoıl· 
tlon Co. Marchandlte Mart. Chıcago 
M. S. A. 

SÜNNETÇi 

ERKEK lşÇi iSTiYORUZ -
Para kazandırıyoruz. Bize mek
tupla ıorunuz, içine 6 kuruıJuk 
pul koyunuz. fıtanbul posta ku· Zayi - Tip Fakültesinden 930 
tusu 548 -5 acneıinde aldıj"ım hüviyet vara· 

KOLAY SÜNNET 
• kasını kaybettim. Yeniıini alaca-

MEMUR İSTİYORUZ - lt•iz ğımdan eaktıinln hükmü yoktur. 
Ameliyeai için meıhur Halepli 

zade doktor Talip Beye bet gila 
evıelden baber verilmeıi. Sirkeci 
NemJizade hanı. Telefon lıtan· 
buJ 1486 -30 

zamanlarınızda çahtarak ayda 90 739 Cafer 
lira kazanabilirainb, mektupla § 1771 Sicil numara.sile aldığım 
aurunuz, içine 6 kuruıluk pul arabacı ehliyetnameml zayi ettim. 
koyunuz. l.tanbul poıtabanesin• Süleymaniye 12() numarada Fcy-
de 400 -5 zullah Haaan 

Y E NI R ö N o OTOMOBiLi 

" 
En 

Son 

Terakkigatı 

Haiz 
Ve 

Ucuz 

RENAULT 

SON MODELLE 1 G 
MEŞRUTiYET 

ıs:=-~~ 

Zonguldak Nafia Baş 
Mühendisliğinden: 

Bartın • Safranbolu yolunun 41 + 500, 42 + 300, 42 + 600 
kilometresinde yeniden inşa edilecek cem'an 17603 lira 22 
kurut bedeli keşifli altışar metre açıklığında Uç adet beton 
arma köprü 6 Ağustos 931 tarihinden itibaren 26 Ağustoı 
931 tarihine müsadif çartamba a-ilnil saat 15 te ihale edilmek 
lizere 21 gün mllddetle ve kapalı zarf usulile münkaıaya 
konulmuıtur. 

lnşasma talip olanlarm taf6ilat almak ilıere Zonguldak 
Nafia Baş mühendisliğine ve münakasaya iştirak için de tek
lifname yüzde yedi buçuk teminat akçesi ve baı milhendiılikçe 
musaddak ehliyeti fenniye vesikalarile birlikte me%kur gllnde 
muayyen saatte viliyet daimi encUmeninde ispab vücut etme• 
leri nan olunur. 

" 

YÜREK ÇARPINTISINA 
NEVROLCEMAL 

OAN 2o OAMLA ALMAK KAFİDİR 

ONUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 3 
Gazetemizde on beş günde bir 

vermekte olduğumuz Patronu 
bedava almak lııtlyonııııız, bu 
kuponu kesip saklayınız v~ 15 
kupoi'\ toplayınız. Patronlanmıı· 

dan pek memnun olııcakıınız. 
Patronlar neşredlldlklerl gtln· 

den ltlbarcn İ•tanbul karllerlmlı 
bir hafta, tatra karllcrlmlz 011 

rlin lçlndo kuponlarını gönder• 
melidirler. Bu mUddet geçtikten 
sonra kuponlar kabul edUmcı. ~ lllası icap edermlf. Daha leri g6rme a yen e 

q6 ı · L_e11~adıl!!an~Jil~l~a~~o~lu~n~u~~~------------------------------------------------------------.:_--------------------------------------------------------------------------------------------------1..:.....------------------------~--...-. ... _.. Y • ı:.ı ...... ı.. ır.. ..... ..ı. 1,.hm •~--
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Yalnız 

3 
Türk 

lirasıdır' 

loüŞMESİNİ DURDURACAK' 

IKEPEKLER~EN KURTULACAKI 
Bunun için : Bu şayanı hayret 

K" ''LE TR • 
1 

Elektrik Tarağını istiniale başlayınız 
81RINCI 

GON 

• Saçlanm dlJkülmıgı başlanuşh • 
~ inul~ip seyrtlcleşiyordu ., 

ONUNCU 
OON 
• Tdıdıl aimıcJa kalan ~rde yen• 

.Zıır çılcmaga baıladı, arltlt saç· 
lanm dökülmiyor bilalcls sılclaşıyo• 

w cmıiiile olmağa .IJ!ıılayorW... 

ONBEŞfNCI 
GtfN 

"Saçları,,. milkktmmıl, 'ondülı w 

tabii &ü.ul rengini alarak umumıuı 
lıuuan dllckafüıi ulbediyor. ( artrit. 
pnmanatlura ıhtiyaç &:almadı J 

,. LETRIK .. 'im ba11a luJfidır 

Şayanı hayret tesiri ile '•LETRIK,, ; istimale başlandığı ilk 
günlerden lTlBAREN SAÇLARINIZ DAiMi BİR ONDÜLAS
YON HALiNi ALACAK, "ÖLMÜŞ,. VEYA ÖLMEK ÜZERE 
BULUNAN KÖKLERİNİZDEN YENi SAÇLAR ÇIKACAKTIR. 
48 saat zarfında yeni saçlar çıkmağa başlar. Saçlarınız tabii ren· 
gini ve bütün parlaklığını kPsbeder. 
Tatlı elektrik cereyanı tarağın dişlerinin bir sırasından diğerine 
geçerken saçların köklerinden dolaşarak onları canlandırır. KE-
PEKLER VE SAÇ HASTALIKLARI TAMAMEN ZAiL OLUR, 
48 saat zarfında "cansız,, bir tarak yerine " LETRIK,, elektrik 
tarağının istimali velevki bol olsa saçlarınıza umumun takdirini 
celp edecek, yeni bir güzellik temin edecektir. 
KIR ÇALMIŞ SAÇLAR; T ABll RENKLERiNi ALACAKTIR. 
Bu yeni doğan rengin terekkiyatını günü gününe takip ediniz 
ve lıemım beyaz kalmış saçların uçlarını kesiniz. Saçlarınız; 

gençliğini, sıhhatini ve güzelliğini iktisap edecektir. O KADAR 
EYi VE MÜESSiRDiR Ki BELKİ HAKIKA T OLDUGUNA 
INANMAKT A TEREDDÜT EDEBiLiRSİNiZ.. sız BUNU 
TEMiN EDİYORUZ. 
Evveli inanmak jstememiş bir milyondan fazla kişi 24 saat son· 
ra adeta memnun ve mütehayyir kalmışlardır. Elimizde, "LET
RIK,, elektrik tarağının şayam hayret ve memnuniyetbahş, se-
merelerini tasdik eden binlerce mektup vardır. "LETRlK,, yalnız 
kadın, erkek, çocuk velhasıl herkesin saçlarını yeniden çıkartmak
la kalmaz, ayni zamanda onların güzelliğini ve tabii rengini de 
iktisap ettirir. 

LETRI
• K taraklarını alırken taklitlerinden sakınmak için 

Üzerlerindeki " LETRIK ,, Brevete S. G. D. G. 
No. 702072 markasına dikkat ediniz. 

LETRl'K ihtira beratı tevdi edilmİf 
hakiki ve a11l elektrik tarağıdır. 

• Haiz olduğu faideli evsaf ve şeraite rağmen, 
LETRIK botun elektrik taraklarmdan, istimalinin 

tamimi için, ucuz satılmaktadır. 
1 

LETRIK 7 ~n zarfında geri alman yeglne elektrik 
tarağıdır. 8 U Ş A R T 

1 

LETRIK markasmın teminatı ve diğer blltlln elektrik ta-
raklarına ıayana tercih olduğunun beratıdır. 

1 1000 LiRALIK GARANTi KUPONU 
"LETRtK,, elektrik tarağt TÜt'kiye umumi acentesi: LEON DIRATZ Efendi, Galata Tünel 
civarında MertLani sokak Hürriyet han. Telefon: B.O. 3490 adresine doldurarak gönderiniz. 

Lftlfon adresime posta ile pili beraber tamam ve istimale salih ve ayni zamanda sureti 
istimali hakkında malumat ile bir adet sapsız "Letrik,, elektrik tarağının gönderilmesi mer· 
cudur. Leffen 3 lira takdim edilmiştir. 1000 liralık teminat tahtında bu "LETRIK,, tarağından 
memnun kalmadığım takdirde 7 gün zarfında iade edersem 3 liramı masarifi ile beraber 
geri göndereceksiniz. Bu şartla satın alıyorum. 

Gayet açık yazılacak 
lsıni . . . . . . . . • . Adres . . • . . • • • • • • , • • • . • 

MÜHİM: Şayet bir arkadaşınız da bir tane istiyorsa beş buçuk lira mukabilinde iki "LETRİK,, 
tarağı gönderilecektir. Yalnız kuponda 5,1-2 lira mukabilinde iki tarak istediğinizi bildiriniz, 

Bu kuponu hemen Gönderiniz 
Satıt mahalleri: Türkiye için umumi acenteıi bulunan Galatad Tünel yanındaki Merteba01 ıokaQ'ın· 

da HOrriyet hanında LEON DIRATZ Efendi- Şark MERKEZ ECZA T. A. Ş. Beyoğlu, Galata ve Ka· 
dıklSy tubcleri - Beyoğlunda LİON mağaza11 • Galatada ve Beyoğlunda NOwlLL - Beyoğlunda 
BAZAR DÖ LEVAN - Beyoğlunda BAKER mağazuı - Beyoğlu, Galatuarayında PARALLY ve 
BEHAR - Galataaarayında Avrupa pa1ajında AKESTORIDIS mağaıuı • lıtanbul Şehzadebaıında 
ASAF eczanesi -lıtanbul, Bahçekapl ZAMAN ecza d poıu, Sirkecide, Muradiye eaddeıl No. 24 Sirkeci 
pazarı, Ankarada Anafartalar caddesinde 48 No. ŞARK MERKEZ ECZA T. A. Ş. 1%mirde Saman 
iskeleainde, jOSEPH ~ ABAJOLI matazuı. 

YÜKSEK ORMAN MEKTEBi 
fstanbulda Boğaziçinde Bilyllkderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti Uç sene "Alh 

ılSmester,,dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türln ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mühendisi diplomasını alarlar. 

ORMAN MÜHENDİSi OLMAK iCIN: , 
Yüksek Orman Mektebine yazılma ve alınma şartları 

1 - Taliplerin Türkiye Cümburiyeti tebaasından olma!an, 
2 - Yaşlarının 18 den aıağı ve 25 ten yukarı olmamaaı, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulundukları Maarif Vekaletince 

taıdikll lise ve muadili tahadetnameli olmaları, 
4 - iyi ahliklı olduğu ve hiçbir güna cezaya çarpılacak İf ve hareketlerde bulunmadı

ğım beyan eden ve mahalli zabıtaımca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik ol· 
maları, 

5 - Her türlü hastalıktan ıalim ve bilhassa görme, duyma ve söyleme uzuvları 
diier noksanlardan beri, gezip yllrümeğe, biniciliğe mUtahammil olduğunu açıkça 
eden doktor raporu almaları llzımJır, 

6 ı - Talipler yukarda yazıla vesikaları, en ıon mektep tabadetnameıini btlviyet 
cllzdanına, ati kiiıdını lstanbul' da Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdı klan bir 
istidaya iliıtirerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Mildllrlllklerine ve yahut 
en bilyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teırinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için uıuli daireınide ve ntlmuneıi 
gibi Noterlikten musaddak taahhllt senedi Yermeleri llzımdır. 

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

Taşradan gelecek talebenin yol maıraflanna ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yilkıek Orman Mektebine girmek llzere hareket ettiğini beyan eder bir Yesikayı bera
berlerinde getirmelidirler. 

Amatörler! ..... .. . . . , . , 
ŞANSINIZI DENEYİNİZ 

K O D A K 
Müsabakası 31 Ağustosta Bitiyor. 

RESiMLERiNiZi DERHAL GÖNDERiNiZ. 

T k B• R • ı Türkiye müsabakasında ı 340 Lira 
e ır esım : Beynelmilel müsabakada 23600 ,, 

K A Z A N A B t L İ R. 

Şirketi Hayriyeden: 
Cuma Gnnleri Boğaı.içinin tenezzüh mahallerine gidecekler 

için berveçhiAti seferler vardır. 

Köprüden: Yeniköy, Tarabya, Büyükdere, 7,00, 7,50, 8,00, 8,45, 
Sarıyer, Yenimahalle, R. Ka- 9,30 10,00, 10, 15, 
vağı, Altınkum, Sütlüce, ve ( Yeniköy, Tarabya, 
A, Kavağına. Sütlüce ve A. Kavağı 

yoktur. ) l 1,00, 12,00, 
13,00, 14,00, 14,30, 
( Yeniköy ve Tarabya 
yoktur. ) 14,35,( Ye
niköy yok ) 15, 15, 
16,00, 17,00, 18,20 
20,05, 21,30. 

Köprüden A. Hisarına : 6,00, 8,30, 9,45, 11, 15, 12, 25, 13,30 
14,35, ı 5, 15, 15,45, 16,50, 18,00 
20, 15, 21, 10, 22,00. 

Köprüden Beykoıa: 6,00, 7,00, 7,50, 8,00, 8,30, 9,30, 9,45, 
10,00, 11,00, ı ı, 15, 12,00, 12,25, 13,00, 
13,30, 14,00, 14,35, 15,15, 15,45, 16,00. 
16,50, 18,00, 20, l 5, 21, 1 O, 22,00. 

Büyükdere Lido yüzme spor havuzunda bu Cuma günü 
saat 13,30 dan itibaren yüzme atlama, su topu [ mıntaka bi

rinciliği ] müsabakaları vardır. 

Dr. ALİ VAHİT BEYİN ~ 
YILDIZ ÇOCUK UNU 
• Hububatın foıforlu maddelerini ve vitamini havidir. Kolay 

humedllecek fekle konulmuftur. 

Bunun için bilha11a zayıf ve abdeıtl bozuk ve kemik 
baatalıtı olan çocuklara mükemmel bir gıdadır. Bu Un ile 

bellenen çocuğun kiloıu tayanı hayret derecede artar. 

Umumi deposu: Hasan Ecza deposu 

Eskişehir Hava Mektebi Ku
mandanlığından: 

Eskişehirde Türk Tayyare şehitleri için lstanbulda Abidei 
Hllrriyeti tanziren ve fakat daha kUçUk mikyasta bir Abide 
yaptırılacaktır. PlAn müteahhide aittir. Yerini görmek bu 

hususta tafsilltı Ilı.ime almak istiyeolerln Eskiıehirdo Hava 
mektebi kumandanlığıoa mtlracaatları. 

AYAt<LARI TERLEYENLERE 

HiDROL 
TERİ u KOKUYU DERHAL KESER VUCUDA 
ZARAR VERMEZ HER ECZANEl1E BULUNUR 

PERTEV 
Diş macununun 

En büyilk vasfı mümeyyizi 
kalay tllplerde oluıu ve fenni 
bir diı macunu olarak ihzar 
edilişidir . 

1 - Beyoğlunda &1'ğ ıol ao
kak 21 numarada Leonida. 

2 - Takıimde Valide çeıme
ainde 21 numarada Mavridl. 

3 - Uokapanında Y avuulnan 
mahalleılnde Leblebici ıokatında 
38 numaralı hanede l.mall oj'lu 
Muıtafa kaptan. 

4 - Galatada Beyazıt mahal
Je1lnde Yenltehir ıokağında 13 
numarada mukimler iken elyevm 
ikametgihlan meçhul bulunuan 

Kleanti kalfa otlu latirati Efendiler. 
lstanbul aekizlnci icra daire~ 

ıinden: 930 - 1829 Fellkı Levl, 
Viktor Levl ve Rüdolf Fridm•n 
Efendilerin zimmetinizde matlubu 
bulunan 925 liranın ma faiz ve 
maaarif tediye.ini natık tarafla .. 
rınıı:a g<Snderllen <Sdeme emirle
rinin zahrındaki metruhatta ika• 
metgihlarınızın meçhul bulunduğd 

ve bu sebeple tebligat yapılamadığı 
zikredilmesine binaen tebligfttın ili• 
nen yapılmasına karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında müracaatla bir itiraı 
dermeyan eylemediğiniz ve anı 

takibeden 8 giln zarfında borcu 
eda veya borca yetecek mal 
irae eylemediğiniz surette gıya· 
bınızda muamelatı icraiyeye de· 
vam olunacağı mezkılr ~deıne 
emirlerinin tebliği makamına ka• 
im olmak üzere iJ.1n olunur. 

MATBAA.I EBOzzh'.4 

Mes'ul MUdUr: Sabri Salim 


