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SON POSTA Hallan l~%üdür ı Halk bununla görür J 
~ g ~ ; O S TA Halkın kulatıdın Halk bununla lfitlr. • 

O S TA Halkın d 111 d 1 r: Halk bununla ıöyler. 

übadiller Yüksek Makamlara Müracaat Ettiler 
CENEVRE KONFERANSININ NETİCESi } 

Tüccar,Bankalardanda 
Kredi Bulamıyor 

Bu Seneki İstihsal Miktan ( 4500) 
Sandığı Tamamlıyacak Gibidir 

Garbi Anadoluda a/gon lstılasal edilirken 
İzmir J 5 (Hususi) - Geçen· takarrür eden (2400) sandık 

lerde Cenevrede toplanan afyonun pekaz oJduğunu, 
Afyon konferansının ilk mu- memleket içerisinde kalacak 
karrerab üzerine bankalar afyon olan fazla ihracatın kaçakçı· 
tUccarlarma kredi vermekten hğa sebebiyet vereceğini tüc
fekindil r. İzmirde afyon tllccar- carlara açıkça anlattı. TOcar-
arının senelik kredisini temin ların kanaatine göre; bu va

bden Memaliki Şarkıye Fransız ziyetten en fazla Yunanlılar 
nnkası, tüccarlara konferan- istifade edecek, İzmir ve ha-

=~rn~eşk.uk. mukarreratından valisinde Yunan adalanna 

l 
eketımude yapacağı za- 'ş miktarda afyon kaçakçı-

rar ardan bahsetti. genı 
l B~ ~anka mUdürlilğU, mem- ı lığı yapılacak .. 
eketımızdcn ihraç edilmesi ( Devamı 7 mel sayfada) 

Darülfünun 
Takımı 

Rus Fu tbolcularile 
ilk Maçını Öbür Gün 

Oynıyacaktır 
Moskova, 14 (Husuıt m~ 

habirimizden) - Bu sabah 
Moıkovaya geldik. Sovyet 
ıpor teıkilAb tarafından ha• 
raretle iıtikbal edildik. Ayın 
17isinde ve yirmisinde iki 
maç yapacaiız. 

Kemal Rifat .. 
So~ Poıta: Darülfünun ta-

kımile MoıkoYaya giden Ke
mal Rif at Bey bize gerek 
Moskovada, gerekse Rusyanın 
diğer ıehirlerinde yapılacak 
maçlarm neticelerini günli 
gilnilne kısa telgraflarla bil
direcek, aynca maçlara ait 
tafsilatı da mufassal mek
tuplarla yazacaktır. Muhabi
rimiz maçların resimlerini de 
leffederek 1t8nderecektir. 

Cadde Üstünde 
Bir Kan Ve Kocayı 
Bıçakla Yaraladılar 

Dno Beyoğlunda istiklal 
caddesinde garip bir cerh 
vak'ası olmuştur. Ali isminde 
biri, o sırada caddeden bera
berce gitmekte olan Ihsan Ef. 
ile zevcesi Fatma Hanımın Oı
tnne yürllmilş ve ikisini de 
bıçakla yaralamıştır. 

=-
YÜZME, AT KOŞUSU, FUTBOL 

Mübadele 
• 
işi Nasıl 

Halledilmeli? 
Muhtelit Komisyondaki 

Paralardan istifade 
Teklif Ediliyor . 

Haber aldığımıza g6re ıeb
rlmizde bulunan mnbadillerden 
mllhim bir kıımı, Millet Mec
lisinin ıon celselerinde kabul 
olunan mübadil emllkin iadesi 
hakkındaki kanun üzerine 
Reisicümhur Hz. ne, Başvekile 
ve Meclis Riyasetine birer 
ariza göndermişlerdir. Bu ari
zanın bir sureti de Halk Fır
kası Umumi Katipliğine veril
miştir. 

Mübadiller bu kanunun ken
dilerini büyük zararlara soka
cağını arizalarmda yazmışlardır. 

Malüm olduğu üzere bu son 
kanun mübadillere teffiz olu
nan ve tapuları bile verilen 
,,.mIAkten etabli Rumlarla biı 

Karısını 
Sopa İle 
Öldürmüş 

eni~ Sporcularımız 
Yeni Rekorlar Kırdılar · 

Moalkara, ( Hususi ) - Bun
~~n iki gün evvel bu civarda· 
b ! ( Karaca Halil ) köyünde 
ır facia oldu. Hasan oğlu 

Osrnan ismide bir köylü, 26 
denedir bir yastığa baş. koy
ukları karısı Münevverı sopa 

~edbayıltıncıya kadar dövmüş, 
,~ ıncağız dayağın tesirile 
~ıraz sonra ölmüştür. Zavallı 
adının llç aylık hamile olduğu 

anlaşılmıştır. Katil koca tevkif 
dilerek Adliyeye verilmiştir. 

Dava Açtlgı için 
l<el CelAl isminde birisi 

kendi aleyhine dava açan A;/ct Hanımı Devlet Matbaaw 
kı niinde bıçakla yarahyarak 
açmıştır. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dünkü nüshadan Devam ) 

k Bizim gayemiz mantığa sev· 
ile.den yola doğru yilrümek ve 
zırn ve iman ile ona koşmak· 

tır D"kk d' · h . . · ı at e ınız, epımız 
sanı· . k h ımıyetle bitaraf olara mu-
s:kerne edelim. Demin burada 

çlnrı matbuat uğrunda ağar· 
lllış ve bütnn memlekette in· 

( Devamı 7 inci ıayfada ) 

At Yarışları Da Zevkli Oldu 

DOnkll yOsm• m..aabakalarından intibalar 
Solda 

1 
Yeni rt1korlar kıran Soğda: .Müst.ıbakalardan 
meşhur Salim diğer bir sahne 

DUn BUyükderedeki yüzme J Deniz Müsabakaları 
havuzunda lsta!l!>ul .. Spor Mın- 93 l deniz birincilikleri mü· 
takası deniz bırıncılıkleri mil- abakalanna dün BU Ukdere 
sabakaları yapıldı ve çok gll- w Y 

ı t
. ı alındı Bu arada Hdosunda ögleden sonra baş-

ze ne ıce er • iden on rekor kırıldı. lanıldı. Şurasına kısaca işaret 
ye~ eli Efendi koşu sahasında edelim: Biz İstanbul denizcilik 
u UncU hafta at yarışların heyetini, bu sütunlarda bir· 
d~vam edildi. kaç defa gösterdiği f aa-

Beykoz ıpor sahasında da liteti tebrik ettik. Fakat dUn
lki tane futbol maçı yapıldı. 

Muhtelit Mübadele Komis
yonu Türk Heyeti Reisi 

Şevket B. 

kısım firarilere ait olanların 
geri alınmalarını icap ettir
mektedir. 

Mübadiller ise bunun yeri
ne yine ayni maksadı temin 
edebilecek ve iki taraf için de 
zararlı olmayacak başka bir 
usul bulunacağı kanaatindedir
ler. 

Bu kanaatte bulunanların 
ileri sürdükleri tedbir şu su
retle hulasa edilmektedir: 

"Bu kanun mucibince müba
dillerin ellerinden istirdat edi
J ecek olan Yunanlı ve Etabli 
Rumlara ait emlAkin kıymet
leri bir buçuk milyon Türk 
lirası olarak tahmin ve takdir 
edilmiştir. Bunun yarım milyon 
lirası bugiin muhtelif hilkumet 
dairelerinin İşgali altında olup 
tahliye edilecek olan emlakin 
kıymetlerini teşkil eder. 

Mütebaki bir milyon liradan, 
geçenlerde Yunan hükfimeti 
tarafından · etnbli ve Yunanh 
Rumlara tevzi edilmek Uzere 

ı Muhtelit MUbadele komıiyonu 

(Devamı 3 üncü ıayfada) 

1 Dil Anketi l ) 

M. Baha Bey Fikir
lerini Anlatıyor 

"Dil Encümenine iştirak Edecek Uzuvlar 
' Her Halde işten Yılm&;Z Takımdan olmalı, 

Günde On, On iki Saat Çalışmalıdır,, 
M. Baha Bey, ki Dil EncGaı•

nl aıı:alığında bulunmuı ve Maarif 
Veklleti tarafından mekteplere 
tav.iye edilen Türkçe hlgatlar 
yazmıştır, anketimizin ıuallerine 

tahriren cevap verdi. Mütaleala• 
rını aynen neşrediyoruz: 

1 - Alfabede en ufak bir 
değişiklik yapılmasma taraftar 
değilim. İlerde, imliida bazı 
değişiklikler yapılabilir . Mese
la: l Harfını inceltmekte kul
lanılan i,aret pek o k dar ltl
zumlu birıey değildir, kalka
bilir • O vakit yazarken ince 
l mi idi, kalın 1 mı idi diye te
reddüde hacet kalmaz, yazıda 
kolaylık olur. 

' 

..., "'sımere gelince, değişikliğe 
lüzum aıikiirdır . Gramerde 
baştan başa Tiirk kaideleri • 

M. Balıa B. hAkim olmalı, arap ve acem 
kaideleri dilimizden çıkarılma
lıdır. Bunu demekle bu iki için Türk kisvesine sokulma
Jisana ait kelimeleri de beraber ları IAzımdı. Bunu da ancak 
silrüp çıkarmalıdır , demek I o gibi kelimeleri kendi kaide
istemiyorum. Arap ve acemce- l lerimize uydurmakla temin 
den aldığımız kelimeler bugün edebilirdik. Meşrebe kelimesi 
bizim k< n 1i malımız, serveti- halk dilinde nasıl maşrapa 
mizdir; dillmizde asıl Türk· ke- ( satur = satır ) olmuş ise 
limeleri kadar canlı olarak ya- çetrefil birçok kelimeler de 
şıyorlar. Bunları atmağa kalk- aşağı yukan böyle olmalıydı. 
mak an.a türkçeyi sakatlamak Halbuki vaktile kelimeyi değil, 
demektır. dilimizin ahengine uydurmak, 

Bu kelimelere ısınamadıksa onun tek bir harekesini oy
kabahat kelimelerde değil, biz- natmak bile adeta cinayet 
de. Bunları Arap, Acem kı- sayılırdı. Yalnız hudutlanmıı 
y~fetile, adetile, kai.desile içi- ı

1 

açık füen dilimize giren 
mızde tuttukça, tabıi, yabancı ratku fatk dahamet gadir 
görürüz. Bize yakın olmaları ( O,.v,O:ı 6 bıcı . a~ada 1 ' 

c 

Erkek - Bu gece dnirede nöbet bekliyeceğim 
Gelemezsem sana bir tezke e yazarım. 

Kadın - Hacet yok... Ben tezkereyi ceketinin 
buldum! 

1 

galiba ..• 

cebinde 

1 



2 Sayfa SON POSTA A ğustos 15 

Nlyul B. Fatih Çartamba çarı111 47 

- Yunanistandan gelen 
muhacirlerin işini bir t6rlü 
bitiremedik. Bunlan yerleıtire· 
Dm •• mllatab11l bir hale ge-
tlrellm de ondan aonra tekrar 
muhacir ıetirtmek meaeleıini 
dlfllnelim. Gelen ırkdqları
mm memnun etmek IAzımdır. 
Çinko bizim topraklanmız 
ıok ıenfttir. Birçok muhacir 
celbine ihtiyacımız vardır. 
Dlnyadakl ırk kardaılarımıza 
Ok enel iyi bir misal verirHk 
IOIU'll kolay kolay muvaffak 
olmııs. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

bea kocamdu 2: Kadın - Benimle evlendiği •aldt beni 
•Yiyordu. benim lçha bibi kit kit YUrUyordu. 

l 

r 
r 
l 

Hastabalucı Ahnacak 
Cerrahpqa hastanesine bir

kaç haatabakıa alınmuına 
lilzum ıörlllmOttllr. Kabul edi
lecek hanımlara otuz bqer 
lira aylık verilecektir. 

Sahipsiz Mallar 
Rüsumat Bunlan Sat
mıya Karar Verdi 

Posta kolileri muamelesi 
evvelce paket glimrUğnnde 

yapılıyordu. İşlerin daha ça
buk . bitirilebilaııeıi maksadile 
paket gümrüğü lağvedilerek 
koli işleri postanelere devro
lundu. 

Fakat eski paket gtımrtık
lerinde birçok eşya vardır ki 
bunların bugüne kadar sahip
leri müracaat etmem"ştir. 

Gümrük idaresi bunları satmı
ya karar vermiıtir. Esasen bu 
hususta kanun bunu icap et
tirmektedir. 

çıkarmak ıçın hiçbir çare 
yoktur. Balıkları bir yerde 
yakalayıp koyun aürüsü gibi 
bir tarafa sürmek kabil de
ğildir. 336 senesinde balık o 
kadar boldu ki bahkanede o 
ıene (650) bin lira aabt oldu. 
Bu 1ene iae hiç denecek dere
cededir. 

Dahiliye Vekili 
Dahiliye Vekili Şilkrü Kaya 

Beyin yarın, refakatinde Umum 
Jandarm kumandanı Kazım P .. 
oldutu halde Çanakkaleye gide· 
ceti öğrenilmektedir. 

Hariciye Vekili 
Hariciye Ve· lll TeYfik Rütttl 

Bey don Ankaraya gidecekti. 
Fakat hareketini tehir etınii6r. 

Yerli Mallar Sergisi 
Galataaaraydaki Yerli Mallu 

Hrglalnl diln Hbahtan akşama 
kadu tahminep yirmi bin kiti 
ziyaret etmlf, mClhim aabflar 
olmuttur. 

Bir Kayyumun CUr'eti 
Akıuayda Sofularda lmamb• 

yıldı ıokatında oturan Fatma H. 
la Hayri Ef. nln nikihlarını cami 
kayyumlarından Ahmet Efendi 
lıminde biriıl eald uaul ile 
kıymıya cür'et etmlt. pollae yapı
lan bir ihbar ile hakkında takl• 
bata bqlanmııtı. Bu uydurma 
nlkihtaa heniz bir hafta geçme
den iki ırenç kavwa etmltler ve 
Hayri Efendi Fatma Hanıma 
bıçakla yaralamııtır. 

Türkiye - frak Ticareti 
TOrldye ile Irak araaandakl 

ticari münaaebata dair liearet 
Oduı tarafından bir rapor ha· 
ıurlanmaktadır. 

Seyyah Geliyor 
Bugiln tehrimlze bir mlktu 

Amerikan aeyyahı pleeektir. 
Yarın da Romanyadan 350 .eyyala 
beklenmektedir. 

Fransızlar Tutun istiyor 
Franaız hük6meti tarafından 

tOtün inhisar idareaine. memlek• 
tlmlzden tütlln mübayauı lçla 
bir müracaat yapılmııhr. 

OarUlf Unun için 
Darülfünun müderriılerinin bu 

ıene Barem cetveline göre maq 
alamayacakları ve Darülfünun için 
yeni bir teıkllit projesi hazırlan· 
dıtı haber verilmektedir. 

Balkan Konferansı 
Teşrinievvelde ıehrimlzde top

lanacak olan Balkan Ticaret 
Odaları Konferan11 için bir proje 
hazırlanmışbr. 

Camiler Tamir Ediliyor 
İstanbul Evkaf Müdllrlnğtl 

bazı camileri bu sene içinde 
t!lmİr ettirecektir. Bu meyanda 
Üsküdardaki Selimiye cami~ 
nin kurtunları da değiştirile
cektir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Kadın 1 

3: Hasan Bey - Peld timdi kalbi ıenin ı 4: Kadın - Hayır. Şimdi de butonu kit 
için vurmuyor mu? kGt wruyor. 



15 Ağustos 

Her gün 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedileme
miştir. 

Yüzma, At Koşu
su, Futbol 

(Bat tarafı 1 inci Hyfada) 
kn müsabakalarda bazı inti
zamsızlıklar oldu ki bunu da 
kaydetmeden geçmiyeceğiz. Dnn 
ilk olarak erkekler arasında 
(100) metre yüzmesi yapıldı ve 
Galtasaraydan Halil Bey birin
ciliği aldı. Bundan sonra yapı
lan (400) metre erkekler mO
ıabakasmda birinciliği Beyler
beyinin meşhur atlet yilzilcüsii 
Salim ve ikinciliği de Galata-

18.raydan Şeref Beyler aldılar. 
Üçüncü olarak hanımlar 

arasında (100) metre yüzmesi 
yapıldı ve Galatasaraylı Arisli 
Hanam birinci, Beylerbeyinden 
Nihal H. ikinci oldular. 

Diğer müsabakaları da ııra 
ile yazıyoruz ; 

200 metre lrurbalama {Er-
kekler) birinci Nail ( G. S. ) 
ikinci Suat (Kuleli), 100 matre 
kurbalama (Hanımlar) birinci 
Aristi, ikinci Münevver (8. B.), 
200 metre serbest yUzme 
(Erkekler) Salim birinci, Cemil 
( B. B ) ikinci. 

200 metre serbest ( Hanım-
lar ) birinci Nihal, ikinci Aristi 
Hanımlar. 

100 metre arka üstn, birinci Sa
lim (B. B) ikinci Hasan (Beykoz) 

800 metre (erkekler) Salim 
( B. B. ) birinci, 400 metre 
(haıumlar) birinci Nihal Hanım. 
150() metre ( erkekler) birinci 
Salim, ikinci Şeref (G. S.) 

Erkekler arasında bayrak 
J&nfını Galatasaray, Hanımlar 
arasındaki bayrak yarışını ise 
rakipsiz olarak Beylerbeyi ka
t&ndı. Atlamada Suat B. (G.S.) 
birinci, Muzaffer B. (Bahriye
den) ikinci oldu. Su topunda 
lse Galatasaraylılar Bcylerbe-
Yini O - 5 mağlup etti. 

Netice olarak Galatasaray 
dlinkU müsabakalarda en fazla 
Puvan almışbr. 

At Yarışları 
Dünkü üçiincü at koşuları 

oldukça zevkli geçti. Dün de 
diğer haftalar gibi beş yarıf 
Yapıldı. 

hk koşu lngiliz hayvanlarına 
llıahıus ve mesafesi 2000 met
l'e idi. Süleyman Efendinin 
<Nona) aı birinci, Mis Cekra
llUıı (Yan Hablör) ismindeki 
laınindeki ab ikinci geldi. 

İkinci koşu 2200 metre me
aafe dahilinde Handikap ko-
fU&u idi ve yerli ve Arap 
•tları arasında yapıldı. Neti-
hede Halim Beyin "İbni Nur,, u 

irinci, Ahmet Efendinin Ubey-
Yan ismindeki ata ikinci oldu. 

Yerli ve Arap atları arasın
daki Uçiincü koşuda Prens 
Halim Beyin Rüçhanı birincili-
ii .... Fikret Beyin Maltayı iki~
cflıgi ve yine Halim Beyın 
Hakanı üçüncülüğü kazandı. 

Dördüncil koşu yine handi
lcap koşusu idi. M. Alyotinin 
E':1ang topu birinci, Akif Be· 
Yın Ketresi ikinci geldi. 

En son beşinci kO§u ite 
terli ve Arap atları ara-
•ın~e yapıldı. Ve p~e~ 
liıılim Beyin Poruju bınncı, 
liaaau Ef .nin CeylAm ikinci 
~e Ihsan Beyin Gnmuı:i de 
llçOnctUüğn kazandılar. 

Dnnkn yarışlar umumi mauuara itibarile gfiıel ve hararet· 
ieçınlştir. 

Futbol Maçları 
Dun P.e} koz ıpor ıahasıada 

SON POSTA 

Son Posta'nın Re imli Makalesi 

,..!) 
• 

1 - Saadet, hepimi:rin 

bulamad1t1 şeydir. 

aradtfL aAkat J 2 - Saackt aranmaz, o bhl arar bulur. Saadet I 3 S d U I ., ı........ _, 1_, _ _. ~· - aa e arama••a c: daha •lyade 
•--·,• -lm!J:fıı albada, evlmlsfıı '"'auewr, bhı - • 
o.wı mncudlyetlndcn haberdar değiliz. mes'ut oluruz. 

•• •• • UGUNUN TELGR 1 

Dün Atletizm Müsaba
kalan icra Edildi 

İzmir, 15 ( Husust) - Dün 
burada atletizm müsabakaları 
yapıldı. Neticede ( 5000 ) met
rede Bucadan Kamil B. birinci 
geldi. 100 metreyi Göztepeden 
Agah, 800 metreyi Altayd~n 
Refik, ciridi Göztepeden Refık, 
3000 metreyi Bucadan Kamil 
Beyler kazandılar. 

Sırıkla atlamada da Cihat 

Bey birinciliği aldı. ~~k~r 1 
2,82 dir. Uzun atlama bırıncı-
liğani ise 5,67 metre ile yine 
Cihat Bey kazandı. 

Avusturyamn Bir Notası 
Cenevre, 13 (A.A) -Avus

turya hükumeti Cemiyeti Ak
vama gönderdiği notada A vus
turyanm maruz bulunduğu ik
tısadi müşkülat hakkında derin 
tetkikat yapılmasını i~emi~tir. 

Bir inhidam Faciası 
Paris, 13 ( A. A.) - Yıkı

lan bir evin enkazı alhnda 
kalmış olan 4 amele hafif su
rette yaralanmış oldukları 
halde kurtanlmışlardır. 

Emir Zeyt 
Kır al Faysalın Kardeşi 
Şehrimize Geliyor -
Şam, (Hu.s:osi) --:. Buraya 

gelen bir habere gore Irak 
kıralı Faysalın clyevm İngilte
rede bulunan kardeşi Emir 
Zeyt bugünlerde bir ay kadar 
kalmak fizere buraya ııele
cektir. 

Emir Zeyt evvela lstanbula 
uğrayacak, orada birkaç gün 
kaldıktan sonra buraya hare
ket edecektir. ---

ırtanda Yine Karıştı 
Londra, 13 (A.A.) - lr)an

dadnn alınan en son haberlere 
nazaran Baliy Bogta büyllk 
bir galeyan hüküm sürmekle 
beraber bu şehirden geçen 
demiryolu köprüsllnün berhava 
edildiğine dair ortaya çıkan 
şayıa asılsızdır. 

"":ki müsabaka yapıldı. Evvela 
F enerbahçe ve Beykoz ikinci 
takımları bir intikam maçı 
yapblar. Neti~ed• F enerbabçe 
S. l galip geldL 

Sonra Beykoz ve Slilayma-
• ye birinci takımlan karşılaş

:ıiar. Her iki takım da güzel 
bir oyundan sonra birer iolle 
berabere kaldı. • 

Dlln F eriköyilnde bır maç 
yapılmış ve Feri köy - Kasım· • 

idman yurdu takımlan 
pap · d F . 
kartılaşmıılar, netıce ~ erı· 
kCSylU gençler 1-3 ıalıp rel· 

miılerdfr. 

Ziraat Bankası Buğday Fiatları-
._ ll- ~ 

nın Yükseleceği Kanaa indedir" 
Ankara, 15 (Hususi) - Ziraat Bankası idare Meclisi per• 

şembe günü bir içtima yaparak köylüden alacağı 5 milyon 

liralık buğday işi hakkında bazı kararlar ittihaz etmiştir. Bu 

hususta idare meclisi Reisi Sabit Bey bana şunları söyledi: 

"- Mesele henüz ilk safhadadır. Şimdi köylüden alacağı

mız buğdayların silolara sevki ve vağonlara tahmili işile meş

gulüz. Bu mübayaa ve tahmil işi için yeni teşkilat vücuda 

getirmiyeceğiz. Mevcut memurlarımızın ihtisııslanndan istifade 

edeceğiz. Her mıntakaea mevcut depoları ve demiryolu depo

lannı kullanacağız. Mübayaa ifi henüz başlamak üzeredir. 

Bu itibarla teşebbtislimUzün buğday fiatJarı lehine bir te

reffu kaydedip etmediği malıim değildir. Bugünden itibaren 

ıubelerimize mübayaa için emir verdik. Şüphesiz ki mübayaa 

başlar ba~amaz köylü bu te~l4 üsümiizün semeresini görecektir. 

~~~----------ı ... --~.-.----~~-

VAR 
Hastalık Irakta Müs

tevli Bir Şekildedir 

Tahran, 13 (A.A) - Basrada 
müsteVJi surette kolera htıldlm 
sürmekte olduğundan hudut 
üze.rinde IAzımgelen tedbirler 
alınmıştir. Muhammera tariki 
müstesna olmak üzere Iraka 
giden bütün yollar kapablmıı· 
tır. Yolcular Mubammere de 
karantinaya tabi tutulmaktadır. 

F ran ız Hazırlarım Davet 
Pari3, 13 (A. A.) - Alman 

aefiri M. Fon Hocsch, Bqve
kil M. Laval'ı ziyaret etmiş ve 
kendisine M. Briand'la birlikte 
Berlin'e gelmesi hakkındaki 
davetnameyi tevdi. etmiştir. 

isyan BOyUdO 
Nevyolk 13 (A. A) - Nev

Bir Zıhhda Dört Bah- Bir İnekçi,AJacak Yüzün- york Times gazetesinin Hava• 

,d A k d V 1 na muhabiri Küba adaamdaki 

Deniz Yangını Alacak Kavgası 

n·ye Neferi Yandı . en r a aşını urı u isyanın ehemmiyetli bir hare-

Bcrut, (Hususi) _ Liman 11 , M~vliinekapıda oturan inekçi ket olduğunu, Havanaya ge-

F 
d Hamıt, arhoş olar k evine lebilen haberlerden adanın her 

bulanan ransız onan~as:.a 1 gitmekte iken ötedenberi bir tarafında galeyan bnı gösterdi-
mensup Diyana zıhlısın n . ır alacak meselesinden araları ğiııi bildirmektedir. 
yanğın çıkmış, dört b~hrıye açık olan inekçi Niyaziye te· • ~ 
neferi muhtelif yerıerınden sadüf etmiştir. Muamele Vergısı 
ağır surette yanarak hastaha- Bu sır da iki inekçi arasın• J 1 
neye kaldırılmışlardır. Fal·at da kavga çıkmış, Niyazi bi- 1 hracat Eşyasından 
dördü de birer gfin fasıla ile çakla Hamidi yarafıyarak kaç· ı· Vergi Alınmıyacak 
ölmüşlerdir. mıştır. ihracat emtiasından alın-

' f makta olan yüzde iki buçuk 

1 
' i • muamele vergisinin ilgasına 

ster lrtanma ! dair olan kanun 17 ağustosta• 

ımsm~auı 
itfaiye, yangına vaktinde yetişebilmek için bozuk yolların 

bir krokisini yaphrdı 1 
itfaiyeye, fstanbulun bozuk ve muntazam yollarını gösterir 

en doğru kroki yukarıya konmuştur. Krokide muntazam 
yollar iki çizgi ile gösterilmiştir. Krokide bu yollara bakınız, 
ıonra da itfaiyenin her tarafa yetişebileceğine artık ı 

lstu inan, 1.ter inanma/ 

itibaren tatbik edilecektir. Ma
liye Vekaleti, bu kanuna gare 
hareket edilmesi için gümrük
lere tebligat yapmıştır. 

Muamele vergisi şimdiye 
kadar ihracat ve ithalit emti
asından, kuvvei muharrike ile 
işleyen fabrikalardan ve ban
ka muamelatından alınmakta 
idi. Yeni kanunla ihroıcat em
tiası bundnn istisna edilmek
tedir. 

Karpuzcuyu Yaraladılar 
Şemsettin isminde bir ka~ 

puzçu Topanede Muzaffer 
ismide biri tarafından bıçakla 
bacağmd n yaralanmı br. Ml}
~affer kaçmıştır. 

UHdyeye Talebe Alımyor 
Mülkiye ektebine yeni 

ders senesi için talebe kab11IB 
muamelesine başlanmıştır. 

Lise mezunlan mektebe 
imtihansız girebileceklerdir. Fa
kat müracat edenlerin adedi 
evvelce tayin edilen miktardan 
fnzla olacak olu, sa mllsabaka 
imtihanı yapıl cak ve en fazla 
muvaffak olanlar alınacakhr. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Tuhaf 
Bir 
Sual 

P. S. 

ikinci bir makale ile 
mokraside fırkaların vaziye 
tayine kalkan sabık Adli 
Vekili, ıöyle bir sual IOnl)' 

"Ne de olsa Jrrk.acılılc 
ayrılık ifade eder. Bun 
şüphe 9oktur. Anlaşma i 
de eden birlik, demokrasit. 
niçin ayrılığa tercilı tldilm 
sin? Niçin agrılık demo 
rasinin şıarı olsan Ja 6irlı 
men/ura olsun? Niçin?,, 

lzmirde bir gazetenin m 
sı başından büttln cihana te 
cih edilen bu suale Almany. 
Belçika, Fransa, İngitlere, L 
veç, Norveç, ispanya, Yugot 

lavya, Çekoslovakya, Bulgaris 
Yunanistan, Romanya, Mıa: 
Çin, Hindi Çini, Japonya, Ş 
mail ve Cenubi Amerika, ht 
lisa yeryüzünün bCJ kıt' 
cevap vermeğe mecburdw 
Çtinkn dD.nyanm Oç bet deTlet 
istisna edilirse, büyük vı idi 
çllk her devlette mllleadcll 
hrkalar vardır. 

Hatta, yalnız politikada de 
ğil, ilim, fen, san' at, edebiyat 
spor sahalarında da muhteli 
görüşler ve onların mftdafaa 
lannı yapan muhtelif teşekldll 
ler göze çarpar. Zıt unsurlanı 
cidalinden doian hayat, atom 
!ardan bUtnn beşeri ve zOmreY 
tauzuvlara kadar her ıeydeı 
ve herkesten bu mUcadeley. 
talep eder. 

Galatasaray ye F enerbahçt 
kulüpleri arasındaki bu aynlıla 
neden 7 Futbol maçlannda iki 
lcaleye ne lüzum var ? Diyerel& 
bu rakip zilmreleri birl~tirme
ya, eleie verdirmeğo kaJknwk, 
tuhaf bir aulhperverlik olur. 

Sabtk Adliye V elikl Mahmut 
Esat Beyin bu •niçin?,, S.a
line dünyanı• bq kıt'ıemclaa 
gelecek cevap ya bir Dlaia
badır, yahut ufaak bir içtima
iyat kitabt. '---

iki KaJtkçı Arasıwda 
Galatada Şarap iskelesinde 

tayfa Mehmet çavuı ile kayık
çı Asım vapura yik vermek 
meselesinden kavga etmişler. 
Mehmet ÇaVllf, A.ımı tehlik.U 
surette yaralıyarak kaçm1fbr. 

Mübadele İşi Na
sıl Halledilmeli 
(Baı tarafı 1 lneJ uyf ada ) 

emrine mevdu 62,500 logiliz 
yani 650.000 Tftrk lira11 tenzil 
edildiği halde geriye 350,000 
Türk liraJı kalmaktadır. işte 
bu parayı hükümet, turada 
burada kalmış olan birçok 
Rum mübadillerin emvalinia 
satılmasile elde edilecek para• 
dan yerine konulmak üzere şim-

diden bUtçesinden tesviye eder• 
bugün mübadillerfo elinde bu
lunan emlikin geri alınma.sına 
~ lüzum kalmaz ve neticede 
mübadiller bUyiik bir mfifkül
dea, hatta sokaklarda kal
maktaa kurtulmuş oloilar.,, 

Diger taraftmı Muhtelit mü· 
badele komisyonu kanun mu• 
cibince iadesi lazım gelce em
l5ke ait listeyi vilayete vermiı 
bulunmaktadır. VilAyet liste 
mucibince tatbikata baP..ı· 
br. Bugün de ~tede ismi &u
lunan mUbadillerdea b......,. 
tebliğat yapılması muhtem.wa'• 
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~ ... Kü_çük H_aberl---er URFA BUGÜN YÜZÜ GÜLEN VE 1 Alaiye Mektubu J 
Paralarımızı 
Elimizden 
Alıyorlar 

~maKöglügü 
~oymak 
• 
rstemişler 
Fakat Adamcağız Ka-
palı Gözlerile Hırsızı 
Sımsıkı Yakalamış 

Cebelibereket, ( Hususi ) -
Osmaniye köylerinden birinde 
çok garip bir hırsızlık hadisesi 

f; olmuştur. Hadise ıudur : 
Osmaniyenin Çardak kö

yünden Çenet Kadir Ağanın 
oğlu Maksut bir geceyarısı 
Gebli köyünden Alinin evinin 
tlst kısmım delerek içeri ırir

miştir. 

Alinin g6zleri imadır. Fakat 
,Urtiltilyil işidince hemen ya
taktan kalkmıt ve Maksudun 
&zerine y'1rümUş, 11msıkı ya
kalamışbr . Ama Ali bu iti 
yapbktan ıonra köytın muhta
rlle imamını çağırmıı ve Mak
audu onlara teslim etmiştir • 
Fakat lmam Efendi Maksuda 
Y eıil bir kitaba el basbrmıı, 
bir daha böyle ıeyler yapmı
yacağına tövbe ettirerek aalı
Termiştir. 

Hldiıeyi haber alan jandar
ma, gerek Maksudu, gerekse 
imam Ef. yi yakalamıı, hak
lannda takibata bqlamııtır. 

Söylendiğine göre imam Ef. 
Maksudun amcasıdır. 

Dıırmııı 

Ceyhanın iki Derdi 
Ceyhan, ( Huauı1 ) - Bura

da temiz ıu bulmak mtibim 
blr mesele olduğu gibi mOm
klln de değildir. Kuabanın 
ortasından ıreçen koca Ceyhan 
ne 'ırinden temiz ıu istihıal 

etmek hususunda timdlye ka
dar hiçbir teıebbUı yapılma-

mıfbr. 
Halk bu ıuyu .kullanmakta-

dır. Fakat bUttın esnaf temiz
liğini bu suda yaphğı gibi 
hayvanlar da bu ıudan t.if ade 
ettiğine ııere içilen ıuyun 

temiz olup olmadığı kendili
ğinden anlatılabilir. 

Bundan başka sokakların 

vaziyeti de pek berbattır. Kış 
mevsiminde yollar çamur der-
ya sına döner. Şimdi ise tozdan 
geçmek hemen hemen imkln-
Mzdır. 

Pamuk ihracatımız 
Mersin, (Hususi)- T emmu

ıun birinden nihayetine kadar 
limanımızdan barice 8702 bal
ye pamuk ihraç olunmuştur. 
Bu miktar pamuğun kıymeti 
600 bin lirayı geçmektedir. 
Geçen senenin ayni ayında 
lıe 3488 balye ihraç edilmişti 
ki bu da 300 bin liradan biraz 
fazladır. Bu seneki ihracahn 
mühim bir kısmı Rusyaya ya
pılmaktadır. ltalya ve Y unanis-
tan ikinci derecede gelmekte
tir. 

Garip Bir Kaçakçıhk 
Adana, (Hususi) - Naime 

lsmi .. de bir kadının tUtun ka
çakçılığı yaptığı haber alınmıt 
takip neticesinde yakalanaca
ğını anlıyan kadın yanında 

bulunan üç kilo kadar kaçak 
tütünü Seyhan nehrine fırlata· 
rak kaçmak istemiş, fakat 
yakalanmıştır. 

Her Tarafta Bolluk 
Konya (Husuıi) - Bu ıene 

burada kavun ve karpuz hayli 
boldur. Diğer meyvalarda da 
buna göre mtihim fazlalık var
dır. Fiatler bollukla ayni Dİ•· 
bette ucuzdur. 

TEMİZCE BİR ŞEHİR OLMUŞTUR 
Akdcnizdeki Zengin 
Sünger Tarlalarımız 
Kimlerin işine Yarıyor? 

Urfa, ( Huıuat) - Bu ta
rihi ve güzel ıehri bir iki 
mektupla anlatmak imkAnsız· 
dır. Fakat ıu mektubumla 
Urfayı ( Son Posta ) karilerlne 
tanıtmıya gayret edecejim. 

Urfa, dört taraftan batlu 
ve ağaçlıklı bahçelerle çevril
miştir. Şehrin en ufak ıokak
larında bile elektrik vardır. 

Bundan bet, altı ıene eYVel 
burada bir tek han yokmuı. 
Şimdi ise temiz lokanta, otel 
ve gazinolar, muntazam park-
lar vardır. Şehrin temizliği 
nazarı dikkatini derecededir. 
Hullaa Urfa bugün, bazı ku
surlarına raimen ythll ırtılen 
bir ıeblrdir. 

Asayiş: 
Asayft: MUfettiıl Umumilik 

mıntaka1ının her tarafında ol
duğu gibi burada da uayiı 
gayet mükemmeldir. Herke• 
it ve gUçlerile meşguldürler. 
Civarlarda tek bir 8fldya kal· 
mamııtır. Şehirde baıı ufak 
tefek cinayetler oluyorsa da 
bunlar ıahst ve adi bazı hu
sumetlerden ibarettir. 

Adliye itleri - Buradaki 
Adliye itlerini muntazam bul
dum. Hapishanesi muntazam 
ve temizdir. Mahpuslar yalnız 
~kmekten tiklyet ediyorlar. 

Müddeiumumi Mehmet Ali 
Bey de ekmeği daha iyi çı· 
karttıracağını temin etmiıtir. 

Belediye: Urfa belediyesinin 

Bakır Mı, Yoksa 
Altın Mı? 

Bandırmalı Bir Amele 
" Asan Atikadan Altın 
Bir Köstek Bulmuş 

Bandırma, (Huıusl) - Res· 
mini ııönderdiğim Liitfi Ağa 
44 yaşındadır, kimseye boyun 
eğmeden geçinen bir ame
ledir. Son zamanlarda çalıştığı 
bir harabeden bir köstek 
çıkarmıştır. Bunun Asarı atika
dan altın bir zincir olduğunu 
zannetmekte ve bunu lstanbul 
antikacıları görUrse kıymetini 
takdir t.dip bir hayli para 
vereceklerini ıöylemoktedir. 
Fakat zinciri muayene edenler 
bunun adi bir bakır zencir 
olduğunu söylüyorlar. * Bu sene burada 'kavun ve 
karpuz bolluğu diğer senelere 
nisbetle hayli ilerdedir. Bunun
la beraber bu bolluk sıcaklar 
karşısında halkm ıoğukluk 
ihtiyacını tatmin etmek iUba
rile ıUkrana llyıktır. 

BAHTİYAR K. 

Ur/ a Hükumeı KonagJn&:'l Bir Kısmı=ı 
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kabili tahıll hakiki blltçeal ) Belediye oteli: Burada be
kırk beı bin liradır. On ay lediye tarafından 54,000 lira 
enel -yuifeye baılıyan yeni aarfile yaptmlmakta olan bir 
Belediye Reisi Celll Bey bu otelin inşaatı idaresizlik neti
bUtçe ile tehrin ihtiyaçlanm cesi tatil edilmit ve belediye 
tatmine çalışmaktadır. inşaat müteahhidine on bin 

Mezbaha: Burada mezbaha lira borçlanmııtır. Mesele mah
yoktur. Hayvanlar şehir bari· kemeye akıetmiştir. Fakat 
cinde bir ıu üzerinde keailir bütçe darlığı yüzünden otel 
ve etler beyaz bezlerle örtüle- yarıda kalacak gibidir. 
rek kuap dükkAnlarına nak- Hamamlar : Burada odun 
ledilir. Kasap dükkinları ayrı J olmadığindan hamamlar gübre 
ayrı yerlerdedir. Kasaplann yakmaktadır. Bu kabul edil
elbiseleri çok kirlidir. Fakat melde beraber halkı pis koku 
dükkAnlar ıık ıık teftiş edil- ve dumandan kurtarmak için hiç 
mekte, sütler kapalı kaplarda olmazsa hamam bacaları evlerden 
satılmaktadır. daha ynkseğe kaldırılmalıdır. 

Sular : Sular f ehre on be~ 
kilometre mesafeden üstU ka
palı olarak güzergAhında bu
lunan dört değirmene uğrıya· 
rak gelmektedir. Açık olan 
kııım pek azdır. Ayni Zeliha 
mevkiindeki mahalden ve bir 
kaç yerden çıkan (Ayni Zeliha) 
( \'~ Halilülrahman ) namile 
maruf olan muazzam sular 
memleketi ihya etmektedir. 
( KUtnphane ) parkile ( Ayni 
Zeliha) mevkii balkın en güzel 
tenezzüh mahallidir. 

Dere : Vaktile Karakoyun
lular tarafından oehrin kenarı
na açılıp bugün buranın en 
mutena mevkiine tesadüf eden 
bir dere vardır ki içindeki 
müzharafat ve durgun yemye
til sularile memlekete ııtma 
mikrobu saçmaktadır. Belediye 
parasızlık yüzünden lizımgelen 
tedbiri alamamaktadır. 

Sıhhat: Her tarafta olduğu 
gibi burada da ııcalı..lar bu 
ıene gölgede 45 derecP.yi 
bulmuştur. Burada 11ıtm;t 
ve trahum hastalığı vardır. 
Fakat ııbhat dairesi önünü 
almaya uğreşmaktarlır. idart:yi 

hususiye parasile ı<1are olunan o:-ı 
sekiz oda ve elli } atl\klı mem
leket hastanesini gezdim ve çok 
iyi buldum. Haıtalar •emi:ı 
karyolalara:ıda doktor beyler
den çok memnun görünilyo:r-
lardı. Sabri 

Bir Damping 
Daha Mı? 

Gönende Yangın 
Orada Da, Burada Olduğu Gibi 

Susuzluk Derdi Vard1.r 

Fethiye, (Hususi) - Muğla 
villyetinin bu kazası faaliyet 
itibarile pek ilerde bulunmak
tadır. Bilhassa madenlerinin 
çokluğu ahalisinin refahını Y ı 
kasabanın terakkisini temin ı 
etmektedir. Y afmz kasabanın 
havası fazla bozuktur. Buna da 
sebep, civardaki sıtma membaı 
olan bataklıklardır. 

Burada bir Fransız ve bir 
de Alman maden şirketi var
dır. Fransızlar krom madeni 
işletiyorlar. Almanlar ise man
ganez madenlerine aahip bu
lunmaktadırlar. Bundan nç 
dört sene evvel faaliyete geçen 
bu Alman şirketi bugiln tatili 
faaliyete mecbur kalmıştır. Se
bebi de Rusların fazla miktarda 
ve ucuz manganez ihraç et
meleridir. 

F ethiyede bir ton mangane
ıen madenden çıkıp vapura 
tahmili sekiz liraya mal olur. 
Halbuki Ruılar manganezin 
tonunu Almanyada dört liraya 
ıatmaktadırlar. 

-----

Gönen yangınının lıarap ettiği bir ev 
Gönen, (Hususi) - Son gün- kat Belediye Reisile Jandarma 

lerde burada bir yangın oldu • Kumandanının müşterek gay
y angın Pilevne mahallesinde retleri neticesinde yanırının bir 
1 t O numaralı Kalaycı zade Ö- afet ıeklini almaaına ve etra
mer Efendinin evinden çıktı, fına genişlemesine meydan ve· 
iki aaat kadar devam etti. rilmedeh ıöndllrüldü. Susuzluk 
Yangın gece saat dokuz bu- yangının çabuk ıöndürüleme
çukta başladığı için bir kıaım meainde bUytlk bir amil olmuı-
halkın telAşma ıebep oldu. Fa- tur. A. Cevdet 

Sam•un Aflcılar klübü aza.sı lı•p bir orada 

Aliiye, (Hususi) - Çanak· 
kaleden Payasa kadar blitün 
sahillerimizde gayet zengin 
wünger tarlalara vardır. Her 
sene adalı rumlarla karışık 
olarak teşkil edilen po!:talar 
bu sahillerde tarama ameliye
leri yaparlar. 

Bu ıene üç süngerci posta
ıı yine bu sahillerde çalıştı . 
Bu postaları tertip edenler 
türktur . Eldeki talimata göre 
postalarda çalışan ameleden 
yarısının tUrk olması lizım 
gelmektedir. 

Bizde itte:ı adamakıllı anla
yan ıüagerci ustalan hentız 
pek nadirdir. Bu sebeple adalı 
rumbra fazlaca ihtiyaç görül
mektedir. Halbuki bu rum 
ust.ılar postalar kumandasım 
ele alınca işi kendi maksat ve 
menfaatl~rino göre yürütüyor• 
lar. Bun'1n neticesi de ıerma
yedar türklere dokunuyor ve 
asıl parsayı rumlar toplamıı 
oluyoı. B.ı rum u::1talar ıer
mayedarl:ırdan ıiyade para 
kazanıyorlar. 

A~slardan gelen bu rum 
ustalar daha işe başlamadan 
evvel 300 ile 500 İngiliz lirası 
ara;ında peşin para alıyor ve 
ondan ıonradır ki dalgıçlık 
işine başlıyorlar. 

Bu rum dalğıçlar günde 
bir ve aza:ni bir buçuk saat 
~·alışar~k bu ıuretle Uç aylık 
bir faal:yet zamanı zarfında 
binlerce lira kazanmaktadırlar. 

Şuraya kadar olan izahattan 
şu neticeyi kolayca çıkarabi
lirsiniz: Türk malı rumlara 
yarıyor ve Türk parası ada· 
lara gidiyor. 

Rumların çevirdikleri dala
verayı ılze bir misal ile anla
tayım: 

' Bir tUrk dalgıç otuz kırk 
kolaç kadar derinliğe inip te 
zengin bir sünger tarlası gör
düğn zaman derhal yukarıya 
if aret verir . 

Yukarda bulunan rum kla
vuz sünger tarlasının zen -
gin olduğunu lSğrenince türk 
dalgıcı yukarıya alır ve ona 
ıu bahaneyi yumurtlar: .. Su
yun derinliği çok fazladır. 
Burada iş yapılamaz . ., Halbuki 
klavuz Ef. bir müddet sonra 
bu TUrk dalgıç yerine bir 
rum dalgıç indirir ve allnger
lıı?ri kendileri toplarlar. 

M. Asım 

'Samsunda 
Avcılık 

Samsun, (Hususi)- Teessil" 
ıUnll geçende bildirdiğim av• 
cılar kulübil ağusto,,ın ilk 
cumasını "Avcılar Bayramı,, ilAıı 
ettiği Sçin geçen cuma günO 
kulllbe mensup bUtUn avcılar 
Çarşamba baliı güzergahındaki 
Kirazlığa gittiler. Burada ku" 
lUbUn umumi katibi eski Fener 
bahçe futbolcülerinden NUzhet 
Bey avcılığın fayda ve zarar" 
ları hakkında güzel bir kon" 

J ferans verdi, vali Ethem Beyi~ 

1 

kulübün kurulmasındaki cidd1 

alAkasımı teşekkür etti. Soorıı 
akşama kadar cğlenilcıe!c bı.J" 
raya dönüldü. Hamit 



15 Afuıtos SON POSTA 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Dünyada Nele~-Olu.p_ Bit:g"r ? ( Kadın Ve Kalp İşleri 
lngilterede TasarrufSıyasetıAmele Bugünün K A • ~on Yangm MUnasebetile 

Şayam Dikkat Bir Mutalea 
Son Nitantafı yangınmd• en 

büyük mes'uUyet her ne kadar 
itfaiyeyi •uıuz bırakan Terko• 
Şirketine raci ise de itfalyemf· 
zin de bu me1elede pek kuauuuı 
olmadık• anlatılmıttır. Bir yan· 
tının aöndür6lmealnde au ne ka· 
dar mühim bir imiJ iae tahrip 

b. · ·M·· k··ıı l K l t d ızı nne Ka ınesını uş u er e arşı aş ır -~ sinden Mes'ut Mudur? 
lıpanyanın muhtelif ıebir-

Jerf nden gelen ıon haberler 
birkaç defa kanşıp ıukt\n bu
lan bu memlekette, yeni kar
gaıalık vaıiyetlnlıı uzayacak 
lıtidatta olduğunu glSıteriyor. 

------ t 
OUnkU Kadın~_BugUnkU Kadm s· A . 1 

Hı·çı.. • ·ıd b u kn ,_ ırJ. ema rtıst e-"ır nesı e, Ui n Kil· 

nıeaeleai de 0 kadar mOhimdir. 
Hatta bazı yani'ınlarda bu, •uya 
da tekaddüm eder. Nitekim bu 
•on yangında da tahrip mesele· 

Dlln Kordo şehrinde ıendl
kalistler bir nnmaylı yapmak 
Jatemi~ler, fakat karıılannda 
polisi bulmuşlardır . Duvarcı 
amelesi ıendika refı)erinin 
tevkifini protosto makaadlle 

ıarıa anneleri ar:ısındakı fark rinden Hangı· sile 
kadar büyük bir uçurum açıl· 

mıı değildi. Evlenirsiniz? 
•inin ehemmiyeti tealim edilmlt· 
tir. Bu yangında buna ıiddetle 
IGzurn ha11l olmuf, maatteruüf 
etfaiyemiz bunu yftpamamıt n 
bu it fedak&r aakerlerimiz tara· 
fından yapılmıtbr. Ellerindeki 
lbalzemenin auretl tatimallnl bil
l'bfyen itfaiyemfz bu itle eli 
hat .. ünde acemice kartıdan bak· 
l'bıftır. 

Tah .. ip lcahplarını patlatmak 
Ozere kapıül konulacafını bilml· 
Jen Ye kapıül konmadan yalnıı 
fi~lle tahrip kalıplarını aletle: 
lllıye kalkan ltf aiyemb bu lttekı 
llokaanını t~brip kalıplarının bo· 
ıuldutuna, yerli malı olmasına 
atfetmiı, halbuki meaele ber
•kiatir: Tahrip kalıbına kapıül 
lc:onrnamıt. yalnız fitille ateılemi
Y• çalııılmııtır. Sonra bu aceml-
liti örtmek için kapsül koyduk· 
larını, idare imlrlerine kartı 
iddia etmiılerdir. Maabaıa ko
nuldu diye göaterdiklerl kapaül 
de 6 112 M. M. lik kapsüldür ki 
bu da yine kahbı patlatmaz. 8 
numara kapsül lizım~ır. Y.erli 
ntah, bozuk diye lddıa edılen 
kalıplar uıulü dairesinde yapılan 
tecrübede pekili lnfi!Ak et
llllttir. 

Su meselesine gelinee; Terltoı 
Şirketi bu huıuıta tamamlle 
lllea'uldOr. Fakat itfaiyemiz d• 
fayını muabezedir. Bir defa 
itfaiye yangın muıluklarının 
nerede olduj'unu biJmlyor. OgOn 
hb müddet yangın musluğu ara· 
lrıalrJa vakit geçir miıtlr. Sonra 
itfaiyenin yanında taşıdığı beş 
aroı6zün bot olarak getirildlfl 
IÖrülınüşlür ki buna akıl erme
ltıektedir. Halbuki bunlar dolu 
olıaydı elde epeyce bir miktar ıu 
bulunur, yangın musluklar~ . ara· 
rııhrken ve au tedarik edıhrken 
l>u ha:ıır au oldukça it görürdü. 

.Beşiktaş Hufırın caddeaind• 

Dr. A. Haydar 

* Son Posta: Kariinıizin temu 
tttiki mesele fayanı tetkiktir. 
~roxözlere gelince, biz ırozözle
tın dclu olarak getirilditini iıit· 
lrıittik ve bugün de o kanaateylı. 

Malftllerin Hisseleri 
Efendim, 

Jı Vaktile haziranda datıtılac~tı 
•her verilen malul hi11elerıne 

grev UAn etmişlerdir. • 
Şehirde büyük bir endıte 

hüküm ıilrUyor. Sokaklarda 
sivil muhafızlar dolaımaktadır. 
Mevkufların adedi herglln art· 
maktadır. Reislerden bir kısmı 
memleket haricine kaçmıılardır. 

Komünistler 
Ve Sosyalistler 

Yine Madritten ıelen bir 
telgraf MilJt Amele birlf~inin 
bir tebliğini bildirmektedır. 

Bu tebliğde, karışık vaziyeti 
durdurmak maksadfü ıosya
listlerin komünistlere karşı 
sil'h kullanacakları yazılmakta 
ve komünistlerin dahill karga· 
şalıklardan istifade e~erek 
iktidar mevkiini ele geçırmek 
istediklerine hükmolunmak
tadır. 

Ame!enin bu tebliği ıöyle 
bitmektedir: 

"Hükumete. bundan ıonra 
vukuu muhtemel hareketler 
hakkında bu alent ihtarda 
bulunmıya lüzum gördük.,. 

Buna Rağmen ... 
Maruf İspanyol liderlerinden 

Miralay Maçya beyanatta bu
lunarak mevcut bUtlln mese
lelere rağmen nikbin olduğu
nu, her ıeyin yakında yola 
gireceğini söylemiştir. 

Almanganı11 malt 6alıro11ırıtl•11 ,,,•ralclı 6ir ıalıne . 
Bütün mii•n•s•l•r amele lıa/talılcları1tı, ın•ın•r ınaa,larını 
poli.e tastilc ettirigorlor. Alul tJcdlrd• 11• •eomig• Nr.
billgor, ,.. de 6tı11kalardo11 ,lor• •le6illgor/ar. 

Dünkü kadın, peçe ve kafes 
arkasında, münzevi, mahrem 
Ye eırarengiz bir bayat ya
tardı. His ve hayal Aleminde 
bllylirdU. Efsanevi bir bayatı 
vardı. 

Evlendiği zaman, koca-
ıına muti, uysal, evinin işine 
sadık bir kadın olurdu. Onun 
f çin bayatta bir gaye vardı: 
evlenmek. Kadının bir vazifesi 
Yardı: çocuk yapmak. Evin 
bir manası vardı: kocaya ra-

t temin etmek. 

• DllnkO kadın, erkelin mut
lak lıtibdat hakkını tanıdığı 
için kıskançlığını içinde gömer, 
kocasmıı: ikinci ve OçUncU bir 
kadınla evlenmesine föz yu
mardı. 

Az bir zaman içinde bOtUn 
bu kıymetler değişti. 

Buırtınün kızı, peçejl yırttı, 
kafesi kırdı. Hayata girdi. 
Şimdi o da erkek gibi ıerbest 
bir bayata mazhardır. Az çok 
lkbsadf iıtiklAlinf temin etme-
nin yolunu öğrenmiıtir. Er
kete arkadaı nazarile baka
bilecek metanet kazanmııhr. 
Gaye1i herne ıuretle olursa 

ispanyada Sevilde, Katoloıtganın istllcldll mücadele- olıun izdivaç değildir. Daha 
sinde ş•hirlerde kanlı ktıt1galardan bir •alın• iyi bir ev kurmak, kocasını 
komitealni içtlmaa ç11ğırmı9tır. ı ıiyeti hakkında yeni malumat daha ziyade mes'ut etmek ve 

Bu milıtacel hareketlerden vardır. mes'ut olmak için yeni yollar 

anlaşıldığına glSre hOkOmet.. Bu haberlere bakılıraa Rus- keşfetmfıtir. 
MaH muvazeneyi temine a2- lann hububat ve buğday dam- BugUnlin kızı anasına ben-

, ıeme.z. ikisi ayrı ayrı cemi-t j bulunuyor. Fakat fn- pingı bakkmda giriştikleri a-
me m J ı· A · · · J l t yellerin, ayrı ayrı nesillerin giliı Amele Kabineıi bunda a ıyet r1antın tacır er ara· 

f d k b 1 insanlaridır. Ayrı kıymetlere ff k }acak mı? işte bu •A an mu a e e görmllt ve 
muva a o . . k l iaanırlar. 

1 b Ü U"sbet bir cevap netıcesız a mıştır. cehaletı' sua e en z m Evvelce kadının • •lt ·ı emektedir. Yalnız tuna Netice şudur: Bu ıene dUn- makbuldü. Saf ve temiz kız l gl ere verıem h b vd 'h ı n hükmedilebilir ki Amele u- ya ug ay latı sa atı hanı· aranırdı. Bugün kızlarımız her 
Ve Tasarruf kömeti bugün mUşkill bir lanın kabul etmiyeceii ıeyi öğrenmek merakındadırlar 

devre geçirmektedir. kadar fazladır. Bu ıebeple ı Ye bilmeleri matluptur. 

Do/ı.f İkaSl Diğer taraftan bllyOk milli vapur navlunları da çok dOtOk-
1 

Bugünün kııı herıey hak· 
r ~ d 1 1 bO kında olduğu gibi, aık, evlen· Londradan gelen bir telgraf, müesseselerin mil Ur er • • tOr. Çünkü ihracat fmklnııılı- 1 

k v ) mek ve ev hakkında de daha ı .1. amele hUkümetinin, kümetin müşaverede bulunma iJ karı111nda birçok tllepler talim, daba etraflı fikirlere ngı ıı • 1 • bet 
bütçe vaziyeti karşıs~nda takıp teklifine hemen ıürat e ıca batla H hanketeiı durmak· ;' maliktir. 
mecburiyetinde kaldıgı ta~arruf etmişlerdir. Onların reyJeri, tadır. Blltlln bunlara raimen bu-
politikası h~kkında yenı ~a- herhalde istitarl mahiyette Al ,OakD kız, amıea.indea daha 
herler getirdı . Bu telgrafa göre kalmıştır. mangada mea'ut mudur? DllnkD kadın 

Genç karllerimiz arasında 
meraklı bir anket açıyoruL 

Son zamanda gençler arasın· 
da •lnemaya ve ainema ar· 

tİltlerine kart' büyük bir 
alika uyanmıfbr. Bu ıılika 
hazan onları taklide kadar 

ileri ı-itmektedir. Sokaklarda 

Valintinoya, Con Cilberle 
benıemiye çalııan nekadar 
rençler, ye Klera Bowu 

nyahut Oreta Garboyu, Bil-
11 Dovu taklit etmek latiyen 
renç kızlar vardır. 

J:Su mflnaaebetle gençlere 10-

ruyoruz: Sinema artiatlerl 

Tilr.k olaa l.udı, bunlardan 

hanıiılle evlenmek !sterol· 
niz? Niçin? 

Genç kızlara ıoruyoru&ı .:il
nema artlıtleri Türk :>laalar-

dı, bunlardan hıngb.nf :eı'
dlnin 'ıayat trkadaı: seçer· 
dialz? Niçin? 

Cevaplar, elimize gelditf 
tarih •ırasile neşrolurı acak· 
tır. Cevabınızın f&buk çık· 

maaırı: fatiyouanız, acele edi

niz. Mektubun•ızu "itıdın 
yalnız >lr •Qzüne ve müm

kün oldaj'u kadar .uı : ya .. 
zınııt. 

babtlıj'ını anlamıyor, anlar1a 
ifade ve izhar edemiyordu. 

Bugllnlin kızı, lıayatı öğren
diii için saadet ve bedbahtl· 
ıini de anlıyor, anladığı n· 
man da izhar etmesini biliyor. 

Aradaki fark bundan iba· 
rettir. 

'ianımtegzı 

TAKViM 
'll• tı • l 5Ağu.•tu·93 I Hıaar Hl 

Arabi 
Si •Rebllenoel·)SO -wakıt·eu•l·vHatf 

aa. .. 109. 59, 5.H Ot•· 5."9 12.tt 
lld•d• 1.S' ,U.t• 

Rumi 

2 • Atuatoa - 1"7 -nlut·uaBl·.aeatt 

Akt••ı12.- ıt.ıt 
y t.laı ~.4! 20 5~ 
'-1-k J .os ı.ıs 

•it :Paradan bugüne kadar bir 
:~• çıkmadı. Halbuki bu parala
hı 1\. haxiranda daj'ıtılmuı lbımdı. 

byaç içinde bulunuyoruz. 

Jngiliı hükümeti ecnebilerin en- Dünyada Ne Var? •eı'ut değildi. Fakat bed-
dişelerinı ıırttırmıyacak ıurette mealne Hbep olmuı bulunuyor. 

. bir bUtçe muvazenesi teminile Hububat Geçen (in Pnııya •ıke- Bundu mabat, 7eni latlbap 
meşguldür. meti dabtlinde umumi rey 1 Ue fırkaların eberlyet yuJ-

-------------=-----------S.,ve!dJ M. Bronfna-. tlrıdi· 
ld laalde Alır.uya ile Prusy• 

lalkOmeH arMında. UAuUeriD 

tam '>larak ır:ıl:iazasım• 
ihım o!dutu mlUaleaaında bu

lstirahatte bulunan Başvekil Vaziyef i toplandı Ye Diyet MeclfılalD , ,etlerini dejiıtirmek •• Prua-
M. Makdonald ani . ~urett.e f h d'I 1 1 

1 k- Londra piyasas~"dın harice eı e 1 memes aet e .. ıa• ••· 1aya yeni bir ıekil •ermekti. Londraya uelmiş ve hü umetıo ld 8 A d 8 1 1 1 b k 4 

d rıkan haberlerde, dOnya bu· rı ı. u •azlyet lmaaya • unu at yen er a ma aat-

Tefrikamız : No. 112 

maıf Politikası hakkın a neı- ,. d bill )itik b ' f 1 ff k 1 clıl 
ı bubat ve bilhassa buğday va- a po anın uaretıen· anaa muva a o ama ar. 

1 riyatta bulunacak~o~l~a=n~n~a~z~ır~a;r==·~=:====:===:======~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~t,~~~~~~~~~~~===:=~==~~:====.=~'::=' 
1 kedere benziyen şeyler vardı. ıaman iıtediğimlı ribi olmı· ••dir?,, Fakat bir yalan uydur- arkadqça dertleıecekti, kendl-
1 Ertesi günün çabuk olmasını yacakf" mıya aanlll kat'lyyen ruı olmu• ılnden bir fikir veya tavılye 

luamuıtur. 

Hucaııın ıucaöa iıtiyordu. F eridi bir an eY· O ıece erken y•ttı. !rteai tordu. Nihayet, ıon ıDolerdekl bekliyecektl, bu aamimiyetia 
vel görmek istiyordu. Niçin tabab. ıayet 11de bir tuvaletle iç aıkıntısından ve Adada aoğuracağı neticeleri dilşD.D
bilmiyordu. Yalnız içi bir ta- ıokağa çıktı. Nadire ile yinr oturmak istemediğinden bah- mi ye kadar ileri gitmiyordu. 
kım ağır duygularla ıişmiştf. bir kelime konutmamıılardı. ıotmiye karar verdi. onunla ı ,., .. 1 ...a~ n•· · 

S E R V E R B E D J Kalbini bofaltmıya ihtiyacı Nermin iskele etrafında j ___ ,., ____ ,...""" 
b 1 ant d B' .1 b' 1 k Uf ıezindl ve Jatanbuldan l'elccek İ u s o ı' K ,. \)f.\ - Ô" olıun J İçinden doğan ıe epı z ve • var ı. ırı e ırşey er on • 

dtğ'J ~leden ıonra b' arzu ile ona telefon etmıt· mak arzusunu duyuyordu on •apurunu bekledi. Falcat 

-- -
:--.- - - ---- .. ,, 

MAKARALARI .'._ ~ı? kU on ıı" fakat onunla niçin konuı· Elindeki TUrkçe romanın bAli, Feride •• •8yllyeceğin! Umum Deposu 
••Puril ayırl,i f mUbm 

0

1
1
; iıke- U:ak istediğini, onu niçin ça· IAlettayin bir ıayıfasıoı ıçtı bilmiyordu. Onu niçin çığır-

ı e ge n z, en s .ı bil . du Mühim 1 f 1 d dığını bir tUrlU aklı almıyordu . l Aıir Ef. KOtüphane aokafı tde karıılarım. Siıfnle mUhim ğ'ırdığını mıy~r . ? " göz gezdirdi lk satır •.r ~ 65 numara 
l.irıey lconuı k iıtlyorum. bir ıey mi? Nedır bu d 1 ıu cümleye tesadüf etmııtu Göreceği mi gelmişti? Scvgifıine 1 S T A N B U L 

ma 1 k l 1 nda dalgın 8 gın k h. bf it' d ld ğ A d ı - BaşUstüne Nermin Hanım. I ı e e yo u E f ö • 11 Adam ıende ... Varlı ıç r ıma ı o u u yeg ne a amıa 
F Nermin tel;fonu kapadı. , yUrümiye baılodı. tra ını g r 1 zaman istediğimiz gibi olmı· yananda bulunmak, ıabtedilmcı 

Şubesi 
1. L. Abravanel Marpuççular 
Yarım Şiıeci Han No. 2 

İSTANB UL 

aka.t a~ımdan çıkan ıon ! müyordu. . idi· ar· yacak! " bir ihtiyaç derecesine mi çık-ı Cl}nıl Sf f 1 • T k ar pa11•ıyona ge ' , 1 k mııt ? e >nu ıatırtmııtı " z n • e r 1 batı· Bu baaJt cnm e, ona UY• 1 

tıtnh· k f t' k O tD uzandı ve ya nıı k d h •· 1 ib' t i K dl k d' b Ik lQa bir4ey lf.onuıma ı ı- a 1 k . l d ' F kat l vetli bir a e a&ko g ı eı r en en ır.e e i yUı 
Vor.. .... k·tap ?kuma ıı e ı. a ' . M 'd b 1 d. k d ' .ş· d' 04

111 • ., Ne demek l•u : na 1 
1 ordu içinde etmıştı ,rll anmıya af a ı. ere sor u: ım ı çocuğa 

liattı :--lermin /erftlt ne okuduğu~u an ~mıy aevi~ce ıe ı 'Ad~m "•-:•;e ... Varlık hiçbir ae •ÖyJiyecejim? Mühim fey ) 
~·9~·acafüm :1-. • ~ 1.m~1' ordu. . karııık auyiu ar. 

~ ~~ 

OUnya 

Markalara 
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·z Uğr ş urur 
b: Buhara Emiri 1 

en Ort ya Bir R. ayetÇık-
gi izler izr c Anlaşmış ! 

YAZAN: M. KAZIM 

-65-
Kendi kendime vaziyeti göz

den ieçirdim: Filhakika muha
rebenin son gllnlerinde Rusya
da ihtilal kuvveti ile çıkınca 
bu uzak Asyada İngiliz kuvveti 
Rus çarpışmıya başlamıştı. 
Diio müttefik olan bu iki 
devlet simdi yekdiğerinl düşman 
görüyorlardı. Galebenin hangi 
tarafta kalacağı belli değildi, 
binaenaleyh ortaya bir farazi
ye athm: 

- Rusyamn İngilizlere kartı 
koyacak kuvveti vardır. Eğer 

siz: de Ruslara iltihak ederse
niz netice çabuk gelecek, in
giltere bu havaliden çekilip 
gidecektir. Alelhusus sizin 
Rusyaya yardımınız Efga -
nistanın da lngilizlerden yilz 
çevirmelerini mucip olacaktır. 

Bunu bayle dnınnmez misi
niz? 

Muhataplarım derhal silkin
diler: 

- Hayır, hayu 1 dediler. Biz 
İngilizlerden korkarız. Onların 
aleyhine herhangi bir devletle 
birleşemeyiz. 

Gördünüz ya Emir Hazret
lerinin yanında bulunan adam
lar hakikati açıkça ifade ediyor
lardı. Fakat sakladıkları bir 
nokta vardı. Onu da ben aöy
liyeyim: Buhara Emiri İngiliz
ler ile gizlice münasebet pey
da etmiş ve lngilizlerdcn ta
limat alarak bu talimata göre 
hareket etmiye başla!Dı~b. 
Hatta lngiliz ordusunun buraya 
kadar gelmesi ihtimaline karşı 
ıimdiden Ümmllderya kıyı
larında zahire depolan teaiı 
ediliyor ve efkArı umumiye: 

- Bize yakında misafir 
gelecek cnmleıile hazırianı
hyordu. 

Vaziyeti pek iyi bildiğimiz 
için daha ileriye iİtmiye Inzum 
görmedik: 

- Bu memleketin mukad
deratı sizin yedi iktidarınıı
dadır, elbette en iyi yolu siz 
bilirsiniz, diyerek sözU ke tik. 

Misafirlerimiz bir mUddet 
daha oturduktan sonra kalk
tılar. Gidiyorlardı. Bu sırada 

Mir Abur cenaptan bi:r.e Emir 
Hz. ne takdim edilmek fü~ere 
11tartok hediye,, getirmediği

mizi sormaz mı ? 
Biz Türldyeden dört sene 

evvel ve eli boş olarak ayrıl
mıştık. Emir Hazretlerine ne 
ıctlrebilirdik J 

- Hayır. Maalesef dedim. 
Maamafih yanımda on dört 
tane at var, isterseniz bunları 
kirtok olarak takdim edeyim. 

Mirahor cenapları: 

- Hayır, cevabını verdi. 
At bizde de vardır. Zaten bize 
en iyi hediye kendi vncutlan
nızdır. 

Bu son cUmle beni blra1 
kuşkulandırdı, maamafih te
şekkOr etmekten geri kalma
dım. Ferman Bey de; 

- Biz burada biraz çan çan 
etmek (konuımak) iclD ıelmft· 

1 r 
mtltarekeden evvel Almanlar 
TUrklere biyanet ettiler. Eneli 
Kafkasyada Tilrk ordusuna 
karşı bir Alman orausu vtıcu
da gotirmlye kalkıştılar, TOrk
lere kurşun attılar, sonra da 
Rus donanmasını Türkiyeye 
teslim etmeleri IAzımgeJirken 
Okranyalılara verdiler. Türk 
efkdrı umumiyesinde büyük bir 
heyecan uyandı. 

Bize verilen b.u haberler 
eski idi. Fakat misafirlerimiz: 
ilave ederek: 

T111bntt. garip 61r p•lıli11tut ıünıl 
- Umumi mntareke ile 

birlikte Türkiye hnkümeti de 
hususi bir mütareke yaptı, 
Çanakkale boğazını açb, İngi
liıler lstanbula girdiler, de· 
diler. 

tik. Hediye bahabıl teaadnfen 
açhk, Alllha ısmarladık. Dedi. 
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BugQn cuma idi. Hem na
mazı camide kılmak, hem de 
Buhara ıebrinl gôrmek istiyor
duk. Fakat mihmandanmızın 
tensibi ile namazı ıehlr hari
cinde Şeyhnlllem camiiode 
kıldık ve oraya da araba ile 

ve atlı mubafıılann refakatinde 
gittik. Evimize dlSndllğUmUz 

zaman ( Bak4 ) den Tllrkmen 
keylenlilerl De ( GOmtlştepe ) 
ye ve oradan da ç61 tarikile 
(Hive) ye gelmiş olan Tür-

kistanlı Mehmet Gazi ve Hu
dayar zade Sultan Ali Beylerin 

Emirden mUsaadel mahsusa 
alarak bizi glSrmiyo gelmit 

olduklarını glSrdük. Bu iki 
utta iyice malümat vardı. 

-Avrupada umumi bir müta
reke yapıldı dediler. Fakat bu 

Bu haberleri kaydı ihtiyat
la dinledim. Fakat acaba bu 
iki zatın Bubaraya gelmek içi:ı 
dolaşık bir yol ihtiyar etmeleri· 
nin sebebi ne idi! Bu sualin 
cevabını bir tlirlll veremedim. 
Misafirlerimiz gittikten sonra 
da düşündüm. Fakat yine ma
kul bir sebep bulamadım. 

( Mabadı yarın) 

D i [ A n k e t i v. İ Rakı Kaçakçılığı 
-------------------------~ı M~~, ~~u~-Me~n 
M B h B F • k • Mmtakast Müskirat lnhiaarı 

e a a ey } ) r - rlaşmiidürlftğU tarafmdan ge
çen Temmuz ayı içinde birçok 

ıerı. 01• Anlatıyor kaçakçılık v•k'alan meydana 
ıli çıkarılmış ve neticede 3000 

kilo cibre, 4000 kilo rakı, t 4 
tane rakı yapmıya mahsus 
kazan yakalanmışbr. 

( Baı tarafı 1 inci aayfada ) 
abisten, duşize gibi türk
çeleri bulunan ve pek az 
kullanılan yabancı kelimeler 
Tnrk dilinde arbk yer bulma· 
malıdır. Hele kelimeleri Arap, 
Acem kaidelerine göre cemi
liyerek, terkipliyerek dört 
elli, dört ayaklı hayvan diye
ceğimiz yerde züleyadiyUler-
baa, zUlkavaimDlerbaa demiye 
hiç lüzum yoktur. 

Sonra gramer ıstılahlannı 
tUrkçeleştirmelidir. Muzaf, mu
zafunileyh, müsnedüni!eyh, me
fulOnbih, müekket gibi tabir-
leri ntarak bunların yerine 
tilrkçenio bünyesine uygun 
kelimeler kullanılmalıdır. Me
selA: Fili tacili diyecek yerde 
tezişli fiil, fili istimrarı yerine 
sürekli fiil demelidir. 

Ancak eski terldplere, mU
kesser cemilere ve saireye bi
lerek bilmiyerek hAli taraftar 
olanların yazılarına ve bundan 
evvelki eserlere, eskiden ye· 
niye geçim noktasında bulu
nan yeni neslin yabancı kal
maması için gramerlere eski 
Arap ve Acem kaidelerinden 
lU:r:umlu olanlarmı, ilerde bn
tiln blltun çıkarmak üzere 
şimdilik, not halinde koymak 
muvafık olur fikrindeyim. 

2 - Çağatayca ve Uygur
cadan kelime almak mllmkUn
dllr amma, zannedersem, lAzım 
değildir. Babername ile Ku
datku Bilik'i kanşhrahm. Ana 
baba kelimeleri gibi ara
mızda mOşterek kelimelere 
bemiyen., bizde olmıyan, ga-

1 ripsenmiyen kelimeler bula
bilirsek, beis yok, alalım. Fa-
kat uygurcanm eskiliği malum. 
Çağtay Tfirkçesioin ise gittikçe 
ehemmiyetini kaybetmekte ol
duğunu ve bu lisandaki eser
lerin dahi eski zamanlarda 
yazılmış birkaç kitaptan iba
ret bulunduğunu hep biliyo
ruz. O halde bunlarda bugün
kü ihtiyaca göre ne arayıp 

ne bulacağıı? 
3 - ilmi ıstılahların, mllm· 

knn oldukça, Türk köklerinden, 
uydurma suretile değil, tabii 
makul bir tarzda yapılmasına 
taraftarım. Dil Encümeni bun· 
farın bir kısmına çok güzel 
k11rşılık bulmuştu. Mesel!: 
VOreykai tilveyciyye yerine 
yapırgan; vahidüs"likna, süna
iyilssükna yerine bir durakb, 
iki duraklı demişti. Şimdiye 
kadar yalnız frenkçesi kulla
nılan Volvocacees'ye de toplu 
dönirmsiler adını vermişti. 
Hiç te fena olmamııtı. 

Electron, proton, quantum, 
radiation gibi türkçesi bulu· 
namıyan ıstılahların da medeni 
milletler arasında kullanılan ve 
alırken azçok dilimizin ahen
gine ve yazısına uydurulan 
kelimeler olması fikrindeyim. 
Bunları frenklerden almaya
cağız, ille litince ve yunan
cadan alacağız demekte hiç
bir faide görmiyorum. Çtinkn 
bu milletler de zaten onlan 
oralardan almışlardır. Bazılan 
ıstılah işine millJvetçilik işini 
karıştırıyorlar. Öyle olsaydı 
lisanlarının yOzde yetmişini 
yabancı kelimeler teşkil eden 
lngilizlcrin milliyetlerini çok-

..::=a-===-====:;:;=====-====----~ 

tan kaybetmiş olmalan li:ı:
zımdı. Halbuki bunlar: "Bizim 
lügatimiz birçok lisanlardan 
kelime almıştır, hali da al
maktadır. Eski Yunan dili bir-
çok kelimelerin ve bilhaua 
ilim ıatılahlarının kaynağıdır. 
F rans12:ca ile latince ingiliz
cenin başlıca iki rlllmildilr. 
Lisanımızda İskandinav keli
meleri de vardır. Yabancılar
dan aldığımız bütnn bu keli-
meler lügatiınizi :ıenginleıtir
miş, fakat nahvimize hiçbir 
tesir yapmamıştır.,. Diyorlar. Şu 
bale karşı bizim tereddiimilzUn 
ve korkumuzun manası nedir? 

4 - Dil işlerinin ana hat
larını çizmek Uzere biitUn nı. -
kadarlardan mürekkep bir 
kongrenin toplanın smı faideli 
bulurum. 

5 - Bizde de Littre gibi 
bir adam olsaydı Dil Enclime
nine ihtiyaç kalmazdı. On, on 
beş senede bir lfıgate sahip 
olurduk. Littre olmadığı için 
Dil Enciimenine ihtiyaç vardır. 
Vazifesi lugat işlerile uğraş
mak ve bir gramer yapmaktır. 
Bunları yapınca işini bitirmit 
sayılabilir. Kimlerden mürek
kep olması Uizımgeldiğlni g6-
rUlecek iş kendiliğinden ta
yin eder. Bu encümene iştirak 
edeceklerin herhalde işten 
yılmaz takımından olmaıı, 
gtinde on, on iki saat çalıı
rnıya hazır bulunması IAzımdır. 
Bu olmadı mı liigat bir asuda 
çıkmaz. 

Çahşacnğı yer neresi olursa 
olsun, yeter ki yapacağı it olsun 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
.. .. iC • 

Sorunuz, izahat lınız 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 

Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz 1 Bo 
aene tahsilinizi ikmal etmek nzere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyn rehberlik 

etmek nzere bntnn mektepler hakkında her tllrlll 
malumab vermiye amadedir. M tebinizf seçmeden eT
vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep h kkında 
bizden malümat iıteyiniz. 
Yalnız cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu Ieffetmeyi 
unutmayınız. 

Koçuk Sıhhat Mektebi 
Alpullu posta memuru vası

tasi]e Celil Beye: 
Küçilk Sıhhat Mektebi hak

kında isted iğiniz malümat aıa

tıya yczılmıştır. 
Paz r ve aab gGnlerl saat 

9,30 dan 13 e kadar f ız ve erkek 
talebe kaydcdlJmektcdir. Kayıt 
müddeti ağuıtoı 931 nihayetine 
kadardır. Tahsil müddeti iki ıe

ncdir. Nehari ve meccanidir. 
Mektepten mezun Sıhhat Memur-
larına ilk ıenelerde ayda 49 lira 
verilmekte ve ıonra!arı kidemine 
göre diğer devlet memurları gibi 
m&afları arttırılmakt dır. Mezun· 
Jar kısa bir hl'%mete tabidir. Mil
racaat Sıhhat Vekaletine veyahut 
Sıhhat Müdürlüklerine kendi el 
yazılarile yaıılmıt bir iıtidaya 
aşağıdaki yazılı evrak ve veıaikln 
asıl Yeya musaddak suretlerini 
bctğlıyarak rHndermek ile olur. 
Faz.la izahat almak lstiyenJer 
Sirkecide Dcmirkapıda mektep 
idaresine müracaat edebilirler. 
Arı.u ediline taşraya matbu 
mufa11al duhul şartları kağıtla· 

randan gönderilir. 
Şartları: 
1 - Türkiye Cumhrlyetl te

baasından olduğuna dair hüviyet 
r:ilı:danı. 

2 - Mahallt hükümetl tara• 
fmdan ta1dik edilmit btlın.n 

hal UmOl::aberl. 
3 - 4,5X6 eb'adında ıekiz 

ııdet fotoğraf. 
4 - Atı kitıdı. 

S - Ankara, Sıvas, Er:ıurum, 
Dlyarbekir nümune bastanelerile 
İstanbul çocuk ha!!tanesf, lımlr, 
Bur1a, Konya, Adana, Samsun 
haatane)erlnln birinden alınacak 
rapor ( bu rapor bir .zarf içeri-
sine konacak ye zarfın knpatıl
dığı bir mühQr mumile ve haa· 
t ane başhekimliklerinin mühürile 
ınilhürlenmi' olduğu halde iatida
l arına leffedilecektir. 

6 - Yat itibarile 323, 324, 
32S, 3261 327, 328 dotumlu
lıırdan aakerllkle alakası olmı
yanlar (yeni hizmeti askeriyes ini 
ifa etmlt veya hellÜZ muayenel 
intlhalyeıl icra edilmemlf bulu
nanlar) ahnablleceklerdir. 

* 7 - Tahsil itibarile ortamek· 
tep birine! sınıfı ikmal edip ikin• 
el ıınıfa i'eçenler lmtihanau ve 
daha H tahsil 1rlJrenler imtihan 
ile alınır. Şehadetname veya tas• 
dikname ibraz edeceklerdir. 

it 
Ankarada Şina~i Vehbi Beyeı 
Yük.sek Mühendis Mektebinin 

kayıt ve kabul ıamanı eylill birde 
nihayet buluyor. Bu kayda naz:a
ren otarihteo sonra ikmallerini 
nrip Mühendla Mektebine ,U. 
mek latiyen kimseler için arbk 
Mühendiı Mektebine ıirmek im
kanı yoktur. 

Mektep leylt meccnnidfr. 
Ücretli leyli olarak ta girilebilir. 
Senelik ücreti 300 liradır. Nihari 
talebe, kendisine yatacak yer 
bulmak tartile mektebe mecernen 
deY&m edebilir. Y lnu: duhul 
teraiti onlara da pmildir. .., 

Samsunda tüccardan Kayış 
zade Kemal Bey vasıtasile 
Muttalip Beye: 

Tntün Eksper kur1U bu aene 
de açılacağı tilphelidir. Mamaaftb 
timdilik müracaatler kabul edil· 
mektedir. Sb do bir istida ile 
Ortaköyde Tütün Eluper kursu 
müdüriyetine mOracaat ed.bilir-
ıiniz. .., 

Zonguldakta Tuz inhisarı 
Müdürü Kamil Beye: 

latanbul Knı Muallim m~kte
bine bu sene yeni talebe kabul 
edllmlyecelttlr. 

• 
Adanada Kamer lokantasında 

Hüseyin Beye: 
Ticareti Bahriye Mektebl hak

kında 10 a~ustoa tarihli nüaha• 
mızda izahat verilmlttir. O nüsb• 
adresinize g6nderllmiştir. 

« 
Adapazarında Müşerref Ha• 

mma: 
Ebe Mektebi hakkında 11 

Atultos tarihli nüıhamııula ıls• 
hitaben izahat verilmiştir. 

r R . . . 
esmınızı Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
"ı.Ce la lettin 

be,q: Menfaat
lerinden kolay 
kolay feragat 
edemez, sami
yetini israf et .. 
mez, iktisada 
riayet eder ti
caret işlerinde 
daha ziyade 
muvaffak olur. 
Şıklığı sever. 

·1. G beg: Şa' acı ve nefe' 
lidir. Eglenc" 

r--.---ıc------~ den geri k•l' 
maz, kadın fi 

•sevgi mcvııj 
lannı ihııı' 
etmez. Şıklıı' 
riayet ede'' 
Moda cereys~ 
lnrına tabi o 
mak tate' 

___ .__..;._.-..:...,;,;...:.._::,;

0 

medih ve ts~ 
.ce tayin edılmiş bulunsun. J dil'den hoıtsof 

Hunun için de en evvel bir _.. .,,11 ı 
devir intihap etmeli. O devir 47 Fetlai Mahir beg: Git~· . 
içinde çıkan, eski yeni, blitlln ,, . . ve çevikti' 
eserler dikkatle okunmalı. Her IQ•rJ.!'811~~· Spordan ~ 
kelime miıallerile beraber ayn ma •• &ar· 
ayrı fişlere yazılarak tunlf ô-1 
edilmeli ve sonra iı bqına mevzu 1 a~/ 
oturacak zate Teya heyeteı huzeder. ....~ 
11 lıte Türk kelimeleri, buya- tutu iıl Y' 

1 
~ 

runl ,, demeli, b6yle1ikle bir, ia bıraV 
iki senede değil, ancak, on, · . .ti 

mıya •r,. · on beş ıenede bir tnrkçe , 
lügati meydana çıkabilir. eder. K~ 

M. BAHA inatçıdır .. 
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SON 

Abdülhamidin Kanaatine 
Göre Osmanlı __.anedanının 
Ahlakını Romanlar Bozmuştu 

NAKILlı ZİYA ŞAKIR - 52 L -(Her hakkı malt.fazdar) 
Geçen ,Un latanbuldan ıe- ı· 

len bir havadis, buglln teeyyüt 
etti. Yakında; (Sultan Mehmet 
Rcıat) Rumelide bir aeyahate 
çıkacak ve buraya da uğraya
c:alcllllf.o Bu havadite çok 
Dıemnun oldum. Her halde, 
çok ıayauı dikkat ıahneler 
IÖrecejiz. 

IS EyUU 527 

- Ben Aşıkane romaiılarln 
laınamlle aleyhindeyim. 

Bunu a8yliyen Abdlllhamltti. 
- Birçok bllyllk hliküm· 

darlar gibi, ihtimal ki siz de 
hayalden hoılanmıyorınınuz da 
0nun için. 

Dedim ve bu ı&zUmle ona 
bir az da dokunmak istedim. 
Abdlllhamit. gayet ciddi bir 
halde cevap verdi: 

- Hayır.. Billkis... Ben 
.. lııen hayali romanları pek 
sok ıeverim. Daha pek ldlçtlk 
Jltta iken, muala da bayılır
duıı. Gece, gDndllz vakit ve 
fır.at buldukça yaıh kalfalann 
Odalarına sokulur, onlara ma· 
lal a&yletirdim. BüyUyllp te 
0kumıya bqladığım zaman, 
ilk okuduğum kitap, roman 
0lnıuıtur. Padişah olduktan 
•oııra, yıldısa mllteaddit mll· 
lercimter aldım. Bunların için
de bazılarının yeglne meıgu· 
liyeu, bana Avrupa romanla
tuıı tercüme etmekti. Bunları, 
ltce yattıktan ıonra okutur 
" 6 dinliye dinliye uyurdum. 
. Doktor, iğne gibi batan is· 
tihıa1ı bir aeale ıordu: 
. :- Şu halde, romanların 

'llçın llleyhindeainiz efendim? 
Abdülhamit, sağ elinin işa

ret Parmağını kaldırarakı 
- Biltün romanların değil, 

~alnız Aşıkane romanların .. · 
le u ronıanJar, gençlerin ahlA· 
d 1~ pek çabuk bozuyor. Buna 
.•ır, birçok misal ıayliyebili

~lll. Hele bir tanesi, bizim 
lilede oldu. 

Sultan Muradın kerimele
~den - ismi }Azım değil - bir 
bo tan, okuya okuya ahlakım 

zdu. Bütün Hanedanın te
~atır ve nefretini mucip ola
t&k hallerde bulundu. Bundan 
Ç çok ben müteessir oldum. 
'1 llıılctı bu Sultam, yanan kı· 
-.::111 yerine koymuıtum. Kı-

la ayni yaşta idi. 
On lit.tta, ona da benzerdi. 
'tı. '1ll için, kızımın muhabbe
() 1 taınamen ona Termiştim. 
ille taınan, ıehzade idim. Sık 
il ' Bey oğluna çıkardım. Ve 
dl., çıkışımda ona bir çok he· 
il Yeler alırdım. Sarayıma dlS
ah,_rken, Sultan Muradm daire· 
~ e Uğrar bu hediyeleri Sul· 
ht a bırakırdım. Hatta bir gün 

ta der· 
' ""d Madem kl bu kıza bu 

~'1 ar nıuhabbetJn var.. Bari 
tene al. 

~ Dedi. Ben de Sultani daire
~ "" ald,m. Ona, evladım gibi 

~tı..\ırn. Soııra da elimi• koca· 

Abdüllıamitlin sık sık zigtıret ettii~ Kdfıthanetleki 
Çallıgan kasrının bir kısmı 

merak etmif. Roman okuya Demek ki. (bermutat), illç· 
okuya tesadüf ettiği aşk ve ları ç6p tenekesine attırdıktan 
alaka vak' alarım taklide yel- aonra, yine, kendi bildiii ilacı 
tenmiı nihayet baştan çık- kullanacak. 
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mri~·ktorun gözleri, benim g6z· Sabahleyin, bir aralık tehre 
Ierimi arıyordu. Nazarlarımıı kadar gittim geldim. Her ta-

k rafta büyük bir faaliyet var. 
karıılqbğı zaman, do torun Caddelere taklar kuruluyor. 
g6ılerinde, . Bayraklar uılıyor. ( Selinik ), 

- işte ıana, kaydedecek Sultan Repdı parlak bir 
bir mevzu daha.· surette istikbale hazll'lanıyor. 

Diyen bir mana vardı. * 
-f( AbdUlhamitte de bariz bir 

Piı bir koku, koridorlan ld k kararsızlık var. Herha e, ar-
geçerek benim odama kadar deşinin geleceğini haber almış 
geldi. Merak ederek sordum. 

zannediyorum . 
Meğer, Abdülhamit, balmumu Henüz bana birşey sormadı. 
eridiyormuş. Acaba bu balmu- Sabahtanberi, mütemadiyen 
muyu ne yapacak? Bu da Jrğilı~a odadan odaya dolaşıyor ve 
merak edilecek birşey e f daki bilhassa, deniz tara ın 

·? Nihayet bunu da öğren-
mı ·· ' · odalardan ayrılmıyor. 
dı·m. Balmumu, ıakız ve zeytın d d l an 

h Daima bahçe e o aş 
Yax..nı kaynatarak bir m. er em b . b" ıs• (dahili muhafız) nö etçı za, n-
yapıyormuş. Kaç göndür ken- ler, büyük ve sehpalı dürbiin-
dialnl muztarip eden basur le, sık sık ufukları tarassut 
memesinin Ustilne koyacakmış. ettiğini görmüşler. 

Halbuki, bugiln d?ktorla Şu esnada onun . kal.bin.~e 
uzun uzun bu rahatsızlıgı hak- coşan ve çarpışan bıslerı ög
kmda görUşmüş ve illç bile renmek mümkün olsa ... 

b 
l ( Arkası yar ) 

almıt • 

Cenevre Konferansının Neticesi 
(Bat tarafı 1 inci ıayfada) mebzul dur. Son on giln ıar
Memleketimizden y~pılamı- fmda afyon satın almak ilzerc 

k olan afyon ıhracab birçok ecnebi şirket mubayaa 
yaca l kt memurları Anadoluya gitmiş-. 
Y . tandan yapı aca ır. 1 1 unanıı S · terdir. Fiat takdir muame e erı 

•--· Ticaret ve anayı E-ızmır henüz başlamamıştır. ger 
Odası bu husuıta hazırladığı afyon ihracatı serbest olursa 
mufassal bir raporda tütcar- bu sene memleketimizden ya
endişelerini tasrih etmit ve pılacak ihracatın ( 300,000.) 
raporu l~tısat Vekiletine kil?yu tec8:vüz ede~~ği tahmın 
andermiştır. edılmektedır. Bu mı~t~ (4500) 

g Cenevre konferansının mem· ı· sandık afyon& muadıldır. 
Ieketimizde yaptığı zararlar.d~ '\ 
biri de fiatlerin düşmesıdır. ONUNCU 

Bir taraftan bankal~rın ~ile· p A TRON KUPONU 
ara krediyi kesmelen, dığer 

:araftan ihracatın tahdidi ~sa
ıen düşkOn olan afyon pıya· 

n berbat olmasına sebep 
:i=~~tur. Bu sene kilos~ (J 2) 
lira ile açılan afyon ~ıyasa-

bugünkll fiatı (8) lıradan 

fıınzlın d g· ildir Halbuki ziirra a a e ' . . k 
b. kilo af>:onu yetiştirme .:rn lAakal (6,50) lira masraf 

Yapmaktadır. b 
Muğla ve havaliıinde u 

i af on muahsulii geçen 

No. 5 
Gazetemhı:de on bct gGnde bir 

Yermekte oJduğumuı Patronu 
bedava almak hıtiyo .. ııarın:, bu 
kuponu kealp 1aklayınız v• 15 
kupOil toplayınız. P.atronlarımıı• 

dan pek memnuu olacaksınız. 
Patronlar neşredlldiklerl giln· 

de111 ltlbaren latanbul karllerJmlı 
bir hafta, taşra karllerlmlz on 
~ içinde kuponlanıu gönder
aıeHdirler. Bu mUddet geçt!ktıa 
sonra kuponlar kabul edilmez. 

POSTA Sayfa 7 

Bahar reldf. Şe!drl•.rden k&ylere, aayflyelere çıkılacaktır. Kiraya verilecek evi 
daireniz:, odalannııı: v&.rıa veyahut kiralanacak ev, daire ve oda latıyoraanız: Aramak 
ıonnaklA nldt reçlrme1lnlL (25) \&l'llfl& ai&e b11 iti yapablllrl%. ( 16) kelimelik bir ı 
lrlfldlr. Her keUme faslHı için bir nruı lliveedJnlı:. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Zührevi Te dahlli haıtahklar. 

Hane: Beyotlu. Tarlabatı eaddeıl 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular caddeıi. No. 164. --29 

PARls TIP FAKÜL TESINDEN Muım 
Cilt ye ZOhrHI h.aatahldar mlltehunn 

Dr. BAHATIIN ŞEVKi 
Kabul •aatlerl ıabah ıeklzden 

aktam yediye Babılll 
\le1erret oteli k No. 135 
blrhıci kat. -119 

GÖZ n G6zl~ütehaH111 
doktor Fuat Aılz B'l'f9' Muayene 
~le rHzlOk .ablır. Muayene ücreti 
alınmu. Bahçekap• Hamldlye 
cadde1150 numaralı mafaza. -2 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedavi· 
baneıJ - Doktor Arlıtidl Bey ı 
EmlnlSnü 1abık Karakat Hen 
No. 8 -13 

- ~ -·-------
Di' Tabibi K. Jamgoçyan 

Harbiye poliı karakolu ıır ı· 

ıındaki klSşebatında 73 numaraya 
nakletmittlr• Sabah 10 dan a:~
tam dokuza kadar. -10 

DIŞ TABiBi CEMAL ZIYA 
K6prübatı EminlSnil ban ikinci 

kat No. 4. Sabah dokuı buçuktan 
akıam yediye kadar hastalarmı 
kabul eder. -23 

SÜNNETÇi 
K.OLA Y SONNET 

Amellyeml için methm Halepli 
zade doktor Talip Beye bet ,On 
evvelden baber verllmeaL Sirkeci 
Ne1111izade hanı. Telefoa l..tan
bul 1486 -29 

Meclisteki Müzakere
nin Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz 
(Baf taralı 1 inci 1ayfada ) 

kılibın an safında görülmllf, 
arbk yavaş yavaı yere eğilmiş 
Nadiyi dinledim. Zavallı Nadi! 

Şimdi maili inhidam inliyen 
bir memleketin hukukunu mü
dafaa etmekle işe başladı. Son 
güne kadar, yalnız milli gaye
nin tahakkukuna kadar tarihin 
ihtiyar ve yorgun bir yolcusu. 

Efendiler; içimizde ben de 
dahil olduğum halde bütün ar
kadaşlar da Nadinin Tllrlcuvaz 
sahibi olduğu, milyonlara malik 
olduğu bir kanaat halindedir. 
Niçin? Bakınız niçin? Burada 
izah olunan bir vak'a bana 
anlattı ki biz herhangi bir 
söze ve aöyJenen her a6ze 
kemali ıamimiyetle inanıyoruz. 

Biz diğerlerine naklediyoruz 
ve an'anevl bir surette kafadan 
kafaya geçerek bir kanaat 
geliyor ki, Nadi Tnrkuvazı 
almıştır, Bomonti fabrikası 
onundur, milyonlar ıahibidir. 
Zavallı Nadi : Ben bilirim ki 
Yeni Gilnti çıkaracağımız zaman 
zavallı Nadinin küçücük maki-
nesini getirtmek için paraıı 
yoktu, 6dtinç para toplamış
tık. İşte asıl mesele buradadır. 

Yine arzediyorum ki, milli 
mücadele tarihinin ıerefli ıab
yetlerinden huzurunda daima 
hürmetle eğildiğim Meclis Reisi 
Khım Paşa H7. ile aramızda 
geçen küçük bir mfinakaşa, 
tatlı bir musahabe vardır ki, ar· 
ıedersem, propagandanın neler 
yaptığına emin olacaksınız. 
Bir bedbaht birinci Mecliste bin 
bir şey karıştırarak masuniyeti 
ıahıiye kanunu namile alell
cayip blrtey çıkarmışh. 

SATILIK EVLER 
PAZARLIKSIZ (2000) LIRA

y A - 3 katta 7 oda bahçe. mut
fak elektrik Ye terkoı te1llatı. 

Be7aıd SaJe7maaJye Elmarauf ma
halle1I Anekadm ıokak 21 No.da 
Cemll Beye -ı 

SATILIK - OıkOdar lhıan1-
1ede 78 No.h hane 1atıhkbr. 

MOıtemflAh yedi oda bir mutfak 
aanuç terkoı bahçe1l kuyuıu •ardır. 

Tallp olanlu lttt.alindeld bakkal 
Muıtafa Ef. Je mOracaat. -5 

TERZiLER 
Umn Tadel~, mutedil ıerait 
lle en mliıknlpesentJeri memnun 
edecek ıekllde modaya ı&re 

·se yapılır. Babıall No. 35 
uf Ziya. -16 

KIRALIK VE SATILIK 
Emlikinizi aatmak yahut kJra

lama.k için 9-12 aruında milra
caat, tramvaya, tlmcndifere, iske
leye yakın olanlar mtıreccahtır. 
l.tanbul DlSrdüncG Vakıf han 
aıma kat 29 -4 

ERKEK iŞÇi iSTiYORUZ 
ERKEK fŞÇi iSTiYORUZ -

Para kaundnıyoru:r. Biıe mek
tupla ıoruouz, içine 6 kurutluk 
pul koyunuz. lıtanbul poııta ku
tuıu S48 -4 

MEMUR IST1YORU2 - Jııiı 
zamanlarınızda çalıtarak ayda 90 
lira kazaııabUiuinlz, mektupla 
ıurunu:r, için• 6 karUf)uk pal 
koyunuz. l..tanbul poıtahane1in
de 400 ---4 

MOTENEVVI 
ÖRÜCÜ HÜSEYiN - Yar 

yanık, gOve yeniği elbi!eler e 
Une faik bir ıurette belirsiz ö 
lilr. Bir tecrübe kifidir. Beyo 
lıtıklil cadde1i Puaj Aznav 
No. 13 

iHTiRA BERATI 
lbtlra berat veya imtiyazını 

plinlarınızı ve modellerinlzi 
kal'o'da 14 eyliUden 20 teırlnl 
Yel 931 tftribine kadar açılac 
olan BEYNELMiLEL SERGi 
teıhtr ediniz. 
Sergiyi binlerce fabrikatör] 

Ye alıcılar ziyaret ederek bu i 
tira beratlannı Htmak için m 
terllerln ellne geçmtı en büy 
fınattu. Hemende biitiiıı fab 
kaJar yeni icat ve thtiralan glS 
mek Cl:ıere 1ersriye mümeHill 
röndereceklerdir. 
Resim ve modellerlnizl teş 

ücretl 28 dolardır. Bizim buau 
sergi memur ve ıabcılarımn:. b 
rat ve lmtiyadannm fabrikatö 
fere gösterecek ve onları ıiz· 

tem9'H koyacakbr. Bunun iç 
aynca komfl}'on ilcretf alın 

Berat va modelinizi ve kira b 
deli olan 28 doları cloJrud 
doğ'ruya bize g8nderinlL S 
1erıfnin nihayetinde mufa11 
rapor verilecektir. 

Adre.: lııternatlonal Pateat Exp 
tloa Co. llarcban din Mart. Cblca 
u. s. A. 

ZA YI - 930 • 931 1ene1l A 
kara HıeaJ 1ekldnci •ınıfınd 
almıı oldutunı taıtlkname 

aayl ettim. Y enbini alaeatnn 
ealdahala laDkmG 1olr:tur. 

Naıım 975 

Yerli Malları için 
Bir Fikir 

- Allah Allah.. Ben bu 1 mammıı gibi çocuk hafta 
olanlara bir türlü akıl erdire· da unutmayız. 
miyorum. Nasıl ioıanlanz bil
mem ki.. Bir taraftan, adama 
benziyelim derken öbtlr taraf
tan yüzümUze, göziimüze bulaş
tmyor, glllilnç oluyoruz veue
IAm. 

- Ne Tar Galip Bey, yine 
niçin hiddetlencHniz? 

- Tuhaf adamlanz azizim. 
Ya ağzımızdan çıkanlan ku
laklanmız duymaz, yahut ta 
aklımıza gelenleri rasgele ya
parız. Bak anlatayım da ıen 
d" bak Ter: 

GünUn birinde bir faaliyet
tir başlar •• Tramvaylara, vapur
lana, bina duvarlarına kadar 
kAfıtlar yapıştırırız. Ne imiş 
efendim: .. Vatandq Ttlrkçe 
konuş!" GUzel .. 
GOıel amma alttarafı gelmez 

kJ... Sanki inadına yapıyor
muı ıibl o günden ıonra 
bilen de bUmiyen de baıka 
Iİlan konutmıya llzenir. iki 
Oç gln aonra kAtıtlar yırtılır 1 

llvhalar kalkar. 
- Sonra? .• 
- Derken efendim memle-

kette bir yerli malları haftası 
başlar. Davullar çalınır.. Zur
nalar Gter, bu ıeılerle halk 
konferans salonlarına davet 
edilir. Bakarsınız ki batından 
tırnağına kadar Avrupa mala 
giyinmiş bir efendi haykırıyor: 
"Vatandaı, ne pahasına olur
sa olsun yerli malı kullan!" 
Sonra ayağındaki İngiliz 
kundm·asını yere vurarak Uive 
eder: Kendi diktiğin çarığı giy! 
Zehirlendiğimiz yetişir.,, 

- E .. Sonra? 

Bir tarafta binler 
Tllrk yavrusu ıefalet Jçind 
açlıktan ölllrken öteki tar 
müsamereler tertip eder, bay 
ram yaparız. işte böyle.. h 
ıeye daima kuyruğundan b 
lamak Adetimiz.. Paramm 
aklımızı da nasıl, nereye 
fedeceğimizi bilmiyoruz. 

- Sonrumı sormuyor 
amma azizim dahası var. 
la tayım da gör: Geçenlerd 
kGçük bir mağazaya uğrıy 
kızıma yerli bir iskarpin al
dım. Şöyl~ bir evirip, çevirin
ce pabucun altında gözüme 
,u cümleler ilifti : "Made in 
Turkey,, yani (Türkiyede ya· 
pılmışbr) ibareaini lngili.zce 
yumıılar. Dlltündnm, eğer 
bir illcm, veya yapılması 
llzımgelen bir ıeyin, kutusu

nun füıtllne filin, nasıl kulla
nılacağının, yapılacağının iza
hatı baıka lisanlarla da ya· 
zılsa doğrudur, fakat has 
bir Türk işçisinin kendi 
eli ile meydana getirdiği ayak· 
kaplann altına fngilizce yaz
masındaki hikmeti, kerameti 
bir tllrlü anlıyamadım. Söylo 
bana timdi r Sen bu işe ne 
derain? 

Cafer Efendi sakalını ka
ııdı.. ince.. ince gülerek cevap 
verdi: 

- Ne diyeyim bilmem ki .. 
Belki bir akıl kaçkınlığı.. Bel-
ki bu da bir medeniyet eseri, 
fakat benim de senin gibi 
anladığım şu ki , gülünç ad&m· 
lanı vuselim. 



8 ayfa 

~ 
SON ~.OSTA 

1931 ilkbahar 
LEİPZİG SERGİSİ 

30 Ağustos ila 3 Eylôl 
Şehir dahilindeki 40 sarayında 

N ümunelikler Sergisi: ve icar edilir 
Ebniye sergisi, Eşyayı beytiye tı sınaiyede 
serginin zemin katındaki 1 ,2,3,4, ve 20 numaralı 

HAL L ER D E teşhir ktedir. 

Tekli kafi miktarda ve us iresinde tasnif 
edilmiştir. Her nevi teli · ile seyahat ve 
l.eipzig' te ikame0 a Claki malUınat: 
lstanbulda Galafii a ~gopgan Hanında 

Mühendis: H. ZECKSER 
idarehanesinden atınız. Telefon: Beyoğlu 163, posta 
kutusn: Galata 76, Telgr. adresi: ZECKSER lstanbul 

LEIPZIGER MESSAMT LIEPZİG 

HORHORUN• Beyoflu, Tolcat-

Dr ) !~~ep '·:~nk~ 
ss 

Cilt ve emrazi zUhrevtye tedaylhaneal Herzllıı ubahtan aktama kad 

SATILIK 
Hayvanlar 

17 inek, bir boğa, bir 
merkep toptan veya pe
rakende sablıktır. GGrmek 
istiyenler Tq kıı1a civarında 
Yorgancı bahçesinde inekçi 
Abdullah Efendiye müra
caat etmelidirler. 

inekler Kınm ve Roman .. 
ya cinsindendir. 

Eskişehir Mahalli Mu- · ~ (j) 

h~uh~~~h~!'!~~~~~~!~~~~n~ ~= 9 
ihtiyacı için tahminen 2500 liralık edeviye ve alAtı cerrahiye 

ile emrazı zühreviye ilaç ve malezemesi ve 20 adet yerli 
mamulatından bir yataklık karyola ve bir adet sekiz gözlü 

yemek sobası 26 Ağustos 931 çar~amba günü saat dörtte 
Eskişehir Vilayet Encilmenince ihale edilmek üzere milnaka-

ıaya konulmuştur. İştirak edeceklerin listeyi görmek ve vermek 
tizere müdüriyeti mezkfireye müracaat etmeleri ilan olunur. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
11 .inci T E R T 1 P 

1 inci Keşide 11 Eyluldedir. 

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

MÜKAFAT YARDIR 

MASAJ KOLONYALARI 

Cilde taravet bahşeder, 

Gençlik ıigortasıdır. 

f ~ t,.nhu1 Beyoğlu Yerli Mal· 

!ar pa:ai-. nda !:> ~ ün çe;.itler ~11i 

Jıılursu11uı. 

Hizmetçi Aranıyor 
Orta hizmetinde bulunmak 

üzere bir hizmetçi kadına 
ihtiyaç vardır. Sultanhamam 
cıvarında Emin Bey ban No. 1 
yazıhaneye müracaat. 

-:---·~~~~~-9L-

E yü p Icra Memurluğundan: 
Hanenin mevzu bulunduğu 

saha ·itibarile 200 metre mu
rabbaı olup beher metre mu
rabbaı otuzar kuruştan altı bin 
kuruş ve hanenin bahçesinin 
mevzu huıunduğu saha itibarile 
352 metre murabbaı olup be-

1 

her metre murabbaı doksan 
kuruştan üç yüz on altı lira 
seksen kuruş ki hane maabah
çenin tamamı liç yüz yetmiş 
altı lira kıymet takdir edilen 
Eyüpte Düğmecilerde Kirapçı 

sokağında kain bir numaralı 
hane ve bahçenin tamamı Eyüp 
Sulh Mahkemesi İcrasından 
açık arttırma suretile satıla

caktır. 
Satış şartnamesi: 25 ağustos 

931 tarihinde divanhaneye talik 
edilecektir. 9 eylül 931 tari
hinde çarşamba günü saat on 
dörtten on altıya kadar açık 
arttırma suretile satıbcaktar. 

Arttırmaya iştirak için yüzde . 
on teminat akçesi alınır. Mü
terakim vergi Belediye, Vakıf 
icaresi hane sahibine aittir. 
Haklan tapu siciUile sabit ol
'' adıkça ipotekli alacaklılarla 
d.ğer allkadaranın ve irtifak 

I hakkı sahiplarine ilan tarihin
cbn itibaren yirmi gün içinde 
evrakı musbitelerile bildirilme
leri Hizımdır. Aksi halde hak
ları tapu sicillile sabit olmı
yanlar satış bedelinin paylaş

masından hariç kalırlar. 
Alikadarların icra İflis Ka

nununun 119 uncu maddesi 
hükmüne göre tefiki hareket 
etmeleri ve daha fazla main
mat almak isteyenlerin 931-377 
dosya numarasile memuriyeti
mize müracaatleri ilan olunur. 

Doğum . ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Dr. Hüseyin Naşit 
Türbe, eski HilaJiahmer binası 

No. 10 Telefon lst. 2622 

Sultanlıamamında Yerli Mallar Pazarı Kar§ısında 

SADIKIYE HANINDA 

Bir ailenin hukukt NOTER 
ve mali bntno işte- Birinci 
rini deruhde eder • 

Vekaletname, protesto, mukavele yapar, icar ve isticar 
konturatları tanzim eder. Telefon İstanbul 1656 

:4 na1- ."' ~ ' 
BAD\'OLiN e 

DİŞ MACUNU 
Mütehassıs diş tabibi, doktor 

ve eczacı beylerin hergün has
talarına kemali emniyetle tav .. 
siye ettikleri yegane macun 
RADYOLİNdir. Kendi dişleri
nizle, yavrularınızın ve aile-
nizin dişlerini RADYOLfN diş 
macunu i]e yıkamalarına fev
kalade itina ediniz. 

Çünkü· RADYOL1N onların kıymetli 
sıhhatlerini muhafaza edecek dünyanın 

en sıhhi iliş macunudur. 

fttARARETİNİZİ TESKİN1 
iÇiN YEMEKLERDE 

KARAHiSAR MADENSUYU 
İçi:-1iz. Harareti te::k in, hazmı teshil e'~f~r. B ;'ıbrek, 

karaciğer, mide, kum lıs.sta lığmll hrşı 

tamnmış bir sudur. 

HER YERDE BUlUNUR 
Toptan perakende satış için 

Deposu: Yeni Po~tane karşısındaki caddede No. 20 

Telefon: ~0062. Tc>l~af: DP-po İ8tanbul, 

Dre ALİ VAHİT BEYİN 
YILDIZ ÇOCUK UNU 
Hububatın fosforlu maddelerlnl ve vitamini havidir. Ko!ay 

hazmedilecek fekle konulmuştur. 
. 

Bunun için bilhaHa zayıf ve abdeatl bozuk ve kemik 
haatahğı olan çocllklara mükemmel blr sııdadır. Bu Un ile 

beslenen çocuğun kll ? IU şayanı hayret derecede artar. 

Umumi deposu: Hasan Ec%a deposu 

Cilt ve zührevi hastahklar Mütehassııı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
atanbul eınruı ııührevlye dlıpanaori batheklml 

Ankara caddesi lkdam Yurdu karşısnda No 71 

DOKTOR SEMIRAMISE KREPl H. 
Çocuk hut..alı.klan m\itehaHt•l 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal hastane.sı kulak, bota-z 

Beyoğlu Mektep ;;ookak No J 
burua:ı lıa11talıklar mütehuıııı 

Telefon Beyoıthı 2-19<;. 

VAPURLAR 
Bugün Beklenilen Vapurla 

Vatan • Türk - Rizeden { 
Saadet .. ,, İzmirden 
Tayyar - ,, Ayvalıkta 
Marmara - TUrk • MudanY 

Gemlikten 
Uğur -Fransız-Köstencede 
Kostantinopli - İtalyan • C 

novadan 
Bugun Gidecek Vapurlar 

GW Nihal-Türk-Bandırma. 
Kll'lanilç • " • İzmire 
Asya " • Moda 

ya Gemliğe 
Bandırma - ., • Karabigay 
Sinaya • Franıu - Nevyor! 
Plyerloti - " • Beyruta 

r5EYRISEF AIN 
MerkH .ceııta ı Galatata Kap 

batı B. 2561 Şube A. Sirkeci llD 
hllrdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
(ANTALYA) 1 

afustoı salı 17 de Slrkec 
nhtımından hareketle Zon 
guldak, İnebolu, Ayancık 
Samsun, Ünye. Ordu, Gire 
son, Trabzon, Rize, Mapav 
riye gidecek, dönOşte O 
Sürmene, Tireboluya d 
uğrayacaktır. 

tzMIR SÜR' AT POST AS 
(Gnlcemal) 16 Ağustos pa 

zar 14,30 da ·Galata rıhtı 
mındao kalkacaktır. 

KARADENİZ POSTASI 

ERZURUM19~a;:s7o 
Çarşamb 
günil akşam Sirkeci n 
tımından hareketle ( Zo 
guldak, İnebolu, Evre 
ya Samsun, Ordu, Gireıu 
Trabzon, Sürmene ve Rize) 
azimet ve avdet edecekti 

Fazla tafsilit için Sirke 
Yelkenci hanındaki acent 
lığına müracaat. Tel. 2151 

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKA 
İST ANBUL ŞUBES 

İdare mu kezi: AMSTERDA 
Merun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 3,250,000 F 
Gatatada KaraklSy palaatııı Telef 

Beyoğlu 5711-S htanbul tAll tub~ 
"Muke:ı Poatmlneal Jttfaallnde A l 

lemcl han, Tele:Oııı 1.t. 569 

Bilumum brmka muamela 

Emniyet Kasaları lca 

SON POST 
Vevmt, Slıut, Jiayadll vo Hııllc a-aı -W.,.e ı latanbul, .',.uruo!l:aaniı• 

Şeref aollatı 3S • J1 • 

TeJefoııı lata:b:l'.' 2lHl 1 
PoLl:ı kutıuuı latAab..J • 7 ıt 
telp.ılı Lıtaııbıal SON POST 

ABONE FlATI 
t'O'RKIYR ECN~li 

HOO ka. ' s~ ..... 'l7J~ 

'"' • ' \. c4 ; • , -• ·~ ':- . 
uo • t • lilı , 

Gdene•ralt ıı~rl vorl! '"'" 
htnlaıda .. meııdlyot alııı •nfı 

lı\A TBAAI EBÜZ 
··=----====-====--""".'j 

Mes'ul "M.Udtir: Sa~r: ,}s li 


