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slviL TA yy ARECİLER TEŞEBBÜSE GİRİŞTİLER 

Dlakl at yarıılarıaıa 

ltıi~i:ıı, belki 931 yaı meni• 
lU idi •a cömert bir spor gll
•'ctt, b .Resmi Ye huıuıl ıu• 
\t.. ~ ~ ırçok ıpor müsabaka 
~r:~t~~lc~.c~Jeri yapıldı. Bu 

.. ,,ı'-ını telakki oluna-

ıf',•ıebbüsün başında bulum .. 
' Tagyarecil•rimizden 

Hagrünnıu Beg 

HayrUnnaı Bey bizzat bu 
iıle meşgul olmaktadır. 

Klübüu esas gayesi, mem
lekette sivil tayyarecilik fikri
ni uyandırmak ve genişletmek 

olacaktır. 

heyecaab bir daklhtı 

bilecek bir hAdiıe de uıun 
mesafe yUzme mukavemet re· 
korunun tesisidir. 

DilnkU nüshamızda haber 

d ... 'mı'z (J'ibi Anadolukava· ver ıgı & , 

( Devamı 6 ıncı uyf ada 

hm. 

araaında 
Vecihiler 
kani ola-

Tayyu• h••••kirlanndaaı 

Vecihi 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dünkü nüshadl\n Devam l 

işte arkadaşlar; sinema 
cıiir' atile ancak satır baş-
!arma işaret ettiğim 
bu korkunç manzara va
kit, vakit cümhuriyet ida
resinde de ttireyen bazı mu
harrir ve gazetecilerin muzır 

( Devamı 6 ıncı sayfada ) 

Bir Gazetecinin ı Dil Anketi 1 
Davası - . 
(Halk) Gazetesi Sahibi Doktor Saim Ali Bey 
Tokat Valisini Bir Dahal f •k• ı • • A } h 

Dava Etti l Ir erilli Il a yor 

Mersinde davayı açan (Halk) 
gazetesi sahibi 

Mehmet Rasim 8. 

Mersin, (Hususi) - Burada 
yeniden intişara başlıyan 
(Halk) gazetesi sahibi Meh
met Rasim Bey geçenlerde 
sabık Mersin valisi ve şimdi 
ele Tokat valisi bulunan Ali 
Rıza Bey aleyhine bir dava 
açmış, evvelce usulsüz tevki
fine sebep olduğu iddiasile 
kendisinden yirmi bin liraya 
yakın maddi ve mancvt taz
minat talebinde bulunmuştu. 

Tokat valisi Ali Rıza Beyin 
bu dava münasebetile bir 
gazeteye izahat vermesi üze
rine Mehmet Rasim Bey vali 
aleyhine ikinci bir dava daha 
ikame etmiştir. 

Rasim Bey, bu beyanat ile 
Ali Rıza Beyin kendisine cü
rüm isnat ettiği iddiasında 
bulunmaktadır. 

"Hakiki Dil Encümeni Halkbr. Tabii Azası, 
Yalnız Küçük Asyada 14 Milyondur. Bunu 

Hiç Bir Zaman Unutmamalıdır.,, 
Doktor Kemal Cenap Beyden 

ıonra, Doktor Saim Ali Bey de, 
bize dil meseleleri hakkında 
miltalealarını bildirdi. llıtısaaları 
dahilinde olmamakla beraber bu 
kıymetli doktorlarımızın lisaniyAt 
hakkında birçok mütehassıslarımız 
kadar ehemmiyetle d6şünülmiye 
değ-er fikirleri olduğunu ıevlnçle • 
görüyoruz. Bilhaua, yalnız tıp 
aleminde değil, filoloji ıneaelele· 
rinde de hakiki bir nııtat olarak 
tanıdığımız. Doktor Saim Ali Bey 
diyor ki: 

- Eski Türk dillerinden 
çağatayca ve uygurcadan bu
günkU dilimize kelimeler alın
ması mümkün müdür ve lizım 
mı? diyorsunuz. Neden alma
malı? Latinceden almalı da 
uygurcadan niçin almamalı ? 
Dil zenginleşmeli değil mi ? 
Her dilden nlırım. Evveli ı 
kendi ırkımın lehçelerinde 
s.rıyacağım tabiidir. Onlarda 
bulamazsam ecnebi bir dile 
mOracaatten evvel turkçe 
dahilinde ve tlirkçe kaidele
rine göre ( uydurma ) kc.lime 
yaparım, Almanlar gibi uydu
dururum. Uydurduğum keli
meden hakiki ifade çıkmıyorsa 
o vakit bilatereddilt ecnebi 

' dillere müracaat ederim. ( Vı
ztldamak) ı rüzgftrd11n, (miyav
lamak ) ı kediden alırım da 
{ tayyare ) kelimesini arapça-

Dr. Saim Ali Beg 
dan nıçın almıyacakmıtım. 
Fakat evveli ( uçku ) diye 
tlirkçe uydurmıya çalışırım. 
Olmazsa ovakit ( tayyare ) 
derim. Bu prensip, yıkılmu 
bir umdedir. 

Eski türkçeyi, Aıya Türk 
lehçelerini ihya etmek lazım
dır. Filolojimiz için ll\zımdır. 
Hatta çok eski Türk lehçe
lerini araştırmak IAzımdır. 
Hepsi tesbit edilmelidir; bizde 
dilcilik henüz uyanıyor. Size 
fazla tafsilAt veremediğime 
miUeessifim. Eski ( Hoten 
dili ), ( Koca dili ), ( Sohot 
dilleri ) nekadar mUmktinıe 

( Devamı 7 inci 1ayfada) 

Yarışlar 

- Cuma günü her tarafta yarışlar varken HD bu kahvede 

pinekleyip ne yapıyorsun ? 
- Çene yarışı. 

Verilmiyen Mühim 
Sel Mi Götürmüş ? 

Adana, ( H. M. ) - Mil
yoner Ağa zade Hulôsi Beyin 
iflis muamelitındaki yolsuzluk 
iddialarından doğan ceza da
vasının son celsesinde yeni 1 
bazı kararlar ittihaz olundu. 
Suphi Pş. zade fabrikaUSr 
Abidin Bey, evvelce mahkeme 
huzurunda verdiği ifade ile 
sindiklerdcn Feyzi Beyin Mutu 
zade Osman Beyle kendisine 
gelerek fabrikanın ucuz satıl
dığından, taksitle veresiye 

ı 
yaparak vadesinde taksitleri 
de uzatabileceğinden bahiıle 
fabrikayı Uçünün müşterek 
almasını teklif ettiği hakkında 
mühim ifşaatta bulunmuş, 
fakat bu teklifi Osman Beyin 
reddettiğini ve Feyzi B. git
tikten sonra Osman Beyin 
" Feyzi B. bu i~te memur ol
duğu halde vatifesini liyikile 
ifa etmiyor, binaenaleyh kcn
dilerile iştirakimiz caiz değil· 

Mahkemede ş 
ş;zler s.. li aganı dikkat 

og gen Jabrikatör 
Abidin beg 

dir dl k " yere b t klllf alçia 
redd t · u e e tıtinin esbabını ıu ıu-
retle izah eyi d' v. · ve ken· d' , e ıgını 

ısıntn de bu aebepl• fabri-
kayı almaktan vaz geçDlif 
olduğunu slSylemftti· 

[ Devamı 3 iincO ıarfacla 1 
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Sesi lı 1 Gü~ün Tarihi 

: Diplomasız 
derrisler Ve 
Halkın Fikri 

Darülfünun Divanı müder
rislerin maaılarını Barem 
Kanununa röre teabit eder
ken cliploma•tx müderria
lerin maa.t derecesini in
dirdi. Bu hareket bazı dedi
kodulara ıebep oldu. Bix 
bu itlerde halkın da fikrini 
almak istedik ve fU müta
lealan topladık : 

Mehmet Aı:u B. Takılm Sna1enl· 
lar 143 

- Köprülü zade Fuat Be
yin yüksek tahsili yok diye 
maaşının indirilmesini doğru 
bulmam. Şahadetname, ica-
zetname bir adamın muayyen 
bir müddetini bir müessesede 
geçirdiğini gösterir. Fakat 
her Darülfünun diploması 

ohm Köprülü zade olamıya
cağı gibi, her hususi tahsil 
gören de milderrislik payesi
ne eremez. 

Evvelce ehliyeti kabul edil-
miş bir müderrisin bu şekilde 
derecesini düşürmek o mü-
derriiin talebe Uzerindeki 
manevi sultasını kırmak de
mektir. Bence her diploma 
liyakat ve ehliyet if adc 
etmez. .. 

Sal1hattla Bey (Tavtantatı Eminbcy 
mahalleıl 23) 

- Memurlarda yüksek tahsil 
diploması aramak, gençleri-
mizi yüksek tahsile sevketmek 
itibarile iyidir. Fakat kendi 
kendine yetişmiş, hatta bazen 
mektepleri beğenmiyerek hu-
susi tahsil ve tetebbü yapmış 
adamlarımız pek çoktur. Me-
seli Ziya Gök Alp mer
hum da böyle idi. Köprü-
18 zade de öyle.,. 

Diploma bir ehliyet ve 
liyakat vesikası demekse bu
nu insan her vakit alabilmeli. 
imtihandan daha basit ne var? 
Bence senelerce müderrislik 
eden bir zatın mesaisini hiçe · 
sayarak f derecesini indirmek 
d<>iru değildir. 

Jf. 
lbrahlm 8. ( Edirnakapı SuJtaa ha· 

.... 23) 
- Barem Kanunu derece-

leri tayin ederek diplomaya 
ve yllkaek tahsile ehemmiyet 
vermiıtir. Bu, memurlanmızın 
irfan ıeviyeıını yükseltmek 
itibarile çok doğru ve iyidir. 

Bu kanun alaylı memurların 
yavaı yavq adedini azaltmak 
a-ayeaini glldüyor. Hakikaten 
eakiden rn,tnye tahsili bile 
yapamıyan (16) yaıındaki ço
cuklar memuriyetlere çırağ 
buyrulur ve tahsilsiz kalırlardı. 

Rumeli 
Tahvilatı 
Ne Vaziyette? 
Borçlar Meselesi Halle
dilinciye Kadar Keıi
deye Nihayet Verildi 

Eskiden Düyunu Umumiye 
idaresi tarafından her ay 
çekilen Rumeli şimendifer 

tahvilleri hakkında alakadar 
bazı makamlara müracaatlar 
yapılmıı, bu tahYillerin Tazi
yeti ıorulmuştur. Öğrendiği
mize göre bu tahvillerin ke-
şideıi dört ıenedenberi yapd
mamaktadır. Bunların lizerle-
rinde " Bu nevi ıenetlerin 
gtize~te ve reiülmale mahsup 
akçesi münhasıran saltanatı 
seniye hesabından tediye 
olunacaktır.11 kaydi vardır. 

Bu sebeple bu tahvillt Os
manlı imparatorluğunun borç
lan arasında bir fasıl teşkil 

etmektedir. Cümhuriyet hiilcü
meti bu borcu tanımıştır. Fa
kat düyunu umumiyenin tediye 
şekli henüz dainlerle ihtilM 
halinde olduğundan, bu ihti
lAf halledilip düyunu umumiye 
meselesi intaç edilinciye kadar 

keşideye devam olunmıyacakbr. 
Bununla beraber ıimdiye 

kadar yapılan keşidelerde ik
ramiye ve amorti kazanan 
tahvillerin listeleri Kambiyo 
Borsasile Osmanlı Bankasında 
mevcut bulunmaktadır. AIA-
kadarların kendiierindeki tah
villerin vaziyetlerini oradan öğ
renebilecekleri anlaşılmaktadır. 

Eskiden kazananlann ilcra-
miyeleri Osmanlı Bankası vez
neleri tarafından tediye edil
mektedir. 

Kavga Arasında 
Bir Kadın Garip Söz
lerle Polisi Tahkir Etti 

Deri taciri Mehmet, aaatçı 
Agop Efendilerle Nimet H. 
işminde bir kadın dün 
Kısıklıda tramvaya binmek 
meselesinden kavgaya baıla
mışlar ve aralarına polis 
Hasan Efendi girerek ayırmak 
lıtemiştir. 

Fakat Nimet Hanım polise 
f6yle bağırmıtbr : .. Sen kim 
oluyorsun bakayım! Ben Fran
sız tabiiyetindeyim. Franınt 

binbaşısı lsinkle'nin zeYcesiyim.,, 
Bu garip sözler üzerine 

Nimet H. yakalanarak kara
kola göti.1rülm0ştnr. 

Fakir Çoc kara Ve 
Halka Nasıl Bakılıyor 

Üç Ay Evvel Edirnekapıda Açılan Müessese On 
Dört Mahallenin Hastalarını Tedavi Etmekte, 

ilaçlarını Y aphrmaktadır 
Edimekapıda (8) Haziranda açılan ıüt ve mektep çoculdan 

muayene ve bakım evine müracaat edenler günden güne art
maktadır. Müessese yalnız kendi mıntakasına verilen (14) ma

halleye bakmaktadır. Öğrendiğimize göre yalnız iki ay içinde 

{4520) çocuk ve kadın müracaat etmişÜr. Bunlardan (1432) ıi 
dahili hastalıklıdır. Ayrıca (130) u kulak ve burunlarından, 

(57) ıi g~zlerinden ve (225) i de dişlerinden hastadırlar. 

2631 Hasta 1 Çocuklara Yardım 
Bu mahallelerdeki evleri Müessesede fakir amele 

gezen Uç ıiyaretçi hemşire kadınlarının 3 yaşından (7) 
de (2631) muhtelif hasta hu· yaşına kadar çokcuklarmm 
larak bunları mfiesseseye ça- oynaması için kum bahçesi 
ğırmış ve tedavileri yapılmış- oyuncaklar, banyo yerleri ve 
tır. Eylülde mektepler açılınca istirahat salonları hazırlan· 
bu civardaki dört ilk mekte-
bin (1707) talebesi de mües- mışbr. Bir ay sonra buraya 
ıeıe tarafmdan muayene ve (50) çocuk alınacaktır. Ame-
tescil edilecek ve bu çocuk- le anneler çocukları sabah-
lar müessese tarafından her leyin buraya bırakacak •e 
iki senede bir ııhbi kontrole akşam lı dönlitünde alacak-
tabi tutulacaktır. Mtiesseıe fakir tardır. 
çocukların reçetelerini bizzat Müessese MUdllrll Ziya Bey 
yaptırmaktadır. Şimdiye kadar bu çocuklara meccani elbise 
bu çeşit çocuklar için meccanen tedariki için fİmdiden hayır 

(98) liralık iliç yapbrılmıştır. cemiyetlerile temasa geçmiştir. 

~--::--~--------···--------~~-----

1 ki iddia Karşısında 
Hariçten Sabun Girmiyor Diyen

Cev~e__ eriyorlar ... lere 
Memleketimize hariçten sa· 

bun ithalitımn son günlerde 
mühim miktarda fazlalaştığı 
anlaşılmaktadır. Tetkikatımaıa 
ıöre fngiltere, Fransa, ltalya 
ve Almanyadan tuvalet tabu· 
nu, Yunanistandan da çama
ıır sabunu ithal edilerek mem-
leketimizde satılmaktadır. 

Diğer taraftan sabuncuların 
uzun zamanlardanberi devam 
eden şikayet ve itirazları hali 
durmamıştır. Bilhaua bugUn· 
lerde tiklyet1er faılaJaşmıı Ye 
Ticaret Odası bu hususta tek
rar lktısat Vekiletine müra -
caate karar vermittir. Fakat 
bütün bunlara rağmen hariç
ten aabun ithal edilmediği 
hakkında da ortaya çok dik
kate değer bir iddia ablmışbr. 

Bu iddiada bulunan zat, 
Sanayi Birliği Katibi u :numiai 
Nazmi Nuri Beydir. 

Nazmi Nuri Bey, üçüncü 
yerli mallar sergisinin küşadı 
mUnasebetile irat ettiği nutuk
ta sabunculuğumuzdan bah
ıederken : " Memleketimize 

hariçten bir tek sabun bile 
girmemektedir. Bu, milli sana-
yi lehine kaydedilecek fayanı 
memnuniyet bir haldir. ,. de
miştir. Fakat Bu iddia birçok 
itirazlara uğramıştır. Bilbaasa 
Ticaret Odası, bunun yanlış 
olduğunu ve ithalatın faıla 

ıurette de 7am ettiğini ileri 
ıUrerek ısrar etmektedir. 

Sanayi Birliği ile Oda ara· 
ımdaki bu ibtilAf elan devam 
etmektedir. Meseleyi dün 
Ticaret Odasından sorduk. 
KAtibi Umumi Vekili Hakkı 
Nezihi B. bize ıunları söyledi: 

''- Geçen ıene memleke
timize 7.088 lira kıymetinde 
8, 192 kilo tuvalet sabunu, 
38,530 lira kıymetinde 89,832 
kilo çamaşır sabunu ithal 
edilmiştir. Bu rakamlar reı
ml ıtımrük iıtatistiklerinden 
almmışhr. Sabun ithalAtı ma· 

alesef bu sene de devam ediyor. 
Binaenaleyh, memlekete sabun 
girmediği hakkındaki iddianın 
hakikatle alakası yoktur. ,, 

Mütekait ferle 
Bir İhtilaf 
Çıktı 

-----

. 

Bazı Maliye Memurla-
nnın Kanunu Yanlış 
Anladıkları görülüyor 
Mediıin aon celselerinde 

çıkan yenin Kazanç Vergisi 
Kanunu mucibince memurla
rın ve mütekaitlerin maaşla
rından kazanç vergiıi kesil
mcai I•ıımgelmetedir. Fakat 
mütekaitlerden kesilecek ka-
ıaoç vergilerinin miktari yU

ıtlnden Defterdarlıkla müteka
it, yetim ve dul maaşı alanlar 
arasında bir ihtilaf çıkmıştır. 

MeselA, tekaüt aylığı kırk 

lira olanlann kazanç vergisin
den muaf tutulması lizımgel
mektedir. Fakat kendilerine 
tiç ayda bir maaş verilen 
mütekaitlerden kırk liraya 
kadar maaş alaruarın nç aylık 
maaşları yekunu ( 120 ) lirayı 
bulduğu için tediye vezneleri 
yekftn nzerinden vergi kesmek 
iatemitlerdir. 

Maq ıabipleri buna itiru et
mekte ve ıöyle demektedirler: 

..Biı: ayda kırk lira alıyo
ruı. Şu halde kazanç vergi
ıinden muaf tutulmamız llzım
dır. Halbuki hükümet bizim 
paramı:z.ı üç ayda bir veriyor. 

HUkümet bu usulü tatbik ediyor 
diye biz niçin vergi verelim . ., 

Mesele şimdi tetkik edil
mektedir. Fakat Defterdar 
Şefik Bey, yekflnların da asıl 
maaşlar gibi vergiden maaf 
tutulmaları lAzımgeldiği mü
taleasıoda bulunmuştur. 

Bir İddia 
Eyipli Meliha H. Ko
casından Korkmuş 

Eyipte oturan Meliha Ha
ıum dün polise müracaat et
mif Ye zevci Hayri Ef. nin 
kendisini öllimle tehdit etti
tini, korku neticesinde de iiç 
aylık çocuğunu düşllrmüıtür. 
Zabıta Hayri Ef. yi isticvap 
etmiştir. 

Zorlu Bir Kiram 
ÜıkUdarda otura~ LeylA 

H. bir kira meselesinden 
Ayşe Hanımı fena dövmüı, 
ıonra da yere düşfirerek ya
ralanmasına ıebebiyet vermittir. 

LeylA H. yakalanmıttır. 

( Dahiliye Vek· i 
Adalan Geziyor 

Çanakkaleye kadar bir teftit 
seyahatına çıkan Dahiliye Ve-
kili ŞOkrü Kaya Bey ohavalidckl 
tetkikatını bitirmi4tir. Vekil Bey 
timdi Peykiıevket torpitosile 
mro:r. ve Bozca adalarına da 
gidecek, birkaç ~ün ıonra buraya 
gelecektir. 

Başvekil Geldi 
Baıvekil lımet Pata dün 

Yalovadan Heybeliadaya gelmiı, 
bir milddet iskele rn.zinoıunda 
oturmuf, ıonra kardeşi Rıza 
Beyin kötküne lnmlttir. 

Moğlada Otomobil Kazası 
Muğla, 20 (A. A.)- Dün gece 

Muğlanın lakelesi bulunan Gak-
abada giden boş bir otomobil 
Sakar yokuşundan 15-20 metrelik 
bir uçuruma yuvarlnnmış ve 
foför muavini ölmüttür. 

Yunan Başvekili 
Yunan Başvekili M. Veni:r.elo• 

yarın Romanyadan tehrimiu 
l'elecektir. Burada bJr giln kala
cağı zannediliyor. 

iki Daire Arasmda 
l.tt?nbul Nafıa BaşmGbendisll• 

ğinln ayda 145 lira kira ile bu
lunduğu binadan Maarif müdür
lüğilnün üat kabna taıınma11 
tekarrilr ebnlf, fakat bu yilzden 
iki daire arasında lhtllif çık
mıştır. 

Oç Haydut OJdUrUldü 
Bartin - Devrek yolunda hay

dutluk yapmak fıtiyeo üç terir 
pusuya dilşürülerek jandarmala
rımız tarafından imha edilmiştir. 

Ben Amarm Fili 
Birkaç ay evvel ıebrimi:r.de 

cambazlık temsilleri veren Ben 
Amar ılrkinin Sırbistanda bir fiil 
ile bir aslanı öldürülmüştilr. 
Sebep bu iki hayvanın hıılka 
ıaldırmaaıdır. 

Motör Çıkarlldı 
Geçen haftaki siste köprD 

altında batan Seyrisefain fdare• 
sinin Tophane ismindeki motörO 
dalğıçlar tarafından ıudan çıka• 
rılmıtbr. 

Gayri Mübadillerin Bonoları 
Gayri Mübadillerin bonolan 

Maliye Vekaleti tarafından şeb· 
rimi:ıe glSnderlhnittfr. Bonoları11 

Puarteal gilnG da~ıblmaııoa 
ihtimal Yerllmektedlr. 

Bir Tayyare Geldi 
Metbur Fransız pilotlarındu 

M. Jak Morta, tayyareılle tehrl• 
mfze gelmiıtfr. M. Morta bir 
tetkik ıeyabatine ~ıkmıt bulua• 
maktadır. 

Mühlet Bugün Bitiyor 
Yeni Matbuat Kanunu muci

bince bütQo ynmi ıazeteler 
netriyat mildilr lerini tayin etmlt· 
lerdir. Kanunun bu buıuı bak• 
kında verditl lS pnlük mühlet 
bu ak.tam bitmektedir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Bir Matba~ 

1 ı Haaan B. - Pazar ola gazeteci baıı... 1 2: Gazeteci - Hasan Bey, buraya gazete ı 3: Hasan e .. - Allah Allah ... Babıali du- I 4: Gazeteci - Yeni kanunu tefsir ettirmek ;çlll 
\utlu etröıyeu -. snrevıırr1 • ~. '· ·~n 1 - ~··ı yapbnyonam. rurken burada ııln ae? hera-ün buraya girip çıkmak kolay olsun diye. 

J .~ h\r\&rl ' ---
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Hergün 
Bütün Dünya 

Son Posta'nın ResimıMalcalesi ~ Hagir Ve Ümit • 

Bu Kış 
Sıkıntı Çekecektir -Amerikada işsizlik hakkanda 

tetkikat yapmak llzere bir 
komite teşkil edildi. Bu ko
mite Amerika dahilindeki va
riyeti bildirir bir rapor verdi. 

Bu rapora göre: " Bu kıt 
Amerikadaki işıizlerin mik
tarı çoğalacak, azalmıyacak
tir. Birçok ıehirler de işsiz 
kalan ve yardıma muhtaç 
bir hale dilşen aileler geçen 
bir sene zarfmda iki misli 
artmıştır. işsizlerde şimdiye 
kadar istinat ettikleri tasar
ruf membalarını imha etmiş
lerdir. Binaenaleyh önümüz
deki kış için umumi ve bUyUk 
bir sıkıntıya hazırlanmak IA
zımdır. İşsizlerin miktarı 17 

ı - Sormutlar: Hayattan bizar ve nev• I ~ Cevap verrıltler: Sabır denilen 
mit olduğunuz, etrafınııdan herkes kaçıp kanc.,akar, yolumı onunla aydınlatarak 
ta kendinizle batbaıa kaldığınız zaman ne yOrüı. çahşırım. 

yaparaınız? 

3 - Yolumuz çikmaxa girdiği, her ta
rafımızı tehllkeler ve mfitküJler aardığı 
zaman iıtlnat edebileceğimi& iki kuvvet 
•ardırı Sabır ve Omlt. 

BUGÜNÜN TJL<RAF' HABERLERİ 
milyona varacaktır. Bu büyük f 1• z M 1• R L ı• L E R 
orduyu beslemek ve yaşatmak 
zaruretJ vardır.,, 

* Alman Baıvekill BrOnfng Dün Güzel Bir Spor 
Günü Yaşadılar bir mUIAkatmda diyor ki: 

"Önümüzdeki kış, Almanya
run şimdiye kadar geçirdiği en 
feci ve en f elAketli kışlardan 
bfrJ olacaktır. işsizlerin adedi 
yedi milyonu geçecektir. Hü
kumet bunlara yardım edemi
yecek hale gelmiştir. Bu vazi
yetin yeni bir buhran doğur

masından endişe edilebilir. 
Btıtün Avrupa memleketleri 
bJr araya gelip bir iktısadi 

anlaşma yapmadıkça, bu felA
ketin önüne geçmek te mlim
knn değildir.,, 

* ltalya BqvekiJi Musolini 
geçen hafta neırettiğimiz 
"Dünya Buhranı,, serlevhalı 
makalesinde diyordu ki: 

"Hoover imdada yetiıme
miş olsaydı, Avrupa bu sene 
kara bir kışla karıılaşacak, 

lımir, 21 (A.A) - Bugün 
Alsancak epor sahasında At
letizm mllsabakalarma devam 
edilmiştir. Güzel cereyan 
eden müsabakalardan ou nt-
ticeler alınmıştır. 

10 bin metre mukavemette 
birinciliği Bucadan Halim Bey 
almııtır: 

200 m~tre seçme müsaba
kasında Göztepeden Agah, 
Altaydan Sezai ve mes'ut 
Beyler finale kalmışlardır. 
Güllede Altmordudan Saba
hattin, 1500 metre mu
kavemette Bucadaa Kamil, 
yUksek atlamada Cihat, 
disk müsabakasından Marko, 
200 metre final müsabakaaın
da da Agah Beyler birinci
likleri almışlardır. 

Üç adım atlamada ise Mes-ve mühim felAketler içinde 
yuvarlanmak mecburiyetinde 
kalacakb. Bu kış, dünya, tim
diye kadar görmediği, tecrü-
be etmediği bir buhran içine 
düşecekti. Her tarafta işsiz
lerin adedi artıyor, cemiyeti 
tehdit eden bir tehlike teşkil 
etmiye baılıyordu. Amerika 
reislcOmhurunun teklifi dünya
yı bu muhakkak felaketten 
kurtardı.,, 

, ut Bey birinci olmuştur. Pu· 
van itibarile İzmir atletizm 
şampiyonluğunu Altmordu 
kazanmıştır. 

.. 
DOnkü yazımızda Torkiye

nin de bu kıt sıkınb çekmeıi 
ihtimalinden bahsetmiştik. 

Demek ki bu kış yalnız 
bizim için değil, biltün dünya 
için meş'um bir kıı olmak 
ihtimali vardır. 

Demek ki, bntun dilnya, 
reimekte olan tehlike ve 
feliketi hlssetmiı ve ıimdfden 
tedbirlerini almıya baıla
mışbr. 

Kaptan Mektebinde Faaliyet 
Şehrimizdeki Deniz Ticaret 

mektebine kayıt ve kabul 
muamelesine başlanmışhr . 
Mektebin Alt kısmına girmek 
iıtiyenlerin lise mezunu ol
maları şarttır. Mektep Tüccar 
gemilerine kaptan ve çarkçı 
yeti~tirmektedir. Tali kısmına 
girmek için de liıenin doku
Euncu sınıfını bitirmek klfi· 
dir. Tahsil leyli ve meccani· 
dir. 

Bu Nasıl Aşık ? 
Burhan isminde biri Ka

ragüınrükte oturan Nimet 
~nıinde bir Hanımı, kendi· 
••ne Yarmadığı için bıçakla 
koJund•:ı:ı yaralayıp kaçmatbr. 

----
Azizlik 

Bir Kurbağa Bandırmalı
' ara Ölüm Korkusu Verd 

Bandırma, (Hususi) - Şeh
rimizin elektrik tesisab şük
redecek derecede faydalı hiz
metler görllyor. Fakat geçen 
akşam şehrin bntnn cereyanı 
birdenbire inkıtaa uğradı. Her 
kes bir tehlike karşısında 
kalındığı zannında bulundu. 
Bir taraftan da elektrik istib-
sal olunan motör muayene 
edildi. 

Fakat neticede hiçbir teh
like olmadığı, nereden gel
diği belli olmıyan bir kur
bağanın dinamo arasına s!kı
şarak cereyanın muvakkat 
bir ınilddet için kesilmesine 
sebep olduğu anlaşıldı. Di
namonun arasından çıkan 

kurbağa kömür gibi simsiyah 
olmuştu. 

iade Edilecek Emlak 
Mübadele Başmurabhası 

Şevki Bey dlln Ankaradao 
dönmüştilr. Fakat Mübadele 
Komisyonu, evvelce mübadil-
lere verilip te son kanunla 
iadesi JAzım gelen emlak sa
hipleri hakkında tetkikata 
başlamıtbr. Bu itibarla kanun 
tatbikatmın haylı uzayacağı 
kuvtetle tahmin edilmektedir. 

Ankara da 
iC 

Vekaleti 

Var, TiJ 

Tdbir 

Sıhhat 

* Alıyor 
Ankara, 22 (Husust) _ ıarada tekrar tifo vukuab bq 

gösterdiği için Sıhhiye eaaıhdbirler almıya baılamııtır. Bu 
meyanda aıı tatbik edilme •• buradaki bOtUn evlerin 
llğımlen Sıhhiye memurları afından açılarak içlerine Anti· 

septik iliçlar konmaktadır. ıdilik vefat vak'ası kaydedil· 
memiştir. 

Haber aldığımıza göre hiye Vekaleti fstanbuldakl tifo 
hAdiselerini ve yapılan mücseyl günll gllnUne takip etmek
tedir. fstanbulda aşı istasyorının çoğaltılması muhtemeldir. 

• 
Ağa Zaenin iflası 

Alacaklılar, ~is İşine Bakan 
Sindikleri \bam Ediyorlar 

(Bat tarafı l inci sayfad.t. l ] 
Alacakla Sadık Bey bu h 

susta Mutu zade Osman B. 
ifadesinin alınmasını da isteı 
ve fabrikanın 928 defterini 
mahkemeye ibrazı haline 
fabrikatör Asım Beye haki 
sllkut olarak verilen otomob 
parasından maada, fabrika il 
sindiklerin alakası olduğunu 
da mahkemece görülmesi m~ 
him neticeler tevlit edeceg 
cihetle defteri ibraz edeme· 
diklerini, bet ıeneden ber 
sindiklerin masa mevcudun 
günü gününe Ban"aya yatır
mayıp masayı ve dolayısile 
esbabı matlubu ızrar eyledik
lerini anlattı. 

Sindikler duruşmadan va-
reste tutulduklarından vekilleri 
mOekkillerinden ikide birde 
izahat almak balıanesile ve 
hastalıklarına dair raporlar 

göndermekle iti tavik yol
larına sapbklarından, neti
cede iddia makamını işgal 
eden Müddeiumumi muavini 
Tahsin Bey maınun vekilleri
nin davanın sık sık talikma 
sebep olmalarına nazarı dik
kati celbederek vekillerin 
iıin ehemmiyetine binaen da
ha ziyade mücehhez olarak 
mahkemeye gelmeleri lüzu
munun kendilerine ihtarmı 

talep etti. Mahkeme reisi, bu 
ihtarı maznun vekilJerine tek
rar etmekle beraber Mutu za
denin istinabe suretile ifade-
sinin alınmasına, sel bastı, def
teri su götürdü denilen ma
hallin keşfine ve sindiklerin 
kaçmak ihtimali olmadığından 
şimdilik tevkiflerine )Uzum 
görülmediğine karar verildiği
ni bildirdi. 

Sal aluıttin 
~=====-=:-=-:-=o=:;==~-=====;.,..=c 

• 
~ter 

• 
inanma! 

• 
ister 

• 
inan, 

Komşumuz küçücük ederler.Ve saire, ve saire .. 
Bulgaristanm Varnada Bu sayede Varnaya gi-
gUıel bir plijı yardır. denlerin çoğu Türklerdir. 
Burasını Bulgarlar Avrupa Halbuki bizim de sey
plAjları derecesinde temiz yah celbi için çalışan bir 
ve güzel bir hale getir- Turizm KlübUmüz vardır. 
dikten sonra, buraya ha- Bu klüp propaganda için 
riçten ecnebi celbi için Hükumetten, Belediyeden 
propagandaya kuvvet ver- re birçok müesseselerden 
diler. Bu propagandanın ~ardım görür. Fakat kü .. 
en mühimini de Türkiye- ~ücük Bulgaristanın Var· 
de yaptılar. Hergün ga- na için yaptığı propagan· 
zetelerde bu plAjlara ait da kadar propaganda 
ilAnlar görürsünüz. Sefer- vapmıya muvaffak ola· 
ler tertip edildiğini işitir- ınaz. 

siniz. Vapurlar yok baba- Artık bizim bu ftl be. 
sına bilet verirler, pasa- cerebildiğimize ve becer· 
portunuıu bedaYa vize mekte olduğumuza, 

ister inan, ister inanma/ 

• 
. "-· . ·.-:- ~ . .. . . . , ,, 

KAÇAKLAR 
Ufak Bir Sandalla Gün
lerce Denizde Kalmışlar 

Vama, (Huıusl) - Buraya 
harap bir sandalla altı kişi 
geldi. TahkJk neticesinde bun· 
ların Rusyadan kaçbklan an
laşıldı. Kafile Uç erkek, bir 
kadın ve ikJ çocuktan ibaret
tir. Bunlar on glln kadar ev
vel bu sandala binip Rus sa
hillerinden birkaç gUnllik yi
yecekle ayrılmışlar, yolda bU-

J 
yUk ölüm tehlikesi geçirmiş
lerdir. Bir aralık ıuları bitmif, 
uzun müddet su içmemişlerdir. 
Erkeklerden birisi Romanya-
dan vaktile Rusyaya kaçan 
bir asker firarisidir. Firartlerin 
yanlarında kendilerini birkaç 
ay geçindirecek miktarda pa
ra vardır. 

Ehli Hayvan Sergisi 
Ankara, 22 ( Hususi ) - 25 

eylnlde Ankarada bir Ehli 
hayvanlar sergisi açılacaktır. 

Sergiye bütun ehlt yerli hay
vanlar iştirak edecektir. 

Muvakkat Kabul 
Gümrük İdaresi Bir 
Eşya Listesi Y aph 

Gümrükler Umum MUdUr
lüğU, kabuln muvakkat usu
Jnnden istifade edecek eşya
nın cinsini tesbit ederek all
kadarlara bildirmiştir. Bu teb
liğe göre yumurta talaşları, 
yazma ve basma için ithal 
olunacak Amerikan bezi, tnl
bent, salaşpur ve patiska, 
çuval imali için ithal olunacak 
keten ve sair çuvalhk mensu
cat, şekerleme ve helva ih
recatını temin için ithal olu
nacak şeker, Amerikayn ihraç o
lunmak üzere Rusyadan getirile-
cek yaprak tütünler gümrükle
rimizden memlekete ithal olu
nurken muvakkaten gfimrük 
resmine tabi tutulacaklardır. 
malitı mUteakıp ihracat ya
pılırken gümrük idaresi evvelce 
aldığı gümrük resmini sahip
lerine geri verecektir. 

Meccani Talebe Almmıyor 
Ankara, 22 ( Hususi ) -

Maarif VekAleti yeni sene 
bütçesinin tatbikatına baıla
mıı bulunm~ktadır. Bu arada 
bu sene liselere meccani ta· 
lebe alınmaması da kararlq
tırılmııtır. Bu sene yalnız 
Muallim Mekteplerine meccani 
talebe alınacaktır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Usul 
Ve 
Kültür 

P. S 

"Yarın,, kapandı. Bu ga· 
%ete matbuat arasına girer
ken güzel bir şey getirmişti: 
Tenkit cesareti. Giderken de 
çirkin bir şey g6tUrdil: kUfllr 
ve yaygara. 

KüflirsUz ve yaygarasız ten• 
kit, hakiki bir kültnrle birle
tirse, Tilrk matbuatında her 
zaman yaıayacaktır. Bazı ku
runtulu başların tevehhüm et· 
tikleri gibi, yeni Matbuat Ka
nunu, dudaklanmııın Uatllne 
" İsmet " mUhrile basılmış bir 
ktrmızı balmumu değildir. Bazı 
maddelerini fazla bulmakta 
hemen berkesin ittifak ettiği 
bu kanun, ağızlarımw ka
pamıyor; belki, yalnız ılddet
le söylediğimiz vakit ağzımız
dan etrafa sıçraması ihtimali 
olan habbecikleria, her hangi 
bir marazın sirayetine mini 
olmak lıtiyor. 

Açık konutalım. içlerde 
sıkışıp kalan fikirlerin veya 
iştiyakların gllniln birinde 
gayritabii fnfilAklara ıebep 
olacağını anlamıyan kalmlf 
mıdır? Fakat usul dahinde 
konuıalım. Hani, heyecanb 
kongrelerde bağırdıklan gibi: 
Efen diler, uıulü mllzakere, 
usuln mllzakerel 

Usul ve kUltUr 
Yeni kanun bunu menetmek 

şöyle dursun, bizden, hepi
mizden, bir şey söylemek bti
yenlerden bunu resmen talep 
ediyor. 

Leningratta 
Darülfünun Takıını 
Müsabaka Yapacak 
Moskova, 22 (Takıma refa• 

kat eden muhabirimizde) -
Bugiln Leningrada giderek 
bir maç yapacağız. Bu maç
tan sonra diğer ıehirlere 
gidilmesi lhımgelmektedir. 

Fakat burada bir maç daha 
yapmamız için teıebbüsler 
vardır. Karar henftz verilmedi. 

Kemal Rıfat 

Eli Bıçakh Yankesici 
Sabıkalılardan Mehmet Nuri 

dün Tahtakaleden geçerken 
fsmail isminde birinin ceplerini 
kantbrmıya baılamıı Ye lama
il itin farkana vararak yanke
siciyij yakalamak iıtemiftir. 

Fakat yankesici bıça~ 
çekerek fsmaili g6ğsündea 
yaralamııhr. 

Filimli Propaganda 
Bir Belçika film şirketi ihracat 

ofisine müracaat ederek ihracat 
mallarımızın propagandasını 
yapmak için film imali tek
lifinde bulunmuştur. OfiSI film 
propagandasının faydalı olup 
olmadığını tetkik ettikten 
sonra bir cevap verecektir. 

Hava 
ahramanları 
Memleket semalannda 

yül.selirken şehit dfiıen 
kahraman tayyarccilerimlzin 
menakıbine ait bir Defl'İyat 
silsilesine birkaç güne ka
dar bqbyacağız. Bu yazı
lan tayyareci HayrllDDU 
Bey kaleme almaktadlr. 



• 
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. ~;:m~:;:aberleri JI Dr. BENDİEN KİMIR VE KAN- '~;~;~a~::inde 
' ~~;:f SERİ NASIL K~FETWJİŞTİR ~:;;teı 

Et Ucuz Olduğu için 
Kasaplar Narh Kon
masını istiyorlar Senelerce Küçük Bir Köyci Köy Doktorluğu 

Eden Mütevazı Doktorn Mühim Keşfi 

Meseleyi En Kestirm 
Yoldan Halletmek Na

sıl Mümkündür? 

Adana, (Hususi) - Burada 
etin ucuz olması kasapları 

müşterek bir harekete ıevket
miştir. Kasaplar söz birliği 
etmiş iibi ikişer koyun keı
miıler, tabit bu etler iki aaat 

1 
içinde aablmıf, aonra ıehir 
etaiz kalmıştır. 

Kasapların makaadı ıudur ı 
Et fiatleri ucuz olduğu için 

kendilerini tatmin etmiyor. 
Belediye ete narh koymalı ve 
bu ıtıretle fiatler, pahalılaı
malıdır. 

Bir Ayda Neler Olmuş? 
Adana, - Geçen temmuz 

ayında Adana mıntakaaında 
139 cerh vak'ası ve Dç te 
katil hadisesi olmuıtur. Yine 
temmuz ayında nehirde iki 
kiıi boğulmuştur. 

Isparta Çok Sıcak 
laparta, (Hususi) - A§ııa

tos girmeden evvel havalar 
çok sıcak gidiyordu. Ağusto 
baıındanberi biraz ıerinlik 
batladı. Fakat ıon günlerde 
yine yakıcı ııcaklar hDkilm 
allrmektedir. 

Erzincan Bir Felak el Geçirdi 
Erzincan (Hususi) - Viliye

tin her tarafında ekinlerin 
harmanına hararetle devam 
ediliyor. Mahsul yalnnda am
barlara kalkacaktır. Üzümler 
de idrak edilmek Ozeredir. 

Yalnız ayın ilk haftasında 
çıkan bir fırtma ıiddetli bir 
yağmura sebep olmuı, husule 
ıelen seller hayli tahribat 
yapmııtır. Bu arada 150 dö
nllm yazhk mahsul mahvol
muı, 89 koyun sellere kapıla
rak ölmüştür. 

Dr. bendien nlnde iiiçülc çalııma odaaınd11 
tetkikat ile meıgrıl 

Doktor hendlen Fel•m~nktelci lcögiind~ kendi 
lcücük 186oratuarında tecrübe yaparken 

Nazillide Spor 
Nazilli, (Hususi) - Spor 

ıahası bugün, çoktanberi 
mahrum kaldığı bir kalabalı
ta kavuştu. Aydın San'atlar 
Mektebinin spcrcularile Nazilli 
Halkspor takımının gençleri 
karşılaıtılar. Saha muntazam, 
etraf kesif ıeyirci ile dolmuıtu. 

Oyun baılanğıçta heyecan
ıızdı. Fakat birinci haftaymın 
aonlarına doğru Nazilli takı
mının yaptığı ilk gol derhal 
oyunun şeklini değiltirdi. 
Tarafeynde bir canlılık, ıilrat 
belirdi. Neticede Nazilli takımı 
.t-2 galip geldi. R. Ôz 

Tevfik Fikret ihtifali 
lzmir, 20 (A.A.) - lzmir, 

edebiyat cemiyetinin tertip 
ettiii Tevfik Fikret ihtifali dtın 
ıece mülıa Türk ocağı salo
aunda yapılmıştır. ihtifale 
birçok ze•at ve mektepliler 
lftlrak etmlıtir. 

Tekirdagmda Vaziyet 
Tekirdağı, (Hususi)- Yeni 

ıene hububat mahsuln piyaaa
ya çıkarılmııtır. Üzilmler ek
aerlyetle kemale gelmiştir. 
Tarla farelerile mücadeleye 
de•am ediliyor. 

Yeni Sene Fmdık MahsulU 
Giresun, (Huauıl) - Yeni 

aene fındıkJarıoıo toplanmasına 
hqlanıldı. Bu sene 400 met
nden yGkHklerde fındık ol-

Şimdiye kadar ne olduğu 
bilinmiyen, fakat insanlar ara
ımdan her sene binlerce kur
ban alan kanserin nihayet ne 
olduğu anlaııldı ve teıhis et
menin yolu keşfedildi. 

Bu keıif tıp Aleminde ol
duğu gibi, hariçte de bUytık 
bir alika uyandırdı. 

Kanserin teşhis usulUnll 
keşfeden adam Bendi en 
isminde Felemenkli bir dok-
tordur. Bugün bütün dünyada 
ismi işitilen doktor Bendien 
düne kadar meçhul bir adamdı. 

Tıbbiyeden çıktıktan sonra 
Felemenk köylerinden birine 
çekilerek k6y doktoru ol
muştu. Orada, her köy dok-
toru gibi, hem dit çeker, hem 
ebelik eder, hem de doktorluk 
yapardı. 

Köyiln bütün mahalli iıle
rine de kanıırdı. 

Doktor Bendienin 
ilk TeşebbUsU 

Fakat hayatının bu kıamı, 
herkesin gözü 6oünden geçen 
ve herkeıçe malQm olan 
kısımdı, fakat bunun haricin
de kimsenin bilmediği ve 
kimsenin görmediği ikinci bir 
bayatı Tardı. lıinden artan 
zamanını değil, istirahat za
manlarıni bu ikinci hayatına 
haareder ve çalışırdı. 

Günlln iti bitip de gece 
evine dönünce, yemeğini yer 
laburatuvarına çekilirdi. Evin
de bUyük zahmetlerle, ve 
birçok mahrumiyetlere kat-
lanarak yapılan taaarnlflarla 
kUçük bir Jaburatuvar tesia 
etmlıtl. Orada, ilahi rllya
lara kendiıini kaptıran fa
lrler gibi, hayal ve rüya 
itinde çalııır çalııırdı. 

Her dlhi adam gibi o da 

- Hanıi kimselere musallat olur? 

Kanser mütelıaHısı Doklc hndien Londradtı dolctorlara 
keı/i lıakkına izalıat '""irken 

ladı. Kendi kendine " Herıe: l 
elektrik ve radyasyondan iba 
rettir,, diyordu. O halde rad· 
yasyon insan Yücudilnde ve 
kanımızın hUceyresinde dt 
müessir olmak IAzımgelir. Has· 
talık ve sıhhat 61çülebilen ıey· 
ler olmak icap eder. Binaena 
leyh hastalığın sebeplerid 
de kemiyete irca etmek 1e 

keşfetmek mümkündür. 

Kimse Yardım etmiyordı 
işte bu düıUncelerle kendi· 

ıine yeni taharri ufukları 

açtı. Fakat yorgun Ye bezgin 
bir hale gelmlıti. 

Ona, kimıe yardım etmi· 
yordu. Hükumetten, bUynk 
milesseıelerden yardım istedj. 

nuan dikkatini celbe çalııtı. 
Fakat aesine cevap veren ol
madı. Bir köy doktorundan 
ne beklenebilirdi? Masrafını 
vererek kitap basabilir, etra
fa mektuplar 16nderebilirdi. 
Fakat kimse ona ehemmiyet 
vermiyordu. 

O da nevmit ve meyus, 
köyüne çekilmiş mütecerrit bir 
halde çalıımasına devam etti. 
imanından aldığı kuvvetle 
yUrüdU ve bugünkü mucizeyi 
meydana çıkardı. 

Bu mutavazi köy doktoru 
bütlln dünya doktorlarını hay
rete dUşUren kanserle meşgul 
oluyordu. Şimdiye kadar hiç 
kimse bu hastalığı anlıyama-

mııtı. 

irsi midir, aart midir? Te
daviai kabil midir? Bu sualle-
rin hiç birine ıimdiye kadar 
hiçbir doktor cevap vereme
miıti. Kanser, genç ihtiyar 
herkeste her zaman görüne-
bilen bir hastalıktır. Dünyanın 
en bllylik Afetidir. Bugüne 
kadar tıp Alemi bu af ete 
kartı bir ilaç tanıyordu. Ame
liyat. Fakat bu da ekseriya, 
baatalık tahribatını icra ettikten 
sonra yapılırdı. Eğer dUşma
nın mevcudiyeti, zllhurundan 
enel keşfedilmiş olabilseydi, 
birçok f eliketlerin önünü al
mak mOmknn olurdu. 

Doktor Bendi enin Keşfi 
lıte Felemenkli k6y doktoru 

bize bu imklnı veren bir ke
tlfle geldi. Kanseri teıhia et
menin yolunu buldu. Bugün 
bu usul ile daha ortada bir 
ıey yokken, bir kimsenin 
kanında kanıer mikrobu olup 
olmaclıtını anlamak ve ona 
göre erkenden tedaviye bat· 
lamak mtımkiin bir hale gel
miıtir. 

Doktor Bendien ılmdi bu 
haıtalığın tedavisi ile meıgul
dUr. iki tiç senedenberi te
davi etmekte olduğu hastalar 
Tardır. Tedavi için bulduğu 
usulde, kanser mikrobile bo
ıulmuş kanı hlli aslisine irca 
etmektir. Bunu şırınga ve 
perhizle yapmıya muvaffak 
olmuştur. Fakat tedavi uıulü 
lıenüz tecrübe edilmemiştir. 
Halbuki teşhis usulü İngiliz 
doktorları tarafından muayene 
edilmiş ve sıhhati tasdik edil
miştir. 

Birçok fabrikalar Felemenk
li doktora mUhim paralar 
vererek ketfini satın almak 
lıtemitlerdir. Fakat doktor 

Karadeniz hattına işlinen 
milli vapur kumpanyalarının 
gerek birbirlerile, gerekse 
Seyrisef ainle açtıkları rekabet 
mllcadelesi, yılan hikayesi 
gibi uzadıkça uzayor ve bir 
tllrlil bitmek bilmiyor. Birkaç 
defa itillflar yapıldı ve giiya 
bu muzır harekete bir niha-
yet verildi. Fakat imzalanan 
ltillfnameler, daha mllrekkebl 
kurumadan yırtılıp atıldı ve 
zararlı rekabet tekrar başladı. 

Bu hareketin doğurduğu fe
nalığı anlamak için, bir Dev-
let mUesseıesi olan Seyri~ 
fain idaresinin mUhim zarar-
lara tahammül etmek mecbu
riyetinde kaldığını bilmek 
kafidir. 

Söylendiğine göre, Seyri
ıef ain idaresinin kanaati, bn-
tnn zararlara katlanarak raka· 
bete devam etmektir. 

Çünkü er veya geç diğer 

vapur kumpanyaları rekabette 
vazgeçecektir. 

Diğer taraftan vapurcular 
da tıpkı Seyrisefain idaresi 
gibi dUşllnllyorlar, ve bu re
kabetten vazgeçmiyorler. Bun
ların bekledikleri yegane şey, 
gllnü.n birinde rekabeti orta
dan kaldıracak bir kanunun 
çıkmasıdır. 

Geçen sene bu hususta ha
zırlanarak iktisat Vekaletine 
gönderilen iki proje vardır. 
" Men'i rekabet ,, is-:nini taşı 

yan bu projelerin birisi lstanbul 
ficaret odası tarafından,diğeri d 
liman idaresi tarafından tan
zim edilmiştir. lktısat Veka
letinde duran bu projeler 
hakkında henilz ümit verici 
bir haber alınamamıştır. Şeh
rimizde bulunan ve bu işle 
alakadar olan lktısat Veki
leti Denizcilik mUşa viri Şev-
ket Beyle görüştük. Bize bu 
hususta şunları söyledi: 

- Vapurcuların kendi ara
larındaki rekabet Seyrisefainle 
yaptıkları rekabete nazaran 
çok daha tehlikelidir. Vapur-
cular ıileplere varıncıya kadar 
rekabet yapıyorlar. Halbuki 
Seyrisefalnin şilebi yoktur. 

İktısat V eklletine g6nderi· 
len " Men'i Rekabet ,, projesi 
olduğu gibi duruyor. Bu pro
je, kanuniyet kesbetse bile 
rekabetin önUne yine geçile
miyecektir. 

ÇUnldl ticaret aerbesttlr. 
Htıkfımet herhangi bir tekil· 
de mlldahale edemez. Proje-
deki eaaılara göre, mtıdahale 
etse bile rekabet yine gizli
den gizliye devam eder. Yu
nanistanda da böyle bir ka
nun yapıldı. Fakat hiçbir fa• 
idesi görtılmediği için Yunan
War bunu ilga ettiler. Reka· 
betin izalesi için yeglne çare 
vapurculann kendi aralarında 
bir ltilif vücude getirmeleri
dir. Fakat husule gelecek iti
lAf gayet kuvvetli olmalıdır. 

Bunun için en iyisi bir kapotaj 
ıirket teşkil etmeli, işe yaramı 
yan vapurlar çlirüğeçıkanlma
lı ve m~ıtereken çalışılmalıdır. 
Ancak bu surette memleket· 
teki rekabetin önüne geçile
bilir. Yoksa "Meni rekabet,, 
kanununu beklemek bir faide 
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lngilizler Mali Müvazene Meselesi- Elb · D v ·ı Al 
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Selinik muhacirlerin· 
. ,~eldiğirn sene Nii· 
ISKin dild' k e ım. 5 ıene 

. 1 . d s· r·· ı·· ç k 1 ıseye egı' bn-
nın çın en ır ur u ı amıyor ar d k. E k v B k 

Dlln ve bu aabah Lonılra- a ) r ege a JDJZ 
dan gelen telgraf haberlerini 
de okuduktan ıonra lngilte-- Zarfa Değil Mazrufa 1 t~n ıonra işsizlik ytl-

n ıakA.n dairesinden al-
emlik . 
d 

. ve arazıyl ka-
renin mali vaziyetine daha iyi ~t Ehemmı'yel Verı'nı"z Gu··zellı·k 
nüfuz edebiliriz. Son vaziyet a enme b '-Ad ıra.:arak me-

ten ~i:Y• ~eldim. Ben 
e · k miiddet sonra 

ıs An da' . b' nılik ıresı ıze veri-
de v_e araziyi başka-

vretmış. 
nı 2 sen d' v · e ır ugraşıyorum. 
1~ netice elde edemedim. 

1 defa · h k sureh uıusiyede 
makamlara da mtira

dettim. Yine bir netice 

ki '111• Şimdi ailem ve 
ın~ırnla beraber sokak 

ub ayız. 
terem gazetenizde be-

latırlarımın da bir yer 
ını · t rıca eder, bu vesile 

di!idl hnrmet eylerim 

Okuy 1 ucu arınııdan Adana Yai 
camii civarında Ahmet 

Bir Kariin ikazı 
fend· i 1 ~rn, her zaman olduğu 

tadde -8~931 akşamı ıaat 
ittisle~ınde Beyazıt bavu

" r alınden geçiyordum. 
d abat ~tmek için 5 dakika 
ar tevakkuf ettim. Kulağı
ga. Bu {1P sesler aksetti. 

rl ~ ar Koskanın yangın 
ıılerınde dolaşan bazı ka-
ardı z kkati ·. abıtanın nazarı 

nı celbederim. 
Akıaray 

Enver ----
1' Cevaplarımız 
ilciur~un Bey bayiimiz H. 

oeye: 
Gazetemiz maalesef tiir 

l~l'kttnıemektedir. Bunun için 
•dar gence edebi mec-

Ualara .. . . d '1) muracaat tavsıyesın c 
(şnrnanızı rica ederiz. 
b e~ap) mecmuası için de 

ku •alı caddesinde Sühulet 
S :Opaneıi Ustnndeki evde 
' ihattin Enis Beye milra

Caat ed"I b'J' ı e ı ır. 

Hillliahmer Balosu 
b liilaliahmeria mutat yazlık 
d '1oıu bu sene de Büyilkacla-
a Yat klüple 13 ağuıtos 
l>trşembe aktamı verilecek
tir. Meclis reisi Kizım Paıa 
~lloyu himayesi altına 
~ıştır. 

-== TAKViM 

ıudur: 
İngilterede btıyfil< bir mail 

sıkıntı var. İş batında bulu· 
nan Amele fırkası bu va· 
ziyeti düzeltmek için blltçe· 
nin masraf kısmında geoit 
mikyasta tasarruf yapmak 
istiyor. Diğer taraftanda va
ridatı artırmak maksadına ta· 
kip ediyor. 

Fakat bu iki makıadı ta· 
hakkuk ettirmek o kadar ko· 
lay bir it değildir. Bqvekil 
M. Makdonald ile Maliye 
Nazın M. Sno•den kafa 
kafaya vermlıler, bu iti ~~i
letmek iıtiyorlar. Bunun ıçın 
de diğer aiyaat fırkalann 
mUzaheretini temine çalışıyor· 
lar. 

Ancak Avam kamaruında 
Amele fırkasından ıonra en 
fazla sandalyaya sahip bulu
nan Muhafazakir partili, reis· 
kira geçmek için bu vaziyeti 
bir fırsat gibi görllyor •e 
yola gelmek istemiyor. 

Hükumet varidatı arttırmak 
için yüzde on kadar irat g~
tirecek yeni bir vergi tarhet· 
mek teklifinde bulunmaktadır. 
Diğer fırkalar, bilhaua Muha
fazakarlar buna razı olmamak· 
tadır) ar. 

işte, lngilteredeki mali buh· 
ranın son şekli bundan iba-
rettir. 
• 

Geçen haftalarda Berllna fiden lnrllb BatY•ldll bOtça milıake
ratınıa ehemmi7etine binaen Berllnden LoadraJ• tayyare ile ıltmtye 
mecbur olmuftu. Realmde Mlater Makdoaald Berliade tayyareye 
hinerkea ıBrfilmektedir. 

ispanyada 
'A. T l lııgllterede bOtçe mGva.ıeneai için mGhlm mlkyaıta bir ta1arruf 
l Ye er polltika11 takip etmek mecburiyeti blaıl olmuıtur. BDtçede yapıla-

olugor? 
cak olan tasarruf fırkalar ara1ında muhtelif noktal nazarlann ml11a-
demealne .. beblyet Yermektedi,. 

İspanyada kıral kovulduk· Bu mOnuebetle fırka liclert.t. t•hlrlerl dolat.,ak nutuklar alJy-
tan ıonra cUmhuriyel ilin lemekte ve kendi noktal naaarlaftnı halka anlatmaktadırlar. Sat ta-
edildi. Şimdi bu yeni cUmhu· raftaki resim Muhafaz"kir farkanın liderlerinden M. Çorçil'l bir ıe-
riyet için bir Kanunu Esasi hirde nutuk Irat ederken göıte 
tanzim etmek sırası gelmiştir. Sol taraftaki reıimde de A le fırkaaı erkanından Sir Mazleyi 

Fakat İspanyanın büyük bir yine böyle bir nutuk verdiği ~=sn..,.,lııCcl=~-=ı,...,,o=·r:süy=o-r .... u ... z.==-==-====--=-=== 
kısmını teşkil eden Katalonya vaziyet yoktur. Fakat gelen ı herler bunun, her hükümet 
eyaleti mUstakil bir cümhuri- son telgraflarda, müzakerele- adamının müracaat ettiği za-
yet teşkil etmek davasındadır. d Bununla beraber bu yeni rın ;ok hararetli bir tekilde biri bir ıehep ol uğumt bize 
cOmhuriyet dahili idaresinde cereyan ettiğini gördükçe ya· öğretmektedir. Hakikatte Kont 
mliltakil kalmak ve harici kın bir iıtikbalde İspanyada Betlen malt buhranın doğur-
•&aaıebatında asıl l.panya müh!m . ~~diselerin vukuunu duğu müşklll vaziyet Uzerine 
ile birleımek gayeaini takip bekhyebılınz.. başvekiletten çekilmek mec-
edi1or. 111 f J Gerek asıl ispanya, gerek- lt'.IQCQTlS anua buriyetini hissetmiştir. 
ıe Katalonya cümhuriyetleri Kabine BatvekAleti yeniden deruhte 
kendilerine birer kanunu esast eden Kont Karolyi iıe kabi-
proıeıı hazırlamışlardır. Bu Buhranı neıini teşkile henOı mu•affak 
iki cumhuriyetin ileri gelen olamamıtbr. istişarelerine de-. ı· 'k' k Senelerdenberl Macariıtan· rıca ı ı ı anunu esasinin de vam etmektedir. 
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Rumi 

b
. b' · 1 · · da kabine reialiğini ifa eden ır ırıne uygun o maıını ıstı- Be~ Kı' ~1· Bovguldu 

Arabi yorlar. Şimdi ispanyada bu Kont Betlen iki gUn evvel y T 

, ·RebUlahar· sso 9. Ağuıtoı • tJ.47 kanunu esaıiler meselesi mil- anıızın çekildi, istif asını verdi. Amerika ıabillerinde anıı-

Geçen gtın vapurda kartıma 
dtııen iki genç kızın mubave
reıine latemiyerek kulak ml
aafiri oldum. 

_ikisi de gtlzel, lklıi de te
mız ve zarif giyinmit birer 
f.çek gibiydi. Birinin elinde 
ransızca sinema gazeteleri, 

6tekkin!n ~linde bir kitap var
dı. Bellı kı okumaya hevealeri 
vardı. Belki de mektepten 
yeni çıkmıılardı. 

Heyecanla konuşuyorlardı. 
Elinde sinema gazetesi bu-

lunan genç kız ıöyliiyordu: 
- Doğrusu, yolda raıtgel

diğimlz erkekle tanıımıı 
olmam beğenmedim. Onu 
nereden tanıyorsun ? 

- Uzaktan.. Fakat ente
reaan bir genç. 

- Belki.. Fakat kılık kıya-
fetini görmedin mi ? Bu ıefil 
-we perişan insanlarla konu-
tulur mu? 

Öteki gtıldn. 
- Ayol, dedi. Ben gençle 

konuştum ve gençle tanıştım, 
elbisesile değil. 

Bu muhavere bana ıunu 

habrlattı. 
Hayatta kılık kıyafetin çok 

mühim rolü vardır. Düzgün 
bir kıyafet bize ekseriya yan
lış hükümler verdirir. insanlar 
zahire bakarak hüküm ver
dikleri için, elbisenin altında 
fiılenen hakiki şahsiyete ka
dar inemezler. Elbisede kalrı
lar ve ona göre hllkUm ve
rirler. 

Halbuki bu çirkin kıyafetler 
altına gizlenen ne kıymetli 
mücevherler vardır. Kutusuna 
bakarak elmas almadığımız 
gibi, elbisesine bakarak, in
san hakkmda da hilkllm ver
memeliyiz. Bir kız, elbiseden 
ziyade elbisenin içindeki in
ıanla alakadar olmasını, ve · 
mahfaza içindeki mücevheri 

Zayıflamak, vtıcudtın gtl· 
zelliğini muhafaza etmek 
için en gtiıel ve en ıarar
ıız çare, yllrllmektir. Gn
nUnU evinde , yumpk 
minderler içinde geçiren 
kadımn vOcudn elbette 
lipa llpa olur. Halbuki 
bugilnUn gllzellik miyan 
vUcudlln sıhhati ye zin _ 
deglsidir. 
Fakat yiirUmenin de bir 

uıulO Yardır. Ualettayin 
yllrtiyftf faydadan ziyade 
zarar verebilir. 

Evveli yllrUyeceğiniz yer 
dnz ve muntazam olma -
hdır. Sonra mllmkUn ol
duğu kadar açık havada 
ve kırlık olmalıdır. 
Ytırüyllşe evveli kısa 

mesafelerle başlamalı, ve 
bunu tedricen arttırarak 
on, on bet kilometreye 
kadar çıkarmalıdır. . 
YUrüyUşten döniişte mut

laka ayaklannn:ı tuzlu 
suya koyarak yıkayınız ve 
dinlendiriniz, iyice dinlen
medikçe yemek yemeyiniz. 

görmesini öğrenmelidir. 
.... 

L. L. rumuzile sual soran karie: 
DUtünceniz doğrudur. Orta 

mektebe gitmek için vaktiniz 
geçtir. Fakat mademki elitle
rine kabiliyetiniz vardır • 
san'at mektebine devam ... 
nız müreccahtır. Mekte
bin uzak olması hiçbir mini 
teıkil etmez. Ailenizin bu 
husustaki mümanaati yersiz 
•e haksızdır. Vakit varken 
kendinizi mektebe yazdırınıı 
ve bu ıenenizi kaybetmeyiniz. 

Bu mektebe gidemezsenb 
terzi mektebine mliracaat et• 
menizi de doğru bulurum. 
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SERVER BEDi 
'1 an ır 

1 
N . • d ı f eridin iki arkadatı varmıf, 

ı., ıuı e ermını aeyre en j • · 'tt'kl ·~ad· .. b' "birlermın nereye gı ı e• 
ıre, gUlerek ona dogru ırı )llrtıdn : 1 rini bilirlermiş, hizmetçi onla-

A d
a ıormut ve cevap ala-

d - yol.. meraklanma oka· ra . . 
t~·· Bekir ıenç.. Hiç daima mamış. Onlar da hayret ıçın· 

•nde oturur mu? de imişler. 
Atıf Bey karııtı : Nermin çabucak çoraplarını 

•o -d Ben de hizmetçiye onu giymiye başladı. Atıf B. onu 
t uın: kolundan tuttu : 

d' " - Hiç böyle eve gelme- - Ne oluyorsun ? 
-~..._-ı.... __ ...!l...--1-,.ı: - Hemen lstanbula inip bu 

~ .ı ., 

119 
raher aorar, anlarız. ıuile oyalamak latiyerek latanbul bu... Yirmi d6rt 

•ırllcamız ı no. Fakat Nermin dinlemiyordu: ıordu: uatte gelir: 

1 U C 1 K 11 n K U C 
1 i 1 - Hayir, gitmeliyim, du· - Tabii canım... Buraıı - Aman, canım, blılm 

' H U H ramam. lıtanbul ... insan kendini 61- poıtalar 
lil Abf B. Nermini kucakladı dllrilr de gizli kalır mı? Hem - H~:;, kendini 6ld8recek 

ve durdurmak istedi. Fakat Nadirenin dediği de doğru· adam postalara filin mektup 
onunla ciddi bir m11cadaleye Sana mektup bırakırdı. bırakmaz, başka vasıta ile 
mecbur oluyordu. Nadire yine bağırdı: ıönderir. 

Nadire ba«ırdı: - T abil Efendim , gönde N · • ermın daha zayii bir 
- Ne oluyorıun? Delirdin ıekiz tane mektup yağdıran h l 1 am e i e, hazırlanmak istedi. 

mi? Ortada fol yok, yumurta bir adam ... B~ ~efer Nadire önUne geç· 
yok. Bu adam kendini öldür· Nermin, şaşkın bir halde mıştı : 
mediya... Öldürse meydana mırıldandı : - Kuzum, dedi, ıen bu 
rıkardı. Hiç olmazsa aana bir - BeJld bırakmıştır. v ld .,. çocugu çı ırasıya mı ıevi-

mektup gönderirdi. Atıf Bey sordu: yorsun ? 
Nermin durdu. Demin bir - Nerede? Haniya? Nermin ıaşaladı. Biraz ev-

anda aklından geçmiş olan - Belki postaya vermiştir Yel bUtlin kanı çekilen ytızll 
blltlln bu ihtima11eri konuş- de benim elime hAIA gel- hafifçe kızardı. 
mak istiyordu. Atıf B. onu memiştir. - Hayır, dedi, fakat ben 

aka· - Öyle ıey olur mu ? wrdum duymaz detlllm. 

- Anladık amma bu te
lif ne? 

- Elbette... iş işten geç
tikten ıonra koımutum neye 
yarar? 

- iş itten geçtiyae geçti. 
Şimdi gidip te kimi nerede 
bulacaksın? lıtanbulun her 
tarafını kant karış arayamaz· 
llD ya? .. 

- Aradığım kadar ararım. 
- Haydi, haydi, otur ıuraya. 
ikisi de Nermini kolundan , 

omuzundan çekerek, çekişti
rerek oturttular . 

Atıf Bey onun karşısına 
geçti. Boynunu yana eğerek 
onu hayretle ıeyrediyor ve 
ınlnmıUyordu : 

(Arkuı nr) 
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Otelde Bir Azerbaycanlının Bizi 
Beklediğini Hayretle Gördük 

YAZAN: M. KAZIM 

Kargaıallk eanaaında Tilrkiatana tayyare ile gelen bir Rus kaftleal 

- 72 - ( diyelerinden ziyade makbule 
geçti. 

Ah topal olan memura 
ıeslenerek durdurdum ı 

- Six geri dönilnUı, de
dim, bir memur klfidir. 

Adamcağı.z geri döndO ve 
biz de bila hadise (KAkAn) a 
vardık. (Moskova) oteline yer
leştik. .. 

Ertesi gün ilk ııımı% Rus 
konıolosunu ziyaret etmek 
oldu. Bu :ıabn adı ( Peçe 
Knikof ) idi. Aramızda şöyle 
bir muhavere geçti: 

- Kazım B. siz TUrkiyenin 
hangi fırkasındansınız? 

- Ben askerim. Ordudan 
başka bir ocağım mevcut 
olamaz. 

- Hayır. Onu sormuyorum. 
MuhafazakAr mııımz, Terakki
perver mi, bunu anlamak 
istiyorum. 

- Elbette tarakkiperver 1 
- O halde nasıl oldu da 

Almanya gibi mutlakiyetle 
idare edilen bir hUl<iimetle 
birleşerek İngiltere gibi meş
rutiyetle idare edilen bir hü
kümete karşı mücadeleye gi
rişmiştiniz? Bu suali, bele bir 
Rus mümessilinin ağzından 

hiç bek1emiyordum: 
- Rica ederim, dedim, 

evvel emirde hangi hliküme
tin mümessili ile şerefyap 

olduğumu anlamakhğıma mü
saade eder misiniz? 

Peçe Knikof şaşırdı: 

Daha evvel aldığım malO
mata göre bu zat aslen Ya
hudiydi. İngilizlere taraftarlık 
ediyordu. Ayni zamanda da 
Buhara emiri ile el altından 
dostluk tesis etmişti. 

Muhavere esnasında konso· 
losun iki muavini de hazır 
bulunuyorlar ve mükalemeyi 
can kulağı ile dinliyorlardı. 

Konsolos sözlerinin mafevk 
makama bildirilmesi ihtima
lini düşilnmiiş olacak ki der· 
hal yelkenleri indirdi; 

MUracaatimizi (Taşkent) e 
bildireceğini, ilk tren ile ha
reketimizin esbabı temine ça
lışacağını silhulct görmemiz 
için de elimize bir mektup 
vereceğini söyledi ve sözU 
kesti. 

Ötele döndüğOmllz zaman 
tanımadığımız bir Azerbay
canlı dilklncının bizi bekle
mekte olduğunu gördDk. Bu 
adamcağız bize hediye olarak 
llç tane kavun getirmiıU. 
Doğrusu bu hediye göollld•o 
ıeldiil içiıa bbce Emirin he-

ic 
Bir gOn ıonra (Kakao) da 

bulunduğumuzu haber alan 
bazı Tatar gençleri ile Rus 
ordusunda müstahdem müılil
man zabitler bizi ziyarete 

gelerek vaziyet hakkında ten· 
vir ettiler. Bu ziyareti Kon
solosun muavinlerinin relmesi 
takip etti. Bunlar: 

- T aşkentten emir aldık . 
Y armki trenle hareket ede· 
ccksiniz, diyorlardı. 

• 
Yanımda bulunan atları 

Buharada satmak istemiıtim. 
Fakat halk korkusundan sem
timize bile uğramamıfb. Ruı· 
yada ise bolşevikliğin vazet
tiği kaideye göre alım ıahm 
memnu idi. Binaenaleyh mev· 
cut alta attan iki tanesini 
ihtiyaten alıkoyduktan sonra 
geriye kalanluı. konsolos ile 
muavinlerine hediye ettim. 

* Akıam saat onda hareket 
ettik. Bize bir binek vagonu 
vermişlerdi, eşyamız için de 
bir vagon tahsis etmişlerdi . 

ic 
:ıs Şubat 919 

Bindiğimiz tren mazot yeri· 
ne bayağı kömUr ile tahrik 
edildiği için nekadar müm
lcün ise okadar yavaş yürüyor. 
Bazan istimi tükendiğinden 

yolun orta yerinde saatlerce 
durarak dinleniyordu. Nihayet 
bir saatlik yolu beş saatte 
alarak güç hal ile (Semerkant) 
istasyonuna varabildik. 

(Mnbadt yarın) 

Meclisteki Müzakere
nin Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz 

( Bnş tarafı 1 inci sayfada) 
neşriyatları dolayısile tekrar 
gözlerinin önilnde tecessüm 
etti. 

Bunlar da ayni maksatla, 
ayni ruhla mütemadiyen sal
dırıyorlar. Saldırdıkça bun· 
farın da akibetleri elbet öbOr 
arkadaşları gibi olacaktır. 

Evet asla şilphe etmiyorum. 
Fakat eğer gaflet eder de, bu 
kabil tahrikfit ve sui kastlara 
daha ziyade müsamaha eder· 
sek çok korkarım ki idarei 
cUmhuriyede ve millette bu 
sul kaatçılarıo milletin ruhuna 
saçtıkları zehirleri temizleyin· 
ciye kadar çok felAkctli dev· 
reler geçirsin, 

Arkadaılar; hUcum inkılAba· 
dır. Milli vahdeti parçalamak 
lıUyorlar. 

Milli idareyi yıkmak iati· 
yorlar. (Onu yapamazlar aeı· 
lerJ) 

(Dnamı •u) 

HiKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

___________ Muharriri: Safig• Pegman __ .,. 

KADININ FENDİ 
Nez.ihe ihtiyar bir kadın· 

dır ki hAIA tatlıdır, hail 
gllzeldir. YUzllnUn çizgileri 
blitDn inceliklerini muhafaza 
etmiştir: Kanalları çırpınbla 
bir burun, uzunluğuna çekik 
ve ııUzglln gözler, emsalsiz 
bir sıhhatle çiçeklenen ağız. 
Knl rengi saçlara ve inhitat 
halinde bir gül renkli yllzile 
hAlA taze. 

Henllz bilyilk anne olma
makla beraber, ihtiyarlığı te
bessümle kabul ediyor: biraz .. 
bf raz ağır olan mazisini in
kAr etmiyor; ağır da değil, 
hayır, daha doğrusu hafif ... 

Bu hiç evlenmemiş bir ka
dın, çocuğu olmamış bir ka
dın, san'atkAr bir kadın. 

Geçen gece, hakikati işit
mekten korkmıyanlar arasında 
konuşuyorduk. Nezihe itiraf 
etti: 

- Ben atkın blitDn lezetle
rinl tattım, fakat gönUl işken· 
celeri mU.tcsna, bundan, be-

nim bir vurdum duymaz oldu- ı 
ğum neticesini çıkarmayın • 
Benim daima taziz ettiğim 
erkek dostlarım vardı. Ki bun· 
lar, beni bazı anlarımda terk 
etselerdi, kederden ~IUrdUm ; 
fakat hiçbiri bunu yapmadı· 
lar. Beo de onlarla allkamı 
kesmiyordum. Çnnkil sert ve 
kaba hareketlerden hoşlan- > 
marn. insan niçin başkalanm 
h•dbaht etmeli? Yahut düş
man kazanmalı? 

" Birinden bıktığım vakit 
kendisine bunu hissettiriyor-

dum, hiç mesele çıkmıyordu. 
Ben insanları tanımadan sev
mem. 

" Fakat baş kalan b~yle 
yapmazlar. Onlar, erkekleri 
tanımadan severler. işte bü
tün felaketler, ihanetler, bo
şanmalar, ci_nayetler bundan 
çıkar. 

" Onun ıçın seTecek ve 
evlenecek insanlara nasihatim 
olsun. İyice tanımadıklarım 
sevmesinler. ( Zira insnnlnr 
ekseriya meçhullere, meçbu
liyetlere aşıkbrlar. ) 

" insanları tanımak gUç 
birşey değildir. Çünkü bunlar 
umumiyetle iki kısımdır: SeT
mek istiyenler, sevilmek is
tiyenler. Bu iki türlü insana 
karşı da iki tlirlli hareket 
tarzı vardır. Bir adam sizi 
seviyor. Ve gitgide size 
karşı lakayt olmıya baılamıı. 
Onu kıskandmoız. Mezara 
kadar sizi ı~vmekte de· 
vam eder. Sevilmek iıtiyen 
insana gelince, onun vaziye
ti çocukçadır. Ona anlatınız 
ki eğer sizi terkeder, yahut 
size ihanet ederse ölfirsUnllz. 

"İşte size gayet basit gö
rünen bir usul. Fakat yanlış 
perdeye basmayın. Zamanı 

• gelmeden kıskandırmak veya 
onun ihtiyacını tayin edeme
mek herşeyi altüst edebilir. 

"Kadınların bir kısmı bu 
usulü bilmedikleri, diğer bir 
kısmı da bildikleri halde 
yanlış tatbik ettikleri için 
bedbaht olmuşlardır. ,, 

·~~~--------....... ---------~~~-
Muvaffakıyetle Biten 

Spor Teşebbüsü l 
( Battarafı 1 inci aayfada ) 

ğındao Adalara kadar uzanan 
mesaf ~yi yUıerek geçmek 
mümkün oldu. Bu rekor mü· 
sabakasma dört genç iştirak 
etti. Bunlar Anadolu KlUbO 
Denizcilik kaptanı Burhanet
tin, Kasımpaşa Ktubünden 
Kasım, Galatasaraydan V. T. 
ve Yavuzdan Muzaffer Bey
lerdi. 

Müsabaka sabah saat dört 
buçukta Kavaklardan denize 
atlamak suretile başlamışlar. 
ilk zamanlar Kasım Bey en 
geride kalmıştı. Fakat dört 
saat sonra Selimiye açıklarına 
gelindiği zaman Muzaffer B. 
ve beş saat yirmi dakika 
sonra da Moda açıklarında 
V. T. Bey sudan çıktılar. Artık 
Kaıım B. öne geçmişti. MU
temadiyen yüzüyordu. Nihayet 
müsabaka baılangıcıodan on 
saat yirmi dakika sonra 
Kasım Bey Kınalıada iskele
sinde karaya çıktı. 

Bu ıuretle ıenenin ilk yüz
me mukavemet rekoru Kasım 
Bey tarafmdan tesis cdilmiı 
oluyordu. Önümüzdeki cuma 
yine bu mesafe arasıoda De· 
nizcilik mıotakası tarafından 
asıl rcımt müsabaka yapıla· 

caktır. 

Deniz Bayramı 
Dün mıntaka Denizcilik he-

1eU tarafındu BllyUkdere 

ı havuzunda bir deniz sporu 
bayramı tertip edilmiştir. 
Müsabakalara Galatasaraydan 
43 Beylerbeyinden 14 ve 
Kumkapıdan bir sporcu iıtirak • 
etmiştir. Sporcular hep birlik
te yirmi dakika yüzmek. 800 
metre kürek çekmek ve bir 
metreden de atlamak ıuretile 
güzel bir spor tezahürll yap-
mışlardır. Neticede birincilik 
Galatasaraya verilmiştir. 

Tenis Turnuvası 
Dun Tarabyada Tokatliyan• 

da hususi tenis turnuvasına 
başlanmışhr. Şirinyan, Sedat, 
Karakaş gUnUn galipleri ara
sındadir. 

Beykozda Futbol 
Dün Beykozdaki spor ıa

basında Vefa ve Beykoı 
birinci ltakımları karşılaşmıı
lar ve Beykoz 2-0 galip gel· 
miştir. 

At Yarışları 
At yarışlarının dördUnclisll 

dUn Veliefendide yapıldı. DUn-
kU beı koşunun birincilerini 
sıra ile yazıyoruz: 

(Maltay) Fikret Beyin, (Rüc
bao) preoı Halim Beyin, 
(Gözdem) Ali Haydar Beyin, 
(Rozbcl) Suphi Pqaoın Ye 
beşinci koşuda yine (Maltay) 
Fikret Beyin. 

DUokll koşular ıeçen haf
tı l arda olduğu gibi hararet 
ve heyecanım muhafazra et· 
mittir. 

Ağus 

Mektebinizi Seçmeden B 
~ ~ ~ • 

Sorunuz, izahat Alı 
Son Posta Karilerin Mektep Müşkülle 

için Kendilerine Delalet 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyors 
sene tahsilinizi ikmal etmek (lzere hangi meh--tebt 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne 
etmek Uzere bütün mektepler hakkmda h 
malümatı vermiye amadedir. Mektebinizi seçnı 
vcl bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep 
bizden malumat isteyiniz. 
Y alnı% cevap için ( 6 ) kuruşluk posta 
unutmaymız. 

Ankarada Cavit Beye: 
Eter paranız yoksa Ankara 

hukukuna girmenizi tavsiye ede
rb. Bu suretle meıleğiniz taayyün 
etmlı olur. fetıınbulda mülkiyeye 
girmekte mOşkülat çekebilirainiz. 
Çünkü ancak 40 kiti kabul ede
uklerdlr. Belki müsabakanın 
haricinde kalırstnıx. 

Ticaret Mektebi lae neh:ıridlr. 
Hariçte it bularak çnhtmak ise 
biraz güçtür. 

ic 
Dün mektebe girmek istedik· 

]eri halde birçok müşküller ve 
miniler karşısında nevmidlye 
düşen Qç gencin mektuplarını 

yaxıyoruz. Mak&adımız bu genç• 
lere bir mektep bulunma11nı 
temin için alt olan mercilerin 
naıan dikkatiol celbetmektir. .. 

Efendim; 
Bendeniz Gazi Ayıntap Yil&

yetinin Kilis kazasından olup fık
mektep mezunuyum. Askeri or
tamektebine girmek üzere latan· 
bula geldim. Fakat birinci sınıf 
devresi liğvedildiğinden gireme
dim. Ben kimsesiz bir şehit 
evladıyım. Küçüklüğümden beri 
öksüz olarak büyüdüm. Şimdiye 
kadar valdem beni hizmetçilikle 
büyüttO. lıkmektep mezunu yap
mıya muvaffak oldü. Bundan 
böyle tahsilimi Uerlettiremiyece
ğini anlıyarak bana: " - Pederin 
ne yolda gitti ise senin de o 
yolda gitmekllğin lazımdır. n 

diye askeri mektebine gönderdi. 
Muvaffak olamadığlmdan şimdi 
herhangi bir mektebe girmiye 
rnzıyım. Çünkil memlekete gide
cek param ve yiyeceğim de 
kalmamıştır. 

Adresim: 
Sultanabmot parkı kartıaında 

Ferah kıratbaneal aahlbl Maruf B. vaaı• 
tulle Klllıll Zeki. 

* "Bendelerl Kfllaten li 
Aıker1 mektebine mOr• 
tim. Muayene kAğıdııo' 
lcep d8külmüı diye ıalı 
yapıyorsun dediler ve 
kabul etmediler. Şimdi 
şaşırdım. Ortamektep 

· bulunuyorum. 
Otelde yatıyorum, f 

ram kalmadığından otel 
yatamıyacağım. Evve] 
den başka ümidim kalın• 
ne olursa olsun bir it• 
mektebe yerleştirmenid 
güğe kadar lıtlrhaın 
Ya41m 17 dir. Riyaziyenı 
lidir. Mektebe girecek 
imtihan dahi veririm. ~ 
dahi bilirim. Merhamet "' 
mektubumu bir kenara ati 
rica ederim. 

Adrealnı: ) 
Sultanabınet parkı ~ 

Ferah kıraathanealnde Maruf J. 
tulle Klllıll Sallhaddln 

* Bendelerl Karahöyük ~ 
sinden olup geçen sene 
Vilayeti Kayalık mektebi 
smıfindan allyülill derece 
hadetname aldım. Lakin 
mektebe giremedim. Pederi 
seferberlikte fehlt olmu~ 
karadan olmaklığım do 
bu uğurda ileride hem vat 
millete hizmette bulunaca 
meccani her hangi mektep 
olsun kayit ve kabul ettiril 
rica ederim. 

Denizli Aclbabam Kar• 
karyesirı den 1332 teve1Hit18 
Halil oğlu: OSMAN NURi 

• Bu gençlere maatteessol 
günkü şerait dahilinde ümit 
rici bir cevap vermek mil 
değildir. Yalnız Maarif V 
bu gibi mektepsiz ve k1 
kalmıo gençlere bir çare 
nürse iyi olur zannederiz. 

Resminizi Bize Gönderini 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim. 
.198 Arif Hikmet beg: KUlfet 

.... 

, ~ merasim· 

den hazetmez, 

lntizam kuyu

dabna karıı 

fazla mOsa

ma ha klr dır. 

Muayyen Ye 

mahdut itler

de muvaffak 
olur. 

llısan Yaver begı Sakin 
ve samimidir. 
lğbiran de-
vamlı olur. 
Kadın ve şe
ref mesaillnde 

Hassas ve kıı· 
kançhr. Eğ
lenceyi ihmal 

ttmez. Parayı 
ıarfa mlite· 

~ ınayildlr. 
~ 

ı A. b. httg: 
"f otofrafı dercedlml7ecektlr,. 

Nikbinliğe kıymet ve ehem• 
miyet verir. Sayılmaıını arıu 
eder, hakaret ve sut muame• 
le karıısında llkayıt ve hazim· 
klr değildir. intizamı sever, 
usul ve meruime riayetklr 
değildir. Kusurlan çabuk 16-
rllr. 

Mustafa Rı"~·rın beg: 
ylemez, 

kulmaz, 
tllcO ve 
gacı d · 
inatçıdır. 
rarlarınd 

• buk nnlctll 

"" 

mez. lıl 
mndahale 
meaindeD 
nfrlenfr. 

Mitat beg: Maddi me 
atler tızerl 
fazla yo 
aıak istedi 
Hiı ve h• 
line uygun 
:en şeyleri 

ha cazip 
lur. Sine 
re emıall 

heyecan v 
~ eğlcnd· 

ıeylere fula ratbct eder. 

* 396bilecikte S. C. beg: 
( Fototrafuua dercini .. temlJCI" 

Utangaç ye hayalpereı 
Çabuk alınır ve mllnfeil ol 
lılerinl gilrllltil ve kavga 
halletmek utemeı, hey 
menulanna kadın ye .... 
mualline llkayıt kalmaz. 



SON POSTA 

Abdülhamit Diyor Ki: "Ka
ınların Hepsi Havva Evlitlandır. 

.--ediklerini Mutlaka Yaparlar.,, 
NAKILlı 

( He,.lta.klcı maltfrudar) 

k Ötekini de ıöyleyim mi? 
•dınefendi, bqını aağ ta· 
~ dofru eydi... lateraea 
Y e, denıek iıtedl. 
Abdlllbamit, doktora döndü: l Sol memesi hiuaına 

0 onyalı tülbent koymuştuk. 
L:lrto sert gelmft. Mecidiye 
,_rkltığilnde bir yerini 

ınt,. 

te~edi. Doktor, görmek la· 
il' · Abdtııhamit, göstermetf· 
d~ s6yledl. Fak at, kadmef en· 

1~ her ikisine karşı ılddetle 
aı ederek· , 

t - A... A... Dünyada g6a
ernıenı. 

D di. llu e Doktor, g6rmeditf 
}' Yaraya, ezberden lliç 
&znııya mecbur oldu. 
A 8 Klnunuenel S27 

I " bdtUhamlt gecelerin uzun 
112'Uııdan tikayet ediyor. 

D
-: Bir ttırlil ıabah oJmıyor. 

•Yor. .. 
Ef Ah~ülhamlt, en çok Abit 
1 · ıle meşgul oluyor. 
atanbuldan küçük kız geldi 

t~leli , çocutun neşesi de 
k •raz arttı. Gece, yatıncıya 
l(:dar babasını eğlendiriyor. 

1
• Uçük kızla daima (misafir· 
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Benim köıkün önüne gelince, 
amcam bahçemi a-örmek arzu 
etti. 

- Köıküme teşrifi şahane
lerini kendimce en büyük 
ıeref addederim. Müsaade 
buyurun da, evvelce ben çı
kayım ... Hazırlık göreyim. 

Dedim. Bir sandala atladım. 
Sahile çıktım. İkram için 
peynir, reçel, dondurma ve 
aafre hazırlattım. Biraz sonra 
onlar da geldiler. Bahçeyi 
gezdiler. Nadide çiçekleri ve 

tel kafesler içinde muhafaza 
olunan bazı hayvanlarJa kuş
tan çok beyendiler. Hatta 
bazısını da istediler. Der
hal gönderdim... Şimdi, ışın 
asıl garibi nerede ?. . Köşk, 
amcamın pek hoşuna git
ti. Doğrudan doğruya ben
den istese, biraz sakil olacak. 
Onun için ıöyle bir manevra 
yaptı: 

- Bu kötk ahşap... Böyle 
gDzel bir mevkide, böyle gü
zel bir bahçede ahşap köşk 
çirkin duruyor. Ben sana 
bunu kArgir yapbrayım. Ara-
da sırada biz de gelir kalı· 
rız. 

Dedi. Ben, başıma geleceği 
anladım. 

(Arkası nr ) 

Bahar ıeldl. Şelıfrıerden kliylere, 1&yflyelcre çıkılacaktır. KıraY• ,·erilecek eviniz, 
daireniz, odalarını& "YAna veyahut ldra1ahacak ey, daire ve oda l•tl}'Ol'•anız: Aramak •ve 
•Ormakla vakit geçlrmeylnla. (25) kuruıla ıiıe bo ftl 7apabtllrl:ı. {16) kelimelik blr llln 
lrlfldlr. Her kelime fu:ıa .. lçha bir lrlll'Uf UlnedlnlL 

DOKTORLAR TERZiLER MOTENEVVI 
DOKTOR AHMET HAMDI Uzun vadeli, mutedil ıerait 
Zührevi ve dahili haıtalıklar. ile en müıkiilpesentleri memnun 

Hane: Beyoğlu. Tarlabatı eaddeıl edecek şekilde modaya •6re 

TAŞRA BAYİLERİNİN 
NAZARI DIKKA TINE 

No. 145. Muayenehane: Galata • 
Topçular caddeıi. No. 164. --26 elbise yapılır. Babıali No. 35 

lıtenildiği tekilde paket 
yapılmak şartile gazete al· 
mak iatiyen tqra bayileri 
l.tanbulda Ankara cadde
sinde Feyzi Ahmet hanında 
lımir g axete bayii T evfj,k Ef. ye 
müracaat etsin . 

Yusuf Ziya. -13 
PARISTIPFAKÜLTESINDEN Meıun -----------
Cilt ye ZOhrevi hutalıklar mlltehauııı 

Dr. BAHATTİN ŞEVKl 
Kabul ıaatlerl ıabah aekiıden 

alqam yediye kadar Babıali 
Meaerret oteli karşııında No. 135 
birinci kat. -116 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedavi
hanesi - Doktor Aristidi Bey: 
Eminönü aabık Karakat Han 
No. 8 -10 

. 
DIŞ T ABlBI CEMAL ZIYA 
Köprübaşı Eminönü han iltinci 

'kat No. 4. Sabah doku:ı buçuktan 
akşam yediye kadar hastalarını 
kabul eder. -20 

Diş Tabibi K. Jamgoçyan 
Harbiye polia karakolu 11ra· 

ııodaki köşebatmda 73 numaraya 
nakletmiştir. Sabah 10 dan ak
tam dokuza kadar. -7 

SONNETÇI 
KOLAY SÜNNET 

Anıeliyeai için meıhur Halepli 
zade doktor Talip Beye bet srflo 
evvelden haber verllmHI. Sirkeel 
Nemliıade hanı. Telefon latan-
bul 1486 -26 

AHÇI DOKKANI 

BEDAVA AHÇI DÜKKANI -
Küçükpazarda Kantarcılar cad
desinde 42 nuınarah dükkanda 
bir kısım levazımat mevcut ahçı
lığa mahıuı kısmında bili icar 
kar ve zarar kendiıine ait olmak 
tb:ere ahçılık yapmak arzu eden
ler müracaat etıinler. -1 

SATILIK EVLER 
SATILIK - Oaküdar lhıanl· 

yede 78 No.b hane aabhktır. 
Milfteıni)itı yedi oda bir mutfak 

ıarnıç terkoı bahçesi kuyusu vardır. 
Talip olanlar ittlaalindekl bakkal 
Mustafa Ef. ye müracaat. - 1 

ERKEK iŞÇi iSTiYORUZ 

ERKEK IŞÇi iSTiYORUZ -
Para kuandmyoruz. Bir.e mek
tupla ıorunuz, içine 6 kuruşluk 
pul koyunuz. İıtanbul poıta ku· 
tuıu 548 -1 

iHTiRA BERATI 
ihtira berat veya lmtlya:ıınu:11 

pl6nlarıoızı ve modellerlnl:ıi Şi
kago'da 14 eylülden 20 teırloiev
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teşhir edfoiz. 
Sergiyi binlerce fabrikatörler 

ve alıcılar ziyaret ederek bu ih
tira beratlarını utmak için muh-
terllerin eline geçmit en büyük 
fıraattır. Hemende bütün fabrl· 
kalar yeni icat ve ihtiraları gör• 

, mek üzere sergiye mfimeaailler 
MEMUR fSTIY U J göndereceklerdir. 

OR Z - şıiz Reıim ve modellerinizf teşhir 
umaıılarınısda çahtarak ayda 90 ücreti 28 dolardır. Bizim huıuıi 
Ura kaı;anabllinlnhı, mektupla •ergi memur ve Htıcıluımız be-
ıurunuz, içine 6 kurufluk pul rat ve lmtiyaı.larınm fabrlkatör-
koyunu:ı. fatanbul po•tahanesin- lere gasterecek ve onları ılzinle 
de 400 ·-1 temasa koyacaktır. Bunun için 

aynca kom;ıyon ücreti alınmaz. 

KIRALIK VE SATILIK 

Emlikiolıl aatmak yahut kira• 
lamak için 9·12 araamda müra
caat, tramvaya, 9lmendifere, iske-
leye yakın olanlar milreccahtır. 
fıtanbul Dördüncll Vakıf han 
aama kat 29 -1 

ÜSKÜDARDA imrahor mahal
lHinde Dogancılar caddesinde 
elektrik terkoı tertibatını ve ikı 
kuyu Ye nezareti kimileyi havi 
121 numaralı hane satılıktır, 
içindekilere müracaat. -7 

Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 doları doğrudan 
doğruya bize gönderiniz. Size 
1erginin nihayetinde mufassal 
rapor verilecektir. 

Adre.: lnternational Patent Expoıl• 
tlon Co. Marc:handlae Mart. Chlcago. 
U. S. A. 

MEKTEPLER 
ITAL YAN LiSESi VE .. TİCARET 

MEKTEBİ 
Beyoğlu - T omtom ıokağl 

l EylUl .alı gün\lndcn it' baren cuma 
Ye pa:ıardao maada her flin Hbable• 
7ln saat 9 d an 12 ye kadar kız ve erkek 
talebe kaydına batlanacaktır. -9 tk) oynuyor. Bu oyun, Ab

dtUharnitle kadınefendilerin 
~e. hoşuna gidiyor ve hep
lln~ güldtirilyor. 

-A.bit Efendige muallim tagi'll 
edilen Müllizim Malımııt Ef. 
[Elyevm Siirt meb'u•u Mahmut Beydlr.J 

----====""-==- -==--=======-=-========-===========-====-=--

Ahit Ef ., son zamanlarda 
babasını giydirmeyi de pek 
8C\tiyor. Sabahleyin, Kadın
efendi Abdülhamidl giydirir
lcen, o da hemen bir sandal
Yenin ftstüne çıkıyor: 

- Bırakın.. babamı ben 
aiydireceğim. 

Diyor. 
12 KlnunueYVel 

Mü~ka Kadınefendinin ra
hatsızlığı henilz tamamen 
ıeçmedi. Banyo yapmak lati
yor. Abdülhamit mini olmıya 
çalışıyor: 

Fakat nihayet Abdtilhamit 
mağlup oldu. Galebe kadın· 
efendi de kaldı. Bu mUnase· 
betle Abdillhamit : 

- Kadınların hepsi, (Hav· 
•a) evlitlarıdır. Dediklerini 
Yaparlar. Israr edilemez. Di
Yor. 

Bu sözler, belki de herkes 
tarafından binlerce defa ıöy· 
lenmiıtir. Fakat Abdillhamidin 
•izından ifitmek bana tuhaf 
teldi. Onun için kayde
diyorum. 

13 klnunuevvel 

- Ben, yalnız ahşap bina
ları severim. Şt:hzadeliğimde 
y eniköyde sahilde bir köş- 1 
kilm vardı. Yazın orada otu
rurdum. Bina ahfaptı. Yanına 
birçok pavyonlar da yaptır
mıştım. O zaman param vardı. 
( Banker Zarifi ) isminde Rum 
bir sarraf ile iş görürdüm. 

iyi bir adamdı. Paramı çok 
kirlı bir surette işletirdi. Ben 
de boş durmaz çahtırdım. Bir 
taraftan ticaret yapardım. 

Koyun ahr satardım. Gilzel 
para kazanırdım. 

Diğer taraftan da (Maslak) 
civarında bir çifliğim vardı. 
O çiflikten de f adaca hasılat 

toplardım.. Y eniklSydeki k3ı· 
kümün bahçesini pek güzel 

yaptırmıştım. O tarihte, be
nim bahçemle, karşıda (Çu
buklu) da Fuat Pqanın hah· 
çe1i lstanbulda meşhurdu. 

Bir gtln. amcam Sultan Azlı 
hepimizi bir deniz gezintisine 
davet etti. (Sultaniye) Tapu· 
rile boğaza doğru gidiyorduk. 

-------·, r ONUNCU 

PATRON KUPONU --No. 12 

Senede Uç ay - KAnunuev· 
•el, kAnunusani, bir de temmuz 
•ylari - müstesna olmak Uze· 
re SelAniğin havasını Abdili· 
haınit çok beyeniyor. Hele Gaıetemlıı:de on bet rllnde blT 

ltıyuna toz kondurmuyor. nrmekte olduğumuıı: Patronbu 
bedava almak f•tiyonanu, a 

- Karakulak suyundan da- keılp ,.ktayım• -.. ıs 
ha iyi i diyor. Onun fikrine :uponu toplayınıı. Patronlanmıı• 
Jc l upo:" k memnun olacakıını:ı. 

a ırsa deniz kenarındaki ev- dan p• kl ı Un 1 p tronlar n•tredlldl er ı . 
~r, sıhhate muzır. Karşıdaki den ~tı&aren fıtanbut kartterımıı 
L• eb'ua Rahmi Beyin evini bir hafta, taır• karllerlmlı 0~ 
Ql b l inde kuponlanlll glJnder 

ç eyenmiyor. ıUn ç 
8 

Udd•t 1eçtlkl•• 
-----~.._-.1....__..,ı _ _ _..,"1.-lık:Wıl.....l_L_:m::•:ll:dl~rl: ur :abul edllıneı. 

Doktor Saim Ali Bey Fikirlerini 
( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 

okadar tetkik edi1melidir. Bu· 
günkü Vasati Asya ve Siber
ya dilleri ( umumi filoloji ) 
için çok lazımdır. Bunun 
ehemmiyetini size tarif ede-
mem. Eğer biz Avrupalılara 
yardım etseydik onlar birçok 
hatalar yapmazlardı. Onlann 
bugünkü yanlış nazariyelerine 
biz yalnız hiddet ediyo~!· 
halbuki bizim de kababatımıı 
vardır. 

(Hint - Avrupa) dil kök
leri biı.im lehçelerimizde ay-
nile vardır. Meydana çı~ar
mak kolaydır. Eski Hınt: 
Cermen dilleri ve ıanskrıt 
hakkında zaten Avrupada 
birçok kitap vardır. Bunları 
eski ve yeni türkçe ile kar· 
tılqtırmaktan daha faydalı 
ve hayret veren birşey yok
tur. Hayret veren diyorum, 
çllnktt mümkün olaa da daha 
tafsllAt verebilsem ılı benden 
çok şaşarsınız. 

- ilmi ısbla blann arapça, 
ye acemce ve acemceden 
mi, yunanca ve lAtinceden ~i 
alınmasına taraftarsınız? Nı-
çin? 

- TD.rk dili kendi kendine 
bir medeniyet dili olabilir mi 
demek istiyorsunuz. Sordu· 
ğunuz 9ey (15,000) kelimedir. 
Anladınız mı? 

Bu llf kütlesini toptan aı· 

rt greko. laaten ıekil ve telif· 
fuzlarile olduğu gibi aigaya 
çekerken vicdanınız razı olur 
mu? Ben kabul edemem. Ev· 
veli (Prituvan)ı (karın zarı) 
yaparım. Çünkü Almanlar 

( lBauchfell ) yapmışlardır; 
(menenj) i (heyin zan) yapa• 
rım. Çünkü Almanlar (Hirn
haut) yapmışlardır. Elimden 
geldiği kadar böyle yaparım. 

Naçar kalırsam ovakit gre-
ko - liten teklini kendi imll
ma sokar ve alınm. Meseli 
( ıpleniaation ) kelimesini bir 
kere (dalağımııbk) diye yazar, 
diitünllrüm. Olmusa ondan 
ıonra .. 

Fakat olur.. Mnkemmel 
olur. Çünkü türkçe çok kıv
rak, çok elastiki, çok munta
zam bir ( idiyome ) dur, mO
kemmel medeniyet dili olur. 

Bundan başka kelime itı. 
barile de zengindir. Akciğer 
ve karaciğer gibi Hibride yani 
melez kelimelerin bile halis 
tnrkçesi vardır. ( Diaanteri) 
Anadoluda (igmık) diyorlar. 
Ben fennen bu kadar tUmullU 
bir kelimeyi ne hak ile lügat 
kitabımdan çıkarırım? KendJ 
hazineme nasıl delik açanm? 

(Adalei kaıabai • terkuviyei
bilmiye) demem, bunun lAtin
cesi olan ( ıtemo • eleido -
mastoidien ) dahi demem. Al· 
manlar (kopfknicker) == ( baıı 
eğdiren ) adale demişlerdir. 
Ben de öyle derim, Byle 
yaparım. 

Bugiln dil en btiytık, en 
mUblm içtimai kuvvettir, herıe
yin fevkinde, Alemin taıdik 
ettiği en birinci varlıkbr. Bi
lirsiniz ki eski Avusturya 1 
memleket veya 1 ırka değil, 
yedi dile takaim edildi! 

Bugün biz Lehistandaa, 

Çekoslovakyadan, Romanya· 
dan daha çok bahtiyarız. 
Çtlnktl siyasi hudut içinde 
Tahdeti lisaniyemiz vardır! 

Kendi elim ile oturduğum 
dalı kesemem. 

T&rkçe yalnız bir gramer 
değildir. Bir idiome' dur. 

ldiome' da muazzem bir mef
hum vardır. Son derece ııkıı
madan f edakirlık yapılmaz • 
( lapranto ) yahut ( ido ) gibi 
ikinci bir dili ileride herkeı 
kabul ederse ben de kendi di-
limin yanına lcoyanm. Yani 
kör gözlü bir Türk değilim • 
Fakat milli dil benim canımdır. 

Onu kendi keddine bO· 
· yOmUı ve inkiıaf etmiş 

16rmek en bUyük emelimdir. 
Y ap.mak için bqka Çl&l'e gör
ınOyorum. Bazı arkadqlarım 
arıaizmanm aleyhinde bulunu
yorlar. Halbuki arşaizm yap-
mak bazan liıana tasavvufi 
bir tekil verir. Hele lımihas
larda dile hususi bir tat ilAve 
eder. Fakat yolile yapılmalıdır. 

- Dil meselelerinin tetkik 
ve mllnakaıası için bütün 
allkadarlardan mürekkep bir 
kongre toplanmasını faydalı 
bulur musunuz ? 

- Bulmam. Hiç muvafık 
değildir. O suretle birşey 
yapılamaz. Boş bir fikirdir. 

- Daimi bir dil encümenine 
lhtiyuç var mıdır ? Bu encii-
men kimlerden mürekkep 
olmalıdır ? Nerede ve naııl 
çalıımalıdır ? 

- İhtiyaç vardır. Bu ihti
yaç fevkalAdedir. Eakidenberi 
JQgat tophyanlara çok ihti~·a~ 
Yardır 

Anlatıyor 
Bizden uzak Türk lehçele

rini bilen mlltehassıslara çok 
lUzum vardır. Bu zevat 
(Umumi lengistik), (Umumi 
filoloji) den anlamalıdırlar. 

Anadolu lügatlerini topla• 
mak elzemdir. 

Bizim için çalııma tarza 
eaki ve yeni almancanın tet
kikinden çıkacaktır. En kolay 
ve kabili tatbik yol Almanla· 
nn tuttuğu yoldur. Çekler ve 
Macarlar onlann usullerinl 
taklit ediyorlar. Almanlann 
tar11 mesailerine tiddetle ta
raftarım. Dil Encümeninde 
DarülfUnundaki Eıki Yunan 
Edebiyati hocuı da bulunma
lıdır. Bu bapta tafail&t ver
mek burada lllzumsuzdur. 

Yalnız edebiyatçı ve tıslôp
çu azaların faydasından çok 
zararı oluyor. Çnnkll este
tiğe kapılıyorlar. Bir dilde 
okuyup yazmak ve batta ıiir 
söylemek ile o dili fennen 
tammak arasında çok fark 
vardır. 

Nerede çalışmak lizımdır? 
ıuali manasızdır. Bu encüme· 
nin elbette bir kütüpanesi 
olacaktır. O kütUpane nereye 
giderse encümen arada kuru· 
lur. 8 - 10 kişiden fazla azayı 
daime olmamalı, Fakat mu· 
bahir aza denilen aza yUz 
kişi de olabilir. 
Sorduğunuz şeyJer hakkında 

binihaye münakaşalar yapıla· 
bilir. 

Hakiki dil encümeni halk· 
br. Azayı tabiiyesi yalnız 
kilçllk Asyada 14 milyondur. 
Bunu hiçbir zaman unutma· 
malı. 
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SON POSTA 

NIŞANTASINDA 

~:k;~b~:ŞIŞLI TERAKKi LiSESi 
Tekmil ıınıfları ve ecnebi lisanı 6ğrenmek için Franaızca, Almanea, lngilizce kuraları ye kız· erkek 
talebe için ayn binalarda ayrı leyli tetkilab mevcuttur. HergUn uat 10-17 ye kadar talebe kayıt 

edilmektedir. lzahname meccanen gönderilir. Telefon: Beyoğlu 2157 
'.ı,' . - . : • • Tesis tarihi 1879 

BAYTAR TABiBi OLMAK IS
TİYEN LiSE MEZUNLARINA 

Yüksek Baytar Mektebine bu sene 40 lise mezunu almacakbr. Mektebin tahsil 
mUddeti sekiz sömestire olup leylr ve meccanidir. Talebeye elbise, çamaşır ve muhtaçlara 
cep harçlığı verilir. 

HUkfımetin hayvan ıslah ve çoğaltılmasma fevkaJAde ehemmiyet vermesinden dolayı 
baytari tababet mesleğinde gençlerin istikbali temin edilmiştir. 

Vilayetlerden talip olanların yol masrafım mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar 
hemen şimdiden mektepte kalabilirler. 

KAHUL ŞARTLARI: 
A - Lise veya Maarifçe lise derecesinde musaddak mektep mezunu olmak, 
8 - Türkiye cumhuriyeti tebaasından bulunmak, 
C - Yaşı 18 den aşağı, 25 ten yukarı olmamak, 
D - Sıbht ahvali tahsile ve ata binmiye mliaait olmak, 
Bu şartları haiz olanlar istidalarına: 
A - Lise şehadetnamelerini veya bir suretini, 
B - Nüfus teskeresini, 
C - Polisten musaddak hüsnühal vesikaları, 

D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarlm bağlıyarak lstanbulda Selimiyede Yilk
sek Baytar Mektebi Rektörlüğüne viliyetlerde baytar miidürlilkleriııe müracaat etlmelidirler. 

Mektebe kabul olunanlar, hizmeti mecburiyelerini ifa edeceklerine dair Noterden mu
saddak nllmune veçhile bir teahhUtne.me vereceklerdir. 

Nafıa Vekaletinden: ı 
1000 ton yerli çimento kapalı zarfla mllnakasaya konul

muştur. Münakasa 7-9-931 tarihinde pazartesi gllnU saat 15 te 
Ankarada Naha VekAleti binasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· 
vakkat teminatlarını ayni glinde saat on dört buçuğa kadar 
münakasa komisyonu riyasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin 
ticaret odalarında mukayyet bulunmaları ıarttır. Taliplerin 
münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankarada Naha 
V ekAleti İnşaat dairesinde, lıtanbulda Haydarpaıa Liman işleri 
MUdürlilğünden tedarik edebilirler. 

• 
pıyangosu 

11 TERTiP • • 
ıncı 

2 inci Keşide 11 Eyluldedir. 

BÜYÜK ikramiye 
35,000 LİRADIR. 
AYRICA: 15,000 72,000, 

10,000, 8,000 Liralık ikramiyeler 
VE : 25,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

lktısat Vekaletinden: 
Ankara Ziraat mektebi yanında bulunan makine laboratu· 

arında yapılacak 8729 lira bedeli kefifli ilAvel inşaat kapalt 

zarf usulü ile yirmi bir glin müddetle milnakasaya çıkaırlmııtır. 
Evrakı fenniyesi ve projesi VekAlet muhasebesine verile-

Yeni Neşriyat 

Mimar Mecmuası 
Her ay çıkan (Mimar) mec

muasının son 7 inci nüshası da 
çok nefis şekilde çıkmıştır • 
içinde mesleğe ait glizel ih
tisu yazıları vardır. 

BAHRİSEFİT 
FELEMENI< BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESi 

İdare merkezi: AMSTERDAM 
Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Galatada KaraklSy palasta Telefonı 

Beyoilu 3711-S latanbul Ull 9ubeal: 
"Merkes Poataneıi ittfaallnde Alla

leıncl han, Telefona lıt. 569 

Bilumum banka muamelatı 

icarı 

!:Satılık Piyano-, 
As kullanalmıf, güzel bir l 

piyano acele ve ucuz sahhktır. 
eyoğlu: Hamalbatı No. 27 birinci kat 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lut fi 
G0LHANE SERIRlY ATI 
MUALLiMLERiNDEN 

Dahili, ve intant hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
nllyet kar91sı 15 No. 
Muayenehanoı Telefon lıta.n.bu) 2323 
lkametglhı ı ,, ,, 2236 

Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısl 

1 

Sultanhamamında Yerli Mallar Pazarı Karoısında 

SADIKIYE HANINDA 
Bir ailenin hukuki 

Ye mali blltlln itle
rini deruhde eder • 1 

Birinci NOTER 
Vekaletname, protesto, mukavele yapar, icar ve isticar 

konturatJan tanzim eder. İstanbul 1656 

Yeni Mektep 
Ana • İlk • Orta mektep kısımları • Serbest lisan kursu 
Evvelki binanın yanında Kır sokağında 41 numaralı 18 oda 
ve salonları, kalori fer tesisatını muhtevi daha mükemmel bir 
binaya nakledildi.:(Eski binada açılan "Yeni Türkiye Mektebi,, 

ile mektebimizin rabıta ve münasebeti yoktur.) 
Yeniden yazılmak ve talebemiz kayıtlarını yeniletmek 

için her Pazar, Sah, Perşembe 9 dan 12 yo kadar müra
caat kabul olunur. 
Bu sene orta kısmın ikiuci sınıfı da a!rılacak 

AQQ 14 eylnlde haşlanacaktır. 

CUde taravet bahşeder , 

Gençlik sigortasıdır. 

İstanbul, Beyoğlu Yerli Mal

lar pazarında bütün çeşitlerini 

bulursunuz . 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHZESİ 

w 

Galatada Osmanlı ban

kası sırasında Kuleli 

magazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

SEDAT SiMAVİ 

J. J. Rouseau 
Dünyanın en büyük Terbiye ve Felsefe üstadı Rouseau 

hakkında şimdiye kadar yazılmış en mufassal eserdir. 
Sedat Simavi Beyin Rouseaunun hayatına ve eserlerine 

hasrettiği bu kitap büyük fılozof u sevenler ve takdir eden
ler için en doğru ve en emin bir rehberdir. 

Fiatı 50 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat Kntnphaııesi 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaybkla 

yı cek Beı bin lira mukabilinde telsiz telgraf civarında zirai ve 
H baytart enstitüler inşaat fen hey'etinden verilmektedir. Talip- DOKTOR 

Ômer Abdurrahman 

ALMANCA ôGRENME USULÜ 
MUelllflerlı 

HERMAN SANDER T AHSIN AB Dl 
Alman it.anı mlltehauıa ve lımlr erkek llaeıl Almanca 

lataobu) emrazı :ıUhrevlye dlapan- mualllml muallimi 
aerl başhekimi Sene 1930 

Bugün Gelecek Vapur! 
Saadet - Türk - lzmirdeıı 
Tayyar - Türk • Ayvalı 

• Samsun - Türk - Rizede 
Marmara - Türk - Mud 

Gemlikten 

Uğur - Ttırk • lzmirden 
Tatla - Fransız - Batuıııd 

Bugün Gidecek Vapurl 
Gülnihal • Tiirk • Ban 

maya 
Bandırma - Türk - Kara 

ıaya 

Kırlangıç • Türk • lzmite 

Asya • Türk • Müda 
Gemliğe 

Tadla • Fransız • Marsily 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta ı Galatata KiSp 

batı 8. 2362. Şube A. Sirkeci M 
hUrdar zade ban 2. 2740 

TRABZON POST ASI 
(MAHMUTŞEVKETP AŞ 

25 ağustos sah t 1 de Sirke 
rıhtımmdan hareketle Zon 

guldak, lnebolu, Ayancı 
Samsun, Ünye, F&tsa, Ordu 
Giresun, Trabzon, Rize 
Mapavriye gidecektir. Dö 
önüşte Zonguldak yoktur 
Of, Sürmene, Polathan 
Tirebolu'ya da uğrıyacaktır 

21 kalem çamaşır yıkam 
müteahhitliği münakasa il 
verilecektir. Teminat % 1 
dur. İhale 22 - 8 - 9J 1 saat 
16,30. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 
Karadeniz postası 

SAKARYA 
. Vapuru p• AZ' A D 
23Ağustos r1. rlft1 

günil akşamı 17 de Sir
keci rıhtımından hareket· 
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gire
sun, Trabzon, Rize, Mapav
ri ve Hopa)ya azimet ve av· 
dette ayni iskelelerle ( Sür
mene, Görele, ve Ünye ) ye 
uğrıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 

acenteliğine müracaat. Tel. 
22134 

BİÇKİ DİKİŞ dersa 
nesi 

Harbiye Poyraz sokak. Oh· 
nikyan aprt. No. 23/1 

Mel. Enfiyeciyan 
Rop, manto, tayyör. dersleri. 

Mezunelara maariften şehadetna
me. Pazartesi.alı, pertembe 
müracaat. 

SON POSTA 
Yevmi, Slyamt, Havadlı vo Halk ııaıoleı 

idare ı latan bul, Nuruoımaıı110 
Şeref ıoka~ 3J ~ J7 

-TeJıt~onı fstanbııl • 'lllll 
Pollı kutııııu: lıtanbul - 741 
Tel~af: latanbul SON POSTA 

ABONE FlATI 
TORKIYI! ECN'!!tJl 

1400 ''· ı Sen• 2700 lu. 

750 • 6A7 1400 • 

400 " s • 80~ • 

lS() • 1 .. ı:ıa • 

Gelenevrak gul verilm :n. 
lılıılardan ıne.!tull.flıt alı"' 11 H. 

Adreı değiştirilmesi (20) kuruştur. Tt lerin ilin edilen bedeli keıif üzerinden % 1,5 teminatları ve 

de ehliyeti fenniye vesikaları ile birlikte ihale tarihi olan 12 

Y~ eylül 931 tarihine milsadif cumartesi gllnil ıaat on dörtte 

ziraat müsteıtarlığl kısmmda müte!jekkll inıaat komisyonuna 

ae müracaatları ilAn olunur. 

Ankara caddesi İkdam 1 1 Cl!tte 3 Kıaını vardır. -===-:ıo-===--=M=A=Too;:B=-A=l\=f=E=B=Ü=Z~-~ 
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• Ne~riyat Mtı-ı=·r·ı : Selim Rftgıp 

ba 


