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iDARE: /STANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR 
SON POSTA Halkı• ıazGdur: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulatıdın Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın dl 1 l d l r: Halk bununla ıöyler. 

SON FACİA, SON TECRÜBE OLMALI! 
Dünkü Yangın Hidisesinin Mes'ulü Yine Terkos Şirketidir 

ı 

:;ır: -
DON KOCA BiR TÜRK MAHALLESi DAHA KOL OLDU Buğday İşi 

Kazazede Fatma H. ın Beyanatına Nasıl 
Göre Yangın Kast Mahsulüdür Halledildi? 

t lktısat Vekili Şeref B. 
En Son Resmi Polis Raporuna Göre 75 Evle, 7 Dük- Bu Mühim Meseleyi 

k ık. K. . . D o·· ld .. .., .. A ı ı Anlatıyor an Yanmıştır, ı ışının e ugu n aşı mıştır 

Dün dart HıitHk ltlr yanrından aonra harabeye daaen Muradiye mahralleal 
Diln öğleden biraz sonra, biri telefonla itfaiyeye yangını 1 vam etmiıtir. Bu, orada bulu· 

•aat 13, 10 raddelerinde Nişan· haber vermiştir. nan ve evlerinin yanmasına Aciz 
taıını~ Muradiye m.aha}lesi, çı· Etfaiye, yangın mahalline bir vaziyetle şahit olanların 
lliİı bır Y.angın netıcesınde he· (13,25) te ve İtfaiye müdürü müşahedeleriyle sabit olchağu 
men .kimılen. yanmı,tır. Yanan Ihsan Beyin beyanatına göre gibi bize, yangın yerinde bütün 
ebTlerın ade~ı en

5 
:tn Aesmi yangın haberinin verilmesin· teessilrile if adeibal eden ltfaiye 

7
1d raJ.?kk~göre 1 t ır. yrıca den (2-3) dakika sonra gel· Müdürünün ve polisin, Valinin 

Y
e u anb yanmhışllır.d .k. miştir. Fakat bu haberin taadikile de mlleyyettir. 
angın, u ma a e e ı ın· d k. . t f d B k v . RU A a ci yeni sokakta 64 numarala nere en ve ımın ara m an ere et ersm zgar 

maruf tüccar ve ~iiteahhit, un· verildiği hcnllz anlaşılmamıttır. Bereket versin rüzglra; çlin· 
cu Ez.n"'li Haşim Beyin evınııı lt~a~ye yangın mahalline kil bu semt, birkaç tanesi be· 

Dünkü yanımda ıuıuıluk yüıün
den itfaiyenin eli böğründe kaldı 
ikinci katından, ve iddiaya 
JÖrc de elektrik tellerinin 
kontak yapmasından çık· 
anıştır. Yine iddiaya göre ev sa· 
bipleri dün evde yokmuf. Nu· 
rlye ismindeki hizmetçi ikinci 
katta çamaşır ütülemiş, 
fak at ütüyU elektrik prizinden 
çıkarmayı unutarak komıuya 
gitmiş, aradan biraz vakit 
geçince teller kızmış ve ıid· 
detli bir kontak olmuş ve bu 
•uretle yangının ilk kıvılcım· 
ları başlamıştır. Aradan bir 

komıulardu 

j geldığı zaman yanırın çıkan ton olmak llzere kimile~ ah· 
ev tamamen tutuf mUf ve iki fap evlerden mürekkeptir. 
yanandaki Mllllzım Ali ve Ve rüzglr Beşiktapa lh· 
Eşref Beylerin evlerine geçmiıti. lamur tarafından yukarı doirU 

Fakat ne acı bir tecellidir ki poyraz esiyordu. Eğer llti
yanpı bütün tiddetile devam kameti akıi olıaydı, yanan 
ederken ıu musluklarında bir evlerin aaiktan, elbette ki bu· 
dimla au bulunmuyordu. V • nun iki miıli olacakb. 
l>u lali Oç saat mOddetle de· ( Devamı 6 incı aayfatla) 

~~~----------···----------~~~ YENi KANUN VE CINA YETLER FASLI 

Bir Ruhiyatçı, Kanunun 
Bu Kısmını Beğeniyor. 

Yeni kabul edilen Matbuat 
Kanunu, cinai vak'alarla intihar 
hldiaelerinin netrlni lt6y6k kaylt• 
lara Ubi tutmaktadır. Bu ka• 
aunun mazbata muharriri olaa 
Şebinkarahisar meb'uıu Vufl 
Ratlt Bey, bu kaytlarıa kanuna 
konma1ın.laki hl~im kanaatleri 
dün gazetemize anlatırken meH• 
lenin daha ziyade a1ablye mfite• 
ba1111larına taallük ettitfal ıBy• 
lilyordu. Dnn bu münaı~betl• 
aJJbiyecl doktor Fahreddin Kerim 
Beyle rarnıtük ve rujılyatçılarıa 
bu hu•uıtaki kanaatlerini 19r• 
auk. Fahreddin Kerim Bey, ~İz• 
aıatıdaki miltalealarl nakletb: 

"- Memlekette, son sene-
lerde fazlalaıan intihar vek • 
yiinin önüne geçilme~i çar-ıl•fl 
arasında matbuattakı nqrly,a• 
bn tahdidi, itene• çok ~fi•t• 

( Dnamı 3 QncD ıayfada) 

1 

Buğday meselesi kat'I ıurel· 
te halledilmiş ve Ziraat Ban· 
kasının bu işle meşgtıl olması 
tekarrür etmiştir. 

Şehrimize gelen lktısat Ve~ 
J kili Mustafa Şeref B. bu me· 

selenin nasıl lıalledildiği hak· 
kında dün muharririmize fU 
izahatı vermiştir : 

- Buğday meselesj, bizim 
için, şimdilik, muvakkat bir 
meseledir. Geçen sene buğday 
mahsulümüz bereketli oldu. 
(28) milyon kental bu~day 
çıkardık. Bu sene bereket de· 
vam etti. (30) milyon kental 
buğday mahsulü elde etmemiz 
muhtemeldir. Memleketin buğ· 
day ihtiyacı (21) milyon ken· 
taldir. Demek ki ortada (8-9) 
milyon kental miktarında fazla 
..ıiı~ buğdayın ız vardır. Gele· 

1 ~ek sene veya seneler, ayni 

iktıs•t Vekili M. Ş•ref Beg 

miktar mahıul elde edeceğimiz 
malum değildir. Binaenaleyh 
vergi tarhetmek ve saire gibi 
raclikal ve devamlı tedbirlere 
ihtiyaç. yoktur. Bu sene için 
bu fazla buğdayı sarfedecek 
hakin bulabilirsek, buğday 
meselesi kalmıyacak demektir. 

( Devamı 3 fiacil Hyfada) 

Al pi erde Facia 
Milano, 5 (A.A) - iki Alp 

Myyahı, Campana dağına çık· 
tıldarı sırada bir hendeğe yu
ftl'la narak telefolmuştur. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(DGnkü nilıhadan Devam ) 
Bir ıes - Bu hırsızlığa 

·Matbuat Kaoanu müsaittir. 
Ali SaiP. B. ( devamla ) -

Ondan sonra daha birçok mil· 
eueaeleri clolandırmıf, reıml 

( Dnamı 7 lacl ıayfada ) 

Bir Türk T ayyarecisin
den Bir Yazıya Cevap 

Yazan: Ta.l/qareci Hayrünnas 
Nevyorktan (49) aaatte uçarak 

tehrimize relen Amerikalı tayya· 
reci "Boardman" ve " Polando " 
nun cesaret ve meziyetlerini 
takdir ve tet'it ediyoruz. Memle· 
ketlerinden uçtuktan ıonra lnlt 
noktuı olarak memleketimbl 
intihap etmelerinin bizde uyan• 
dırdığı memnuniyet dereceslzdir 
ve Türk milleti, kendilerine g8ı· 
terditi alaka ve muhabbetle bu 
memnuniyeünl lıpat etmittlr. 
Fakat Amerikalı miHfirlerimlzin J 
Hyabati münuebetile Aktam J 
gazetHinde intişar eden bir yazı, l 
bazı tayyarecilerimi:ıi mütee11lr 
etmi~tir. Bund"n dolayıdır ki 
"SON POSTA,, vuıta1ile bu ya· 
ı.ının sahibine cevap veriliyor. 
Amerikalı miufirlfl{imb:le hiç bir 
alakuı olmıyan bu yazının aaclece 
mnlıalli bir hatalı dütilnüşün 
icap ettirdiği bir cevap telakki 
edllmeılnl billıasaa rica ediyoruz. 
Aldğımız mektup şudur: .. 

TUrk Tayyarecileri Ve 
Bir Cevap 

Geçen günkü "Akşam" ga· 
zeteıi Amerikalı tayyarecilerin 
seyahati mUnascbetile yazdığı 
bir başmakalede bu uçuıtan J 
ve uçAnlann kahramanlığından 
bahsederken böyle kahraman· f 
ların her memlekette yetişme· 1 
diğinden, tayyareyi tedarik 
etmenin mUmkUn olduğundan, 
fak at bizim tayyarecilerimizin 
bunu sevketmek kabiliyetinde 

• 

ilk hava şelıitlerimizt1 itlıa/ 
olarak yapılan Fatih abided 

olmadıklanndan bahsederek mış bir gazete sahibinin ve 
Türk tayyareciliğinin kıymetini bi~ başmuh~~ririn h~tta. Bnyn~ 
dlltürUyor ve Türk tayyareci· Mıllet ~eclısı~de mılleti ~emsil 
r" · i t hk. b k. - k eden bır mebusun kalemınden 
ıil? . ad ırb ve 8 ır gorme ı çıkan bu satırlar insana yeiae 

cllr ctın e ?lunuyor. düşilrilyor. 
Memleketın oldukça tanın· (Devamı 4 üncü 1ayf ada) 

Otomobil - Otobüs Rekabeti J 

Otomobil şoföril - Bana bak, arabanı çek geriye .•• 
Vallah, billih bir tornistan deracm araban da. ıen de tuzla 
bu• olursunuz. 



2 ~ayfa 

l_nalkın Sesi l D B 1 L B 1 r Günün Tarihi 

Bir · ntihap Ve a..=-:.ılllliii!m-~:z:nmmz::mıE&E!ll!!ll!l!f311!931--... !ES21~---...::1ma:1aamııız:mı:s~1112J11-.z:ı:mr.ıı:a~li!BJlll~., Misafirler Şerifi-
Halkın Fikri İhya Beyin Tütün nhisarında Kavun ne Büyük Spot 

Son Edebiyat Fakülteal 
intihabı münuebetile mü
derrisler arasında ihti
laflar n münakaıatar 
çıktı. ilim 8abasında mü
naka4anın faydasını kim
ıenln inkar edemiyeceti 
tabiidir. Bu ıon ihtilif 
karşıımda iae halkın 
mütaleaaı ıudur ı 

Faik Bey l:leyuıt Soğana camii 
kar,ııında 23 

- Sorduğunuz Darü!fünun 
ihtilafları hakikaten pek mü
himdir. Hemen her intihapta 
birçek ihtilaflar ve dedikodu
lar çıkar. Fakülte reislikleri 
nihayet bir idare işidir ve ben
ce tali derecededir. Bu ihtilaf
lar ilmi mevzular, yeni keşif

ler ve ihtiralar etrafında olsa 
harsımız ve irfanımız için pek 
fay dalı olur kanaatindeyim. 

• * 
Nacl B. (fakaim Siraııcrvfler 47) 

- intihap ihtilafları, sanda
lfye gürültüleri Darülfünunumu· 
ıun ezeli bir derdi oldtı. Ben 
mUderrislerimizin mecmua ve 
ıazelclerde, neşrettikleri ki
taplarda çarpışmn1annı arzu 
ederim. Meseli inkılibımız için 
tof lanıp nafi bir eser yazılma
dığı halde kendi aralarında 

zümre ihtillfları yaratmaları, 

(sensin, benim) davaları giltme
leri hiç doğru değildir. 

* Sadık Bey Kumkapı Cinci meyda· 
., 26 
-Baıka memleketlerin darül· 

fünunları çok veluttur. Senede 
yllzlerce eser telif edilir, ilmi 
münakaşalar yapılır. Maalesef 
bizim bu hars ve irfan kayna
iımız çok kısırdır. Sık sık in
tihap ve liyakat, ademi liyakat 
lhtiliflarından başka bir müna
kaşa mevzuu yoktur. Bu irfan 
ailesi arasındaki bu ihtilaflar 
pek hoı kaçmıyor gibi. 

Jt 
Ahmet B. ( KaragGmrUk Aka~kl ma· 

halleal 83) 

- Ben Darülfünunun inti
haplardaki ibtilliflnrını "ve mil
nakaşalarını doğru bulanlarda
nım. Darülfünunumuz bu hare
kctlerile bize intihabın ne ka
dar gllç ve itina edilmesi li
zım gelen bir iş olduğunu gös
teriyor. Sessiz, sadasız yapılan 
lntihaplarda ben biraz uysallık 
duyarım. 

* AU Rıza B. ( Avukat Fatih Poyra. 
nkak 112) 

- Hakikatler daima müna
kaşalardan doğar. Müderrisle
rimizin propagandaları, müna
kqalan, ihtilAfları çok doiru· 
dur. Fakat bir şartla: Bunlar 
ilim sahasında olmalı. 

~=~~~~~dılar Kimler Açıkta Kaldı? ~~;~;!~ ~.~~.~~~~~~~!~~ 
1 C t ld. B .: M Yeni Kadro Dün Tatbik Edildi, Büyük Memur- F k t M il G .. 1 1 ff ~:;!11::~ •• dü~m•~~ı'.':h .)!;!~ 

ese ge ı. ugun e- 1 M l A lbl:;J ç k 1 M a a a ar uze s ı ıehirtınamına muhtelif bediyeıeı . l Ed. k arın aaş arı za uı, ı an an em ur- Ed·ı R .. b t 
rasım e ıme apıya l I k . V . I k ı mezse ag e takdim edilmiştir. 

Defnedilecektir ara ram ı y, e er ı ece Kazanılamaz Aktam saat beşte de Bebekti 
tereflerine ıporcularımız tarafı~ 

Blikreıe giderken meçhul 
bir kaza neticesinde yanan 
tayyare pilotu İhya Beyin ba
bası mütekait bahriye yüzbaşı
sı Tevfik B. diin Vali Muhiddin 
Beyi ziyaret ederek kaza olalı 
on gün geçtiği halde oğlu
nun cesedinin hilA istanbula 
nakledilm~miş olmasmdan ti· 
kiyet etmiş ve tavassutunu 
rica eylemiştir. 

Tevfik Bey, ayrıca, oğlunun 
cesedinin yakılmasına da mu
terizdir. Ceseı, esasen kaza 
esnasında kömür haline geldi
ği için naklinde herhangi bir 
sıhhi mahzur görmemekte, 
fakat bnsbUUin toz haline ae-
tirilmesini de istememektedir. 
Mamafi teşebblise IOzum kal
mamış, ihya Beyin ceaedi ırel
miştir. Bugiln saat llçte Fatih 
camiinde toplanılacak ve cena-
zesi merasimle Edimekapı me
zarlığına defnedilecektir. 

Bir Şikayet 
Eczacılar Hakarete Mi 

Maruz Kalıyorlar? 

Dün Eczacılar cemiyeti E
tıbba odasına müracaat ede
rek oda tahsildarlarının aidat 
toplarken tahkir edici vaziyet 
aldıklarını bildirmiştir. 

Her MUller 
Demiryollar için mlltehaısıs 

sıf atile Almanyadan getirilmesi 
karar altına alınan Her Mflller 
haber aldığımıza 1ıöre Demir
yolları muhasebesinin tanzim 
ve islihile meşgul olacaktır. 
Her Müller ile ayda bin lira 
üzerinden anlaşılmııtır. 

Gazeteleri Tetkik BUrosu 
Yeni teşkil olunan Gazete

leri Tetkik Bürosu için iki 
oda tahsis edilmif ve kapila· 
rının üzerine (Mtıddeiumumilik 
Birinci Ve ikinci Tetkik Dai·. 
releri) llvhaları aıılmııbr. 

Adliye Teftiş Reislifii 
lıtanbul Adliye BqmOfettiti 

Yusuf Şükrtı 8. Adliye VekA
..ıeti Teftit Heyeti Rela Vekilli· 
tine tayin edilmiı ve dtbakll 
tirenle Ankaraya gitmiıtir. 

TOtUn lnhisannın yeni kadroları dün teblig edilmiıtir. Yeni 
kadrolar mucibince açıkta kalan memurlar dünden itibaren 

vazifelerinden ayrılmışlardır. Bunlara ikramiye verilmesi için bir 
talimatname hazırlanmıştır. Talimatname mucibince ikramiyeler 

memurların hi:met müddetlerine göre bir, iki ve üç maaı nis
betinde olacak ve bu ay içinde verilecektir. 

Bu seneki Bütçe J Ekisper Kursu Kapanacak 
Çıkanlanlarm çoğu ücretli Tasarruf münasebetile Ekis-

memurlardır. Bunların yerine per kursuna bu sene talebe 
idarenin asıl memurları ikame alınmıyacaktır. 
edilmiştir. Bu sene ikinci sınıf talebesi 

Bu seneki bütçe geçen se- mezun olmuştur. Önümüzdeki 
neye nazaran 140 bin lira ders senesinde yalnıı geçen 
noksandır. Tasarruf edilen bu ıene birden ikiye geçen talebe 
para, umum inhisar memurla- okuyacaktır. 
rının maaşlarından kesilmiş- Kursun şimdiye kadar vcrdi-
tir. Bunun yalnız yüz bin lirası ği mezunlar 75 kadardır. Ge
merkezdeki memurlarm maaş- lecek sene de talebe almmıya-

cağı ve kursun kapatılacağı 
larından tasarruf edilmiş, bu in 

anlaşılmaktadır . hisar me-
arada bUyük memurlardan da-

murlanna dünden itibaren maaş 
ha çok para kesilmiştir. 

tevziine: başlanmıştır. Vazifele
Büyilk memurların maat· 

rine nihayet verilenlere maaş 
lanndan derecelerine göre, 50, Yerilmemiıtir. 
100, ve 150 liraya kadar ten- Ekisper kursu muallim ve 
zillt yapılmıştır. talebesi de Ağustos maqım 

Maaşı en az indirilen me- henüz almamıılardır. Bunun ıe
mur, Müdürü Umumi Behçet bebi de kursun, yeni tebeddfilAt 
Beydir. Behçet Beyden eUi lira dolayııile nereye raptedileceğinin 
kesilmiştir. henüz anlaşılamamış olmasıdır. 

Demiryollarında 
Bazı İhtiyaçlann Para 
Karşılığı Yeni Kadroda 

Gösterilmemiştir 

Tasarruf zaruretinin bir 

icabı olarak birçok müessese
lerde olduğu gibi Devlet Dc

miryollannda da sıkı bir kad 

ro tenkihi yapılmıştır. Fakat 

yapılan tenkihat, bazı ihtiyaç· 

ların karşılığını meskQt geçtiği 
için kadronun tatbikinde müş

küllta tesadüf edilmektedir. 

Meseli demiryollannda, 

muhtelif memurlar için makam 

tahtisab, ıu tahsisatı, trenlerde 

Yazife sr6ren memurların sefer 

nlh.,etinde kalmalan için vü
cuda getirilmiş yatakaneler 
ve buralara ait temizlik mas
raflara nar;an dikkate alınma
mışbr. Bundan dolayıdır ki 
Demiryollan kadrosunun tat· 
biki çok gllç olacaktır. 

-
Antrenör 

Yeni Futbol Antrenörü 
Sporcuları İmtihan 

Ediyor 

Yeni futbol antrenörü Mister 
Alfret Pegnem futbolcularımı

zı ayrı, ayrı terkik etmekte 

devam ediyor. Diln akşam 

üzeri de, Kadıköyiinde, ittihat 

spor kulübünde oyuncularımı· 

zın arasına karışarak bir id
man yapmııbr. 

Mister Pegnem, lngiltere 

fedarasyonuna gönderdiği bir 

mektupta, Tnrkiyede ite bq-
t_ladığım ve Türk futbolcuları 

içinde f evkalAde kabiliyette 

Uç oyuncunun bulunduğunu 

hayretle gördUğtlnU bildirmiş
tir. 

Melih • Bunya Maçı 
Yarın Galatasaraylı bok

slSr Melih, Romanya ıampi· 
yonu (Bunya) ile karşılaşa-

Şehrimizdeki bUtun kavun 
ve karpuz tacirleri Almanyaya 

mal göndermek için İhracat 
ofisine müracaate başlamışlar

dır. Berlin Ticaret mümessilli
ğimizden gelen bir raporda 
ihracatm gelişi güzel yapılma

ması tavsiye edilmektedir, 
aksi takdirde tacirleri:ı zarara 
uğrıyacakları bildirilmektedir. 
Ayni zamanda istif ve amba
lij mese!esine fazla dikkat 
edilmesi, kavunların sandık 

veya küfelere onar onar yer· 
leştirHmesi ve aralarına cfo 
bolca talaş konması tembih 
olunmaldad11. 

Almanyaya başka yerlerden 
de kavun gönderilmektedir. 

Fakat Türk kavunları daha 
nefis olduğundan bunlara ko
laylıkla rekabet edeceği söy
lenmektedir. 

İşten Çıkarılınca .. 
Bir Şoför Öfkesini 
Arkadaşından Aldı 

Ahmet İsminde bir ıoför 
evvelce 1220 numaralı oto
mobilde çalışırken bir gün 
otomobil sahibi tarafından çı
kanlmış, yerine Haşim isminde 
bir şoför alınmıştır. 

Ahmet buna kızmış ve dün 
Ha~mi sustalı ile yanıli:!mıştır. 

Eniştesini Yaraladı 
Haşim isminde biri Beykoz

da eniştesi Mustafa Ef. nin 
bir demirle başını yarmıştır. 

Yetmiş Kuruş için 
Mehmet ve Uyan isminde 

iki kişi Galatada (70) kuruş 
için biribirlerini yaralamışlardır. 

Veni Hahambaşı 
Üç gün evvel ölen Becerano 

Ef. nin yerine Haham başılık 
için Edime ve İzmir. Boışha
hamlannm isimleri zikredil
melctedir. 

caktır. Bunya, boksör Se!a
mi ile karşılaşmış ve maçan 
yaraıınd:ı Sellımi döğllimekten 

vazgc.çerek hasmı galip ilin 
edilmişti. 

dan büyük bir ıpor taxahürü yır 
mıştır. Hava kahramanları KöP' 
rüden motörler1e Bebeğe 1relmltl' 
Bebek bahçesine alınmltfor •. ~ 
bütün ıporcular, binlerce ,bP" 

tarafından karşılanarak alkıtl_. 
mıtlardır. Tam saat altıda Galr 
tasııray, Beykoz, Anadolu, Bet 
Jerbeyf, Fenerbahçe denlzciJeıl 
futalarile denizde uzun bir ,J 
te:;kil etmişler, sonra çok caılf 
bir geçit resmi yapmıflardır. 

Misafirlerimiz bu tezahüratt .. 
çok mütehas•İs kalmışlarcbft 
Geçit resminden ve diğer ted 
hürattnn sonra hava knhramanlafl 
rece dokuzda otele dönmüşlerdifl 

Dar lfünun Oivamnda 
Dün Darülfünun Divanı saat 

ikiden altıya kadar uzun bil 
içtima yapmıştır. içtimada evveli 
Edebiyat Fakültesi müderri•I•' 
meclisince Fakülte reisliği nanı
zetliğine seçilen Ali Muzaffer v• 
Behçet Beylerden birisinin inti
habı meselesi konuşulmuı ve Ali 
Muzaffer B. ekıeriyetle reis intJ• 
hap olunmuş, vazifeye başla• 

mışbr. Diln tebliğ edilen Darül• 
fünun bütçesi Emin Muammer RI' 
şit B. tarafından axaya okunmuf 
ve bu esas dahilinde fakülteleri• 
hazırlanmaaı tebliğ edilmiştir. 

Bir Tehdit iddiası 
iki gün evvel Babıilide Arif 

Oruç Beye tecavüz edenler• 
tehdit mektubu gönderildiği, 

mektuplarda öldürülecekleri ya• 
zıldığı iddia olunmaktadır. 

irşat Heyetleri 
Kadın Birliği irşat heyetlerin

den Sarıyer köylerine giden heyet 
dün gelmif, orada bulunduğu mü .. 
detçe köylülere ilaç dağıtmlft 

ııhhi tavsiyelerde bıılunulmutlul• 

Bursada Bir Haydutluk 
Yalovadan Buraaya gelen d6rt 

otomobil yarı yolda ma.kell 
haydutların hücumuna uğramlft 

yolcuların paraları alınarak ••'" 
hverilmişlerdir. 

Vekiller Geliyorlar 
Milli Müdafaa ve Adliye Ve

killeri dün Anknrndan şehrimld 
hareket etmlılerdir. 

Bir Katilin Muhakemesi 
Geçenlerde Galatada bir mey 

hanede arkadatını yaralıyan v• 
meyhaneciyi öldüren hamal Nazi
fin muhnkemeaine baılanmıtbr• 
Bu adam evvelce de 7,S •eneye 
mahkum o1mu4tu.~ 

Yeni Matbuat Kanunu 
Yeni Matbuat Kanununun b• 

g<ln reımt gıaıetede intlşann& 

ihtimal verilmektedir. 

json Posta'nın Resimli Hik.igesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Yemiş İskelesi 
1 

-~--- _J 

1: Y cmlıçiler Haaan Bey... Bak Y emiı 1 2ı Y emlıoiler - Belediye iskeleyi yOksel-
1.keleıl çaknyor... Sular kıyıyt basbny~~ teoek amma bu aefer de ya~mur aulan, ıahll 

kerlnde kalacak. 

3: Yemifçiler - Buraya sağlam bir nh
tım lizım, fakat belediye yaptırmak iste
miyor. 

4: Haaan 8. Evet, buraya nbt•"' 
yapılmusa yemişler ve yemişçilik suya dil"' 
feC9k. 



7 Afustos 

Her gün 
Münderecatımzzın çok
lugundan dercedileme-

1 miştir. 
YENi KANUN VE 
CINA YETLER FASLI 

( e., tar ah 1 inci •aylada) 
li bir karar olmuştur. Bundan 
beı sene evvel intihar mesele· 
ıi nzerinde yaptığımız konfe
ranslar ve neşriyatta bu noktayı 
ehemmiyetle işaret etmiştim. 

·Keza muallim mektebi me· 
Eunlanmo terbiye kongresinde 
cinai vak'aların gazeteleı·de 
bertafsil neşredilmesinin bo· 
zuk sinirler üzerinde fena tesir 
yapacağını da izah etmi~tim. 

Bu, Ne Suretle Vaki Oluyor? 
Bazi mizaçlar vardır ki, bun· 

lar üzerinde telakkinin çok 
mühim rolü vardır. İradesi 
ıayıf olan bu nevi bilnyevi 
(psikopatlar) da ve isteriklerde 
telkin çok mühim rol oynar. 
Bizatihi ve harici telkinle, bun-
larda birçok tezahüratı asabi
ye görlilebilir. 

Marazt ruhiyat iizerinde 
tetkikatta bulunanlar, tarihte 
intihar salgınlarının, dans sal
gıulannın, apandisit salgınlan-
nın, mukaddes hicretlerin, bü
yük korkuların telkin sayesin
de intişar ettiğini görürler. 
Telkinlerde içtimai hadiseler, 
dinler, tarihi vak'alar dahi rol 
oynar. Bu nevi mizaçlarda 
telkinin tesiri yaşa göre de
ğişir. 

Bilhassa çocukluk yaşı, bülfiğ 
devresi telkine en müsait za
mandır. iradesi zayıf olanlar 
muhitin ufak bir ihtarı veya 
kendi ar:ıularının tatmin edil
meyişi karşısında derhal inti
har reaksiyonuna müracaat 
ederler. 

Bir ~evlOde Gidilirse ... 
Çünkü bunlar öyle şahıs

lardır ki muhakeme ve ida
re melekelerinde zaf vardır. 
Mevlude gidiniz: orada ufak 
bir ( Allah! ) sesi çıktığı 
uman evvelemirde sinirlilerin 
bu sadaya tebaiyet ettiğini 
görürsünüz. Bir tiyatro veya 
konserde aksıranlar, esniyen
ler, gülenler, kahkaha atan
lar da ölçüyü muhafaza edemi-

)'enler yine bu zayıf iradelilerdir. 

fşte karakteri zayıf olanlar 
llzerinde fiziyolojik olan esne
me ve gülme nasıl ölçüsüz bir 
ıurette sirayet ediyorsa; ke
der, neşe, açlık, şefkat, he
yecan azami nisbette bunlar 
arasında hakim oluyorsa; ce
miyetin intihar ve cinayet gibi 
içtimai hastalıkları da o nis
bette kuvvetle sirayet eder. 
Bilhassa harp, ihtilAI, iktısadi 
Zaruretler gibi umumt sinir 
tafiyeti tevlit eden amillerin 
lıükUmran olduğu zamanlarda 
bu gibi sirayetler dah.a çok 
iörUlilr. 

"Cbarcot,, ve son zamanlarda 
lnarazt ruhiyat üzerinde büyllk 
t~tkikler yapan "Bimbaum,, iç· 
tinıai inkılilplorın, marazi de· 
iİşrnelerin, medeni şerait ve 
ltıuhitin intiharlar üzerindeki 
tesirini ehemmiyetle kayde· 
diyorlar. 

Beş Sene Evvel Dediklerim 
Binaenaleyh bir marazi ru

hiyat mlltehassısı sıfatile bun
dan beş sene evvel yapbğım 
neşriyatta şu satırları ya.z
lllışbn:ı. 

" Matbuatın uhdesine teret
l~p eden vazife, pek mUhim-

r. Gazetelerin ilk sütunların· 
36 puntu ile intihar kah· 

anıa.ulan serıtızeıtlerini yaı· 

SON POSTA Sayfa 3 

Son Posta'nm al esi ~ Hakiki Büyüklük * l1 
Söz .. n Kısası 

1 - Amerikan tayyarecileri, 49 saat 
hnada kalarak bir hamlede Nnyorktan 
fatanbula reldller. 

2 - Haya kahramanlarına bu rauvaffa· 
kıyetlerinden bahHdildijl zaman kızarıyor, 
"Canım, zikre değmez. Bu munffakıyetimiı 
blslm •terimiz detlldir • Bil bu muvaf
fakıyetl tayyarenin fazla benzin almaaına 

3 - En büyük kahramanlığı, en büyQk 
tnazu ile karıılıyan bu genç bava kartal
ları, bl&e hakiki bQyilklüğün nerede oldu
tuau 18.tviyorlar. 

medyunuır. Meıele cesaret meseleal detil, 
benzin meselesidir ,, diyorlar. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLE 'İ 

GAZETELER 
İzmir Adliyesinde De 

Yeni Teşkilat Var 
lzmir, 6 (Hususi) - Burada 

gazeteleri tetkik için Adliyede 
Müddeiumumilik dairesinde 
yeni bir büro teşkil edildi. 

Yeni büroya ağır ceza aıa 
mülAıiuıi Zübeyde Hanımla, 
Müddeiumumi muavini Ziya 
B. memur edildiler ve dünden 
itibaren tetkikata başladılar. 

Komünistlik 
lzmirli Maznunların 

İfadeleri Alındı 

İzmir, 6 (Hususi) - Komü
nistlik beynnnamcleri dağıtmak 
<:ürmilc tevkif olunan maznun
ların ifadel~ri müstantiklik tn
rafından dün alındı. Ağır 
cezada muhakeme edilmeleri 
muhtemeldir. 

lzmirde Borsa intihabı 
İzmir, 6 ( Hususi ) - Dun 

yapılan Borsa intihabında fırke 
namzetleri Filibeli zade Rahmi 
Çömez oğlu Mustafa, Ziya, 
AlAiyeli Hıılim Şükrü ve Mu
zaffer Nurullah Beyler idare 
heyetine seçildiler. 

= 
mak, bilinmelidir ki, marazi 
hassasiyetler ilzerinde cidden 
elim tesirat basıl eder. Ro
manlar vasıtasile hüviyeti ah
lakiye ve seciyelerini kaybe
den biçarelere çok rastgeli
yoruz. 

İntiharlara kıymet vermemelr, 
bunu yapanları vatanı? menafii 
iiliy~ine hiyaoet ctmıı olmak-
la itham etmek, merasim yap
mamak, isimlerinden gazete
lerde kısaca, zabıta aUtunu 
arasında, nefretle bahsetmek 
gibi tedabiri zecriye intiharın 
men'i tevessüünde rol oynar. 
Binaenaleyh cemiyette terbi
yeciler, matbuat mUıtereken 
hareket etmelidir.,, 

Bundan dolayıdır ki, bugün 
elimize öyle vak'alar geçiyor 
ki gazetelerde okudukları ser
güzeşt romanlar~nın ve bilhas
sa cinai edebıyatın tesiratı 
nlbnda sinirleri bozulmUJtur. 
Hele siniri ve iradesi zayıfla· 
rın ellerine vereceğimiz ede
biyata çok dikkat etmeliyiz. 

Bulaşık hastalıklara kartı 
nasıl tedbir alıyorsak ondan 
daha kuvvetle sari olan içtimai 
hastalıklara karşı da v ki tad
birler almamız IAzımdır. A.kıl 
bıhıuıhbuı cemiyetleri bu 
nevi tetkllltın başmda eelir • 

-----------------------------------------------Ödemişte İki Kaza, iki Köy-
* Jfo Jfo •• 

/ünün Olümile Neticelendi 
İzmir, 6 ( Husust ) - Dün Ödemişin Elemedenler köyiln· 

den 18 yaşında Osman oğlu Mehmet Ali ormanda bir ağaç 

kesiyordu. 

Ağaç ansızın kökünden ayrılarak Alinin üıtllne düştD, 

zavallı çocuk beyni parçalanarak öldü. 

Yine Ödemişin Gergi nahiyesinde Karh oğlu Ali ta-

bancasile oynarken, silah ansızın patladı ve Ali karnından 
vurularak öldü. 

Boğday İşi 
( Baştnrafı 1 inci sayfada ) 

Vaziyet bu cepheden görü
lilnce akla Ziraat Bankası ge
lir. Zirnat Bankasının köylüden 
alacağı vardır. Bu parayı tahsil 

ettikten sonra yine köylüye 
ikraz edecek değil midir? 9 
halde Ziraat Bankası köylildel 

para yerine buğday alırsa, 
ortada değif miş birşey olrnı· 
yacaktır. Ziraat Bankası bu 

suretle fazla miktar buğdayı 
köylünün elinden almış bulu· 

ııursa, buğday meselesi de 
kendiliğinden halledilmiş olur. 

Ziraat Bankası Ne Yapacak? 
Ziraat bankası bu vazifeyi 

kabul etmiş ve işe başlamıştır. 

Bu işi başarmak için banka 

ayrı bir teşkilat vücude geti

recektir. Bu teşkilatın başına 

sabık Erzurum valisi Sabit B. 
getirilecektir. Bu t~kilat, ay

rıca köylerde, kasabalarda ve 

lstanbulda tesisat ve teşkilat 
yapacaktır. 

Bankanın alacağı buğdaylar 
köylerde ve kasabalarda ev· 

Hal edildi? 

1 

velce aşarcılarm kullandığı 
ambarlara, demiryolu boyunda 
yapılacak depolara, Haydar-

• 

paşa ve Derincede bulunan 
si!olCJra depo edilecektir. 

Fiat Meselesi 
Şimdi yalnız fiat meselesi 

kalır. Biz, hariçten gelen buğ-

dayın kilosundan ( 6 ) kuruş 

resim alırız. Bu, okka bnşına 

sekiz kuruş yapar. Banka la
tanbul piyasasını bu fiat üze-

rinden tesbit edilmiş addede
cek, diğer masarifini de nazarı 
dikkate alarak köylüden buğ
dayı (3-4) kuruşa alacaktır. 

Banka bu buğdayı maliyet 
fiatine ve hatta biraz zararma 
harice sevkedebilir. Banka. 

köylüyü kurtarmak için bir 
miktar zararı da göze alabilir. 

Hükumet, kendisine bu i~te 
azami yardımı göstere-:eği gibi 
zararına kaJ'fı da kolaylık ~öı

termekten çekinmiyecektir. 

Ümit ederiz ki bu ıekll hal 
teklif edilen diğer hal şekille-

rinin hepsinden daha ameli 
ve daha faydalı olacaktır. 

• • 
ister 

• 
inan, ister inanma! 

Dün çıkan bir yangın lktısadt buhranın büyük 
şehrin belli başlı semtle· bir tazyik hissettirdiği bu 
rinden birini daha silip zamanda, birçok aile yer
götilrdt1. Maçkada, Mura· siz, yurtsuz kaldı. 
diye gibi bir semt, gün· Bu neticeyi gördükten 
düz ortasında çıkan bir 
yanginla klll haline gelir· sonra Şehir Belediyeıinia 
H, ıehrin nisbeten daha hilA bir çalııma ve faaİl
uznk taraflarında çıkabi- yet sistemi kurabildiğino 
lecek yanıınlann ne elim ve mahut T erkoı bellıınıa 
neticeler doğurabilecejini her ne ıuretle olursa olıuo 
tahmin etmek güç değildir. yola ıetirilebilıcejine arbkı 

ister btmı, lmr inanma! 

ALMANYADA 
Kabinenin Sukutuna 

intizar Ediliyor 
Berlin, 5 (A.A) - Merkezi 

Almanyanın bazı mehafilinde 
daha şimdiden 19 Ağusto için 
yeni kabine listesinin hazırlan
makta olduğu haber veriliyor. 

Siyasi tazyik karşısında M. 
Bruningin çekileceği ve kabi
nenin düşeceği, BaşvekAlete 
M. Hugenberg'in getirileceği ve 
Brunning'in hariciye Nezaretine 
getirileceği söylenmektedir. 

Ziraat Bankası 
Çatlıyan Binanın T ah

kimin e Başlandı 
Ankara, 6 ( Husust ) - Bir 

buçuk milyon liraya mal olan 
Ziraat Banknsınm çatlamakta 
olduğu, hatta bu yüzden kasa 
dairesinin kapanmadığı zaman 
zaman mevzubahs olmuştu. 
Birkaç gilndenberi Ziraat Ban
kasının etrafında bilyük hen
dekler açılarak binanın tah
kimine ba~lanmıştı. Binanın 
altında aynca su top,antısı 

olduğu da anlaşılmıştır. 

Ankarada Bir Ana Mektebi 
Ankara, 6 ( Huıust ) -

Türk maarif cemiyetinin Yeni 
şe!ılrde teai8 ettiği Ana mek· 
tcbinio reımi küşadı yapıldı. 
Mera.1imde bazı sefirler ve 
meb'uslar hazır bulunmuıtur. 

Maarif Vekili 
İstanbula Gelip Bursaya 

Gidecek 

Ankara, 6 (Hususi) - Maa
rif Vekili ayın altısında lstan
bula ıidecektir. Esnt Bey bir
ka9 gl\n sonra da Borsaya 
gidecek •• orada kalacaktır. 

İzmirde Sıtma 
Son Günlerde Yatan
lann Adedi Faz laşh 

lımlr, 6 (Hususi) Karıı· 
yakadald sıtma l:mıire de 
sirayet etti. Karantine ve 
G~ıtepe civarında birçok kim
seler sıtmadan yatıyorlar. MO· 
cadeleye devam ediliyor. 

Karga Mücadelesi 
Gönen, ( Hususi ) - Ziraat 

ldareatnin tcıvikile burad4 
tiddetli bir kari• mücadelesi 
bqlamııbr. 

Ürpermeler 
Veren 
Bir Mecmua 

• • -
"Türkiye Turing ve Otomo 

bil Klöbli" isminde bir mecmu 
anın kapağından ıon sabnn 
kadar her sahifesini Ü§Uyerel 
gözden geçirdik. 

Yabancıların Tlirkiyeye kar 
tı ıevğisini ve alakasını çek 
mek için neşrelilen bu mecmu 
anın soğukluğu yanında, ker· 
tenkele bile sevimli , munis ve 
kanı sıcak bir mahlnk bilini 
alır. 

EvveJA mecmuanın tUrkçe ism 
yanlış: "Klöb,, değil, "Kulüp,, 
olacak. Terkip ve imlA türkçe 
olduğuna göre telaffuzun da 
tUrkçe olması lazımdır. Sade
ce 11T uring Klup,, denseydi 
bu itiraza IQzum kalmazdı. 

Mecmuanın her sayfası 

tertip ve imlA yanlı§larile do· 
ludur. Resimleri, kırk elli ıene 
evvel eski bir fotoğrafçı tara• 
fından çekilmiı k6tn lstanbul 
kartpostallannın soluk ve ao· 
ğuk birer Ucbbaıından ibaret. 

Mecmuanın tOrkçe kısmı 
bir nizamname, bir rapor ve 
kulllbUn idare heyetinin fo· 
toğrafiden ziyado karikattıre 
yakın resmiyle dolu. F ransııca 
kısmında nç dört makalo var. 
Bunların çoğu, .bult tarihi 
malümab sıralamış, ölQ bir 
üslfipla ve ihtiyar Ermeni 
fransızcasile yazılmış şeyler. 

Mecmuanın en zengin tarafı 
ilanlarıdır. Fakat bu ilAnlann 
da yüzde doksanı ecnebi mn
esseselere aittir. Türkiyede 
ecnebilere ecnebileri propa• 
ğanda ve tavsiye eder gibi, • 
kulnbnn gayesile iaıtihza eden 
bu sayfalan da kapabrsanız, 
mecmua elinizden bir bUI 
parçası gibi kayar. Bence 
Tfirkiye hakkında muzır neı· 
riyal yapanlar arasında bu 
mecmuayı çıkaranların da &Of' 

guya çekilmesi lhımgelir. 

Başvekil · 
ismet Pş. Bu Sabah 

Yalovadan Geldi 
Y alo•ada bulunan Bqveldl 

ismet Paıa bu ıabah şehri .. 
miıe gelmiş, lktısat ve 
Maliye Vekilleri de Yalovaya 
gitmiılerdir .Mecliı reisi Klzım 
Paşa da dün Y alovadan dön• 
mtlştUr. 

Bir Cinayet1 

Kin Yüzünden Bir 
Adamı Yaraladılar 
Galatada ~an Salih Is· 

minde biri dün Osman is• 
minde birini evvcl4 bıçakla böb· 
rekleri hizasından yaralamıı, 
sonra da baıına bir sandalye 
fırlatmıştır. Osmanın yaraları 
çok ağırdır. HAdiseye sebep 
eski bir kindir. 

Yeni Bir Kadm 
lnegölde posta müvenllitf 

yapan 22 yaşında Şevket Efendi· 
nin kız oldu~ anlaıılmışbr. 

ŞeYket Ef. babası erkek ço• 
cuk latedlkinden annesinin vak· 
tile bu hiyleye bat vurmuı oldu· 
ğunu ve küçüktenberl erkek 
gibi yaıadığtnı aöylemtştır. 

(Yarın) m Davası 
(Yarın) gazetesi aleyhinde 

açılan davalara diln bakılmış 
m 'yenin davaaı mUruru za.: 
mani sukut etmif, beledlye
n!n çb~ dava da Aiırccıaya 
hııval edllmi.H. 



Gece Yansı Yol Orta
sında Çıplak Bir Adam 

Bulundu 
Orbangul (Huaust) - Or

•anıui - Gemlik fOHıi llEe
rinden sece bir yolcu otmobili 
ıeç.iyormUf. Gecenin karaalıtı 
lçi~e çarıl çıplak bir adamm yol 
ortaaanda dikiJiverdiji 11Srulmllf. 
Yolcular fena halde korkmuş
lar. Ar. sonra bu adamın 
HU.eyin laminde bir meczup 
oldutu anlatılmııtır. 

Boynunda aıılı fotoifaf 
maldnetini andıran acayip bir 
neıne vardır. Meczup Htı
•eyinln otomobilin lnUne çtk
muı, bu makineyi yolculara 
f6ıtermek ve bir taraftan 
makineye aokulacak blr ço
cuJua &bir taraftan lalr llimi 
kil olarak çıkablleoetuıi 
ispat etmekmlt. Dthıya, baki
kat-ıı f eo Afıkı deltlene dol
mıya bqlaclı. 

Meczup Hüsegin t1e dlim 
gapma makinesi 

Yeni Bir kooperatif 
Balıkesir, (Hususi) - Biga

diçte köylUler tarafından bir 
Kooperatif kuruldu, ıermeyesi 
(4240) lirayı buldu. Kooperatif 
faaliyete başlamak O zeredir. 

Bir Çobanın Cinayeti 
Konya, - Aksarayın Ha

tunaaray yaylasında lsmail 
ojfo Mevlut isminde bir ço
ban kansının başka bir 
erkek?e mUnuebette bulun
duğunu hissetmif, kadını boğ
mak suretile öldürmüş ve 
yakalanmııbr. Çoban cUrmünU 
itiraf etmiıtir. 

Bir Olum Ve Bir iddia 
l:ı.mir, ( Husust) - Narhde

rede amelelik yapan Y anyalı 
15 yqında lızet isminde bir 
genç burada doktor Esat Be
ye mllracaat etmiş, ıınnga 
yapılacağı sırada ölmllıtUr. 

Hastalığın sıtma olduğu an
laıılmııtır. Fakat gencin bira
deri ölüme doktorun aebep 
olduğunu iddia etmiştir. 

Steaktan Kaçanlar 
l.zmir , ( Huıusi ) - Burada 

•enenin en sıcak günlerini ya
tıyoruz. Şehirde oturmak gUç
leşmittir . Halk bu yilr.den 
Çeşme plijlarına akın etmek
tedir. Birçok aileler oraya ta
ıınmış, otellerde yerleşmiştir. 

Uzum Mubayaatı 
l.zmir, (Husuıi) - Müskirat 

lnhiaar idaresi on beş gllne 
kadar yaf Dzllm mübayaabna 
l»qhyacaktır. Mubayaat ilk 
......ıı Bopuyadan yapıla· 

SON POSTA 
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•• danada ankat 1 Oamaıı Be,tn k.-1 heyaıutta Pvtev Ali c.lal Beyin 

1 
uraa Etfal)·e MU-

1 
idirne Maarif Mll-

Abmet Sabri JSvln rbanl llel&hat H. Beyin ofl• Y•uf ı ofl9 llNamut durünllu kerlmeel dllrliaGa rilu 
!tlu Orhan B. leıliaaıı 8. - T.ffaİ' 8. ladJ7e H. Maott ıt: 

l ahir Vehbi B. Kıııltoprakta 

Samim B. 

Bisikleti Kim icat Etti? 7-9YaşındaEnZeki Ço- 1 Deniz Kenarında 

cuklarımız Kimlerdir? 

Ür.erinE ltindi;iniz, ıeve 
seve ıezditf nlr. bialkletl kim 
icat etti bilir miainiz? 

Her mahldkun oldutu rlbi 
sevimli bisikletin de bir ço
cukluiu Yardır. 1834 tetrini
evvelinde Karlllsfiruhede pyanı 
dikkat bir hld~e oldu. Sabah 
erkenden sokağa çıkanlar uzun 
boylu, ten çehreli, ılHııdir 
şapkalı bir adamın tahta te
kerlekli bir sehpa üzerinde 
oturdutunu ve ayaklarile bunu 
ıttiğini gördüler. Blitnn ma
halle çocukları bunu seyre 
dalmıf, fakat hiçbiri bu yeni 
keıfin ne olduğunu anlama
mıf b. Hatta bunlardan bazıları 
silindir f&pkalı bu adamla eğ
lenmekten de geri kalmamıfh. 

Tahta sehpa üzerinde otu
ran tahıs bugün biıikletin ilk 
mucidi 1ayılan orman muha
fızı (Karl Frayherfon 11Drays11) 

idi. Tahtadan yapbğı bu ma
kinesinin hareketi buıUnkü 
ı hi pedallar· vasıtaaile deiil 
kendisinin ayaklarile yeri itme
si sayesinde temin ediliyordu. 
Fakat makine yine yayan ıi
denlerle yarıp ıidebilecek bir 
süratte idi. 

Fakat uıl mtıhlm hatve 
1885 de lskoçyalı baytar (Dan
lopi) tarafından atılabildi. 

Bu ketif dahi bugün bir 
hikAye mevzuu tqkil etmek
ten kurtulamadı. Fakat bir 
teaadllf buna nihayet Yerdi. 
Danlopin oğlu bir gtlıı baba
sının biıikletine çarpmlf Ye 
onu dUılirmUştU. Babası bu 
hali ı&rünce aklına yeni bir 
şey geldi ve hemen •ucuk 
ıeklindeki tekerlek muhafar.a
larına bir tulumba boruau va
sıtasilcı hava ıevkettti. V • 
sonra bava •evkettiği deliği 
bağladı. Ve bunu tekerlekle
rin üzerine iyice raptetti. 

1ıte timdiki bisiklet Danlo
pın makinesinin ufak bir te
klmUllinden hasıl oldu. 

Bilmecemizde kaza-

Suallerimize Tam Cevap Veren Yavrulara Gazetemiz 
Tarafmdan ZekA Madalyası Verileoektir 

& aekl çocuk milaabakamıaa alt sualler evelld hafta bltmlıtl. 
Su~ 1 - 9 yapıdaki çocuklara sordutumuz ıu;llerln haldkt qenp
luıoı nepedlyoruz. Bu cevapları tamamen ·uya /ılbde on bata ile •e
reo klflk , .. ruıarın lıJm ye r~lerlnl netre lyorua. Bu 1a•rulara 
ai'Httemls tarafından birer Zeld lıladalya11 verilecektir. Madalyalar 
raptırılmalıte.clır. MOaabaka bftiP• bGtcln kaıananlara birden teni 
edll•oektlr. Gelecek hafta da ~t_\,~ 7aııada madalya kazanan çocuk
larııs lllm ft rulmlerl n .. redilMektlr. 

Sordutumus ıuallerln ee•aplan ,..nlardırı 

SUAL CEVAP 
1 - l.todaı laarWıtde Ttlrld.7e Aaa• 

dol•.. lfaaıt deYletlerle harbettl ? 
ı - 1.m•t Pata kimdir P 
$ - lllUet llecllal Relel ld•dlr? 
' - ffllkt....t .... ec1 • .t11ftar? 
5 - a.cel baıırt aenlmde 1apıhr? 
' - Sltllç Ded- yapıla ? 
7 - Patatea aere4en flJls ~ıkarır 1 

1 - Pamuk aerede çıkar? 

9 - Xatlırhs fıydıaı var mıdır? 

ıt - fi.ek aetlen .tur? 
11 '1' i~efia bç &7a,fı -.ardır i' 
ıt • -4nti•n 1>.Wan bti9ka •e •llrlf 1 
ıs -:- bpek blr defada lıaç ,.,. .. 

yapar? 
1' - I• lta,tlk laayvaa .....,..... ? 
15 - Kedi banrt aedlade jJim.m 

yaparP 
11 - K.ttr Hdea olur ? 

17 - T1rld7ealn b6)'9k .. hrl hHV 
al4JrP 

11 - Ada neye derler ? 

1' - lınnır Deroclodlr ? 
20 - Tlrklyecle bir nehir 1.aml aiylo

ylnk. 
21 - Tllrktyede bir ıaıteto lamt eö7 

leyi Diz. 
22 - Ga&llik nlç.ln takarlar? 

25 - KaYUn nerede ltlylr? 

~ki çocuklardıın tlii•r 

1 - lqUlz, Yuau. Phaaıs. 
, - , .... kil. 
1 - ltbım Pata. 
4 - Aakarada. 
' - Y U Ye HDIUaUrda. 
6 - IGt, ~er •e plrlaela blrlet· 

auladea h&aıl oı .... 
7 - KıbukJarıa4a aenut bulunan 

r•Jerden. 
• - Atlana, lleraln •e r•rp aahllle· 

rMıde ~· 
t ..,. ltuflana fa'41aaı nrehr. Tarla-

ı..- '"'#-an kstlan 1erler. 
1t - Jp.kb8oeiloden. 
tJ - 1'laef'la 4 &)'afı .ardır. 
ıt - Balmumu. 

11 - 6 rnru. 
H- PiL 

16 - Yasın. 
1' - Merkeple beyrfrl• ltlrl.,ae

aladaa a,&aıl olur. 
17 - l.tı•buJ. 

11 - 4 tarafı au lle çenll•• kare 
parf&9111a ada derler. 

1' - Anadolunun rarbında bulunur. 
20 - Kaul ırmak. 

21 - Son Peata, 

22 - Gözleri bezuk olanlar uuklan 
.. yılnatlan rlrmek ı,ın takarlar. 

13 - Twlada klkUade bllyGr. 

•z11nıınl1tr ftJl•<»k ita/ta 

Bu Haftaki Bilmecemiz 
Bu Resimde Ne Yanlışlar Var, Bulun 

Bu reılmde ressamımıı bir takım yanhılar yapmııtır. Bu 
yanlııları arayıp bulunur. ye bir kiğıda yazıp bize bildiriniz. 

Yanlıtlan tamamen bulan yavrulardan kur'a Ue birinciliği kazanan 
bir kol aaati, diler elli kişiye muht~lif hediyeler verilecektir. 

CeYaplarnııı on bet lfOn içinde ldarehanemiıde bilmece 
muUrrlrlllha• ı&nderhalz. 

Deni~ unarıada luımlardan 

kale ~ gaoralar 

Aman Ne Tuhaf 
iki Dilenci 

Bir ktıçllk kız - Bu kuruşu 
hanpiri vereyim?. 

Dtlenclnin biri - Arkada
pma Veriiıir.. Ben artık mahal-
leyl terkedlyorum. -Bugiln ar
kadaşımı evlere takdime çıktım. 

imtihanda 
Mualllm - Galip Efendi!. 

Tahlil et bakayım: 
" Halit kendisine hediye 

edilen aaati almadı.,, Burada 
Halit nedir? 

Cocuk - Avanağm biri.. 

GözU Kaçmakta 
Anne - Oğlum, erkenden 

böyle nereye!. 
Çocuk - Şimdi relirim. 

Bakayım mektep tatil mi?. 
Anne - Mektep neden ta

til olsun?. 
Çocuk - Riyaziye mual

limimiz ( eğer cumartesi va
zifeler gelmezse sizi mektebe 
almam hal. ) demişti de ... 

HAiis Baba Dostu 
Ahmet Ağaya para lAzım 

olmuıtu. Salamondcm istedi. 
Bu eski baba dostu derhal : 

- Hay hay.. nekadar iati
yorsun? Dedi. 

- Yn1 lira .. 
- Pek Ali, al.. Llkin ıon-

ra yUz elli isterim ha 1. 
Ahmet ağa razı oldu. Pa

rayı alıp kapıdan çıkarken 
Salamon arkadan seslendi: 

- Ahmet Ağa bel. Baba-
uUen çok ahbaplığımız vardı. 
Senin borçlanmam istemem. 
Hazır elinde para varken yUz 
lirayı ver, ellisini de ıonra 

alırım ... 
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Şlmdcn aonra Son Poata Kllbllne 
ua olabilmek için her hafta bu 
aayfada Detıedeceğ'lmb: kupoalardaa 
dl>r tane toplayıp retlrmek •eya 
r5ndermtk lhımdır. 811 lıupoalan 

kea!p toplaJııu&. 
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11 Bir Cevap ] 

' Bir Türk 
Taggarecisinin 
Cevabı 

Yazan : Tayyareci 
HAYRÜNNAS 

( e., tarafı 1 inci aayf ada) 

Tayyarecilik Aleminde: Tay· 
yareler ve tayyarecilik terakki 

ve tekemmlil ettikten sonra 
bir tayyarenin kırk dokuz sa
atlik bir uçuı yapması, lrme· 

rikadan kalkıp İstanbula gel• 
mesi fevkallde bir hadise 
değildir. Bu, yalnız muvaffa

kıyetli bir mukavemet uçuşun
dan ibarettir. 

Türk tayyarecilerinin, tay· 
yareciliğin ilk devirlerin· 
de yaptıkları lstanbul - Mısır 
seyahatinin kıymeti bundan 

çok yilksektir. Bu vatanın is
tikllli uğrunda tayyarelerinin 
kanat bezlerine patates ve 
paça •uyu sürerek uçan, kar· 
şısında mükemmel evsafa ma· 

lik bir düşmanla havada çar· 
pııan ve tefavvuku havaiyeyl 
kazanıp düşmanın toprakları· 
mııa havadan taarru:ı.larına 

mlni olan TUrk tayyarecileri 
kahramanlığın birer timsalidir. 
Bir Amerikalı tayyarenin mem· 
leketimlze gelmeıile dlinUn 
fedaklrhklarını, kahramanla· 
nnı unutmak nankörlüktür. 

Dllnyayı hayrette bırakan 

bu muazzam inkılabı doğuran, 
hlrlkalar yaratan da TürkOn 

ar.mi, cesareti, kahramanlığı 
ve fedakirlığıdır. Türk genç• 
liğidir. Bu vatanda yaşıyan 
nice kahramanlar vardır. Bu 
memlekette nice müstait ve 
kabiliyetli zekilar mevcuttur· 
Bu zavallılar istidatlarını, 

kabiliyetlerini göstermek içio 
ne müsait bir muhit, ne d• 

bir teşvik görmüyorlar. Yaloiı 
şahı1 teıebbUslerine müşkUlat 
çıkarılmamasını istiyorlar. B11ı 
kifidir. 

Bundan dört ıene e~el 
Eskişehir - Tahran seyahatiol 
muvaffakıyetle yapan bir filo' 
muz avdetten sonra uzun bit 
seyahati havai yapmak, Ruf 
ya ve Avrupa tehirlerini da' 
)aşmak istemişti. Münasip g'.' 
rülmedi. Ve bunun gibi birç~ 
teşebbüslerde bulunuldu. HeJ" 
sinin arzusu hayallerinde fi 
kalplerinde kaldı. Bunl-' 

bilmeden, memleketin Umit ., 
istikbali olan gençliği ve tDf 
yarecileri rencide etmek h•t 
ta bir genç tayyıırecimiz t<İ 
kıp böyle bir teşebbüste b' 
lunup ta hükumet ona bir tlf 
ıare mi almadı? .. Demek ayı~ 
Bir defa bu gibi uçuşlal"' 
muvaffakıyetin üçte ikisi ti 

yareye aittir. 
Kendi memleketinde fab 

kası olmıyan bir milletin b:at' 
ten satın aldığımız tayyare I 
yapacağımız uçuştan kaza~ 
ğımız ıerefin yarısı tayY- J 
yapan fabrikaya ve hükfı,.,. 
ait olacC?ktır. 

Gazetenin başmakaıJ 
doldurmak için bir güıı 
velki ziyafetlerin verdiği ~ 
murlukla masa başında e 
esniye gözünün biri yarı f. 
palı eline kalemi alıp lı 
yazmak doğru değiloir. Ç~ .~ 
matbuatın her sayıfası Y 4

., 

tarihılnaılan için liirer 

olacaktır. " 
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Kari Gözile Dünyada Nil er Olup Bitiyor ? 
Gördüklerimiz 

-B-ugd-ay-Me-se-lesi-ne -Dai-r Alman Başvekili Çelik Miğf erl°ler 
Birkaç gündenberl muhterem Ed s N 

Ceridenizde köylüleri kurtarmak Hu·· cum ı·yor·, on ut ran-
lçin buğday mahsulilnün fa~la 
•atışının temini hususundaki Mıl-

!~t Meclisinin fikirlerini, H !aı ve s 1 z 1 a r ı n H o ş u n a G ı· t t ı· lktıaat Vekaletlerinin dutuncele-
rinl okudum. Bu dütllnceler Ziraat 
Bankuının matlubu miktar k8y-
1Gden butday mubayaa etmeai, 
h'1knmetin verrl için mahıuln lkl 
kuru' fazlasına alması fabrika
lar da bu mali vererek bu lki 
kurutları tahıil etmeıinden lba· 
rettir ki bunların hepiıl de çok 
fayda veremiyecek dllşüncelerdir. 
Bu aibi meaailde bu itlerle met• 
ıul kimselerin fikirlerine mfira• 
taat edilıe daha lyl bir uıul 
bulunacaj'ında ıilphe etmem. 

Samıua 

Recep 

Ankara Otomobilleri Pahalı 
Ankarada takıi ücretleri çok 

Pahahdır. T:ıksi ilk açılıtta elll 
Mlruş yazmaktadsr. Otomobile 
rece blnilditi takdirde 25 kuruf 
ta Q'ece :ıammı llive edilmekte· 
dir. Yani otomobile biner binmez 
75 kuruş yazmaktadır. Ankaranın 
yolları asfalt ye parkedir. fıtan· 
bul yollarından muntazamdır. 
Buna rağmen takıl flatlerl fstan
bula nazaran fkl Qç miılidlr. Bu 
vuiyetten halk çok tikiyetçidir. 
Belediyenin bu iti• metıul ol
ınaaı Hizımdır. ----
Tramvayda Bir Vekarsızhk 

Dün Beyazıt tramvay tevak
kuf mahallinde ıahit olduj'um 
••yanı esef bir vak'ayı kaydet
ıneden nefsimi menedemedim. 

Vak'a, bir gencin diğer birlıl
ne hakınz yere takırtılı bir ıille 
atması ve bu kifi gelmiyormut 
ıtbi en galiz ıözlerlc küfür et· 
ınesidir. 

Bu gencin tar(•. h~reketl or~
da bulunanların !J<amılen tee11u· 
rünü mucip olmuştur. Şurasını da 
llivc edeyim ki tokadı atan çe
limsiz bir insan, tokadı yeyen 
lae sıürbüz ve ıporcu bir deli-
kanlı idi. 

Birinin vekauızlığı ne derece 
,ayanı nefret ıörüldü lae abil· 
rünün aeMnet ve vekarı o derece 
takdir olundu. Cümhuriyet mah· 
kemesi önünde •nhadetini kabul 
ettiğim bu vak'ayı Son Postaya 
yazmaktan nefsimi mennede· 
medim. 

MuıUlm: 

Ferit 

Alman Baıvekill M. (Brtln· 
nig) telsizle Alman halkına 
ılSylcmeıi beklenen nutkunu 
vermittir. Bqvekil, bu nut
kunda Pariıteki muhaYerelerin 
manas; barice çıkmamıf, Çelik 
miğfer teıkiliboın Alman~~>'! 

bir uçuruma ıUrOkliyebllecegını 
söylemiştir. Fransızlar bu nutuk
tan memnun görilnmektediı'ler. 

Nutukta, huıuıl eşhasın 
bankalara Yerdikleri paraları 
ayın beşinde.nberl . ~er~estçe 
çekebileceklerı blldırılmıı ve 
Alman hükumetinin ıon haftlar· 
daki mesaiıi kaydolunmuıtur. 
Başvekil, Almanyayı beynelmi· 
lel siy mlişarektinin kurtarabi· 
Ieceğinl söylemiştir. .. 

KomUnistlerle milliyetper· 
verler arasında dokuz ağustoı· 
ta hadiseler çıkmaması için ted- , 
birler alınmıştır. . 
ispanya 
Vaziyeti 
Yine Karışık 

ispanya meb'usları, lıpanya 
cumhuriyetinin ilAmna takad
düm eden günlerde iıyan eden 
fakat tutularak idam olunan 
Galan ve Grayia fımirtdeki 
zabitlerin isimlerini Millet Mec· 
lisine hAkkottirmiye dair veri· 
len bir takriri kabul etmlıtir. 

Diğer taraftan Sevil hapiı· 
hanesinde bir isyan çıknuıtır. 

Fakat derhal celbedflen •· 
kerler, hapislere tttfeklerlnl 
çevirince gürUltU durmuıtur. 
Fakat bina eıki olduğundan 
tehlike savu,turulmuı delildir. 

Hadisenin sebebi, •on defa 
tayyare kararglhında llyao 
edenlerden Radanın hapiıha· 
neden kaybolmasıdır. 

Yeniden birtakım ıreYlor 
olmuıtur. lnıillı mehafilf, Mad
rit ile Barselon arasında meY· 

K ·ı · · d R" cut anlaşamamazlıktan endiıe 
arı erımız en ıcamız t etmektedirler. Maamafih Millet 

''SON POSTA,, ya ~öndereccğlnlı: Meclisinin bu anlaşa-~ . : azlıtı 
mektupl:ırın zarfları ilıerlne içindeki halledeceg· ini ıannedi. ar. 
yazının mahiyetini işaret t'dlnlz. Bil-

mece midir, Hanım teyxeye mi aittir, Sırbı·standa 
dareyl mi allkad r eder, tahrir 

aıüdürlilğüne mi hitap ediyor? Bu • 

noktayı kaydederaeııl.ı vaı:ifeml:ııl l dare 
"olaylıı,tırmı' oluraunuı:. Karllerimlı:· 

L.:.:de="~-bı-ıh_a_•·_·_b_u __ "_ok_t_•Y_•_d_ık_k_•t-1 De•aı·şı·yor etmelerini tekrar rica ~dcrlıt. O 
Sırp kıralı, Sırblıtandald 
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KUC KTAn 

hakkında beyanatta bu1unmuı, 
bugiinkU idarenin muvakkat 
olduğunu kayit ve zamanı sre· 
lince memleketin ihtiyacı ile 
mUnaslp bir idare tekli kuru· 
lacağını bildirmiı, fakat fena 
neticeler veren eski ıekle 
dönlllmlveceğini ıöyle~iıtir. 

IUCAÖI 
SERVER· BEDi ,. 

a• • ı d fen't Nerminl } cevap vermiyordu. • "'zıyor ar ı. ' . 1 d 
a 0h d' .. · u ı ona oıek- Nadıre, son ıaman ar a • reme 1gı ıı n er 
tup yazıyordu. Açıkça iııkane Nermine bir s~s~izlik ge.Idlğinl 
ctimlcleri ihtiva etmiyen bu görllyor, F erıdın tesırlerlnl 
nıektupların her sııtırında, için 61çUyordu. 
için yenan bir adamın harice Nermin, bir gUn, uıun .uzun 
ıııan büyllk hUmması yardı. dUtUndUkten ıonr~, . Nadıreye 

Nadire gUlilyor, alllilyor Ye ıu cnmleyi ı5ylemışti: 
Nermine diyordu ki: - Ben Feridi, Fahire tercih 

- Oğlan fitili aldJ. Artık ederim. 
linden kurtulamazsın. Nadire bağırdı: 

Fakat F eridin bu tarzda - O... ileri gidiyor un! 
b h l - Hayır, .amiml ı6yliyo• 

• ıedilmesinden bot anlQıyaD 
Nernıin ıuauyor, dllflhıDyor, rum. 

İspanyada Kargaşalıklar Bir 
Türlü Nihayet Bulmuyor 

lapanyadaki kargafalıkların en büyüğil Andloı.panın merkezi olan 
"Seville,, tehrinde olmuştur. Burada anarşi.tlerle komünistler ıokak· 
!arda polislerle müteaddit defalar çarpışmıtlardır. Bu remim ıokak 
kavıalarından birini g~S.termektedir. 

Amerikanın 
Meşhur Bir 
Haydudu 

1 

l 

Amerikanın methur .. kilerin
den Jack Deamond geçende AY· 
Avrupaya bir 1eyabat yapmak 
lltemlı. Fakat kabul edllmlyerek 
geri gBnderllmişti. Amerlkaya 
daner dönmez, bir çiftliği ıoy· 
makla ma:ınun olarak tnklf edil
di. Fakat mahkemede beraet etti. 
Halbuki bu adam, fokavette rlS
kor kırmıt olmakla maruftur ve 

- Neden? Avrupa terbiyesi 
ıörmllt bir adama bir mahalle 
çocuğu tercih edilir mi? 

Nermin 9iddetle cevap yerdi: 
- Mahalle çocuğu değil o. 

Mektuplarını okumuyor musun? 
Nadir6 ıülilmst:di; 
- Evet. Güzel yuıyor. 

Bana da blSyle mektuplar ya· 
zılmuını fıterdim. Fakat aenin 
yaşında, ıenin kadar ıevllmiye 
muhtaç olsaydım. 

- Sen sevilmek iıtemeı 

miıln? 
- Senin kadar detil. 
- Seni sevenler çok 

mudur? 
Nadirenin glSzleri daldı. Ci-

ıara dumanlan arasında yUıO 
mat bir kurıunt heykel ıf bl 
h reketaizdi. Ağır ağır glllllm· 

Dünyanın 

En Zengin 
Adamı 

Hlndiıbuun en senıin Raca· 
luından Kalaala Racaıı, reçen 
ıGn tayyare ile lnılltoreye gel
•ittir. Bu adamın aenellk ıahıi 
varidatı 40 milyon Tilrk liraaı 

tahmin edilmektedir. 

-===--'°'""'=---------------düımanlarının aldürmemeal için 

] 
muhafa altında evine 1r8tilrOl
müştür. 

sedi. Sonra birdenbire ciga
rasını tablanın içine atarak 
bağırdı; · 

- Sev, ıevil... Anlıyor mu
ıun? Y qamak budur. Kimi 
ıeversen sev, kim seni ıeverse 
B vsin. Bu çocuk seni ıeviyor. 
Görüyorum ki ıen de ona 
llkayt değilsin. G6zllnü kapa, 
kusurlannı görme ve aev. 
Kendini aldat. Yalan ıöyle
mek zevktir değil mi? insanın 
kendi kendine ıöylediği yalan
lar daha zevklidir. Hem bu 
çocuğun neıi Yar? 

- Demin mahalle çocuğu 
diyordun. 

- Öyle de olsa ne zararı 
var? Mahalle çocuklarının kal
bi yok mu? Hem, bakaana, 
hiç kadın tecrtıbeıi yolcmuŞ. 

Şeyfa 5 

Kadın Ve Kalp işleri 

Bir Erkek Karıs ndan 
ele ek iyebilir? 

Kadmda Aranan Vasıflar 
Bir erkek karısından ne 

bekler? 
Bu sualin cevabı erkeğine 

göre değişir. Amele bir ko· 
canın beklediği ıoyle, bir 
burjuva erkeğin k~rısından 
beklediği şey, şÜpliesiz ayni 
deiildir. 

Fakat bntün erkeklerin 
kadınlardan bel<ledikİerl mÜş· 
terek bazı ıeyler de yok 
dejildir. 

ı - Her erkek karısının 
iyi bir anne olmaıını ister. 
Punu istemek her erketin 
hakkıdır. Buna imkan Yermek 
için, erkek evinin bftyUk yU· 
kllnü üzerine alır. Karısına 
birçok mUsaadelerde bulunur. 
Fakat bazı kadınlar, bu vazi-
felerini ihmal ederler. Bazılari 
anne olmaktaıı kaçarlar. Baıı
ları da, gençliklerini yaşamak 
veelleaile, çocuklarını dadıla
rının eline bırakarak, Takitle· 
rlnl dans aalonlarında, çaylar
da poker masalarında, ıinema
larda geçirirler. Analığım yap
mıyan kadının evi yıkılırsa, 
bundan mes'ul olan e!bette 
erkek değildir. 

Her erkek karısından eVinln 
idaresini bekler. Kadın, koca• 
ıı gibi dışarıda çalışmıyoraa, 

evine o da birşey getirmiyor
aa, kendisine diişen vaılfe 
evin idaresidir. 

Erkek karııının namuslu ve 
ıadık olmasını ister. Aşk kıa
kançtır. İzdivaç inhisan istilzam 
eder. Evlenen erkek karısının 
sadakat ve namusundan emin 
olmak ihtiyacındadır. Bu, ad,. 
mm en tabii ve içtimat hakkı 
gibi görUnUr. 

Bu Uç esaslı noktadan son• 
ra, her erkeğin evlenirken 
karısından beklediği şeyler 
başka başkadır. 

Fakat her erkeğin izdivacın 
tabii neticesi olan bir takılQ 
hareketler vardır ki, onlan 
karısında bulmayı t bii adde
der. Kadın bu ta bit vasıflan da 
haiz değilse, evin temeli kuY· 
vetli olamnz. 

Evlenenler, bu esaslı nok· 
talarda ıukutu hayale uğra· 
ıııauarsc, ev gemisini dalgalı 
denizde de yUrütehilir. 

Hanımtegze 

Ç'ocuk Çamaşırları 

• 
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Çocuklarınıun iç çanıaşır

larını böyle yaptırınız. Bu 
çamaıır tek bir gömlektir. 
Don tarafı arkadan düğmeli .. 
dir. Bu ıuretle çocuğun ikide 
bir donunun düşmesine imkAn 

Mahalle çocukları böyle ol
IQBZ. Bu acaip bir çocuk 
canım. Atıf onun için budala 
diyordu. Hayır, budala değil... 
Bu mektupları bir budala 
yaıamaz. Artist ruhlu çocuk 
bu. Sevmeııini yalnız bunlar 
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kalmaz. 

bilirler. Fakat, dikkat et ha, 
bunlar kadar da çabuk unu· 
tanı yoktur. 

- Unutmaması iç.in ne }'&• 

payım? 

( Ark~sı \•ar ) 
---=====-=============-=-----=-~==~ 
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SON POSTA 
• 

Buhara Emirinin Bizi 
derdiği Memurları 

Karşılamıya Gön
Eşkiya Soymuştu. 

YAZAN: M. KAZIM 
-56-

Kılavuz ekmeği alarak 
GptG, başına silrdO. Sonra 
cebinden bir kiğıt para çıka· 
orak çocuğa verdi. 

Demek ki Buharada da kAtıt 
para kullanılıyordu. Çocuiu 
geçer geçmez yol boyuna 
çömelmiş bir ıürli kadın ile 
knrşılaşbk; anl~ılmaz kelime
ler ile bir §eyler okuyarak 
dileniyorlardı. Şark ıehirle
rinde seyahat ederseniz maal
esef bu manzara ile her za
man karşılaıırsınız. ... 

Köyde pek az kaldıktan son
ra yola devam ettik ve ak,am 
aaat llçte "Kimsan,, şehrine 

vardık. Çarşı ve sokaklarda 
kadın erkek, çoluk çocuk he
men bütün halk dizilmi91 selim 
veriyordu. Bizi şehrin muteber 
tüccarlarından birinin köşkün
de misafir ettiler. Hakikati 
halde kaldığımız yer bir köşk
ten ziyade süslüce, küçük bir 
sarayı andırıyordu. Direk sll
tunları, duvarları, kapıları ve 
pe :ı cereleri hep süslll ve na
kışlı idi. Yerlilerin mimarlıkta, 
marangozlukta ve boyacı
lıkt:ı çok mahir oldukları gö
rülüyordu. 

* Buharada erkekler yeşil, mor, 

Tiirkistancl• Aktublnla Şehri 

Fakat akşam llzeri başka bir- de bizi lıtikbale gelmiı olan 
haber karşısında kaldık: memurlann da alhnlı ve ail-

Elli atlının teıkil ettiği bir mlltlO kemerleri ile miri hay· 
haydut kafilesi b~im bulun- vanlarını gaspetmişler. 
duğumuz köy ile Kakır ara- Bu da no demekti? 
sında rastgeldikleri yolcuları Böyle payıtahta yakın bir 
soyduktan sonra Kakır köyün- noktada hükQmet memurları· 

l mn eıkıya tarafından soyul
muı bizim cidden hayretimizi 
mucip oldu. Kendi kendimize: 

- Acaba Buhara Emlri ile 
lnailizler aruında bld yolda 
bulana uğratmak için bir 
plln mı tertip edilmlıtir, di
ye dn1nndnk. 

Filhakika eşkıyanın bize 
yapılacak baıkım e~An umu· 
miyedcn gizlemek için eneli 
hnkümet memurlarına taarruz 
etmiş garnnmesi imkAn hari
cinde bir ıey değildi. Bu va· 
ziyet kar11sında ilk itim bit
tabi kafilenin emnly tini dtı
ıllnmek oldu. 

latanbuldan aynlırken ya
nımda güzel bir tabancam var
dı. Fakat bunu Klbilde beni 
ziyarete gelen Efgan kabile
lerinden birbım relalne hediye 
etmiştim. 

( Mabada yuıa) 

Dün . Koca Bir Türk Mahallesi 
Daha Kül Oldu 

' Baştarafı 1 inci aayf •.da ) 1 sayesinde yangının ömril bit- J kurtarmak gayretlle aokata 
Yangmm Sayrı mişti. Fakat tam 75 evle 7 atılan aynalar, gardrop ve 

Yangın İkinci Yeni sokaktan dükkin da kili olmuı bulunu- dolaplar, kanape ve koltuk
çıktıktan sonra muntazam bir yordu. ŞnkUr ki alevler ara- ların büyük tarakalarla ıo-
seyir ile kısmen ıağa sola sında yanan olmadı, kaklara düşmeleri ve parça-
kısmen de merkezden 

1

kenar~ Yalnız evinde hasta yatan lanmalıırı cidden hilzlln veren 

Ağustos 1 
:!' 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
lf. lf. ~ 

• 
Sorunuz, izahat lznız 

Son Posta K rilerin Mektep Müşküllerini Bal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? 8' 
aene tab.ilinizi ikmal etmek Qzere hangi mektebe girınek 
iatiyoraunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etmek üzere blltiln mektepler hakkında her tnrll 
maliimah vermiye amadedir Mektebinizi seçmeden ef' 
vel bize sorunuz ve 1ıirmek iatediğiniz mektep hakkıııdl 
bizden malumat iıteyiniz. 
Yalnız cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffetme~ 
unutmayınız . 

* EvvalA Tahsilinizi Bitiriniz 1 herhaart btr mektebe a'frebntr 

Üçüncü Mektepten mezun l ~::~e.,!'a1~1~ .:-.ucc::,ae lir:~: 
Sabahaddin Efendiye: cejiaizl u.nnetmlyorus 

ilk Mektepten Çıkar çJkmu 
m .. lek mektebi aramak doaru -tr 
detlldlr. Bu tahsil ile •e ba Çocuğunuzu Okutunuz 
yqta ırlrecetfniı: meslek melde-
blnden herhalde kuvvetli bir Mudanyada Girit muhacirle-
.. n'atklr •!la adam olarak çıka- rinden Hüseyi~ oğlu İbrahiıJI 
ma111oız. Şimdiki halde orta Beye: 
mektebe giriniz. Orta mektebi 
bitirdikten •onra lntbap edece• Daha iki HDe dltlnlı;I •ık•-

rak çocu:.ırn .. uzun orta tab.t• 
~nlz mealeğl ye ~receğlnlz mek· a--
tebl kararlaıtınraınıı;. bitirmealne gayret etmelialnl• 

>f- Orta tahaili bitirmedikçe hiç blt 
Hangi Mektebe Gireyim? mektebe ıfrmeaiıı• ımkln yok-

tur. Bu sene muallim, uk., 
Tekirdağında Zeki Beye: 
Taballe hnesini:ıe rağmaa 

uzri rahat.ızhj1nızm ckumanıza 

mlnl oln.aaı tee11üre f&yandır. 
Fakat a1keri mektepten gayri 

mekteplerile ve Uaelere de mer 
cant leylt talebe kabul edilaıl
yecektfr. Çocuğunuzun tahailf ıd 
her halde yarıda barakmamanıll 
tayafye ederiz. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
Kemal Taggar Bege: Eskişehirde Leylak hanını: 

( Foto~rafının dercini arzu etmiyor) 

Zeki ve alaycıdır. Kola)' 
kolay herşeyi beyenmez, fazl• 
istifna gösterir. Kendisinden 
ehemmiyetle bahsedilmesiol 
ister. Tahakküme tahammul 
edemez, daha ziyade tahak
ktıın etmeyi arzu eder. Kendini 
çabuk sevdirir ve kıskandırır. 

lfo 

d 

b 
b 

p 

ıarı kırmızı ve beyaz renkler· 
den yapılmış çiçekli bir çepken, 
c,nun üstüne bir hırka g iyerler. 
Ayaklarına bizim Siirtlilerin 
pantalonlarmı andıran paçaları 

işlemeli bir pantalon, başlarına 
da takke, külah veya ,siyah 
kalpak geçirirler. Bellerinde 
bUyücek bir mendil veya şal 

sarıiıdır. Konuşmaları, lehçe
leri ve adetleri bizim Konya 
civarının köylülerini çok andırır. 

iara cloğru genişliyerek bir Teşvikiye muhtarı Fuat Bey ve iç sızlatan bir manzara 
taraftan Akaretlerin üstilno telaş ve heyecandan mütevel- teıkil ediyordu. 
inen Kağıtane caddesine, di· Jit kalp ıektesindcn anııııa Garip Rivayetler 

Bir kim•eye alt gönderilen 
reaimler muhtelif, haaaaten rötut
lu olursa ayni kimse için yekdi
ı}'erlne beozemlyen tahliller yıı
pılmıt olabilir. Diğer taraftan 
yekdlğerioin ayni olan ve ayni 
zamanda tahlil olunan ikl resim· 
de de biribirine benzemaz gibi 
görünen yazılara tesadüf edilebl· 
line de; yekdiğerlne :zıt iki tah
lilden ziyade biri diı}'erlnin ma• 
badi veya mütemmimidir. Çünkü 
karllerlmizln fotoğrafları üzerinde 
gördüğümüz huauılyetlerl ihtisar 

Eskişehirde Sünbül hanıtt1 ( a 
·Fotoğrafının neşrini arxu etmiyor• d 

• Ertesi sabah, 4 kanunusani 
919, sabah saat (9,5) de (Kl
aan) dan ayrıldık. Şimali Gar
bi istikametinde düz ve geniş 
bir sahradan geçiyoruz. Demir
yoluna müvazi olarak yapılan 
bir yoldayız. Vakıa demiryolu 
bozulmuş, fakat telgraf telleri 
duruyor, her hatvede medeni 
Aleme biraz daha yaklaştığımız 
meydanda. Saat (2,5) te (Hoca 
Mübarek ) denilen bir köye 
geldik. 

Buharada, Efganistanda ol
duğu gibi (Rahat) denilen bey
lik menzillerde knlmak mec
buriyeti yok. istediğiniz yerde 
kalabilirsi:ıiz. 

Buna mukabil Ef2anistanda 
bir yolcu mutlaka Rabatlarda 
kalmak ve orada gecelemek 
mecburiyetindedir. Yolcuların 
köylere ve evlere kabulO en 
ılddetli cezaları muciptir. ... 

Geceyi bu köyde Ye eıraf
tan birinin evinde geçirdik. 
Burada 6ğrendlğlmize göre Bu· 
bara emlrl bir menıll ilerde 
\>ulunan Kakır köytıne bizim 
için Uç fayton göndermiştir. 
()emek ki artık hayvan sırtın· 
da koıı:aaktaa kurtulacaju. 

ğer taraftan Çiftebakkal de- 6lmUş, vangını fedakarant Bu arada, halk araıında 
, nilen mahalde, Karakol soka- söndlirmiye uğraşanlardan bfrl ağızdan ağıza bir fıaılb do
ğımn yarısına gelip dayanmıı de elektrik tellerinin temasile lqıyor, yanaıntn bir kut 
ve orada durmuştur. kül olmuştur. eseri olduğu söyleniyordu. Bil· 
i Bu arada yangının içine feda· hassa, yanan evinin 1e1Yaaı, in-,tf ai ye Ve Polisin Gayreti şaatı yanm kalmıı talyan ıe-
Yangın mahalline, Beyotlu kArano bir surette atdan itfaiye faretinln yanındaki bostana 

itfaiye ve Bakırköy itfaiye efradından Aıım efendi ıol nakledilen Fatma atlı Bir Ha-
grupları kimilen gelmif, bir kısmı kolundan, Muatafa efendi de mm, aarlla ithamlarda bulu
yangmın aşağı taraflara yani yOzilnden vo kısmen elinden nuyordu. 
Beşiktaş kısmına sirayetinin önU- yaralanmıı ve yanmıılardır. - Bizim eYleri aparbman-
ne geçmek için mevki almıı, Asım Efendinin bqına da- lara kurban Yerdik, diyordu • 
diğer kısmı yangını ı6ndür- ıcn ateşler bir tahta parçuı- Bu hanımın yanına yalda-
mel< için faal bir surette çalı- dır ki başından yaralanmaıına ıarak ıordukı 

sebep olmu•tur. - Ne kurbanı Hanım? 
şıyordu. Polis MildürU, Beyoğ- "' F 

Bunlardan baıka bir pence- atma Hanım 16yle anlatb: 
lu kaymakamı Sedat, Belediye Bir'-- d f i bir 

reden ablan bu-.n.ı. bir ...n;;..nm - IUlÇ o a •• m• 
muavini HAmit Beyler ve Vali 1YA ıs...... E • · kalf leli. 

de bir çocuğun ax..r aurette rmenı lllf&at uı ıe 
Muhiddin Bey do orada idiler. •• Yanyan 1 iki ...ı tali yaralanmasına sebep olmUftur. a 0 an e-.ım• P Yangm Sekiz Kola ·Ayrlldı oldu: 

Bu arada iki tarafı zabıta _ Senin e•ler'- lld bm' Ura 
Saat 3-3,5 arasında yangın f d K ... 111 

en şiddetli devrine başlamıı, tara ın an tutulmuş olan Ağı- ederse ben aana I~ bin lira 

k k 1 1 tane caddesinden geçen Polla •er•ylml 
alevler ıe iı: o a ayrı mıştı. ... ... 

Mndtırll Ali Rıza Beyin bqına Diye İlrar ediyordu. B•n, 
Bu ıırada idi ki 16 ev birden ..... 

kınlcımlar dtlşmllt ve şapkuı- evlerin babamdu kaldıtmı 
yanıyordu. Etrafa sıçrayan kı- k m ya mıştır:. satmayacağımı alSyleyince: 
vılcımlar uzaktaki evlerin bile Ev Sigortah - Hanım evlerini 1atmıya 
tutuşmaıma sebep oluyordu. b k B b l b ak Yanaın rıkan Ha••m Beye a • urumı 6y e ır mU• 
Tabii Terkos borularında ıu • T ~ y ı_ ki 

ait evin 8000 ve eıyuınıa da lar. aaaoa ar, dedi. 
yoktu. BllyUk bir llmitllzlik y E 1 
b l aooo liraya sigortalı oldu~· anan y er 
aş amışb. • ... 

Fakat bu sırada muhtelif anlaşılmaktadır. Bu gibi vak'a- Yangın Muradiye mahalle-
tedbirler de dllşünlllmüyor de- larda olduğu gibi birçok ıinin ikinci Yeni karakol, Klğıt-
ğildi. Bir aralık Beyoğlu Kay- insan ve bu arada ne idi- hane ve Bayir ıokBklannda
-makamı Sedat B. bomba kul- tfl belirsiz kimselerin çapula ki evleri kıımen yakmıt •• 
lanılmuını teklif edince der- koyulmasına mani olmak için yukarıda dediiimiz gibi kDl 
hal yanıın mahallne iatibklm bir miktar asker getirilerek olan evler 75 i bulmuı, 7 de 
mnfrezeai ,.a.x..rıldı. h h f l dükkln yanmıthr. Bu miktann 

T 5• yangın sa aaı mu 8 aza a tina burrUn yapılacak yeni tetkikat-
Mllfreıe saat dlSrt buçu;ı;,a ı t a 

• a ınmış 1• la artması da muhtemeldir. 
doiru yetiıerek alevlerin da- Hazin Manzaralar Yanan evler arasında Millet 
yaııdığı noktalardaki evleri 
tahrip ettiler ve bu ıuretle de Yukarda ıöylediğimlı ıibl Meclisi Reisi KAzım Pqa, Kırk 
uat bet• doiru yanaım aön- yangm mahallinin ciYan mah- anahtar namile maruf Halll, 
dllnnek mllmklln olabildi. teri bir ı~.anz lra · arzediyordu. Birinci ticaret mahkeme.si relal 

Olenler Var Yangın sirayet eden veya Şemsettin, Sivu liaui ruWll-
etmek tehlikesi fÖsteren ev- llmlerindeıı Suphi, muallim 

Tam aaat bqtl. Bombalar lerin pencerelerinden eıya Bekir, awkat Sadettin Ferit, 

etmeyip te, hepıiol bir anda yaz
mıya kalk.ak her gün ancak bir 
reaml i'azeteye ~eçirmi9 olabill· 
ri:ı kl bu hal ile de fotoğrafları
nın akibetlerlnl aabır•ızlıkla bek· 
liyen ab karUerlmizi tehammiil 
edllmlyecek bir intizara aevket· 
mit oluruz. 

Uysal ve samimidir. Arkı.· 
daşlarına olduğu gibi görün· 
mek ister. Kendi başına bir 
it yapamaz, muzaheret v• 
yardım bekler. Çabuk mOtr 
essir olur ve gUcenir ve ça-
buk ta barı~ır. 

~~~--------llH~uım-..----~~~-

Adliye Vekaletinden: 
Fransızca ve Türkçe yazılmış ev· 

rakı adliyeyi okur ve makine ile 
süratle yazar bir mütereccim alına-
cakbr. Ücret maktuan (120) liradır. 
Memurin kanunundaki şartları haiz 
ve bu işe talip olan hanım ve bey
lerin 15 ağustos 931 tarihine kadar 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiumu
miliğine ve Ankaradaki taliplerin 
Vekilet istatistik ve Neşriyat Mü
dürlüğüne müre1:caatları. 

Tayin ·olunacak günde talipler 
arasında müsabaka yapılacaktır. 
kolonyııcı Şevki, kaymııkam ı camilere yerleştirilmişlerdir. 
Aptullab, miralay Hamdi Bey• Hizmetçi K&çmış 
lerln evleri de bulunmaktadır. Yangına sebep olduğu sf>Y-

Bu arada Seyfullah PaJ4111D lenen hizmetçi yangın e11naııO" 
evi de yanmııbr. AleY hararo- da ortndan kaybolmtıf, bulU" 
tini1.1 vo bombaların tesirin- namam1Jtır. . d 

Bir aralık yangın y~nn • 
der. Maçkadakl apartmımlarda iki Terkoa memuru g6züknıilft 
bir tek 11ağ'lnm cam k.ruma- fakat halldo hiddetini gör(lıı'' 
mııbr. YanpdAD ıonra felA- onlar da bir tarafa ıaYUpıur 
ketzed<'!lere yardım yapılmıf, lardır. 
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7 Ağustos SON POSTA Sayfa 7 

Abdülhamide Göre Sultan 
Mecidin 
Vak'a 

Ölümüne Sebep Olan· 
Kuleli Hidişesidir 

NAKtLI: zıv A ŞAKIR - 43 
( Herlrakkı mahf •zJ•r) 

Abd&lhamit, Tereceti ceTa
bı bir lihu dftıftndft. Hafifçe 
ODıU%lanm kald.rarak: 

- Vallahi bilmem ... Fakat 
bir giln ıordum. ( Biraderi 
Sen, çok ıemlzleniyorıun. yok· 
••. rakı mı fçiyonun) dedlm. 
(HaJlr.. Rala içmiyorum.. Ba
za bira içiyorum) diye cevap 
'ferdi. içki, çok fena 9ey Tea-
1e1Am.. iman; bile bile kendi
sini .zehirliyor.. BBkanıı, .zehir 
dedim de hatırıma geldi... Be
ni iki kere ıehlrledller. 

Aman yarabbi. kadınım o ka
dar kııkamyor ki, olur şey de
lil··· Zavallı Kadın Efendinin 
ytı.ıllnO, gözllnfi pllarla.. VU
euduau da, yorıanla sardı, 
aarmaladı. 

Niha7et, doktor ıeldJ, mu
ayene etti. lllç verdi. 

* Ba it bittikten sonra, (Var· 
dar) a nazır odaya geçtik. 
Doktor, ben ve Abdülhamit 
kup karfıya oturduk. Cigara
lan yakarak konuımıya baş
ladık. Bazı afakt musahabeden 
ıonra, AbdDlhamit, 1610 yine 
babuma getirdi: 

- Pederim Sultan Mecidin 
Tefatıoa ( ıebep olan amiller
den) biri de ; (.Kuleli Vak'aıı) 
dır. 

Durdu. Derin bir teeullrle 
içini çektikten ıoora, tekrar 
ıöıe baıladı: 

.. 

iLANL_AR 
.Bahar seldL Şclıfrlcrdf'n ldSylerf', aayfıyelere ~lnlacaktır. Klraya nrl1uck e~ 

daireniz, odalannı:ı varu vt>yahut klralahacak ev, da:re ve oda lall)OHanı•: Aramak ve 
ıormakJa yakJt g'CÇfrnıeyinlL (25) kurutla alse bu ftl yapabiliriz. (J 6) lıeJimeJik bir ftla 
klfidlr. Her kelime fıulaaı lçla bir kuru' lllveedinlz. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 
Zührevi 'Ye dahlli hHtalıklar. 

Hane: Beyotlu. Tarlabaıı caddul 
No. 145. Muayenehane: Galata 
Topçular cadde•i. No. 164. --53 

pAR15 TIP FAKÜLTESiNDEN lleaua 

Cilt •• ZOhrcvt haatalıklar mGtehaıal81 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKl 
Kabul •aallerl ubah aeklıden 

akıam yediye kadar Babıili 
Meıerret oteli kart111nda No. US 
birinci kat. -123 

GÖZ H Gözlük mütehaasııı 
doktor Fuat Aziz Bey- Muayene 
ile rlldilk Hhlır. Muayene ilcreti 
alınmaz. Bahçekapı Hamicllye 
cadde1i 50 numaralı matua. ~ 

iŞÇi iSTiYORUZ 
MEMUR ve MEMURE iSTİ

YORUZ - qiıaiz olmadıtı u
manlarda çahıarak ayda 90 lira
dan f ula kazanabilirsiniz. Bize 
mektupla .orunu:ı. Mektup lçine 
' kurutluk pul koyunuz. l.tanbul 
poıtaneai 400 -2 

Erkek lfçllere it veriyoruz:. 
PARA KAZANDIRtYO :l.UZ -
Okuyup yazma bilenler tercih 
edilir, adrHinlzJ mektupla bildi
rlnb: mektup içine 6 kuruşluk pul 
koyunuz. lıtanbul postaneai 548 

-2 

SATILIK EVLER 
PAZARUKSIZ (2GOO) URA

y A - 3 katta 7 oda bahçe mut
fak elektrik 'Ye terko• teaiaab. 

Beyazıt Süleymanlye Elmerauf ma· 
halleal Aytckadın aokak 27 No.da 
C..11 Beye -s 

SATILIK - Üaküdar fhsani
- 1ede 78 No.h hane aatıhktar. 

EMRAZI ZOHREVfvE tedni· Mi1ftemilib yedi oda bir mutfak 
hanesi - Doktor Arl•tidf Bey : Hnuç terkoa bahçesi kuyuau vardır. 
Emfo'l)oil ••bak Karakaı Harı Talip olanlar ittiaalindeki bakkal 
No. 8 _ 1 "7 Mu.tafa Ef. ye müracaat. -9 

iŞ ARIVORUZ 
DOKTOR BEYLERE 

Catalotlunda Kapahfırıa karııaında 
Dit T abibl Mehmet Rıfat Beyin 
bulundutu binada doktorlara 
mahauı kiralık mahal 12·-

KADIKÔYDE - Maruf, Nezih 
Aile mutfaj'ında çarakltk iatiyen 
IS - 17 yatında çocukların Y o
turtçuk~prüsil yakınında Fener-
bahçe •por meydanı karşısında 
No. 44 e milracaatlan -2 

MOTENEVVI 
KOLAY SÜNNET 

Ameli yemi için mqhur Halepli 
zade doktor Talip Beye be, ~n 
evnlden haber nrilmed. Sirkeci 
Nemlizade Hanı. T~lefonistanbul 
1486 -2 

ôROCO HÜSEYİN - Yırtak, 
yanık, giive yeniti elbiseler cma .. 

llne faik bir •urette beliraiz örü
lür. Bir tecrübe kifidir. Beyoğhı 
J.tiklll eadde•I Pa.aj Amavur, 
No. 13 -' 

SATILIK AHIR VE TARLA-
30 döofim üzerinde meyva ağ:tç• 

ları ve bayük ahırı havi Laleli
de eczacı Sıtla Beye 11-13 ara• 
•ında müracaat. -2 

TERZiLER 
Uzun vadeli, mutedil ,erait 
ile en müşkülpesentleri memnun 
edecek .fekilde modaya göre 

f 

elbise yapılır. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -20 

ı KIRALIK VE SATILIK 
EMLAKINfzf SATMAK yahut 

KiRALAMAK için 9-12 araeında 
müra::aat ediniı. Tramvay, iskele
ye, tlmendifere yakın olanlar 
muraccahtır. ilitanbul dlird;lncil 
Vakıfhan aamakat 29 -2 

Birinde aninlkle teamlm 
edildim. Tımaklanm morardı. 
Allah razı olsun Arif Paıadan. 
Bir tife (yaaoı) u birden fçirdJ 
de, 6lllmümlln önllne ıeçti. 
Bacaklanma, dart pehlivan 
Y•kııı yapııbrdı. Akıi fibi o 
esnada (Hırkaiıerif alayı) Tar
dı. Ben alaya, bacağımdaki bu 
Jakılarla gittim. Kimse birtey 
anlamadı. Ôteki ıehirlenltf mde 
de, böbrek ha1talıtına tutul
dum. 

Abdilhamidln Hususi Erkdnı 
Harbige Reisi Miiıir 

Şakir Paşa 

bir hldiae oldu. 
Hem AbdUlhamidi, hem de 

bDyOk kadınefendiyi gene ha
mamda kömür çarptı. 

- Pederimin Çok mOhim r 
biımetJeri vardır. Memlekette, 

BIKAYE 
Denize Düştü 

Denize Düşen Bir Ço
cuğu Bir Denizci 

Kurtardı 
· Derin derin içini çekerek: 
- Ah.. Ah.. Benim· geçir

diğim feliketleri, kimse geçir
nıemiştir .. Tabii, işitmiısinizdir: 
bir kere de Ermeniler bana 
bomba atmışlardı. Bu bomba
nın parçalanndan biri, batınım 
Clatünden geçti. Knçnk birkaç 
parçua da cebim• girdi. Allah 
aakladı; pek yakınımda duran 
( Baha 8. ), [*] vuruldu, öldü 
de, bana birşey olmadı. Yal
nız Baha B. değil, aıkerden 
Ye ahaliden de epeyce telefat 
oldu. 

Birdenbire aklıma reldh 
- Efendim; müsaade bu

Jurursanız, birşcy arzedeceğim. 

liakikatcn hayabmzda çok mil
hirn hldiaeler geçmİf.. Buıaları 
1aısanız olmaz mı? •• 

Dedim. 
Abdülhamit, acı acı gUldük-

ten sonra, omt?d&rını ıilkerek 
Cevap verdi: 

- Başımdan geçenleri yaıa 
hilirim. Likin; resmi vukuatı 
Yl2abilmek için, evrakım, 
•eaaJkim yanımda değil. Her 
ky hatırda kalmıyor ki .• 

30 Unuauaaal 

b At.it Dfendi, bugünden itf
&ren okumıya baıladı. Hocaaı, 
~ltım Bey isminde bir zat. 
~ eınen) de bulunmut- Yemen
lerin ekaeriai okur yazarlar

~lf,. AbdDlhamit, bu zatla 
011Ufurken if ittim. Diyordı ki: 
-Bizim umanımı.zda evvela 

llıh.. .. ·1· -.. uzun okuma öğreti ır, 
10°!'• da yazıya bqlatılırdı. Bu 
·~·· fena 't'e zaman kaybet
fc1Y<>r. Aynı zaman<la, hem 
.. uıniyı, hem yazmayı beraber 
retnıelidir .. 
A.hit efendive bu uaulO 
~sd' takip olu~at"ak ... Abdnl

ın bu tavıiyesi, çok 
ta ~nı.a gitti. Demek ki, 
11 

tıf çılikten ve uuiU tedrfı-
dc anladığını zannediyor. 

8 2 Şubat S26 

~itin köıkte, yine mühim 
l·ı---

Şelııade Sc!iıp l:fc:ndln;n l::':ı ı. 

AbdDlhamit bu defa da 
•z müteessir olmuf. Fakat, 
kadınefendinin fena halde 
bqı ağnyor. Doktora haber 
g6nderdi. Doktor srclinceye 
kadar mUkmmel tertibd aldı. 

ilk (Devri teceddüt) onun za
manında baıladı. (Giilhane hattı 
bOmayunu)nu, o okuttu. Bntnn 
bunlara binaen, aleyhinde b6yle 
bir cereyan olduğunu işidince, 
çok mUteeasir oldu. Kendisini, 
bir kat daha içkiye Yurdu. 
Nihayet verem oldu. 

(Arkaaı .ar) 

Meclisteki 
Zabıtlarını 

Müzakerenin Son 
Aynen Yazıyoruz 

(Bat t&rafı 1 inci aayfada ) 
bir yerden aldığım malümata 
göre bu adam yazdığı yazılar
dan korktuğu için .• 

Haydar Rllıtil 8. ( Denizli ) 
- Akıllıdır kAfir. 

Ali Saip 8. (devaml~)- Ma
kinesini Yana gazetesı namına 
emvali metrukeden aatın al
dıktan aonra karısının namına 

maletmittir. Bunu da milsadere 
edilmesin · diye yapnıış. Yan
nm .. bibi imtiyazı kendisi 
değil, refikası imiı. ( Gilıel, 
semleri) 

Yusuf B. ( Denizli ) - Ha
kikaten mert adammıt-

Ali Saip B. (devamla)- iz
mit davasi neticesinde ma
kinesi haczolunur mUIAbıızasile 
onu anasının ür:erine naklettir
mlt ve ıon gftnlerde elinde 
bir miktar para bulundurmak 
mülAhaıuile Akşam gazete-

'sinde • ne olduğunu bilmiyo· 
rum _ Mehmet Beye ilç bin yedi 
ytız liralık bir senet vermit 
Halit Efen diden bin iki yüz lira 
ve Silrenyan Efendiden yine 
1200 liralık hurufat almıı ve 
nlan derhal karısı üzerine 

~al etmif. Kendi üzerine. ya: 
lı ıenet ile borçlanmıı ıımdı 

:e parayı vermediği .. için m~
kemeye \•erilmiı kAgıtçı Moa-
6 _ pek hatırlıyamıyorum -
~enha Efendiden iki yliz li-

lık mal almıı paraıını ver-
:~emit mahkemeye dUşmllı
tar. Sellnik Bankasından ald!
ğı bin küsur Jirnyı ve~m.em1:1 
ve buna mu' ... bil demıştır kı: 
Sizin nammın ilanat yaptım. 
C ıılar parayı onun ıabsına 

verdiklerini, ilin için teklif 
yapmadıklarını 5öylemişler. Ha
li mahkemede sürünüyor. Oı-
kildar Bankasmdan bin lira 
almış vermemiş. Buna ben
zer usullerle piyuayı tet
biş ederek para almış. Kendi
ıi güya baş muharrir i~i~ v_e 
150 lira maaşı varmıı gıbı bır 
vaziyet ihdas etmiı ve bu 
paranıo da haciz olunmama
sını temin için maaşının peşin 
alındığına dair bir de ıenet 
vermiflir: 

lıte aleyhimizde, iıte reji
min aleyhinde yazı yazanlar· 
dan birisi de budur. 

izzet Ulvi B. (Afyonkara-· 
b iaar) - Tuu. Allah cezasını 
Tenin. 

Ali Saip B. ( Devamla ) -
Efendiler; Son Posta gazete
sine nakli kelim ediyorum. 
Zekeriya namında birisi var, 
bu adam ıon zamanlarda Mis
yonerler aleyhine yazı yazıyor
du. Sakın aldanmayın politika 
oyunu yapmak istiyor. Çilokil 
bu adam karısile birlikte Mis· 
yonerler tuafından okutularak 
yetiftirilerek memleketimize 
hediye edilmiş birisidir. Efen
diler; bu bahse girmek için, 
hatıranıu istibdat devrine irca 
etmek isterim. Ozaman da 
birçok Misyonerler meleke
tin her tarafını dolaşırlar ve 
Ermeni çocuklarını toplar
lar, okuturlar, ve hatta bun
lann içerisinde arzularına daha 
ziyade muvafık bulduklarını 
daha uzaklara götürerek ku
laklarına bir şeyler okuyarak 
memleketiR1ize iade ederek 
hediye ederler. 

I Devamı var) 

Bu Sütunda Hergün 
Muharriri: SlıervfJood Anderson __ ,., 

Kaybolan Roman 
Şişlide, Halepli Şükrü ao

kağında on bir numarada ot.ı
ran Mübendi. Agop Demirci
yan Efendinin haremi, düa 

-3-
Bir gece evvelinden beri 

hiçbir ıey yememiftl. Orada 
otururken bir hile dn,ündü. 
Sonra ben Pariıte birçok genç 
ıairlerin bu ayni hiyleyi ıon 
derece ciddiyetle tatbik ettik
lerini duydum. 

Bu adamın tatbik etmek 
istediği ıey otomatik yazı yaz
mak tarzıydı. 

Kalemini kğat üzerine ko
yup bir takun kelimeler yaz
maaına müsaade ederdi. 

T abil, kalemin yazdıtı ma-
nasız, karma karışık kelimeler 
olduğu için bunu yapmaktao 
da vazgeçti. 

Orada kanepede oturarak 
geleni geçeni seyre daldı. 

Elde edemediği bir kadını 
uzun müddet seven bir ... dıım 
gibi yorulm~tu. 

Meseli, bir takım mütknlatın 
mevcut olduğunu farzedelim. 
Erkek veya kadının evli olma
sı gibi. Biribirlerine göıle,.iode 
vaitlerle bakııtıklan halde 
biçbir netice elde edemi
yorlar. 

Beklemek ve beklemek. 
Ekser insanlann hayah bekle
mekle geçiyor. 

Ve sonra, birden, romanın1 
yazmıya başladığını s6yledi. 
Mevzu, tabii, erkek ve kadın 

Aşıklar hakkındaydı. Öyle bir 
adam için başka ne mevzu 
olabilir? Bana, o sırada, her 
halde karııını ve ona ettiği 
zulmü düşünmekte' olduğunu 
söyledi. Yazdı ve yazdı. Ak
şam oldu. Talihine mehtap 
vardı. Yazmakta devam etti. 

O zamanki kadar hiç böyle 
hararetle ne yazmış ne 
de ileride yazacağım llmi.t 

ediyordu. Birçok saatler geçti. kızı altı yaşında Jermcnle sao.t 
Divane bir adam gibi, o, ka- on bir vapurile Haydarpaşaya 
napede hiç durmadan yaz.ı- gidecekmiş. 
yordu. Bir oturuşta bir ro- . 
man yaz ı. onra evm e ı . . 1 d S . d k' l Vnpura bınerken çocuk 
odasına gitti. mcvazenesını lrnybederek va-

Hiç o kadar mes'ut, kendin- purla iskele arnsında denize 
den ve hayatından o derece düşmüştür. Fakat Kınalı va
memnun olmadığını söylüyordu. purunun mnkine loslromosa 

Kemal Efendi çocuğun duba-
"Karıma ve çocuklarıma, her 

kese ve her ıeye karşı adalet 
göster Jiğimi zannediyordum ,, lar albna gideceğini görerek 
diyordu. derhal kendini denize ntmıı 

içindeki bOtnn sevmek ka- ve büyük bir f edakirlakla 
hiliyetinin romana ıarfedildi- } .. I rta t 
ğiı.i s6ylüyordu. . çocugu m rmış ır. 

Romanı eve götürüp yazı- A 
baneainin uxerine bırakb. Bır Mahkeme zasmı Davet 

istediği feyi yapabilmek ne 
t•tlı bir memnuniyet hissi. 

Sonra odaaından ayrılarak 
yiyecek bir ıey almak için bü
tftn gece açık olan bir yer 
buldu. 

Yiyeceğini satın aldıktan 
ıonra ıe:ırin etrafında d..,Jaştı. 

Nckadar yür'!dfiğünll bilmiyl rdu. 
Sonra eve giderek uyu

du. Bu zamana kı:dar gün 
aydıdanmıştı. Büiün -erteıi 
ı;ön uyudu. 

Uyandığı zaman romanını 
muayene edeceğini zanettiğini 
slSylnyordu. •• Hakikatte roma-
nın orada olmadığını her 
dakika biliyordum,. diyordu. 
Tabii yuıhanenin Uatünde boş 
kAğıt parçalarından başka 
birşey yoktu . 

"Her neyıe, diyordu, bun
ddn eminim. Onun kadar 
glizel roman l-ir daha ula 
yıııamıyacağım. " 

Tabii bunu söylerken gü
lllyordu. 

Zannetmem ki dllnyada onun 
neye güldiiğUnU lam anlıy:ı
cak pek çok insAn bulunsun. 

SON 

lstanbul Mnddei umumiliğin• 
den: Kocaeli Azı Müliziml 
Ziya Beyin Adli Tıp işleri 
Umum Müdürlüğüne müracaati. 

Cezair Muvaridatı 
Yeniden veba vak'aları me 

bur ettiği anlaıılan Cezayit 
limaaıı müvaridahna bbbi mu
ay,ne tedbiri konulmu.iur, 

DCKUZUNCU 

PAThON KUPONU 

No. 11 
Gaıeteml:ıde OD bet gGnde bir 

Yermekte olduJumu• Patroeu 
bedava almak latfyor•anı.:, bu 
kuponu keılp Hklayınıs •• 15 
kupuf\ toplayını•. Pııtronı..nı:ıuz

dan pek me::ınua olacakaını:. 

Patronlar r,eırcdtldl!derl glln· 
den itibaren lıtanbut krrll:d:nıı 
bir hafta, 

rlln için 

tıışra kıırlletlmlı on 

kupon1anıu g8nder• 

melidir Bu mUd ht .ı : Ç"tlktcn 
ıonra ku .1nlar kab.ıl edilme :. 
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8 Sayfa SON POSTA 

.\kşamları Sandal ıezintilerlnizde yalnız 

EGLENCE RAKISI 
ile eğlene bilirsiniz. 

-
EGLENCE 

Z AY t - Aıkerl Sa· 

nayl Mektebinden aldığım 

ıehadetname ve Ankara 

lmallb Harbiye Fabrika

sından aldığım Bon Ser

visi zayi ettim. Yenisini çı

kartacağımdan cakiainin 

hlikmll yoktur. - Alpullu 

Şeker F abrikasmda Tevfik. 

( ' ~ ,.l.. . . ... .• - . 

§ Aıkeri terhiı teıke· 

remle nufuı tezkeremi zayi 

ettim. Yenlıini a)acatımdan 

uki•lnin bQkmü yoktur. 

Kuımpaşa Büyilkpiyalede 

Nakaı •okak No 1 de 

Hasköy ,ube•inden Mehmet 

Ali oğlu Yııtar 309 1-

Demokrasi Nedir?' 
Her Türk vatandaşı bunu etrafile bilmeli ve 
anlamalıdır. Bunu bilmek ve anlamak için de 

HÜSEYiN CAHIT BEYiN 

Demokrasi 
2 cilt Fiati her yer için 3 mücelledi 3,50 liradır. 

Siyasi Hürriyeti erimiz 
2 cilt Fiati her yer için 3 mücelledi 3,50 liradır. 

Vatandaşın Kitabı 
1 cilt Fiati her yer için 1,50 mücelledi 1,75 liradır. 

Kitaplarını almalı ve okumalıdır. Beş cildi 
tamamen almak istiyenlere mücellet 

olarak sekiz liradır. 
Naşiri : K A N A A T Kütüphanesi 

.. yük Tayyare 
• 

pıyangous 
11 inci T ER T i P 

1 inci keşide 11 Ağustos 931 de 
BÜYÜK ikramiye 
30,000 LiRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,000 LİRALIK BİR 

MÜKAFAT VARDIR 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
.ıtanbul emrazı &llhrevtye dl•pan1erl bqheklıal 

Ankı1ra caddesi ikdam Yurdu karıısnda No. 7 4 

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

hakkında şi,mdiye kadar yazılmış en mufassal eserdir. 
Sedat Simavi Beyin Rouseaunuıı hayntma ve eserlerine 

hasrettiği bu kitap büyük filozofu se\ enler ve takdir eden
ler için en doğru ve er. emin hır rehberdir . 

Fıatı 50 kuruştur. 

Naılrl. Kanaat KUtüphanesi 

Hila iaiımer 
Ba osu 

13 Ağustos Perşembe 
..ı üyükadada Yat 

Klübünde 
Her sone olduğu gibi bu 

sene de Hilfıliahmer Adalar 

şubesi yazlık balosunu Yat 

klüb ünün emsalsiz salon ve 

bahçesinde verecektir. Büyük 

Millet Meclisi muhterem reisi 

Kazım Peşanın himnyesi altın-

ı 
da bulunan bu balo için 13 

Ağustos perşembe akşamı ka-

rarlaştırılmıştır. 

Şehrimizin en kibar zevat 
ve hanımlarından mürekkep 

bir tertip heyeti geçen hafta
:lan itibaren ·çtimalar yap-

makta ve balo un her seneki 
gibi mükemmel ol~ıası için 

yapılan istihzarnta nezaret et
mektedir. 

lıtanbul İkinci icra Memur· 

luğundan : Bir borçtan dolayı 

mahcuz ve salılmaaı mukarrer 

(100) kutu muhtelif cins kon

serva, bir adet yeşil cameknn 

ve mermerli tezgah t O - 8- 93 t 
tarihine mftsadif pazartesi gü

nii aaat 13, 30- 14, 30 da Yük
se kkaldırım Yazıcı sokak 51 

I No. lı dUkkin önllnde bilmü

t zayede furuht edileceğinden 

ralip olanların yevm ve aaati 

mezkfırda mahallinde hazır 

bulunacak memuruna mtira· 

caatları ilAn olunur. 

Konya idman Yurdu 
idare heyetinden : 

1 - 25 931 tarihinde ketlde edilen 
etJa pfyonromuza ltt!rak IQtfuada bu· 
lunan uzak tehirler ballanın ikrami
ye) erini tamamen alamadıklan idare 
heyetince anlatılarak tevzla.h• EylGJ 
nihayetine kadar temdldli tekcrrtlr 
etmlttlr. 

2 - Evvelce tevzi ve rezehıler neı· 
redllen ll•te mucibince ikramiye ka· 
unmış olan zevatın bllotlerlnl Yurt 
rlyesetln• rılndererek ikramiyelerini ta• 

AMATÖRLER! 
ŞANSINIZI DENEYİNİZ 

KODA K 
MÜSABAKASI 31 AGUSTOSTA Bi'IİYOR 

RESiMLERiNiZi DERHAL GÖNDERiNiZ. 

T k b• • ı Türkiye müsabakasında ı 340Lira 
e ır resım Beynelmilel müsab:ıkada 23600,, 

KAZAN ABİLIR. 
Karaciğer, mide, barsak, taş, kum hastalıklarma 

TUZLA İÇMELERİ 
11,40 da Haydarpaşaya hareket 

eden vapurların trenleri membalara giderler. 
Fiatlar tenzil edilmiştir. 

Alimetl farika 

GÜNEŞ 
G.linef, elel trik 

ampulU em .. Une faik. 
metin ve ucuzdur. 

Her yerde ---~ 
arayınız. 

Anadolu için acen
te aranmaktadır. 

lstanbul posta 
kntu•u No. 603 

HARARETİNİZİ TESKİNi 
iÇiN YEMEKLERDE 

KARAHiSAR MADENSUYU 
tçiniz. Harareti teskin, hazmı teshil eder. Böbrek, 

karaciğer, mide, kum hastalığına karşı 

•anınmış hir sudur 

R YER E BULUNUR 
Toptan perakende satış için 

Deı O:,U : Yeni Po tane karşısındaki cadde<le No. 20 
Telefon: 20062. Telgraf: Depo 1 tanbul, 

BORSA 
fstanbul 5 Ağustos 1931 

- Kapan::m fiatlar -

NUKUT 
's1 erllıı 
Dolar Amc r:ltu 
20 Frank Fran!ıı 

Q Liret ltnl ı ıı 
lO Frank BelçJh 
ıo Dr h'":'li Yunan 
. O Frank lsviçre 
:o Leva Bulgar 
l Florin Felc:nenk 

'20 Koron Çckodoval& 
1 .Şllln Avusturya 
1 Rayh,mark Alm anya 
1 Zcloti Lehistan 

~ () Ley Romany;a 
20 Dinar Yugoıılavya 

i Çcrvoneç So1.-yet 

KAMBiYO 
Londra 1 l..ıerlln kuru' 
Nlif. 1 Türk llr:ısı dolar 
Parl• 1 Türk lirası Frank 
Ml'llno t ,. Liret 
Brilluel 1 ,. ,. Belga 
Clncvre 1 ,. ,. Frank 
Sofya 1 " Len 
Airıcıterdam 1 T • ., Florin 
Madrlt 1 Tür Hruı Puta 
Berlln l ,. Mark 
Varşova 1 ., ,. Zclotl 
BUkret 20 Ley kurl.Jl 
Ru•ya l Çe"oneriç kuruı 

1031,-
211,00 
166,15 
22..?,-

118,SO 
54,75-

817, 

30,SO 
84,00 

124,00-
29,SO 
49,-,-
22,SO 
~6,S0,-
76,00 
,-

1030,-
0,47,22-

12,5,-
9,0t,75-
5 31,25 
36,42-
65,00 -

1,17,- -
3,35,50-
1,99,SO,-

4,20 
79,50,-
1088-

BAHRİSEFİT 
FELEMENK BANKASI 

ISTANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL 
Galatada Karak8y palasta Telefoa: 
Beyoilu 371l·S lııtanbul tlll ıubeslı 
''Merkez Postanul ittlullnde Alla· 

lemci han, Telefon: l•t. S69 

Bilitmum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

İSTASYON LOKANTASı 
Sirkeci civarında 
En rahat ve en 
Temiz lokantadır. 

Aynca 1 liraya 3 ye
mek 1 tatlı 1 içki 
kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

TABİLDOT 
GENÇ BiR ALMAN KADINI 

ikametgahlarda hanımlarla . 
çocuklara Almanca, Franıı.ıca 
dersleri vermektedir. Şerait mil
ıaittir. (J. D.) rumuı:ile İıtanbul 
Y enipoıtahane J 76 numaralı 
posta kutusu adresine yazılması. 

Patoor, Bakteriyolog 

Dr. Me Lutfi 
GÜLHANE SERIRIY A Ti 
MU ALL iMLERiNDEN 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muareneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karşısı 15 No. 

jl VAPURLAR i 
Bugün Beklenilen Vapurlar 

Ege - Türk - hmir, Pire 
l.kenderiyeden 

Sakarya - Türk • Rizeden 
Marmara - ,. • Mudanya, 

Gemlikten 

Bandırma • • Türk - K.arabl· 
gadan 

GnJ Nihal-Türk-Bandırmadan 
Yeni DUnya - Türk İzmitten 
Kaldea - İtalyan • Köate.nce• 

den 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Karadeniz - Türk - Hopaya 
SelAmet - TOrk - Ayvalıta 
Adnan " lzmire 
-Nililf er - Tnrk • Mudanya, 

Gemlik 

Prinçipesa Marya -Romanya• 
K~stenceye 

Stclla D'italaya • İtalyan • 
Triyesteye 

Sardcgna - ltalyan • İsken• 
deryeye 

F ranc Mering - Rus - Laken· 
deriye ye 

Kaldea - ltalyan - Trlyeıteye 

SEYRISEFAIN 
Merkez acenta ı Galatata K8prG 

bllfı B. 2362. Şube A. Sirkeci MU. 
hllrdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
( Karadeniz ) 6 Ağuıtoı 

perşembe 17 de. 

MERSiN POST ASI 
( Çanakkale ) 7 Ağuatoa 

Cuma 10 da Galata Rıbb
mından kalkarlar. 

NAiM V APURLARJ 

iZMiR - MERSiN 
Lük• Ve Silr'at Poıtuı 

AD AN AA:U·~~:. 
ı!cı PERŞEMBE .e! 
Sirkeci nbbmıadan hareketle ç •• .aı· 
kale, İzmir, Konaıı. Bodrum, Rado'ı 
Fethl7e, AataJra, Alllye ve Meni-' 
aalmet ve avdet edeeektlr, T~ 
içla Galata, Frenrlan hanında S aJ 
klla Dabkovtç •e Şllrekhı vapur .~ 
tahtına mUracaat. Tel. B. O. 2274 

SON POSTA 
enal, Slyul, Hanclt. n Halk •aaot,ı 

Ware 1 l.taab-;rN'Ul'UNaanire 
Şeref M>kalı ıs. J7 

-1'ele{oaı lınaahıal • 212H 
hlta kutıuuı t.t-hul • 741 
Telrraf: l.taıabıal SON POST~ 

ABONE FlATI 
rOıtK.IYE ECNE,!!, 

HOO 1u. ıs.- 2700 ki• 

7i0 • 6A1 1400 ~ 
tlO • s • 800 • 

uo • l .. IOO' 

Gelenevrak geri verilmll· 
blnlardaıı mesullyot :ılı -ı n ı'• 

6 /8/ 931 

lep etmeleri. ··---------Dl-· Mua) enelıane: Telefon 1stanbı:I 2323 
lkametgAhıı " " 2236 Mes'ul Müdür: Sabri Satıffl 


