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SON POSTA Halkın rlS:ı:üdür: Halk bununla ıörür.J 
SON P O S TA Halkın kulağıdırı Halk bununla ititir. 
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Sabık S. Fırka u. l 
Katibi Matbuata 
Düşman Kesildi 

Ankarada Irak Kıralına ve
rilen ziyafette sabık Serbes 
Fırkanın Umumi Katibi Nuri 
Bey ~~ ~azır bulunmuştur. 

Reısıcumhur Hz. Nuri Beyi 
o- kırala takdim ederken: 
U1· -Muhalif Fırka Katibi Umu-a: misi Nuri Bey demişlerdir. 

Gazeteciler bu cümlede e• 
" ıabık ,. kelimesinin kullanıl-

U"' madığına dikkat edince bilA· ... 
hare Nuri Beyin fikrini sor-
muşlar, Nuri Beyden: 

- Ben Serbes Fırka sağ iken 
pe gazetecilere mülakat vermedim, 

e hadelvefat mı? Cevabını almış
~at far ve cevabı Nuri Beyin Ser-
i· bea . Fır.~~yı artık ölmüş te-

lakkı ettıgıne bir delil addet
..- mişlerdir. 
• Gazeteciler bu cevabı aldıktan 1 ıonra Matbuat hadisel~rino 

geçmişler: 

- ismet Paşa nutkunda 
matbuat serbest olacak, fakat 
ıarar vermiyecek, bu iki zıddı 
telif etmiye mecburuz, diyor, 
demişler. Nuri B. den şu mu
kabeleyi görmüşlerdir: 

- Benim fikrimce bu iki 
şey biribirine zıt değildir. Yal
nız bizim memlel,etimizde zıt 
oluyor. 

.. Nuri Bey bu mütaleaya şu 
n cUmleyi de ilAve etmiştir: 

e - Benim elimde bir iktidar 
ç olsa yapacağımı ben bilirim. 

Bu memlekette nekadar ga
zete ~arsa hepsini ilga ederim, 
yerlerıne başka gazeteleri ika-
me etmek için .. ., 

Gazeteciler, bu bütün ga
zeteler tabirinde Fırka gazete
lerinin de dahil olup olma
dıklarım anlamak için aor
nıuşlar: 

- Biltün gazeteleri mi ? 
Nuri B. maksadı anlamış ve : 
- Evet, hepsi, demiştir. 
İşte. bizim: 

ister inan, ister inanma 
sütunu için güzel bir mevzu! 

Yalova Yolunda 
Bir Otomobil 
Kazası 

''Akşam,, Gazetesine Bir Daha {Meclis 
Tekrar Edelim... Müzakeresinin 

Y ı --B k V Zabıtları 
azı arınıza a ınız e Büyilk Millet Mecliılnde, Mat-

y S V 
• buat Kanununun tadili lilıumuna 

H •• k •• • • • dair yapılan müzakerelerin aıaıete-U mu ıne iZ erınız ıerde .aynen ne~r.edilmui hakkı1!-
da Mıllet Meclııı tarafından hır 

ismet Paşa, matbuat hürri
yetini müdafaa etti ve Meclis
ten itimat reyi aldı. Fakat, 
rekabet hırsile, bu müdahaleye 
tahammül edemiyenler, hınç 
almak için iftiralarına devam 
ettiler. Bunlardan biri ve başlı
cası " Akşam ,, başmuharriri

dir. Meclis Hükumete itimat 
beyan ettikten sonra bile ra
hat durmadı ve tekrar bize 
sövdü. 

Biz de, husust sUtunumuzda 
makul ve mantıki şekilde ce
vap verdik. " Akşam ., dünkll 
nüıhasmda yine sövüntU ile 
dolu bir yazı neşrediyor ve 

bizim ismet Paşaya çektiğimiz 
teşekkür telgrafını bayağılık 
sayıyor. Bu yazısında da bizim 
için: 11 Yangından mal kaçıran 
çapulcu, sarhoş mahalle çocu· 
ğu, terbiyesiz,, gibi sözler var. 

Münakaşa adabında " Ak· 
şam,, ın seviyesine inmek iste
miyeo "SON POSTA,, bu ku
filrleri sadece sahibine iade 
ettikten sonra şu noktaya dik
kati celbeder: Biz bu telgra
fı İsmet Paşaya çekmekle 
körü körüne muhalif olma
dığımızı ispat ettik. Yani 

1 
karar verilmiştir. Bu milzakere• 
]er hakkında mufaasal malumat 

"Son Posta,, halkın gözü, nrilmekJe beraber bu karara 
halkın kulağı, ·halkın tebaiyet ederek basılmaları biten 

zabıtları dünden itibaren aynen 
dilidir. Bu gözü kapa- neşretmiye başladık. 

k Karilerimiz, ıöz alan hatiple-
ma , bu kalağı tıkamak rln neler a<Sylediklerini bu ıuret-
ııe bu dili kesmek Nec- le harfi harfine okumuş olacak

meddin Sadık gibilerin 
haddi değildir. 

" Akıam ,, gibi gazetelerin 
hakkımızdaki iftiralarmı tek
zip ettik. Biz, karaya kara, aka 
ak deriz. ilk nüshamızdanberi, 
İsmet Paşanın makul gördüğü
müz hareketlerini takdir, gayri
makul gördüğümUz hareketle· 
rini tenkit ettik. Bundan son
ra da ayni prensipimizde, ayni 
hararetle sebat ve devam ede
ceğimize şilphe yoktur. 

Başvekilin Meclisteki yüksek 
mndafaaıını ve nutkunu beğen-
dik. Bunu açıkça kendisine de, 
karilerimize de bildirdik.Bunda 
bayağıhk yoktur. 

Asıl bayağılık, bizi Meclise 
ve Hüktimete karfı "düşman" 
göstermek, teşrii ve icral kuv
vetleri aleyhimize kışkırtmak 
ve bizim neşriyatımızı kendi 
menfaatleri lehine boğmağa 
çalışmaktır. 

( Devamı 6 ıncı uyfada ) 

lardır. 

Binaenaleyh keyfiyetin HU-
kümetten istizahını teklif ederiz. 

Elizi:ı Aksaray 
Fazıl Ahmet Ahmet SUreyy& 

Ordu 
Ahmet lhaan 

Batvekil lımet Paşa (Malatya) 
- Muhterem efendiler; matbuat 
hürriyetinin suistimalinin mem
leketi müteessir ettiğinden bah-
sediliyor. Bundan dolayı Hüku
metten iıtiı.ah edilmiştir. lıti:ı:ah 
rnüzakereıini açmak için Hüku
metin evve]A .!ÖZ 5Öylemeal ni
'Za!Yllname icabıdır. Müzakereyi 
açmak için bir, iki noktayı; yük

lt dikkatinize ar:ıetmek iıterlm. 

Birinci Nokta 
Blrlıl, mevzuu bahsolan dert 

hakkında hükumetin kendiılne 
'( kanunen verilmiş olan ıallhi

dierl ve hükumet cihazlarına 
teveccüh ede11 vazifeleri isabetle 
ifa ve tatbik edip etmeditfdir. 
Kendimizi muhatap addettij'f
miz bu suale müspet cevap verl
)loruz. Hilkumet kendiaine veri
len aalihiyetleri iubetle tatbik 
eylediği kanaatindedir. 

( Devamı 7 inci sayfada ] 
~-=-===============-=====...-=====-==~===============----=1=""--==:=============--=-= 

Demir Yırtan 
f>ehlivan Er 
Meydanına 

Türkiyenin baş pehlivanları 
slraeındayım. Bu veaile ile ken
dimi takdim etmeyi' müna
sip buldum. Esasen Selinik 
muhacirlerinden olup küçilk yaşta 
ana vatanıına geldim, çok çalış

tım, nihayet pehlivan oldum 
ismim Rifnttır. Halk ağ:ı:inda "Ma-
nisalı Rifat ,, piye dolafır. Hali 
hazırda bilumum pehlivanlarla 
çarpışabilecek bir kudrete mall
idm. 

Urfadan Salih iıminde bir 
pehlivan fıtanbula gelmif, çoban
la gilreşecetlni ve bakır ve 
saireyt kntıt gibi yırttı

ğını gazetelerle ilin ediyor. Bu, 
bizim için bir izzeti nefis meae-
IHldlr. Ben, gazeteniz vaıntaalle 
o zate diyorum ki: 

-Biı de pehlivanı:ı, herıaman 
ve her yerde o pehlivan ile 
giiret yapmıya hazırım. Şampiyon 
olma1ı için bizleri yenmeai icap 
eder. Eter Bahkeslrrle bu ayın 
24 fincil ıünO. yapılacak l'Üreıe 

F eysal Hazretleri Şehri Dolaşıyor 

Maliye Veziri,Müşterek 
Maziden Bahsediyo 

R"elmeue biz onunla ıBretmek 
' i9'• lstanbula kadar varımızı 

Muafir lıilkiimdar Topkapı sarayında 
Dün sabah şehrimize gelen ,. !'.İnde Irak Kırallıiı bayrağı 

Irak Kıralı F eysal Hazretleri vardır. Ve trenden indikleri 
dön saat tiçe kadar Dolma- rlYbİ elbisesi Üzerlerinde idi. 
bahçe Saraymda istirahat etti. 

1 

Yalnız Yaverleri T ahıin Bey 
Ve saat üçte altı otomobille resmi ilniforma ıiymişti. 

Kazada ıırtlalı dlf"''6!1 
/ırlıgan Kemalettin ŞilkrlJ B. 

( Yauıı 2 l•cl aa1famııda) 

yojumu:ı: aarfederek bu it gtiç J 
güç zamanı relceeth: .• Alafranga 
ve alaturka göret teklllerlnl 
intihap etmekte kendiıinl aerbeıt 
bırakıyoruı. Hllrmetlerlmln kabu. 
lüal riea ederim efendim. 

Son Poıta : Şimdi ıiSı ı8yle. 
mek ııra11 Urfah Salih Pehlivana 
r•lmlıtlr. 

BalıkHlr Halk otellnd• Maalıala 

Rlfat P•lıliva11 

ve maiyeti erklnile beraber Kıral Hazretleri Topkapı 
saraydan ayrılarak evveli Ev- Sarayında bir saat kadar kal
kaf Müzesini, sonra To kapı mıı_lar, biltU!1 daireleri ve eıki 

P ııef11 eaerlerı ayrı ayrı g6rml1t· 
Sarayını ve Asarıatika ve Aı- Jer Saray MüdürU Tahıln 
ker! Ml\zelerinl gezmişlerdir • Be~den izahat almıılardır. 
Kıral Haı;retlerinin otomobille- (Devamı 3 fincil ıayfada) 

. 

Ver em Af etinin Vaki 
Bir ilacı Var Mıdır? 

Kalmet Ve Fridman Aşıları Hakkında Bizim 
Hükumetin Resmi Noktai Nazarı Kalmet Lehine 
Meylediyor. Bu Aşıdan Ankarada Mühim 

Miktarda Hazırlatılıyor ... 
Verem hastalığının memleket IB l Q §1 

halkı araıındnki yaptığı tahribat. akteriyo oğ sman :.ı 
tlmdiye kadar bu sulunlarda • 
çıkan yazı, müşahede ve mütale- 1 
"lar kifi bir vuzuhla göstermit 
olmak lazımdır. Bütün bu neşri

yat ara11nda çıkan netice ıudur 

ki, vereme karşı tatbik edilen 
tedavi uaulleri arasında iki cHe· 
yan göze çarpıyor. B. C. G. işa

reti altında ıöaterilen Kalmet ve 
Fridman atıları. 

Bu iki tedavi şeklinin leh ve 
aleyhtarları noktai nazarlarını 

ayni şiddetle müdafaa ediyorlar. 
Bizim hüku11&etin bu iki aşı hak
kındaki reami fikrini anlamık 

için müracaat ettiğiml:ı ıalfilıiyet
tar bir :ıat bize aşa~ıdaki müta
leayı serdetti: 

* "- Kalmet aşısının mnsbet 
teıirleri bütOn tıp ilemince kabul 
edilmiş ve btitUn Avrupada da 
tatbikma başlanmıştır. Fridman 
atı•ı ciddi birfey değildir. 
Sıhhiye Vekaleti de Kalmet 
atıaile alAkadar olmuı ve tet
kikat yaptırmışhr. Şimdi Bak
teriyolojihane bu atının hazır
lanmasile meşguldür. Yakında 
bizde de tatbikına başlana
caktır. lstanbul Bakteriyoloji
hane mlidUrU Doktor Osman 
Bey de bu iki aşı hakkında 
muharririmize şu izahatı ver
miştir: 

11
- Kalmet ( 15 ) seneden 

beri verem mikroplarını saf
rah patatesler üzerinden ge-

çirmek ıuretile mikrobun 
mızır tesirlerini kaybet-
tirmit ve bir aıı hassasını 
kazandırmışbr. Kalmet aşısı

nın tesirleri kat'i ve mücerrep
tir. Sıhhiye Vekaleti Ankara
daki Merkez Hıfzıssıhha mü-

essesesinde bu aııları hazır
latmaktadır. Yakında bu aşı
nın faydalarından biz de müs-

tefit olacağız. Kalmet aşısı 
almış bir vUcut biliihara kuv
vetli verem mikrobuna maruz 
kalsa bile o mikrop böyle bir 
vilcutta barınamıyor. 

Onun için yeni doğan ço-
cukların henüz vUcütlerine 

( Devamı 3üncü aayfada ) 

Bir jktidar ll4eselesi 

.... 
Birinci ihtiyar - Bu uzun etekli hanımlar, bana zamanımın 

kadınlarını hatırlabyor, zeYk alıyorum. 
ikinci ihtiyar - Heyhat... Y alnıı mane.t zevk değil mi ? 



2 Sayfa 

r · ı Halkın 
• 

esı 

-™---· 

n 
b 

Küfürlü Neşriyat 8 . ç· k 
Ve Halk . ır ıçe 

Bize iftira ve küfreden ga· 
ı.etelcr, hali seslerini ku· 
mediler, mütemadif'.:n per
deyi yOlneltiyor, küfür ede
biyatında harikalar yaratı
yorlnr. Dün, halkın aelim 
hiHİ ye hükmüne müracaat 
ederek küfür vadisindeki 
bu yarış hakkında fikrini 
ıorduk. Bize aşaj'ıkl cevap· 
lan verdiler: 

iki Tane 
Böcek 
Sevdiği Kızın Uğruna 

Bıçak Sallıyan Bir 
Marangoz 

nt Jlehmet Ali B. Kadlrra hamatn ao- Evvelki akşam Sarıyerde 
kanlı bir hAdise oldu, bir kıx 
yüzünden bir genç bıçaklandı. 

dc kak 14 
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lanndan bence ortaya bir yı
iın kirli çamaşırdan başka Hadisenin iç yüzü. şudur: 
birşey çıkmadı. Sövüşenler I Sarıyerde terzı Ar~şk<>~un 
mahkemeye giderek kırılan yanında çalışan Y orgı , yıne 
haysiyetlerini orada tamir ayni dükkanda çalışan Eleni 
ettirmeli idiler. Bunu bir .Mec- ismindeki genç kıza Işık ol
lis işi yapmamalı idiler. Mec!i- muştur. Halbuki genç kız da 
sin ve hükum:tin ~u günl~rde marangoz Hasan isminde bir 
meşgul olacagı bırçok ışler ıenci sevmektedir. 
vardı. Kıymetli zamanlarım bu Evvelki akşam Hasan ae-.-
ıuretle çalmıya hiç lüzum yoktu. diği kıza aaat sekizde bulut· 

• malannı söylemiş, Y orfİ dllk-
Rllatem Bey Sultanhamamı Katırcı kin da kalfalık yaphX.ı için 

oğlu han 18 5 
- Son matbuat münakaşa- genç kıza geç vakite kadar 

ıında belki rencide edilen şah- iş gördlirmllştür. Eleni randevu 
ıiyetler olmuştur. Fakat bunlar saatinden sonra dtikklndan 
yine bizzat gazetecilerden baş- çıkıoca doğru sevgiliıi Ha1a
ka kimse değildir. Çünkü te- na gitmiş, Y orgiyi tikayet 
cavüze uğrayan yabancı her- etmiştir. Hasan da bu hiddetle 
hangi bir şahsın veya manevi Y orginin yolunu beklemit ve 
ıahııy t n haklannı gözetecek bıçakla yaralamıştır. Yorgi bir 
kanunlanmız vardır. Sövüşme-
ler karşılıklı olduğu için mah- aralık yarasına rağmen Huanı 
kemeye vaki olacak müracaat- altına alarok epey yumruklamıı, 
lerin sukuhından korkan gaze- fakat Y orgi biraz sonra bayı
teciler bunu bir mu halef et me- larak hastaneye kaldmlmııtır. 
selesi yaptılar. Gazete ıUtun- ı 
ıarında alamadıktan hınçlarını Fecı· o·· 10 .. m 
başka yollardan tatmin etmek 
istediler. Fakat ismet Paşanın 
vakur nutku bu ihtirasları din
dirmiştir. Bunlar artık tekrar
lanmamalıdır. 

• HaHn Bey Sirkeci Eakltehfr 
oteli 12 

- Bazı gazetelerin aon neı
riyahnda hakikaten yilzleri 
kızartacak feyler vardı. Ben 
matbuattan beklenen nezahet
le kabili telif görmediğim bu 
çirkin hareketlerin durdurul
masını canü gönülden ister
dim amma, bu, cumhuriyetin 
lcababndan olan matbuat hür
riyetini tahdit ettirecek kadar 
ileri götürülmemeli idi. Allah 
şu ismet Paşadan razı olsun ki 
bu arzuları boğdu ve matbuat 
hürriyetine büyük bir hilrmet 
gösterdi. 

Hazin Bir Ölüm 
Süleyman Bey zade Nihat ve 

•• refikıuı Nla-ir yavruları "Fer
di ,,nin ölümü haberini umum 
tamdıklanna bildirmekle müteel
Umdirler. Cenaze Şişlide Tcşvik iye 
canıiinden cunıartcsi günü öyle· 
den aonra 1nnt ik idP. kaldıralarak 
Bctiktaş tarikile Üsküdar ail e 
kabristanına nakledilecektir. Bu 
aabrlarm davetiye makamına 
kabulü mercudur. 

Bir Vapur Amelesinin 
Başı Parçalandı 

Kuruçeıme açıklannda baib 
duran Üıktıdar vapurunda feci 

bir kaıı:a olmuttur. Ateıçi 
Mehmet İsmail makara ile 

yanmıı kömür çekerken kol 
demiri fırlamış ve zavalh ame-
lenin başı parçalanmıştır. Meh
met biraz sonra hastaneye 
g6tllrlllürken yolda ölmüttür. 

Verem Af etinin Vaki 
Bir lıacı Var Mıdır ? 
[ Ba4 tarafı 1 inci ıayfada J 

tehlikeli verem mikrobu gir
meden evvel doğumlarının ilk 

haftasında bu atı tatbik edi
liyor. Şimdilik bir doğum 

evinde yapılması muhtemel 
olan bu aşının taammümUnden 
sonra her aile kendi hekimi 
vasıtutle yeni doğan çocuk
larına bu qıyı usulü daire
sine tatbik ettirebilir." 
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Y alovada Yuvarlanan 
Otomobil Hidisesi 

Hükumet Doktoru, Harcırah Alamadığı için Yara
sının Açılmamasını Söylediği Mecruhu Görmiye 
Gelmemiştir. Vak'a Şayanı Dikkat Değil Midir? 

Dünkü nüshamızda, Yalova yolunda wkua gelen bir kaza
dan bahsettik. Köprülerden birinin üzerinden dereye yuvarla
nan bir otomobil yolcularından Kemalettin ŞUkrU Ye Yalova 
Muhasebecisi Ali Beylerin yaralandıklannı bildirdik. Kemalettin 
ŞUkrü Bey, gazetecilik illetinin yabancısı olmıyan bir muhar· 
rirdir Kaza neticesinde dereye yuYarlamrken boğazından yara

lanmış, gırtlağı kısmen dııan çıkmıştır. Vak'adan iki aaat sonra 
Kaplıcaya gelen Yalova Hükümet Doktoru Ali Bey, yaralıları 

muayene etmiş; ve: 
- Yarın ben öğleyin gelirim bez sarğıları çözmeyin. Demiş. 

Fakat ertesi gün öğleye kadar gelmemiı, telefonla aranmıı, 

f U cevabı vermif: 

Harcera HikAyesi f Pansuman Yapılmayınca 
-Harcırah almadım, gelemem. Sıcağı ııcağına yapılma11 ll-
Kaphcalar Müdüriyeti ida- zımgelen dikme ameliyesi, işte 

r~nin ot?mobilini Doktor Be- bu harcırah meselesi yUzUnden 
yın emnne amade bulundur- timdi ayrıca bir tedavi mec
muş ise de bir netice alına- b · ti h ı 

B unye ası etmiıtir. Yaralı 
mamıf. unun Uzerine yarasını d" k" 
pansıman yapbrmak istiyen ıat ıyor 1 : 

mecruh Yalovaya gitmiş, jan- - Kaplıca eczanesinde ge
darmaya müracaat edilmiş, rek doktor, gerek eczacı bey
Jandarma Kumandanlığının lerle haatabakıcı hanımların ve 
tezkereaile hükumet doktoru kamara Amiri Beyin ıefkatli 

aranl!1ıf, köylere .gi~iği ~öt . muameleleri ne derece yüksek 
lenmış. Fakat bangı koye gıttigı olmuısa mahalli hükumet dok-

bir türlü öğrenilememiş.Hasta bu 
vaziyette fstanbula hareket etmiş 
ve burada Cerrahpaşa hastane-
cıine müracaat ettiği zaman anla
şılmış ki yara, dikilemiyecek 
derecede cerahatlenmiştir. 

torunun hareketi de o derece 
garip görUnmOştür. Şu yaralı 

halimle kendiıine beyam te-
essOr etmemek elimden iel-
mi yor. 

Kenan Bey ı ·Kandilli Faciası 
Müddeiumumi Adliye I Belkis Hanımın Banka 

M Ü s t e ş a r ı M ı Arkadaşları Mezarına 
Oluyor ? u Çelenk Koyuyorlar 

Müddeiumumi Kenan Beyin 
Ankaraya davet edildiğini yaz
dık. Kenan Bey bir iki güne 
kadar dönecektir. Dün Adliye 
koridorlarında şimdiki Adliye 
mtisteıarı Ferit Beyin başka 
bir memuriyete veya münhal 
bir meb 'usluğa nakledilerek 
yerine Kenan Beyin müsteşar 

ola':ağı §ayiası deveran edi
yordu. 

Dört Ahır Kapandı 
Belediye müfettişleri dün 

tehir dahilindeki ahırlardan ba
ıılannı geıı:mişler, dört ahırın 
ıslah edilmediğini görmüşler ve 
kapatmışlardır . 

Kandillide Felemenk Bahri 
Sefit Bankası Muhasebe Ka-
lemi Amirlerinden Belkis Ha
nımı tabanca ile öldtirdilkten 
sonra intihar eden Vahit Ef. 
nin sevgilisi ile beraber ölümU 
hadisesi artık maziye karış
mıştır ve Adli safha kapan
mıştır. 

Belkis Hanımın banka ar
kadaşları ve müdürleri, Pazar 
günü mezarma giderek bir 

l çelenk koymaya karar vermiş
lerdir. 

Aptesanede Olu Çocuk 
Fatiht~ Atik Ali Pqa camii 

aptesanesindt: beze sarılı ölü 
bir erkek çocuğu bulunmuştur. 

Şoförler 
Sekiz Saat 
Çalışacaklar 
Belediye Bundan Sonra 
Kazaların Azalacağını 

Ümit Ediyor 
Belediyenin hazırladığı ıon 

otobüs talimatnamesi bugün 
oJmaua yarın mutlaka tatbika 
baılanacakbr. Yeni talimatna
meye ıöre ıoförler ıekiz saat
ten fazla çalııtırılmıyacaklar
dır. Evvelce ıoförler günde 
16 - 18 aaat çalııtırılıyorlar, 
bu ytlzden birçok kazalar 
oluyordu. 

Sekiz saat mesai usulile 
kazaların azalacağı ümit edil
mektedir. Evvelce kaymakam
lıklar tarafından verilen oto
btıı işletme cüzdanlannın ya
rından itibaren bllkmU kalmı
yacak, değiştirilecektir. 

Esnaf m hüviyet cüzdanları 
Esnafın Hüviyet cüzdanları 

evvelce mensup olduğu cemi
yetler tarahndan dağıtılıyordu. 
Bunlan timdi kaymakmlıklar 
daiJtmaktadU'. Halbuki baz: 
E1naf bu vaziyet Uzerine artık 
Eınaf Cemiyetlerine yazılmıya 
mecbur olmadıklan zehabına 
düımtıılerdlr. Belediye bu ze
habın doğru olmadığını Esnafa 
tebliğ ettirmit ve cemiyetlere 
yazılmak mecburiyetinde olduk
larını bildirmiıtir. 

Garson Kavgası 
Evvela Yaralamışlar, 
Sonra Dayak Atmışlar 

Sirkecide Hasan Efendi 
birabaneıinde rıaraon Burhan, 
evvelsi akşam Galatada Pa-
noroma birahanesinde garson 
Aliye ile kardeşi Mehmet 
Aliyi bıçakla yaralamııtır. Bnr
hanın arkadqları Necmi, ahçı 
Ali ve Mehmet Ali de yaralı

ları adam akıllı döverek kaç
mışlardır. 

Bakırköyde Doğum Evi 
Alman malumata nazaran 

Himayei Etf al Bakırköy ıubeıi 
tarafından lstanbulda ilk defa 
olmak üzere yapılacak doğum 

evinin vaı.;ı esas resmi bugün 
ıoaat on dörtte icra edilecektir. 

Guzellik Kıralıçası 
930G ü2 ellik kıral ı çuı Mübeccel 

Namık Hanıma 200 lira maaşla 

bir pl • jın vezn~darlığ'ı teklif 
edilmiş, karalıça bunu kabul 
etmemişti r . 

-v1 Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola /-!asan B. 
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Temmuz 11 

Tarihi 

Otomobil Facia
sında Adli Safha 

Babıali caddesindeki otomobil 
facia11 tahkikatına dlln de İkinci 
Müatantiklikçe devam edilmiştir. 

Müıtantik rü vct teklifi iddia.ile 
de meşgul olmuş ve hadiseyi 
ihbar eden zatin ifadesine müra· 
caat olunmuştur. Tahkikatın 

cumartesi günü ikmal edilerek 
iddianameyi hazırlamak üzere 
nrakın rnüddeiumumllite verile· 
ceti tahmin edilmektedir. Emin 
Vafi Bey bir kişinin ölümüne v• 
iki kişinin y ralanmasma aebehi· 
yet verdiki için ceza kanununun 
(455) inci mııddesinin ikinci fıkra• 
ıına tevfikan cezalandırılması 
lizımgelmcktedir. Bu madde (2) 
ıeneden sekiz seneye kadnr lınplt 
cezasına amirdir. 

Memleket Filimleri 
Vekiller Heyeti, memleketimi• 

zin cümhuriyet devrindeki terak• 
ki ve inkişafına nit bir filiııt 
tertip edilmesine lrnrar vermiştir• 
Bu it için bir komisyon çalışnıı• 
ya başlayacaktır. 

Bir lf las Kararı 
Beyoğlunda gramofon ticareti 

yapan Karakner Ef. nf n Birinci 
Ticaret Mahkemesinde ifla11n• 
karar nrUmiştir. 

Talebe Pansiyonları 
Önnmüz:deki 1tme leyli mek" 

teplere nekadu talebe mGracat 
ederae kabul olunacak, yalnıs 

fazla talebe için ayni mekteb• 
merbut leyU pansiyonlar açıla
caktır. 

Evleniyorlar 
lzmlr Valisi Khım Pa,anlll Q 

km ŞGkran Hanımla nişanlı•• IJ 
aktör Muammer Bey BeyoJltl 
nlklh memurluğuna müracat 
ederek evlenme talebinde buluo• 
muılardır. 

Memurlara ikramiye 
TGtiln lnblaar idare1lnde birka~ 

ıtıııe kadar memurlara senelik 
ikramiyelerin dağıtılmasına başla• 
nacaktır. 

M uhafızgUcU Bisikletçileri 
Muhnfiz bisikletçilerinin soO 

seyahatlerinde (2100) kilo met" 
relik meıaf e katettikleri tesbii 
edilmiştir. Bu kilom treler ba• 
zan pek sarp hazan da tenef• 
füs edilemiyecek kadar yükse~ 
ve dağlık razi dahilinde idi· 
Gençleri bu muvaffakıyetteJI 

dolayı tebrik ederiz. 

Edebiyatçılar Arasında 
Güzel San'atlar Birliği edebi• 

yat ,ubeslnde diln öğleden aonr• 
bir çay ziyafeti tertip edilmiştir• 

Ankara - lstanbul 
Anİcarn • ırıtanbul telefonund• 

geçen bir ııene zarfında 93401 
mükaleme yapılmıştır. Hatlar• 
bir senede 17 defa ıakatl•~ 
ariz olmuştur. 

ıi 

e Bir Gazete 1 Y 

m ,, 
is 

' 
tte '3~lJ'W.:...!J~L:__-41EıCJt!il.___. J...- --~...-~~~=---~--- ·~--------------......-~ · ın 

1 

3 : Yolcu :__ lamet Paşanın nutkundan 4 ı Huan B. - Neden olacak? Dizim srazci:e~ ı : Yolcu - Hasan Beyi fUrada bir evhı l 2 : Hasan B. - Hangisi? •• Şu mu? .. Ha ... 
balkonunda bir adam kllfilrler aavuruyor. R•et... "Akvam., 1azete1I of ıonra da hAIA aiçin küfürlere de•am ediyor ? kapatamadı, rakibini ortadan kaldıramadı, içlıı 

cl3kemedl, b111cını alamadı, b IA söylenip ~uruY01' 



11 Temmuz lSON POSTA Sayfa 3 

Her gün 
Herke-;;-
KeRdiniz Gibi 
Zannetmeyiniz. 

"[Son Posta'nın Resimli Makalesi .- Kadın Ve Erkek • ıJ Sözün Kısası 
Münderecatzmzzzn çok
lugundan dercedileme
miştir. 

·---·-- M. ZEKERİYA 
insanlar baıkalarını da ken

dileri gibi zannederler. Bir hl
diso karşısında kendileri nasıl 
hareket edeceklerse, başka-
lannın da ayni harekette bu-

e lunmasını ta bit görilrler. Fakat 
l hiçbir insan diğerine benze

mediği için, bu htıkllmlerlnde 
daima aldanırlar. 

iki llç gUndllr yazı yazama-
e dım. Her devre gare yazı ya-
" zan, yek~ğerlne zıt rejimlerde, 
• te~like gorilnce, daima o rejl-

mın s~fll!la akan "Akşam,, ga
aetesı, Mıllet Meclisinde c reyan 
eden gUrllltlllQ mnzakereden 
sonra, beni de kendiaJ gibi zan
ned rek, korktuğuma ve im-

• zamı sakladığım htıkmetmft. 
Benden herglln yazı bekliyen 
Necmeddin Sadık Bey, hergftn 
yau yazabiliyorlar mı? Bir mu
harririn birkaç gUn istirahate 
ihtiyacı olamaz mı? Bir rahat-

,, aızlığı bulunamaz mı? Hayır, 
ı• kendisi gtlrUltüye pabuç bıra

kan sınıftan olduğu için bizi de 
öyle görmesini tabii bulur Ye 

ti kendisini mazur görUrilz. 

* • Millet Meclisinde cereyan eden 
mUzakerattan ve İsmet Paşa
nın bir hürriyeti matbuat mtı
dafaanamesinden ibaret olan 

, nutkundan utanacak kimseler 
• vardır, fakat onlar herhalde 
• biz değiliz. Utanma, cümhuri
- yet rejimi içinde matbuatın 

sesini boğmak, matbuat mün
tesiplerini hudut haricine at
mak ve matbuntsız bir cüm-

1' 
1 huriyet tesis etmek istiyenlere 

ı.ı düşer. İsmet Paşa, hareketlc
t rinin cumhuriyet rejimile telif 

edilemiyeceğini onlara söyle
miştir, bize değil. 

11 SON POSTA ,, ilk çıktığı 
gllndenberi matbuat hürriyetinin 
geni~ bir .Şekilde tesisi lüzu
munu mlidnfaa etmiş, her ve-
si)~ ile bu hürriyeti boğmak 
istıyenlere hücum etmiştir. Bir 
defa Menemen hadisesinde, 
bu defa da matbuat kav-
raları mllnnsebetile matbuat 
ve tenkit hürriyetini tah-

' dit etmek istiyenlere karşı 
ismet Paşanın yalçın bir 
kaya gibi karşı durması, yal
nız bizim değil, bütün milletin 
hakiki minnet ve takdirini cel
betmiştir. "SON POSTA,. ken-
disini tebrik etmekle, sadece 
bu minnet ve takdiri ifade et-

i• mekten bıııka birşey yapma
" mıştır. 

* 
"Akşam,, ga~tesi, gazetemi-

zin İsmet Paşaya çektiği tel-
graf mUnasebetile utanmakla 
kalmayarak bayağılaşhğımızı 
iddia ediyor. Buna sebep ola
rak ta telgrafta "tenkit hak-
ımızı muhafaza ederek doğru 

bulduğumuz işlerinizde sizinle 
beraberiz,, cümlesini nakledi
yor. 

Burada da "Akşam,,, kendi 
meslek ve zihniyetinin aksini 
:· SO~ POSTA ,, da görmek 
ıstemıştir. 

" SON POSTA birse· 
nelik hayatı içi~de İsmet 
P:ışanın doğru bulduğu 
bırçok iş] erini muhtelif 
v~sil.elerle takdirle kaydet-
mıştır. ismet Paşanın harici 
siyasetini daima tasvip ve tak
dir etmiştir. Borçlar mesele~ 
sinde takip edilen son siyaseti 
beğendiğini söylemiştir. Mene
men hadisesinde irat ettiği 
nutuk münasebetile kendisinden 
takdirle bahsetmiştir. 

1
SUnki "SON POSTA,, her şeyi 

o vuğu gibi görmcği, doğruya 
dogru • kötüye kötiı demoği 
llleslck edinmiş bir gazetedir. 

1 - Bir kadın bf r erkeğe evvela 
dikkatini verir. 

2 - Sonra elini verlrlr. 1 8 - Sonra kalbini verir. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLE 

iŞ KANUNU 
Vekiller Heyetinde 

Tetkik Ediliyor 

Ankara, 10 (Huauat) - İk· 
tı1at VekAleti, bir mllddetten
beri üzerinde çnlişhlı iş Ka· 
nunu lAyihasımn tetkikini bi
tirmiş ve l yihayı Vekiller He
yetin sevketmiştir. 

Fakat Meclis şimdiki halde 
biltçe ile meşgul olduğundan 
iş Kanununun Meclisin gelecek 
içtima devresinde müzakere 
olun cağı anlaşılmaktadır. 

ırs zlı · • 
ır 

Bir Tacirin Trende 
1900 Lirasını Çaldılar 

Ankara, 1 O ( Husust ) - la .. 
tanbuldan buraya gelmekta 
olan burala tacirlerden Mustafa 
Bey trende Knyserili bir Er
meni ile dost olmuş ve bera
ber rakı da içmişlerdir. 

Fnkat Mustafa B. bir aralık 
uyumuş, uyandığı zaman lso 
cebindeki 1900 liranın çalındı· 
ğını görmU tür. Ermeni An· 
karada inince tevkif edilmiştir. 
Fakat parayı çalmadığını say
lemektedir. 

Rakıdan Sonra 
Dört Kafadar Biribirle

rini Bıçakladılar 

Aksarayda oturan sabıkalı 
Alieddin, Çingene Hayri, Os
man, ve Kamil isminde 4 ar
kadaı serhoılukla kavga et· 
mişler. 

Kavga neticesine AIAettin 
Hayri ve Osman bıçakla biri~ 
birlerini ağır surette yaralan
mışlardır. Kamil kaçmıştır. 

" SON POSTA " muhalefet 
yapmış olmak için muhalif 
değildir. Ve hiçbir gün terbiye 
haricine çıkmamıştır. 

Bugün İsmet Paşayı iyi gör: 
düğü işlerinde beraber oldu-
ğunu söylemekle bu hakikati 
tekrar etmekten başka birşey 
yapmannşbr. 

Her rüzgara göre meslek 
değiştiren, dün kara dediğine 
bugün beyaz diyen gazeteler, 
elbette bu zihniyeti anlaya
mazlar. 

* Bizim ismet Paşa ile bera-
ber olduğumuz noktalardan 
biri de inkılabın müdafaasıdır. 
"SON POSTA,. inkılapçıdır. Ve 
mazi olmuş, durmuş bir inkılabın 
değil, yürüyen bir inkılabın 
·nüdafiidir. Matbuabn sesini 
'1oğmak istiyen gui cereyanlar 
carşısında İsmet Paşa ile bir· 
ikte yOrümek ve geri hareket-
re karşı onunla bir safta bu

·mmnk her inkılapçı gibi, 
· SON POSTA ,, nın da vazi
feıt~-l:. 

Millet Meclisinde Müzakere 

* * * Edilen Yeni Kanun Layihaları 
Ankara, 10 ( Husuıl) - Millet Meclisi dun öğleden sonra 

toplandı. ilk olarak Ceza Muhakemeleri Usulft kanununun bam 

maddelerinin değlıtirllmeslne ait kanun ldyihaaının Dahiliye 
encllmenl tarafından da tetkikine karar verildi. 

Sonra resmi dairelerin otomobili ri etrafında g6rtışüldü Ye 

bu husustaki cetvelde bazı tadiller yapılması hakkında kanunun 

birinci müzakeresi yapıldı. Bu 1 yihaya göre Temyiz mahkemesi, 
Divana Muha ebat ve D vlet Ştlraıı reislerine ait otomobil) r 

kaldmlack, jandarma kumandanhğına bir otomobil tahsis edile
cektir. 

Meclis cumartesi gilnll toplanarak baıı yeni kanun 1 yiha
Iarani müzaker edecektir. 

•• 

Vatandan 

oy 
1 E -

ovulan Adam akınız 
umurtluyor e Yave er 

Pnri te çıkan PlStipari%)'en 
gazetesinin muhabirlerinden 
Madam Andre Viyolis Niste 
sakıt halife AbdUlm citle gl). 
rllşmUştUr. 

Abdlllmecit, muhabir Ma· 
dama Nis şehri ile Türkiye 
arasındaki eski tarihi mtlna• 
sebetten bahsettikten sonra 
unları söylemittir: 
"-Eğer Türkiyeyi terakki 

ve medeniyete, Tilrklilğe haı 
deha ve an'anelerlo sevketmit 
olsaydı, Mu tafa Kemalin eser• 
)erini hatta lkıı;lardım bile. Fa• 
kat Maalesef vaziyet öyle değil· 
dir. MeselA Kromvel ve Napo• 

leon bllyük kumandanlar oldup 
kadar da "Yapıcı,, insanlardı. 

Mustafa Kemal eşsiz bir 
kumandandır, cesaret ve karan 
sayesinde memleketi kurtardı. 
Fakat o, ne bir yarabcı ve 

• • • 

n d bir teşkiliitçıdır. S ff.n i 
hOkümet:f, fırtınalı denider 
arasında pusulasız ve harftaaı.ı 
evketmek iddiasındadır. Hal

buki onu bab:acak!,, 

Sakıt Halife daha ileri gi
derek kendi hanedanınm Tnr
kiyede birçok yenilikler yap- ' 
bğını, Sultan Mahmudun mU
debbir ve akıllı bir hükümdar 

olduğunu, Yalnız Abdülhamidin 
memleketi batırdığını, hilafet 
meselesini Avrupalıların iyice 

kavrıyamadıklarınt söylemft 
ve daha birtakım )'&Yeler fU'" 
murtlamıştır. 

Biz bu yaveleri okuduktan 
sonra, vatandan kovulan Ha
nedan döküntülerinin bu ıon 
ekberi evlldınan artık buna
dığına inandık. 

• 
ister inan, ister inanma! 

Bazı kimseler vardır, 1 dereceklerini işae ederek 
ikide birde isimlerini ve kendilerinden bahsettiri
resinılerini ~az~te!erde yorlar. Bu fikir birkaç ay 
nr.şrettirm k için vesıleler evvel ortaya abldı, bir iki 
icat ederler. hafta sonra tekrar mevzu-

Bu hastalık, lstanbulda- ubahis oldu. Aradan bir 
ki Kadm Birliğinde de .. dd t d h t" • 

ı . . mu e a a geç ı, yıne 
vardır. kıde bır toplanır- rtitt"l d. 'd" 1 d d' 
1 E 

.. 6 - ı er ı, gı ıyor ar ı ı-
nr. Jncumenlere ayrılırlar. , ld o·· d "h t 

1. k"k .. ye yazı ı. un c nı aye 

GAZI HZ. 
Ay Sonlannda Şehri

mize Gelecekler 
Ankara, 10 (Hususi) - Re

lılcllmbur · Hz. nin bu ayın 
aonlanna doğru lstanbulu teş
rif etmeleri ihtimalleri kuvvet-
leniyor. Gazi Hı. bu takdirde 
lstanbulda birkaç g(ln kalacak-
lar, sonra Y alovaya geçecek
lerdir. 

Başvekil İsmet Paşa da 
Millet Meclisinin tatilini mU
tenkıp f stanbula hareket ede
cek, bir ay kadar kalac ktır. 

elling 
Dünya Boks Şampiyonu 
Yeni Bir Maç Yapacak 

New-Y ork, 9 (A. A) - Al
man şampiyonu Şmelling ile 
dev cns il Karnera'yı karşı

lEl.fbracak olan ( 15) ra vndhk 
boks maçının 17 Eylnlde ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

Bir KomUnist 
Nikola isminde bir Bulgar 

komünisti lımlrden hudut ha
rici 'Cdilmi tir. 

Deniz Ortasında 
Bir Genç Sandalla 
Gezerken intihar Etti 
Samatya ile Etyemez ara

sında ahilden 300 metre 
açikta yelkenli bir sandal ile 
dolaşmakta olan Bahriye Ge
dikli mektebi talebesinden Saim 
Ef .; o civarda diğer bir sandal 
ile gezen bir gencin kendisini 
denize attığım görınfiştUr. Saim 
Ef. sandalı ile meçhul gencin 
kendini denize attığı yere gi
derek genci kurtarmak istemiş 
fakat muvaffak ola~amıştır. 

DarUlhedayide içtima 
Diln akşam Darülbedayide 

Valinin riyasetinde bir içtima 
yapılmış, müesseseye ait baı:ı 
işler görüşülmüştür. 

Türk-Yunan Mahkemesinde 
Türk-Yunnn Muhtelit Hakem 

Mahkemesinde birlfaç garip 
davaya tesadüf edilmiştir. 
Mesela Rumlar tarafından 
verilen bazı dnva istidalarında 
bir fıçı, iki tavuk veya birkaç 
domuzun tazmini talep adll
mektedir. 

"t ı at yapacaklarmı soy- b k f'l 1 . "d ki 1 1 1 G 
. . . u a ı e erm gı ece er 

er er. azetelere ısımlerı ·ı~ d'ld' 
ı un e ı ı. 

TUrk TabiiyetindekiArna v utlar 
ve resimleri geçer. Ara-

Bütu·· n • 1 • ö d dan bir müddet geçer. ış erı 1 z en, 
Yine toplanırlar, yine en- gazetelere isim ve resim 

bastırmaktan ibaret olan cümenlere ayrılırlar, yine 
isimleri ve resimleri gaze- bu müessesenin artık köy-
telere basılır. lere heyet göndereceğine 

Şimdi de birkaç aydır biz inanmıyoruz. Seo de 
köylere irşat kolları gön- ey kari, 

isler /nar. ister inanma/ 

l..ozan Muahadesi mucibin· 
-ce Türk tabiiyetinde kalmak 
istiyen Arnavutlar nUfuı daire-
terin giderek sicile kaydedi-
leceklerdir. 

Polise Bir Uraoaat 
Ömer ismind bir şoförlln 

4 gündenberi otomobili ile 
beraber ortadan kayboldutu 

-----------------·--------..J polise ihbar edilmlftir. 

F eysal Hz. Şehri 
Dolaşıyor 

(Baştarafı 1 inci aapfad ) 
F eysal Hazretleri bu arada 

arayın harem daircıini ve 
AbdUlhlzin hapsedildiği odayı 
da görmüşler yalnız Bağdat 
köşküne girmemişlerdir. Bu 
gezintide kendilerine Bqvekil
leri Nuri ve Reisi Omeraları 
Saffet Paşalarla Maliye Veziri 
ROatem Haydar • yaverleri 
Tahıin B yler refakat tmiş
lerdir. Nuri Paoa buradan 
Bağdada dönecektir. 

aliye Vezirinin Muharriri· 
miza Beyanatı 

Bu gezintide Kır 1 Hazretle
rine refakat ed n bir muhar• 
rlrtmize Maliye Ve~rl Rüstem 
Haydar Bey şunl rı s6yl miştlrı 

- Dost v kardeş bir mil
letin misafiri bulunuyorus. MU-
zed gördUğtlm ecdadımızın 
milşterek habralan beni cidd n 
mlltehassia etmiştir. Müzenil 
çok zengindir. Biz d Bağdatta 
bUtlin tarihi eserleri toplattık 
ve toplattınyoruz. Bu sene blit· 
çemize tahsisat ta koyduk. Bü
yük bir mOze yaptıracağız. Bu 
işe Amerikalılar da yardım va· 
detmişlerdir. 

Ankarad ticaret ve dostluk 
muahedelcrinin esaslarını tesbit 
ettik. Bunlar yakında bitirile
cektir. 

Hudutlarımızda tam bir sil· 
kün ve emniyet hüküm sUr· 
mektedir. lstanbulunuzda Uç 
gün kaldıktan sonra pazartesi 
günil Viyanaya gideceğiı. Ora
dan Berlin yolile lsviçreye ge· 
çeceğiz. 

Kıra) Hazretleri burada ep y· 
ce bir milddet istirahat buyu• 
racaklardır. Seyahatimiz ilç ay 
silrecektir.,, Rüstem Bey bizim 
eski Mülkiy mektebinden çık· 
mış ve Sorbon Darlllfilnununda 
tahsilini bitirmiş, Şamlı Haydar 
ıadeler ailesine mensuptur. 
Mektepte Saracoğlu ŞUkrU 
Beyl ayni sınıfta okumuıtur. 
Türkçeyi bir 1 tanbullu a-f bl 
prllzsllz konuşmaktadir. 

Deli Değil 
Adam Öldüren Hırsız 

Asılacak Mı? 

Geçenlerde Bebekte bir 
~ırsızhk ve bir cinayet olmuı, 
Omer isminde birisi Hıdiv 
valdesinin daire mUdllrll Ali 
Beyin evini soymuş, sonra da 
yakalnmamak için bir zavallıyı 
da öldürmiiştü. 

Bu cürümlerinden dolayı 
idam talebile ağır cezaya sev· 
kedilen Ömer, aklında bozuk· 
luk olduğunu ileri siirmüş, bu· 
nun üzerine mahkemede dok· 
tor Mazhar Osman Beyin mil· 
talcası dinlenilmiştir. Mazhnr 
Osman B. Ömerin deli olma• 
dığım söylemiştir. Dava 2e 
temmuza kalmıştır. 

Efgan ~met Maclisi 
Ankara, 9 (A.A.) - Kabil· 

den gelen malümata göre Ef
gan Padişahı Nadir Şah nym 
8 inde Meb'usan Medisiııi aç
mıştır. Bu meclis Efgnnist:mır 
ilk parlamentosudur. 

Bütçe Encumeninde 
Ankara, 10 (Hususi) - Bnt

çe Encilm ni 93 l b-!tç~ !!'in 
:llb bı mucibe m ıbat mı ha· 
url mnkla m gulll!ir. Dttn bu 
?nuia Devlet Deıuiry<.,lları 
bGtçeıl de t•tkik olonamftal'. 
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SON PO~fA 

1 Memleket Haberleri 1 
Balıkesir de 
Otomobil 
Soyguncuları 
Üç Siiihsız Haydut Bir 

Otomobili Durdurup 
Soymuşlar 

Balıkeıir, (Husuıi) - Kep
aut yolu üzerinde, timdiye ka
dar misline az tesadilf edilen 
garip ve gUllinç bir soyguncu
luk hAdisesi oldu. Hldiae fU
durı 

Memleket hastaneıi dok-
torlarından Mehmet Ali, Müfit, 
Kemal, ve Mehmet Beyler bir 
otomobille Kepsut yolundan 
buraya gelirlerken yarı yolda 

önlerine Uç kişi çıkmıı Ye oto
mobili durdurmuıtur. 

Fakat bu llç adamın elinde 
ıil&h namına hiçbir ıey yok
tur. SilAbıız haydutlar otomo
bili durdurduktan sonra dokto:--

ları soymuşlar ve kaçmışlardır. 
Üç ailAhsız haydudun bu dört 

doktordan aldıklara paranın 
yekünu da yalnız dört liradır. 

Bartmda Teftişler 
Bartin, ( Hususi ) - Gelen 

bir emir Uzerine Zonguldak 
Defterdarı Bartın Belediye.i
nin muhtelif muamelelerini 
teftişe başlamııtır. 

Yeni Bir Fabrika 
Zafranbolu,'( Hususi ) - Bu

rada hususi teşebbüslerle yeni 
bir kereste fabrikası açıldı ve 
iılemiye başladı. 

Piyasadan Çekilenler 
Mersin, (Hususi) - Burada 

bir sene zarfında piyasadan 
otuz kadar tacir çekilmiştir. 

Buğday Fiati 
Adana, ( Hususi ) - Son 

günlerde buğday d6rt buçuk 
kuruşa satılmaktadır. Pamuk 
fiati 150 - 160 arasandadır. 

Mühim Bir Kaçakçılık 
İzmir, ( Hususi ) - Foça 

sahille-rinde bir mot&rde yirmi 
dört çuval kaçak cigara kiğıdı 
yakalandı. Kaçakçılardan 120 
bin lira ceza ahnacakbr. Mo
törün makine dairesinde yapı
lan araştırmalar neticesinde 

bazı kağıt ele geçirilmiş, bun
lar tetkik edilmiş ve kaçak 

kağıtların burada Yuda ismin
de bir Museviye ait olduğu 

anlaşılmıştır. Fakat Yuda bir 
türlU bulunamamıştır. 

Bir Kadm MahkOm Oldu 

.J 
Şmeling'in kolları açık vaziyette bir Resmi Stribling - Şmeling maçinın Buhranlı bir safhası 

Dllnya bokı ıampiyonası, 1 olmuıtur. Beheri Uçer dakika- ı yumruklardan şişmiş, dudak
dünya ıampiyonu Maka Şme- dan tam (45) dakikalık on bef l~~· P?tlamış, dişleri kanamış, 
ling iımindeki Almanla Strib· devreye ayrılan bu maçın altı yuzlerı yamrı, yumru olmuc:tu. 
l' · · d k. A "k l . . Müsabakanın sonlarına iki dev-
ıng ısının e ı merı a ı ara· devresınde AmerıkaJı hasmına k 1 St 'br d' v · · d 
sında icra edildi. Bu ıUtunlar- faik döğüşmüş geri kalan do- rde 

1
. ab~ rı ıvng ye . ı~lı şı -

' et ı ır yumrugun tesırı e yere 
da görülmüş oldu~ üze~e kuz. ~ev~e iıe (Şmeli~g~ in yuvarlandı. Hakem, geç~n sa· 
Şmeling (15) devre süren çetm hakımıyetı altında geçmıştır. niyeleri saymıya başlad1. Se-
bir döğilşmeden ıonra birinci- Müsabakanın sonlarına do- kizjncl saniyede ayağa kalktı 
liği kazanmıştır. ğru her iki boksör kan içinde ve ondan sonra bir daha ken-

F akat bu, bir boka maçı denecek bir h;,ıle gelmişlerdi. dini toplıyamadı. On beşinci 
değil, bir nevi boğazlaşma ikisinin de jözJeri yedikleri devrede vaziyeti bitik bir hale 

Atletizm 
Mevsiminin 
Ortasındayız 

Fakat Bizim Atletler, 
Bu Mevsimde Pek Az 

Müsabaka Yaphlar 

Her tarafta atletiz;m birinci
likleri yapıldı. Diğer ıenelere 

nisbeten cihan atletizminde 
bu sene daha fazla bir faali-

yet ve terakki var. Evvelce 
nazarı dikkati celbeden derece 

gelmiıti. Nihayet Şmeling ha
keme dönmüf ve bu şekilde 
maça devam etmenin günah 
olacağını söylemiştir. Bunun 
Uzerine hakem dövüşmeyi dur
durmuş ve ( Şmeling ) i galip 
ilin etmiştir. 

Fakat maçın umumi man
zarası, her iki Boksörlln da 
Dempsey ayarında ve o mu
azzam kuvvette insanlar olma
dıklarını göstermiştir. 

ve rekorlar bugtın daha tabii 
olmıya haıladı. Gtın aeçmiyor 

ki bir memleket rekorunun 
kırıldığını haber almif olmıya

lım. BütUn cihan, atletizmine 
bllyük bir alika ve ehemmi

yetle ıarıldığı ve mesaisini 
tamim ettiği ıu ııralarda biz 

ne yapıyoruz? Şimdiye kadar 
olan f aaliy"'~imiz kollej müıa

bakaıı ve husuıl mahiyette iki 
ve Galatasaray atletlerinin 
Bursa ıeyahabndan ibarettir. 

lngiliz kızları ( Krikttt J ogununa lıastalık ıibi müpt~lddırlıır. 

En güzide atletlerimizi ele 
alır ve onların bu mevsimde 

kaç mUsabaka yaptıklarını dU
tilnürsek vaziyetimizi daha iyi 
tesbit etmiş oluruz. 

Yaphlı milaabaka adedi 

Londradaki büyük ticari müesseselerde çalışan İngiliz kızlarının öğle tatilinde 
yemeklerini feda ederek Kriket oynadıklarını gören ticarethane sahipleri mliesseselerinin 
üst katlarına Kriket oynanabilecek taraçalar yaptırmışlardır. Resimde böyle mües
ıeselerden birinin taraçasında öğle yemeği paydosunda Kriket oynamak için bacak 

siperliklerini giyen yedi işçi kızı görüyoruz . 

lzmir Sporcuları iki Bugünkü Terfi 
. , d Müsabakası 

Hasım Partıye Ayrıl ı BugUn stadyumda ikinci kü-
me şampiyonu Kasımpaşa ta
kımı ile birinci küme sonuncu
su Anadolu arasmda bir terfi 
müsabakası yapılacaktır. 

diye birinci gruba yani 
Altay, Göztepe ve Türk 
spor klüplerine mensup aza
lardan on kişiyi muhtelif su
rette tecziye etmek olmuş. 

İkinci kümeden birinci terfi 
için yapılacak bu maç, hasıl 
edeceği vaziyet itibarile çok 
mühimdir. Semih 2 

lzmir, (Huausi) - Bir polis Mehmet Ali 2 
memuruna vazife halinde Haydar 1 

Atina, 1 ( Hususi ) - Yu
nan futbo1cülerinin müphem 
bir şekil ve mahiyet alan 
ıeyahatleri meselesini yakından 
takip ve tetkik etmek için 
Atinaya gelirken yolüstü lzmi
re de uğramıştım. Bdrada te
essürle gördüm ki İzmir spor
cuları ikiye ayrılmışlardır. 

Bundaki maksat ta bu üç 
klübü azami derecede zaif 
düşürmüş. Bundan evvel 
tecziye edilen Vehaptan maada 
geçen gün içtima eden futbol 
heyeti diğer klübUn maçından 
sonra hakemi dövmiye teşeb· 

büs etti ,, diye yine Altaylı 
bir oyuncuya alb ay boykot 

Filhakika ikinci kümede na
ıarı dikkati celbeden bir var
lık gösteren Kasımpaşalılar bi
rinci kümeye geçebilmek İçin 
ellerinden geldiği şekilde oy
nayacaklardır. Buna mukabil 
Anadoluda yenilmemek için 
azami gayretini sarfedecektir. 

bir kadın ağırcezada bir ay Veysi 1 
hakaret eden Fatma isminde 'l Besim 3 

hapse mahkum olmuıtur. Beynelmilel atletlerimiz me-

Balıkesir, ( Hususi ) - Pa
m llkçu nahiyesinde Zehra is
minde bir genç kızı kaçırmak 
btiycn Halil, İsmail ve Muı
t · i ·' isminde liç kişi yakalan
mış, mahkemeye verilmiıtir. 

Annesine Kızmış 

Tarsus, ( Hususi ) - Yeni~ 
köyde Mehmet isminde birisi 
bir miras meselesinden annesi~ 
ne kızmış, bu yüzden kendini 
bacağından, ineklerinide kar
andan yaralamııtır. 

yanında en 6n safta isimleri 
geçen bu gençlerin yaptıkları 
müsabaka adedine kartı ıair 
Balkan ve Avrupa 9ampiyon
ları bugün onu mütecaviz mU
ıabakaya girmişlerdir. 

Haftalar, aylar geçtiği hal
de ortada henUz Umitbahı bir 

faaliyet başlangıcı yok. Spor 
umurumuzu idare eden zevatın 

bu noktaları herkesten daha 
iyi takdir ettiklerine filphc 
olmadığından tlmitle bekliyo-
ruz. 

* 

Bir tarafta Altay, Göztepe, 
ve Ttırkspor, diğer taraftanda 
AJtınordu, Karşıyaka, İzmirspor 
ve Şarkspor ve Yuce vardır. Son 
aylarda yapılan lzmir - Ankara 
tamasından sonra heyetler 
arasında çıkan ihtilaf büyü
müş lmir mıntakası istifa et
miş, yerine yukarda isimlerini 
saydığım ikinci gruba mensup 
bir heyet geçmif. Bu heyete 
eski heyetten yalmz s:nıntaka 
reisi Kbım Paşa yine mınta

ka reisi olara iştirak etmiştir. 
Yeni gelen heyet anları ıim
diye kadar sporla fazla meşgul 
olmadıklarından terddütlü bir 
idare tesis etmişler. Bu heye
tin ilk iıi diıiplin yapacağız 

cezası vermiştir. 

Bu muameleler karıısında 

birinci gruba mensup klüp
lerin birleşerek lik maçlarından 
çekilmemeleri ıükrana şayan

dır. Altay takımı bu vaziyetten 
fena halde sarsılmıştır. 

izmirin, ıporu seven ve 
ıporun terakkisini istiyen mu
hiti bu ikilikten çok mütees
ıircl'ir. Bu fena vaziyetin biran 
evvel bertaraf edilmesi için 
çahıılmaktadır. 

Nii:zlıet 

Anadolu lik maçlarının bi· 
dayetindeki fena vaziyeti son 
haftalar tashih etmişti. 

Heybeli Kayık Yarışları 
Bugün Heybeli Bahriye Li

ıesi çocuklarının iştirak ede-
cekleri hususi mahiyette kayık 
yarışları Heybeliada öniinde 
yapılacaktır. Arzu eden klüp-
lere açık olan bu mUıabaka
lara Galatas:ıray, F enerbahçe 
ve Beylerbeyinin gireceği ha
ber verilmektedir. 

Temmuz 11 

Mister Hooverin Tek• 
lifinden Sonra Vaziyet 

Kısmen Düzeldi. 

': ~ington, 8 ( A. A. ) -
Harıcıye nezareti, Londrada 
toplanacak mut:ıhasaıslar kon• 
feransına Amerikanın bir mil• 
tahit göndereceğini haber ver 
mittir. 

Hariciye nazın •ekili M. 
Caatle bugün söylediği bit 
nutukta demiıtir ki: 

" Reisicllmhur M. Hooverill 
ecnebi ~llkumetlerin borçlarını 
alt tesvıyo suretlerinden her 
hangi birinin devamlı surette 
tadili huıusunu ne derpiş, n• 
de teklif etmiş olmadığıoı 
a~ıktan açığa beyan eylemeği 
bılhassa arzu ediyorum 

" Hoover planının · yegAne 
g~ye&i bütun dünyada hnkn111 
sürmekte olan iktııadi inhi• 
tattan doğan vaziyete muvakkat 
bir hafifletme çaresi bulmak" 
tan ibarettir. 

Almanya Söz Veriyor 
Paris, 8 (A. A) - Alman• 

yanın Paris sefiri M. Fon Hof 
başvekil M. Laval'a iki vesika 
tevdi etmiştir. 

Bu vesikalarda Almanya 
hükumeti morotoryom planının 
tatbikı neticesinde elinde kala• 
cak vnridat membalarını iktl• 
aadi gayelerden başka bir yeri 
tahsis ve sarfetmiyeceğini res" 
men taahhüt etmektedir. 

Mutahassıslar Ko rıferansr 
Paris, 9 {A. A.) - Muta' 

hassıslar kof er ansı 17 tem" 
muzda Londrada toplanacaktır• 

lngifterenin Teklifi 
Londra, 8 (A.A) - Sala" 

hiyettar melıafile gelen haber-
lere nazaran İngiltere hüki'ı" 
meti, Fransa ve Amerika hU• 
kümetleri ile istişarede bulun" 
duktan sonra alakadar de\f"' 
Jetlere resmi bir dnvetnanı• 
göndermiştir. İngiltere, bll 
devletleri Y oung planının HoO' 
ver teklifine tatbiki usullerini 
derpiş etmek için yakında bit 
konferans aktine davet etmek" 
tedir. Henüz kat'i hiçbir ceva' 
gelmemiştir. 

Çekler Ne Kazandı ? 
Prag, (A. A) - BUtçeniu ın~ 

ratoryomdan istifadesi 233 ınil" 
yon korona baliğ olmaktadır. 

ispanya a Bir iflas 
Barslon, 8 (A.A) - Kati" 

lonya bankasının tediyatıol 
kesmesi büyük bir panik uyaır' 
dırmıştır. Bunun ilzerine I<•" 
talonya hükumeti bir beyaır' 
name neşrederek bunun müll' 
ferit bir hadise olduğunu bil' 
dirmektedir. 

Taassubun Derecesi 
Seville, 8 (A.A.) - Aınel1 

sindikası liderlerinden doktof 
Vallina, civar köylerden biri~ 
de bir miting tertip etınişv 
Mumaileyh, hükümete şiddeti~ 
hlicum etmiştir. Fakat Hazreti 
Meryem aleyhinde de söz sö'f 
lemiye başladığından köyJüle' 
hatibi yakaladıkları gibi su'!' 
atmışlardır. . 

Ve ancak 11Y aşasın Hazreti 
Meryem diye bağırdıktan sod' 
ra sudan çıkarıp serbest bırat 
mışlardır. 

lran Sahma Hediye 
Moskov~, 8 (A. A.) - f:IO' 

kümet, İran Şahına Stalingt'~ 
de fabrikalarında yapılmış 

traktör hediyeetmiştir. 

8 



~ ., 11 Temmuz 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir iskan Şikayeti 
Demirhisar mübadillerindenim. 

Çatalca, Kumburgaz karyesinde 
iskan edildim. Evrakı tasarrufi
yemi ikmal etmeden talibi tefviz 
bulundum. Vildyetin 4441 numa
ralı emrile uhdeme bir parça 
arar.l verildi. Vilayetin te,riniaanl 
929 tarih ve 92186 numarall teb-
Jfgabna nazaran 15 gün zarfında 
evrakı tuarrufiyesini ikmal et-
D_!iyen muhacirler adi iskana 
tabi tutulacatı Çatalca kazası 
i~kin dairesi resmen bendelerine 
hıldirdi. Halbuki fİmdi üç gün-
denberl arazi ve bağlarımı ki
milen Maliye istirdat etmiştir. 
Son çıkan tasfiy kanununun ·1771 
numaralı emri üzerin adi iskan-
dan fazla mal alan istirdat edil
mez. Ancak borçlandırılır. Yedi 
seneden beri anavatana iltica ede-

rek thndl bu elimizde olan bir parça 
arazi hükumet tarafından iltirdat 
edillrae biz ne ile geçiniriz ve 
nereye müracaat edelim? 

Slllvride Çatalcanın Kumburgu: 
K8yUnden Haaan oğlu 

Hamdi 
I ti SON POSTA: Dahiliye Veka
e ne . veya fahsen fakat resmi 

bir istida ile Vekil Beye müraca
at ediniz. 

Koli Bostal Meselesi 
Poata Ve Telgraf MUdilrlU§Unden: 
7-6-931 tarihli nUahnnızın birinci 

aayfuında "koli postal iti tam fiyasko 
verdi,, batlıfı altında lnti9n eden yazı 
ve realm görUldlJ. 

1 - Gazetenize verilen malGmat 
yanht ve çok mUbalAğalıdır: 

Yabancı memlekdlcrden gelen pos
ta . paketlerinin gümrUklenme uıuUi 
dckıştirllmlt demek, bunlann srümrük 
ru:yeneııl de posta memurları tara-
ın an yapılır demek değildir. 

tar!":~"Jaene ylnel gUmrUk memurları 
k 1 

" yapı ır. Deilten yalnız 
ıe 1 dlr. 

Yeni usulü" tatbikinde rUıumat ida
resi ancak on muayene heyeti tefrik 
edeblimlıtl. Bu heyet pııkctlerln mu-
ame1el rllaumiyelerlnln ifası 1 1 kftf' 
ırelmedl. Terakümat bn .. lad ç n9 ı 
• v ı. unun 

üzerine rU.•umat ldareal heyetler! ted
ricen tezyıt etmek ıuretile yirmi beşe 
lblAğ etti ve bundan ıonra her gün 
400-SOO paketin muayeneal ikmal 
edildi. 

Bunun netlceal olarak da harici 
mevruda gltelerlmlzde e .. habı mesallhln 
tehacllmile izdiham vaki oldu. Fakat 
derhal mevcut gişelere daha iki 1 e 
lllve edilmek furetlle bunun önü !ıı~
dı. Elyevm en son gelen postalar da 
dahi! olduğu hnlda elde muhtaçı mua-
belde lSOO ltadar paket kalmı,tır ki 

u • nihayet ayın on betine kadar 
intaç edilecek ve muamele hali tabli
aJne girecektir. 

Ş!kAyetlerin içinde haklı olanlan 
olabıllr. Fakat unutmamak lbımdır ki 
yeni uaul, gUmrlikle temaa eden bazı
larının menfaatlerine yaramaz, menfe
•!lerl 'muhtel olanlar eaki uaulUn lade
aıni candan temenni ederler ve tikl-

r.!tlerin kıamı kUIJtsi de bunların orta
gı karıştırmak arı.ulanndan mntevel-

l~ttir. işbu izahnamenln ilk çıkacak 
nuahanızın ayni 11ütununda aynen netrini 
M~tbua! Kanununu.-ı bahtettiğl hakka 
muatenıden rica eylerim Efendim, 

[ SON POSTA: Biz o znman koa 
koca bir reaimle o dııiredekl fn1an ve 
paket izdihamını teşhir etmıttlk ve 
işlerin bir an evvel dü:ı:clmealnl iıte
miştlk. Dediğimiz bu idi. 

r Karilerimizden Ricamız==; 
"SON POSTA,, ya ırlSndereceğlnlz 

mektupların ıarflan lb:erine içindeki 
yazının mahlyctfni işaret ediniz. Bil· 
mece midir, Hanlha teyzeye mi aittir 
idareyi mi allikadnr eder, tahTI; 

müdürlüğiine mi hitap ediyor? Bu 
noktayı kaydederseniz 'l'a:ı:ifemlzl 

kolaylattırmıt olursunuz. Kari!erimlz
den bllhasaa bu noktsya dikkat 
etmelerini tekrar rica adniz. 

Tefrikamız : No. 75 

KUC~KTAn 

SON POSTA 

Hayata Atılacak Gençler Ve Aileleri Okusun K ad 
1 
n ye Kalp j ş le r i 

Bi~ Mesle~. Seç?11eden E~vel Büy~~- Erkeğin Arkadaşlı
lerın T ecrubesından istifade Edınız ğına inanılamaz Mı 

Tatil devrsine girdiğimiz ,u ınralarda hayata atılmak çağın- Tütün inhisarı ziraat ıabesi I 
da bulunan gençlerin duydukları mUşkülAt çok büyüktQr. Bir miidürri Nesip B. J Bir Erkeğin syam Bu Haftaki 
meslek seçmek mühim bir meseledir ve bntUn bir ömür üze
rinde belki de tesir gösterir. Onnn içindir ki SON POSTA, 
mesleklerinde muvaffak olmuş addedilebilecek zevatle görüşmilı 
bunların gençliğe karşı ne gibi tavsiyelerde bulunabileceklerini 
ıorup tespit etmiştir. Bugün de maruf ziraatçilerimizden Nesip 
Beyin fikirlerini neşrediyoruz: .. 

Nesip Bey diyor ki: l veren en mühim ciheti mem
Mesleğe hangi mülahazalarla leketin, cemiyetin hayatına 

intisap ettiğimi şimdiye kadar nafi olarak çalışmak ve bu 
böyle bir sual karşısında kal- sayin semeresini gözle gör
madığımdan tamamen tespit mektir. 
etmiş değilim. Hakikaten benim Muvaffakıyetin Sirrı 
bugün çok sevdiğim adeta pe-
restiş ettiğim bu mesleğe ace- . Meslekte .muvaffa~ıyete ge
ba hangi miilahazalar sevket- lı.n~e; bu, . hır telek~ı mesele-

. t'rl sıdır. Benım noktaı nazarıma 
mış 1 

.. ff k t · · · 
1 gore muva a ıye ıçın ınsan 

lk Hatıralar.. var kuvvetile çalışmalı ve va-
Yalnız tahattur ediyorum ki zifesine sarılmalıdır. Lakin 

daha on yaşında iken Çanak- muvaffakıyet daima takdire 
kalede pederimin arazisinde tabidir. Mukadderden ziyadesi 
koşup oynar çifçilerin hür, olmaz. Bazı tesadüfler insanı 
serbest fakat müsmir saylerine ümit edilmedik mevkilere yük
gı!>ta eder ve onlara vardım- seltebilir, hazan da insanın 
dan geri durmazd:m. Tabiatin teşebbtisleri akim kalabilir. 
letafeti benim bütün hissiyatı- Af manya Seyahati 
mı cezbederdi. 

GünUn birinde ebeveynimin Bu hususta şahsım üzerin-
kararile Galatasaray mektebine deki tecrübelerden bir kaçını 
tahsile geldim. Ansızın dört zikredebilirim. Eski şehzada 
duvar arasına girince Çanak- Yusuf İzzettin efendi Alman
kaledeki çifçi hayatı gÇzümde yaya seyahat ettiği zaman te
bütün bütün büyüdü. işte bu sadüfen ben de refakatinde 
anden itibarendir ki nazarımı, bulunmuştum. İmperator Vil
mesaimi tamamen çiftçi olmıya helrniu sofrasında yemek ye-
tevcih ettim. diğim için bana "Kırmızı kar-

Musabar(ayl Kazandım tal nişanını,, verdiler. Bu nişan 
Almanların en büyük bir ni

Galatasarayı ikmal ettikten şanı imiş. İşte bu, bir tesa-
sonra ailem beni asker yapmak düftür. 
istemişlerdi ve bu maksatla da Hülasa etmek lazımgelirse 
topçu mektebine kaydettir- her hangi bir meslekte muvaf
mişlerdi. fakıyet bence ticaretteki mu-

Taliin büyük bir cilvesi vaffakıyetten başka bir.şey 
olacak; o aralık Fransa Reisi- değildir. Ayni iktidar ve şe· 
cümhuru bulunan M. " Sadi raitte bulunan tUccarlardan ba
Carnot ,, masnrifi kendisine r zan bir ikisi kesbi servetr 
ait olmak üzere ziraat tahsili ettiği halde diğerJeri iflasa 
için ( 4 ) talebenin Fransaya mahkü:n kalabilirler. 
izamını rica etmişti. Bu böyle olmakla beraber 

Bu maksatla açılan müsaba- insan mesJekceki tetkik ve 
kaya ben de girdim. Ziraate müşahedatını mütemadiyen İleı:J' 
olan kalbimdeki aşkın kuvveiile letmek ve faaliyetini inkisara 
müsabakayı birincilikle ka2an· uğratmamak mecburiyetindedir. 
dım ve Fransaya gittim. Bizi Ziraatta Müşkülat 
( Omiens ) şehri civarında 
" Leparkle ,, ameli ziraat mek- Bizim memlekette ziraat 
tebine gönderdiler. Burada sahasındaki müşkülatm en bU
sitaj gördükten sonra " Grin- yüğü sermayesizliktir. Hakikati 
yon ) Ziraat mektebi alisine söylemek lizımgelirse Türk 
girerek ( 1894 ) senesi ikmali çifçisi san'atine vakıftır. Bil
tahsil edip memleketime dön- yük tecrübelere sahiptir. Lakin 
düm. İlk zamanlar vilayet me- çiftçinin istinat ettiği kuvvet 
muriyetlerinde, mektep mUdUr- yalnız bir Ziraat Bankasıdır. 
lüklerinde bulunduktan sonra Bu bankamn kuvvet ve kud· 
Ziraat Müdürü umumısı ol- reti ise memleket çifçisinin 
dumsa da vazifemin en müşklll ihtiyacını tatmine kafi bir ıe
kısmı harbi umumt senelerinde kilde bulunmamaktadır. 
geçti· Çif çinin Noksanı 

M cmleketi açlık tehlikeıin- Bizde çiftçinin noksanlarm-
den kurtarmak için mütemadi dan biri de müşareket fikrinin 
bfr sayile birçok müşkülatla fıkdanıdır. iki üç çiftçi bir 
çarpışmak ve birçok tedbirler araya gelip te bir iş yapmaz, 
almak mecburiyetinde kalın- bir teşebbüste bulunmaz. Me· 
mıştı. selA köyün civarından geçen 

Bu me·sleğin insana zevk hir cavın mecras m diheltmek 

KUCAÖA 

için köylüler ittifak edip müş
tereken çalışamazlar. Mutlak 
bir ihtilaf vücuda gelir. Nihayet 
çay taşar, tarlaları basar, 
ekinleri götürür, hala köylült:r 
ışın dedikodusu ile meşgu 
olurlar. Ziraatte ehemıniyel 
verilercek bir cihet te bütiin 
sermayenin tarlaya ahlmıyarak 
bir miktarının da ihtiyatte bu 
lundurulmasıdır. 

Bilhassa Türkiye ikliminde 
ziraat usulü o kadar gayrı 
melhuz tehlikelere maruzdur 
ki her hangi bir vaziyet kar
ş•smda çif çinin daima müte· 
akip sene için elinde ihtiyat 
bir kuvvet bulunması icap eder. 

Ziraatta Fikir T alcibi 
Ziraatte gerek dahili ihti

yacı f.!erek beynelmilel ziraat 
ve ihtiyaç vaziyetini nazarı 
tetkikte bulundurarak ona gö
re ıeriyat yapmak ve fırsat
lardan istifade etmek lazımdır. 
Size bir misal olarak Milas ile 
Muğlalrlara gösterebilirim. Beş 
on senedenberi bu havalinin 
tütünleri Amerikalılarca rağ
bet görmüş olduğundan bura
da tütün ziraati ilerilemiş, 
zürra zenginleşmiş ve memle
kette muhteşem evler, kargir 
binalar yükselwiye başlamıştır. 

Ziraatte, elbisede moda ta· 
kip edildiği gibi, halkın istihli
katını da takip etmek lazımdır. 

Meseli eskiden çocukların 
yediği leblebi unu, Abdülaziz, 
keçi boynuzu, iğde gibi şey
ler artık unutulmuştur. Halbu
ki bunların yerine çukulata, 
pralin, fondan gibi ıeyler ka
im olmaktadır. 

Gençlere Tavsiyem 
Mesleğe yeni intisap ede

cek gençlere tavsiyeye gelince: 
Bu tavsiye yukarda verdi· 

ğim izahatın bir hülasasından 
ibaret olacakbr. 

1 - Mesleği payansız bir 
aşk ile sevmek "Ye ona daima 
merbut kalmak. 

2 - Ga-r ri muntazır bir 

Geçende bir gençkızın şikA
yatini yazmıştım. İşte çalışan 
kızlara karşı erkek arkadaşla
nnın, arkadaş hissile hareket 
etmediklerini söylemiştim. 

Ankarada Necdet imzasile 
mektup gönderen bir kari 
isyan ediyor : 

"Vazifesinde ciddiyet gös
teren bir kıza bir erkeğin 
fena nazarla baktığı vaki de
ğildir. Bu kilçük H. hala eski 
zihniyetin kurbanı olsa gerek
tir. Şunu da ilave edeyim ki, 
birçok kızlar. bir ihtiyaç için 
değil, gönUI eğlendirmek için 
işe girerler ve aile yuvalarını 
yıkmaktan başka birşey yap
mazlar. Bu sebepten yıkılan 
aile yuvalarının asıl mes'uli' 
bunlardır. Erkekler kızlardan 
ark f.daş bulamıyorlarsa bun
lardan biı değil, onlar mcs'
uldürler. ,, 

Benim anladığım şudur: Bu 
işte ne kızlar mes'uldür. Ne 
erkekler. İki tarafta da yeni 
hayata, yeni hayatın şartlarına 
alışmamış çocuklar vardır. 
Bunlar kapalı evlerde, kapalı 
ailelerde, kapalı şartlar içinde 
büyüdükleri için, iş hayatında 
da arkadaşlarına karşı kapalı 
zihniyetle hareket ederler. 
Bunlar, maatteessüf, henüz kafi 
d erecede hayat içinde yoğu
rulmamış çocuklardır ve bu 
hareketlerini tabii görmek la
zımdır. 

Fakat onlar ıçm en tabii 
mektep hayattır. Ve hayatta 
hergün yanyana oturdukça, 
beraber çalıştıkça bizzarure 
arkadaş olacak, ve biribirlerine 
karşı hürmetle muameleyi 
öğreneceklerdir. 

• Ankarnda Ihsan B.: 
Muhafazakar, eviıı<l~n çık

maz, namuslu, dürüst, ev ışı 
bilir bir kızla evleniniz. Fazla 
g.ü~e!liğe ehemmiyet verme-
yınız. 

Hanımtegze 

hal ve bir müşkülat karşısında 
riyazi bir mesele halleder gibi 
o işi tetkik ve her işin evvel 
emirde ufak mikyasta ameli 
bir tecrübesini yapmak. Ve 
neticeyi gördükten sonra tat
bikata geçmek. 

3 - Daima az sermaye ile 
çok iş görmeyi prensip olarak 
kabul etmek. 

4 - Mümkün mertebe bir 
veya iki ecnebi lisan öğren
mek ve daima yenilikleri ve 
terakkiyati takip etmek. 

5 - Her istihsalde daima 
müşterinin arzularını tatmin 
etmeyi hedef ittihaz etmek ve 
istihsalatın bakiyye döküntiile-

rinden azami istifadeyi düşünmek 
ve işte doğruluğa, temizliğe 

ıaştı, ikisini de kollarından 
tutarak sarstı. 

Evvla Atıf B. uyanmıştı. 

Patronumuz 

ronla yapabile-

ceğiniz 

,budur. Patron 

parçaları da 

küçük resimde 

gördüğfinüz şe-

kilde birleştiri-

lecclctir. 

l 

t 

Bu haftaki patronumuz, Em- • 
prime kumaştan yapılmış bir it 
kadın elbisesine aittir. Fista- .1 
nm altında pliler vardır. Yaka· 
sında beyaz bir yakalık mev- \& 
cuttur. Etelder uzundur. 

Eıbise yukardaki resimde J. 
görülmektedir. Yanındaki re
simde de patrondaki parçala- :. 
rm ne şeki de birleştirileceği "' 
gösterilmiştir. 

Bu hnftadan it ib3ren pat
ronlarımızı on beş günde bir 
defa verrncğe karar verdik. 

Bugünden itibaren sekizinci 
patrona ait kuponların neşrine 
başlanmıştır. On beş kupon 
toplayıp getiren lmrie, seki
zinci palron bedava verilecek
tir. Yalnız taşra karilerimiz 
kuponlarla birlikte altı kuru~- r 
luk pul göndermelidirler. 

Patron kuponu 7 inci say- ı 
famızdadır. 
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fevkalade ehemmiyet veı·mek. 
6 - Velhasıl bütün işlerde 

demir gibi bir azim, sebat ve 
cesaretle ilerlemekle beraber 
takdire inkıyat etmek, muvaf
fakıyet için kafidir. 

7 - Gençlere mühim ola~ 
bir tavsiyem de mektepte ı 
çıktıktan sonra asgari iki sene 
kadar muktedir bir çifçinin y: -

nanda çırak gibi çalışıp öğrenme1 
, 

tecrübe görmek lazımdır. 

turarak etrafına bakıyor, hir 
birşcy söylemiyordu. Göz ka
pnklara da yumruklarına yakın 
bir derecede şişmişti. 

~de 

SERVER BEDi 

gibi karmakanşıku. l:.şya yrru 
yerinde değildi. Sandalyaların 
ikisi devrilmiş. Etajerlerdeki 
biblolar yere düşmüş. Halılar· 
dan bir kısmı yerinden kalk
mış, büyük yer yastıklarımn 
ilstünde koyun koyuna yatan 
çiftlere yorgan vazifesi görü· 
yor. Bu halıların bir ucundan, 
ııyrılmış kadın çamaşırları 
arasında biribirine kenetlen
miş dizler ve ayaklar gö· 
rünüyordu. iskemle iistünde 
uyuyanlar da vardı. İçeriki 
odalardakiler daha rahattılar. 
Koridordan, onların divanlara 
ve kanepelere uzandıkları 
göze çarpıyordu. 

t.uılara uyağınm takalmaması 

için ihtiyatla adım atarak içe
riki odalara girdi. Bu odaların 
birinde, bir divanın Ustlinde 
yan yana yatan iki kişi Ner
mine yabancı değildi: Nadire 
ve Atıf Bey 1 

Nermini görünce biraz şaşırdı, 
hemen toparlandı ve oturdu. 
'( umruklarile gözlerini oğuş-

Başını pencere tarafma çe
virerek mırıldandı: 

( Arkası var) 

Nermin ciddiyetle istihzayı 
farkettirmiyen kapalı bir sesle: 

- Zararın ne tarafından 
dönülse kardır, ben gidiyorum. 

- Herkes uyuyor. Daha 
11abah olmadı. 

- Herkes uyandıktan sonra 
bu odadan çıkmak budala
lıktır. Kimse görmesin diye 
şimdi çıkacağım. 

Necdet, pek çabuk giyinen 
Nerminin elbiselerinden gelen 
hafif rüzgarı hissediyordu. 
Son defa olarak, gitgide örtU-

1 
nen bu güzel viicudun parça
larını seyretti ve kendi kendi· 
ne: u Ah, nefis şey be.. Ka-
çırmıyalam şunu .. ,, Diye dü
şündü. 

Fakat Nermin hemen oda· 
dan çıktı. 

Koridorda görd~ğü manzara 
onu şaşırtmıştı : Hala yanan 
elektrik limbalarile pencere
den giren fecir ışıkları, orta
lığa san ile mavinin karıştığı 
garip bir rüya havası veriyor
du. Ortalık, rüyada olduğu 

Nermin, bir harp meyda
nında, yaralılar ve ölüler ara· 
sında dolaşır gibi, yerde ya-

Nermin hafif bir öfkeyi 
çabucak yenerek düşündü : 
" Mercimeği fırına vermişler 
ha... Bu insanlar arasında an
laşmak ne kolay 1 ,, Sonra ak
lından tunlar geçti: 

11 Ben Ferhunde Hanımın 

evinde kalsa imişim dünyadan 
haberim olmıyacakmış . ., 

Davetlilerden bazılarının ya
tarken aldıkları tuhaf vazivet
ler Nermini güldürüyo;du. 
" Kepazelik ,, diye mırıldandı. 

Nadire ile Atıf Beye yak-

DiKiŞ 
Sağlam ve 

u s 
M~KARALARI 

ucuzdur. y~rde Arayınız. 

D:.iny Köpek Nalç:a 
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Efgan Emiri, Bize Anlattı Ki lngiltere Ve Rus
yaya Karşı Harekete Geçmesi Mümkün Değil 

YAZAN: 1\1 KAZIM 

Merhum Bereketullah Ef. 
-29- 1 

Fon Hentiği inadının verecetf 
muzır neticeler illerinde dl\
ıllnceye scvkedenlerln en ba
tındaydı, bütO.n mantık ve 
talAkat kudretini sarfediyor: 

- Kararınız heyetin istik· 
bali ve muvaffakıyeti ile ali
kadar, diyor, fakat dinletemi
yordu. 

* Nihayet gayrı resmi şekilde 
kabul edileceğimiz giln geldi: 
Resmi elbiselerimizi giyindik. 
ve gönderilen otomobillere 
binerek Emirin sarayının yo• 
lunu tuttuk. 

* 11Yağman,, kasnna vardığı· 

Efgan kabllelttl'inde bir llıtigal'lar mecll•I toplantı•• 

memurlarmdan birhayll zevat 
vardı. Halbuki bize buraya 
gelmeden evvel söylemişlerdi : 

mak ve muhaberesini sektedar 
etmek için çok şiddetli tedbir
lere müracaat etmişlerdi, ayni 

zamanda da İran ile Efgan 
topraklan üzerinde birçok ta-

Bir Efga,. mücahidi 

raftar edinmitler, seyyar müf
rezeler toplamıılardı. Bu müf
rezeleri yararak memleketimize 

dönmek ihtimali pek zayıftı. 

(Mabadı yarın) 

mıı zaman bizi kapının önUnde 
emırın oğulları ile kardeşi 
karşıladılar. Hepsi de sivil 
elbise giyidmişlerdi. 

Selamlaştık, elimi sıktılar, 
ıonra da deraguş ettiler, bunu 
müteakip heyeti takdim ettim: 

- Türk hükumetini dost· 
ları ve müttefikleri. Diyordum. 

- Efgan hlikiimdrı lngiliz 
ve Rus taraftarları ile muhat
tır, onların tesiri altındadır, 
dikkat ediniz! 

Binaenaleyh bu Efgan Emi· 
rının verdiği cevabı yalnız 

bulunmamak dolayısile göste· ı 
rilmi' bir ihtiyat neticeı ola· 

"Akşam,, Gazetesine Bir Daha 
Tekrar Edelim ..• 

Bir müddet dinlendikten 
•onra Nusretullah Han yanı

mızdan ayrılarak içeriye gıtti, 
bir haylı mllddet kaldı, sonra 
gelerek: 

- Emir Haz. nin bizi ka
bule amade olduğunu söyledi. 

Sade döşenmiş bir odaya 
götürüldük. Emir Hazretleri 
buradaydılar. Kendilerine tak
dim edildik. 

Mülakat dört buçuk aaat 
ıürdü. Biz Efgana niçin gel
diğimizi anlattık, o, sükunla 
dinledi. Sonra mütaleasını 
ıöyledi: 

- Efganistan bu dakikada 
yekdiğerile müttefik olan ln
ailtere ile Rusyanın arasında 
sıkışık bir vaziyettedir. Bina
:enaleyh Almanyadan mühim 
'bir kuvvet gelmedikçe bitaraf
.. ğmı muhafaza etmek mecbu-

Jiyetiodedir. 
Efgan Emlri dllşUncesinf 

tartılı helimelerle ağır ağır 
ıöylüyordu. Fakat söyledikle
rinden çıkan netice bu idi. 

Maamafih bu cevap bizi 
:niltcessir etmedi : Muhavere 
esnasında odada Emir iJe kar
detinden Ye çocuklanadan 
başka Efganistanın ytiksek 

k k b 
(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

ra a ul ettik. N't k" " Ak b d * ı e ım, şam., , un a 

Efgan Emiri bize bu cevabı muvaffak o~~k . için ismet 
vermekle beraber heyetimizi Paşaya çektigımız telgrafın, 
ög~ le yemegıv ·ne al koymak n _ bir cUmleıinl tahrif etmiştir. 

ı eza B" B k"l k . . . ı 
ketini görterme i unutmadı ız, aşve ı e çe tiğimız ter 

/. ' grafta, tenkit hakkımızı muha-

Köşkümüze döndüğllmllz za• faza ederek, hayırla gördllğtl• 
man vaziyeti tetkik ettik: Efgan mllz btıtnn işlerde ismet Paıa 
Emiri tekliflerimizi kabul etmif ile beraber olduğumuzu yaz• 
olsaydı, Hindistan hudutları mıştık. Karilerlmiz de bunu 
Uzerinde fngilizlerln batına mil- okudular. Bu ne demektir? 
him bir gaile açmaklığımız " Tenkitlerimize devam ede· 
mümkün olacaktı. Alelhusus ceğiz, fenaya fena, iyiye iyi 
memleketin dahilindende yar· diyeceğlı:. " Demektir. Başvekf· 
dım görecektik. Fakat şimdi lin istediği bitaraf tenkit ve 
maalesef bu mümkün değildi, gazetemizin esaslı neıriyat 
ohalde ne yapmak lazımda? umdesi de budur. 

Önümüzde ihtiyar edilecek H Akşam ., gazetesi, " tenkit 
iki yol vardl: ya " K!bil ,, ı hakkımızı muhafaza ederek " 
derhal terkederek Efgan efki- fıkrasını tayyediyor ve bizi, 
rı umumiycsine karşı emirin bundan sonra, lımet Paşanın 
Rua ve İngiliz taraftarı oldu- her tllrlü icraatım tuvibe ka· 
ğunu ilin etmek ve bu suretle rar vermit gösteriyor. Fakat 
İngilizlerle Ruslan sevmiyen unutuyor ki, bu telgrafı dikkat• 
kısım nzerinde memnuniyetsiz• le okumuı olması lizımgeleu 
lik uyandırmak, yahut ta bura• ismet Pata ve Tilrk karileri, 
da kalarak, bizi aeveuler vaaı- Necmeddin Sadıkın bu hileıine 
taail emir üzerinde tesir yap· aldanacak kadar saf değillerdir. 
mıya çalışmak.. Haydi bir daha tekrar ede-

Jfo- lim: "Son Posta" halkın gözü, 
lranda aldığımız haberlere hallan kulağı ve halkın dilidir. 

nazaran Ruslar ve lngilizler Bu gözll kapamak, bu kulağı 
heyetimizin faaliyetini durdur- tıkamak ve bu dill kesmek 

34 - Clarenceın nazan 

INGILIZLERIN YAKIN ŞARKTA dikkatine: S gibi bir para et• 
miyen bir adama atfen bildir
diğiniz rivayet le on para et• 
mez. Daha mllhlm •• dalıa 
acele iıler hakkındaki ıualle
rime cevap vermeden b6yle 
saçma sapan ıeylerle vakit 
kaybetmeyiniz. Z. 

CASUS TEŞKİL! Ti. 
- Yazan: Makenzie - No.83 

Tekrar gidecek mi ? Ne tine: Sami Beyle kardeşi Etref 
zaman gidecek. Hakikaten Beyin Atmada olup olmadık
Avusturya tebası mıdır. Eşkali lannı anlıyacaksınız. Atinada 
tam bir surette tespit edile- iseler kendilerini tarassut edip 
cektir. [ Bu malumatı İtalyan ne yaptıklarını bana bildire-
Ata1emiliteri istiyor. Z] ceksiniz. 

31 - Veirin nazarı dikka- 33 - Clarenceın nazan 
tine: Fransızlar Spiro Ağpın dikkatine: N isminde birinin 
dlitman cuus olduğunu ihıar Alman casusu olduğunu bil
ediyorlar. TirAhluu ve Mısra dirmiştiniz. Bu malumatı nere
gltmek iıtiyormUf. Bir hafta den aldınız?. [Kısım Amirleri· 
müddetle bu adamı takip edip nin bana biç birıeye milstenit 
bana bir rapor vereceksiniz. J olmayan haberler getirmesini 

32 - Veirin nazan dikka- muvafık bulmıyorum. Z) 

35 - Veinn nazan dikka· 
tine: ittihat ve Terakki ko· 
mitesinin casuslarından Hara
lambos Ayvat oğlu Paris ote
linde oturuyor. Kendisini ta· 
rassut ediniz. ittihat ve Te· 
rakki komitesine mensup oldu
ğuna işaret olmak üzere baıı· 
nın üstünde bir HilAI damga
sı varmıı. Belki de mahrem ve 
gizli bir iş için gelmiştir. Pi· 
rede mukayyet 810 tonluk 
Nicolos vapurunda ortakmış. 

Nencmeddin Sadık gibilerin 
haddi değildir. İsmet Paşanın 
da bizim gibi dilşUndüğUnü ve 
hareket ettiğini görmekle dai-
ma mUftebiriz ve bundan do· 
layı kendisine daima minnet 
besliyoruz. 

BORSA 
lstanbul 9 Temmuz 1931 

- Kapanan fiatlar -
NUKUT 

f•tırlln 
Dolar Amerlku 
20 Frank Fran11• 
20 Liret ltalyu 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunaa 
20 Frank leviçr• 
20 Leva Bulıar 
1 Florin Felemealc 

20 Koron Çekoılonlr 
l Şilin Avwıturya 
1 Raybfmarlı: Almaa1a 
1 ZeloU Lehlataa 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Yugoaluya 
1 Cervoneç Sovyet 

KAMBiYO 
Loncfra 1 l•tırlla lnlrat 
Nüy. 1 Türk Uruı dolar 
Parla 1 TOrk llraeı Frank 
Mlllno 1 • ., Liret 
BrUluel ı • • Belra 
Ctnevre 1 ., ., Frank 
Sofya t ., ., LeTa 
Ameıterdam 1 T • ., Flon. 
Madrit 1 TQr liraa Puta 
Berlln l ., ., llark 
Vartova 1 ., ., Zelotl 
BGkreı 20 Ley kurut 
Ru•ya 1 Çervonnlç lrunıt 

ıon,-
211,so 
168,-
222,SO 
116,-
SS,25-

115, 
so,so 
8S,75 

12S, 00-
SO,SO 
50,S0,-
23,00 

".S0,-
75,SO 

.-
ıoso,
o,.n,21-

12 s-
9,02,25,00 

3 38,30 
56,·42,-
65,10-

t,17,25,00 
4,97,50,-
1,98,tı,SO 

4,20 
7',55,-
1088-

36- Cavour, X ile görüşe
cek ve kendisine, bütün askeri 
istihbaratın sefarete bildirilmesi 
IOzumunu ıöyliyecek. 

Aıkert iıtihbarabn bana 
getirilmesini iıtemiyorum. Kı· 
ıım Amirleri bu ciheti ehem· 
miyetle nazarı ltibare almab-
dırlar. 

37 - Weir'ın na:r:ari dikka· 
tine : Palace Hotelde oturan 
ve Argostoli için 259 teneke 
benzin vesikası istiyen G - V • 
kimdir? Bu vesikayı alabilmek 
için 100 drahmi rüşvet teklif 
ettiği ihbar ediliyor. 

38 - Weir'ın nazarı dikka· 
tina: Sunium'a giden otomobil 
C - garajında duran ve K -
isminde bir gence ait olan 
uzun ve dar otomobil mi idi? 

39 - Almanya Sofya tari· 
kile ikinci defa olarak gidip 

Temmu 11 

.._...,--~------------------------------------------
KARiLER MUHARRİRLERİ 

NASIL TANIRLAR? 

Bir mllddettenberi karllerimiı arasında açtığımız bu 
ankete gelea ve neşre llyık görillen cevaplu neıredilmft 
ve anketimiz bftmiftir. Neticesi pazarteai gilnll ilAn olunacaktır. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* Sögliyelim ... * * Size Tabiatinizi 
Reuıhabi blse rlSadvirHab m• 

tablatfolıd slSyllyeblJlrls. Fakat bun
lçla r8oderllecek rulmler iyi ,,. tabii 
posda çıkmıı olmaeı llnmdır. Takt 
mUtehaHııunıs mUtalıaeı11da hataya 
dtlımealıa. 

Tablatlwlal ulamak Uzer• Dl:s• 
...... r8nd•r- karllerlml• hakkında 
mltehaHısımn:ıa mUtale.asını qatıld 
aatırlarda okuyablllralnl:s: 

lf-
Hasan NDl'i B. z Mtıaama• 

haklrdır. Me
raıimden ııkı

lır. Hayatının 

neş' e içinde 

geçrneıini arzu 
eder. Keder 

verici ~eylerden 
uzak bulunur. 
Şarlatan değil

dir, tevazua ve 
samimiyete mlitemayHdlr. 

• Fahri B. : Ağırbaşlıdır. 
Kendine ehem-
miyet verilme· 

sini ve sayıl-

masını ister, 
sokulgan ve 
laübali meşrep 

değildir. İğbi· 
rarı devamlı 

olur. ikramı 
ıever. .. 

Jj ir kariimız: 

Düşünceli ve 

dikkatlidir. Her 
şeye uysallık 
göstermez, men· 
faatlerinl fazla 
sever, israf et
mez. Lakayıt 
değildir. Teces· 
silse mütema
yildir. 

~ 

M. B. beg: Sakindir. Mua
melesinde müş
külpesent de· 
ğildir. lşbozan
lık yapmaz. 
Herkesin işine 

müdahale et-

mez. Kadın ve 
'.levgi mevzula
rile alakadar 
olur. Şıklığı ve 
moda cereyan

larına tabi olmayı ihmal etmez. 

geldiği ihbar edilen Hoffmann 
Pireye avdet etti mi? 

40 - Veirın nazarı dikka
tine: ltalya sefaretbanesinin 
arkasında bulunan bir evdeki 
benzin deposu hakkında mü
temmim malumat alabildiniz 
mi? Elan geceleri öteberi ta
tıyorlar mı? Bu ey kimindir 
ve adresi nedir? · 

4 l - V eirın nazarı dikka
tine: Sinema acentesi B - C yi 
sıkı bir surette tarassut edip 
buradan haraket eder etmez ba
na malumat veriniz. Corinth'e 
gid~rse adarnıı:JtZ da derhal 
kendisini ta.kip etmelidir. Bu 
adamı kat'iytm gözden kay
betmiyoceksin;.t. 

42 - W emn naz.ıra dikka
tine: - A otelinin kapıcısına 
artık bahşiş verilmiyecektir. 

43 - Clarenceın nazarı dik· 
katine Pirede Tirombolı-A Leo-

Mt!lım.t 2•/ı 
,Ef. çahık•ndır. 

!
. Me ı'u li yet teı 
endfıe eder. 

! 
israftan çekinir 

· para blr!ktlr· 

' meainJ bilir. 
Ablgan değil· 

dir. Bir ftte 
önayak olmu. ., 

Maklnbl R. b•g: 
( Fotoirafıaın derclal arsa atmlyor ) 

Kabadayılıktan ve bu ıuretle 
kendisini aaydırmaktan zevk 
ahr. Vuruculuğa ve kıncılığa 
dair muvaffakıyetlerini nct'e 
ile Ye biliperva anlatır, ten· 
kit Ye, tahakküme tahammül 
edemez. 

• Seg/I Beg · Merasimden, 

etlen daha ;_ 
komikçftdir. 

hürriyetini tah
dit eden kuyu .. 
dattan hoşlan· 
maz, işlerine 

hile, muamele
eine riya ka· 
nşbrmaz. Ra· 
batını pek ara· 
maz, keaisini 
ihmal eder. 
· wır ve hare· 
Je neşeli ve 

ltestm ;rtSndercrı b.uı karnerlmls, 
mUtchassısımuın cevnbı gecllttlğt tçı.. 

aabırııılanıyor ve mektup göndererek 
fotoğrafllerlnln aklbctinl ağrenmek ... 
tlyorlar. Bu fotoğrafllcr bati~ar cdKek 
Ur. Bu huau•ta mil•terlb olmalannı rica 
ederb. 

DEmr GLORYA..._ 
MiL TON 

Bedavacllar Sa:11 
' ..._ 5 inci H A F T A --

- Zayi Çin Köpeği 
Dünkü nüshamızda Şişlide 

Bomonti tramvay istasiyo
nunda 293 No. hanede Ra· 
ziye Edip izzet Hanıma ait 
olup kaybola Çin köpeği· 
nin ismi yanlış yazılmıştır. 

Yum Yum diye çağırılacak· 
tır. Bulup getirene nakti 
büyilk mükafat verilecektir. 

nidas bir yelkenli gemisinin CO' 
lonna burnu açtklannda bir Ai-

man tahtelbabiri ile münasebett• 
bulunduğunu İzmirli bir nme" 
leden işitmiş. Bu haber Midil
liden ticaret ateşesine geliyot• 
Bu bapta fazla malumat edi~ 
mek kabil midir? 

44 - Clarence'ın nazatl 
dikkatine: [Transaegean ShiP
ping Company] şirketinin, kit' 
dan hisse almak suretile k~ 
çakçılığı teshil ettiği ihb!" 
ediliyor. Tahkik ~dip bildirin•._ 

bu sualleri, bunlara benıet 
daha binleıce suallerden ra" 
gele alıp yazdım. Tahriri o .. 
mıyanları da botkt! Sarfettii+ 
mis bUtün bu enerjiye muk" 
bil elde ettiğimiz neticel!! 
hemen hemen hiç denecek P""' 

derecede !di. 
(Arkası yat) 



"Hürriyetten Sonra Herş~y 
Değişti. Acaba Bizim Çocuklar ls
tanbulda Rahat Duracaklar Mı?,, 

NAKIL1 ZIYA ŞAKIR _ 16 
[ Her lıakkı mahfuzdur J 

Bahusus, hürriyetten ıonra, 1 
herıey değiıti. Acaba bunlar, 

-----------...J, 
t 

rahat duracaklar mı?.. Hele 
Abdürrahim Ef. kafeıten uçan 
bir kuşa dönecek, ne yaptıimı 
bilmiyecek. Baılarmda kuvvet
lice bir baskı yok. Biraderin 
hali malumyal. O, benim gibi 
değildir. Rapt ve zapt husu
ıunda gevşekçedir. Zaten ya- 1 

radılışı da halim selimdir. 
Bilmem ki bu çoc~klara baka
bilecek mi?. Birıey değil, ah
lAklarını boımalarından kor
kuyorum ... 

-Müsterih olunuz efendiaı, 
onların damarlarında ceYelaıı 
eden hanedan kanı... Evet 
efendim; hanedan kam .. 

Zeki Abdülhamit, kurudaıı 
nem kapm~ya alışmıt bir ta
vırla, yüzüme bakmakta devaın 
ederek, bıyık altından gllldn .. 
Ye bu gülüşle de, ( ne demek 
iıtediğini anlıyorum ) dedi Ye 
bana da boı boğazlıiımin ce
zasını verdi. 

a Şubat 525 

Dun gece, aababa karşı 
gittiler ve giderken de epeyce 
gilrültli ettiler .. 

Sultanlar aynlırken ellerini 
6ptnler. Abdülhamit te onlann 
1ı6zlerinden öptü. Hepıine 
naıih t Yerdi: 

- Etliye ıütlftye kanşmayın 
ha .. 

Ayrılırken, sultanlar ağlıyor
du. AbdUlhamidin de gör.leri 
dolmU§tu.. Ayşe aultan çok 
mllteessirdi. Hem anasından, 
hem babaaından ayrılıyordu. 

Biran evvel yola çıkmak 
lıtiyen Abdürrahim Efendi, 
aabıraızlanıyor.. Mütemadiyen: 

- Treni kaçıracatız.. Bu, 
ne bitmez Yeda? .. 

Diye mırıldanıyordu. Hatta; 
Efendinin bu hali, Naciye Ka
dan Efendinin çok gUcllno 
gitti. Yanında duran Hazine
dara: 

- Allah böyle 
aeye vermesin .. 
ayrıldığına, r.erre 
yanmıyor •.• 

Dedi. 

evlAt kim
Babasından 
kadar içi 

Naciye Kadınefendinin bu 
l&:zleri: Bana yine (Amelya) yı 
babrlattı. Derin derin içimi 
çektim. 

Gidenler, tunlar : Abdtlrra
him ve valdesi, Refia Sultan 
Ye valdesi, Şaziye Sultan, Ay
ı• Sultan, Mehmet Paıa, Ce
nanıyar, Nevber, Melekcihan, 
Neneıtan kalfalarla isimlerini 
habrlıyamadığım üç kalfa, 
Sonra, Hakkı ve Sıtkı Ef. lerle 
Cevher ağa ve aşçı Mustafa .. 

Şimdi AlAtini kötkU, suyu 
çekilmiş değirmene döndü. 

Bugün AbdUlhamidi gördn
iftm zaman sordu: 

- Aceba lstanbula kaç sa· 
atte vasıl olabilirler? .. 

Cevap verdim: 
- Her baldo yirmi dört, 

yirmi beş 1&at ıonra lstanbul
dadırlar ... 

Abdülhamit, bugiln çok en
dişeli idi. Sanki kendi kendine 
ıöyleniyormuı gibi, dalgın bir 
tavırla: 

- Aceba onları bir daha 
görebilecek miyim?.. Hayat, 
o kadar acayip oldu kl!.. 

9 Şubat 325 

Bugün Abdlilhamltte bir 
isyan ve feveran •ar. Gözleri 

sonra o muhitin gürültü ve 
dağdağasından ayrılan.. Şimdi 
de burada ( on beş kişi ) den 
ibaret bir ev halkı içinde kalan 
Abdülhamidin bu asnbiyctini 
tabii gördüm. Gidenler burada 
iken köşkün hali biraz daha 

, baıka idi. Sultanlar, u çok 
ıen ve ne§eli idi. Alelekser 
babalarile görfişUrler ve ona 
vakit geçirtirlerdi. Halbuki 
onlar gittikten onr, Abdül-
hamit, Müşfika, Naciye Kadm
Efendiler ve beş yaşındnki Abit 
Ef. ile burun buruna kaldı. 
Gtinde yüz kişi, iki yüz kiti 
ile görüşen bir adam için ne 
elim bir mahrumiyet ... 

Abdüllıamidin çolc iltifat 
eltili Ermeni Patrili 

Ormangan EJ. 
bile garip bir vahşet manasile 
parlıyor. Kqlan çabk. Dudak
ları tekalluı etmiı ve dişsiz 
atzının içine doğru çekilmiş .... 

Her halde, yalnızlığın tesiif 
olacak... Senelerce en kalaba
lık bir muhtte yqadıktan 

Uzun uı:un bana ıikayet 
ediyordu: 

- Bilmem ki, bana nıçın 
ıazete veremiyorlar... Sanki 
gazete okursam ne olur? 

(Ahvali Alem) den beni ha
berdar etmemek, pek manasız 
bir ıey... Öyle değil mi ya ? 

Cevap bekliyen gözlerini, 
gözlerime dikmişti. Onun, bo-
r.uk asabına acıdım. Belki teskin 
edebilirim diye cevap Yerdim: 

- Efendim, dünyanın her 
yerinde matbuabn hali maltim
dur. Habbeyi, kubbe yaparlar. 

Bahuaus bizim matbuatımız benli; 
aakin bir mecraya girmemiştir. 

( Arkaaı nr) 

Çocuk Bilmecesinde 
Kazananların Listesi 

Muhtelif Kıymetli Hediyeler 
Eyüp Babahaydu mahalle.1 1 

Galip 8. bir fotoğraf maklneal, 
Yozııat Muallim Şevki Dogan B. kızı 
Jale Gönlll H. bir ipek mendil, Kıxal• 
toprak Samim Ayten H. bir ipek men• 
dil, Anknra lmalilı harbiye tllfek fab· 
rlkuı mütenevvi 9ubcııınde 472 Nuri B. 
hemılreal Mualll H. bir gUzel albUm, 
Kıultoprak HOseylnpaşa çıkmaza 14 
Nc}at B. bir kutu ıeker, l:ı:mlr Karşı• 
yaka Mefharet aokak 21 Yuauf Zıya B. 
bir lGgat kitabı, Takalm Gümllııuyu 
Dunluk ıokak 2 Suavi Ziya B. bir gUz 1 
albllm, Kaaaba bulvar 101 Ahmet Safter 
B. bir roman, Kızıltoprak Hüse
ylopqa çıkma::ı:ı 14 Sedat B. bir dolma 
kurıua kalem, Fatih aenclrllkuyu Lodos 
aokak 4 Orhan 8. bir kutu ıeker 1 

Karkaf aç Alay 64 Tabur 2 kumandı Bin• 
bap Halit B. otlu Fuat 8. bir gllzel 
alblm, Beyofhı Flruzaira Amuya apAr
bman 1 Ahıea H. bir tlfe kolonya 
ka:ı:anmıılardır. 

Zarf Kitap Kazananlar 
Ankara lmaliitı harbiye tüfek fabrl

ka11 434 Nihat, Ankara Hacettcpe Yath 
dede •okak Bakkal Slllcymaa Efendi 
evinde Ömer Llitfll, Kızıltoprak Hü.e
ylnpllf• çıkmuı Hacer, Kıısımpaşa bah· 
rlye caddeııi 42 Ahmet Kemal, Edirne 
Gazi Yali Mektebi MüdOril Rubl B. kuı 
Ayaei, Bahkulr Erkek muallim mektebi 
mOd!!rU Samih B. vaeıtaslle Efıar, 
Kır.ıltoprak Hitıeyinpaıa çıkmaı:ı 14 
Neriman, Mutia orta mektep talabele· 
rhıden Koca handa 136 Yuauf, Edirne 
belediye reial Ekrem Beyin evi Nevin, 
Halıcı oğlu çift aokak 15 Ali oğlu 
Haliç, Kemerburgu lık mektep Nec· 
mlye l11mııll, Ankara San Sinan mahal· 
leal Geçik mucidi yanında 82 Koma
lettln lı:mlr iki çe9mellk Cam mahalleal 

1 • 
haffaf sokak 7 Ahmet, Ortaköy dere-
boyu Cavltağ'a maballe1I 33 Beluat, 
Nlşantaıı kız orta mektebi 173 Mürllv
vet H. ve B. ler 

Birer Albüm Kazananlar 
Gemlik eczacı Ali Hikmet Bey e~lu 

Burhan, Haliç feneri Çavuş Hamdi 
Çilingir aokak 105 Safiye Sami, Ankara 
Ulucanlar Anafarta mııhalleal S Nlm<:t, 
Adana Reşatbey mahalleal 14 UncU so
kak No. 6 AIJ lhıan, NuUll orta mak· 

tep 306 Mehmet Llitfli, Clmhurlyet kı:ı: 

ona mektebi Daime Ali, Edirnede Kı

yakta denamlann 286 No. evinde Vuı

lat, Adana Kalekepısı aktar lıa Çavut 

o~lu Mahmut, Be9lktaı Uıı:uncaova Tilrk 

Ali mahnllelil 29 Sabahattin, Uzunköprü 

hahvecl lbrahlm mahdumu Sabri, Ban· 

dınna dava vekili HUınU B. oğfo Kemal, 

Tekalm Ay&J1pıışıı 56 aokak 35 NlgAr, 

Eakltehlr Demirciler çıırtHı 105 Yaıar, 

Edlnıe Aytekadında kahveci Salih oğlu 

Arife Niıantaıı kı:ı: orta mektep 480 
Zehra Ali, U:ı:unköprU tayyare cemiyetinde 
Ahmet Efendi kerlme&l Mea'ude, Sallhll 

Gaffur Ende Ali Oıman mahdumu N. 
Ferdi, l:ı:mir Karf1yaka Dllıl:ı: .,.. aağır 
lar mektebi Uılebeılnden Vicdan, 

Ankara Hacettepe Yağhdedc •okak 4S 

Sabiha, Be9ikta9 Mnharpa~a ı;okak 8 

Solmaz Sabri, Konya Kürkçü oğlu 

mahallesi 423 ~mal Beyin oğlu Mecil, 

lzmlr AllPnşa mehalicsi eski mahkemt: 

öatl 129 berber Necmi, Eylip Alacaçeı

me Defterdar 22 lımall Ekrem, Tekir 

dat Ahmet TalAt Bey kütUpaneal Ah

met Hilmi Beyler ve Hanımlar. 

YEDiNCİ 
PATRON KUPONU 

-No. 7 
Ga:ı:etemlzdc gelecek pcrıcmbe 

sUnD çıkauk Patronu bedava al· 
mak lıtlyoraanı:ı:, bu kuponu keılp 
aaklaymıa v• per,embeye kadar 
çıkacak kupo;dan toplayınız. Pat
ronlarımıı:dan pek memnun ola• 
cak11nııı:. 

Patronlar neşredlldiklcrl gün
den \tibaren lı:tanbul karilerlml:ı: 
bir hafta, latra karllcrlmlz on 
rtln içinde kuponlannı gönder
melidirler. Bu mtlddet geçtikten 
ıonra ku onlar kabul edilmez. 

KAD IK 
Himayei Etfal 

y 
Balosu 

23 Temmuz 1931 
1 erıembe al ••mı Sundlye gazlnoıundıı 

Kur'amız 
Bu Pazartesi Sabahı 

Çekilecektır 

Tertip ettiğimiz müsaba
kaya iştirak eden karileri
mize, kuponlarını tebdil için 
verilen mühlet, lstanbulda 
bulunanlar için geçen hafta 
bitmişti. Taşrada bulunanlar 
için de dün akşam hit:ım 
buldu. .. 

Bu müddet zarfında, (Son 
Posta ) kupcnlarını tebdil 
için matbaamıza müraacat 
eden her kar;ine lcüçfik birer 
hediye tadim ettiği gibi, 
taşradan işürak eden karile
rine de posta vasıtasile birer 
hediye göndermiştir. 

Jf-
Maamafi taşrada bulunan 

karilerimizin hediyelerinin 
son kısmı postaye bugün 
tevdi edildiği cihetle hedi
yelerini henüz almamış olan 
karilerimizin merak .etme
melerini rica ederJı. 

Dikkat.. 
Tafra karilerimizin numa

ralı biletleri kendilerine 
taktim edilen hediyelerin 
içindedir. 

Hediyelerini açarken dik
kat ederek düşUrmemelerini 
rica ederiz. 

Kur'amız ... 
BUylik hediyelerimizin tev· 

zii için çekilecek kur'a pa
zartesi sabahı ıaat dokuzda 
matbaamızda Notor tarafın· 
dan çekilecektir. lltlyen kari
lerlmiz hazır bulunabilirler. 

Bu Sütunda Hergün 
Türkçeye çevir n : Ş 

ŞARAP 
-4-

Bu sefer çavuş dik sesile 
işe kanştı: "Birisi söylesin,, 
aonra Mortonu göstererek: 
"Siz, devam ediniz!,, 

- Dediğim gibi, kadehi 
doldurdum. Şarabı kokladım; 
iyi buldum.. O kadar iyi bul
dum ki rengini görmeği öz
ledim ve bardağı ışığa tut
tum. Tam içmek ıçm indir
mek üzere iken, parlak küçük 
bir şeylerin dipte toplandığı 

gözüme ilişti. Y aııhane tize· 
rinde bir pertavsızla bakhm. 

Bunların billurlar olduğunu 
anladım. Şaraptan tiksindim. 

Buna ne diyeceğimi bileme
dim. Fakat henüz böyle şeye 

rastlamamıştım; hakikati öğ
renmek istiyordum. 

Bir iskemleye çıktım. Ktlt 
diye kendimi bırakbm ve ye-

re yattım. Kımıldamaksızın 

bekledim. H11reketsiz yatbğım 

ıırada Harlovun Locker ismin
de tetkikler yapan bir kimya-

ger arkadatı olduğunu hatır
ladım. Harlov onun JAbratua-

rına uğramaya alışmıştı. Onun 
ttarlova veya herhangi biri
ne zehir vereceğini ummamsa 
da IAbratuvarda olduktan 

sonra kendisi bakmadığı Bıra 
da alınabilir. Heme ise!. Son 
radan siz Harlova geçen ü 
gün içinde "Locker,, i görü 
görmediğini daha iyi sorabili 
ainizya .. 

Harlov soluyarıık haykırdı 
- Yalandır! 
Çavuş elile İ.jaret etü: 

- ffcinizin de silylerken 
dikkatli olmcnızı tnvsiyc et
miştim. Mortona: 

- Sonrasını söyleyin! 
- Bitirmek üzereyim. Ora-

da yatmaktan yorulmıya baş-
lamışbm. İçeri geldiği zaman 
onu iyice görünciye kadar 
beklemek, ondan ~onra haki
kati öğrenip onu korkutmak 
istiyordum. Fakat beni bıra
kıp gitti. Onun yaptığını size 
söylediğim üzere kağıda yaz· 
mak şurada aşağıya başka bi
rini atmak oldu. 

Harlov birden abldı: 
- Y lan, yalan. Hepsi ya

lan!. 
Kendini toparlamıştı. Sesi 

eskisinden daha kuvvetli, daha 
sertti .. 

- Eğer herhangi bir yerde 
zehir varsa sonradan konmuş· 
tur. Ben size bunun ıarııbında 
olmadığını göstereceğim. Me
mur Ef. bana karşıdaki oda
dan bir bardak getircbilirsiniı! 

Memur onbaııya baktı. O da 
baıile iıaret etti. 

HarJov hemen elinde bar-

Meclisteki Son Müza
kerenin Zabıtlarını 

dakla tepıiye yaklaştı. Üçü de 
ona bakıyordu. Şaşıran me
murlar •abırıızlıkla bekliyor
lardı. 

- Size timdi göstereceğim! 
Stırahiyi kaldırdı, bardağı 

doldurduktan ıonra yerine 
bırakb ve bir iki adım geri
ledi. Batını arkaya abp bar
dağı kaldırmasında caaJilik 
vardı. Morton bir fenalık ola
bileceğini hiucder gibi oldu ; 
Harlova atılırken çavuşa ba
ğırdı: "Onu bırakma!,, Çavuş 
bunun llzerine afallıyarak 
Harlova doğru : 

Aynen Yazıyoruz 
( Bat tarafı 1 inci aayf ada ) 1 
l.tizahın diğer mevzuu, ce

reyan eden ahval, mevcut olan 
tedbirlerin kafi olmadıAmı 
meydana çıkarmııtır. Bu hu· 
susta hatiplerin milşahedelerl
ni dinlemek isterim ki, bizim 
de birçok müşahadelerimiz 
vardır. Eğer Meclis mutabık 
olursa alınması liiıım olan ted
birler hakkında uzun uzadıya 
izahat arzederim. 

Söz Alanlar 
Reis - Efendim, bir kere 

daha e•velden istizah için •Öz 
almış zevat vardır. Bunları 
okuyacağız, bunlardan sonra 
da timdi sös istiyen arkadq
ları sırasına göre yaıacağım. 
Sıra şudur: 

Süreyya Bey, Ahmet Ihsan 
Bey, Mazhar Müfit Bey, Ziya 
Gevher Bey, Yunus Nadi Bey, 
Ali Saip Bey, Şeref Bey, Re
fik Bey, Refik Şevket Bey, Emin 
Bey, Hamdi Bey, Mustafa Tur
gut Bey, Yusuf Bey, Nazifl 
Şerif Bey, Necip Asım Bey, 
Rasih Bey, Galip Bey, Fu.ıl 
Ahmet Bey. 

Reis - Başka a6z htiyen 
var mı ef~ndim? 

Süreyya Bey KUrsUde 
Ahmet Süreyya B. (Aksaray}

Çok muhterem efendiler; HU-
kümetinizden yaptığımız istizah 
takriri altında imzası bulunan 
arkadaşlarınızdan birisiyim. Öıi
temiyoruz sesleri). lşittiririm. 

Fakat evveli takririmizin 
manasını ve onunln istihdaf 
ettiğimiz gayeyi teşrih ve tav
zih etmiye lüzum görmüyorum. 
Takrir kat't bir vuzuhla yazıl
mış ifadesi sarih, matlabı çc k 
meydanda olan bir iıtizah tak
rlridfr. 

Yalmı bizi bu takririn yuı
lap verilmesine, istizahın yapıl-
masına icbar eden esbabı, te
celliyatı, vekayii, gidiş tarıla
rım teşrih ve tahlile iptidadan 
ve Heyeti Celilenizi bu husus· 
ta bir karar almazdan evvel 
bUtUn beteriyet tarihinin bll
has1B yUksek Tllrk lnkılAbı 
tarihinin muvacehesinde yapa
cağım teşrih, tahlil ve tesblt
ten evvel bugllnlln bir h!di-
ıeılne temaı etmek mecburi
yetini hissettim. 

Efendiler; bizi istizah takri
rini vermlye mecbur eden bazı 
gazetelerin neşriyab meyanında, 
bugünkü makalelerinin mUn
derecatanın içerisinden bir iki 
fıkradan bahsedeceğim. Bu 
gazetelerden birisi diyor ki : 

"Fena vesileler matbuat 
hürriyetinin boğulmasına kAfi 
gelecek mi?,. Diğer birisi 
diyor ki: "Bugün cumhuriyet 
tarihinde matbuat hürriyetinin 
son gUnil olmıyacaktır. Mat
buat hllrriyeti padişahların 
elinden cftmhuriyetle beraber 
alınmıt bir haktır. Ona lcimse 
iliıemez. Şereflerine inanmıı
dığımw iftira ettikleri fnkililp-
çıların, birkaç gayretkqin 
iddlalarile climhuriyetin ana-
hatlarından g-eri döneceklerine 
lnanmıyo.-uz.,, 

Efendiler ; fena vesllderle 
matbuat hürriyetinin boğulma
sına karar verilecek midir ? 

Diye bir şllphe gösteren b:. fırka 
karşısında 1.:at'r ve intihal bir 
hUkllm ve kanaat olmak Oı:t-re 
çok kıs bir şey ar.ıedcceğim : 
Biz tr.kririmi~lc, yapt:ğımız 
iatiı.ahla :ıe mutlak blı! mat
buat meselesini ne de mullak 
bir -matbuat ı .. ~rbestiıi mese
bıinl kastelmıyoruı. Takriri· 

Bırakınız ; 1çmit aibi 
oldunuz.. Söylendi. 

Fakat Harlov vahşi bir gll
lllt güldü... Ve içti.. Şarabın 
yansını yuttuktan ıonra durdu. 
Yüzüne tuhaf bir mina çöktü. 
Elini hızla ağzına götUrdll, dii
ten bardağın kınkları döşeme 
Hzerinde yayıldı. Çirkin bakıı 
git gide daha ziyade korkunç• 
lB§b. Eıniyen ağ%ından nla
ıılmaı: •esler geldi, ihti
laçlar geçirdi, tekrar gerindi. 
Ve gevşek bir halde memurun 
kolları arasına dUşHil 

Hayretten donan çavuf bo
şuna ileri atıldı; O boşuna 
0Allahım, adam ölüyor.,, Diye 
duyulamaz bir sesle lıaykırdı. 
YanılmışU. Çlinkü adam şimdi 
ölmilı bulunuyordu. Bir dakika 
sonra gelen doktor için İf kal
kalmam!şh. 

SON 
===-====-=====-====~====--r~ 
mize esas ittihaz edilen madde 
bu değildir. Böyle bir te\'aim 
yüksek Türk inkilap tarihinin 
karşısında hakikatten uzak, 
noksan ve yanlış bir telakkiye 
del~let eder. Bizim bugün 
Bilyilk Millet Meclisinde ko
ntı~makta olduğumuz ve ~onu· 
1ncağım1% fc:y - çok at;m: . ve 
kat'i bir lisanla ifode edlyo
rum arkadaşlar • biltlln bir 
nı:tleti ifsat ve idille uğrayan, 
bütün bir mcmle!cet huzur ve 
emniyetini mUnusip kılıııağa 
çalııan şeni hır dl\om nhk, 
nefiı menf:ır bir hiyanct hP.ki-

' h. kt inkil2.p ve ci'u.,huriyet nm· 
liği ıneseleslciir. (Bravo 
sesl•ri) 

( Deva.nn nr ) 
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Müshil "VICHY,, Maden suyu gelmiıtir. Taamı hoı ve gazözlü tesiri kat'idir. Hiç ağrı vermez. Deposu: lıtanbul Bahçekapı ZAMAN ecza deposu 

Joan - Jacoues, Rouseau 
Terbiye Felsefesi 

Müellifi: Müderris lsmail Hakkı Bey 
·'rerbiye Aleminde mühim bir inkılap yaratan Rouseau'nun fikirlerini ve nazariyelerini 

ve içtimai hayat üzerine tesirlerini izah eden bu eseri terbiye müderrisi İsmail 
Hakkı Beyin ve ciddi tetkik ve tetebhüleri mahsulüdür. f• t 50 k t 

Bu mühim eser ahiren intişar sahasına çıkmışhr. ta 1 UrUŞ Ur• 
Naşiri: Kanaat KUtUphanesi 

Müderris Faik Sabri Beyin 

COGRAFY A DERS 
HAZIRLIKLARI 

Ankara Gaıi Terbiye Enstitüsü Müdürli Faik Sabri 
Beyin bu eseri coğrafya tedrisatında mühim bir rehber 
hizmetini görmektedir. 

Gerek ilk, gerek ortamekteplerde coğrafya tedrisatile 
meşgul olan her muallimi alakadar edecek bu kitabın 
50 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat ktitilphanesi 

İngilizce ve Fransızca 
Tatil Dersleri 1 Temmuzdan 

15 Eylüle kadar 
Ücretler çok ehvendir. Kayit için acele ediniz. 

Amerikan Lisan ve Ticaret Dersaneleri 
İstanbul Şubesi : Alemdar caddesi No. 23 Beyoğlu Şubesi: 

Meşrutiyet caddesi No. 42 

Hakimiyeti Milliye Şehir Yatı 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimiz ambarında mevcut boş teneke ve çuvallar 
pazarlıkla satılacağından talip olanların 14-7-931 tarihine müsa
dif Sah glinü saat 16 da Fındıklıda Yüsek mektepler mubayaat 
komisyonuna müracaatları. 

--·------ . 
Emlak Ve Eytam Bankası Istan-

bul Şubesinden: 

l 

Esas 
243 

293 

Satılık Emlak 
Mevkii ve Nev'i Teminat 

Kadıköy lkhaliye mahallesi Ulusuluk sokağı 
34 Ne. maabahçe hanenin nısıf hi! e.e3İ 

Büyükada Yalı mahallesi Nev~at bey sokağı 

20 No. 191 M.M. arsa 

60 

294 Büyükada Meşrutiyet mahallesi Zühre' sokağı 
7 No 571 M.M. arsa 

50 
30 

296 Büyükada Maden mahallesi Ayanikola cad-

desi 15 No. binayi havi 5002 M.M. arsa 225 
Balada yazılı emlak bedelleri peşin tesviye edilmek şartile 

ialimzayede sablacağından taliplerin yevmi ihaleye müsadif 
15-7-931 cumartesi saat on altıda şubemize müracaatları. 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHZESİ 

Galatada Osmanlı ban

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniz. 

l lıtanbul 4 Unca icra memurlufundanı 
Tamamına bin iki yUz dokaan lira on 
buçuk kurut kıymet takdir edilen Ka• 
dıköyUnde Caferağa mahalleıinde atik 
Bahariye cedit Terakki ıokajında atik 
33, cedit 24 No. lı beher zira murab· 
baı iki buçuk liradan bermuclbf aenet 
bet yüz on altı :ıı;ira altı parmak 
terbilnde bulunan ananın tamamı açık 

artırmıya vazedllmit olup 20 temmuz 
931 tarihinde şarlnameıi divanhaneye 
talik edilerek S ağustoı 931 tarihine 
mümadlf ç•rt•mba gUnU 1aat 14 ten 
16 ya kadar lstanbul 4 üncU icra dal· 
reıinde açık arttırma ıuretlle ıatı· 
lacaktır. 

Artırma ikincidir. Birinci artırma· 
ımda en ziyade dört yüz liraya talip 
çıkmıştır. Bu kere en çol< arltıranın 

üzerinde bırakılacaktır. Artırmıya işti

ra!\ için yüzde yedi pey akçesi alınır. 

Müterakim vergi, Vakıf lcarul müıte
riye aittir. 

Haklan tapu ılcltlerlle sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer alAkada· 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerlnln bu 
haklarını ve hususile faiz ve maıarife 
dair olan iddialarını ilan Tarihinden 
itibaren yirmi gün lçhıdc evrakı milıbi
telerile bildirmeleri Uzımdır. Akıl hal
de hakları tapu ıicilllle sablt olmıyan· 
lar Hlıt bedelinin paylatmasından 

hariç kalırlar. Allkadarlann icra ve 
t!las kanununun 119 uncu maddesine 
göre tevfikı hareket etmeleri lüzumu 
ve müterakim vergi vakıf icareıl 
müşteriye aittir ve daha ziyade malQ
mnt almak istlyeıı'erin 930 I 533 dosya 
num.ıraa le müracaalla rı llAn olunur. 

Lüleburgaz İcra dairesinden: 
Lüleburgazdan Tüccardan Hü
seyin Hüsnü Efndinin alacak
lılarına karşı teklif eylediği 
konkordatonun müzakeresi 
25-6-931 tarihine tayin edildiği 
halde yevmi mezkfırda alacak
lılar gelemediğind~n konkorda · 
to müzakeresi icra kılınmamıi 
olmakla icra ve iflas kanunu
nun 278 inci maddesi muci
bince Kırk beş gün müddetle 
uzatılmasına karar verildiğin
den bermucibi karar konkor
dato müzakeresinin icrası 16 
ağustos 93 J pazar günü saal 
10 a talik kılındığından yevmi 
ve vakiti mczkurda tekmil 
alacak eshabınm gerek kayıt 
ve gerekse mezkur müzakere 
günü dairemize gelmeleri ilan 
olunur. 

lstanbul 4 üncü i cra Memurluğundan: 
Annik Nevnrt H ınım bintl Boğos Ka

pamacıyanda alacağı olan mebaliğin 

temini için Kadıköyünde Caferağa 

mahallesinin atik Bahariye cedit Terakki 
ıokağında ntik 33 MU. cedit 2t No. lı 

bir kıt'a ar1a11na bedeli vefa fazluına 
hac:r;e iştirak eden Boğaziçinde Arna· 

vutköyündc iskele caddesinde 32 otuz 
iki numaralı hanede sakin iken elyevm 

Yunaniatanda ikameti meçhul Madam 
Katlnaya: 

Markohi Semerciyan Hamına ipotek 
bulunan 24 No. lı bet yüz on altı zira 

küıur parmak ana mahallen haciz ve 
vaz'lyet yapılarak ehlivukuf tarafından 

beher :ılra murabbaına iki buçuk Ura 
kıymet takdir olwımu11tur. Birinci artırmada 
tamamına en ıı.lyade dart yUz liraya 
talip çıkmııtır. Arttırma ikincidir. 
5 ağuıtoı 931 tarihinde me:ıı;kQr ikinci 
artırma11 yapılıp en siyade artırannt 

Userlnde bırakılacafı teblll makamına 

kaim olmak U:ıtere ilin olunur. 

latanbul 7inci icra dairesin
den: Bir borçtan dolayı mah· 
cuz on kalemden ibaret işbu 
rakı ve ıarap ve bir adet 
terazi işbu temmuzun 15 pa
zar günü saat ondan itibaren 
Beşiktaştada Has fırın cadde 
65 numaralı bakkal dükinında 
paraya cevrileceği UAn olunur. 

HARARETİNİZİ TESKİN 
iÇiN YEMEKLERDE 

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

karaciğer, mide, kum hastalığına karşı 

tanınmış bir sudur . 

HER YERDE BULUNUR 
Toptan perakende satış için 

Deposu : Yeni Postane karşısındaki caddede No. 20 

Telefon: 20062. Telgraf: Depo İstanbul, 

ITRiYATI 
Kibar sınıfın nişanei zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar. 
nadide ehtre •e parfönler 

Bütün çeşitlerini İstanbul Yerli mallar 
pazannda bulursunuz 

Toptan Satış Merkezi: Sirkeci Yalıköşkü Caddesi 
Mühürdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ŞÜKÜFE ITRtY AT F ABRIKASI 

üyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

6 mcı keşide 11 Temmuz931 de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 LİRADIR. 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 
VE : 100,000 LİRALIK BİR 
MÜ KAFA T VAR Dl R 

4 Lira İle 

Lira Kazanabilirsiniz. 
Müteaddit ve büyük ikramiyeler bu keşidededir. Her ketidede 

muhter. m müşterilerine büyük ikramiyeler isabet etmeıile 

müfteİıir bulunan gişemiz, önümüzdeki 6 ıncı Ye zengin keşideye 
ittirak ve 200,000 liralık büyük ikramiyeyi kazanmak taliinl 
tecrübe etmek isteyenlere bir hizmet emelile işbu 6 ıncı keşide 
biletlerini yalnız 4 liraya aatmaktadır. Vakit kalmadı, acele ediniz. 

_. Sirkecide l S A B E T Gişesi No. 21 

Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 
Defterler, Kontrat· Ve Senetlerinizi 

YENlPOSTANE KARŞISINDKI 

AL TiNCi NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 
Protestolar miali görülmemit bir ıüratle gider •• 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

DOKTOR Ömer Abdurrahman 
ıtanbul emrazı ıUhrevlye dlıpanıerl b~heldml 

Ankara caddesi ikdam Yurdu kartısnda No. 71 

VAPURLAR 

Bugun Beklenilen Vapurlar 
Konya - Türk - Antalya Mer-

ılndcn 

Cide • Ttırk Cideden 
Rnstemiye - Türk - Rizeden 
Mersin ıı. Türk- Ayvalıktan 

NilUfer ., Mudanya Gem 
tikten 

Gül Nihal - TOrk - Bandırma· 
dan 

Güzel Bandırma - TUrk - Ban
dırmadan 

Daçya - Romanya - Kösten
ceden 

Patris 11 - Yunan - lskende
riye, Marsilya, Pireden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Çanakkale - Türk - Antalya 

Mersine 
Marmara - TOrk - Mudanya 

Gemliğe 

F eyaz - Türk - Bandırmaya 

lzmit • ,, - lzmite 

NAiM VAPURLARl 

iZMiR - MERSiN 
Liikı Ve Sür'at Poata11 

ADANA1~:~~~0 
ı~!. CUMARTESi .. ~n~~. 

Sirkeci rıhbmından hareketle Antalya, 
ve Mersine azimet ve avdet ede
cektir. Tafıllıt fçln Galata, rtımrilk 
kart11ında, Site Franıea hanında 12 
numarada umum? accntahğına mUra• 
caat. Telefon Beyoğlu 1041 

• 
İngiliz Hü eyin Rüstem 

Yapurları 

Karadeniz nostası 
.ıtemiye 
vapuru 

13 Temmuz 
pazarteai giintı 

akşamı saat 6 da Sirkeci nıı .. 
hmından hareketle Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Ünye, Giresun, Görele, 
Vakfıkebir, Trabzon, Sürmene, 
Rize ve Mapavri'ye azimet ve 
avdette ayni iskelelere uğnya .. 
rak gelecektir. 

Merkez acenta11 : Eminönü Retadly• 
caddesi No. 12 Tel: 2876 

BAHRİSEFIT 
FELEMENK BANKASI 

il IST ANBUL ŞUBESi 
~idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatadı Karaldly palasta Telefon: 

Beyoflu 3711·5 lıtanbul tAll tubeıl.J 

"Merkes Poıtaneıl ltti1allnde Alla• 

lemcl han, Telefon: lat. 569 

Bilumum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

SON POSTA 
{cvml, Siyasi, Havadlı ve Halk gueteı 

idare ı lstan~uruoımaııı,. 
Şeref IOkajı 35 • JI 

Teı ... ·~": lstanbuı - 2Jl!)) 
Pot\.1 kutuıu: lstıı.ııbtal • 741 
Telıırai. lstan!>tal SON POSTA 

ABONE FİATI 
TORKtY~ ECNE~l 

1400 "'· ı Seııı 2700 kr. 

7SO " 6Ay 1400 • 

400 • s • 80G • 
uo • ı .. IOO ' 

Gelencvralt gori verl!rn ~ı. 
lıAnladan ıııı::ıı.ıliyet ıılı '1 ıı u. 

Mes'ul müdür: Sabri 'Sdlirı• 


