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NÜSHASI HER YERDE 

15 Temmuz 1931 ÇARŞAMBA No. 348 

lDAREı ISTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAGJ HERGÜN NEŞROLUNUR S O N P O S T A Halkın gazüdür: Halk bununla görür.] 
SON POSTA Halkın kulaJıdırı Halk bununla itltir. 
SON POSTA Halkın d 111d1 rı Halk bununla •Ö Jer. 

MATBUAT KANUNU GECİKMİYO 
Yeni Kanunda 

Neler Var? 
1 

Uzunköprüde Kahveci Kudurdu Alman Buhranı 1 "' 

1 Mücadelede ilk Adım Atıldı 

Hükumet Layihanın 
Mecliste Derhal Müza
keresine Taraftardır 

Ankara, 14 (H. M.) - Mu
addel matbuat kanunu llyiha-
ıının teşrinisanide intaç edile
ceği haberinin doğru olmadığını 
billkia IAyihanın bu iki llç 
gün içinde Meclise verilmesi
nin kuvvetle muhtemel görlll
düğUnU yazmıştım. 

Bu haber teyit etti. Filha
kika Vekiller heyeti llyiha 
iizerinde yaptığı tetkikatı 

bitirdi. Ve meclisten bu dev· 
re esnasında intacım istemeye· 
karar verdi. 

Layıha pt:rşembe günü Mec
lise gönderilecek, Adliye ve 
Dahiliye encümenlerine havale 
edilecek ve mecliste bütçe 
müzakereleri esnasında mliza
kere olunacakbr. 

(Devamı 3 üncü 1ayfada ) 

(Son Posta )nın 
Kurasında Bü
yük İkramiye 
Kazananlar. 

Dün Birinci Noter 
tarafından çekilen 
kuramızda: 

lOOııralık birinci lkramlyeyt7865 

75 tt ikinci tt 3109 
50 tt OçUncll ,, 3148 
25 " dlSrdllncll " 4256 
numaralı biletler ka
zanmışlardır. 

Diğer ikramiyeleri kaza· 
nan numaralar şunlardır : 

( 1 O) Lira Kazananlar 
( 9237) ( 3123) ( 9743) 

(7863) (3455) (9965) (6726) 
(9818) (9796) (7830). 

Diğer buyuk ikramiye
lerimiz ~unlard1r : 
Gramofon (4145) 
Radyo (3486) 
Fotoğraf makinesi (9768) 
iskarpin (7889) 
Elbiselik kumaş (7856) 

* ikramiye kazanan kari
lerimizden perşembe günü 
öğleden sonra matbaamıza 
müracaat ederek hediyelerini 
almalarını rica ederiz. 

Çoban Mehmet 

Urfalı Salih Pehlivana 
Meydan Okuyor. 

Beşinci sayfamızda okuyunuı. 

Ed• d D T d • Vahimleşiyor 
IrDe en e e avı Mark Müthiı Süratle Bir Sanatoryom Ve Bi 

Dispanser Açılıyor lçı.0 18 Çocu·k GeJdı· Düşmekte, Almanya 
Her Taraftan Yardım 

D•ülkelp müdilril mütne//a Hagım NalıumE/.serum lıazırlıyot 

Uzunköprll (Husuıi) - Üç minde bir kahYeci vardı:. Mu
glln evvel Uzunköprü de halkı rat Ağa, kendisini tanıyanlara 
endişe ve heyecana veren bir aevdirmiı, altı çocuklu bir aile 
bAdise olmuştur. Vak'a ıudur ı babasıdır. Üç gün evvel, mwt 
Uıunköprtlde Murat Ağa is- 1 Devamı 6 ancı sayfada] 

·Sarhoş İnsanların Yaptığı Kaza 

Dört Kişi Ağır 
Surette Yar alıdır 
iki Kişinin Göğsü Ezilmişi tir 

Parçalanan otomobil ve şoför Hüsegın Ef. 
Dnn Pangaltıda bir müsa- - Köprüye çek 1 . 

deme oldu ve feci bir netice Diğerleri ise bu emre mu· 
ile bitti. Hidiseyi başından halefet etmişler ve Hahcıoğlu· 
sonuna kadar yazıyoruz: na gidilmesini istemiflerdir • 

Barut İnhisarının Karaağaç- Şoför de bu erkenci mUtteriI .. 
taki fabrikasında ustabaşılık rini Halıcıoğluna glStürmeğe ko
yapan Matyo Hıristof ile, yulmuştur . Otomobil Şişliye 
ustalardan Ayvan Hırlstof, l doğru giderken İbrahim Efea
amba memuru İbrahim ve di afağı atlamak ist~miş, fakat 

1 Mehmet isminde dört ar-
1 
arkadaşları buna_ mim olmuftur. 

kadaş evvelki akşam Bey- 1 (Devamı 3 uncü sa ada .1' 
oğlunun hemen bütün bi-
rahanelerini dolatmıılar, bir 1 
hayli içmişlerdir. Bir müddet 
te F eridiyede eğlenen bu dört 
ki§i sabaha karşı Halıcıoğlun· 

dakl evlerine dönmek iıtemiı
ler ve oradan geçmekte olan 
Hüseyin iımlndeki ıoförUn 
( 26 t O ) numaralı otomobiline 

Ecnebi 
Sermayedarları 
Kimler 

· Dolandırıyorlar 
binmiılerdir. j Y anndan itibaren o kuyunu• . 

lbrablm Ef. ıoföre emretmitı 
1 

Beklemektedir. 

Almanya buhranı hld dev
reye girmiştir. 

Bu buhran, Rahiıtağın ec
nebi alacaklılara karşı tedi
yat yapamıyacak bir hAJe 
gelmiıi ve kapılarmı kapnya
cak bir vaziyete düşmesi üze
rine başlamışbr. 

Vaziyetin dllzelmesl ıçın 
ıerian (80) milyon ingiliz lira
lık bir istikraza ihti1aç hasıl 
olmuştur. İngiltere ilk tedbir 
olmak Uzer (20) milyon lngiliı: 
lirası vermiştir. Fakat bu para 
vaziveti dUz.eltmiye kafi gel
memi~tir. Mark süratle dfit· 
müş, bütiln borsalarda paniğe 
benzer &atışlar fÖrUlmüftUr. 

' iıkarda Fon Hoş, ortada 

(Son Posta)nın Verem Neşriyahna Hücum Ede 
ler Bu Yeni Teşebbüslerden ibret Almalıdırla 

Veremle mücadele için-\ ~~ 
lıtanbul Verem Mücadele Ce
miyetinin yeni bir adım atmak 
üzere olduğunu öğreniyoruz. 

(SON POSTA) nm veremin 
ne büyük bir memleket me
selesi olduğunu anlatan net· 
riyatını takip eden bu teşeb- • 
büa, gazetemizin bu neşriyat f 

ile fena bir maksat takip etti-
. ğini söyliyenlere en canlı bir 

mukaSele olmuştur. 
lstihbaratımııa göre, fstanbul 

Verem Milcadele Cemiyeti, Hi
llliahmerden aldığı otuz bin lira 
ile Erenköyilnde bir sanator- . 

E U t 'k' . b' d' Çok Hayırh bir tefebbl11e a-lrıte 
yom, ve Y P e 1 ıncı ır . ı.s- · Verem Mücadele Cemiyetinin Re 
panser açmıya karar vermıştir. D Al" p 
S . . U • b' oktor ı ş. anatoryom ıçın m nasıp ır 

köşk bulunmuştur. Burada 
derhal tesisat yapılacak ve 
mutavassıt ailelerin veremlileri 
kabul edilecektir. 

tf astalardan a-ftnde iki 
buçuk lira gibi az bir para 
alınacaktır. 

Eyüpte de dispanser için 
mfinasip bir yer aranmaktadır. 
Her iki müessese de bu sene 

içinde faaliyete geçecektir. 

Verem Mücadele Cemiyeti 

nln bu teşebbUsUnll takdirl 

kaydederken, halkımızın b 
müesseseye karşı alika göı 

termesini ve cemiyetin de bi 
an evvel doğan çocuklara aı 
tatbikma başlamasını temenn 
ederiz. 

M. Lava/, aşağıda M. Brüning Bir Amelenin Cinayeti 
Bunun ilzerine Rahişbank Metresine Kızmış 

müdürü tayyare ile Londraya, Zeytinburnu Tapa fabrika
oradan Parise, oradan da Bale sında çalışan Nazım işine ni-
şehrine giderek Beynelmilel hayet vPren fabrika memurla
Bankadan (80) milyon lira ik- rından Bürhanettin Beyi yara
raıı temine çalıfmıştır. Bir layıp kaçmıştır. 

Tahtakalede oturan Hamdi 
metresi Neriman yanınd 

kaçtığı için bıçakla kendi 
öldürmek istemiı kurtanlmıı 
tır. 

taraftan da Amerikanın bu pa- ~ 
rayı bizzat vermesi teklif edil-,:: ::=::.::=~:.===~~S=o=n=P,~e~r~d~e~=-:.;~=====ı 
miştir. Bu tekliflere timdilik 
kimse yansımamıştır. 

Mark dün lstanbul piyasa
sında öğleden sonra (50.,50,5)a 
satılırken ani olarak (33) kuru
şa sukut etmiştir. 

Bu hususta gelen telgraflar 
dördüncü sahifemizdedir .. 

M. Meclisinde 
Matbuat 
Müzakereleri 

1 Dünkü nü•hamızdan devam) l 
Efendiler, müfıit bir ruhun 

bütün gayesi, rejimi yaratan ı 
ve yaıatan zUmreyi millet na
zarında düşürebilmek, memle· I 
kete umumi bir limitsizlik ve 
bedbinlik yaratabilmek için h_er 
vasıtaya müracaat ederek ız-
harı mel'anet etmektedir. Bu
nun için de her yalam ihtiyar· 
da hiç bir mahzur görmiyorlar. 
Çıkanlacak memur adedinin 
1300 kişiden ibaret olduğu 
madam ki onlarca kabul edil
miştir, bu miktar 1926 dan 
ıonra geçen seneler ı:arfındn 

( Dnamı 7 inci sayfada ) 

Aktör - Demokrasi köhne bir rejimdir, hürriyet eski 
IAkırdıdır, biıdm rejimimiz bize göredir, kahrolsun ~emokrasi, 
kahrolsun hUrri... 

Suflör - Hişt, dikkat, kendine gel 1 
Aktör - Öhö, öhö... Şey... Yaşasın hürriyet 1 
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* Hakkı B. Kumkapı lııtulyon cadde· 
•inde 37 

Ben hayabmı tarihe vermiş 
bir adamım. Evrakın aatıldığı 
gündenberi çocuğunu gaybe
den bir baba matemi tutuyo
rum. Fakat bizim affedilmez 
bir hatamız var: Bizde fikri takip 
yok. llk defa mecliste hara
retli müzakereler oldu, isti
zahlar yapıldı. lık . istizahı 
yapan zevat meclis kapanma
dan bunu Maliye Vekili Bey
den bir daha sorsalar bizi 
tatmin etmiş olurlar. .. 

Salalıattin Bey Beşiktaş Akaretler 
cadde!il 48 

Birkaç Delikanlı 
Pendikte Çalgıcı Mat

mazeli Kaçırmışlar 
Geçen akşam Pendikte bir 

kız kaçırma hldiıeai olmuıtur. 
lıtaıiyonda Selamet gazinoaun· 
da hanendelik etmek için ge
len · Matmazel Elin l•minde 
genç bir kız, birkaç delikanlı 
tarafından davet edilmiş ve o 
sırada lstaıiyona gelen 20, 18 
trenile İstanbula göttirlllmliş· 
tür. 

Bir nevi kaçırma bidiaeaini 
andıran bu işin kahramanı olan 
delikanlılarla kız elin aran
makta, fakat bulunamamak
tadır. 

Y almz hldiseden bir gün 
ıonra şüphe üzerine birkaç 
kişi jandarma karakoluna gö
tilrillmUş, kendilerine bu 
hAdise etrafında sualler sorul
muş, fakat işin içyüzUnll an-
lamak mümkün olamamııbr. 

Satılan kağıtların tahminle
rimizden fazla kıymette olduğu 
Bulgarların da itirafile sabit ol- Baytar Ve Ziraat Mektepleri 
du. Maddi ve manevi kıymeti lktısat Veklleti yüksek bay· 
olan ve gazeteniz tarafından 1 tar ve ziraat mekteplerinin 
meydana çıkarılan bu işin ta· f aklilte halinde idare edilmesi 
kibini de y ne sizin gazeteniz- için bir kanun liyiba11 hazır· 
den bekleriz. lamıştır. 

Bir Serseri Bir Adamın Karısını 
Elinden Almak İstedi 

Kadirıada Kltip Sinan ma
hallesinde Tahsin Bey sokağın
da ( 18) numaralı evde oturan 
Celileddin Bey dün gece saat 
on birde refikasile beraber Park 
gazinosundan dönerken Sultan 
Ahmette Ticaret mektebi önün 
de önlerine bir adam çıkmış: 

- Yakarım durun orada. .. 
dedikten sonra yanlarına yak
laşmış ve Celil Beye şu teklifi 
yapmışbr: 

- Benim kadına ihtiyacım 
var. Yanındaki hamamı hana 

İstanbul Çöpleri r 
Encümen Son Teklifi 

Kabul Etmedi ... 
Bundan birkaç gün evvel 

bir İtalyan mimarı M. •• Mon
çeri ,. Belediyeye müracaat 
ederek çöpleri fenni bir surette 
imha etmek istemişti. Dön bu 
teklifi Belediye daimi encü
meni tetkik ederek kendisinin 
bu müracaati kabule ıalihi· 
yettar olmadığı kararım ver· 
miftir. Teklif teşrinievvelde 1 
toplanacak olan Şehir Mecli
lisinde konuşulacaktır. 

vereceksin. Celal Beyin muha
le~ti üzerine esasen yerinde 
duramıyacak kadar sarhoş 
olan adam hanıma tecavüz 
etmiye başlamışbr. 

Celal Bey bağırmak sureti-
Je is' m at etmiş bir polisle 
1ört yoku yetişerek Çenberli

+a Acı hamamda Kahveci 
tırak· ğı yapan Feridun olduğu 

• a~ı'm şbr. Feridun Celil Be
inr davası üzerine dün tevkif 

' dilmiştir. 

Tıp_Şfı!ası 
Seçilen J-\zalar Bugün 
Ankaraya Gidiyorlar 

Ankarada toplanacak olan 
Yüksek Tıp uŞrasına iştirak 
için şehrimizden Mazhar Os-
man, Besim Ömer, Akıl Muh
tar, Neşet Ömer, Bakteriyolog 
Refik, Kilisli Rifat, Opera.tor 
Murat Beyler bugün Ankaraya 
gideceklerdir • 

lzmirden Cevdet Beyin bu 
içtimaa iştirak edeceği mtıs
tahh erdir. 

Dost Yüzünden 
Bir Adam Rakibine 

Çakı Sapladı .. 
Aksarayda oturan Mehmet 

dostu Emine ile Kumkapı~ 
dan geçmekte iken Hasan 
isminde biri önftne çı-
karak Emineyi kaçırma~ 
i~ tem iş. Bunun üzerine Meh
met çakı ile Hasanı yarala
mışbr. 

Tabanca İle 
Bir Kadın Dün Akşam 

intihar Etti 
Aynalıçeşmede oturan kun

duracı Nurinin zevcesi Evdok
siya dün akşam kalbine taban
ca sıkarak intihar etmiştir. 

(Yılmaz) Davası 
Yılmaz gazetesi hakkınd~ 

bir makale üzerine müddeiu-
mumilik tarafından açılan 
davaya dün tiçtincü ce~ 
zada başlanmış, makaledeki 
linç kelimesi üzerinde istizalı
larda bulunulrr u ıtur. Müddei
umuminin evrok. mütalea et
mesi için dava bqka gUne 
kalmııtır. 

Sarıyerde meşliur bir çırçı 
ıuyu vardır. Bu ıu son i"Ün)ercl 
büyük fİşelerle piyasada &atılıyo 
Fakat ıuyun sahibi harice hi 
su verildiğini, bunların uydurnı 
çırçır suyu olduğunu söylemiştir 

23 Temmuz 
23 Temmuz Lozan muahed 

sinin imzasının yıl dönümüdür 
Hukuk Talebesi bugünu tcsit içi 
hazırlık yapmaktadır. 

32 Derece Hararet 
Dün aıcaklar yine fazla idi. ti 

raret vasati olarak 32 derece 
bulmuştur. 

Ucuz ispirto 
Müıkirat lrhisar ldare1i ecz 

nelere iyotlu iıpirtonun kiloaunO 
. (80) kuruşa, ıaf lıpirtoyu da (150) 
kuruşa ıatacakbr. 

Nafıada Bir Tayin 
Nafıa Vekaleti Memurin Mil

dü.rliltfine Muavin Nafiz B. taybl 
edlluıiştir. 

TUrk - Irak Ticareti 
Ikt11at Vekileti şehrimizdeki 

alikadar dairelerden Türk - Ira~ 
ticareti hakkında malQmat l•tr 
miştil'. 

Ekmek Fiatleri 
Belediye İkbut MüdilrUijO•• 

deki narh komiıyonu ekmek yf 
francala flatlerlnl ipka etmlıtlr• 
B~ hafta da ekmek ( 8,5 ), fır.-. 
cala 13,5 kuruıa 1atılacakbr. 

Otomobil Ve Araba 
Şoför HilHylnin idarHlndekl 

3144 numaralı kamyon Tarlab&" 
tından geçmekte olan Fethi ata• 
nın yilk araba1ına çarpmlf, arab• 
ha.ara uğramıf, Fethi ata ayr 
ğından yaralanmııbr. 

Buğday Fiatları 
Bu ıene mahsulü olan buf'" 

dayların satışma başlanmııtıt• 

Fıatlarda mahıuı derecede tenel" 
zül vardır • 

Zelzele Olmuş 
Ruathaneden verilen mal4'" 

mata göre evvelki ırece yarıııııl 
26 dakika 43 saniye geçe eenuP 
iltikametinde ve 350 kilometrf 
me1afedo hafif bir hareketi ar• 
kaydedilmiştir. 

Hariciye Vekili · 
Cumartesi gtbıU şehrimls• 

gelen Hariciye Vekili dtin M 
karaya gitmiştir. 

1 Son Posta'nın Resimli HikQgesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Borçlar J 

.. 
1 : Hin-:lenburg - (Telsiz telgrafla) Hasan 

Bey! Hal~:ciz berbat... Amerika imdadımıza 
eti meae 

~-1 

2: Haaan Bey - Geçmiş olsun... Bugün
lerde kimsenin borç ödemiye hali yok. 

J: Hamiller - Hasan Bey... Sizin borçlar 
meselesi ne olacak? Gel seninle biraz konu-

4: Hasan B. - A!manya borçlannı vere' 
mezken bizim ' • · rı 



15 Temmuz- SON POSTA 

•• e g 
Amerik;;;;;,_
M oratoryom 
Teklifi 

So ta' nın Resimli ales· Fitne Ve Fesat • 

M. ZEKERIY A --
DUnya buhranının nabzı 

Almanyadır. Buhranın şiddet 
veya zlif kesbettiğini anlamak 
için Almanyaya bakmak 1'· 
zımdır. 

Almanya, muhtelif sebep
lerle, dünya buhraoına en ev• 
vel giren ve buhranı en ziya· 
de şiddetle hisseden memle
kettir. 

Nihayet teşrinievvel lntiha
babndanberi Almanyanın mu- ' 
kadder akıbete doğru .Uratle 
gittiği görüldü. Borçlarını ödi
yemiyecek hlle geldiği anla
tıldı. Alm oyanın borçlarım 
ödiyememesi bir taraftan da· 

1 - Tanıdığımız blrşey veya bfr 
insan hakkında bir söz veya bir hikA· 
ye işittiğimis zaman dinlememezlik 
edemeyiz. Bizi allkadar eden mevzua 
karşı lakayıt kalamayıL 

2 - Fitne ve fesatçılar, herkesin 
itin kanıanlar, dedikoducular, muvaf· 
f akıyetlerini insanlann bu zafına med· 
yundurlar. Sid n zayıf tarafınızdan 
yakalarlar. 

3 - Fakat bunlara ehemmiyet ver-
meyiniz. Onun bahsettiği insan veya ıey
le alAkadar olduğunuzu göstermeyiniz. 
Ovakt fitne ve fesadın 6nüne geçmiı 
olursunuz. 

hilde bir isyan çıkaracak. di
ğer taraftan beynelmilel iktısat 
llemlnde de, neticeıi ne ola
cağı meçhul. büyllk akisler 
yapacaktı. 

BUGÜNÜN. TELGRAF H 
• 

• Amerika. Almanyanın nab-
ıını yokladı. Hararetin arttığı· 
Dl hissetti ve derhal r çet sini 
yazdı: Borçlar bir sene için 
tehir edilecek. 

LiSELERDE 
Bu Sene Programlarda 

Tadilat Olacak Bu teklif şu demekti: Ben 
Avrupa devletlerinden alaca- Ankara, 14 (Husuat)- Lise 
ğım olan parayı bir sene için ve muallim mektepleri mtıdür
lstemiyorum. Buna mukabil 
müttefikler de gerek Alman- ' lerinin kongresi perşembe gll-
yadan, gerek kendi müttefik- nU bitecektir. Dilnkft içtimada 
lerindeo alacakları olan paraya stajyer muallimler mesele ile 
mukabil bir sene moratoryom muallim mektepleri hocalarının 
llAn edecekler. Bu suretle haiz olmaları liizımgelen vasıf
Almanya, borç olarak harice d ı Ur 
verdiği (400) milyon dolan · lar etrafın ıı görUşU müşt • 
kendi sanayiine aarfedecek, bir- Kongre, lise ve muallim 
çok işsizlere iı bulacak, ·mektepleri programlarında ya
hükümetin mevkii kuvvetlene- pılmasını lüzumlu gördüğü ta
cek, Almanyanın harareti ta- dilab da tesbit etmektedir. 
bil haline inecek, bu suretle 
dUnya buhranı bir müddet 
için tehir edilmiş olacak. 

* Bütiln müttefikler bu teklifi 
kabul ettiler. Yalnız Fransa 
itiraz etti. 

- Ya Almanya, bir sene 
ıonra borcunu ödemiye bq
lamazsal dedi. 

Bunun llzerino mukabil bir 
teklif yapb. 

Y oung pllinı mucibince AI
manyanın borcu iki kısımdır. 
Birinci kısım, makul sebeplerle 
Almanya tarafından tediyesi 
iki sene tehir edilebilecek olan 
borçlardır. Bu kısım, borçlann 
yüzde altmışını ihtiva etmek
tedir. ikinci kısım kabili tehir 
olmıyan tamirat borçlarıdır. 
Almanya birinci kıamın tedi
yesini bir sene için tehir etsin, 
ikinci kısmı da beynelmilel 
bankaya yabrsın. Beynelmilel 
banka bu parayı, yine Alman
yaya karzen iade etsin. Bu 
auretle Almanya bir defa bor
cunun yüzde altmışını öde
mekten kurtulmuş olur. İkinci 
kısım, zaten hUkümetin ke
sesinden değil, şimendifer 
varidatından çıkar; bunu da 
beynelmilel banka, demiryolla
rına ikraz etsin, hem Almanya 
Y oung plinma göre hareket 
etmiş, hem de Amerikanın 
noktal nazarı terviç edilmiı 
olur. 

* 

uamele Vergisi 
Encümen Ciro Esasını 

Kabul Etmedi 
Ankara, 14 (Hususi) - Mu

amele vergisi layihasını ikinci 
defa tetkike memur muhtelit 
encümen dün toplanmıf, ver-
gide ciro esasını kabul etmiye
rek en az sekiz beygire kadar 
motörll bulunan fabrikaların 
vergiden muafiyetini muvafık 
bulmuştur. 

Memlekete girerken gUm
rUkte muamele vergisi verilen 
iptidai maddelerden tekrar 
vergi alınmaması için bir tekil 
bulunacaktır. 

Hükumet Muamele vergisi
nin bu içtima devresinde ka
nuniyet kesbetmesini istemiştir. 

Maaş Tenzilatı 
Demiryollan Memur
larından Bir Miktar 

Kesilecek -Ankara, 14 (Hususi) - Bftt-

Konferansında . .. 
Bizi Afyon 

• Zarara Sokacak la dı .. 
Tarafımızdan murabba. olarak Afyon konferansına iştirak 

eden Hatan Beyin dönmesi, konferansın şimdilik ameli bir 

netice elde edememesinin bir neticesidir. Konferans şimdiye 
kadar birçok noktalarda anlaşır gibi görllnüyor ve muvaffakı
yete doğru yürüyordu. Fakat böyle bir vaziyette görünen 

konferans, bam Afyonun muraknb altına lınmasına karar 

verdikten sonra bu kararın mantıki bir neticesi olarak tarafı
mızdan ~öyle bir teklifle kaşılaşmıştın 

Reddettiler Ankaramn Fikri 
Ham afyondan mamul Ko- Ankara, 14 (Hususi)- All-

kain, Eroin, Morfin gibi mad- kadar mehafilde afyonun inhi
delerin de vesika ile eablması • ., ıar altına alınmasının leh Ye 

İngiltere, Almanya ve lsvi\>: aleyhinde mllnakaşalar yapıl
re bu teklifi derhal babul m ktadir. lktısat Vek lcti mil· 
mcmiılerdir. Onlar etmeyince dUrlerinden mürekk~p bir ko
de ham afyonun murakabe misyon toplanarak fyon inhi
altına alınmasında faide gör- sarının hüklimet tarafından mı, 
miyen murahhasımız noktai na-
zannda sebat etmiş ve konf c- ~ksa bir ılrket tarafından mı 
ram, bu netice ile mesaisini idare edilmesi me11elesini tetkik 
talik etmiştir. edecektir. 

Diğer taraftan bu me&ele Komisyon tetkikatında va· 
hakkında Ankaradan dün 1J J racağı neticeyi bir raporla 
malümat gelmittir: hükümete bildirecektir. 

~__..::._. ______ ................ ______ ~~~ 
Yeni Kanunda Neler Var?. 
(Baş tarah 1 inci sayfada) 1 matbuat serbeıtiıini takyit 

Matbuat Kanununun Esasları etmiş değildir. 
Birkaç günden beri İstanbul- X alnı.z her hürriyet gibi bu 

d b ı kta l D hTye hUrrıyetın de kanunun hududu 
8 u unma . . 0 an a 1 1 

dahilinde istimal edilmesi 
Mllstqan Hılmı Bey matbuat farttır. 
kanunu bakkinda gazetecilere Yeni kanunda hürriyetin 
.şu malf1matı verınittir: sui istimaline ve kanunsuzluğa 

- Her kanun gibi hazırla· mahal verilmemek için baıı 
nan Matbuat kanunu da du- takyidat vazedilmiştir. 
yulan bir ihtiyacın mahsulildür. Hazırlanan projenin en esas 
Şimdiye kadar mer'i olan Mat- maddesini ehliyet faslı teşkil 
buat Kanunu epeyce bir mlld· etmektedir. Yani bir gazeteyi 
det evvel tanzim edildiği ci· kimler ve hangi evıaf ı haiz 
hetle bugünkll ihtiyaca tama· olanlar çıkaracaktır? Bunlar 
mil tekabnt etmemektedir. kanunda tayin ve tasrih 

Yeni kanun, yeni ihtiyaçlar edilmiştir. Her 3nllne gelen 
nazan itibare alınarak tanzim gazete çıkaramıyacakbr. 
edilmiıtir. Gazetede yapılan neıriyattan 

Bu kanun yazıldığı gibi ne mlltevellit suçlardan kimler 
s6a hürriyetini tahdit ne de mes'ul olacakbr, ve hangi 

931 BOT i 
Millet Meclisi Bugün 
Müzakereye Başlıyor 

Ankara, 14 (Hususi)- Millet 
Meclisi bugiln öğleden sonra 
toplanarak 931 bütçesinin mü
zakeresine ba lıyacak, Maliye 
Vekili ile Biltçe encümeni 
reisi etraflı izahat verecek
lerdir. 

Encümenin bütçede yapbğı 
son tadillere . göre Maliye Ve
kileti kısa vadeli hazine bo
nolan ihracına mezundur. 
Mülki ve askeri Barem kanun
larile ağustos nihay~tine kadar 
verilecek müktesep haklar hu
susi tertipler tasarruflarından 
ödenecektir. 

Hüseyin Cahit Bey 
Ankara, 14 (Hususi) - Sa

nayi ve Maadin Bankası idare 
Meclisi Reisi Hüseyin Cahit B. 
buraya geldi. Banka hakkında 
lktısat VekAletile temas ede
cektir. 

TekaUtlUklerini lstiyenler 
Ankara 14 ( Hususi ) - Te

kaüt kanununda yapılacağı 
söylenen bir t dil ile 30 sene
lik memurlara daha az ikra
miye verileceği rivayetleri 
üzerine birçok memurlar teka
ütlüklerini istemişlerdir. 

. Venizelosun Beyanatı 
Bir Amerikan gazetesine 

beyanatta bulunan Yunan 
Başvekili M. V eııizelos Türki· 
yenin bir harp halinde Yuna
nistana tecavilz edeceğini asla 
aklına getirmediğini söylemiş
tir. 

Fransanın bu mukabil tek-
lifi ufak tadilatla kabul edildJ. 
Alakadar devletlerin Londrada 
22 temmuzda mütehaa ıslardan 
mürekkep bir konferansta 
borçların tehiri meselesinin 
teferruabnı tesbite karar \e· 
rildi. Şimdi bu mlitehasııslar 
konfransımn hazırlığı ile meş
gul oluyorlar. 

çe Encümeni Devlet Demiryol· 
lan bütçesini iÖzden geçirir
ken 100 liraya kadar maq 
alanlardan %5, 150 liraya ka
dar %7,5, 200 liraya kadar 
% 1 O ve daha yukarı maaşlar· 
dan %20 tenzilAt yapılmasına 
karar vermiştir. r 

Yeni DarUlfünun btıtçeıl de 
770,000 lira olarak Meclise 
verilmiştir. 

• 

neşriyat suç telakki edilecek
tir? Suçlu gazeteciler nns:l 
muhakeme edilecektir? Ka
nunda bunlar hakkında abkAm 
vazedilmiştir. 

BugUn cUrilm sayı~aa bazı 
neşriyat vardır ld bunlar ceza 
kanunumuzda cürüm addedil
memiştir. Kanun elyevm proje 
halindedir. Bu cihet hakkında 
şimdidl.n izahat vermek doğru 

Amerika bu tedbir sayesin· 
de dünya buhranının kısmen 
zail olacağına kanidir. Denize 
dUşünce yılana sarılan boğul
muş in an vaziyetinde bulun n 
Avrupa da, bu tedbire buynk 
bir Umlt ile sanlmışbr. 

Herhalde bu tedbirin ma
•akkat bir müddet için diln
y ya rahat nefes aldıracağına 
hıı.ud ed' bilir. 

Memurlarm Hakil<i Vaziyeti 
Ankara, 14 (Husuıt) - Hn

kftmet bütün memurların bu
lundukları hakiki vaziyeti öi
renmiye karar vermiştir. Bunun 
için blltUn memurlara birer 
anket kAğıdı verilecek, me
murlar bu kdğıttaki uallere 
cylOle kadar cevap verec k
lerdlr. 

Ankette m murlnn menşe
lerine, kaz nçlan ve mali 
v 1dyetlerine dair birçok sual· 
lor vardtr. 

------

• 
ister ister 

• 
inan, 

• 
inanma! 

Hükümet gazeteleri haf· 
talarca matbuat hürriyeti
nin takyit ve tahdidi lü· 
zumundan bahsettiler. Mu-
haliflerin sesini boğmak 
için şiddetli tedbirler alın· 
masanı tavsiye ettiler. Hat• 
ta Matbuat Kanununun 
teşdit edileceğini hab r 
verdiler. 

Dnh bu yazılar halkın 
hafızasından silinmeden 

ağızlarını değiştirdiler. 
şimdi de "Bu memlekette 
hürriyeti tesis eden bir 
hükumetin hürriyeti tAb
dit edeceğini beklemek 
gUllinçtür.,, Diyorlar. 

Bu miltez t yazıları 
okuduktan sonra artik biz 
bu gazetelerin ciddiyetine 
inanamıyoruz. Sen de y 
kari, 

: olamaz." 

Hayri Efendinin r. uhakemesi 
Polisi vazife yapmaktan 

menetmek cürmU., mahkemeye 
verilen sabık arnbacılar k h· 
yası Hayri Efendinin muhake~ 

mesine dlin ikinci Ceznda baş
lanmış, vekilinin tahliye talebi 

ister inan, ister inanma/ reddedilmiş, dava 22 temmuza 

-----------------------·-' k.ılmı tır. 

Sayfa S 

Sözün Kısası 
Yine 
Hürriyet 

1 Ediyatı 
• • 

"Şıı günlerde mııhalifle 
bir düzüge hürriget için 
matbuat lıürrigeti için edebi 
yat yapıyorlar. Sanki hüku 
met, hürr.iget ~risini mezba 
haya götürmüş, orada boğaz 
[atmak istigar da onun ma 
temini tere'J!!_ıim ediyorlar 
Doğrusu ..ha memlekette hür 
rigeti kuranlara, onu gaıat
malc için şalısf şeref ve hag 
$İgetlerinden hiltt /t1dakb 
lığa katlananlar,a "Siz hü 
rigetirı katili olacaksınız. 
Demek çok garip, hatta ço 
ayıp ·ş11g oluyor." 

Bu sabrları yazan Siirt 
Meb'usu Mahmut Beydir. "Ha 
kimiyeti Miliye" ve "Milliyet 
Başmuharririni tecahillle it· 
ham etmektense, hükumet ga
zetelerini, hele kendi gazete
sinde yazılanları iyice okuma· 
mış addetmek daha muvafıktır. 

Eğer bilmiyorsa, bu zate 
öğretelim veya unutmupa 
hatırlatalım ki, başta kendi 
gazeteleri olmak üzere, blltlla 
hükümet matbuab, sistematik 
bir tarzda hürriyet ve demok· 
rasi aleyhinde neşriyatta bu
lunmuşlardır. 

Dün, bu :siltunda, o neşri
yabn bir kısmını aynen iktibas 
ettim. icap ederse, kılişelerile 
beraber, daha bir slirll maka
le parçası neşretmek müm• 
kiindür. 

Bu neşriyabn hulftsası şu 
idi: 11 Bugün, Avrupa bile, 
Fransız ihtilalinin çocuğu 
olan demokrasi, arayi umumiye 
hürriyetçilik gibi tavsamıı re 
jimlerin kifayetsizliğini anla
mıştır. Bütün dünya, bu safsa
talardan ve fantezilerden kur
tulmak istiyor. Türkiye ihtiyar 
demokrasiyi kabul edemez. 
Hürriyet köhne bir fikirdir.,. 
İIA •. 

Bu neıriyab yapan hUkümet 
muharrirleri arasıoda , " Ben 
yazı hürriyetine dlişmanım ! ., 
diyenler , demokrasiyi " eşek 
oğlu eşek,, diye tavsif edenler, 
Halk Fırkasının tenkit ve mu
halefet istemediğini iddia eden· 
1er, hatta daha dün, bir hilkü· 
met gazetesinde "köhne htırrl
yct,, tabirini kullananlar bulun
du. 

Faşizm, sosyalizm, demok
rasi ve liberalizm, hatta ko· 
münizm gibi, türlü renklerden 
bir yamalı bohça içinde, kıııl 
bayrak, siyah gömlek, hürriyet 
rnzeti taşıyan bu muharrirler, 
karşımıza hcrgün yeni ve baş
ka bir siyasi tuvaletle çıkı· 
yorlar. 

Her perdesi, hatta her cllm• 
lesi tenakuzlarla dolu bir ıi
yasi komedya karşısında, biz
den kahkahalarımızı tutmamızı 
beklemeyiniz. --:.---
Sarhoş İnsanların 
Yaptığı Kaza 
[Bat tarafı 1 inci sayfada J 
İbrahim Efendi bu sefer 

şoföriln ilstüne ablmıştır. işte 
bu kargaşalık sırasında şoför 
şaşırmı~. karşıdan gelen tram• 
vayı görememiş ve tramvayla 
otomobil şiddetle çarpışmı d1r. 

Müsademenin kanlı 11etice•I 
şudur: 

Otomobilin direksiyonu şo· 
för HUscylnin göğsline ç.arpmış, 
g8ğüs kemikleri lcınlmış \·e 
yUzUnden de yaralanmıştır. 

Muavini Seyfinin kaşı parça• 
lanmıf, müşterilerden Mat o
nun göğliı kemikleri kınlllllf, 
Eyvan da elinden yaralaıınut-

ır. Asıl hldiseye sebep olan 
brahim Ef. ise ağzından ba

c :Jtlarmdan yaralanmıfbr 
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Memleket Haberleri 1 

On Bin 
Çiftçi 
Sapan Başında 
Muğla Köylüsü Bu Se
ne Tütüne Çok Ehem-

miyet Vermiştir. 

Milis (Hususi) - Bu sene 
lmrada tütün ziraatine çok 
ehemmiyet verilmiştir. Bu mU
nasebetle on binden fazla 
amele buraya gelmiştir. Bun
lar tütün tarlalarında asgari 
iki lira yevmiye ile çalışmak

tadırlar. Beı altı senedenberi 
Milasın tütün mahsulünü· bil
hassa Amerika çok tutmak
tadır; bu ltilünler nefis 
ve güzel kokuludur. 

Bu sene halk bUtün kuvve
tini tütiine vermit 40 bin dö
nüm kadar araziye yalnız tütün 
zeretmiştir. Her dönüm vasati 
olarak 50-60 kilo mahsul ver
mektedir. Bu sene mahsulü ise 
geçen ıenekinden daha iyidir. 
Bu kuvvetli zeriyat karşısında 
halk haddinden fazla borçlan
mıştır. Ziraat Bankası lizımge
len muaveneti tamamen yapa-
mamış, fakat İt Bankası çift.çi
nin imdadına yetişmiş, 300 
bin lira Miliisa 100 bin lira 
Muğlaya göndermiş ve bu para 
ç:f tçiyc tevzi edilmiştir. 

Buna rağmen halk yine bazı 
Musevi tefecilerden para al
mıya veyaut bunlarla müşterek 
zeriyat yapmıya mecbur kal
mıştır. 

Samsunda Hususi Hastane 
Samsun, (Hususi) - Mem

leketin muhtaç bulunduğu 
müesseselerden biri, Şifayurdu 
~i altında geçen gUn açıldı. ' 
r Bu tcşebbUsll başaranlar 

Qoktor Ali Rıza, HakkıJROıtü 
eczacı Cevat Beylerdir. 

Bu Nasıl Şey? 
Balıkesir, ( Hususi) - Yeni 

bir binaya taıman Poıta ida
resinin, nakil ilanını cıki harf
larla yazıp duvara talik ctmeıi 
burada gtinUn dcdikoduıudur. 
Halk bunu çok garip bir tekil
de kartılamıştır. 

Reşat Nuri Bey 
Ayvalık, ( Hususi )- Maarif 

Tcklleti umumi mufctiılerinden 
( Çah kuşu ) muharriri Reıat 
Nuri Bey buraya geldi, imti
hanlarda hazır bulundu. 

Maarif VekAletinin Emri 
l.ımir, (Huıusi) - Geçen

lerde buradaki Fransız Ye
tim mektebinde papazlar iki 
Tnrk yavrusunu tanauur ct
tirmiılerdi. Bu bidise üzerine 
Maarif VekAleti bu mektepte
ki yetim Türk çocuklarının 
derhal tehir yatı mektepleri
mize yerleıtirilmcsini emret
miştir. 

Mardinde Bir Cinayet 
Mardin, (Hususi) - Buraya 

Ahi Derebeyde bir cinayet 
oldu. Cemil isminde birisi, 
evvelce düşman olduğu Salih 
Efendiyi ansızın tabanca ile 
6' dürmüş, kaçmıştır. 

Hukuk Talebesi Edirneda 
. Edime, 13 (A.A.) - Da
rülfünun ta lebesinden bir gu
rup şehrimize gelmiştir. Saat 
17 de kendilerine Edirne ku
lübünde bir çay ziyafeti veri-
lecektir. 

Edirnede Zelzele 
Edirne, 13 (A.A.) - Diln 

gece saat birde 15 saniye dc-
Yam eden bir zelzele olmuıtur. 

~()N POSTA 
f x c=-

o: 2 

Temmuz 15 J 

HANIMTEYZE Dünyada Neler Oluyor 

Almanya 

Çocuk Banyos1ı 
Çocuğunuzun Sıhhatini 

Korumak istiyorsanız 
Ona Banyo Yapınız 
Şimdi deniz banyoları za

mamdır. Çocuğunuzu bu fır
sattan mahrum etmeyiniz. Der
hal bir doktora gösteriniz ve 1 
deniz banyosu yapmak için 
kendisinden milsaade isteyiniz. 

Deniz, güneş, bol hava, 
çocuğun en büyük ihtiyacıdır. 
Denize giren çocuklarınızı ba
şıbot bırakmayınız. Sabahtan 
akşama kadar güne~ altmda, 
su içinde yuvarlanıp kalmala.
rma müsaade etmeyiniz. 

Çocuğu deniz banyosuna 
tedricen alıştırmak lazımdır. 

it" gün beş dakika güneş, 
iki dakika deniz kafidir. Bunu 
tedricen arttırınız. Nihayet 
denizden evvel on dakika 
güneş, on dakika deniz, tekrar 
on dakika güne~ banyosu kA
fidir. Çocuk kat'iyyen deniz 
kenarında yarım saaten fazla 
kalmamalıdır. .. 

Bundan maada kllçiik ço
cuklara yapılabilecek diğer 

banyolar vardır. Bunlardan 
bazıları şunlardır: 

Yulaf banyosu - Bu ban
yo da soda banyosu gibi ılık 
olmalıdır. Bir çay fincanı yula
fı suya karıştırmalı, çocuğu 
iki Uç dakika bu suda tutma
lıdır. Banyodan çıkar çıkmaz 

friksiyon yapmalı, vücudu 
yumşak havlu ile kurut-
malıdır. Yulaf banyosu çccu-

ğun kemiklerini kuvvetlendirir. 
Kola banyosu - Koln 

banyosu da ayni şekilde ılık 
olmalıdır. Bir fincan çama,ı: 
kolasını suya karıştırmalı, yu
laf banyosu şeklinde friksi
yondan ıonra kurulamalıdır. 

Sıcak banyo - Suyun ha· 
rareti, 105 fahranhayttan 110 
fahranhayta kadar olmalıdır. 

Çocuk suyun içerisinde 3 - 5 
dakika kalmalı.. Friksiyonu 
suyun içinde yapmalı. Çocuk 
sudan çıkar çıkmaz, yumşak 
bir battaniyeye sarmalı ve ya
tağın içine sokup örtmelidir. 

Ceviz banyosu - Bir kilo 
ceviz yaprağını suda kaynat-
malı. Suyun harareti ılık ol
malı. Çocuk içerisinde, beı 

Tipinize Göre 
Elbise 

• 

Elbisenin çehreye uyması gayet mühimdir. Kısa boylu 
bir kadın yuvarlak halkalı bir kumaş, iki katlı bir etek gi
yecek olursa vücudu hali aslisinden daha fana görünür. 
Elbiseyi vücuda, çehreye uydurmak, zevk sahibi hir kadın 
için şarttır. Bu modelde g~terilen elbiseler, kadının çeh
resine, boyuna, şişmanlık veya zayıflığına göre tertip edilmiştir. 

Yukardan sağda : Sarı renkte, üzerinde kırmızı güller 
bulunan jorjetten yapılmış sokaj< lbisesidir. Eteğinde uzun 
pililer vardır. 

9 
) 

Ortada: Emprime kumastan yapılmış, tayyör taklidi zarif 
bir sokak elbisesi. 

Solda: Emprime krepdöşinden yapılmıştır. Boyu uzun 
gösterir. Zayıf kızlara tavsiye olunur. 
Altta gördüğünüz bluzları da geçen seneki yazlık elbise

lerinizi bozup yapabilirsiniz. 

Her Ev Kadınının Bilmesi 
* Şeyler * Lazım * Gelen Bazı 

Peyniri kurutmamak için ı 
Peynirin bıçakla kesilmiş 

kısmına biraz tereyağı sürer
ıeniz kurumasına mini olursu
nuz. 

* Mürekkebi çıkartmak ıçın 
Yazı yazarken parmakları

nız mürekkeple boyanırsa, bu 
boyayı limon ıuyu ile silip 
çıkarabilirsiniz. .. 

Rahat ugumak için 
Yatmadan evvel sıcak bir 

fincan ıu içine biraz bikarbo-

nan dösut atıp içerseniz, rahat 
uyku uyumanıza yardım ~~er. . ~: 

Kap temizlemek için 
Bir kapta pilav, p:ıtatis gibi 

nişastalı şeyler pişirdiğiniz 
zaman, ol<abı sıcak suya hatı
rınız. Temizlenmesini kolaylaş
tırır. .. 

Tavuk pişirirken 

Tavuk piıirirken, kabı, için
de su kaynıyan bir kaba otur
tunuz. Tavuk yumuşar ve 
lezzeti artar. 

Çehrenize Hangi Tuvalet Yaraşır? 
Eğer çehreniz elmacık ke

mikleri tarafından geniş ise, 
çehrenizi uzun göstermek için 
ıaçlarınızı ortadan ayırınız . 
-==---=~-==============~ 

dakikadan fazla kalmamalıdır. 
Ceviz banyosu çocuğun kemik
lerinin kuvvetlenmesine yardım 
eder. 

Yapar.. Yemeğini yedirir, 
yatırırsınız... Rahat bir uyku-
dan sonra, çocukta ıinir na· 
mına birıey kalmaz .• 

Saçların ortadan ayrılması, al
nı, çehreyi, daha uzun göste-

rir. Saçların kulak ar~asına ge
çirilmesi çehrenin genişliğini 
izale eder. Raquel F orres çeh-

reiini uzun göstermek için dai
ma bu tuvaleti tatbik eder. 
Raquel'in saçları yandan ay

rılmış bir resmini görseniz, yU
ıUnün nekadar geoit olduğu
nu anlaraınız. 

• 

'Bir Kız İki Genci iflas 
l Ayni Zamanda Vaziyetinde 

s e verse Ne Hükumet Bankası K 
panmak üzeredir; H 

Yapmalıdır ? Taraftan imdat lstiyo 

insan Birisini Sever
ken Bir Başkasını 

Sevebilir Mi ? 

iKi KIZIN DERDi 
Bir insan ayni zamanda iki 

kişiyi sevebilir mi? Aşk deni-
len nesne o kadar kıskanç, o 
kadar inhisarcı bir şeydir ki, 
kati yen şirket kabul etmer. 
Birini tam manasile severken 
bir başkasını da sevmiye muk· 
tedir olamaz. Çünkü sevda, 
Aşıkın gözlerini sevgilisinden 
gayrı insanlara karşı kapar. 
Onun için hayat, sevgilisinden 
ibaret görünür. Bu ruhi halet 
içinde bulunu Aşık, sevdasına 
ortak kabul edebilir mi? 

Fakat bazı kızlar görllrsü
nüz ki, bir iki gençle birden 
görüşi\r ve her ikisini de sev
diklerini söylerler. Bunlar ga
latı hisse müptelaaırlar. 

İşte size iki misal: 
C. S. Ş. rumuzile mektup 

yazan bir genç kız diyor ki: 
" 17 - 18 yaşlarında bir genç 

kızım. Orta tahsilim vardır. 
Üç dört ay evvel iki genç 
arkadaşa takdim edildim. 

"Dostluğumuz ilerledikçe 
ikisinin de bana karşı lakayit 
olmadıklarım hissetmiye baş
ladım. Münasebetimiz ikisi ile 
de ayrı ayrı ilerledi. Bu vazi-

yetten birbirlerinin haberi yoktu. 
Fakat hain bir tesadüf bunu 
meydana çıkardı. Arkadaşlık
larının ulvi hatırı için tercihi 
bana bıraktılar. ikisini de ayni 
şiddetle seviyorum. Ne yapa
yım. Hanımteyzeciğim.,, 

Kı~ım, hissinde yanılıyor
sun. iki genci de ayni şiddetle 
sevmene imkan yoktur. Kal-
bini iyi yokla. Orada ikisinden 
birine karşı daha kuvvetli bir 
çarpıntı duyduğunu göreceksin 
Biran için ikisinden hangisinin 
ölümüne razı olduğunu düşün 
ve ona göre hiikmünü ver. .. 

işte size bir diğer misal: 
:. "19·20 yaşlarında bir kızım. 
Uç dört sene evvel bir genç
le tanıştık. 

Münasebetimiz bir iki sene 
devam etti. Son senelerde 
taşraya gidip gelmiye başladı. 

"0 burada yokken diğer bir 
gençle tanıştım. İlk sevgilim 
bu vaziyetten haberdar oldu. 
Evvellci beni seviyor, ben 
sonradan ne yapayım? tanış
tığım genci seviyorum. ,, 

Karileriniz:den 

A.S 
Birinciyi unutmakla, onu 

ıevmediğini kabul etmiş olu
yorsun. Mademki ikinci genci 
ıeviyorsun, elbette insan sev
diği dururken sevmediği bir 
adamla evlenemez. 

Hanımtegze 

r 
SEKİZiNCi 

PA TRıJN KUPONU 
N0.4 

Gazetemizde on bet ı;linde bir 
•ermekte olduğumuz Patronu 
bedava alma k lıtlyorsanıır, bıa 

kuponu ku lp aaklayınız ve IS 
kupoi\ toplayınız. Patronlarımız· 
dan pek memnun ol acak11nıı. 

Patronlar r.•tredlldiklerl ilin· 
den itibaren ıtanbul karllerlmh: 
bir hafta taşra karllerlmlı on 
rUn içinde kuponlarını ıönder
melldlrler. 811 mUddet geçtikten 
ıonra kuponlar kabul odilnıez. 

Berlin, l 2 (A.A) - Amer 
ka Reisicumhuru M. Hooveri 
Almanya lehine der hı 
harakete geçmiye taraftar ol 
duğıı, fakat bu hususta yaı 
dımlarma pek büyük bir lüz· •ıı 
olan husuıt bankaların bu hu 
ıusa muvafakat etmedikle 
zannolunmaktadır. 

Daimi surP.tte içtima hali 
de bulunan Alman kabine 
döviz piyasasının tanzimine 
kredi muamelelerinin ani s 
rette tahdidine dair bir b 
yanname neşredecektir. 

Fransada 
Paris, 12 (A.A) - M. U 

val, Alman sefiri M. F oı 
Hoeschtı kabul etmittir. Al 
manyanın mali vaziyetinij 
almış olduğu vahim tekil ha 
kmda M. Lavale izahat 
miştir. 

Ne Konuştular ? 
Paris, 13 (A. A.) - Gaz 

teler, Başvekil M. Laval il 
Alman sefiri M. Fon Hoescl 
arasında vukubulan mülakatıı 

gayet müessir, hatta Matiı 

gazetesinin tabiri veçhile, adet~ 
acıklı bir şekid le cereyan etm~ 
olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazetenin verdiği tafsi 
lita göre, Alman sefiriniı 
Almanyadaki mali vaziyeti 
vahameti hakkında verdi 
izahatı dinledikten sona, 
Laval Fransanın bu mesel 
karşısında gayet nazik b 
vaziyette bulunduğunu söylem· 
ve demiştir ki: 

- Fransa, Berlin hükümet 
nin, bugünkü müşkülattan ku~ 
tulmak ve diğer hükumetle 
tarafından yapılması muhtcı 
mel yardımın haklı olduğun 

ispat etmak üzere alacağı ci 
di ve akılane tedbirleri büyü 
bir merakla beklemektedir. 

Mühim Mülakatlar 
Paris, 13 (A. A) -

Brinad M. Fon Hoech ile g" 
rüşmüştür. M. Laval de 
Flandin ile görüşmüştür. 

Buhranm Akisıeri 
Lon<lra, 13 ( A. A. ) -

Mali buhrana ve markın 20,sJ 
ten 31,00 e düşmesine da· 
olan heyecanlı haber üzerin 
borsada hafta, iptidası bilyü 
bir hayret ve şaşkınlık içind 
başlamıştır. Her ne k~dar pa 
nik olmamış ve satış için i 
tical gösterilmemişse de, fiat 
ların ekserisi p"ek düşük olara 
tescil edilmiştir. Bilhassa ib ' 
yat saikasile bu suretle b 
reket edilmiştir. 

İngiltere hükumeti esharP 
kambiyoJ fiatJarmın sukutu y 
zünden mühim surette düşm .. 
tür. Alman istikraz tahville 
6 puvan düşmüştür. Fak•1 

bunlara ait fiatlar itibaridir. 

Yeni Müzakereler 
Bale, 12 (A.A.) - Merke 

bankaların mümessilleri aras~1 
da yapılan ilk müzakereler l'' 
Luther'in hazır bulunması :Y~ 
ıünden okadar ilerlememişti!• 
Bankalara · mensup mahafil~' 
hUkfım süren umumi fikre gf1' 
re, Amanya mali felaketjn ~ 
ıon haddine gelmiş bir vJ 
yette bulunmaktadır. Bu feli' 
ketin önüne ancak hUkümet!e" 
rin müşterek bir hareketi ,1 
yesinde geçileb:lir. 



em muz 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Bir ihtiyat Zabitinin Acıklt 
· Macerası 

526 aenealnde BalorlıılS7 Bant Fabrt
kaama rlrdlm. 

327 de temlal latlkbal ••ndıfnıa at• 
dat vermlye baıladım. Balkan barblue 
lttlralı: ettim. Harbi umumt eeferberll· 
flnde Dlınetokada Fatih (5) lacı Fırka· 
nın (ıO) uncu alaJllla verildim. 

Dlifmanın Çanakkale !Snlerlne ıel
meel llserlne EvreH KadıktiyUne rel
dlk. Aldığımız emir llzerlne Karaçalı 
k•rtı•ında Muarız: körfezlade ufak ada· 
larda MUlblm Cemal Ef. ile diltmanan 
taraHut poıtalannı baatak. Arıburnu 
Klrte hOcumlannda bulundum, yaralan· 
dun. Teklrdafı haatanealnde tedavi 
edildim. 

BilAhare fırkamla Van, Bltlle taraf
lanna aittik. İki 1ene o ha.alide bulun· 
dum. Rumlye Ye civarında yaralanarak 
Ermaallarde11 Ara Bedro1a eair dUı
tUm. 27 ,Un arpa ve buğday kavurra
elle taayyUı ederek Hemedanda lngl
lltlere tullm ettiler. 

Nihayet B&1raya ıevkettiler. Alay 
kumandanı ve Fırka Kumandan YekllJ 
SelAnlkll Kaymakam Bekir Sıtkı Beyin 
emrlle lngiliz:lere ahçılık ettim, 

lnrUizlerl •mrl yevmilerlnl çalıp 
kamp arkada,ıanma blldlrdim ve Bü. 
yük Gazinin Anadoluya geçtiğini ilk 
evvel zabit arkadatlarmıa ben tepıir 
•ttlm. 

336 da eaaretten reldlm. Memleketi· 
mi dOtmH lt1all altında görünce 
Gazinin peılnde yllrllmeyl vatani bir 
borç bilerek Anadoluya geçtim. Aaker· 
de bulunan 14 Uncil aUvarl alay kuman· 
danı kaymakam Sabri 8. (Şimdi Sabd 
Pa9a) alayına nrildlm. Çerkea Ethem 
hareklıtına iştirak ettim. 

Alayımız: Alttntafta bulunduğu ıa. 
•an 4 UncU Grup kumandanı Kemal 
Beyin • Şimdi Berlin ıefiri Kemalettin 
Sami Pat• • emrlle Selendi gerilerinde 
dilşmanı keşfettim . IlilAhare Pa,anın 
•mrile S UncU Grup kumandanı Arif 
Beyin emrine verildim. Akıncı mUfre
ıeler kumandanı Jandarma yüzbaşısı 
lamet Beyin emlrlerile G5rdee, Demirel, 
Sim.,. 12 ncl Akıncı müfruealnl tetkU 
ettim. Ve milfrezeler kuma11danından 
aldığımıı emir ilzerlne Salihli, Ala,eh!r 
köprGıünil attık.1 Düıman Sakaryada 
iken dıtan çıkmamız emrini aldım. 
Ve rarp cephcal kumandanı ismet Pa,a 
Hazretlerinin emrlle alayımıza iltihak 
ettik. 

fzmfr harckltına l9tlralc ve ltgalden 
aonra Sl1amdan gelerek Torbalıda 
Arapkahveıi civannda çıkan çetenin 
Uzedne on neferle g5nderfldlm. lklr.i 
ISlil ve betini canla olarak alayımı.age· 
tirdim. 

339 Hneılnde terhlı edilerek menıup 
olduğum barut fabrikasına iltihak eltim. 

929 nihayeUne kadar kemali eadak atle 
çalıttım, Huıuıi hizmet ve gayretim 
nazarı itibara alınmayarak kadro h arici 
çıkarıldım. 

Bize nlabeten pek dun hizmetlerde 
bulunan arkadaşlRra ikramiye verdiler. 

Blslmkllere l1e " aakerllkte bulun· 
dunuz., diyerek ikramiye vermediler. 
Bu hldtHyl JDercll aidlnln naz:an dlk· 
katine arzetmekle ne derece mütec11ir 
oldufumu izah edemem efendim. 

Kllçük Yozgııtta lhtlvat zabiti 

Selim 

Cevaplrm11z 
Tokatta Ömer Beye: 
Efendim, mütalealarınıza ta

mamen hak veriyoruz. Fakat 
'ikiyetlnizi, daha doğrusu iddia
naaa dokrudan doğruya alakadar 
Vekilete bildirmeniz hem sizin 
hem de memleket için çok faydalı 
olacaktır. 

Sarıyerde A. Sabri Beye: 
Manzumeniz vaziyeti çok 

iyi anlatıyor. Vaziyetin aynası 
ıfbidir. Ne gibi işler yapabi· 
Aceğinizi, elinizdeki vesikaları 
bize bildirirseniz size üzerimi
ze düşen hizmeti maalmemnu
niye yaparız efend m 

Tefrikamız : No. 79 

SON POSTA Sayfa S 
=:::2 

Hayata Atılacak Gençler Ve Aileleri Okusun 
, 
Urfalıya Meydan Okuyorlar 

Bir Meslek Seçmeden Bu Sefer De Çoban 
Dinleyiniz Mehmet Davet Ediyor 

Evvel 
Sizden Büyükleri 

Şimdi tatil mevılmidlr. Birçok genç talebe mekteplerini L Hacı Recep B. t 
bitirmi,, bır meslek •eçm•k için mti,uııt içinde kmanıp du- .J Bakalım Urfalı Buna Ne Diyecek?

1 ruyorlar. Bu gençlerin 'fe iıtikballerile allkadar olan aileleri- Geçenlerden Urfadan ıehri-
nin endişesi yerindedir. Gençliğin bu vaziyetini nazarı dikkate mize gelen Salih pehlivan 
alan SON POSTA daha evvel hayata atılmıı ve yer tutmuı başlı baıına bir hadise oldu. 
zevat ile görüıerek muvaff akıyetlerinin sırrını sormuı ve genç-

Bu kuvvetli genç birçok fevlere yapacakları tavsiyeleri istemiştir. Bugün de çıraklıktan 
başlıyarak büyük bir ipek fabrikasının sahibi olacak kadar kaladelikler göıterdi. Bir aşçı 
işini ileriletmiş olan bir tüccarın tavsiyelerini ve hayatını tea- dUkklnında kocaman bir balar 
bit etmiştir. Bu zat, Rusyada bUyük bir mensucat fabrikasının lengeri hiç gilçlük çekmeden 
sahibi olan ve havlucu denmekle maruf Hacı Recep Beydir. kiğıt gibi yırtıp parçaladı Ye 
Hacı Recep B. diyor ki : yine bir iddia tizerine iki yUz • Bundan (36) sene evvel on lem de tabiatile ziyadele§İyordu. tane iskambil kAğdını iki par-

üç, on dört yaşında idim. tık İşten artmaz diıten artar der- t maiile incecik bir ılgara kiğıdı 
evvel Mahmutpaşada bir hav- ler. Kazanç beni ıimartmamışb. gibi yırttı. 1 
!ucu dükanına çırak olarak Fazla masrafım yoktur. Bugün f Urfalı Salih pehlivamn bu . 
girdim. Haftada on beş kuruş bile otomobile binmem. Lükı maharetleri diğer meşhur peh-
kazanıyort.lum. Burada (3) se- hayatı sevmem. Sefahet, içki livanlar arasında büyük bir 
ne kaqar çalıştıktan sonra benden uzaktır. Bunların yerine alAkanın uyanmaama sebep 
mağaza sahibile ortak olmıya esnafa, işçiye yardım etmeyi, ; · olmuıtur. Nitekim cuma günkü 
muvaffak oldum. Mağaza sa- onlarla meşgul olmayı daha adar çıkmıştır. Bu da ıır. nüshamızda Balıkesirden aldı
hibi olarak müştereken tica- tath bul:ırum. Sabahleyin ale- rağbetten ileri gelmektedir. ğımız bir mektubu neşretmiş
rette ilerlemiye başladım; ıyı )ekser ( 6130 ) dan, akşam İşte sebat etmek, İspekü- tik. Bu mektubu gönde~ 
bilmelidir ki para iktısat ile ( 8.30 ) a kadar çalıştığım va- lisyon yapıp çabuk zengi11 Maniıalı Rıfat pehlivan Salih 
kazanılır. Yine o sırada azami kidir. olınak ıevdasına düşmemek, pehlivanı kendisile bir güreş 
iktısat ediyordum. Öyle ye- d ı k d'l · k n. B 1 k · d t Ticaret odası heyeti idare piyasa an a anan re ı era gli- yapma uzere a ı esıre ave 
meği yerine cebimdeki yavan reısı sanısı ve meclisi umumi nü günilne tediye etmek tica- ediyordu. Biz bu davet iize
ekmeği yemekle vakit geçi- azası intihap edildiğimden ay· rette muvaffak olmanın baılı- rine Salih pehlivanla görüştük. 
riyordum. Piyasadaki itibarın, rıca buralarda da çalışmak ca anahtarlarıdır. Harika nevinden bir kuvvete 
bankalardaki kıredinin mühim mecburiyetinde bulunuyorum. Kendini bu suretle temiz malik olan bu genç pehlivan 
bir rol oynadığını takdir et- Bugün Bursadaki fabrikam- tanıttıktan sonra beş on sene bize tunları söyledi : 
miş ve bunları da oldukça da ( 400) amele çalışmakta içinde büyük bir mevki sahibi "- Ben kuvvetli bir ada
kazanmıştım. İki sene zarfın- olduğu gibi yazma işlerinde olmak, namuskar bir insan için . nım. Fakat henilz pehlivan 
da (500) altın kadar bir para de yeni köy, Üsküdar, Kum- büyük bir mesele değildi,. değilim. Şimdi burada Kumka-
toplamıştım. kapı, Y enikapı mmtakalarmda pı klübüne yazıldım. Orada 

da Uç dört yüz amele geçin- Ticarette DUstUI güreş dersi alıy<>t'um. Pehlivan ilk lstiklAI 
işte bununla Mahmut Pş. 

hamamı karşısında bugün elan 
oturduğum mağazayı müsta
killen açmıya muvaffak oldum. 

Muamelatını Anadolu ile ol
duğundan banlrnlardan, tica
retnnelerden aldığım kredileri 
Anadolu tüccarlarına tahsis 

etmek suretile işlerimi ilerile
tiyordum. Sadakat ve itimat 
kazanıyor, müşteri 

tikçe çoğalıyor, ciro 
gün geç

muame-

Müstahdemler 
Belediyeye Müracaat Et
miyenler Ceza Verecek 

dirmekteyim. Ticarette düstur şu oh .. -.. . olarak yetişiyorum. Ben Rıfat 

Gençlere Tavsiyem 1< 8 
Yeni yetişecek 

tavsiyem basittir: 
gençlere 

İnsan sefahate dalmazsa 
para kazanınnk, geçinmek ~iç 
birşey değildir. 

Bilhassa bugün yerli mallar 
iizerine çok iş yapılıyor. Euri
lara rağbet pek fazladır. Ge~ 
çen sene koza fiati (60) lfur ş 
iken bu sene ( 150-160) kuruşa 

r 

ECNEBi 

dır. (10) kazanç, 2 masraf, (8,ı pehlivanın davetini kabul ede
iktısat. cektim. Fakat kulübüm bana 

Halihazırda ağızlarda dola· müsaade etmedi. Pehlivanlığı 
şan buhran meselesine gelince: öğrendikten sonra klUbümUn 
Yerli mamulatı üzerinde buh- muvafakatile davetleri kabul 
ran yoktur. Buhran ihracat edeceğim. O zaman bütlin 
emtiası fizerindedir. Yerli men- pehlivanlarla boy ölçilşmek 
sucat bugün ihtiyaca klfi bile kabil olacaktır. Hem beni da
değildir. 

Binaena.cyh gençliğin atıl- vet etmiye hiç lilzum yoktur. 
ması, çalışması ve benden ib- Davetler doğrudan doğruya 
ret alması lazımdır. klübe yapılmalıdır.,, 

Sulh Hakimleri 
Yaz Tatilinden istifade 

Edebilecekler 

Diğer taraftan elyevm Ba
hkesirde bulunan meşhur peh
livan Çoban Mehmet te Urfalı 

gence meydan okumaktadır. 
Çoban Mehmedin davetnameıi 
şudur: 

Arka arkaga er~gd•
nına çağırılan Urfalı 

Salih pehlitJan 

"Urfalı Salih Pehlivana .. -
Urf adan lstanbula benimle ıtı{ 
rcşmek U~ere geldiğinizi öteder 
beride söylemekte imişsiniz.' 

Ben Balıkesirdeyim. Eğer be
nimle güreşmek istiyorsanız, 

lıtanbulda Türk pehlivanları 
hakem heyeti reisi Osmanlı 

bankası memurlarından Cemal 

Beye müracaat ederek benim· 

le ne z .. man güreşebileceğinizi 
bildiriniz. 

Zira lstanbula gelip orada 

günlerce beklemiye vaktim 

müsait değildir. Sizinle gü

retmiye her zaman hazırım. Ce· 
vabmıza muntazırım efendim. 

Çoban Mehmet 
Bakalım Salih pehlivan bu 

davete ne cevap verecek? 
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Arabi 

29· Safer - nso 
nkıt-uanl•vaaatt 

Glln•tı09.0l 4.14 
Öile U9 12.20 
llı:ındf 8.39 16.19 

Ru.mt 
2- Temmuz • 1S4l 

valut-ezant·•aaatl 

Akıam~2.- 19.40 
y ataı ı.sa 21. 57 
Jmaak .48 2 ıa. 

Belediye lktısat Müdürlüğü 
müstahdemin . şubesi miistah

demlerin tesciline devam et

mektedir. Şiınôiye kadar an
cak (100) hi:ımetçi müracaat 

Sermayedarları Şifaht usulil muhakemeye 
tabi sulh hukuk hakimlerinin 

---~--------...... ·--------------~ 

l etmiş ve kayit1eri yapılmıştır. 
Talimatname mucibince hizmet
çilerin üç ay zarfıııda kayde· 
dilmeleri mecburiyeti konmuş-

tu. Müddet 26 ağustosta bite- J 

cektir. Vaktinde miiracaat et-

KiMLER 
Dolandırıyor? 

Bu Yazıyı Yarından 
itibaren Sütunlarımızda 

Okuy~caksmız ... 

miyen hizmetçilerden 
cez"' alın "\C 'l 1-: tı r. 

nakti 

- O öyle hesap soracak 
çocuk <le ğil, dedi. 

yaz tatilinden ıstif ade edip 
edemiyecekleri hakkında müd

deiumumilikçe bir tereddüt 
hasıl olduğu için Adliye VekA-

letinden sorulmuştu. V ckalet 

dün miiddeiumumiliğe gönder
diği cevapta ıulh hukuk ha

kimlerinin de tatilden istifade 
edeceklerini bildirmiştir. 

koca demektir. Hem de öyle
sine uysal ki... Karısının ha-

İngilizler İşsizliğin Önüne Geçmek 
İçin Neler Düşünüyorlar? 

Londra, 11 ( A.A ) - Milli lktısat Cemiyeti dlin htikQmet<> 
altın ihracatının muvakkaten tahdidi, milli itibar müessesele
rinin teksiri, halka kredi tenii, mal ve para kıymetlerini.1 
tanzimi gibi bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Cemiyet Reisi Mr. 
Movelary bu tedabire tevessül edildiği takdirde bir ıen 
r;arf:nda işsizlik facia.aımn önüne geçileceğini, fabrikaların 
tekrar işleyerek ameleyi doyurabielceğini söylemektedir. 

- Aff erim Nermin, dedi. 
Sonra Atıf Beye dönerek: 

HUC~HTAn HUCAÖA 
- Nasıl olur? Sizin yanı

nızda hesap işlerile uğraşma· 
yor mu? 

tırı için ... değil çiğ tavuk, çiğ 
e ek bile yer. Onu kızdırmak

tan çok korkar. Karısının 

hahrı için akrabasını, erkek 
arkadaşlarını bile feda eder. 

- Vallbi bu kız iyi yetl-
fİyor. Diye ilave etti. Sonra da 
bir kahkaha atarak dedi ki: 

- Hem Efendim, sizi iki 
kadın arasında pek ciddi gö
rliyorum. Galiba ııhhatinize 
pek düşkünsünüz. 

( Arkası var) 

SERVER BEDi 
- Peki efendim, münaka· 

şeyi uzatnuyahm, demek hanı
mefendiler Nerminin evlenme
sini arzu buyurmuyorlar. 

- Hayır. Ben işin alayın· 
dayım. Galiba siz de öyle. 

- Ben çok ciddi söylüyo-
rum. Nermin evJenmelidir. 

- Bir de kendisine soralım. 
- Soralım. 

Atıf Bey Nermini kucak
ladı ve öptü: 

- Bir de sen söyle baka-

1 
hm, şekerim, dedi. 

Nermini kolları arasında 
daha fazla sıkıyordu. Nadire 
bir kahkaha attı : 

- Bu vaziyette evlenmek
ten bahsetmek te ~ıktır, dedi. 

Nermin, vUcudunun bir kıs
mını Atıf Beyden kurtararak 
başını silkeledi: 

- Kocam olacak adam ba-
na bugünlerimin hesabını 
sorarsa ne diyeceğim?. 

Atıf Bey: 

- Gürel.. Fakat iki gö
zlim, biz ona hesap sora-

rız, o bize sormaz. Yani 

evlendikten sonra sen onu is
tintaka çekersin. Daha doğ-

rusu, senin anlıyacağın, Ferit 
mükemmel kılıbık olacaktır. 

Ne demek o? 
- Kılıbık mı? 

- Evet. Bu sözü ilk defa 
işitiyorum. 

Hımın. .. Hala sende 
biraz genç kızlık var. insan 

bunu bilmez mi? Kılıbık uysal 

Y almz başına hiç gezmeye 

çıkmaz. Hayatı cehennem olur 
vesselam. Fakat kılıbık saftır, 

bundan hoşlanır. 

Nermin yüzUnU buruşturdu: 

- Of, dedi, ben böyle in
ıanlardan nefret ederim. 

- Hanımefendim nasıl 
erkek isterler. 

bir 

' - Nasıl falan yok, 
bir erkek isterim. 

Nadire ellerini çırptı: 

ben ı 

DiKiŞ 
Sağlam ve 

BU S 
MAKARALAHI 

ucuzdur. y~rde Arayınız. 

Dlinya ICöpek Nalça 

MARKALARA D 1 K KAT· 
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ô um •• Cezalarının Şekli nistanda 
Müthiş Şey Yoktur, Denilebilir 
YAZAN: 

-33-
Cemiyet hayatım bilen yok

. tur, sporun lezzetini tatan 
· yoktur, kafile tenezztıhlerinl 

bilen yoktur: Gençlerin baılı
ca eğlencelerini kut avl mak 
ile saz çalmak teşkil eder. 

Emir Ailesi asıl Ya,ar? 
Emir ailesi yazın "KAbil" de 

kışın da "Klbilin" bir sayflyeai 
olan (CelAlnbat)ta ya§&J'. Muh· 
telif köıklere maliktir. ,,. 

Emir hakkında muhtelif 
menbalardan aldığım malumat 
yekdiğerini tamamen teyit edi
yordu: 

1 

M. KAZIM 
' 

- Kendisini zevk ve eğlen- · ' 
ceye vermiı bir zattır, denill- ı Kabil' de /ıaricigt1 saragının methali oe umııml manzarası 
yordu. çünkü daha şedininl görmilıtnr. J yere 1ı6ttırUr, birbiri arkuına 
. ~u, :.~ı~~ d~ldi; Emirkvak- Filhakika anlattıklarma gö- .. dizer, kendiıl de en 6nde 
tı~;n uy~) ısmını zev v~ re Emir Abdürrahman za• bulunanın on beı metre iler-
eg ence 1 e geçınr, anca manında idama mahkfim edi· · k ·ı b' 
kudret ve saltanat göstermek sıne geçere ııra ı e ırer 

lenler cellada teslim edilirlerdi. birer gelmelerini emreder ve 
istediği zaman Derbar denilen 
hükümet meclisini kurar. Riya- Cellat bir askeri müfrezenin n;ıahkôm karşısına gelince onu 
set mevkiine geçerek umuru nezareti altında bu mahkum• bir çelme ile yere dllşürUr, 
cariye hakkında malümat alır- lan sabahın alaca karanlığın- sol elinin iki parmağını mah· 
dı. Emir bazen " Kabil ,, ka- da şehir haricinde tenha bir kumun burnuna ve bir par-
dısım yanına oturtarak erbabı 
müracaatin davalarını dinler, 
mücrimlerin cezalarıni tayin 
ederdi. Bu cezaların en mühim 
mi topun ağzına bağlanarak 
idam edilmektir. 

Uzun Köprüde Kahveci Kudurdu 

Zeval Topu Atıldı 
Size üç satırla idam ceza· 

sımn nasıl tatbik edildiğini 
anlatayım: 

irneden De Tedavi 
için 18 Çocuk Geldi 

" Kabil ,, in dıı tepelerin
den birinde kan kadim bir 
top vardır, halka gilne~in zeval 
vakti geldiğini anlatmak için 
her giln bir defa abJır. Bir 
adam ölüm cezasına mahküm 
edildi mi? Cellat bu biçareyi 
alarak zeval vaktine yakın bir 
zamanda bu tepeye çıkarır, 
topun ağzına sıkı sıkıya bağlar 
ve top ateşlendiği zaman mah
kümu parçalıyarak halka hem 
güneşin, hem de bir insanın 
zevalini ilAn etmiş olur. 

Rivayete inanırsanız Emir 
Hindistana gittiği zaman İngi
lizlerin idam bUkümlerini bu 
ıekilde tatbik etmekte olduk
larını görmüş, beğenmiı ve 

gelir gelmez rnemleketinede 
hediye etmiş olauğunu da 
lllve edebilirim. 

* Efganistanda tatbik edil-
mekte olan diğer cezalara ge· 
lince: 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tadı hilafı pek ziyade hararet 
duymuş, Adeta içinin yandığını 
hissetmit ve su iste~: 

- Aman yanıyorum, bana 
biraz su. 

Çocukları hemen bir maşra
ba ile su yetiştirmişler. Fakat 
suyu görllr görmez Murat ağa 
haykırmış: 

- Korkuyorum, götilrlln o 
suyu! Götürün. 

Çocuklar endişe içinde ıuyu 
geri götürmüşler. 

Bir taraftan Murat ağa bu
lunduğu yerde kıvranırken o
bür taraftan da çocuklan bu 
hAdiseye bir mana verememişler, 
Vak' ayı kahvede bulunan di
ğer köylülere söylemişler. 

HAdisenin cereyan .Jeklini 
duyanlar, derhal hükmetmişler: 

- Vah biçare, vah. Mnrat 
Ağa kudurmuı olacak. 

Filvaki herkesçe malUın bir 
hakikattir ki ilk kuduz arazı 
fiddetli bir hararetle bq göı· 

Katiller maktulün veresesine termekte, sonra su korkuıu 
teslim edilerek haklarında kı- ile mllterafık bir cinnet n6-
ıas cezası tatbik olunur, pey- beti halini almaktadır. 
gambere küfretmekle maznun Esasen geçen kıf, UzunköprU 
olanlar taşa tutularak öldilrli· civarında, Murat Ağanın bir 
lür. Fahişeler akrabalarına gece aç bir kurtla boğuşması 
tevzi edilerek bıçakla koyun ve mailôp olacağını anhyan 
keser gibi k~silir. En nihayet hayvanın firar etmesi hadisesi 
hırsıdarın bir elleri bileklerin- de akla gelince Murat Ağanın 
den, bir ayaklan da topukla- kudurduğunda tllpho kalma· 
nndnn kesilir. « mışbr. 

Bu tafsilnb iSğrendikten Fakat şu farkl ki Murat 
ıonra ceza hususunda : Ağanın bir gece bir kurtla 

- Efganistan dUnyanın en boğuşmasile kudurma alAmet
mükemmel memleketidir. De- lerini andıran buhr na girmesi 
miyeceğinize emımm. Fakat arasında aylar geçmiştir, Hal
Jllemlek t halkı zannec' ... ·'!!, buki kuduz bir hayvan tara
bundan müşteki olmıyacaktır; ! fıodaa ı ırılan bir adaının 

hastalanması için aradan kırk 
glln geçmesi kifidir. (l] 

Esaten kurtla boğuıma hl
disesini mtiteakıp UzunköprG
deki doktor Murat ağayı mu
ayene etmiş ve lıtanbula ge
lerek tedavi görmesine lüzum 
göstermemiıtir. Bu defa haa
talanmaıı nzerlne doktor has· 
tayı yine muayene etmit ve 
kudurma allmeti bulamamıtbr. 

Buna rağmen Murat Ağannı 
çoluk, çocuğu babalanmn ku.
durdujıı kanaati ile ajlaımak
ta, köylülerde bu ailenin ka
naatine ittirak etmektedir. 
Murat ağa, ıimdilik evin bir 
oduıaa kapatılarak tecrit 
edil mit bir halde bulunuyor. .. 

Edime Kız: lisesi talebeıin
den bir grup Uıunk6prUde 
bulunurken küçük bir köpek 
bu gençlik kafilesine musallat 
olmUf. Sinsi, ıinıi arkalarına 
takılmıf. Çocuklardan birçoju
nuu ısırmış ve köpejiıı kudm 
olduju anlaıılmlftır, Bu talebe 
irili, ufaklı on aekiı ldfldir, Şim· 
dl tedavi edilmek lzere lstan
bula relmlılerdlr. 

(1) "SON POSTA,, ı Bu mUddetfn Uç 
Hne olduğunu Dal11kelp mUeaHıeıl 

mUdUrll mUtoveffa Hayim Nahum 
Efendl ı6ylerdl. 

Gavur Ali Sahnede 
Meşhur sabıkalı givur Ali 

Haydarpaşad kabzimal Os
man Efendinin cUzdamnı çalar
ken yakalanmıştır . 

ÜskUdar 
Hale Sinemasında 
lncOer vo Çiçekler mUmeHlll 

KOLİN MOR 
Duhuliye 10 kuruıtu.r. 

mağmı da ağzına ıoktuktan 
sonra ötekilerin gözleri öntın
de bıçakla kafalasını keser
miı. .. 

Yine anlatbklarına göre, bu 
uıul emir Abdurrahmanın mer
hamet glSstermek istediği za· 
man tatbik edilirmlf. Akil 
halde kullanılan baı ka bir usul 
varmıf. 

Karıılıklı iki ağacın gövde
lerini kalın ipler kullanarak 
yllı:lerce kişi vasıtasile yek
diğerine doğru eğiniz. Sonra 

mahkiimu getirerek ellerinden 
ve kollarından bu iki ağacın 

Ust kısımlarına bağlayınız. Ha .. 
z.ırlık tamam olduğu zaman 

cellAt emir versin, yUzlerce 
kişinin zoru ile eğilen ağaçlar 

ipleri kesilerek ıerbes bırakıl
san, ne olur? Biçare mahkum 

ikiye parçalanmıı olmaz mı ? 
İşte Emirin kızdığı zaman tat· 
bik ettiği idam usullerinden 
biri de bu imiı. 

(Mabadı yarın) 

M. Castle'm Beyanatı 
Vaıington, 13 (A.A)-Hari

ciye nazırı vekili M. Castle, 
A'Vi-upa merkez bankalarının 
bugiin Blle'de karıılqtırmaları 

muhtemel her tlirlU ikraz mua· 
melerine, Amerikan bankaları-
nın aynca memnuniyetle iştirak 
edebileceklerini bildirmiıtir. 

- m 
Alman Nazırları 

Pariı, 13 (A. A.) - Slyut 
mahafilde M. Bruninı ile M. 
Fon Kurtius'Un pek yakın bir 
zamanda Pariıi ziyaret etme
lerine intizar edilmektedir. 

M. Stimson Romada 
Roma, 1 a (A. A.) - M. 

Grandi, İngiliz Maliye Nazın 
M. Stimıonun ı•refine Bord
hese köşkilnde bir xiyafet ver
miı ve bu ziyafete Amerika 
tefiri ile nazırlardan M. Moı
koni M. Sirianni, M. Giullano, 
M. Bocati ve birçok ylikıek 
ıahıiyetler bulunmUftur. 

Yemeğin hitamına doğru M. 
Honer'in ıerefine M. Stimıon 
da ltalya Kıralı ile M. Muao• 
Unl ve M. Grandinin ıereflerl· 
•• içmiılerdir. ----
Bir Kalpazan Kumpanyası 

Atina, 2 (A. A.) - Zabıta 
sahte Mı11r evrakı nakdlyeal 
yapmıya mahsus bir at&lye 
açmıı olan 5 kalpazanı tevkif 
etmiştir. Bunların bastıklan 

sahte evrakı stirmiye vakit 
bulamadıkları zannedilmektedir. 

Bir Tayyare o ustu 
' 

Loydminster "Sa katchvan,, 
13 (A. A.) - Bir tatil gezin
tisi yapmıya çıkmıt olan bir 
kafilenin yanıbaşına bir tay• 
yare dilşmUştUr. Tayyarenin 
içinde bulunan 3 kiıiden iklıl 
ölmü,, biri ağır ıurotte yara· 

•T7 

Resminizi Bize 

* * Size Tabla inizi 

Gö der·n·z, 

* Sögligel·m ... 
Reamlnld blse g8nderirsenls ılıte 

tablatfnl:ıl IÖyllyeblllrl.a. Fakat bunua 
için ıBnderilecek realmler iyi n tabD 
poııda çıkmıı olmaa Jlınmcbr. Taki 
ı:ıfltehueıııımaa mlltaleaaında batıya 
dlltmealn. 

Tablatlerfnl anlamak &zen blH 
realm g5nderen karllerbnta hakkında 
mUtehauııımn:ıD mUtalea11m aıaiıld 
ıabrlarda okuyablllrılnl:ıu 

* Harıdar bey · Usul ve nl
rfayet
İsrafı 

,.?.....,~-........ --~~ zama 
klrdır. 

sevmez, IAuba
lilikten hoşlan
maz. Mes'uli
yetten endişe 

eder. Hoppa· 
Jıktan, hafiflik· 
ten hazetmez. 
Ciddiyeti se
ver. MuamelA

tında likayıt vt · ımalci değil-
dir. Milşkillpesentiiğe mütema
yildir. 

* 2iga beg : Atılgandır. Geri 
kalmak iste
mez. Tetkik ve 
tecessü e mU
tema yildir, ken
dini göstermek 
ve kendinden 
balı ıet tir mek-
ten haı:eder. 

Şöhret ve ik
bali sever.Men-
faatlerini israf 
etmeı. .. 

Ali Rahmi beg: Hayalp~ 

resttir. Maddi 
ve yorucu ve 
devamlı işler· 

den hazetmez. 
tenevvüü sever. 
Selim ve bedii 
zevklerin heye
canlarına karşı 
hassastır. Teh· 
like ve mes'u
liyettcn müc
teni ptir. 

* .Lutfi beg ı Ağ11 başlıdır. 
Atak ve abl· 
1ıan değildir. 
İntizamı aevor. 
İtlerini derli 
toplu olarak 
görtlr, aavruk• 
luk ve derbe· 
derllk yapmaz. 
Ukayıt gibi gö
rllntuae de mU• 
teceuiıe mi• 
temayildir. 

Kemal Ef. 
Hatır ıi nastır. 

Rahabna fazla 

diltkün değil

dir. intizam ku

yudahnı ihmal 

eder. Menfe
atlerini yalnız 

nefsine hauet
mez. .. 

Vehbi beg: 
lığı sever ve 

tarzı telebUse 
riayet e d er. 
Bedii ve selim 
zevklerden mab 
rum değildir. 
Macera ve he· 

Hnssastır. Şık-

Fuat bey: 
Sakin, çeldP
gcn ve kısmo• 
mahcuptur. M 
bitini bulma• 
dıkça açıJmaJ. 

Arkadaşlığı 
renksiz değil· 
dir. His ve he" 
yecan mevzula• 

ıı::ı..::;..~;--lk...-ı:....-.....ı nna lAkayıt k 
maz. 

>f" 
M. Rıza beg: Neş'eli ~· 

ıakacıdır. Ser 
k u 1 masını v• 
kendini ae~ 

dirmcsini bilir· 
Şıklığı sever 11 

bu hususta m 
daya tabi ol· 
mak ister. Ka• 
dm, his ve ha• 
yal mevzularile 

-.~~~~.:..........~ fazla meşgul 

olmıya mütemayildir. 
>; 

Halil ih beg: 
Foteğr.ıfının dercini a rzu etmiyor 

Utangaç ve merttir. Herke" 
sin kendisile meşgul olduğunlJ 
vehmeder. Muhit ve muhata• 
hına itimat etmez. KararlsJ'I 
kat'i ve sarih değildir. 

* Fikret Kerim beg: işgüzar 
ve eline çab 
tur. Çalışmanııı 
ve kazanmanıll 
zevkini müdri~ 
tir. Eğlencedef 
de geri ka1I11 
istemez. Baza# 

atak olur. Hıa' 
zımkllr değil• 
dir. Mukabele1 

·~~· mUtemayildir. .. 
Halil Meh, Efendi' 

Gozü pektit 
Teşvik ve tere 
cie uysallık ~ 
terjr. Medih . 
takdirden &o( 
lamr. Tuttu 
iti yanda br 
rakmaz. Rahi' 
tına dnıkün 

....__~. ~~ ğildir. lğbir.ıt. 
f-devamh olut· ; 

Ali beg: Suyuna gldikııl' 
E~rni~~~"TI ~1kce ıert fi 

f edit olur. it 
zeti oefls ııstı 
ıailinde alı':I 
gandır. Meofll 

atlerfni ihrrJ 

"ir. 

Rnhn pnderc ı b.:ı:rı karfJert 
mlitehHataımıun cevabı fKlktltf ~ 
Hbırıızlaıuyor U mutup JÖadereı;, 
fotojnfll rtnln aklbetlal ısfrenaaek il 
tlyerlar. Bu fotofrafller lnUJu edı' / 
tir. Bu huıuıta mllıterlh olmalarını tf 
ederi-. 

ALKAZAR - Slblrya ve dinamit lJ 
ALEMDAR - Cennat budur 
A S R t - Suziı hane 
ARTiSTiK - Seher vakti 
ETUV AL - Yeni baklrelu -
KLHAMRA- Hayat dalgaları , r 
EK L R - Dlhtaban • BHhı,.c:I >e 
OLORYA - Bedavacılar tallı 
M A J l K - Neıeler dJyan 
MELl!K - Doktorun ıırn 
MiLLi - Yılmu 
FERAH - Muhtelli temılller 
OPERA - Atk ve tampanya 
llK - Şafak 

ra 

Ju 
!p 
>J 

yecan mevzu
larına karşı za
fı olmakla be
raber tehlike, 
mes'uliyet ve 
mllçten!ptir. • 

Takalm - Varyete ılı t 
mahrumiyetten Çlftllkpark- Ha fıs Y qar ... A • 

• efendiler j 1eı• kııl .. ı parkında • Darllttali111 



15 Temmuz SON POSTA 

Meğer Abdülhamidin 31 
Marttan Haberi Yokmuş! O de-

J. 

~ ___ r_e .. _c_e __ S_aN~~!!~ ŞAKIR~I:osediyordu •• 
a· ,,. (Her lıakkı malı/uzd•r) 

Bunun üzerine Rwı orduıu 

1 kumandanı, Mabeyni humayu· 
O" na geldi. İki ellerimi ııkb. 
,1 Rus ordusunun f stanbula gir· 
fi" miyeceğini vadetti. Bunlar, 
. bu muvaffakıyetler, az ıey mi? 
t· B , en, gece gUndilz devletin 
: umurile uğraştım. Hem de 
l· nasıl ? Sabahtan akşama .. 

Hatta, gece yanlarına kadar .. 
a• n kUçUk, ( müfredatı umur ) 
• bile benim elimden geçerdi. 

le Bunlann hepsini ben yapar
dım. Bundan otuz iki ıer:e 
evvel ( Meclisi Meb'usan) ı 
kim açtı? İşte bu defa de, 
yine ben açmadım mı?.. Ben ; 
dinimin, namusumun üzerine 

0 verdiğim sözü geri alma· 
s· dım. Hatta, bu defa; (31 mart) 
vak'asından evvel, Meb'u!an 
Reisi Ahmet Rıza Beyi çağır
dım. ( Volkan ) gibi bir takım 
~azetelerin; ahalinin cahil kıs-
mını ayaklandıratak bir takım 

10
( tahrikatı diniye ) de bulun

t1duklarını pek tehlikeli gördü-
~ğümü söyledim. 
el Halbuki : Ahmet Rıza B. ; 
Jc hayır efendim; birşey olmaz. 
Ayasofya camisindeki mevlutta 
•ben de davetli idim. Öyle bit 
!-Fenalık melhuz değil... ) diye 
11tevap verdi. 

Kamil Paşa ile Hüseyin Hil· 
mi Paşaya da söyledim. ( Vol-

i kan ) gazetesinin, ( ittihadı 
Muhammedi Cemiyeti ) nin pek 
~ena neticeler vereceğini an
attım. Kimse ehemmiyet ver

edi... Nihayet, başıma bu 

Abdul/ıamidin ,,.k çok ilti· 
/atını aören Madam Harunaçi 

ağxını açıyor o adama uzab

yordu. O aciam da elini kese

lere sokuyor, (Keyfemettefak) 
nekadar alabilirse, alıp kendi 

qıendiJine koyuyordu. Sıra bize 
ıeliyordu. Hemen ağanın ku
lağına eğildim: (Lala!. Şu ada· 
ma birkaç para ver de-

dim. ( İnnemel mumınınc 
fbve) ayetini o gün işittim .. 

Daha hlla, kulağımdadır. 
Bu fırsattan bilistifade, sor

dum: 

- Tebdil gezmekten bahis 
buyurulmuştu. Halbuki saltanat 

ar:asının, millet efradı arasın

da ıerbesçe gezmesi muvafık 
ıörülllr mü idi? 

Abdülhamit, yUzünO buruş
turdu: 

- Pek eski bir usulii terbi-

ye... Ben, bunun aleyhindey

dim. Onun için, Efendiliğimdc 
herkesle konuşur, hatta, tica-

ve bunu yapmakta da bir 
zevk hissederim. Bir gUn ba
tıma tuhaf bir vak'a geldi. 
Gençliğimde bir cuma günü ret itleri yapar, para kazanır-
lalam İbrahim Ağa ile tebdil dım. 
olarak cuma namazına gitmiş- Nitekim makama geçtikten 
tim. Namazdan sonra bir adam ıonra da blitün teh:ıadeleri ser.

ayağa kalktı. ( düşmeı. kalk- beı bıraktım. İstediideri yere 
maz bir Allah.. Gönlüodeıı l gider, gezerlerdi. Sonra.. bi· 

kopan versin ) dedi. Bir men- ı:im hanedanda çok fena bir 
dilin iki ucunu dişlerinin ara- Adet vardı. Hanedan azası ta
sma · sıkıştırdı. Öteki uçlarını kessUr etmesin diye, hamile 
da elile tutarak bir torba tek- kadınların çocuklarını iskat 

line koydu. Saflar arasında ettirirlerdi. Ben, bunu da me· 
dolaımıya baıladı. nettim. 

Hemen herkes keselerinin { Arka&ıvar ) 

BORSA 
fstanbul 13 Temmuz 1931 

- Kapanan flatı.ı -
NUKUT 

laterlln 
Dolar Amcrllıa• 
20 Fraak fran .. 
20 Liret ıuı, .. 
20 Fraak Bel~lu 
20 Drahmi Y-u 
20 Pruk lnlçre 
20 ı.. .. B~u 
1 fl...ta Pelemeak 

• Kore• Çdıoalnall 
ı ŞUln Ansturya 
ı Rayhfmark Alma117a 
ı Z:elotl Lehbıtu 

20 Ley Romaaya 
2t 1>1aar v ...... ı • ...,. 
1 ÇerYoMÇ Sovyet 

KAMBiYO 
LondFa 1 l•terlin kuru7 
Nüy. 1 Türk lir aı dolar 
Paria 1 Türk lirası Frank 
MilAno 1 n ,, Liret 
Brük'ie\ 1 • - Belga 
Clneı.-re l ,, Frank 
Sofya 1 ,, Leva 
Ameıterdam 1 T. ,, Florin 
Madrlt 1 Tür lirası Pes.ta 
BerJin l ,, ,, Mark 
Varşova 1 ,, ,, UloU 
Bükrq 20 Ley kuru.t 
Ruıya 1 Çervonevfç kurut 

ıou,
tıo.

ıa,--.ıtt,-

U.75-
119, 
J0,-
0,50 

124, 00-
2',75 
50,-.-
22,50 
ıs,oo,-

7s,oo 
.-

1030,-
0,47,27 -

122 so 
9,02,50,00 

3 38,25 
36,43,-
65,10-

1,17,25,0J 
4,96,0l>,-
1,99,40,-

4,'20 
7',35,
ıoss-

Galatasaray Resim Sergisi 
Galatasaray resim sergisine 

iştirak edecekler eserlerini 
(21, 22, 23) Temmuzda ıaat 
(13-17) de liseye göndermeleri. 

GUlhanede Manken Kursu 
Gülhane Tatbikat Mektep 

ve Seririyat Müdürlüğünden: 
Pratisiyen etibbaya ( Manken 
Tatbikat) kursu (J) Agustos 
( 1931 ) Cumartesi gününden 
itibaren başlıyacakbr. Devam 
etmek istiyen etibbanıo Cu-
martesi, Pazartesi ve perşem
be günleri saat ( 1~12) arasın-
da Viladiye muavini Doktov 
Yusuf Ziya Beye mfiracaat 
etmeleri rica olunur. 

Yeni Neşriyat: 

Baytar Mecmuası 
TUrk Baytar mecmuasının 

beıinci sayısı faydah yazıları~ 
çıkmıştır. Mesleğe mensup 
olanlara tavsiye ederiz. 

idare 
Dahiliye VekAleti tarafmdan 

neşrolunan ( idare ) mecmaıının 
Mayıs nüshası resmi ve gayri 
resmi birçok yazılarla çıkmıthr. 

·elaket geldi. Ne yapalım?. 
izim ele kaderimiz, böyle imiş .. 

r Bu uzun sözlerden, Abdül-
Meclisteki Müzakerenin Zabıtlarını Aynen Yazıyoruz 

ıamit epeyce yorulmuştu. 
nu daha. fozla yormamak 

çin, müsaade alıp salondan 
;ıknrken.. O ; geniş geniş 
1efes alıyordu ... 

17 9ubat S'l5 

Abdiilhamitten evvel, dok-
or Atıf Beye tesadüf ettim. 
ı\tıf Bey, bugün Abdulhamidi 
fahilen muayene edecekti. Ab
!ülbamit; (Espekülüm) ü görür 
fÖrmez, lidil kopmu~ .. 

(Çok teşekkür ederim.. Bu· 
ün gayet iyiyim .. İktiza eder
• başka bir gün muayene 

tderıiniz.) Diye doktoru başın
:lan ıavmıf ... 

Sonra • Abdnlbamidl ben 
dilm: 

BugUn naaılamız Efendim ? 
Dedim; bana da aynı tekil

e cenp •erdi : 

- Bugün, dllnden daha 
yiyim.. Hamdolsun, kan ke· 
ıildi. 

Doktorun, dilo 16ylediği 
Şefkat Cemiyeti) ne muave· 
ıette bulunmaya karar Yennit. 
~uhafu~ Rasim Beye haber 
röndenniş. Onun gelmesini 
ekliyormuş.. Söz, erbabı ihti
aca muavenet bahsi üzerinde 
urdu. Ve Abdülhamlde, yine 
peyce s6z ıöyletmiye vesile 
ldu: 

- Muhtaç olanlara yardım 
bneyi skidenberi pek ıcverim 

, Baş taraf• 1 fnol aayfada ) Dumlupınarın tahakkukundan 
tezyit edilmiştir ve bu yllzden bir gün evvel onu inkar etmek, 
46 milyon maaşat faslı yekünu tahakkukuna imkan vermemek 
60 küsur milyona çıkmııtır, körlUğUnli gösteren insanlar bu 
ve De•let muameles~ k~a~i- ı gOn Dumlupınar hakikat bütün 
yeye boğulmUftur. Şımdı bız- eru1ali atiyeye ıeref ve fahir 
de bet ıeneden beri yapılan Yerecek bir vakıa olduktan 
bu hareketten bu iaraf hareke
tiodden dönmek istiyoruı, 
hakkalinıaf düşllnmelldir ki 
1300 memur illve edildi ite 
bunlara vHatl 100 • 200 lira 
maq Yerildiği farz •• kabul 
edilse-ki hakikat blSyle değil
dir-btitçede 2, 2,5 milyondur. 
Bunu kendileri de pek eyi 
hesap edebilirlerken an kaıtin 
20 milyon diye gösteriyorlar, 
maksat millet hazinesini 
idare eden!erin çok iaraf 
ve tebzir edici insanlar oldu
ğunu millet nazırında tebel· 
IUr ettirmektir. itte bayle 
yanlış ve yalan bir fikir tel
kin etmektir. Millete bu yazılar, 
bu mahiyette her gün temadi 
ve tavali eden neşriyat bile 
bize bunlann dilıman ruh ve 
mahiyetlerini pek all tebellilr 
ettirebilir. 

Efendileri Bu milletin inan-
dığı mukaddesata, bu milletin 
hürmet ettiği bOyftklerine 
ehemmiyetsizlik atfettirmek, 
milleti . mukadde1&t erbuti

yetten, büyüklere hllrmetten ı• 
uzak düşürerek, manen, hlA-
kan hlısen safa uğ: tmak lçiıı 

ıonra onun ehemmiyet ve 
mne11irini lnklr etmek kilfra· 
nını göstermekten bile çekin· 
miyorlar. Dumlupınara, lstihlb 
mllcadelelerinin bin bir harika· 
larına bunlar birer mazidir, 
mazide ne de olsa bir irtica 
ıemmesi vardır diye istihfaf ve 
tezlil etmek istiyorlar ... 

Halbuki; arlcadaılar size bu
rlhı uuk maziden bir Niğbolu 
ıeferinden bahsetsem içinizde 
Ttırklllk azim ve ıehametinin 
inaanlara ve azim veren kuv· 
Yetini hi sctmez misiniz? Bir 
Niğbolu aeferi insanlarda böyle 
tahaHöıler, kuvvetler yaratıyor 
da bir İnlSnft bir Dumlupınar 
mazidir diye hatırai en ·amdan 
ıllinmek mi iıteniyor?. Efendi· 
ler bunlar her mukaddesata, 
her yüksekliğe btıcum etmiı
Jerdlr. Şimdi diyorlar kfj fena 
Yesileler matbuat hürriyetinin 
boğulmasına kAfi gelecek mi
dir? Fakat feyiz ve şereflerine 
itimat ettiğimiz ve fakat itimat 
etmiyoruı iftirasına maruz kal
dığımız lnkıllipçıların, bllyük 
ibdakAr insanların birkaç idlil-

kann tahrik ve teşviklerile 
matbuat hürriyetini tahdit et
miyeceklerine kanaat ediyoruz 
diyorlar. 

Efendiler; matbuat, bu aann 
en büyük kuvvetlerinden biridir 
ve böyle oldğu içindir ki, hüsnü 
istimal ediidiği takdirde faidesi 
nekadar çok olursa mızır el
lerde fena tatbiklere maruz 
kaldığı zamanda te•lit edece
ği f elik et, intaç edeceği 
mazarratlar o nisbette büyük 
ve müessir olur. Matbuat bir 
nıüc sesedir. Hürriyet bir hak. 
Her hangi bir serseri umuma 
ait bir müesseıeyi Ye hakkı 
eline alıp şahsi menfaati, şah·· 
ıl hırsı ve ılluzmarı için istediği 
Jibi kullanabilir mi?.. Buna 
miinade edilen memlekette 
ne müessesenin ne de hakkın 
mana ve mahiyeti anlatılmamıt 
demek olur. 

Arkadaşlar: lstanbul tram
•aylarına menafii umumiye ile 
ali.kadardır diye kontrol Ya
zediyoruz da ondan daha faıla 
menafii umumiye ile alikadar 
olan matbuat., hüviyet ve 
phaiyetleri malum birkaç ıer
aerinin eline hak Ye hürriyet 
aleyhine istimal edilen keskin 
bir silAh gibi u hakhr ,, diye 
tamamen kayıtsız ve kontrol
suz olarak hangi zihniyetle 
bırakabiliri.ı. 

( Devamı var ) 

Sayfa 7 

A 

J Bu Sütunda 
Muharriri: 

Hergün 
Necati Yusuf 

BOŞ V AKiTLER 
Y avq, yavq başını yerden 

haldırarak özeriui uğuşturdu. 
Elleri kanlı idi ve şakaklannda 
bil& zonklıyan bir ağrı vardı; 
dirseğine dayanarak biraz 
doğrulmak istedi. Fakat, bütün 
bütün vücudunda ağır, ıbraplı 
bir gevşeklik duydu. İnliyerek 
başım yine toprağa bıraktı. 

* Artık akşam olmuş, " Gö-
kez,, nahiyesinin yakınındaki 
çıplak tepede serin bir rüzgar 
esmiye başlamışb. Yeni nahi
ye mUdD.rii Şevket Bey bir ölü 
gibi hareketsiz uzandığı nok
tada bir daha kımtldadı. Bu 

mızın müdürüdür, dedi. Fakat, 
bu ikaz zavallının hayabna 
mal oldu.. Sözünü hen\iz bitir
mitti ki haydudun ailihmın 
patladığını ve arabacımwn bir 
kütük gibi yere devrildiği
ni gördük. Silah sesini vahşi 
bir kahkaha takip etti. Kar
şımııdaki haydut benimle alay 
ediyordu: 

- Gancuk fena degUI, onu 
bize barak ta sen güle güle 
nahiyene git. ÖJilmü gözüme 
almıştım. Fakat bu meş'um 

tasavvuru öğrenince bizi ölüm
den bin kere daha feci bir 
akibetin beklemekte olduğunu 

sefer vücudunun acıyan yerlerini anladım. Gözüm Berine ilişti. 
tay

1
in. e~ebi10eck kadabr k1 endıd·ne Zavallı yavrucuk 0 kadar 

ge mıştı. muz aş arın a, k k ı · 
b ı. d b ki d d i or muş ve şaşırmıştı u o 

e ın e aca arın a er n d d ı · ' ı esna e cereyan e en şey erın 
derin sızlıyan bereler vardı. · b ık· f k b'l d . . e ı ar ma ı e varmıyor u. 
Artık, etrafını seçebıhyordu. O b b'tk• t ·· ·· 
Y 

nun u ı ın avrını gorun· 
anı başında atsız, kapıların- b. d d ı· ·b· ld 

d k b
. ce ır en e ı gı ı o um. 

an eşya parçaları sar an ır S k k d k. . .. 
k 

. ıçrıyara arşım a mm us· 
yaylı araba ve tekerle lerın t" t ld F k t b . une a ı ım. a a aşıma 
arasında uzanan bır erkek b. · k ·b· d' ·k 

d. ö dil ır şımşe il ı çarpan ıpçı 
cese ı g r . d b ·ı ·1d· 

B. d h yi h b l dı ar esı e yere sera ım. 
ır en erşe a r a ve 

dehşetle ürperdi. Baygınlık arasında "Berin,, in 
B rabada onlar vardı. O feryadını duydum. Gözümü 

kuaras Nahiye mlldl\rlüg" üne açabildiğim bir ıaniye zarfında 
ve ı ı. b 0 h d d B · · b · 
tayin edilir edilmez evlenmiş- ır ay u un " enn" 1 ır 
ler ve hemen yola çıkmıştılar. eşya par~sı gibi ~oluna ala-
S t bu noktaya gel- rak tepeyı brmandıgını farket· 

onra, am . S k k d. . b" 
dikleri zaman... lçinde bir alev ti~. onra, ar~ en ımı us-
dalgalandı. Vtıcudunun iıtıra- bütnn kaybettim. 
hını artık onutmuştu. Sanıla- Takip beyhude oldu. Jan
rak aayğa kalktı. Karısını gü- darma zabiti ümidini kesti. 
neşin battığı i8tikamete doğru Avdet ettiler. Şevket hünüz 
götürmüşlerdi. Koşmak btedi. hasta idi. O gece kendisi 
Fakat, ancak bir iki adım yü- için ihtimamla hazırlanan bi
rüyebilmişti; gözlerinin 6nünde naya lstemiyerek girdi ve 
bazı ıeyler panldadı, kulakla- uyumıya baıladı. Fakat, her 
rında derinden derine akseden kes çekildikten sonra içinde, 
bir oğullu ve arasında ince, şimdiye kadar hhsettiklerin
tb: bir feryat... Dizleri büküldü den büsbütün baıka karanlık 
ve tekra\r yere çöktn. ve boğucu bir azap duydu. 

Jf- Şimdi, Berin o milstekreh 
Onu ıabaha karıı çobanlar ve korkunç heydutların elinde 

görmilşler ve kaza merkezinin kim bilir nasıl kıvranıyordu? 
küçük hastanesine getirmişler. Fırhyarak yataktan kalktı, 
Akşa:-aa doğru ifadesini aldı- boğulacak gibiydi. Gözleri aya
lar. Takibe mUfrezeler çıktı. ğıudan hennz çıkardığı ça
Şevket Beyin vücudundaki dip- murlu çir:melere ilişti. Uzun 
çik yaraları bir hafta zarfında yollan biribirlerinln omuzuna 
ayağa kalkabilecek kadar te- yaslanarak görünmez ufuklara 
daYi edildi fakat, genç kamı uzanan çıplak yalçın tepeleri 
"Berin,, bulunamadı. habrladı. 

* Şevket Bey haydutlann biz· 
zat takibi için mUsaade almış
tı. Çarçabuk hazırlandı. Emrine 
bir jandarma müfrezesi vermiş· 
lerdi. Yolda genç takım zabi
tin başından geçenleri anlattı. 

"Tam ıu noktaya geldiğimiz 
zaman yaylı, bir kayaya çar· 
pılmlf gibi ıarsıldı. Arabacımız 
bir an e•vel nahiyeye girmek 
için yolu barakmıı, bu kestirme 
patikayı tutmuştu. Bir kaza 
zannile yerimiıden ııçradık. 
Tekerleklerin arasında bllyllk 
bir kaya parçaıı vardı. Henüz 
bir kelime konuşmıya vakit 
bulmadan: 

- Kıpırdama, eller yukanl 
Diye gtırliyen bir ıes duyduk; 
ve arkamıza döner dönmez 
aırtimıza dayanan uzun namlu
ların ıoğuk temasını hissettik. 
Karşımızda korkunç yüzlü bir 
haydut vıırdı. Arnbacı bizden 
daha evvel kendini topladı. 

Yanlış kapu çaldınız 
efem 1 Bu bey bizim nahiye-

Bütün rilcudunda yeni aç.ıl
mıf yaralar gibi acısı ta derin-

lerde duyulan bir bitaplık vardı. 
Çizmelere doğru manan eli 
yanına düştü. Batı anUne 
eğ-ildi. Göz kapaklarında arbk 
iradeaine isyan eden bir ağır· 
lık vardı. Ôylec~, oturduğu 
yerde, farkına bile Yarmadan 
derin bir uykuya daldı. ,.. 

ŞeYket Beye birkaç defa 
kaymakamhğa terli tepşir edil
di. Fakat, o, tanıdıklan vaaı
tuile bir çareıini bularak ayni 
nahiyede müdilr kalmayı ter
cih etti. Blitün o bavalide 
mUthiş ve amansız bir eşkiya 
düşmanı olarak tanmmışb. 

Gökez yolundaki çıplak te· 
penin UıtUnden bir daha dön
miyen "Berin,, için mermerden 

zarif bir mezar yapbrdı. Etra
fmı kendi elile yetiştirdiği na
dide çiçeklerle süsledi. 

Boş vakitlerini burada geçi-
riyordu. • 



8 '!,ayla Temmuz ıs .. si{ 
Veren 

Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulisası Kullamnız. Sütünüzü arttınr. Çocuk 
lann kemiklerini kuvvetlendirir. 

HARARETiNiZi TESKiN 
iÇiN YEMEKLERDE 

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

karaciğer, mide, kum hastalığına kartı 

tamDIDlf bir sudur. 

HER YERDE BULUNUR , 

Toptan perakende aatq içia 
Depoeu : Yeni Postane kartısındald caddede No. 20 

Telefon: 20062. Telgraf: Depo İstanbul, 

Erzak Münakasası 
YlkMk Baytar Mektebi Rektlrltlpnden ı 
Baytar mektebiaiıa ekmek, taze 1ebze n uirui 15'Tem· 

--1931 Çarpmba pil ... ı uı te kapalı sarf uaulile mlaa-_ 
ıra.ya konulmuftur. Şartnamelerini ı&mek lateyenler her~ 

.._kuaya lftirak için ele yem ihalede Fınclddıda Ylllmek =.=• maha ..... cilik bia•••4a mubayaat kombyonm 
tlan. 

Erzak Münakasası 
Ytlbek Orman Mektel»i Rekt6rllğünden: 
Yllbek 0...... mektebinin Slt,- Y ojur:t, Ekmek, Taze aebze 
•'rui 151Temmuztml Çarp.aba aGnll 1Ut 15te kapalı 

Ad malile mDuka1aya konulm\lftur. Şartnamelerini ı&melr 
~enlerin her sGıa ve mlaakuaya iftirak için de 1•Yml ihalede 
Fwdıkl d a Ylbek mektepler m0uebecilik binuuacla mabayaat 
•Obliayonuna mllracaatlan Ula olunur. 

lataaw Dlwdhcl icra ............. 
du ı T•••••H 12240 Ura lu,..t talr 
dlr ...... lleyofluada Şahkell ..ı.al
....... IC.ı.dlbl Mkajmda alllı 1 • 
16 - U eedlt il • 12 .. H ....,.alada 
••akkua tahblHla Od .... ........ 
........ .. bahçe Wr it• huı h 

d&t lıılue itibarile ltlr ltapk w..I 
lldllal-.k arttınmp .............. 
l/~/"ltariJalacla prtaaml ... 
dlY ...... aya taUk edlleralı U I AJutee 
"' tarlhlaa mlludlf ..,,...... .... 
nat H t .. 16 1a kadar l.tubal Dlll'
dlMll lera dalr..W. apk artbnu 
...... blaeakbr. Ntbrlaa .......... 

llJrlacl artbnuıda • ..,..... 5M llra
P tallp pmıfbr, arttJnu Udacl .W.
t-da• • sl1ad• ............. 
wallllaealr:br, •eskir lldad ...uar.ap 
iftira lfla ' 1 t...ı..t .... aı-, 
•lhrakhl ...... Wedl,., yalaf lan
.. •ltt.t,e aittir, baklan tapa ~ 
rUe .. bit obu~a lpotekll alaeakhJir 
U. dlfer altkaclaraaıa " irtifak hakfa 
aalalplarlala bu haklamn ya huutı. 
fals ya muarlfe dair olan lddlalaruu 

illa tarlhlnd .. ltlltarea 20 ıh lçla .. 
....... ............. Wldlnaelerl ...... 
ct.r abl halele baldan tapu alciUarlla 
aaltlt oa..,..ı.r Nbf badellala par 
lqmarıad- hariç kalırlar.Allkadaranıa 
lera n lflla lraaau•- 119 U11C11 mad
.... hlkalM ,.. tevftkt hareket 
etael.t n daha fasla me16mat •lmak 
latl,ealeıta D7 • 990 dosya aumara.tla 
... lll'IJetbalM mlracaatl.t lllli olaalll'. 

Sultan.-et 8etfacl Sulh Hukuk 
Hlklmllflndeaı Sultanahmet cfyannda 
Blablrdlrek mah.U.alade Dfyanyolu 

cadd .. lnda 177 N. hanede mukim iken 
12-6-ltsl tarihinde .afat eden ve 
aahkememlsce terakealala tahriri 
kararJattırılaa ltmla B. km s-del 

HaDlıa al8caldllarlle borçlulanaıa ilk 
Ola tarihi olaa t4-7•19S1 dea ltlbaret11 

bir a1 umada aabkememlse m&raca
•tla .ı.cak Y• bo'llanm kaydettirme
leri ya ba alddetln mllnaruadaa sonra 
wald olacak mlracaatlana auara 
aluunlyacail kaaunu aedenlala 561 lncıl 
••dd..a muclblac• Ula oluaar. 

VATANDAŞ! Müfekkiren 
Demokrasi Bilgllerl ile Yükselsin 

Hüseyin Cahil Bey 
Tarafından tercüme edilen Fransanın en benam liberal 
muharrirlerinin liyemut her zaman kıymet ve ehemmiyetlerini 

muJıafaza eden üç eseri neıredilmiftir. 

Demokrasi 
2 Cilt 

Demokratik devlet aiatemi, bir demokrul 
lalk6meti iclareainde vatandqm meYld n 
ftlifeli, domokruiJi dojuran içtimai ft 

IİyUI lmillv... V. S. l»lt&a l»a menulan bu 
mllbim aercle bulac•k•nız. 
"- iki cilq. fiab ı..,.. 
içlD 3 mkelWi 3,5 liradll'. 

Siyasi Hürriyetimiz 
MenftJ/eri- tekamülü - bugünkü hali 

2 Cilt 

Vatandaşın 
Kitabı 

Hürriyet prensipleri - Kadim 
w asri hürriyet - Devlet ve 
hududu salahiyeti - Öteden beri
den •.. 

Cabit Beyefmdlaln Frauız -lnkıllbında 
mlhim bir yer tutan iki mlhim eserden 
lktitaf .,lecllil bu eHri vatandq ruhu 
tqıyan her ferdin her zaman n laeryerde 
okuyabileceği bir kitapbr. 

Bu eMrin mulateYi olcluia 
kıymet •• taravetlerial hit bir 
lra,t>ebaalv. 

Flab h• ,... için 150 
mlcellecH 171 kmuftul. 

.. ciltten ibaret bu kalliyab tamaıuen elde etmek iatiyenlere 
miicellet olarak 8 liraya verebiliriz. 

Demokrat ve Liik Türk vatandaşı Demokrasinin 
nıhuna nüfuz etmek ve demokratik prensipleri 

kavramak mecburiyetindedir • • 
ıpce 

Bu eserler meb'us. hükumet adamı, memur, 
qaBim, asker, talebe hulasa her Türk vatan
u.;:,ını alakadar eder. 

ekteplilereAmatörlereMüjd 
Hiçbir Peşinat Vermeksizin 

HAFTADA 1 LiRA TAKSiTlE 
Muhterem llllfteıilerlmizden ılrmlf 
oldutamm iewecclh• bu sefer ..... 
zamızda haftada 1 lira tabitle her boy 

FOTOGRAF MAKINELEld 
utacatımm illa ederiz 

lata.bulcla Yenlpoıtabane Ul'fl8ID. 

MEKIKCI 
Ticarethan..me m&racaat. 

ŞUBESi: TAKSIM COMHURIYET 
CADDESi. No 8 . 

125 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
la .... ulda Çak•akçıJarda kut ti~ fabrikM1ada Jldl• fflta 12 Br.,., ~ 

Jora'aa 15 JhoaJ .. J•jb lıeJA JHhk 5 U1a7a, kat tll)Iİ8Ü klJo .. 125 brattuı 

bqlar, Kat t1t7ı.. •aha... baaqlu (ok uca .. ııı... TeL in. !827 

V uiyetırameler, EYlenme MulraYeleletf 
Defterler, Kontrat V • Seaetleriaizl 

YEN IPO S TANE K.ARŞISI NDKI 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 
Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksaaa 
Protestolar miali ıörülm~m•t bir alratle .ıder .. 

Tayyar 
• 

Plln~~ı~~U 
1 inci keşide 11 AQustos 931 de 

O YÜK ikramiye 
30,000 LiRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,00CJ LiRALIK BiR 
MÜKAFAT VARDIR 

İstanbul dirdiari iara ....1 çiçek •e at~larandan maada1ının 
murlupndanı Kadıkiylnde Oaman• bulandufa mahallin semini çini 
ata•lrevm Hasan Pqa maJaalleıd· •• çimento dlfeUdlr. Mlftam4'fıb 
nla Fıstıklı aokatmda atik dört nmin kah klrfir feyJwallerl ala-
( 4) mlkerrer cedit SS numarala f&P olup bahçede o.ti kapa!ı ca-
haQe, lran tebaa•mdan Ebu Talip mekan semini elnn çini antre 
bini Ahclllmuttalip uhdel tuar- ltahçeye methali bulunan semini 
rvfanda olup Ka•ım ude lbrahlm çini mutefenaat muntazam mal· 
Er.ildlye olua borcuaclu •ola11 tu oea1rh matbala, aokap methall 
tıa.l~ lcat'lre mlzayHeÜ• •u buluaa odua " komGrlOlc " lld 
8atın Hllmlt •• 2,200 lira mu- ldler, bir lmmıatla merm• , .. 

blliade talibi uhdesinde bulua· lakla mu•I..... bulunan d6rt •ofa 
aa4 ı ....... ,..t1 muhammene.a ki •aıt bir laammdaa çamlı kapı 
\.ı..ı C,000 Iİrqa nauran bedeU ile dljvlne .J'9Çllir reeli oda, 
••mGr olaa 2,2'0 Ura ihalel •upkhıkla dq mahallbai malıteri 

l@ıı't'I,_... lcranu lrlfl olmıraeak ltlr kunaah Ye kazanlı hamam, 
lenc•de aok•an bulundutuadaa bir balkon •e bir dltemuiz çab 
laalel kat'iye•inln lcruı için mG- ara•& ve ealreyl havi terkoe te,. 
pyede mlddetl bu kerre bir ar tlbatlle mlcehba dlrt bla lira 
~Oddetle temdit edllmiıtlr. Mes· kıymeti mahammenell mlcecldet 
tGr lianenin hududu cepbe.t •• hane derununda medyan u1dndfr. 
.... tarah Fi•bklı mokafl, •ol Daha sfracle mallmat alma · 
... ati lranl Hbeyia Efen.uma lnlpeaı.r "'3 • 1927 namualı 
~ae 99 ltahp•l arkur M.a..-t doe11ı1111da m......._dlr. ftt1ra,a 
lf...Unia HYCfti uraılı Hanamaa talpl .ı..ıar kıffletl muha....., 
~e•lle müdut Ud J1a kark bir .snı. ,.... oau nl•betinde pey 
atfbı murabbaında aruid• ,O. akçe•ial latabul icra dalreıl Ye> 
kırk &rfln murabbaı bina mite- ne•lne te•llm etmeleri ve 70-8-931 
lta1dıl bahçedir. Cephe kum• du· tarihinde ... t 14 tea 16 r• kadar 
var tberl demir parmaklıklı bah· lhalel kat'lyHI icra kahnacaj'ladın 
,.,. çifte kanatlı demir par•ak- mGtterll... tarihi menbcla ..... 
lddi Mpa4aa •irilenk Wtçeaia .... lnalaa•.t·n ... olaau. 

SiNiRLiLER 
Salt IJm• Çlçetf Kol 

Jewlne çaredir. Depo•u: 
poatane kartı•ında No. 16. 

Seyrisefain 
Meaoba uent .. tı Galata kip 
.... B. 2362 .ŞUbe aeenteai: ..... ,,,. ............ 
Ayvalık Siir'at Postası 
(Menin) 14 temmuz 

17 de Sirkecid- kalka 

Veli Zade Vapurl 

KARADENlZ POSTA 
• 

ktısat 1 9T?:!m 
PE·RŞEMBE 
fi akpmı Sirkeci rıh 

mmdan hareketle Zo 
dak, İnebolu, Samsun, G · 
resun, Trabzon, Sürmen 
Of ve Rizeye uimet, avd 
edecelttir. Yük ve yolcu i · 
Sirkeci Aliiye hanındaki 
acentahğına müracaat, Tele
fon: lst. 900 

latanbul bqinci icra 
murluj'Undan : 

Mahcuz ve uhlma11 muk 
rer 86 ..let ppka 18 - 7 • 
cumartesi gtlntl uat 12 d 
itibaren Yllkıekkaldarımda T 
ke ıokajında 432 No. b 
kacı dtıkklnmda açık 

uaalile ablacajından 
olanlann muayyen vakti 
mahallinde 1aamr bulunm 
ilin ol1IUUI'. 

ZA Yl - 1358 numuab o 
mobile ait 3835 numaralı 
fdr elıelliyetnamemi kaybe · 
Y eniaini alacajmdu akiai 
b&kmll yoktur. 

1358 No. b otomebD 
Ali bla Abdullala 

SATILIK GOBL 
Bu peqembe pi öğleci 

sonra saat ikide Sanclalbed 
teninde 2 adet pyet kıJID 
tar GOBLEN m&zayede 
utılacakbr. 

Bursa 
ç.am,.e ........ uablye 

tehauıshfma ta,m e.Wen 
haae uablye Hrirlyab bat mu 

Dr- Riza Rem 

SON POST 
ewml, _.yul, Hawaılb •• .talk s 

....... 1eıt.a.:t'N' ......... 
Şerol eokaJi u. JI. 

ABONE FlATI -
• • a • •· 
... • ı.. •• 

Gelennak prl "'°"''• 
11aaJ.n1aa mesallJet aln us. 


