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· Hükômetin Hazırladığı 
. Meclisin Mühim Tadilat 

Matbuat 
Yapacağı 

Liyihasında 
Anl~şılıyor •• 

Yeni Matbuat Rıhtım Şirketi İmtiyazını Satıyor 
Layihası F k t Ş t J p k 

İktısat 
Bütçesi 
Görüşülürken M. Meclisinin Çarşamba a a ar a r 1 e 

lçtimaın~a Müzakere ç o k A gw 1 r d 1 r 
Edılecek • • 

Ankara, 19 (Hususi) - Mil
let Meclisi yeni Matbuat Kanu
nu liyibuımn mtlttacelen inta
cana karar verdi. Bu aebeple 
llyiba Adliye ve Dahiliye en
ctlmenleri aıaıından aeçilen 
muhtelit bir encOmene haYale 
edildi. 
. Muhtelit Encnmen dün 6i· 
leden sonra taplanarak projeyi 
umumi olarak tetkik etti, fa
kat esaslı tetkikat için llyiha
yı gazeteci meb•uslardan Hakkı 
Tarık. Haydar RüştU. Ziya Gev
her, Hukukçulardan Salt Azmi 
Münür (Çorum) Abdülmuttalip, 
Vasfi Raıit ve Sait Beylerden 
mürekkep ihzari bir encümene 
Yerdi. ihzari encümen tetkika
bnı yarın bitirecek ve kuvvetli 
bir ihtimale g6re kanun çar
pmba rtınO Mecliıte gür6t0· 
ltcektir. 

LAyiha Değişecek 
Uyibaoın Encümende mll

bim tadillta maruz kalacağı 

anlqıhyor. Azadan bir kısmı 
llyibadaki teminat eıaslannın 
fazlalığından bahsetmektedirler. 

Teklif Kabul Edilirse Bir Nevi 
Haraç Kabul Edilmiş Olur 

Şirket fJazi/,slnl gapsa idi, ba sahiller 
kdmilen rıhtım olacaktı .. 

"btanbul limanım kim öldD- ta, li~ana ait ıılababn •• urt 
rilyor?,, sualine aJlkadarların vasıta tedarikinin mukaYele 
verdikleri cevaplar bir nokta- mucibince Rıhbm .Sirke~u 
da birlefiyor: Rıhtım Şirketi. bqlıca vazifesi olduğunu ileri 

Bu meselede ağır ithamlara sürmektedir. 
maruz kalan Liman Şirketi İstanbul limanının ölme.fl. 
"benim vazifem limanda maY· transit ticaretini kaybetıQeıi 
na ve romorkör işletmektir . ., demektir. 
cevabile i~in içinden sıyrılmak- ( Devamı 6 ancı sayfada ) 

Alman Bankaları Muntazaman Para Veriyorlar 

Hükômet Bu Bankalara Vadesi 
Gelmiyen Borçlarını Tediye Ediyor 

Vazi yet Anlaşılıncıya Kadar Bankalar 
Tatili Faaliyet Fikrindedirler 

Almanyanın geçirmekte ol- l · ~ 
doğu mali buhranın gerek dahiliı ::tl .. ;t.ıı"'" üA.tl1CA~l 
ve gerek harici piyasalarımız· 1 

da husule getirdiği tahavvUlle
rin ehemmiyeti nazarı dikkate 
alınarak icap eden çarelere 
tevessül edilmiştir. HUku:neti
miz. şehrimizdeki iki Alman 
bankasında mevcut mevduatın, 
sahiplerine tamamen iadesini 
temine çalışmaktadır. 

Çünkü, mezkur bankalar 
tarafından, mevduatın sahip
lerine iade edilmemesi etrafın
da bat gösteren teıE:bbllsler, 
piyasadaki aksi tesirleri blls
tün alevlendirmiıti. 

1 

ı -.-
Halbuki Alman bakaları, 

merkezlerinden para celbine 
imkAn bulamadıkları icln, tedi
yab muvakkate.n tehir etmek 
lıtiyorlarlardı. Fakat bunun 

Bono mıılcahlli Almn bankalarıntı 
eden Ziract Bankası 

gardım 

Tnrk piyasasında vllcuda geti
recği mühim akslllamel nazan 
dikkate alınmıı ve tediyahn 

devamına karar yerilmlıtir. 
Pak.at para tımlni pek mUı-

kOl bir hal aldıtı için. banka 
mUdOrleri bunu, TOrk banka
larının halletmesini istemişler
dir. DUn Doyçe Oriyent Bank 

ve Doyçe Banka mUdUrleri, Kon
ıorsiyom Reiıl Adil Beye mU
racaat ederek bu mUıkUliln 
hallini rica etmiılerdir: 

Adil Bey Ziraat Bankasile 
temaaa geçmiıtir. Neticede bu 
bankalara hükumetin mevcut 
hesabına mukabil para veril· 

mesi kararlaıtınlmışbr. Bu 
borçların vadeleri henilz hul61 
etmemipe de hUkdmet yardım-

(Devamı 6 ıncı Hyfada) 

Mecliste Hararetli Mü
nakaşalar Oldu; Ordu
muz Şiddetle Alkışlandı 

Ankara, 19 (Husus1) - Mil· 
Jet Meclisi diln lktısat •• Milli 
MUdaiaa İ.>ütçclerini tetkik etti 
lktsıat bütçesinin mUzakeresı 
bayii hararetli oldu. 

Müzakere esnasında müsta
kil meb•uılardan Sırrı (İzmit) 
ve Rü~tll (Bursa) Beyler birkaç 
defa ıöz aldılar, tenkitler yap
blar. 

Rüştü 8. otomobillerin şi
mendifere rekabet ettiği, şi
mendifer hatlarında otomo
billerin menedilmesini istedi 
ve 1200 liraya ipek mUtehas
:1ısı getirildiğini. bu ecnebile
rin tek bir böcek garme
diklerini söyledi ve dedi ki: 

- Bu adamlara niçin para 
veriliyor ; anlamıyorum. Tica
ret Odalanmız Zümrütnanka 
kutu gibidir. Yanlıt istatiatik
lel'Je tacirlere zarar veriyorlar. 

İktısat Vekili Mustafa Şeref 
8. bütnn bu sualler~ iki buçuk 
saat sUren bir cevap verdi. 
Buhran hakkında söz söyledi. 

Bu arada Sırrı 8. bir sual 
daha sordu. Fakat müzakere
nin kifi göriildilğü hakkında 
verilen bir takrir kabul edile
rek suale geçilmedi. 

Sıhhat bütçesine verem için 
( 1500) lira konduğu halde iktı
sat biitçesine tiftik ~emiyeti 
tahsisatı olarak ( 15) bin lira 
konması itirazlara sebep 
oldu ve bunun kaldırıl-
ması istenildi. Fakat bu 
teklif kabul edilmedi. Neticede 
lktasat bütçesi 8,515.280 lira 
olarak kabul olundu. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dünkü nilshadan Devam ) 
Efendiler; büyUk milletime 

bu kürsüden hitap ederek ba
ğırıyorum: herşeye inanmayınız 
yalandır, bir takım tezvirattan 
ibarettir. inanmayınız! 

Efendiler; bugiln lsviçrede 
matbuat serbeıttir. Fakat efen
diler; orada böyle birıey neş· 
rolunursa okuyucular onlan el
lerine aldıkları zaman ailler. 
atarlar. 

1 
Bizde iıe hakikat zannolunur. 

lsviçrede her okuyucu okudu
ğunu bilir. Her yazıcı da yaza
cağını dllşUnerek yazar efendi
ler; orada da pek çok ağır ce· 
zalar vardır. Onları tatbik et
mek için bldfaat enderdir. 

( Duamı 7 IDCI aayfaa ) 
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.Bugünün M esefe/erinden 

Servet Membalanmız 
Niçin işletilmiyor ? 

Madenlerimizi işletmek lstiyen Ecnebiler, Ne
reden Ve Nasıl Malumat Tedarik Ederler? 

-~ 

Türk amele, matl•n lcııgusıında i,lnl 6iti1'1p çıluırb11 

Maden iıletmek üzere mem· ı "Gazetenizin , memleketin 
Jeketimize gelmek ist.iyeo ec- bu hayaU meselesine g-Oıterdl· 
nebi aermayesinin nasıl ka- ğl aIAka ~ayanı takdirdir. Bb 
çırıldığı hakkına birkaç gün- öyle bir 8Crvet membaı llzerin• 
denberi yapmakta olduğumuz de oturan fakir insanlara ben• 
neşriyat, alikadarlar nezdinde zeriz ki, bu gafletimizi idrak 
mühim akisler yapmıştır. ettiğimiz glln kendimize en 

Bu münasebetle maden iıle- ziyade kendimiz acıyacağız. 
rile mqgul bir kariimiz gön- Bu gaflet perdesini ilk defa 
derdiği bir mektupta dikkate yırtmıya çalışan siz oldunuz. Bu 
şayan malumat vermektedir. milnasebetle size atideki nokta-
B~ .mekt~p: bir~ok. made~!~ri- ları bildirmeyi faydalı buldum: 
mızın mçın ışletılemedıgıni. 1 - Türkiye menabii ma-
ecnebi sermayesinin niçin kaç- deniyesi tahmin ve takdirin 
hğını kısa. fakat kat'ı bir ifade fevkinde zengin ve vAsidir. 
ile izah etmektedir: ( Devamı 6 ıncı sayfada ) 

Dil Encümeninin Akıbeti 

. .. . 
D•L ENÇUMfNf 

- Besim Atalay Beyle İshak Rafet Bey çok 6ttnler amma 
fayda etmedi, Dil Encümeni sizlere ömür ... 

- Bnlbüliln çektitf dili belhıdır. 

' 
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DABILI BABIBLEB 
Yeni Matbuat •a· .. --.. -k----K-.-l---S--h·.-11--.-d--k-.--B-l ____ _ 
K p · · umru 1 yos a 1 erın e 1 va ya d 

anunu ro1esı Kumüsgoncuları C d • E n.araag ın 
Karşısında Halk ~·'- A t . e s e 1 n s r a r 1 1 ~irket_i_ 

Y•I Matbuat Kaaaau vl1'Qge ÇI V 1 

1'1ibuı Meeli1e nrll& Ô J 
au P'•Je .. kla·• .._ Vesikasız Ve Suiistimal lii, Beyrut Profesörlerinden Möayö Tircbottur. !Madenlerin şletilmeaini 
:~~nm:! ::: YapanSahtekirlannÇa• &

1
ba11na Bir Mektup Yuımı Ve Bafka Bir Grupa 

.tllderı ... ,ı.r ıunJar btbnlmamasını l.tiyorlar ntihar Edeceiini Bildirmiştir 1 Devrediyor 
oldu: 

A-.. .., ..,.... A,...,.. letanW ye Galata .... °' ... enel KIJyoı civanada Guipçede deniz• elleri Kuq• ft klalr piyasa-
-~ Y eal bir Matbuat Kanu- rlklerbade çalıf&D 200 •dar ayakları haih bir ceıet bulundu. Ôl&nDn giyinit tanına baka- mnm dtlpeıl lıerine mtltkfil 
nna lllzum yokta. Maamaflll lmmtı.yonca Yanlar. Fakat rak zengin bir aileye menıup oldufu da anlaşıldi. Fakat btl- Ylruık·y~te dsirenf Balı· ya.Karaahiytamclın 
Jeni bir proje lauırlanmşbr lmm18yoaeu kamelli ohmyan . . . ı etı e aa ıyetine 

· birtalumda ulateklrlar Yardır ki Yıyeti bır ttırltı ulqılamıyordu. Nıhayet dlln 6;1eclen Ye k cb • etine clDftD. Bu 
:: ::kt'~Trm~im~ sGmrillderde it flrlrler. Aaal Mnra 1aat bette cesedin htlYiyeti teıbit edilmiftir. Ce1et 1a:U:ta m~ük:~tle temu etti. 
bir nokta benim bo111ma aitti. kwnlayoncular bundu tiki- Fransız tebea .. ndu Profetar M. "Marc Rene Tirehot" Şimdi madenin iflemeai duı-
Oda intilaarlann ıuetelere yetpllr. Bu ılldea devlet Mösyö Tirchot Kimdir? Paris Otelinde muttur. Haber •erildiiia• g&re 
alu orta resimlerle reçmemem. huineai arar g&rlr.. lia1ok tirketin hissedarlan ayın (25) -

M6ay6 İll'chot 28 yatların- Telgraf dun öğle Ozeri :_..1 p b · • d dir. Meıeli ıeçenlerde Kandil- ıuiiltimaller olmuftur. Her 111Ue, arilte ir ~tımaa avet 
da BeJl'Ut Darllfnnunu •tide...- F raJWz Konsoloau M. Şlmer- d ı ı d B ı · ide bir iDtihar oldu. Kabir- ... ...ıana ~arılau ..u.timalin e imiş er ir. o çtımaın sebe· 'v. rlalerindendir. Yaz tatilini ge- man'a ıelmiıtir. M. Şimerman b k d isinin berlerine ı.rp cephe- b•-da muhakkak bir karnesiz i, ortaya çı an ve ma eni 

• d b d ı .b. -..·- çlrmek ı..an Pariıe denmek derhal Pariı oteline aitmif Ye '-' t . tali lan (P mn • ıe it lltmllf er gı ı kumtlıyoncu oldujıı ıörOl- _.. • ~e maye p o enarro-

telenkler kondu. Bunu yumak a..d. latemlf. Fakat çok aevditl puaportunu hulduktan 80lll'a ya) namında yeni bir ırupun 
· · vlk -'b. b. di m.., .... • l.tanbuldan ılM"miye karar aaat 4,5 te müddeiummniHte L-- ldifl d bul k • ır nevı tq ~P ı qey · Kumlllyocular, bu ip bir B -... d mOrac:aat ederek caeclia ken- UllQ te er e unma ıı-

Jfo ih rilm al 1 · vermiı, eyruttan al •tı paaa- clilenn· e teııı·m edı·ımesı·nı· rica temesidir. 
Ali Bey (Fatih Atpaıarı caddesi D ayet ve e çm ıon rtun '-lahi d • tti 

N "> ..1-L- b-._ po u u ye e vıze e - etm;.+; •• 
o. - • Yeni kanun, hareketleri- bir t91ebbllate U111111 uaun- rerek Adana yolile ayın onun- .,. .... · 

Din dllrtbtlotnnden emin olan mUflardır. Protesto mahiyetin- da lstanbula gelmiftir. . Ceset GömUlmOflUr 
aa,.etecı·ıer :..a. --L .---ı&&:... de bir Wicla ile ,emrDk ı. l F c t be ...... M •- ~ ııırua .... HUI" tanbula ıelir ıe mez ran- eae pertem .... u orı-
Bandan, daha ziyade ciddi ol- bapa&dllriyetine mlracaat et- ıız Konıoloshaneaine ve di- ta muayene edildikten Hnra 
mıyan gazeteler korkmabdır. mlflerclir. d Lı-t tini •- t • · e1L•--' • ter tanıdıklanna ujrama an a -.ıye .. pa lÇID U1R1en 
Eauen Ceza Kanunumuzda Bu laticlada ezc:lmle timi- dnönı 8o"'aziçine ritmi,, Bn- alakonulmut Ye bir T&rk mezar. 
bulunan maddelerin atıratle •=-r ki: .. Glmrlldercl~ -·· - • h •• A1a 

urv ytıkderede Pariı oteline in- hjına ı&muamlftll. VIU flmme 
intacı iateaiyor. Biz bunu yal- karneaiz, elaelliyetm t Ar mittir. Burada bir ev de kira- ~ yapan ~~t Ef. ilminde 
mz matbuat daYalarmda deiil, kumtlayoncalann ba hareket- lamlf .. •yaaıııı yerl .. •tirdikten bır zat olduiu ıçm dtın mezar 
blltlln adliye ifleriDde bekleriz. leriae mtnl olmamı lçla tim- ~i tm._... br S ) bulunamamıt ye cent çakanla-

• diye kadar mlteacİdii defalar sonra 0 1 ıece ya il · a- B T bb AdJ 0d 
aL t K-.... • B. ------ tr bahl . kal'__.__'-t t 1• • mamıfbr. uıtın ı ı ı en adde:• ııı --· r•--.• ..... , mlracut ettik. Fakat hiç eyın am& an ıonra 0 e m lltlnthı çakanlmumda 11bhi 

- Ben puteci olmadıtım elaemmiyet •ermecliab, bu mn- sahibi madama 16yle ıöylemiş: pıabmr olmadıjuıa dair rapor 
için eski ve yeni kanunları racaatimiz 10ndar. Eter bu - Madam ben biraz Bo- ahndıktan aonra ceset çakanla
allka ile okumadım. Y ahm aefer de alabclar olm•nnı~ iaziçinde ıezecejim. Boiuı Uk ve otel sahibine ıösteril-
.. tbaat lalrriyeti tahdit edili- ylbek makamlara mlracaat çok ıeYerim. ~~ten s~nra F ranaazlara teslim 
yor diye yazdılar. Eter b6yle ederek tiklyette bulunacaiız.,, EYden çıkm•ı fitmiştir. edılecektir. 
lae doğru dejildir. Biz Garp M k 1 e· N k 

Adlı.yede Tati·I o akşam cl&ımemiı, erte•i u~ u ır o ta medeniyetini yeni almlf bir T 
milletiz. Bunu tatbik eder- ıb de Kelmeyince pa- Ceıedia ayaklan topukla-
kea eiri ve aakat nokta- y anndan itibaren Mah- uportu ve bOttın qyaıı oda- nndan ve dizlerinden olmak 
lan nraa ıazeteler 16re- unda kalan bu yabancı miaa- nzere iki yerinden aıkı aıkı 
celder ve hlk6mete ı&te- kem eler Tatil Yapıyor firiD ı•ybubeti otel sahibinin bailandığı gibi elleri de baiL 
terecekler, hlktmet te hatb nazan dikkatini celbetmif ve bulunmuştur. M . 'l'irchotun 
hareketini ona g6re tayin ede- Mahkemeler yannclan iti- Büyllkdero poliı merkezine yi)zerek ve bir yere tutunarak 
cek. Eter biz mlblakqayı tatil baren 5 eylile kadar yaz ta- haber vermiştir. klırtulmamak için ellerini Ye 
edenek bakkile medenll .. me- tiline bqlayacaldarclır. Bu ta- HU · f N 1 A 1 ld ayaklannı bağladıktan sonra 
.. ıeriler. Bittabi bundm da tilden latanbulda bulUDaD (37) "Y8 1 ası n aşı 1 kenditini denize attığı ıannedi-
clmlaariyet zarar ı&rllr. aulh blıkimi de istifade ede- Bu ut latanbula ıeldiii liyor. Otelde bulunan bir ip 

-tr cektir. Yalnız bunlardan (13) gl1n Pariıte bulunan babasına parçası ellerinden ve ayakla-
Sabri C..U B. < lhrbJterll c...ı sulh hlkimi muhtelif ıemtlerde bir mektup yazmıtbr. Bu mek- rından çıkanlu ipler muka-

..u~ ~~ Matbuat Kanunu n&betçi olarak kalacaklar Ye topta ıunlan aöylemiıtir: y11e edilmif, ayni olduğa an-
daYalan a6receklerdir. " - Mntehasair yaıadıtım lqılmııbr. Maamafih mektup 

Proieaiııi okudum. Zabıta vu- • · ı • · b. · ~ ıtızel Botazın bir otelinde in- ve ıp meae e111110 ır caaı 
lmab ve hayali vak' alar bile T k"fh T tt• Ed.ldi taraf.adan tertip edilmesi de 
ıuetelere ıeçmiyecelmaif. Ya- 8Y 1 ana I lf I tibar edeceiim.,, muhtemeldir. 
ili bir muharrir çıkıp ta bir Diln mtiddiumuml muavini Pederi mektubu okur oku-
Çakırcalı Efe yazamayacak. Kltif Beyle tabibi adil Enver mu hemen Fransız Hariciye 
Halbuki bqlhı dlhıya ıazete- B.tevkiflwaeyi teftit et•iflerdir. Nezaretine müracaat etmif, 
ci1iji deiitmiftir. Her yerde Framız Hariciye Nezareti la
halk bu ıibi bidiseleri okur kalacak. Uyiba bir defa da tanbul Konsolosluğuna bir tel
•• ehemmiyetle takip eder. Matbuat Cemiyetine havale graf çekerek M. (Trichot) un 
Eğer bu haberler yazılmazsa edilerek pzetecilerin de fikir- intibanna mini olunmasım bil-
ıazetelerde btıyllk bir boıluk leri alınmalı idi. dirmiftir. 

Takibat Y apıllyor 
Ayın on birinde Pariı oteli 

sahibi tarafından Profeı6rttn 
gaybubet ettiği kendisine ha
ber Yerildiği halde aldanı et
mlyen Merkez Memuru hak
kında takibat yapılmaktadır. 

Cenç Kız Olmak istedi 
V elada Dakmecilercle 43 

aumarab eYde oturan 18 yq
laruada ha.an Hanım tenttlrdi- · 
yot içerek intihara tetebbOs 
etmif, kurtanlmıtbr. 

Roçilt Ailesi 
Amerikalı milyarder Roçilt 

alleaine mensup bir zat huausi 
yatile evelai p limammua 
ıelmiftlr. Bu zat diba Ye evelıi 
,an mOzelerimizi ziyaret etmiş 
ve eski eserler üzerinde tet
kikat ya1mıfbr. 

Ramon Novarro 
San'atkann Papaz Ola

cağı Söyleniyor 

Şimdiye kadar birkaç defa 
tekrar edilmiı olmaıına rağmen 
meşhur sinema artisti ( Ramon 
Novarro) nun sinemadan ayn
larak papaz olaca;. haberi 
bir daha meydana Ç1ktı. 

Ramon Novarro Mekaikalı
dar. Daha gençken Ramon 
papaz olmak istemiş, IOD

ra bir tesadüfün ıevkile 
sinemaya intiaap etmif, fakat 
elde ettiği muvaffakıyetler 
onun bquıı dGndtırmemiıtir. 
Ben • Hür filminden ıonra bu 
temayül& bllsbtUUn artmıtbr. 
Maamafih bazılarmınrivaye
tine göre bu haber de yeni 
yapılacak bir filim için bir 
reldlm mahiyeti girmek tcap 
etmektedir. 

Temnıuz 20 

Günün 

Kazanç Vergi 
Layihası Hazı 

Ankaraclan Terilen laaberle 
1"6re bütçe encümeni kaı: 
verıiainin umuma, bu ar 
memurlara da tqDllli haldıaacla 
ll1lhayı ha11rla-., verıl .ı. 
tlal Jbde 5-10 .... ,ea4e 5-9 
iacllrmlıtfr • 

VGz Ura1a kadar m&af)alar 
yine S, 2tl lira ....... ...... 

JIH• " - .... ,.... .... Jla ....... ,. 
nya da )'izde 9 keaih"cektir. 

Yeni Bir Mektep AÇ1bJll' 
Aftkaracla rakında ., •n• 

intaat ve uata mektebi açılaca 
llkmektep melmllan ahnacakbr 

Sıhhat şorasmda 
Sıhhat VekAJeti tarafından iç 

tlmaa ~·tınlan S.hhat ~,. 
ruznamedeld meaelelerl bitirmi 
dGn daj'ılmışbr. 

Gece Yarısı 
Şerafettln laminde bir kahv 

el ile ıafar lamall dGn rece Si 
keelde ka~a etmlıler, toför 
mail bıçafJnı çekerek kabHei 
karnında derin H tehlikeli bi 
1ara açmıttır. 

Yalovada Hazırhk 
Gasl HL am aalı rtlnl .. hrl 

mlıl tefriflerl tôaldaak etm 
ılbidir. Seyriaefain MGdilri 
dullalı e. düa y alonya sit 
lau1rhldara bqlanmıfbr. 

Liman Amelesi 
Liman Şirketi amelellncleil 

bazıları tirketin it vermek h~ 
ıunda hakıızhk yaptıjmı ileri 
ıürmGıler, Halk Fırkaıına müra• 
caat etmiflerdir. 

Devlet ŞOrasmda 
Devlet Şuruı tetkillt llyib .. 

una ıöre Devlet Şiıuında Od 
deavi dairesi olacak, aaalarlD 
vuifelerial reia tayin edecektir. 

Lise MUdDrlari 
Ankarada toplanan Uae ve 

Muallim mektepleri lllclürlerl 
diln aon lçtimalanaı yap.,ılar. 
datılmıtlardır. 

Ticaret Uduı Memurları 
Ticaret Odaıı memurlı r1 tim

tliye kada""800 Ura blrlktirmif• 
ler, bu para ile bir kooperatif 
vücuda retlrmltlerdir. 

Bir Polis Mabklll8de 
lbrahim lıminde birini aldür• 

mekle maznun pollı Hilmi Efen• 
dinin mubabm•lne ilin atıı 
cezada baılanlnlf, kurşunun hanrf 
tabancaya alt oldutunun tayinine 
karar verilmlttir• 

Süngercilik MUtehassısı 
lkbıat Veklleti tarafındaa 

bir dnıercilik mltebumı gr 
tirilmiftir. Bu ut Boclram 99 
bavaliıinde ıtıngercilipiz halı 
kında tetkikat yapacakbr. 

Son Posta'nın Resimli Hilc.agesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Topaç 

---
j. o -

1 
2: Huan B. 

elan bir topaç 
mı? 

- Gel bakalup, tu aktar- l 
alal.•, bale itte, bu feaa 

3: Huan BeyiD otlu - Baba, luı topaç 
ki~,. Blylk bir topaç İlterim ben, çok 
bOyOld 

4: Huan B. - itte sana bilyllk bir to.~r.111 
Fazıl Ahmet! Kırbacı yapqbrdm mı, d6 
durur. Bunun kadar d6nek topaç bauu...,.. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hayata Yeni GirecekGençler Ve Aileleri Okusun 1 K ad 1 n ye K a ip j ş [eri 1 
Meslekte Muvaffak Olmak için ~K-o_ca_Ç_o_c-uk_Y_a_p_m_ak ..... 

Pendikte Bir Seb
zecinin Şikayeti 

Pendikt• aebae Hbcm Hamdi 
Ef. yazıyor: 

Üç Şart Çok Mühimdir istemiyorsa! 
Perıembe akıamı, cumaya ha

sır bulunmak için biraz fazlaca 
mal aldım. Üç küfe tutan bu 
aebzeyi cuma aabahı dükkinm 
6n6ne koyarak Htmıya batladım. 
Biraz ıonra belediye memuru 
Saim Ef. geldi. De diki: 

Dera ıenesl ve imtihanlar bitti. Şimdi orta Ye ytiksek tala
sillerini bitiren birçok ıençler, hayat denilen muamma ile karlı 
karşıya gelmqlerdir. Onlar için en büyllk imtihan timdi bq
lamıştır. Hangi mesleğe girmeli ? işte bu ıual gençlerin kolay 

kolay cevap veremiyecekleri bir mütklildür. Biz gençlerin bu 
müşküllerini bayatta uzun tecrllbeler l'eçirenlerin lisanile hal-

1 C«xiet Salih B. 1 Kadın Ne Yapsın? ! . Çocuğunuzu, 
1 

Evli bir kadın, her kadın D 

- Bu küfeleri buradan kaldır. 
Derhal itaat ettim: 
- Peki 1 diyerek içeri aldım. 

Memur Efendi de a-ittf. Saat 
dokuz oldu, dört kOfe karpuz 
1reldl. Bunları da içeri almayı 
dOtGnürken yine memur efendi 
ıeldl. Ayni lbtan yapb, onları da 
aldım. 

Fakat dükkln kGçOktür. Ge· 
len mallarla dükkan dolmuıtu. 
Öğle Ozerl oldu. iki küfe hıyar 
1reldl. Dilkkln dolmuıtu. Ben 
bunlara yer bulmıya çahtırken 
memur efendi tekrar a-eldi ve 
hamallar vaaıtaaile kGfelerl de
nize atbrmıya teıebbüa etti. Bit· 
tabi bırakamazclım. 

Az ıonra batka memurlarla 
1reldi, hıyar küfelerini alarak 
belediyeye naklettiler. Şimdi 

kOfeler belediyededir, iç dafa 
beleCllye relıl beye milracaat 
ettim: 

- Kanun bayledlrl Cevabını 
Yerdi. 

Halbuki bu, benim aermayem
cllr. Bunu abyorlar ve iki defa· 
dır ld ceza yazıyorlar. 

Şu bale nazaran namuıkirane 
it yapmamak mecburiyetinde 
kalacata benziyorum. Halbuki 
diter bası Hnafa bu mümanaati 
ıöıtermiyorlar. 

Hükumetlmden, bir cümhuri
yet vatandaşı ııfatile himaye edil
memi lıtiyorum. 

Bir Amelenin istediği 
Zongu'dak Türk Kömür Ma

denleri Anonim Şirketinin domuz 
ini kuyusunda ameleyi on iki 
.. at çahthrıyorlar. Ayrıca ayda 
bef, alb yevmiyede fazla yaptırıp 
parasını vermiyor~r. Bu işi yapan 
tlrket mühendiılerinden bazıları
dır. Şirketin bu haksızlıkla ali
kedar olması lizım değilmidir? 

Ihsan 

Bir Teşekkür 
Yüksek san' atile musiki zev

kımızı tatmin etmek llitüfkirh
ğını göıteren muhterem dok
tor Cemal Beye ve dinletme\ 
fınatıoı bahtedeo radyo mü
diril Beye alenen teıekklir et
meyi bir vecibe bilirim. 

8alak-1r ekuyuculanaudan 

Veç/ai 

Cevaplarımız 
Ankarada Mersin kıraatane

ainde Sadettin Beye: Bildirdiğ.
ni& meaele müfettitlik veya diğer 
alllıadarlar tarafından reımen 
t .. hklki icabeden bir meseledir. 
Mektubunuzda böyle bir tahki
kattan bahıetmlyoraunuz. 

Tefrikamız : No. 84 

letmiye çalıtıyoruz. 

Bugtlnkil tavsiyeler, memuriyet ve ticaret hayatında mu· 

vaff akıyetli işler gören, gaztemizde de, iktısadl makaleleri in· 

tifar eden Cevdet Salih Bey aittir. 

Cevdet Salih bey diyor ki: duyduğum atkı, çalıımak için 
Meşrutiyetten evvel, tair biSBettiğim ıiddetli arzuyu, 

merhum ( Tevfik Fikret ) İ ara mllba!Ağasız iddia ederim ki 
ııra ziyarete giderdim. Gerek pek az insanlar duymuttur. 
benim ve gerek biraderim idare hayatında çok muvaf-
Mustafa Namık Beyin edebi-

fak oldum. Bunu vazifeye kar;. 
yata kartı fazla merbutiyetimiz v • • 

vardı. Esasen o günün gençliği, 11 duydugum şıddetlı arzu~~ 
bayat ve hürriyetini hep ede- payansız .ve tükenmez vazıft olacağınıza inaıimakhr. Bu ~
biyatta buluyordu. işte (Tevfik ı muhab~e~ıne medyunum. naati ruhunda yaıatanlar için, 
Fikret) ile görllftükçe daima Eakı hır darbı meael Y&lj bayatta muvaffakıyet kat'idir. 

k d
. · .. y k d bak (Aşk olmayınca meık 'olmaz) HAll habrımdadır. Nallıhana 

en ıııne : a ın a mu - k ld 
kak inkıllp olacak bir mec- derler. Ben de bugiinOn genç• kayma am o uğum zaman 

,_ v d' v ·ı 1• ? )erine tavsiye edeceğim en daba yirmi iki yaıında genç mua çıaaracagız egı m " c 
derdim. o da, kendisine mah- mllhim nokta şudur: (1) - Her bir çocuktum. Nazır Talil B. 
auı samimi tiveaile .. Hay hay hangi meslekte oluraanız olu- (paşa) merhuma vedaa gitmiş. 
elmuıın " derdi. nuz, ıtınızı lfıkane ıeviniz, .. ben Nallıhan kaymakamıyım, 

bani bir mısra var. teşekkür ve vedaa geldim. 
Mecnun laen •1 dil, una leyll iDi Gideceğim yerlerde muvaffak Hayata Nasd Girdim? 

lıte ben bayata; Tevfik 
Fikret merhumun yardımile 
(Aşiyan) ı neşrederek girdim. 
Aşiyanın maddi ıermayesi, 

merhum babamızın iki birade
re verdiği senevi tahsil para
sının toplu alınarak vazedil
mesi olmuştur. Biz bir taraf
tan doktora imtihanlarına çalı-

bulunınaı. olacağım ,, demiştim. Merhum-
Vazifesinin lfık ve mecnu- da u elbet muvaffak olacak-

nu olan için de, Leyllyı muva- ıınız, bOtOn fimidimiz gençler· 
ffakiyet her zaman ıevimli çeb... dedir ,, demişti. 

resini gösterir. 3 - Hayata muvaffakıyetin 

ikinci Sır Uçüncll sırrı: her ne babasın 
oluraa olsun husui ve resmi 

2 - Muvaffakiyetin ikinci her işte doğru ve namuslu 
sırrı da: muhakkak muvaffak olmakhr. 

şıyor, diğer taraftan gazeteci-
lik ediyorduk. tki birader s y j 8. A I 
(Aşiyan) 1, 31 Marta kadar alta a~SUD 80~~) lr me e 

•Y neşrettik. Sekız Ev Yandı, Yuz- Demiryollar Doktorunu 
Hiç unutmam: s·ı"'h A ld (AŞiyan) m ilk nüshasında lerce 1 a h 1 Yedi Yerinden Vurdu 

(bugünün gençlerine) diye kü- Samsun, 14(Hususi gecit- Eskişehir, (Hususi)- Demir-
çük bir hitabe yazmıştım. Tev- miştir)- Gece yarısından sonra il ı·d · D yo arı aresı oktorlarından 
fik Fikret ile o günkü Babıali saat ikiye doğru atılan silih Pertev B. bir amele tarafından 
caddesinden aşaği iniyorduk, • sesleri Samsun halkını beye-
kendisine gösterdim; okudu ve canla yataklarından fırlatmıı: yedi yerinden bıçakla yaralan

mıştır. Cinayeti yapan adam 
"aen çok müteıebbis bir adam - Ne oluyoruz? Diye pen· P 
olacaksın?u Dedi. Ben bu teş- cerelere koşturmuştur. ertev B. tarafından müşabe-

b. d de altına alman bir saralıdır. viki hayatim ıç unutma ım, Gecenin ıüküneti içinde ata• 
bill tatlı tesiri ruhumda payi- lan bu ıilih ıeslerinin baş Bu adam iyi olduğunu ileri 
dardır. gösteren yangını haber· ver- sürerek işinin batına g6nderil

Memuriyet Aleminde 
Gazeteciliği bıraktıktan son

ra memuriyet Alemine girdim. 
Ta çocukluğumdanberi arzum 
idare adamı ve Kaymakam 
olmaktı. 325 ıenesi eylülünde 
(Nallıhan) a kaymakam olmuı
tum. Benim idare hayatında 

mekte olduğu az sonra anlatd• meıini iatemiı, doktor buna 
mıftı. tabbi imkan görememiı ve ne-

Ve yine az ıonra aabit olcla ticede bu kanlı hidise olmuı-
ki yangın, Samsunun en tur. 
yllksek noktası olan Kakçil ~===--===-:ıo:::;,;dl9:==. =.=.=. 
oğlu mahallesinde baş göster: . . .mevkiin ~Usaadesızlıgı 
miştir. Yangının söndürülmetı ıdı. Netıcede sekız ev yandı. 
hayli mütkül olmuştur. Bunun İ F ~kat itfaiye.nin gayreti bütün 
sebebi yolların bozuk ve yokut hır mahalleyı kurtardı. Hamit 

IUC~Kllft ıucııı 
Diyaskalosa gittiler. Bunu 

Nermin teklif etmiıti. Orada 
Fahire tesadilf edeceğini tımit 
ediyordu. Onu görüne ne ya· 
pacak? Ne cevap verecek? 
Hiçbir ıey düşünmemitt birşeye 
"•rar vermemişti. Fakat onu 
görmek istiyor<lu. Niçin ? Bu
nu da pek dlitünmedi. 

ta, caz.bandın yanında bir ma
sada oturuyordu. Nadire Ner
mine göderile bir işaret çek
ilişli. Atıf B. bunu da gördü: 

- Allah allab... dedi, size 
birşeyler oluyor ... Gözlerinizle 
telsiz telgraflar çekiyorsunuz, 
etrafta birıeyler araşbrıyorsu-

SERVER BEDi 
Nadire hayret etti: J - Tamam 1 Diye bağırdı. 
- Kim eYlenmedi, çocu- Gelecek. Fakat yarın on va-

~·-? D-- dul 1 Hem purile. Dütilndnm, bu -k--m •....... ucu um ayo ••• -.-
de iki kocadan! çağırmayı münasip bulmadım. 

_ A.... Dlhı geceden uykuıusuz, belki 
_ A. .. yal S6ylemedim mi bir fat.o yaparız, bu gece 

aana? hafif tertip kafayı çekelim, 
_ Hayır. i&zel bir uykuya yatalım. 
- Bana a6ylediDI ıibl ge- Haydi, ıöyle nstllnkörll bir 

liyor. Sen dalt• benim bayatı- I kendinize çekidüzen verin de 
mı öğr,. • ..oemifSİn.. Bir glln J azıcık gezelim. 
buı-'&D ıonana kadar anla- Kadınlar hazırlandılar. Atıf 
Mım. B. balkonda ıslık çaldı. Biraz 

Abf 8. içeri pdi ı ıonra bir arabaya atladılar. 

• 

Nermin bilttın masalara göz 
gezdirmekten kendini alamadı. 
Atıf Bey buna dikkat etmiıti. 
Sordu: 

- Hayır ola, kimi arıyor
ıun? 

- Kimseyi aramıyorum. 
Bir masaya oturdular. Ner

minin Atıf Beyden çekinerek 
etrafa bakamadığını gören 
Nadire, onun yerine, gözlerile 
F ahiri .aradı ve buldu. Uzak· 

nuz ... 
Biraz dütündil ve illve etti: 
- Bizim buraye gelifimizde 

hir hikmet Yar amma... Ner
min iıtedi burasını deiil mi? 

Nermin güldü: 
- Bot yere filphe ediyor

sun. 
Atıf B. bir p111mağının ucu

nu Nerminin çenesine değdirdi: 
- Kliçilk H... Bize de mi 

lolo? Dedi. 
Nadire bir kahkaha attı t 

gibi ana olmak ihtiyacındadır. i y a r e d e n 
Bu ihtiyaç, hem bedeni, hem K 
ruhi bir teıekkülün mahsulü- o r uyun u z 
cltır. Çocuksuz bir kadın ha
yatta yarım kalmıı bir mahluk 
fibidir. Analık en bliyiik zevk
tir ve kadın bu zevk için bir 
çok zahmetlere ve f elik etlere 
katlanmaya Amadedir. 

Fakat bazı bodgim kocalar 
Yardır: Çocuk istemezler. Kan 
ile koca arasında bu meselede 
bir anlaşma yokaa, kavgaya 
batta ayrılığa sebep olabilir. 
Yeni evli bir gencin çocuk 

· istememesi biraz izah edilebi
lir. Hayata yeni girmiştir. Evli
liğin de tadını yeni tatmakta
da. Hayatını, daha başlangıçta 
üçüncü bir vücudun endişeleri · 
Je doldurmak istemezse hak
lıdır. 

Fakat bu bir &ene, veya 
mahdut birkaç sene devam 
edebiEr. Nihayet çocuk ailenin 
büylik bir ihtiyacı olarak ken· 
dini gösterir. O vakit bu ihti
yaca karşı durmaya çalışmak, 
hem aileye, hem de cemiyete 
hiyanettir. 

Ruhsar isminde yeni ev!i 
bir genç l<adın, çocuk is-
temiyen bir kocaya düş-
müştiir. Kocası çocuk 
sevmediğini. çocuk yaparsa 
evden kaçacağını söyliyerek 
onu tehdit etmektedir. Halbuki 
kadın çocuk için çıldıraca!i 

bir hale gel mişlir, bana sc.
ruyor. 

•• Bu: derdi nasıl halledeyim? 
Kocamı nasıl kandırayım? 

Kocanızın izzeti nefsine hü
cum ediniz. Çocuk yapmak 
istememesinin sıhhi bir arıza
ya istinat ettiğini , bu zafın ı 
meydana vermekten çekindiğini 
söyleyiniz. Bu taktik kocanızı 
biraz daha makul olmıya sev
keder ve size mukni cevap 
vemiye mecbur olur. Eğer 
çocuk istememesi bir kapris

' ten ibaret ise, inadından vaz
geçer. Fakat bu arzusu, ikh
sadi sebeplere istinat ediyor
sa yeni doğacak çocuğu iyi 
büyütmek ve iyi terbiye et
mekteki aczinden çekiniyorsa, 
bunlara çare bulmalı, ve onu 
öyle ikna etmelidir. 

Jfo 
Mani~ada A R Be) e: 
Şüphesiz ki koklanarak ıol

durulmuş bir çiçek, taze bir 

- Ayol, dedi, hiç bu hin 
oğlu hine madik oynanıı mı? 

Sonra Atıf Beye döndü: 
- Biz buraya dün Nerminle 

geldik. Benim tanıdığım bir 
genci Nerınine takdim ettim. 
Nerminin hoıuna gitti. Onu 

Çocutunuzdan tikiyet:niz 
varsa bize bildiriniz. Size 
doğru yolu töatermiye ça

htınz. Şikiyetlerini&l Ha
nımteyzeye yazımz. 

Sıcak mevsim, çocuklann 
düşmanıdır. Kızgın glineı 
altında çiçekler nasıl boyun
larını eğer, sörperek söner
se, çocuklar da, aıcaklarda 
dermansız ve takatsız kalır
lar. Onları bu mevsimde 
korumak için çok ihtiyatlı 
bulunmak lb:ımdır. 

Bir defa çocuğun bol 
meyva ve abur cubur ye
mesine kat'iyen müsaade 
etmemelidir. Olur olmaz 
meyva çocukta Diyare ya
par. Bu yüzden çocuk za
yıflar, saranr ve ıolar. 

Keza çocuğa ap yemek
ler yedirmeyiniz. Sıcaklarda 
ağır yağlı yemeklerin baz.. 
mı gilç olur. Çocuğun mi
deJİ bozulur. Hastalığa ia
tidadı artar. 
Öğle sıcaklarında çocuğu 

sokağa bırakmayınıı. Bir 
gölgede veya odada yatı
rıp <linlendiriniz. Mümküme 
uyutunuz. İkindi zamam 
olmadıkça yonılmasma mtı-
saade etmeyiniz.. 
Çocuğa dondurma ver

mek te zararlıdır. Bu sıcak
larda çocuk dondurmayı 
çok sever. Fakat ona ne-
kadar az souk şey yedi
rirseniz, sıhhatini okadar 
fazla korumuı oJursunuz. 

çiçeğe tercih edilmeı. Fakat 
kadın da buruşmuş ve solmut 
çiçekten hoşlanmaz, o da taze 
çiçek arar. Siz onun bu ar
zusunu tatmin ediyor musunuz? 

Hanımtegze -·--....... ___ ........... , .. --.... ·----
TAKVİM 

G&• 31 2~ T emmuz-93 J Hızır 7' 

Arabi 

4 • RebUlevvel· 135) -raklt•es:Anl-vautl 

Gllaeı/09.08 4.45 
Otıe .c.43 12.20 
ikindi 8.41 16.18 

arıyor. 

Atıf Bey: 

RulDI 
7• Haziran • 1347 -va\nt· uanl·Yultl 

Aktam( 2.- 19.J7 
Y ataı 1.56 21. S4 
lmaak .S6 2. 35 

- Hadi hayırlısı, dedi, ba 
da nekadar doğru, Allah bilir 
amma benden niçin gizliyor
ıunuz? Neden korkuyorsunuz? 

( Arkuıvar ) 

DiKiŞ 
BU S 

MAKARALARI 
Sağlam •e ucuzdur. y~de Arayınız. 

OOnya K&pek 

MARKALARA 
Nalça 

DiKKAT 
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Resminizi Bize Gönderini 

* * * Size Tahiatinizi Sögligelim. 

Efganlılarla Y apbğımız Siyasi Müzakere Şa
yanı Hayret Bir Şark Pazarlığı Şeklini Aldı 

Hcuan Azmi 
hayalperesttir • 
Gam ve keder
den mUçtenip
tir. Heyecan, 
hiul macera 

"Jegı Şen ve Foto Hiünü begı ç 
bir arada gönderdiğiniz f 
rafta çehrelerinlz belli 

1 

dir. İyi çıkmıı olanlardan 
"·=~·""·-- rinl gönderiniz ancak o 

kit (bizim nasıl adam old 
mum bilirseniz size aşk o 
IUl'etindekl takdirinize m 
olmaya çahfalım. 

YAZAN: M. KAZIM ve kadm: mevzu 

-38-
du noktaları dtııtlndtıkten, 

dltüadllklerimi de .aylediktea 
90ma kafileye takılarak Emİrİll 
urayına gittim. Bnytık aalonda 
baylk bir masanın etrafına 
dizilerek mukaveleyi çıkarddr, 
aadde madde okumıya bqla· 
clık. İçtimada heyet azaaındaa 
bqka Efgan Emiri, otullan, 
kardefl ve hllk6met ricaH 
...-dı. 

bk dakikada anladım : Bu· 
racla ıark puarlannda olduta 
sibi çekip çekile pazarlık 
edilecekti. Bqta ~mir olmak 
izse kardefi, otullan ve hl
kimet ricali hep bize taraftar 
a&ibıen Emir ailul efrada 
~e birdenbire mlitlüt bir 
lftihaya tutulmut aibi idiler. 

Fon Hentik bu umumi taar-
rm kartısuıda ptırdı. Heye
tinin buraya gelmekle ihtiyar 
~ fedaklrlıtı anlatmıya 
koyuldu ve bir aralık: 

- Hllldlmetimia bu meya• 
W ~ bet milyoa lira nr
fet.iftir, dedi. 

MBukere aiyul nezaketin 
laududaaclan çıkm•fb, Maiala
..ıtan ortıya abldı: 

- Yalan 86ylGyorawauı, di-
t• ~ bağvdı. Siya.ı mlizakere
leriD hiçbirinde ı&rülmiyen 
o&yle bir bAdiaeden sonra aya
l• kalkıp aalonu terkettijimizi 
aaanetmeyiniz. Yerimizde otur-
lak ve milukereye devam 
ettik. ,.. 

M&zakere bitti. Maddeler 
•erinde mutabık kalındı. Bu
au mDteakap emir ayaia kalk
brak beni salondan dıtarıya 
~eh. Bitifik oda da iki 
eec:cade serilmişti: 

- Dua edeceğiz, dedi. 
Seccadelere kapandık ve 

tam çeyrek aaat secde ettik. 
dua ettik.. Emir: 

- Bu muahede iııtallah 
miislDman Alemi için bayırlı 
olacaktır, dedi. 

- lnpllah, temennisile mu
kabele ettim, fakat içimden 
plüyordum. Alman dostumuza 
lütap ediyordum: 

- Fon Hentik Cenapları! 
Sen bu gayri kabili tatbik muahe
denin nasd tatbik edileceğhi
tllşünürken Emir Hauetleri 
lngilizlerle mllzakereye giritc· 
ilktir, bunu unutma! diyordum. 

• Efgan Emiri bir taraftan 
lng ilalere, diğer taraftan da 
Efganlılara karfl takip ettiği 
ayasetin tarafımızdan anlatıl
•amaıma çok ehemmiyet ve
riJor ve bunu temin için de 
bizi imkln nispetinde okıamıya 
plı11yordu. Bu maksatla Har
biye Nuın manuma gelea 
Sipihaalar bir atın bize haber 
flnderttiı 

- Klbilcle balunmaaazclan 
lltifade etmek isteriz. Lütfen 
lmera n zabitammıza ve u
kerimize ele den verir, talim 
J&pbrbr •••ı? Diyordu. 
Alman laeyeti ba teklifi derhal 
bbul etti. Fakat hen biç ol
•aıaa iki iç defa tekrar edll
lleainl bekledim: 

Nihayet it• bqhyarak bir 
.,_ ftll11tl pdea ı_.,....ıı,1.r. 

K161l,•, MılNI•,.,,_,_ .,.,,,,,,. ..,.. 

~ sabitleri Baldat Har- } ,.a bdbua; mektepte süiti.,.. 
biye mekteblndea firar ecı..k .-.. '- a...lncle ..de koD
Efpnietana ıttmif olan jlanu- fwamlar ._.ece1ı, aalaa lwia
tilr muallimi Seyit Mahmut Be1 ele de talimler yapbracaktua. 
ile yine ayal mretle Efpnt.- ite lld el ile aanldam. Elıaa 
tana gitmif olan erkim Uıp ubltlerl •-D• olclalar. Fa
ytbbqılanndan Hayri Bey aaye- kat maaluel orduda hakiki 
ıiade oldukça malftmat iktisap bir inzibat temfnl l•kAaım 
etmişlerdi. Fakat iptidai tahail· bulamadım. itte bir miaal: 
leri mevcut olmadığı için umu- Klbil haricinde manen• 
mi H'f'İyelerini ytlbeltmek yapbnyorclam. Birdeabire yai
kabll olmamıfb. Blnaeaaleyll mur bqladı. Efrat hiçbir ku
tlzerimize aidatımız nzifenin mandaya intizar etmeden bll
ifaat mütklldl. Bu mlfklll yUk bir çıilık kopararak kıfla
ikbham etmek için buit bir lanna kaçblar. Maamafih Gmi-

dimi kesmedim: lanm merak ve 
- Bunu da düzeltiriı, dl- haveale takip 

.yordum. eder. Eşyaaını 

Fakat Fon ~entiğin yaptığı şıklığı sever. 
bir hata bqladığımız işi yan- Moda cereyan· 
da bıraktırdı : lanna tabi olur. Bedii ve selim 

Rualar tarafından Avuaturya zevkten mahrum değildir. 
cephuinde esir edilen ~ç zabit Maddi, yorucu ve tehlikeli bir 
Ue OD bet nefer esaretten ka- it llzerinde uzun müddet ısrar 
prak Kabile iltica etmişlerdi. etmek iatemez. 

.. 
F•nertlt1 S. S. 8 

( Fotofrafımn duclal arzu etml 

Görmtıı geçirmif, bir 
kadınıdır. Ev iflerinde inti 
ve temiz.liif titizlik derec 
•ever. iyilikleri unu 
kadar da fenalığı UDU 

Nadiren samimi olur ve bo 
~Ju hnldlmetl bunlara hilsnD , .. -----------------------1 

ut 16ıterdi, yiyecek yemek Hariçte Neler Oluyor 
'ft yatacak yer verdi. Mnlte- -

::·: b:=:.:wç:ı.ııı;: L on d r a konferans 
nnm•ılardı. Fakat zabitleri ba 

yorgun efradı bersıiln talime y T ı 
çakarmıya bqladı. Efrat kızdı, 8 r ) 0 0 p a 0 ) y 0 
Efıan btlkdmetine mllracaat 
ederek ıtya milıltıman ola-
caklanm taylediler. Efran bn
kameti mlracaati kabul etti 
kendilerine Jul' at ile hediye 
verdi. 

Avusturya zabitleri vak'ayı 
Fon Hentiie heber verdiler: 
Bu zat ne yapaa betenirsiniz 1 

Alman heyeti bir mftsltıman 
hllk6metinin mUttefiki idi ve 
diğer bir mOılüman hllk6me
tinin payitahbnda misafir bu
lunuyordu. Elbette hldiseyi 
ftittiii zaman feylezofane bir 
\~~~~tlmle ıtlltlp geçecekti 
~mi? 

( Mabada yann) 

(Bqtaralı 4 Gncil sayfada) 

Doyçe Oriyent Bank 
lskenderlye (A.A) - DByçe 

Oriyent Bankın lıkenderiye 
ıubesi Maliye nazın ile Alman 
ktlk6meti arasında yapılmakta 
olan mnzakerelerin devamı 

mllddetince gifelerini munk
katen kapamıya karar ver-
miıtir. 

Amerikamn Alllnları 
Vqington, 17 (A.A)-Fede

ral Rezerv Bank, Altın ithall-
tının haziran ayanda 156 mil
yon dolara baliğ olmu1 oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

marktır. 

Reischbank'm Vaziya • 
Berlia, 17 (D.A) - R • 

bank' ın vaziyetine 
evrakı naktiye ihracabnm 
döviz olarak karşılıj1 1 g( 

ytlzde 35,8 dlr. Geçea 
y&zde 44,8 idi. Alhn ve da 
ihtiyat miktan 1,490 mily 
dur. Yani 302 milyon no 
dır. MOtedavil banka kaime 
5()milyon artmıı, 4,161,800, 
baliğ olmuştur. 

GönUll u Ameleler 
Berlin, 17 (A.A) - lmpe 

torluk meclisi, ihtiyari m 

1 
Rıhtım Şirketi 

Bugünün Meselelerinden · 
-------------------------------lmüyazınıSabyor 

Alman Matbuatı Ne Diyor? 
Berlin, 17 (A.A)-Gaıctcler 

Almaoyanın Paria ve Londra 
konferanalan:ıa iıtiraki bahsin
de ihtiyatlı bir lisan kullan· 
maktadır. 

maddesini kabul etmiftir. B 
dan sonra nahiyeyer, ıön 
ameleye muvafık bir para 
kabiliade gıda ve mesk 
tedarikine mecbur olacaklar ServetMembalanmız (Bq taraf. ı laci .. ,,.d.] 

Bugiln transit ticare -

N İçin işletilmiyor ? :_ t::ınm=w;~ee!:-: 
Hltep Pire limanının çok asri 
bir tekle ifrağıdır. Şarkla ıarp 
aruındald transit itile allka
dar olanlar Pire limanım ter
cih etmektedirler. 

( 8q tarafı t inci aayfada) 7 - Madenlerimize talip 
Bunlann istihsal ve inkipfı- ekseri ecnebiler makamab ba
nan temini bugiinktı Tllrki- riciyemizden hiçbir suretle 
yenin on misli bir memleke- ticari ve ilini maldmat ve iza
tin teali ve teklmnlnne klfidir. hat alamadıklarından, lstanbula 

2 - Bu husustaki hakayı- muvualatlannda T okatlıyan ve 
kı ispat eden vesaikı fenniye Perapaluın mahdut aalonlann
Avrupanm bilytık merkezle- ı da. mal6mllleaami eıhuın de
rindeki sınai, malt ilmi mil- illetleri ile bqhyan mOnase-
essesatta muhtelif eserlerle batlann verdiji fena neticeler 
mevcuttur. bugllne kadar allkadar hiçbir 

3 - Buna mukabil resmi ve makamın nazarı dikkatini cel
ilml müesaesat ve makamları• bedememiıtir. 
mızda maalesef bu hususa 8 - Mevzuab kanuniyemiı 
r.ıiltedair mliabet ve kanaat- 15 kwıqluk bir iatida pulu 
babş vesaikı lhıma hemen ilcret masrafı üe baılıyan 
yok gibidir. muamelAtı kırtasiyeden ıonra 

"İtte bu ilmi YHaikin fik- her ferdi bir maden aahibi 
kıldıtından bu mesletln ek.eri 

danı servet membalanmızm salikleri nachil ve parasız 
kıymet ve ehemiyetlerini mem- kimselere munha1ır kalmakt&, 
leket için meçhul bırakmıfbr." bu yllzden memleket tadadı 

4 - Bugftne kadar idare ıayri kabil maddi ve man.S 
adamlarımwn biç birisi ma- zararlar ı&rmekte ve envu 
denlerimize IAyık olduju maceralar meydana ıelmek· 
ehemmiyeti verememit bu tedir. 
hususta en klçnk bir mesai 9 - Memleketin bu derin 
programı tesbit edilmemiftir. babı gafletine ve ayni za-

5 - Maadin kanunlanmız manda Avrupalılann zihniyet
çok ~eski ve çok aobandır. lerine vlkd olan birçok tu
lm.r edilen proje halindeki feyll kiıueler, dalavereler çe
kanun llyibuı maalesef bu- Yirmekte ve memleketin Üem
,a.e kadar İatİf&r edememiftir. miyetaiz iatifadelerine mukabil 

6 _ Madenlerimizin tetkik btıyt\k servetler yapmakt&dır-
lar. 

ve itletilmeai için memlekete Bu dokuz maddelik muhb-
6tedenberi plmekte olan ec- ra bize maden iflerindeki yol
nebilerin dabib idarelerimizin auzluklan hiillaa etmektedir. 
muhtelif ıuababnda uğradıkla- Bu maddeler ayrıca teferrua
n filmli muamellt ve mllfktı-

1 
tile izah edilecek ve servet 

llt hariçte fena •• zararlı membalarımwn niçin muattal 
tesirler bırakm11br. kalclatı ispat olunacaktır. 

Bu m~aelede en mlihim id
dia ıudur: Rıhtım Şirketi az 
masrafla çok para kazanmak 
yolunu tutmuı, limanı ihmal 
ebDİf, bunun neticesi olarak ta 
transit ticareti elimizden git
miftir. 

Biz bu iddia etrafında 
tahkikat yaparken Rıhtım 
Şirketinin mllhim bir açıkg6z
lll11lğDntl haber aldık. 

Şirketin eald Osmanlı Ha
kumetile yaptığı (80) senelik 
mukavelenin bitmesine daha 
kırk sene vardır. Şirket son 
vaziyette ziyan ettiği veya az 
kazandığı için imtiyazını bükü
mete satmak teıebbilsllne gi
rişmiştir. Fakat eldeki muka
vele, ıirket lehine olarak 
okadar lht:iklldir ki imti
yazı bllkümete sattığı tak
dirde memleketle allkuı 
tamamen kesilmlt olmıyac:ak, 
imtiyaz mOddetinin hitamına 
kadar bftkumetten senelik 
gayri safi bamlabn ytlzde sek
senini al•ak hakkına malik 
olacakbr. Yani blkümet çalı
t•P ujrqacak ve sene niha
yetinde cebinden de para ek
leyip Rıbbm Şirketine verecek
tir. Ne mnkemmel, deiil mi? 

Tabii tirket bu tOfebbllste 
yaya kalmıı ve htıkftmet bunu 
kabul etmemiftİr. 

Şu halde ne yapmak llzım
dır? Allkadarlarm fikirlerine 
ıare transit ticaretini tekrar 
kazanmak için lstanbul dn
nıada asri bir Umu yapılma
lıclar. 

Hnkümet mebafili, her iki 
tarafın da bnynk bir htisnil 
niyet bealemelİ llzımgeldiği 
fikrini gizlemektedir. 

Londra Borsasmda 
Londra, 17 (A.A) - Açılıı· 

taki kambiyo fiatlanna göre 
Berlin Qzerine 1 isterlin 20,56 

Kapanan Banka Hakkın 
Cenevre, 17 (A.A)- De 

Şücuı, Cenevre Bankaaa al 
hine vukubulan bir fik'yett 
müddeiumumiliği baberd 
etmtir. Bankanm idaresi hus 
sunda kanunun mOdahales 
istilzamedecek bazı ahval 
kubulmut olduğu 86yleniy 
Tahkikata bqlanmıfbr. 

~--------------.. ·•· 
Alman Bankalan Mü 
tazaman Para Veriyor 

(Bat tarafı 1 inci aayfada ) Ticare Mlld&ra Muhsin 
da bulunmay~ muva!ık ~ör~üş- dün bir muharririmize fUD1 
tür. Maamafıh vazıyetı, Tilrk söylemiftir. 
piyuası aleyhine halletmemek "- Doyçe Oriyent ve Doy 
için bonolar mukabilinde para 1 Bank Müdilrleri benim 
verilmesi muvafık g~rülmüşlür. i tamla lkbsat Veklletine b 
Dün Doyçe Bank Z·r~at . ~an- istida verdiler ve tediyatlan 
kasandau bono m•JKabıhnde para buluncaya kadar te 
bir milyon üç yüz bin Türk ettiklerini bildirdiler. 
lirası almıibr. Bu, bir mnaaade talebi m 

Bu suretle mevduat Ahip- hiyetinde değildir. Bankal 
lerine alacaklarının tamamen bu istidayı doğrudan doğruy 
tediyesi kabil olmuştur. Diln Yekilete verebilirlerdi. Faka 
tediyat saat ( 17 ) ye kadar benim vaartamla verdiler. B 
devam etmi~tir. de kahul ettim ve Vekllet 

Döyçe Oiryent -Banka da gönderdim." 
z milyon lira kadar tediyede Geç nkte kadar fktısa 
bulanacaktır. Bu banka Ziraat Veklletinden ba bmuata hi 
Bankuına verilmem icap eden biriı'ar vuku bulmamııbr. Zira 
bonolan hazırlamaktadır. Bir Bankasının ıhterdiği stıbule 
ıazetede bu iki bankanın tatili Alman ltanlr mDdlrlerini ço 
cltlyan etmek için Ticaret MI- memnun etmiştiı. 
dtırll vaııtuile lktısat Veklle- Diier taraftan lwnplyo bo 
tladea mlaaade ittediğini yaz- .euma ı.ı-. m&l6mata uza 
IDlfb. Ba, dojru dejildir. Doyçe mark ,Oktelmı,. dnam etmek 

Oriyent ve DoyceBank Miidllrleri tedlr. Din Loadra ~da 
bu huauata biu dediler ki ı ( 20,60 ) ta maamele l"'"""ltr 

- Bınk•lanmas iflAa et- tllr. latanbul bor1&11nda mar. 
mit delildir ld veklletten tatili llzeılne maamele eereyaa et-
dllyua karan isteyelim." memittir· 



20 Temmuz 

Her gün 
Yeni 
Kanunun 
Sakat gerleri ._ ___ M. ZEKERiYA 

Matbuat Kammumm muad
del ıekll dllndenberl Meclis 
eDdbnuı.rinde tetkik edil
mektedir. Yeni proje 1871 ele 
Japılan Ye Abdillhamlt zama-
..ıa tatbik edilen Matbuat 
Kanumma niabetle daha tld
detlidir ve matbuat hllrriyetinl 
daha ziyade takyit etmektec6r. 
Clmhurlyet devrinde yapdu 
bir Matbuat Kanuauama tefdit 
edilmeli, herhalde ileriye el+ 
n c1eiiJ, geriye dojnı abllDlf 
.. adımchr. 

Yem Matbmt Kanumna 
llati911 eöiii ,... blldbnlerde 
ele, msthaill laayabmn lmMlll 
ptlerfnl, .. ....,..._,. ..... 
- hatlanm ilu..ı etmektea 
..atwellit bul Rkatlıldar 
...U. Bmlan da madcle .-. 
ele kaydetliyoram. 

• 1 - Eald kanada pzete 
pim' + iclD bet ,.. .. 
depozito Jllbrmalr ...... 
bllt lttiWtllana edaya .... 
bnlılı Mr Md'.ttl. Clmlıarf
yet ............. .. kaydi ipka 
etmesi mtlmldln deiilclr. Çfln
kl .... ça1rana• bir ... 
...,..... lllllfm ~ blHllD .............. ....... . 
Ulda .... ,. • takjlt ... ....... ...,........,. .... 
.......... fallr tmamakbr. 

Eczane ..,a &r. ..-• 
llliJ• ., ...... ....... 
ela bir pzet8cl ..... • ... 
cllflarta mbhat we lrıayatlarile 
oynamaktadır. Onlardan bayle 
clepomto iltemek clmhuriyet 
reii..W.. •fdmcJea ıeçmif 
midir? 

« 
Guete çıkarmak, "ef& JUi 

itleri PdM .laH-ak 1cin •tt• .............. 
t.lir. 

S. laa,.tl koymak, nteM,-
lan IB tahlil flrmif " ıBr
memİf diye ild mda apmak-
br. Kendi bndilerine yetitmif ..._.., .j Hltr ftldtr ki, 

llitaWI ...... ~ 
.._. ,alaleldirler. 7.iya Gak 
Alp .,. Wllaadqlardaa Wri idi. 
Zl,a Glk Alp Pi bir .o... 
vere pzete pbnulr laaldn 
........ ...., •'t w•? 

' ..... Ant ..... llaJlk ıa· 
....... birçoldmn ... 
•l'•ikten badi kendine ye
tlflllİI ldmseleıdir. 

• Y eai kanuna glıe " ller 
pı:ete veya mecmuamn Befri
pbndan dofan meı'uliyet yazı 
itleri alJIMl ile o pzete 
YeJll mecm11a11111 ..bihine 
lllltir • ., 

Sahipleri meb'us olan gaze
teler mahkemeye çekilemiye
celderi için mes'ul de edilemez
ler. Onlar mes'ul edilemeyince 
ayni dlrllmdea dolayı yazı 
illeri mltdlrlbılu ele mıha· 
keme ve mes'ul edilememesi 
•·mıelir. o halde btt.ID bu. 
tahdidat Jahn muhalif pz•· 
leler ıp.. midir? .. 

Yeal bnancla 111 byft ta 
nrdır: 

"Gazet• ahata nk'alan
-. ..,.,W •ahaW ea blylk ........ _..... ........ 
U. nepedeWBrler. SatWarm 
.. mllltelürleda relbn'-1 ..,. ............ 

Hele bu madde ~ 
lla bı,.a..ı olanlar &rafmdla 

u . Guete 

1 Son Posta'nın Raônli llalcalesi 

1 - ~ bir ad- ... ,.. ı 2 - Eline fazla para ~ atla- 1 3 - Fabl ...... bu &ala ,... ı. claba 
geçtiği aman Dk ene! h-••mla uıml - • miktar sarfedeceği hakkında ziyade getirici ve faydah ıeyler tedarik 
lbtiyaçlarmı tema eder. Wr bide yoktur. etmektedir. Akıl takdirde iıraf edilmiı olur. 

•• •• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

-B i R C i N AY ET ı 
Din~ Çıktı, 

Bagiin Ôldüriildü 
...... ıi ( H.11. ) - .... 

mı ı. Ylllllk kl,tadw IWa-

met otı.a Hma ·-- .. 
gla ..... •..-+m·•· ..... 
talda, ......... ~ 
kWıpffnE&.-. .. ..... 
kU111D1 akdtl •• ona ilim 
qk .al.; ~ -- wasiyeti 
zevcill9 WldlrdL 

Buna kızan Halit, Ha ... lora 
davet etti. Halit Haıaaa kil.
mlftl. U.- plillce .aldn
dıiı yerden çıktı n llzerine 
....... edılftk 8-nı .... 
ile ... , ••• , .... ,., 
öliıllr& Katil yak••da. 

Üzüm Müşterisi 
lsveçliler 4 Milyon Kilo 

Üzüm Alacak 
lsmir, .. __ t~· ı:.
~ .., .. ~"ta.ıre .... 
Da lftlP d6rt mil1oa kilo 
yq iiz&mle bir miktar incir 
satm alacakbr. TUc:carla tema
sa geçti. 

zabata vaka'lanm da , ..... 
dıktu, gllDQn vak'alanna ait 
reaimleri basamaclıktaa aonra 
gazete olmaktan ~kar. O n
kit pae\eleria n.mi ceride
clen faddan .,. ...... 

Ba -ddeyi koyanlar, aaze-
teciliğin bGtüa dtinyadald ia
kitafını herhalde kAR derecede 
yalandan takip edememiflerdir. 
Diinyaınn hiçbir yerinde gaze-
teler zabıta vak' alarını iate
ch1deri gibi yazmaktan mene
dilmemiflerdir. 

• Yeni kanm ~ 
"Hükiimetin lluvvet, a&fuu. 

ve mali itibanm ıarACak, pa
, ... lnymetİllİ dltlncek ya
zdarla, uydurma havaclia Dllf'" 
redenler cezalancbnlacak, bu 
tekerOr ederse razete kapah
lacaktır. n 

Gbel, fakat hir ,.... ... 
ldhnetia bvvet, dfuz ve mali 
itiban'll aaraıp l&l'lmadığı naml 
anlafıhr? Burada hllldlBa ver
mek itin bllamlan miyar ne
dir? M1cerret tabirlerle kana 
yapmak w ceular taJia ebnelc 
dojru mudur? 

-tr 
HaMu ,... Math.t ıc.... 

... ..tbuat lllrriyetiai te
mindea Iİ~e takyit PJ._ 
yapılan bir kanuna benziyor. 
Bu ıerait dahilinde haıtm 
muvafık. muhalif blltln mat· 
buat -''- ...... den 
uzaldqtırmak, ve bug6n)dl 
psetelerl kapamak llznllıe&r. 

Hllml .e.ilden ne.le p-

Yeni Bütçeden Sonra Kaç 
* * ~ Memur AÇılcta Kalacalc? 

• • 
ister inan, 

• • 
ister inanma/ 

Aabra.._ 1uılı1eıı 
"Burada bir Halk Ob-

ma Salonu vardır. Bu 11· 
loncla fimcH,e kadar bi
tin gazeteler bulunurd .. 
Soo zamanlarda .. h.Lif 
gazeteleri kalclırdılar. Bu 
auretle salon halka yahu 
bir tarafın fikirlerini Def· 
re delllet eden- hir nllta 
..... ptirildL 

Yiae burada Maarif 
Veklletl binaımın albacla 

U8HllDI bir kltlpaae Rr
dır. Buraya birçok aenç.
leı gelir. yeni harfle ba
lılmıt kitaplar ararlar. Fa
bt maatteeunf tek bir 
kitap bile 6ulamazlar." 

Maarif V eklletiain hal
ka açhjı kntlp.- ve n
lonlarda blyle oluna, .ar
fık Maarif V eklletinin yelli 
harflerin tamimile al&ka· 
dar olchıpa, 

çeak ~ ... Wr -
- 1~ ...., .. 
.... , nutmek bla kat 
mlnccalabr. r-------------------.... --------~---..,;.~~~ 

l iDAM IARARI 
lz1ninle 29 Mamunlu 

Dan Neticelendi 
..... •• (H.11.)- Seneler

ce Riılıa ............... kes· 
..... klJ • ±, " yakmak 

Ye sllli tePiMf ,.,..ktan ·mu
ma 29 Riseli maznunun Ağır 
cezadaki muhakemeleri neti
celesadi. Aziz ojlu Kadir idama 
(iZ) arhclap içer, dlrder ve 
onar ... afu' hapse malık6m 
edildi. Difer on altı kiti de 
lııenet elli. 

Vakalat Emrine AllDdt 
Aakma, 19 (&mai) - H.. 

riciye liyal ..... viri Supld 
Ziya Bey Vekilet emriae U.. ..... 

Bir Haydut 
Sahte isimle Amelelik 
YaplJ'ken Y.aalh .. -lilıair. 19 (H. il.) - Ço-

namda eıkiyahk edea .mePur 
Am t>ğlu Hu& luıird& sahte 
iaim albnda insaat amelefiii 
yapıyordu. Karpyaka zabıt• 
tarafuıdan 1a1Wandı. Çoruma 
gönderilecektir • ---DarOlfllnun Bntçesi 

Ankara. 19 ( H. M.) - Da· 
rülfünun bütçesi için aöriifm.ek 
iiure Hukuk fakült.eai reisi 
Tabir B. bura1a geldi. 

lilft 14 )'ol haşmithendiai> 8 
(70) lira ma8flı baş mlhendis, 
58 fea ftıemunı, ~ yol nre
muru. 

lkbRt \İ'elrlletinde 18 orman 
mllbendisi, 4 muavinlik, ıs 
muayene baytan, 9 muavia 
batyar, 4 6danbk memuru. 

Limanlarda İstanbul Ticatetl 
Bahriye fen mtimeyyizi, t idare 
azası, 1 istatistik katibi. lstan• 
bul Liman reisliğinde 1 mua
vin, 1 kontrol, 10 liman 
memura, t liman re~ 9 liman 
memuru, İzmir T"ıcareti B~ 
kltibi. 1 fen memuru, 1zıDir 
limaamda 1 muavin, 1 liman 
memuru, 3 reis, 4 memur. 

Posta ve Teı,r.fta 10 fen 
mllfettip, l &q mildir, Z katip. 
1 zlauibi ._•.ı. 14 mi il • 
bir de llllt INlt .. mmw. 

Bir Zllula Haberi 
Nevyork, 17 (A. A.) - Ga

ayaquil'de fitWetli Wr zelzele 
olmQflur. Bir kiti almlt. Wr
çok kfP yaraluamıfbr. Biısok 
bina. tamaaea laarap oı.....-. 
• meyanda w~ dairell 
ır. lld ldlfae ele ...... 

Sözün Kısası 
ıWündeTecahmızın çok
lugundan dercedileme-

1 miştir • 
İkbsat Bütçesi 
Göriişiiliirken 
(Bat tarafı l inci ıayfada ) 

Miflt Mlldafaa BBtçni 
MiDr mlldaf'aa bDtçeai g&iİro 

ftllDrken Mazhar MOflt Bey 
bllfçede yapılan t l milyoıdul: 
tuamıftan fiklyet etti. Vekil 
Zekli 8. nziyefin enc:liıeiJI 
mucip olmachjm dylecli ve : 

- ?Irk ordum mlllr:emael
dir, dedi. 

Ordu haklandakf _.,. 
Mecliste ficlcfetli alkışlarla .... 
şdandı. 

Vekil Bey .,....ca ukerlel9 
fenni, imi amel ziraat cfeıw
leri verilmem hakkınclati ım... 
nun tatbilı eclldijiıif bildfrif 
ve la •Waa la-ell ima 
-.. 44.m&.aaa. kW. --
3.4:11.814 .. ...... ._ 
1.880.540. ..a.ert ~ 
~ 3,317,417 ve llllrila • 
~il ıa-ı t1a ac..ııı u.. 
.a..ı..1>u1Millli 

lleclia yana .... - .... 
u.. , .......... Jİ ....... ::i,.11 

kik eıllecek ,,. - ~ 
mllzakereline devam eclec n' ,,_ 

Müthiş Facia 
İsviçreııiıı Güzel Kaclmi: 

Nuıl Ôldü ? 

90 .......... lna"f 
~jelllijl-...... 

homlmat. --- --bkt• ..... m...,. 
clofl4ı ........ ha 
arkada cJ.ran 2514 .... _. 
otomol>Re prpmıfbr. 

Neticede otomoMI 
uframıt. fakat n:t.m 
kaımışhr. Tramwayı va 
kqntrolu Abdullah Efencll 
letmiftir. 

3 Esrarke' Yabla 
Ankara, ,9 (H.M.) -

lanlcapıda esaıbane 
(3)..-.rk11 ........... 
landa. 
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-8:-;~-;~-~~:-erler_i 1 APTALLAR BAZAN DAHİY ANEıı::;r;eler Oluyor? 

Bir Katır 
Yavrusu 
Barhnda Bulunan Bu 
Garip Hayvan, Sahibini 

Zengin Etmiş ... 

Barbn, ( Husuıi ) - Tok
makçılar köyiinde Palabıyık 
Bekir çavuşun kısrağı beş 
ayaklı bir katır doğurmuştur. 
Hayvanın üç ayağı 6nde, iki 
ayağı da arkadadır. 

Sadık usta ismindeki nalbant 
bu garip mahluku Bekir ça
vuştan 20 liraya satın almıt ve 
meraklılara 100 para ücretle 
seyrettirmiye başlamıştır. Sadık 
usta bu usul sayesinde haylı 

para kazanmışbr. Bu garip 
yavruyu burada çalışan bir 
Bulgar satın alıp memleketine 
götürmek istemektedir. 

Sui istimal Şikayetleri 
Bartın, (Hususi) - Yapılan 

birçok şikayetler üzerine Zon
guldak defterdarı Halil Bey 
belediyenin hesaplannı tetkike 
memur edilmişti. Halil B. tet
kikatını bitirmiş, hazırladığı 

fezlekeyi villyete vermittir. 
Suiistimal hakkındaki ıiki
yetlerin varit olmadığı anlaşıl
mıştır. 

Çif çile re Bir Tamim 
Adana, ( Hususi ) - lktısat 

Vekaleti mıntaka ziraat mü
dürlüğüne gönderdiği bir tez
kerede Arpa mahsulünün 
taş ve toprak karışık olduğu
nu, bu yüzden ihracatta rağ

beti kaybetmek tehlikesine 
maruz bulunduğunu, buna çif
çilerle tacirlerin dikkat etme
lerin! bildirmiştir. 

Fransız Tayyareci Mahkum 
Tarsus, (Hususi) - Geçen

lerde burada yere inerken bir 
çocuğun ölümüne sebep olan 
Fransız tayyaresinin pilotu Al
fret Bekler muhakeme netice-
ıinde bir sene hapse, 30 lira 
para cezasına ve 1500 lira da 
tazminata mahkum oldu. 

Ceyhanda Yangın 
Ceyhan, 19 (Hususi)- Aym 

on beşinci gUnti saat bir bu-
çuğa doğru kasabanın şarkı 
ıimali kısmından bir yangın 
çıkmış, Mübadil Yahya Ef. nin 
evine ıirayet etmiş, iki saat 
kadar devam ettikten sonra 
yangın aaran ev yıkılarak ateş 
ıöndürülmüştür. Yangının bu 
kadar devamına sebep kasa
bada ıu bulunmaması, Ceyhan 
nehrinin de yangın mahalline 
uzak olmasıdır. Fehmi 

Tarsusta Hastalık 
Tarsus, ( Hususi ) - Son 

giinlerde burada birkaç me
nenjit vak'ası görülmüş, derhal 
tedbir alınmıştır. Bu tedbirler
le hastalığın önüne tamamen 
geçilmiştir. 

Bu Seneki Buğday Mahsulü 
Cebelibereket, (Hususi)- Bu 

bavalide buğday mahıulO, ge
çen ıenclere nispetle bir mik-
tar noksandır. Yerli boğday
larımızın bir kısmına kınacık 
hastalığı arız olmuı, bu yüzden 
mahsul yarı yarıya kaybolmuş-
tur. Esasen bu ıene Ceyhan 
ve Seyan nehirlerinin tuğyanı 
tarladaki mahsulil mahvetmiıti. 

Pamuk kozalarına da bir 
kurt musallat olmuı, buı 
zararlara sebebiyet vermiıtir. 
Samsun Takımı Trabzonda 
Samıun (Huıuıi) - Samıuo 

• •• • • 
iŞLER DE GORURLER ? • 

Öyle Aptallar Vardır Ki Okuma~ Bilmedikleri 
İçindeki Bütün Meşhur Vak'alan, Bir Hesap 

Halde Bin Sene 
Makinesi Kadar 

Süratle Hesap Yapmayı Bilirler. 
Bunlara Aptal Dahi Derler 

... 
Almanga limarlıanelerinıle lıut•nın 6;,; o,•11 
•snasında ognanan 6iitiin kaf ıtl11rı, w herh•ln 

Tl••rlaaMtl• haan hada•• 68gl• 6lr Nndıf 11 

lıangi kdlıdı ognadılını 6lll11or. , 
luıparlar. Deli oraıl• goralııncıg• kadtu 

· didinir. Sônr11 lcenılln• ı•llr. 

insan dimağı kad:ır meraklı 
bir şey yoktur. Bazan işlemez 

görünen bir dimağın diğer bir 
sahada akıllara hayret veren 
ne büyük harikalar yaptığını 
görüyoruz. 

l ıaylediniz mi, derhal duayı 
okuyuverirdi. 

Buna benzer, bir huta da 
Alman timarhanelerinden birin-

Dimağ henüz tamamen tahlil 
edilememiştir. Dimağın nasıl 

. işlediğini tamamen hallettikleri 
gün, belki de en büyük mu
ammalardan birini halletmiş 

olcaklardır. 

Meseli geçende Viyanada 
umumi harpte kafasından ya
ralanmış bir askere ameliyat 
yaparak beyninden kurşu-
nu çıkardılar. Bu kurşun 
dimağm uykuyu idare eden 
merkezine tesadüf etmiş. 
Kurşun çıkınca dimağın o 
kısmı işliyemez hale gelmiş. 
Ogün bugün bu adam uyku 
uyumuyor ve uyku ihtiyacını 
duymuyor. 

F ransada yine dimağından 

yaralanan bir kör oluyor. Kur
şun göz sinirlerinin : merkezine 
girdiği için asabı bozuluyor ve 
adamı kör ediyor. Fakat kur
sun çıkarıldıktan sonra gözleri 
kör kaldığı halde, adamın önU
nU, arkasını, sağını ve solunu 
gördüğü anlaşılıyor. 

Kapah gözle etrafında o
Jan biten her şeyi gören bu 
adam, derhal muayene ve ne
zaret altına alınıyor. Hatta 
geçenlerde Pariste kalabalık 

sokaklardan birinde bu kör 
adama bir otomobili idare 
tecrübesi yaptırılıyor. Adam, 
otomobili muvaffakıyetle ida
re ediyor ve hiçbir kazaya 
ıebebiyet vermiyor. 

Timarhanelerde bunlara ben
zer daha birçok garip vak'a-

Dimağımızda 
milgon lıücegre 
t1ardır. Bu hücey· 
reler asaba bağlı
dU'. Ba itibarla 
be,qni bir telefon 
merkezine benze-
tirler. Eğer tele
f on merkezinde 
cere.van kesilirse, 
bütün muhaberat 
bozulur. Dimağda da bögledir. Merk~zin bozulması 

bütün sinirleri altüst eder. 
lara teıadüf edilir. Bir uzvun çlik kafalı bir aptaldı. Ne 
kabiliyetini anlamak için, ba- okumak, ne de yazmak bilirdi. 
zan onun bir anzaya uğrama- Birşcy üzerinde iki dakikadan 
sı icap eder. Dimağda böy- fa:ıla dikkatini tevkif etmek 
ledir. Dimağın bir kısmı arı- mümkün değildi. iki kere iki
zaya uğrarsa, diğer kıımında oin ne ettiğini bile söylemiye 

ıampıyon takımı, Trabzon mühim bir inkişaf görülür. muktedir değildi. Fakat bu 
ıampiyon takımile bir , maç İngiliz doktorlarından biri adamın akıllara hayret veren 
yapmak nzere temmuz yirmi timarhanenin birinde yaptığı 
d T b b k bir hafızası vardı. Hastaneye 6rtte ra zona are et tetkikat üzerine birçok merak-
d kti ıenelerdenberi gelen giden has-e ece r. lı vak'alar toplıyarak mufaual 

lzmir Maçları ~ bir kitap neıretmiştir. taların iıimlerini, gelip gittikleri 

İzmir (Hususi) - Bu cuma Bu kitaptan bazı vak' alar 1 tarihleri tam bir sıhhatle bi-
yapılan maçlarda Karııyaka naklediyoruz: lirdi. Ayni zamanda kilisede 
Altayı ( 2 - J ), Altınordu da "Biltün hayatmı timarhanede okunan dualann hepisini ez
Şarksporu (5 • ı) yenmiılerdir. ıeçirmlt bir hasta vardı. Kil· ber bilirdi. Dua [numaraıını J 

de görülmllştilr. Bu adam, 
oyun oynarken bütün oyun 
mflddetince kimin ne kAğıt 
attığını bilirdi. Adeta oyunu 
açık oynar gibiydi. Bu yüzden 
hastalar bu adamla oynama
mıya yemin etmişlerdi. 

Bazı büyük adamların da 
bu kabil araz gösterdiğini 

ıöylerler. Meseli Sabık Ame
rika Reiıicümhuru Vilson bun-
lardan biridir. Bu adamın 
dimağı bir noktada kat'iyyen 
itlemezdi. Keza meıhur Niyo
ton müthit unutkandı. Hafıza-

ıı hemen de hiç işlemezdi. 
Dalııın adamlar ekseriyetle 
bu ıınıfa dahildir. Bunlann 
dimağlan bir noktada kuvve
tini ıarfeder, diğer kısımları 

ihmal eder. 

Bunlara dimağları bir ray 
üzerinde iıliyen kimseler derler. 

Bizim unutkanlığile meıhur 
Emrullah Efendi de bu sınıfa 
dahildir. 

Timarhanelerde bulunan ap
talların çoğu, bir sahada yük
sek kabiliyet gösterirler. Bun
lardan bazıları meselA bin se-

ne içinde geçen bütün mühim 
vak'aları size sayıverirler. Bir 
kısmı da vardır ki faraza 
375 ile 28 i on saniyede dar
bedip ıiıe bir makine aada
katile neticeyi bildirirler. 

Bütün bunlar aptal dAhiler
dir. Bu aptal dAhilerin tetkikı, 
dimağ kabiliyetini anlamak 
itibarile meraklı neticeler ver-
mektedir. 

lstanbul TenezzUhU 
Balıkesir, (Hususi) - Burada 

İdman Yurdu tarafından lstan
bula bir tenezzüh tertip edildi. 
Tenezzüh 23 temmuzda yapıla
caktır. 

Konferansı 
Toplanıyor 
Fakat Fransızlar Kon"' 
feransın Neticesiz Ka
lacağını Söylüyorlar 

Paris, 17 (A.A) - Başvekil 
M. Laval Alman Başvekili M. 
Brüning ile Hariciye Nazırı M. 
Fon Curtiusu'un yarın öğleden 
ıonra Parise geleceklerini lngl· 
liz Hariciye nazırı M. Hender-
ıona bildirmiıtir. M. Lavalı 
Almanyadaki mali buhran bak• 
kında dün nazırlar meclisinde 
yapılan mllzakere hakkında M. 
Hendersona izahat vermiştir. 
Biraz sonra M. Laval İtalyanın 
Paris Sefiri M. Manzoniyi kabul 
etmiş ve pazar günü Londraya 
gitmek üzere Paristen geçecek 
olan İtalya hariciye nazırı M. 
Grandiyi İngiliz, Amerika, 
Alman ve Fransız nazırlar ara• 
ııoda vukubulacak mükaleme-
lere iştirake davet etmesini 
sefirden rica etmiştir. M. 
Laval, Alman, . İngiliz, Ameri· 
kan ve ltalyan nazırlannı yarın 
aut 16 da kabul edecektir. 
Fransanm Almanyadaki mali 
vaziyeti düzeltmiye if tirak içio 
ileri ıllrdilğü tartlar hakkında 
daha evvelce Fransa ile Alm~· 
ya araıında esaa itibarla bir 
anlaıma hisıl olursa Londra 
konferansından bir fayda çık•. 
mıyacaktır. 

lngiltere Razı Değil 
Londra, 17 (A.A) - Fran• 

ıanm Almanya ya verilecek 1 ()() 
milyon İngiliz liralık ödünç 
paraya Alman gümrüklerinin 
bir nevi kontrola tabi tutul· 
ması şartile iştiraki hususun-
daki teklifi Londra siyasi m~ 
hafilinde az çok endişe ile 
karşılanmıştır. Hatta bu tek· 
lifin bugUnkU şeklile İngiltere 
bUkfımetince kabule şayan gö
rülmesine pek az ihti:nal veril· 
diği bile ima olunmad:tadır. 

Amerikanın Fikri 
Nevyork, 17 ( A.A )- Re-

. isicümhur M. Hoover, Londra 
konferansına Amerika kükii• 
metinin bilfiil iştirakinin iktı• 
sadi meselelere munhasır kal· 
ması için M. Stimsona kat'ı 
talimat vermiştir. 

Krediler Tecdit Ediliyor 
Nevyork, 18 (A.A)-Londra 

bankalarile müştereken har~ 
ket etmekte olan Nevyork 
bankaları Almanyaya ait kısa 
vadeli kredileri, mali vaziyet• 
teki gerginliğin daha ziyade 
artmasına mahal vermemek 
için, tecdit etmektedirler. 

Rayhiştag Toplanmıyor 
Berlin, 18 ( A.A ) - Ray• 

hiştag meclisindeki grupların 
reislerinden mürekkep komis
yont Rayhiştag meclisinin içti· 
maa davet edilmemesine karar 
vermiştir. 

Londra Sefiri 
V aşingtont 18 ( A.A )- M. 

Hoover, Amerikanm Londra 
sefiri Jeneral Bawese Lonraya 

avdetini tacil etmes;ni bildirmiştir. 

Seyahate Ehemmiyet 
Veriliyor. 

Paris, 17 ( A.A ) - Alman 
Başvekili M. Brünning ile hari-
ciye nazırı M. Fon Curtius'un 
Parise gelmeleri Fransız· Al-
man münasebatı tarihinde 
ehemmiyetli bir hadise teşkil 
etmektedir. Salihiyettar me· 
bafil, bu ziyareti Fransız - Al· 
man anlaşması yolunda yeni 
bir merhale şeklinde tefsir 
etmektedir. 

r Devamı 6 IDCI .ayfada ı 



20 Temmuz SON POSTA 

Abdülhamit, Halley Yıldı
zının Görünmesinden Çok Kor
kuyor, Fakat Belli Etmiyordu 

L ______ NAKILlı ZIYA $AıdR _ 25 

(Her ""1c/c.ı ••'it/utlar) 

AbdGlhamit, bu lauıua dair 1.-
baz1 fe7ler .a7ledlkteD IODra, 

ıözü ; Rumlaı-la Bulgarlar ara
sındaki ııddtyote intlkal ettir-

1 - Umumi fellketlerdeıı 
.. korkmamalıclir. Böyle mli-
him hadiselerde, insan muhi
tine bakar ve 610m0n 11brabını 
daha az hiueder. di ve ıu suretle ıGzlerine de· 

v<ım etti: 
- Ali Pap zamanında 

Ru!!yan1n nnfuıUe, B\Jlgarlara 
tEksarh) lık ve:ildl. Bunun 
i .terine Patrikt Bulgarları 
(aforoz) etti. lıte zıddiyet, bu
radan bailamıştır. Bunun kalk
ması da çok mUşknldnr. Hatta 
o saman Ruv. Patriği, Rmya-
dald Ôrlodokosları da aforo: 
edecekti. Ruıyadaki halk. 
mDteassıp olduğundan bOyllk 
bır fenalık çıkabilirdi; güçhıl 
Ue, patrik bu fikrinden vugeçi
rildi. Bulgar KethUdaıı Dlmitrof 
TOrkçeyi gUzel bilir; istidatlı 
bir adamdı. 

Bir gUn bana geldi. Bu 
aforozun kaldırılması için Pat- ı 
rik nezdinde tavassutumu rica 
etti. iki millet arasındki bu 
ııddıyeti i.ule etmek içint ben 
de patrike söyledim. Patrik, 
bunu reddetti. ( Bu benim 
elimde değildir. milletin ve 
ruhant meclisin elindedir. 
Zannederim ki, onları kan· 
dırmak ta milmkiln olamaz ) 
dedi. Ben de Fazla ıırar 
etmedim. Bulgarlar, Rumlar 
gibi değildir. Onlar, daha 
ciddidir. 

Bugtın ve bu gece, hiç 
ldmaenin pencere 6nllne git
memeıını Abdülhamit bütün 
köık halkına sıkı sıkı tenbih 
etti. 
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Öğleye doiru, Abdülhamit 
beni istemiş. Kendisini salonda 
buldum. Halinde bariz bir 
telaş vardı. Beni garnr görmez: 

- Dediğiniz çıkb. Kuyruklu 
yılcL11 akşam ben de gördüm. 

Dedi. 
Kaç gtindenberi, ( Halley ) 

kuyruklu yıldızı hakkında inti-
ıar eden rivayetleri, birkaç 
gün evvel Abdülhamide ıöyle-
miştim. Merak etmif, geceleri 
dürbünle havayı tarassut et-
miş. Nihayet yıldızı görmüş. 

-Pek Ala, şimdi ne olacak? .. 
Diye ıordu. Ben de bir 

muziplik olsun diye, çok ciddi 
ve çok inanan bir vaziyet 
alarak: 

- İlmi Heyet nlemaaımn 
.rivayetine bakılırsa bir hafta 
f1onra, yıldızın kuyruğu, arzı
mıza çarpacak. Havamızı ıe
hirliyerek, hepimizi boğacak
mış, dedim. 

- Pek llA... Siz buna lna
myor musunuz? dedi. 

- Eh. madam ki yıldızın 
ne zaman zuhur edeceğini he
aapladılar. Söylediler. Ve tam 
ı.amanında da yıldız zuhur 
ederek, ı&yliyenleri teknp et-
medi. Bu, doğru çıkbktan 
ıonra, neticenin de doğru çık
ması, çok milhtemel ... 
Cc'fabını verdim. 

AbdUlhamit, buna tamamen 
inandı, Zahiren çok 11oğuk
kaniı görtlnmek lstiyerek: 

- Ne yapalım?. Herkeae 
ne olursa .. Bize de o olur ... 

Diye tevekkül gösterme-

A6clüllıamidin Silalışor

lcxrından Salih beg, 
Milli kıgafetile 

sine rağmen kalben çok en·_ 
dişenakti. Ben de onun bu 
fikrine iştirak ederek.. Ve 
biraz da teselli etmek istiye-

rek: 

Dedim. Abdillhamit. buna ce
Yap verdi: 

- Vakıa, ıizce ve bence 
C>yle.. Ehemmiyeti yok. Ammat 
herkea bizim gibi dllşünmez 
ki.. Meacla; Ayin reisi Sait 
Paşa.. Kimbilir; belki de şimdi 
geceleri uyku uyuyamaz.. 0-
kadar korkak.. okadar me
raklıdır. , Mahaza, bizim dini
mizde b5yle şeylere itikat edil
mez. Yarın ne olacağını Allah 
bilir. Mensup olduğum Kaderi 
tarikatı (Seyhülekber) i (Hazreti 
Ahmedülkaderi) ye müritleri 
sormuşlar.. (llminücum), (lımi
ccfir} sahi midir? Demişler. 
Şeyh, cevaben demiş ki: (Cefir; 
ceylan derisine derler. Hazret 
Fahrikiinat zamanında ki
&ıt yoktu. Bir gün, hazreti 
peygamber: kerimesi ( hazreti 
Fatma) ile halvet olmuş. Cey
lin derisine bir takım nımuzat 
yazmış. O nımuzatt falırikAinat 
ile kerimesi arasında bir SU' 

olarak kalınış. Onu, kimse bi-
lemez) . Bir takım zevat, on
dan bir mana çıkarmıya yelte-
nirler. Guya bir takım nımuzat 
ile gaipten haber vermiye ça
lışırlar. Buna, inanmamalıdır. 
ilmi nUcum ise, yıldızlarm ah
valini bildiriyor ki, bundan da 
istifade edenler, gemicilerle 
çöl seyyahlarıdır. Bu da aynca 
bir ilimdir. Bu ilme vAlnf 
olmıyanlart yalnız onları SemM 

da temaşa etmekle iktifa 
ederler •. 

( Arka11 var) 

Meclisteki 
bıtlarını 

Son Müzakerenin Za
Aynen Yazıyoruz. 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) 
Bu hainler hiyanetlerine de

vam ederse, Hük6met te genç 
neslin inkılabını muhafaza ede
cek kanun tedvin etmiyecek 
olursa o vakit bizden bekle
dikleri bir ademi itimat oldu-
~una Hükumet te kani olsun. 
(Bravo sesleri, alkışlar}. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale)
Muhterem arkadaşlarım; mev
ıubaluı olan fU davada kürsüye 
çıkacağım evveli aklıma gel
memişti. Ben bu muhalif mat
buat denilen gazetelere, benim 
muhterem diğer arkadaşlarım 
gibi senelerce uğraşınıJ ve on
ların fikirlerinin ve kabul ettik-

te gelmesi icap eden mühim bir 
mesele, bugün millet kürsilsfuıe 
aksetmiş oluyor. Çünkll o kadar 
ileri gidilmiştir ki en nihayet 
milli vicdan ile mücrimlerle 
karşı karşıya bulqnmak mecbu-
riyetinde kalmmıfhr. 

Arkadaşlarım; birtakım mllc-
rimlerden bahsediyorum. Kar· 
şımızda hakikaten birtakım 
mücrimler vardır. Ellerindeki 
birtakım baltalar, kazmalar, 
kargılar ile mütemadiyen milli 
•İcdanı, gençliğin ruhunu, atinin 
iıtinatgAhı masum dimağlan 
mütemadiyen tahrip etmekte
dirler. 

leri sistemin gömüldüğüne inan· Bunlart yalmz yapılan bir 
mış bir arkadaşınızdım, tekrar eserin yıkılmasını iıtiyen insan
mUteessirim, vaktile Ali Kemal lar deği)t bu eseri sırf kendi
ve arkadaşlarmm bize karşı lerine hasrettiğimiz kençliğio 
olan hücumlarma göğüs gerdi- Ozerinde en tahripklr tesirleri 
timiz zaman onların mağlubi- yapmak lstiyen milcrimlerdir. 
yetlerini görerek onlann artık Bütün bu tahribat, bütün bu 
fikir ve maksatlarının, yeniden dava kutsi bir formül içersinde 
teessUs eden yeni vatanda bir devam ediyor: Hürriyeti matbu
daha yer bulamıyacağına haki- at! hürriyet. Bizim görüşfimüz 
katen kani idim. Maatteessüf bu hürriyeti matbuabn fe11a 
bu kanaatimde ben o matbuat halde suiistimal edildiğidir ve 
Aleminin bir müntesibi olarak mevcut davadadır. O suiistimal 
çok aldandığımı gördUm. davasıdır. Eğer bu insanların 

Şimdiye kadar kanunlarımı- yazdıklarını, sanılmaz dimağı
aın ve o kanunlara iıtinat eden 

1 
mızı ve vicdemmızı muvakkaten 

mUessesatımıım derhal hareke- ıusturmak imkinı olsada, sus· 

BORSA 
fstanbul 18 Temmuz 1931 

- Kapanan flatlar -
NUKUT 

f.terlln 
Dolar Aıuarikn 
20 Frank Franarı 
20 Liret lulyaa 
20 Frank Belçika 
20 Drahm1 Yunan 
20 Frank l.Yi~o 
20 t...:ı Bulıar 
1 Florin Felaınenk 

• Koro:ı Çekoılovalc 
ı Şilin A vuatury ~ 
l Rayhtmark Al•a•1• 
ı Ze!otl Lehlal ıın 

2t Ley Romaııya 
20 Dlav Yuffflavya 
ı ç...,.. .. ç So.,-.t 

KAMBiYO 
l.Ondra 1 lıteTUn lı111r111 
Hay. 1 TITk lll'aaı dolar 
P..-ı. t Tnrk llra11 Fraak 
llllho 1 ., ,, Uret 
ıraı.eı ı ., ,, BeJsa 
Clnevre ı ,. " Frak 
Sofya 1 11 " Leva 
Ameııterdam 1 T. ,, Flol'ln 
Machfl 1 Tilr lirası Peıta 
Berlla 1 ., ., Mark 
Varton ı ,, ,, Zeloti 
BUkret 20 Ley kuruf 
Rıuya J Çervoncvlç Lıuruı 

1032,-
211,50 
1,7.SO 
222,-
116,-

"·-n ... 
S0,25 
13,-

124,50-
29,SO 
43,-,-
2.2,SO 
~-.eo 
76,00 .-

lt30,
.... ,,16_ 

12,t,00 
51,02.-,00 

s 38,ıo 
!6,42,
'5,10-

1,16,90,-
S,31>,-,-
2,-,2S.-

4,20 
79,95,-
1081-

Son Şayia 
işçi Ve Çiftçi Hızbi Ha
berleri Nereden Doğdu' 

Ankarat 18 (Hususi)- Ha:·" 
Fırkasına dahil işçi roebtusk
rın bir işçi ve çiftçi hızbi h:.
linde çahşmalan için bir te
mayt\l mevcut olduğu hakkm
da verdiğim haber türlil mak
satlara atfedildi. Halbuki bu 
haberi verirken ne bir kastı 
mahsus gUdillmtiş, ne de ortalı
ğa tefrika sokmak gayesi ta
kip edilmiştir. Maksat, ortada 
deveran eden bir şayıayı, tes4 

bit etmekti. 
Bu tayiayı, işçi ve çiftçi 

meb'uslarm son gtlnlerde 
Memduh Şevket Beyle sıkı 
temasları ve Halk Fırkasının 
diğer memleketlerdeki müma-
sil teşkilatların nizamname1erini 
tetkik ve tercüme ettirmesi 
d~urmuştur. Diğer taraftan 
Halk Fırkasının son gUnJerde-
ki mesaısını İfçi ve çifçi 
işleri üzerinde teksif etmesi 
de bu şayıanın doğmasına ıe
bebiyet vermiş olabilir. Bu 
itibarla atıf ve isnat olm-:ao 
maksatlar hakikatte mevcut 
olmiyan şeylerdir. 

Sabahattin 
=-..-.""""===-=--==-==-=== 
turarak dinliyebilsek blltUn ya
pılmıı olan eserlerin, şanlı ta-
rihin ve arkada bırakbiımız 
bunca zaferler mea'ulü olarak 
mevki almak vaziyette bulu
nuyoruz. Adeta vatanın ih-
yasından mes'ul addolunu
yoruz. Akıl ve izanın ne garip 
tecellisidir. 

Arkadaılar ; ikide birde 
buna matbuat muhalefetit 
muhalifi matbuat deniliyor. 
Muhalefet, herhangi bir ıeyde 
muhalefet, gerek matbuatta, 
gerek siyasette muhalefet, bir 
esasın, bir umdenin, bir fikrin 
bir eserin biı:e kartı ortay~ 
konmasıdır. Bize muhalif olan 
insanların eserleri, fikirleri, 
ıözleri, umdeleri nedir iri, biz 
onlan kendimizin karıısında 
bir muhalefet mfi:easeaeai ola
rak kabul edebilelim. Değil 
fikirleri, esaslan, tuurlan, vic-
danları, ahlAkl seviyeleri bile 
olmayan hezeyanlanmı muha-
lefet ve bunların neşrini mat
buat muhalefetinin eaeri addo
lunacak. Bu aadeco hGrriyeti 
matbuattan lıtif ade edilerek 
zehir saçmaktan batka birıey 
mi olur ? Biz hUrriyeti matbu-
abn en ıiddetli (taraflan olan 
bir mtleueae, yUkıek milli bir 
ruh taşıyan bir müessese içe
risinde bulunuyoruz. Burada 
bakild hürriyeti matbuab ne 
takyit eden ve ne de ona 
engel olacak herhan!i bir 
tedbirden babıedebiiiriz. 

(Devamı .,.., ) 

Sayfa 7 

i 
Bu Sütunda Hergüı1 

Nakili; Safiye Peyma~ 

BiR AGIZ 
- Si.ıe l:tir bikiye anlata

catım. 

- Sizin batımzdan mı geçti? 
- Hayır, sizin baıanazdan 

ıeçen bir hiklye. 
- Bunu bana anlatmaya ne 

hacet? 
- ÇünkU aiz bqınızdan 

geçenleri benim kadar bilmez
aım%. Şimdi öğreneceksiniz. 
Sık aılr eYinize geldiğim ıa
manlar, karınıza Aşık oldum. 
Aht hem de çıldırasıya aşık. 
Sizi aldatması için neler yap
tığımıt neler ıöylediğimi tasav
vur edemezsiniz. Bu husustaki 
pişkinliğimi düştinünüz 1 bun
ları yaparken, söylerken yü
züm kızarmıyordu, çünki bü
tün ruhumla, bütün varlığımla 
iitiktım. Sizin Leylanız başım 
sallıyor, kahkuhalarla gülüyor
du. Nihayet niçin beni isteme
diğini açıkça söyledi: Sizi se
viyordu. Hem de niçin biliyor 
musunuz? Siz onun gözüne 
dnima gü%el görünüyormuşsu
nuz. 

- Fakat ben bunu tabii 
buluyorum. 

- O zaman da yüzünüz 
bugünkü gibiydi. Buruşuklar, 
tabii, daha derindi, fakat yüzü
nüz tıpb tıpkısına bu idi. Ay
ni saç tuvaletit ayni bıyıklar .•. 
Bunlara kır düştüğü vakit kes
tirebilirdiniz, fakat dokunma
dınız. Haftalarcat aylarca, ben 
sizin yüzUnlizü değiştirecek, 
harap edecek, bozacak, tırnak
lıyacak bir hastalığa yakalan
manızı istedim: Meseli çiçek 
çıkarmanıza dua ettim. 

- Maşallah. 

- Aşk bu azizim. Fakat ne 
çıkar? Size bir şey olmadı ki. 
Hafif bir ekzemaya bile yaka
lanmadınız. Asıl çirkinleşen, 

llmitıiylik ve kıskançlıkla ha
rap olan bendim. Nihayet... 
bir glln... aklıma geldi. "Cim,, 
imzasile karikatürler yapan 
ressamı görmiye karar ve:-dim. 

- Meşhur "Çim:, mi? 
- Evet. Kcndiıine gittiı:ı. 

Bir hikiye uydurmıya lüzum · 
görmedim. Ona sadece haki
kati anlattım : Karınızı elde 
etmek için deli olduğumu ve 
onun sizi gUzel bulduğu için 
sevdiğini söyledim. °Cim,,· otuz 
yatında idi -ve san'atkAı·dı. 
Tabii benim tarafımı, yani 
aşk tarahm iltizam etti. Ve 
kuikatilrönllzU y:ıpması için 
kendisine yüz lira v~rdim. 

- Ne dediniz? Ne dediniz? 
- Evet, ona ıizilı kariha-

Şehitlerimizin 
ralarını Taziz 

Hah .. 
için 

27 AiuJtoı Perıcmbe Gllntı 
Gnlcemal Va;>urlle Btr Ça
nakkale Seyahati Yapılacak 

Seyahat Şehitlikleri l1nar 
Cemiyeti tarafından tertip 
oluamuıtur. Herke. lttfrak 
edebllecektJr. Bileti" Slı·ked
de Nnıll 'zad~ C.-.:rıal Beyin 
yaıı:ıhanHindet Şekerci Hacı 
Bekir ve Ti\lbentçl Jiı .. ı Mu
hiddin tlcaretanelcrınde ı&tıJ

maktadsr. 

1 
1 

I 
f 

türünüzü yaphrdım. Ne mftthlş 
bir gözü ve kalemi var 1 Bir 
yüzün, bir vücudün k·ıaurlarmı 
nasıl görüyor t Bir iıulağm 
huruşuğundat bir çenenin kam
burundaki en gizli çirkinlikleri 
nasıl meydana çıkarıyor. 

uy alnız, karikatürünüz:li y~
pabilmesi için sizi yakından 
tetkik edebilmesi lazımdı. Bu 
da lcolay bir İf olmadı. Gün
lerce sizin peşinize düştü, ye
mek yediğiniz Jokıantalarda 
karşınıza oturdu. 

" Nihayet karikatürünüzü 
yaph. Aman Allahımf Bu res
mi görünce ressamı kucakla~ 
mak istedim. Muhterem refi
kamz mi.istes:ıat hayabmda 
hiç. kimseyi bu kadar iştahla 
kucaklamak arzu etmemiştim. 
Bu resim tıpkı tıpkısına size 
benziyordu, san'atkAr hiç mfi
ba!Ağaya dilşmemişti; fakat 
size bir ağız yapmııt, azizim, 
amftn Allah, iğrençti, iğrenç 1 
Karınız bir kere bu resmi gö
rlirse bir daha sizi ağzınızdan 
kat'iyyen öpemezdi. 

"Cim, nihayet bu karikatü
rll gazetelerde neşretti. Hem 
de resminiz en me~hur adam
lar yanında çıktı. O vakit adı, 
sanı anılmaz bir mt!b'ustunuz. 
Fakat karikatUrUnilz TalAtlann 
Enverlerin resimleri yanında 
intişar edince bu yüzden meş· 
bur oldunuz. 

- Demek karikatürlerimi 
ncşrettiren sizdiniz. 

- Evet, yaptıran ela, ga• 
zetclere bastıraıı da bendim. 
Epey masraftan çıkbğıım tah· 
min edersiniz. 

- Peki... Bizim hanımla 
maceranız ne oldu? 

- Ha... Gelelim işin ıonu
na... Sizin Hanımefendiye ka
rikatürlerinizi gösterdim: "B.a 
kadar çirkin ağızlı bir adam 
seYilir mi hiç?,, Diye ıordum, 
Ne cevap verse beğenirsiniz? 
Dedi ki : 11 Ben kocamın 
ağzını, burnunu değil, zekAsjm 
seviyorum. Baksanıza, otuz 
beş yaşında meşhur adam 
oldu. Her gaıetede karikattlr
leri varl ,, Ben bu cevabı 
llldıktan sonra yaşamak cesa• 
retimi bile kaybettim. Dehşetll 
mey~ oldum. Kadınlara değil, 
itime bile bakmıyordum. 

- Vah vah, dostum, sizin 
hesa!Jınııa çok müteeuir ol· 
dum. Bana gelincet itiraf ede
rim ki aize pekçok şey borç
luyum ve bUtftn kalbimle ıize 
t~kkür ederim. 

SEKİZiNCi 

PATRON KUPONU 

No.9 
Guetem.l.sda on b•t rb4e bir 

Ye ~ekto olduğumuz f'atronu 
t-edaTa alınalı latl70fUllDt ba 
kuponu k .. lp aakla.rııua n 15 

IP:pol' toplayı~ıa. Patronlanm·:ı

dan pelı: memnun olacak•tmıı. 

Pıtronlar neındlldllderl ıJn· 

den itibaren fıtanbul karllerlml.r 
bir hafte, tqra karllerlmls on 

rUn içinde kuponlannı pdar• 
malldlrler. Bu mbddet reçtllıten 
aonra kuponlar kabul cıcllbnu. 
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VAPURLAR I! HARARETiNiZi TESKİN 
Bugün Beklenilen Vaporlar • 1 Ç 1 N Y E M E K L E R D E 
1 

Bursa - Türk - Cideden 

llktc::a -Türk-Mudanya Gem- KARAHISAR MADENSUYU 
Kırlangıç - Ttırk - lımlttea 
Gnzel Bandırma - Tork -

Bandırmadan. 
Bandırma - Tiirk - Kuabl

ıadan. 
KoatantinopoU - ftalyan • 

Novoroasisk, K6ıtenceden. 
Stella D'ltalya - İtalyan • 

Triyeateden. 
Bulıuya - Bulıar - V ama. 

Burgazdan. 
Gernis -Alman-K6ıtenceden. 
Kapo Pino - İtalyan - Ceno

•adan. 

Bugun Gidecek Vapurlar 
Gnlcemal - TOrk - lımire 
Tayyar " - Ayvahia 
Dumlupınar- " • Rizeye 
Marmua • " - Mudan -

ya Gemliie 
Feyaı 

maya " - Bandır· 

fzmit ,, • lzmite 
Anfibige • ltalyan - K6ı

tence Novorosiskiye 
Bulgarya .. Bulgar • Pireye 
Kapo Pino - İtalyan - Kös

tenceye 

Seyrisefain 
M~rkH acentesi: Galah köpril 

BAfı B. 2362 .Şub' acentesi: Sir

keci MOhürdar zade ham 22740 

TRABZON POSTASI 
(Antalya) vapuru 21 Tem

muı ıalı 17 de Sirkeci Rıh
tamındaa hareketle Zongul
dak le ;,,oıu Ayancık Samsun 
Ünye Ordu Giresun Trab
zon Rize Mapavriye gidecek 
döniişte Of Sürmene Tire
boluya da uğrayacaktır. 

---
PİRE - lSKENDERlYE P. 

( İZMlR ) 21 Temmuz 
Sah 10 da Galata Rıhtımın
dan kalkacaktır. 

Çamaşır Yık ama Münakasası 
Türkiye Seyrisefain ida

resine ait çamaşırların yıka
ma müteahhitliği tartnamesi 
mucibince talibine ihale t 
edilecektir. Kat'i ihalesi 29 
Temmuz 931 tarihinde icra 
kılınacaktır. Talipler şart
nameyi görmek için her 
gün ve münakasaya iştirak 
için teminatlarile tarihi mcz
kCırde saat 16 da Levazım 
münakasa heyetine gelme
leri. 

Çamaşır yıkama ameliyesi 
münakasa ile verilt:cektir. 
Teminat maktuan 3000 lira 
ihale 27-7-931 saat 14-30 

A VIL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk - lzmir Postası 

SAADET 
vapuru P .:.zartesi 

7 de Sirkeciden hareketle 
elibolu, Çanakkale, Ayvalık 

e lımire azimet ve Çanakka
ye uğrayarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
lir. Adres: Yemişte Tavilzade 
iraderler. Telefon: lst. 22 lO 

A R T 1 N .t~~t P O S T A S 1 
1 

artın Vapuru 
ı 1 931 Pazartesi ıünü uat 

da Sirkeci rıhtımından hnre
etl "• Ereyli, Zonguldak, Bartın, 
masra, Kurucatile, Cide lakele
rine azimet ve aynı tarikle lı
nbul'a avdet edecektir. 
( Dikkat ) Cide'ye bir ıecede 
lcu Ye •11aya ticariye çıkarıhr. 

İçiniz. Harareti teskin, hazmı teshil eder. Böbrek, 

karaciğer, mide, kum hastalığına kar§ı 

tanınmıı bir sudur • 

HER YERDE BULUNUR 
Toptan perakende aabş için 

Deposu : Yeni Postane karşısındaki caddede No. 20 
Telefon: 20062. Telgraf: Depo İstanbul, 

TİCARET 
BORSASI 

VE ZAHİRE 
iNTİHABATI 

Temmuz 931 nihayetinde mllddeti hitam bulacak olan 
latan bul Ticaret ve Zahire boraaıı bey' eti idaresinin yeniden 
intihabı için ihıarata başlanmışbr. Dona mecliai idaresine 
aza intihap etmek ve intihap olunmak sıfatını haiz olan zevat 
ve müessesabn esamisini havi cetveller 19-20-21 Temmuz ta· 
rihlerinde Oda ve Boraada asılı bulunacaktır. 

Bir itirazı olanlann bu baptaki itiraznamelerini 21 Tem
muz akşamına kadar Ticaret odaaında 8 numarada intihap 
hey' eti katibine tevdi etmeleri ilan olunur. 

Dr ı 
hyan yanında 1 HORHORUN• Beyoilu, Tokalj 

mektep aokak 

L Cilt ve emraz! zlihrevlyo tedavlhane.I Herıli• aababtan aı?:ama kadar 

üyükTayyar 
• 

pıyangosu 
11 inci T E R T 1 P 

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

VE : 20,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

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

HÜSEYiN CAHIT BEYiN 

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

Siyasi Hürriyetlerimiz 
2 cilt Fiatı her yer için 3 mücelledi 3,50 liradır. 

Vatandaşın Kitabı 
1 cilt Fiatı her yer için 1,50 mllcelledi 1,75 liradır. 

Kitaplarını almalı ve okumalıdır. Beş cildi 
tamamen almak istiyenlere mücellet 

olarak sekiz liradır. 
Naşiri : KANAAT kütüphanesi 

l inci, 2 inci, 3 üncü aınıf kama· 1 Miiracaat mahalli_ı 
ralarla güverte yolcularına mab· Sebze Sokak No. 8 
aua mahfuz mahalleri nrd&r. Telefon: 23609 ve 23381 

Borsada Leyli Ve Nehari Kız Lisesi 
Tnrk Maarif Cemiyeti Buruda bir im llaeıl açıyor. Muktedir muallim 

mnrebbilere malik bulunan bu lise reamt liıelerhı programını takip etmekle 
raber ayrıca İnıillzc• Almanca Framızca Iİl&D kursları vardır. Bu kuralar 
nebi muallimler tarafuıdan idare edilecektir. Talebe mahdut olacağından 
den praitl 6ğrenmek için Sunada talebe ~uada kaz llleai kayit •• 
komisyonuna mllracaatlari. 

Ağız ve Dişlerin 
Muhafazasını 

TEMiN iÇ 
Kallanılma•ı ltfzım 6•l•n 

Y e·gane Macun 
Radyolindir. 

J. J. Rouseau 
Dünyanın en büyük Terbiye ve Felsefe ü tadı Rou eau 

hakkında ~imdiye kadar yazılmış en mufa~sal eserdir. 
edat Simavi Beyin Rouseaunun hayatına ve e erlerine 

ha:;rettiği bu kitap büyük filoıof u sevenler ve takdir eden
Qer için en doğru ve en emin bir rehberdir. 

Fiatı 50 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat KUtüphanesi 

.. - ...... . ' : . +···. . ' ..,. 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSiZ AHZESİ 

Galatada Osmanlı ban

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

l<o la yhğı bulabilirsiniz. 
tizıı-mcl amwee *i 4>*'#s+i31Hfffl'N::1Eti?Ct:Z&atB&ti 

Sultannhmet Beşinci Sıllh Hukuk ! 
HAkimliflnden: 1 

latanbulda Blnblrdirek mahallesinde 1 
Dhıanyolu caddesinde 177 numaralı 1 

hanede mukim iken 12 - 6 - 1931 tari-

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. L utfi 
hinde vefat eden ve mahkememizce Ü '"'l 
tfrekealnln tahriri kararla~hrılan Emin G LHANE SERın. YA Ti 
bey km Saadet H. ala caldılarlle borç· MU .4. L L İ M L E R % N O E N 
lıalarının ilk llln tarihi olan 19·7·931 den 

itibaren bir ay zarfında mahkememize 
.. aracaatla alacak ve borçlannı kay .. 

cı.ttlrınelerl ve bu müddetin mUrurun
dan aonra vaki olacak müracaatların 

nazara ahnamayacağı kanunu medeninin 

561 inci maddeal mucibince ilin olunur. 

Kadıköy Hilaliahmer 

Sünnet Düğünü 
lJ Aiuatoı Pertembo gllnO ve gecul 

Mlaırhoilu bahçealnde 

Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vitlyet karşısı 15 No. 

Muayenehane: Telofoıa latanbul 2S2J 
lkametglhı ı ,, ,, 223' 

Üsküdar 
HALE SİNEMASINDA 
RENKLi VESiKA 
Duhuliye 10 Kuruıtur. 

BAHRfSEFIT 
fLEMENK BANKA 
ISTANBUL ŞUBES 

dare merkezi: AMSTERDA 
Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 
ihtiyat akçesi: 3,,2.50,000 F 
Galatada Karakl7 pala.ta Tele# 

Beyotlıa S711-S lata.bul tı1I ıUb 
"lılerk.. Posta.... lttl..Uade 

leeel lau, TeJeloıu in. MJ 

Biltlmum banka muameıll 

Emni et Xasalan 1 

Doğum ve kadın basuu.&.ıu-.. 
mütehU1111 · 

DOKTOR 
Hüseyin Naşi 
iirbe, eski Hililiahmer bin 

No. 10 Telefon lst. 2622 

)STASYON LOKANTA 
Sirkeci civarında 
En rahat Ye en 
Temiz lokantadır. 

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

TABİLDOT 

1 Cilt ve zührevi haatalıklar 

1 oöitT"OR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emrazı zllhrniye dhpan-

aerl bllfheklml 
Ankara caddesi ikdam 

Yurdu karşısında No.71 

SON POSTA 
evml, Siyasi, Hnadil vo Halk vautoJ 

idare ı l.tan ·~ıanact111o.anl,. 
Şeref aoka!ı SS • J7 -TeJefoaı lstanbul .. 2UH 

PK~a kuhanı lataıabsl - 7 n 
Telıral: latanbıal SO"ı POSTA 

~ONE FlATI 
T~RKIYP. ECNeqt 

:.oo !u. ıs-. 270:> ıu. 
150 • r A1 HOO • ., 

• 5 • Si.1 • 
uo • 1 .. wo' 

G .. lennralc ıorl verllmn. 
b&.Uardaa meaııll1•• alu n ı ı. 

1 Moo'al m&dllr: Sabri saıı .. 


