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Fırka Grupunda Konuşulan Mesele- Y.usu/ Akçura 

ı . 1 )" Ed _:ı~ 'fleg istifa erden Resmıyete nkı ap ecCK 'f;tmigor 

Olanlan Pazar Günü Öğreneceğiz 

Fır1-ı iotl111euedıı ,,.zır 6ulııne11 ••nteci meb'ıulardaıı Nectnettin, Tarılc, Nadi Beglt1r 
Ankara, 1 Temmua (H.M.)

Halk Fırkuının Mecliı Grupu 
din biri 6;leden enel, biri de 
öğleden aonra olmak lizere iki 
celse aktetti Ye her ild celse
de de matbuat meaeleaini 
konUflu. 

celseyi açbtı zaman, ilk 86ztı yapmaktadırlar. Bu hareket 
Ziya Ge.Jaer Bey aldı. Ziya memleketin zarannadır inine 
Gevher Bey eski bir a-aıete- geçilmelidir. ' 

Ankara aı ( Hunsl )- G .. 
erde wkua plen Fırka 
amdald hararetli otomo
mllnakap•ı, bu anda 

AMaJya Meb'usu Rasih Beyia 
Yuuf Akçora Beye fiddetll 

umlan, ağır lthamlan, 
••ni de, W..baaada ita memle
.ble ~çlak ptirdi " ribi ağır 
.• erbain bUıl ettiji teeutırltl 
!Utawa ba1A zail olmamıtbr. 

ltittiğime gire bu tekli 
f httcumdan çok müteessir olan 

Yusuf Akçura Bey mtızakereyl 
JDlteakıp meb'usluktan istifaya 
karar vermiş ve istifaname
sini yazmııtar. 

Bu karardan haberdar olu 
Afyon Karahiaar meb'usu ve 
Fırka rrupu reisi Ali Bey ile 
>azı arkadaılan Y uauf Akçora 

Çok_... .. ~hal 
lnfaa menuaf IMMeldaid.

lçin Bqvekil lamet Pap ile 

eldir. MHlefine (Tanin) de 
1 

Bu noktai nazar ileri ~ 
bqlamıf, (Mimber), (Vakit), lirken ittihaz edilmesi lizım
(Alqam) ve (Hlldmiyeti Milliye) 1relen tedbirlerin ne olma• 
gazetelerinde devam etmiftir; llzamıeleceği de anlatılıyordu. 
...., •• olduktan aonra ~ w.,ue• l[nda .-.lra•llllll•~ 
mfwit;t: llıır ftllıMfıl ma~ ..... ılalll; , Jltthw 

Adliye ve Dahiliye vekilleri 
münakaşada hazır bulundukla
n gibi, başta Cumhuriyet ga
zetesinin sermuharriri Nadi 
B. olmak iizere hükumet ga
zetelerinin sahipleri de bu 
celseye ittirak için ıureti 
mahsuaada latanbuldan An
karaya ıelmitlerdi. 

Aleminde çıkan mOnakqalarıa tedbirler katı idi. 
yabanc111 değildir. Bilgisine Fakat m6zakerenin tafailab 
istinaden meselenin bir tarih- mektum kaldı, en kilçilk bir 
çeaini yapb. baberia 11zmamuına . dikkat 

Zi~a G~vber Beyi. mOtealup } edildL O derecede ki, lsfikamet 
sıra de bll'çok hatipler aöa ıazetelerinin uhipleri bile r•· 
aldılar. Söylenenin bulaaa.. ıetelerine malümat vermektea 
fU idi: i t" ttiJ ç ınap e er. 

- Bazı ıazeteler matbuata M fib. ti d ---• •1 • . • •• aama ne ce e muca .. 

PERŞEMBE 
G ON O .. 

Kuponlanmız:m tebdili

•• Dihayet YWllecelı.tlr. 
Lttfq lıtical ediniz... 

içimizi Yiyen Dert: VEREM 

Mağarayı Andıran Ev
lerde Hayat Olur Mu? 
Kadın Anlath: Zaten Benim Çocuklanm Yaşamı· 

yor •.• Daha Evvel Üç Tane Gömdüm. 
Ciğerlerim Delik, Deşik Oldu 

Y uu: lleliluı Av11I 

A4111ı•lar u ,,..,.._,,. .aı.,. sınllll"Ulı Wl9erl• 
Vw .. a.u .. •fllhit lfetla ..,.. .. ..._ • ....,_ WarlMb, iN 

=••lıbt ........................ u ................... .... 
telaD._.. • ..,........ aUlbyor, Wal • .. ,.ti aoktaııııuı•aa • .,... 
J•· Bu Afetle mlcadele et•eyl bir ••aile tellldd edea .. Soa p..._ 
bu dvdla tahribabaa tetkike ••••r ettitl muharrlrleriade• M.WU. 
Ani Hanımın blrlcq fGndeabert mlltahedelerhal 1•111or. 

Meliha Hanım, buriinlıi JUı ... lla, Ramide oturan bir alle oea11-
nıa maruı balundutu tehlikeyi •latmaktatlan .. 

Afyon meb'uıu Ali Bey 
Yen en hümyeti awıatimal nln bir defa da Millet Mecli-
etmekte, ifaadat ve tabrikAt · d bllkü tt · &.1:..-L 

aın en •• me en ıa1aa11 Yasa/ AkçuN B. 

Ey&be bir defa daha dokuz Rtbılrlan ltol oldutu •nl...
yaıında klçlk bir çocukken lan o tepecikte dolqmak iate-
camileri gezmek için ıetiril- cUtimden inilme ilk çaba 

..... mittim. Ondan sonra bu ikind ldmaeye IOl'dum: -------9+-t ..... _______ teklinde mOıakeresine karar 

Apartım an Iar Dile Geliyor •erildiği için tafailib yakında 
------ atreneceğiz, demektir. Bu mü-

Bazı iaıeteleria ulqılmaz bir ıayretle bu •Otunu lrör· ukere ayın bqinci pazar 

Beyi tesliye ve teskin etmifler, 
lltif a kararından vacgeçir
iaiflerdir. 

ıelifimdi. Sokaklarm, mahal- - Affedeninis Hamm.,__ 
lelerin, inaanların yabancı ol- di, fU tepeye nenden çakılar? 
dutu bu yerde aormadan, an- - Ha.. "Rami"y• mi ait
lamadan birçok dolqbm. Gı- mek istiyonun? Gel ..tam.. .. 

'~~~k bir tepecik iliftf. <D••••• 6 ınea aa,ta4a) letmek ve a6n· 1 rono atledea eonra cereyan 
dlirmek arzula- edecektir. 
nna rağmen, ae- Ankara, 1 ( H.M) - Şayi 

lzmir Halk F ırkasmdı 
lzmir, 30 (Husual) - Halk 

Fırkası nahiye Ye kaza murala- 1 Bütçe Hala Yolda 
bularının itlirakile buradaf ._ -----------.---------------' ri devam ediyor olan haberlere nazaran Fırka 

ve bu ikbaadl grupunda müzakere edilen 
Halk F arkasında yeni reiı Beh-

buhran giln- meseleler arumda Matbuat 
lerinde elle- (DeYamı 3 Oncü sayfada) 

çet Salih Beyin riyHeti albn· 
da bir toplantı yapıtını~, bet 

rindeld parayı 
tqa, topraia 
tahvil etmekte 
fayda umanlar 

'°" ........ yor. Bu arada 
Tepebqıacla , 
Tozkoparan 
cadd .. de ya• 
pdan 1 -2 nu
nıarab Haa 
Recep apartı
manı da Yar

dır. On lld 

daireli 84 oda· 
lıdır. 

Fruko i.
mindekl bir 
tOccar yaph-:
mışhr. 100 bin 
liraya yakın 
bir Paraya yapdu bbaa, Ud ..... ..... bltmlftlr. 

saat sürmüştür. 

j Yılmaz Gazetesi Bu Sabahtan 
itibaren Çıkmaımya Karar Verdi 

....__ 

Yılmaz gazetesi, bu aabalatan itibare neıriyabnı tatil et
mittir. Kapama kararı haklunda.. ıazete sahibi Kadri B. bize 
•i•claki mektubu r6a.&ermiştir: 

Efeadim, 
.. MGttereken teai. ettiğimİlll •Yılmaz " gazeteıi hakkında 

8 ni.an 1931 tarihinde yapılan ıkimi mukavelename ile tekmil 
hukuku boa terkettiti ıehabanı ftNn Celll Nuri Beyin, ahiren 
yaptarchtam hukuki tetkikat lıne bu son mukavelede de 
lftirakini teyit ettijioi &trendi... Mesele bundan ibaret olup 
vuiyetin tufiyeai içia kendiae ..t. telgraf detfl, proteato-
11&m• de kefide ettim. Mahk-19 mlracaate takaddüm eden 
ita muamelat ise gayet tabiidir. 

H.. bu Yaalyetin tufiy-.e iatiıaren, hem de birkaç 
11M1vafak muharrire arız olaa tıııj.tt, tahrif ve iınat butahğımn 
bana da sirayetini meo içia " Ydmu ,, ı muvakkaten kapadı
ğımı arzederim efendim • ., 

Alam•t Kadri j 
Bu telgraf ve CeW Nuri Beyle olan vaziyete alt bizim 

aynca yapbgımıs tahkikat, IW.ca •yfa orta1111dadı. 

l 

Maliye Vekil - Ylk atar. pi a~, dermaa a. fakat ... 
w. rayret ı 
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2 Sayfa SON PO.STA 

( H~lkzn Sesi l l D A B i L 1 
Zengm Çocukla- u leas d 

B d T h ıvLa tepe e 
rının e ava a - ş·· h ı· B. 
sili Ve Halk... up e 1 • ır 

Celil Nuri B. Aleyhi- Aşırılan • 

B• D l 2 Yaşındakı 
Bütçe Encilmeni, maarif Çocuk Ölümü 
büt99ıinl ~örütürken aza
dan bir kısmı, leyli mek
hplerde birçok Hnp 
çocuklarının bedava oku
duklarından şiklyet etti. 
Bunu herkea biUyordu. 
Bu hakikat ifadesinin halk 
araıandaki teair ve aldale
rlnf qaj'ıki aatırlar ifade 

ne ır ava Açı ıyor Çocuk 

ediyor: 
Mediha H. Fatih Macar KarJe9l~r 

caddul 

Bazı zengin ve nüfuz sahip
lerinin çocuklarmın leyli mek-
teplere meccani olarak kay
dedildikleri ve hatta ıiki, üç 
sene meccanen devam eden 
bazı faldr çocukların çıkarıla
rak yerlerine bunların alındığı 
haberlerini her sene mektep 
mevsiminde tevatürle işidiriz. 
irfan meselesi her şeyden ev
vel bir memleket işidir. Zengin 
çocukları paralı da olsa oku
yabilirler. Fakat okumak için 
himayeye muhtaç çocuklarımız 
meccanen alınmazlarsa bunlar 
okumazlar. Bu takdirde de 
memleket zarar eder. Hükft
met bu irfan kaçakçılığlle 
ehemmiyetle meşgul olmalıdır. 

* Ahmet B. (Sultanahmet Flruzaf a 18) 

Bazı zengin çocuklarının 
yab mekteplerine meccanen 
alındıkları muhakkaktır. Zen
ginlerimiz çocuklarını paralile 
istedikleri gibi ve istedikleri 
1 erde okutabilirler. Yatı mek
teplerinin talebe sicilleri tetkik 
edilmeli, böyle hatıra, gönille 
riayetle alınan ıengin çocukla
rından Ucret alınmalı yerlerine 
de mali vaziyetleri müsait ol
mıyan aile çocukları yerleşti
rilmelidir. .. 

Mehmet Ali 8. Hırkal9crlf 116 

- Mekteklerimiz birer teh
zip ve terbiye ocağıdır. Müsa
vat ve hakikat fikri burada 
misallerle görUlmeli ve kafa
larına öyle nakşedilmelidir. 
Yatı mekteplerine nüfuz ve 
iltimasla zengin çocukları mec
canen almıyor. Fakir çocukları 
geri çevriliyor. Bunu talebe de 
görüyor ve biliyor. Kendilerine 
verilen iyi telkinlerin böyle 
flliyatla bozulduğunu gören 
çocuklarımızın irfan temelleri 
pek çlhiik olur. Manrif Veki
leti leyli mektepleri iyi bir 
kontrole tAbi tutmalı, böyleleri 
varaa ilcrete bağlamalı ve ge
çen senelerin de paralarını 
lıtemelidir. 

Denize Düşen Amele 
Rıhtımda, Piyerloti vapuru

na k5m0r veren amele Ahmet 
denize dütmUş, boğulmak fize
lken kurtarılmış, hastaneye ya
tırılmıştır. 

Adliye l,e Vaziyet Etti 
Ceset Tıbbıadlice Mua

yene Edilecek 
Üç ınn evvel Maltepede 

bir yaımda bir çocuk kızamık
tan ölmtlftür. Kızamık beledi
ye doktorlarına haber verilme
si lazımgelen haıtalıklardan 
olduğu halde ailesi bunu yap-
mamış, çocuk köy eczacısı ta
tarafından tedavi albna alınmıı 
reçete ve ilaç verilmiştir. Ço-
cuğun 6lllmü tUpheli görtıldüğU 
için Üsklldar Müddeiumumisi 
İf e vaziyet etmit •e cesetle 
beraber çocuğun kullandığı 
HAcın artığı da morga gönderil
miştir. Morg çocuğun ahşasını 
almış ve cesedini ailesine iade 
etmiştir. ilaç ve ahşa Tıbbıad-
11 müessesince muayene edile
rek raporu verilecektir. 

Kaza Müthiş 
_...;.... __ 

Bir Ambarcının iki Aya
ğı Birden Koptu 

Galata rıhhmından kalkarak 
şamandıraya bağlamıya giden 
Adnan vapurunun ambarcıların
dan Osman Efendi, dalgınlıkla 
toplanan halatlann arasın& 
ayaklannı koymut- Halat ma
karası bu ıırada ani olarak 
harekete gelince mllthiı bir 
tazyik araıında kalarak iki 
ayağı da dibinden kopmuıtur. 
Biçare adam ilmitaiı: bir halde 

"Yılmaz,, Sahibi Kadri B., "Yılmaz,, ın Kendisine 
Devir Muamelesini Eksik Yapan Celil 

Nuri Beyi Dava Edecekmiş •. 
"Yılmaz,, gazetesinin mülkiyeti meıclesi epey zamandır ki 

münakqayı mucip oluyor. Bir zamanlar, bu gazete, Meb'wı 

Celil Nuri Beyin de dahil olduğu bir tirket tarafından net· 

redildi. Gazete nefriyat istikametini dejiştirince CelAl Nuri 

Bey "yazın allkaıını keıtiğini ilin etti. Sonra muhtelif gaze

telerle münakaşalar oldu. 

Bu sırada, bu gazeteyi idare eden Ahmet Kadri Bey, 

" Yılmaz ,, m ve neşri meı'uliyetinin munhaeıran kendisine 
ait olduğunu ilan etti. 

C. Nuri Beyin Cevabı l kadri B. Diyor Ki 
Vaziyet bu ıekilde iken Bu zatin bize söylediği 

dilnkn Milliyet ve Vakit gazete- şudur: 

leri, "Yılmaz,, gazetesi namına "Yılmaz11 Celil Nuri Beye 
Kadri Bey tarafmdan Celal d •t b" t ·d· Alt N" 
N 

· B d"l k e aı ır gaze e ı ı. ı ııen 
urı eye müracaat e 1 ~re 

· · b l i tarihinde CelAl Nuri Bey bak-
ışan aşma ge mes ve gaze- • F k 
t •t t bhiltl · t t l lannı bana devrettı. a at eye aı aa erın u u • 
maaı hakkında bir telgrafı bu devir vesikasını eksik yap-
mev.r:u bahsettiler ve Cehli tırmış. Bunun farkına vannca 
Nuri Beyin "Yılmaz., aahibi ıiı- kendisine tegrafla bir proteı· 
siniz, binaenaleyh her mes'u.. toname çekerek mahkemeye 
liyeti de ıize aittir,, ıeklindeki mUracaate karar verdim. Çeki
cevabıoı yazdılar. len telgraf iıte bu proteato-

Bu mUtczat •e garip vaıl- namedir. Yoksa .. Yılmaz Iİ.ze 
yet hakkında "'Yılmaz" 1ahlbi aittir. Başına geliniz" ıekliode 
Kadri Beye mUracaat ettik. bir davetname değildir. ,, 

Dün Geceki Cinayet 

Beyoğlund~ Bir Y anke
sici Bir Adamı Öldürdü 

Sen Jorj hastaneaine yabrıl-
mııtır. Dlln gece Beyoğlunda bir ci-r-mif. Yakalanacağını anlıyan 

Çekirge Mücadelesi nayet oldu. Hldiseyi yazıyoruz: Llgor. hemen ıuatab çakııını 
lıtiklAI caddeıinde Tokat- çekerek RUttllyU kolundan ve 

Cumartesi gUnU çekiıye lıyan karşısındaki tramvay bacağından ağır ıurette yara-
mUcadele müfettişi Zihni B. le t 
beraber y alovaya giden Ziraat 1 durak yerinde Ugor iımind amış ır · 
MUdilrU Tahsin · Bey henUz bir sabıkalı orada duran Ligor bundan sonra kaçmak 
dönmemişlerdir. Tahsin Bey bir şahsın ceplerini karıştıra- istemiş, fakat ahali tarafından 
Y alovada tahribat yapmıya yormuş. yakalanmışhr. Yaralı RUıtft 
başlıyan çekirge mücadelesini Ef d" ı k ld ld g" B -
t ft. t kt d" Bayram sokağmda oturan en ı ıc a ırı ı ı eyog-
e ış e me e ır. I h · d 

Rl\şto isminde biri Ligorun u astanesın e yanm ıaat 

Müzeye Bir Heykel Geliyor 
(Üıkubi)de bulunan kıymetli 

bir heykelin 1stanbul mUzeıine 
nakil için (150) lira gönderil
miştir. Bu heykele aıan atika
cılar aan'at noktei naıanndan 
bUytık bir ehemmiyet atfedi-
yorlar. 

Yağmurlar Ve Ozumler 
lıtanbula yağan yağmurların 

miktarı ( 35 ) milimetreyi bul
muştur. Y atmurlar, henüz çi
çekten çıkan UzUmlere çok 
nafi olmuştur. 

hırsızhğıoa mAni olmak iste- sonra ölmiiştür. 

Hizmetçi Kız 
Kaçarken Ağaçtan 
Düştü, Yaralandı 

Polis nezarethanesinde mi· 
safir bulunan hizmetçi kızlar-
dan Nuriye, dUn akşam 
nezarethanenin bahçesindeki 
incir ağacına çıkarak kaçmak 
istemiş, fakat ağaçtan düşerek 
ağır surette yaralanmıştır. 

Poliste Futbol 
Hareketsiz Duran Takım 

Faaliyete Geçiyor 

1 Uzun ıamandanberi ırayri 
faal bir halde bulunan polis 
futbol takımı yeniden faaliyete 
geçmiştir. Haftanın muayyen 
günlerinde toplanarak oyunJa
nna devam edecektir. Takım 
idmanlarmı Viliyet bahçesinde 
yapacaktır. 

Küçük Nermini Annesı 
Evlatlık Olarak Mı 

Vermiş? 

F uruıağada oturan inıaat 
kalf&1ı HnsnO Efendinin iki 
yqandaki kııı Nermin ıeçen 

giln meçhul bir kadm tara
fından esraren&İZ bir aurette 
a.şırıldı. O gün, bugün zabıta 

tahkikat yapıyordu. Nihayet 

çocuğu aşıran kadm bulundu. 

Bu, Kasımpaşada, Bedreddin 
mahallesinde Çıkmazali soka-

ğında 85 numaralı evde otu

ran toför Mustafa Efendinin 
kanıı Zehra Hanımdır. Fakftt 
çocuğu validesinin rızaalle ve 

evlAtlık olarak aldığını iddia 

etmektedir. Mesele, biraz ka
nıık görünüyor. 

Kaçakçı Şebekesi 
Dün Basılan Evin Sa

hipleri Tutuldu .. 
Fenerde, Patrikane caddc

ıindeki 25 numaralı evde bu
lunan kaçak iskambil klğıt
ları, kaçak efyayı su içinde 
nakle mahaua llstik torbalann 
sahibi olan ve ev aranırken 
kaçan Ahmet ve Mehmet 
Efendiler ıabıtaca yakalanmıı
lardır. Yapılan tahkikat, bun· 
lann uzun zamandanberi Bul-
garistan ve Yunaniıtandaıt 
hacmi kllçUk kaçak eşya ge
tirdikleri anlqılmıştır. Bunların 
bir şebeke halinde çalıştıkları 
zannediliyorsa da diğer arka
daşları henüz ele geçmem~tir. 

Delilere Yer Bulundu 
Bakırköy Timarhanesi deli" 

leri kabul etmediği için bir 
aydanberi de Tıbbı Adlt mü" 
e11esesi delileri koyacak ve 
yabracak yeri bulunmamasın
dan dolayı bunları kabul ve 
muayene etmiyordu, hastalar 
serbest bırakılıyordu. Sıhhiye 
Vekaletinin müdahalesile Ti
marhane delileri kabule baş
lamıştır. 

Adil Bey Geldi 
Maliye Teftiş Heyeti Reian 

ve Borsa Komiseri Adil Bey 
dUn Avrupadan dönmüıtür. 

Vakitsiz Oıum 
Rifat isminde bir hamal dllıı 

Galatada sokak ortaıında dü
şüp ölmüı, Cesedi morga g6-
tllrlilmtlfttlr. 

Temmuz 2 
= 

Güniin Tarihi 

l .Bir Fransız Ga
zetesi Mülakat 

Uyduruyor ... 
Pariate çıkan Entransijan 

gazete•İnin 28 mayıı nüıhuında 
Gazi Hı. ile Başvekilin beyanatı 
netredilmi9tir. Halbuki g~rek 
Gazi Hz. , gerckae Baınkil bu 
tarihte hiçbir ecnebi aazeteciy• 
beyanat vermemiılerdir. Anadolu 
Ajanaı bu uydurma müJAk.atl 
tekzip etmektedir. 

Hakaret Gören HAkim 
Earar içmekten lzmir Aıliye 

Ceza mahkemesinde muhakeme 
edilerek bir ay hapıe mahkum 
olan eararket Mehmet, hükümden 
ıonra hikim Ramazan Beye küf
retmlf, bu hareketin teıirile hi
kim bayılmıttır. 

Şimendifer işletme Muavinliği 
Devlet Demiryolları İşletme 

Umum Müdür Muavinliğine Hay
darpafa ftletme Müdilrü Mühendi• 
Valfi Bey tayin edilmiştir. 

Kemalist Çiftçi Birliği 
Kemalist Çiftçi Birliği namile 

bir birlik teşldli için hükümete 
mOracaat edilmiştir. Müteşebbial 
Zfya Bey namınd bir z ttir. 

Golç Paşamn Yaveri 
Fon der Golç Paşanın Viyana• 

da, bir Felemenk şirketinde çah
ıan yaveri Ticaret Odaama mü
racaatle Türkiyeyi çok sevdiğini 
bildirmiş, kendisine, burada yer
leşebilmesi için bir iş bulunması
nı rica etmiştir. 

Kaçakçılık 
Dün gece yarısına doğru Fa

tihte Reımi Mahmut mahallesinde 
Ali isminde birinin evinde 24 te• 
neke kaçak ispirto bulunmuş, 
mündere edilmiştir. 

Askeri Memurlar 
Zabitan ve aakeri memurla

rının maafları hakkındaki ka
nundan jandRrma zabitlerinin de 
iatifadesi için Mecliıe bir layiha 
verilecektir. 

Irak K1ralmm Seyahati 
Kıral Feysal Hz. Bağdattan 

temmuzun dördünde tayyare ile 
hareket ederek Müslimiyeye 
relecek, orada Türkiye namına 
iıtikbal olunduktan sonra buıuıi 
trene binecek ve 6 temmuz 11 de 
Ankaraya muvaaalat edecektir. 
Ankarada kıralm şereflerine ziya
fetler ve balolar verilecektir. 

Mavnacılar ihtilatı 
Liman Şirketlle mavnacılar 

arasında bir aydanberi devam 
eden ihtilaf, fırkanm müdahale
ııile dün hallolunmuştur. İhtilaf, 
şirketin tasarruf nınksadile az it 
vermesinden çıkmışb. 

Garip Bir intihar 
Halil isminde biri dün BurH

da yoldan geçerken birdenbire 
tabancasını çıkarmış, havaya ateı 
etmiyc başlamışlar. Halil •on 
kurfunu da karnına sıkarak ken• 
dini öldürmüştür. 

lnegölde Heyelan 
Bursa civarinda lnegölün Ye

nice köyünde mühim bir heyelAn 
olmuştur. Kay halkı hicret 
etmektedir. 

Azılı Bir Hırsız 
Geçenlerde Üsküdar merkez 

memuru lamail Beyi vuran Meh
met iımindeki hırsız 8 seneye 
mahkum edilmiştir. 

"'--S_o_n_R_o_s_ta_'_n_zn_R_e_s_im_lı_· Hı_ik_ô.y_es_i_: ___________ R_a_z_a_r_O_l_a Hasan B. Ve Küfürler 1 
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2 Temmuz 

l r 
Her gün 1 

Hareketli Sernıaye 
Niçin 
Binaya Kapatılıyor? 

M. ZEKERiYA 

Halk Fırkası programının 
iktısat faslında şöyle bir kayit 
vardır: 

"/ktısatta hareketli ser
maye mühimdir,, 

lf-
Halk Fırkası kongresind~ 

program müzakere edilir .<en 
umumi katip Recep Bey hare
ketli sermaye hakkında şu iza
hatı vermiştir. 

"Halk Fırkası proııramı bfu 
lktısadi düşüncelerimiz noktasın
dan sirkülasyon halinde bulunan 
sermayenin ehemmiyetli bir gözle 
görülmcıi lüzumunu anlatıyor. 
Çünkü iktısadi hayatın durrun 
olması, faal olması, harekette 
bulunan bir sermayeyi lüzumlu 
görmek, onu temin etmekle ka
bildir. Bu mefhumla, biz, umumi 
görfişlcrimiz arasında alelıtlak 
ıerrnaye üzerindeki eheınrniyetll 

telikkimizden başka hassaten 
dönen, itlfyen, hareket halinde 
bulunan sermayeye ehemmiyet 
vermek zihniyetinde bulunduğu
muzu tebarüz ettirmek istiyoruz ... 

* Mekteplerde okutulan iklı-
sat kitaplarında 5ermayenin iki 
tekli olduğu öğretilir: Müte
davil sermaye, sabit sermaye. 

Mütedavil sermaye, vücutta
ki kan gibidir. O, işlerse ik-
bsadt hayatta da hareket gö
rlllür. Piyasada nekadar çok 
mütedavil sermaye bulunursa, 
ticari bayat okadar canlı olur. 

Para, kurudan nem kapan 
bassaa bir insana benzer. 
Piyaaada ufak bir kararsızlık 
ıezilir sezilmez derhal çekilir, 
ortadan kaybolur. Serbeıtçe 
dolBfabilnıesi için iktasadt ha
yatta azami aaayiıe ihtiyacı 
Yardır. 

Bir iki senedir piyaaamııde 
bir asayişsiz1ik meşbuttur. Bu 
huzursuzluk parayı ilrkUtmüt 
ve saklnnmıya mecbur etmiş
tir. Sermaye sahipleri, parala-
rını işten çekerek ya Avrupa
ya göndermişler, yahut binaya 
kapatmak zaruretini hiuet
miılerdir. 

işte son senelerde lstanbul
da semt semt muhteşem 
aparbmanlnr yapılmasımn se
bebi budur. 

Apartmanların yapılmaaı, 
mütedavil semayenin ortadan 
çekilmesi, sabit sermaye ha
line gelmesi demektir. Hare
ketli sermayenin çekilmesi ise 
lktısadi hayatımızı fakrUddemc 
uğratmıştır. 

* lıte birkaç gUnclünb~rı 
neşretmekte olduğumuz apartı
manlar serisinin ifade ettiği 
mana budur. 

Bunlar içinde gayri meşru 
kazanılmıı servetlerle yapıl
mıı olanlar da bulunabilir. 
Bunu karilerimizin idrakine bı
rakıyoruz. Fakat maksadımız 
bunu göstermek değil, ikb
aadi hayatımızdaki bu gayri 
tabiliği tebarüz ettirmektir. 

Apartıman yaptırmayı tak
dir ve şükrana ıayan bir 
teşebbüs addeden bükümet 
muharrirleri, ne fırkalarının 
lktısat prensiplerini biliyor, 
ne de bu basit iktısat kaide
~nden haberdar görünllyorlar. 

unun için de bize çatarken 
gülünç oluyorlar. 

Hamiş - Bazı gaıeteler 
.. SON POSTA ., nın da bi; 
!Partıman yaphrmakta oldu
gu~u söyliyerelc bize tariz 
edıyorlar. 

Evvela"SON POSTA apar
tıman değil, başını sok~bile
cek küçük bir matbaa yaptır
walctadır. 

. Saniyen 
11
SON POSTA,, •ı.· 

hıpleri Babıaliye yeni gelmlı 
meçhul kimseler deifldirler. 
Sekiz on senedenberl bu piya-
ada saç ağartmı~lardır. Dört 

~eıi bit arcı va gelerek harçla 
borçla ~Ucu bir biaa l'APk 

1 
Son 

l - Kumar bir baıtalıktır. Tutulan, 

ıigara ve rakı tiryaklıl ~lbl, kolay kolay 
kurtulamaz. 

•• •• 

aON POSTA 

2 - Kumar, 

hayatı mahveden, 
bir amildir. 

ev yıkan, aile bozan, 

işi iflasa götüren kötu 

BUGUNUN TEL 

~Kumarbaz 

3 - Kum r, içki gibi, kokain rlbi hna 

bir hırshı. insanı ins nlıktan çıkarır. 
Her şeye alııınıı, fa.kat klımara aıla 1 

MALi BUHRAN Bir Spor Kazazı Oldu AOliYEDE 

.3ayıa 3 

Sözün 
Bir 
Apartunanın 

· sası 

· ı_D"""'=il_i ----- • • 
Bizim gazetede apartıman

lar her gün birer nutuk irat 
ediyorlar. Fakat onların sözle-
rini anhyabilmek için, dille~.i~i 
bilmek, yani "apartımanca" og-
renmek lazım. Bu taştan lisanı 
öğreten mektep, sadece, zaru· 

1 rettir. Bu itibarla benim biraz 
bu dilden anladığıma emin ol· 
manızı rica ederim. • 

Maruf şeker~ fabrikac,sı 

Hayri Beyin "Son Posta,,, ~a 
resmi çıkan apartımanı, büyuk 
hatiplerden biridir. İr.at et~ği 
nutku size tercüme edıvereyım: 

"Yolcular! 
"Her yeni apartımanın önUn-

dcn geçerken ilzerine dikilen 
meraklı bakışlarınız, hissedi-
yorum ki, benim üstümde de 
çok duruyor ve bana soruyor: 

lzmirde Şayanı Dikkat 
Bir İstatistik Yapıld1 

• )f .. 

Bir Kaleci" Bir Şütle Ôldü 
istinaf Mahkemeleri 
Tekrar İhya mı Edilecek? 

Sen kimsin? Neden mamulsü17 ~ 
Nasıl vUcuda geldin? 

"Y olcularl 
"Size kısa cevaplar verece-

ğim: Ben tepemden tırnağıma 
kadar şekerim. Cephemdeki 

lzmir, 1 (Hususi) - Burada 
iktısadl buhranın k6yler · Uıe
rindeki tesirine ait bir istatis
tik yapıldı. Bu istatistiğe 

göre, Cuma ovaıımn Keler 
köyünde 927 ıeneıinde 

(2000) dönüm tiltUn ekilmiş, 

(7000) okka istihsal edilmiştir. 
Okk&11 da (225) kuruştan sa
tılarak köye ( 575000 ) kurut 
girmiştir. Bu köye bu sene 
tütünden (3462) lira girmittir. 

Bütçe Tetkikatı 
Dün İkhsat Bütçesi 

Görüşüldü 

Ankara, 1 (Huıust) - Bllt
çe Encümeni dün İktııat Ve
kaleti bütçesini tetkik etti. 
Öğrendiğime göre fstanbul 
Meb'usu Hasat VAsıf Bey 

muamele vergisinin muhtelit 
encümende müstacelen müza
keresi için bir takrir vermiı
tir. Muhtelit encilmen yakında 
teşekkül ederek işe baılamaaı 
ınubtemeldir. 

Musevilere Karşı 
Yunanistanın Her Ta
rafında Hare~ete Geçildi 

Se14nik ve Atinadan gelen 
• on haberler Yunanistanm her 
tnrafmda Musevilere kartı ıid
detle harekete geçildiğini bil
dirmektedir. 

Yunan htikfımeti, halk ta· 
rafından yapılan hareketin 
önüne geçmek i~in tedbir 
almıştır. 

Dil Encümeninin Tahsisatı 
Ankara, ı ( M.H. ) - Dil 

encümeninin tahsisatı 40 btn 
liradan (20) bin liraya indiril
miştir. 

İzmir, ı ( Hususl ) ·- Dun Dikili ve Bergama takıları ara· 

sında bir futbol maçı vardı. Dikili takımının sol içi bir akıo 

esnasında kuvvetli bir tllt çekmiş, Bergama kalecisi bu şfttU 
karnı üzerinde yakalamıf, fakat o anda sendeliyerek yer• 

dUşmü ve bayılmıştır. Bergama kalecisi derhal hastaneye kal

dırılmış, fakat biraz ıonra ( peritonit ) hastalığından vefat 

etmiştir. MUddeiumuml hadiseyi tahkik etmekte.dlr. 

Son Posta: ( peritonit ) çok teblikeJi ve yUzde yllı 61Qmla 

neticelenen bir hastalıktır. Karın ıarının iltihabı dome"tir. 

Zonguldak Muhabirimiz Tetkikat 
Yaparken Ölüm Tehlikesi Geçirdi 

Zonguldak, (Huıuıt) -
Birçok f adalara sebep olan 
yağmur don de kısa faııla· 

larla devam etti ve gec.e ya· 
rııına doğru dindi. Se.ylAp 
dün de kömUr v kereste xı· 
gınlar1r1dao mühim bir kısmını 
sUrUkledi ve dcıntryollarını 
kAmileo k•padı. 

Muhaherat benUz temin edt-
emediği için mOlbakattan 
yeni bir haber ahnamamıştır. 

Dün kenar ıemtlerde seyll
bıo yaphğ• hasarı tetkik ed 
ken ansızın gelen mUthiş bir 
sel beni de kaptı ve 20 metre 
kadar sürükledi. K eodimf güç-
lükle kurtardım. Ahmet 

Fırka Grupunda Kmışulan Meseleler 
( Bat tıuah ı inci aayfada ) 1 noktat naı. ra g8re, Matbuat 

Kanurıunun tadili meselesi de Kanununun tadill rnaksadile 
vardır. Bu münasebetle tavsiye dahı evvel teşekkül etmiş, fa· 
edilen esaslardan en mUhim- ı kat .fıenib lçtimaa bawlamış 
mini Mes'ul Müdürlerin kaldı· olan komisyona talimat vere· 
rılması ve meı'ullyetin aahibl 
imtiyaz ile başmuharrire tah-

cektir. 

mil cdilmcıl noktaıu tef kil Ankara, 30 - Yeni Mat· 
etmektedir. buat Kanununu hazırlıyacak 

Yeni Kanuna Gelince .. 

Fakat bOldımet gatetelerlnln komisyon, Adliyeden buluna
sabip ve haşroubarrirleri meb'us cak aza benUı ıeçilmediğin-
olduklan ve bu itibarla tefrii den içtimaa başlıyayama· 
masuniyete maUk bulundukları mıştır. Komisyon, Dahiliye 
için bu nokta tereddlldll mu- Müsteşarı Hilmi Beyin riyase
cip olmaktadır. Hükumet kat'ı tinde, Dahiliye Hukuk MUta
şekllde tcbcllUr edecek olan virJ Ekrem ve Emin Ali Bey-...:_ _____________________ _...._..,..,,... __ .._.____, 

Ankara, 1 (Husust) - Mec
lta Adliye encümeni, eski isti
naf mahkemelerinin tekrar ih

yası temayUlUnde bulunmakta
dır. Hatta buna dair bir IAyiha 
huırlandığı da ~ayidir. Bu 
meylin. sebebi, davaların çok

luiu mUnaaebetile birçok ev
rakın Temyiz mahkemesinde 
birikmesi \'e balk işinin aürlin
cem de kalmasıdır. 

Yeni Asır 
HükO.meti Tahkir Da
vasında Beraet Etti 
lımir, ı (Hususi) - Hüku

metin man v! şahsiyetini tah-
kir cUrmile mahkemeye Yerilen 
(Yeni Asır) gazetesi temyizden 
nakzen yapılan muhakeme neti
ceılndeı beraet kararı aldı. 

Belediyede aaş 
Belediye maaı tevziine bu

gOoden itibaren başlanacaktır. 

Stadyumun Vaziyeti 
Belediye Taksim stadyumu

nu fennt şartlnra uygun bul
mamış, m ç yapılamıyacağmı 

ahiplerine bildirmiştir . Stad
yum idareai noksanları tamam
Jamıya çalıımaktadır. 

===-.... 
!erle Adliyeden intihap edile-
cek ı:atten terckkiip edecektir. 

Komisyon azasından görüş
tOğUm bir zat, Matbuat Kanu
nu bakkmda neşriy l dolayı ile 
şunl rı öyledi: 

- BugUn kanun şekli hak
lunda tesbit edilmiş, tekemmül 

-ister 
• 
inan, lster 

• 
inanma! 

"'\ ettirilmiş blrfey yoktur. Yazı
tan yazılar mübalağadan ve 
tahminden ibaıcttir . Biz 
kanunu cfimburiyet ese&hmna 

Geçen gll.n Mlllet Mcc- bal ve vakti yerinde .bir- daha uygun bale lfrağa çah-
liılnde Maarif Veklletinin çok çocukların bedava o- şacağ'ız. 
açmak iıtediği leyli talebe kumakta olduklarını 8ğre- Buglln matbı.ıeıt memurları-

Bir Kavga iddiası yurtl rı müzakere edilir· ni)•orui. nın salAhiyeti pel{ dar bir fe-
lum. lbrahim Alieddio Bey, O halde fakir çocukla· kildedir. Vildyetler vasıtasile 

Mevkuf eski arabacılar klh· bu yurtlara yilzde yirmi r yardım veya bedava alınan gazete imtiyazlarmdan 
yası Hayri Efendinin ıevcelerı oisbetinde fakir talebe tahsil imkanını meneden ve çıkan gazetelerden memur-
olan Zitan ve Hayriye Hanım- •hnmasını, yahut bunlar- şey, mekteplere bunların luklar bilahare haberdar al-
ların kavga ettikleri ve bu dan alınacak paradan yUz· yerine batar için zengin maktadır. 
yUzden Hayriye Hanımm 4 ay- de on tenzillt yapılmaamı çocuklarının yerleştirilme· Biz en ziyade mahatlin eıı 
lık çocuğu dOştUğU iddia olun· teklif etti. ıidir. biiytik millkiyo Amirinden ve 

bfiyilk parçalar kelle şekerin· 
den yapılmıştır. Tavanlanm ve 
duvarlarım kesme kahve şeke· 
rinden yapılmıştır. Sıvalarım ve 
badanalarım toz şekerindendir. 
'frabzan başlar.mdaki topuzlar 
ve bazı köşelerimdeki sl\sler 
horoz şekerindendir. Renkli 
camlarım akidedir. Hangi ta• 
rafıma diliniıl dokunduraanız 
bir eker lezzeti hisaederıiniz. 
Fakat nasıl vUcuda geldiğimi 
sormayınız; bir pancar ıapın• 
dan koca bir lnlu abidesi 
haline gelinceye kadar geçir· 
diğim istihaleleri ıize anlatmak 
uzun ıUrer. " 

Osmanlı 
Bankası 

eisine Göre 
Londrada toplanan Osmanlı 

Bankası Umumi heyetinde, 
Banka idare meclisi reisi beya• 
natta bulunmuı ve Türkiyede 
bankacılığın nıilhim t knik 
·nüşkülata uğradığını, Tilrk 
r>araıı istikrar bulmadığı için 
Türkiyeye ecnebi sermaye 
girmediğini, kambiyo ihracının 
men'i neticesi dahildeki ec· 
nebt sermayesinin felce uğra
dığını söylemiş ve son vaziyete 
misal olarak ta bUtçenin 222 
milyondan 189 milyona tenzi
lini göstermiştir. 

Bu zat sözUne devam ederek 
istikrarın şimdilik bir kanunla 
temin olunduğunu, son fili 
istikrar vaziyetine de ithaltitın 
yarı yaraya azalma ı, Kibrit 
inhisarından ( 20) milyon lira 
alınması ve borçlarm verilme
mesi yardım ettiğini söylemiş 
ve vaziyetin bir müddet sonra 
tekrar mlişkUle gireceğini bil
di rmiştir. 

Isparta Ve Fırkacıhk 
f sP.artadan aldığımız telgraf

tır: Isparta, 30 (H.M.) - Is-
parta ve bnvalisinde mefsuh 
Serbea Fırkanın yeniden ihya-
ına temayül mevcut olduğuna 

dair neşredilen haberlerin nalı 
yoktur. 

Muhitimız hükumetimize ve 

l 
hükumetimizin fırkasına daima 
sadık kalacaktır. muştur. Birçok mcb'uılar bu Memlekette hatır ve vekliletten fmtiyazı verilen ga· 

teklife ltlru ettiler ve · 
gönUI saygısı nııa:n ve zeteleri daha esaslı kontrol b k rt yurdun bedavacılarla do· k 

yqrlarlB, unu ço ve i•Y kanunlara faik bir mev i- altında bulundurmıya ve mem-
k 111:. du (acağı endioealol izhat et· k 

tabi! glSrmeıqe azım · tUer. de oldukça, fakir çocu la- Jekette bir isimli birkaç ga-
SaHsen, "SON POSTA,, 1

1 
Evvelki gUnkO Meclia rın gerek mekteplere, ge- zetenin çıl,maeına ru&ni olmıya 

• Mcfıub Scrbea Fırka idare bcye
tt reisi Mustafa, Mehmet, Hafıı, 

SOrcyyn, tuhafiyeci Mehmet 

bu lnşaat(mecbur eden sebep. mUzakoratından ise, leyli rek talebe yurtlarına gire• ve imtiyaz vermek salAbıyctini 
ser:mnyesinl binaya kapatmalc v ecnebt mekteplerde bilecelderine, artık. m tbuat memurlukları vasıta-
dGIU, bugHnkU ıefll dy şera- nile m rk~zde toplamıya ça-
itiaden kurtulmak, temiı bir ister lnau, ister inan.mat hşncağıı. Hıılcrı tekemmnl 

h rl kur bilmektir 't -------------------------~ etmiş birşey yoktur. 
~ tmı ye • • _ 

Prens Dögaı Evleniyor 
İngiliz veliahtı prens D6gn· 

lin, geçenlerde mem!ek timlzl · 
ziyar t ed n Lort Atlonnn kı· 
z e eYlenoceğl haber verfl· 
mekt dfr. 



4 Sayfa 

1 Memleket Haberleri 

Gizli Nikahla 
Evlenenlerin 
{_eci Hali 
Payasta Aldatılan Bir 
Kızcağız Çocuğile 
Sokakta Kalmıştır. 

1 

POSTA Tıemmuz 2 . --- - --·-

PAZAR OLA HASAN B. 1 Başka Memleketlerde 1 

İngiliz Ve 
Siluhlarzn 

.....___ö_rne_k _=]__, pazar Ola Hasan 1 1 
Tahdidi 

Bir Yaralı 
----------... Başvekiİ Makdonald 

Beyin Düşünceleri 
Kadınların erkekler gibi ol

masını ister misin? Yahut, sana 
başka tUrlü sorayım: Sakallı 
kadından hoşlanır mısın? 

Kadını çiçeğe, kuşa, kediye, 
ılenize, şekere, süte, mahalle
biye, şuna, buna benzetirler. 
Akıllı bir şeye beuzeteni gör· 
medim. 

[ 
'' Bu İşi Yalnız Biz 
Başaramayız,, Diyor 
Londra, 29 (A. A.) - Baş

vekil M. Makdonald Avam 
Kamarasında tahdidi teslihat 
meselesinin bugi.ınkü safhası 
hakkında uzun bir tahlil yap-

Cebelibereket, (Hususi) -
Son zamanlarda nikahsız ka
dın almaları yü.zünden bir ta
kım sefalet levhaları göze 
çarpıyor. Kafi derecede ka
nuna vakıf olmıyan biçare ka
dınlar, eski usul evlendirilmek
te, sonra ufak bir sıkıntı üze- 1 
rine terkedilerek sefil kal- ' .. ._.,,,,,,, ,,-'UJrı".-.r1111 * 

Kadınlar yaşlanmaktan ni- • 
mıştır. M.Mrıkdc n ıld,İngilterenio 
l<endisi için bir taahhtit bH
cliği bu tenzilatı devamlı ve 
sür~tli bir surette yapmakla 
tahdidi teslihat hususunda 
önayak olduğunu beyan etmiı 
ve demiştir ki: 

maktadırlar. Bittabi medeni 
kanunun himayesinden istifa
de edemedikleri için ortada 
kalmaktadırlar. Buna misal 
olarak son zamanda (Payas) ta 
vukua gelen ve yavrusu ile 
beraber sokakta kalan bir 
kızcağızın acıklı hali gösterile-
bilir. A. Rasim 

Cenupta Yağmur Ve· Sıcak 
Dörtyol, (Hususi) - Cebeli 

berket ve Adanc havalisinde 
şiddetli sıcaklar devam ediyor. 
Bir ara yağan yağmurlar 
da mahsulü yerde olan zürraın 
vaziyetini bozmuştur. 

Dörtyolda Bir Vak'a 
Adana, (Hususi) - Dört

yola tabi Başlamış köyünden 
Ali kızının oğlu Recebin ge
çeceği yol üzerine pusu kuran 
ailibli bir takım adamlar Uze
rine ateş ederek yaralamışlar
dır. Recep, çevikliği sayesinde 
bayatını kurtarmştır. 

lzmir Borsa Binası 
İzmir ( Hususi ) - Emlak 

Bankasına olan borcundan 
dolayı haciz altına alınan İzmir 
Borsa binasını hacizden kur
tarmk için bazı teşebbüsler y:ı
pılmıştır. Borsa idaresi, Banka 
ile yeni bir tediye anlaşması 
yapmıya çalışmaktadır. 

Deniz Kazası 
lzmir ( Hususi ) - Bura Al

man konsoloshanesi memurla
rından M. Alberin motörü 
denizde devrilmiş, kadın erkek 
llç kişi denize dökülmüşlerse 
de yüzme bildiklerinden sahile 
çıkmıya muvaffak olmuşlardır. 

Yozgatta Hasat 
Yozgat, 30 (A.A) - Arpa 

mahsulünün hasadına başlan
mıştır, Mahsul geçen seneden 
bereketlidir. 

Haıiranın ilk 3 haftası :zar
fında (34) bin (800) kilo tiftik, 
(640) kilo yapağı, bir milyon 
(916,250) kilo buğday, 175 bin 
kilo mısır, (3639) kilo bulgur, 
(7 50) kilo nohut ve (25) bin 
adet yumurta ihraç edilmiıtir. 

Taze Ozum 
Adana, (Hususi) - Bu se

nenin mahsulü taze iizlinı pi
yaaada satılmıya başladı. 

Afyonlarımız 
iz mir, 30 ( H. M. ) - Bey· 

nelmilel afyon konferansında 
ittihaz edilen kararlar hakkın
da Ticaret Odasının neşrettiği 
beyanname tilccar arasında 
telişı mucip oldu. 

İttihaz edilen kararların be
şinci maddesine göre afyon 
ihracatımız badema resmi 
teşkilat tarafından idare edi
lecektir. 

Tilrkiye senevi yalnız 2400 
sandık afyon ihraç edebilecek· 
tir. lıte tüccarı telişa düşüren 
ıebepler bu iki kayıttır. 

lzmir Afyon tacirleri resmi 
teşkillt tarafından idaresi 
kaydini bir devlet inhisarı 
telakki etmektedirler. 

Tnccarlar Ticaret odaııoda 
ııçtima ederek resmi teıkillt 
kaydının izahını alAkadar 
ekil etlerden istiyeceklerdir. 
Tüccarların ajansın tebliği tıze
"ne Aoadoluda besaplanna af. 
on mUbayauında biılunan 

memurlanna telıraf çekerek 
Ubayaaya fuıla Yormelerbd 

mretmiflerdir. 

- Ha9an Bey, başıma ge
lenleri sorma, bizim karı beni 
bırakıp kaçtı. 

- Bak, şu hain kadına 
kızdım doğrusu... Fakat bizim 
Hanıma örnek olsa bari! 

Çok 
~şişman 

Bir Adam 
Hasan Bey çok şişman bir 

le ayaklarını 

yorsun? 

adama dedi ki: 
-Yahu. Ben 

senın sokağa 

niçin terlikle 
çıkmadığına şa

fıyorum. 

- Neden Ha
san Bey? 

- Neden o· 
lacak.. Sen bu 
şişman göbek-

nasıl görebili-

Hasan Bey biraz düşündü 
ve glllerek bağırdı: 

- Ha .. anladım.. Birini 
çağırıp soruyorsun değil mi? 

Mahkemeye 
Giderken ... 

Hasan Beyin komıularından 
biri hırsızlık
la ittiham 
edilmiş ve 
aleyhine da
va açılmiştı. 

Mahkeme· 
ye giderken 

çin korkarlar, bilir misin? Da
ima çocukturlar da onun için. 

* 
Kadını paylamak, ona fena 

emir vermek demektir. "Ter
biyesiz,, dersen, "Terbiyesiz 
ol!,, demiş olursun. ''Namus
suz,, dersen, "Nnnıussuz ol!,, 
demiş olursun. 

• 
Erkek kederlendiği vakit 

ağlar, kadın kederlendirmek 
için ağlar. 

Kadının aklı kalbinde, 
ğin kalbi aklındadır. 

• 
erke-

Kadının göğsünde başını 

dinlendir amma sakın uyuya
yım deme hal.. 

• Ana olmak istemiyen bir 
kadın, kadın olmak istemiyen 
bir kadındır. 

* Namusundan memnun olan 
namuslu kadın ve namuasuzlu
ğundan memnun olan namus
suz kadın azdır. 

• 
Kadına yüz verirsen beş 

yüz ister • 

Çocuk doğurmamış bir ka
dın güç likırdı anlar. 

• 
Büyük memeli kadınlardan 

hoşlanmam, çünkü yüksek yas
tıkta yatamam. 

lf-

Sevmek yalnız kadınlara ya
raşır. 

LI KIZ 
Sevdiğim k12 Adaltdır, Adalı, 
Ben Adada oldum ona sevdalı, 
Yanakları birer pembe gUl gibi, 
Vücudu da incecik bir giil dalı. 

• Sevdiğimle ~z,rim ben çamlarda, 
llık, tatlı ve erbe akşa.nlarda, 
Uzanırken bi l<ırların Usttine, 
Miyavlıyor kediler hep o damlarda. 

• Gece olur çamlıklarda yatarız, 

Üstümüzden kasaveti atarız, 
Bu dünyanın hali bize vız gelir, 
KAinatın anasım satarız. 

Pa. O. Ha. B. 

Hasan Bey, kafamdar 
Uç kur.şun yedim, hepsi deri
mi sıyırdı geçti, bana birşe) 

olmadı. 

- Tebrik ederim: Kaim 
kafalı imişsin. 

==~=============== 

Kızın 
Deniz 
Esvapları 

Hasan Bey, komşusunun 

kızlarından bi
rini plajda gör· 
mllştü. Kızııı ---
üstünde deniz 
esvapları vardı 

ve tabii vücu
du epey çıp
laktı. Hasan B. lll!!hıı"' 
kıza sormuş: 

- Ayol Me
liha, annen se
ni bu kılıkta görfirse kız

maz mı? 
Kız güldU: 
- Tabii kızar, dedi, anne

min deniz esvaplarını giydim! 

Nişan 
Atan 
Adamlar 

Bir gün, Hasan B., komşu-
1arından birile, 
nişan atılan dü
kanlardan biri
ne girmişti. 
Komşusu tü-

fegi eline al
dı, hedeflerden 
birine nişan a-
larak dedi ki: Hasan Beye r 

rast geldi. L Plajda - Hasan B .. ıu hedefe nişan 
Pazar Ola ona ıormuıtu: ""-------------------------...! alıyorum amma bakalım vura-
- Komıu nereye böyle? bilecek miyim? 

- Mahkemeye gidiyorum, - Gözlerini kapa, onu kay-

Hasan Bey. nanan ferzet, muhakkak vu-
- Ne vakit dönecekıin ? 
- Artık oraıını bAkim bilir. rursun. 

Biber 
Ve 
Çorba 

Haıan B. 
bir ahçı duk .. 
kinında çor-

ba içiyordu. 
Ynznnn ek
ıitti. 

Bunu 141'• 
ıon görmOf 
ve Haaan 
Beyin yam
na ıelmifti : 

Ne o? Dedi, Huan B. , 
çorbada biber fazla mı Yar? 

Huan Bay daima ytldnft 
bW'Ufbırarak cevap -.erdi : 

- Hayır, biberde u ,or
ba • .,. 

- Huan Bey... Gel •eni ıoyalım da beraber denize 
girelim. 

- Bu galiba yeni uaul konanlık: Denb kenarında adam 
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Aldatılan 

Bir 
Adam 

Bir koca, yana yakıla Hasan 

Bey dedi ki: 
- Başıma ge

lenleri sorma .• 
Karım beni al
datıyor, Hasaa 
B., aldatıyor. 
Hem de gayet 
münasebet siz, 
Adi, ehemmi-
yetsiz bir a
damla ... 

Hasan B. gllldn: 

- Mademki herif 

yetaidir dedi, 

miyet •erme. 

ıeo de 

ehemmi-

ebem· 

- "Biz bu ıne3e}ede göste
rebileceğimiz m;saliu hududuna 
pek ziyade yaklaşmış bulunu
yoruz. Tahdidi teslihat işini 
yalnız İngiliz milletinin başar
masına imkan yoktur. 

Dütün milletler bu hususta 
birleşmeli, harbe mani olmalı
dır. Bu, bütün milletler için bir 
vazifedir. 

"Londra deniz muahedesi, 
daha başlangıçta sulhperverane 
bir tesir · hasıl etmiştir. Alman 
nazırlarının bu yakınlarda Lond· 
rayı ziyaret etmeleri de böyle 
bir tesir yapmıştır. Hususile 
Alman ve Fransız nazırlarının 
bugünlerde karşı laşip görüş
melerinin haber verilmesi sulh 
için çalışanların lehlerine çok 
uygun düşmüştür.,, 

ispanyada Vaziyet 
Madrit, 29 ( A. A. ) 

Carabanchei askeri hastanesine 
yatırılmış olan Franco Ha•;as 
ajansına şu beyanatta bulun
muştur: 11 Tablada hareketinin 
mürettep olduğu muhakkak 
değildir. Bunu M. Mauranın 
·ağ cenah cümhuriyetçiierine 
fazla azalık kazandırmak için 
.crtip etmis olduğu sania ol
~ası daha ziyade muhtemiid!r. 
Katalonyadan bahseden ınu
maileyh demiştir ki: Katalon
yada bir iftirakçı hareketi ol
duğunu bildirmiş!erdir. Halbuki 
şunu biliniz ki Barcelone da 
bir tek iftirakçı yoktur. 

F ranco, hükumetin ne yap
nası lazım geldiğini bilmediği 
kanaatindedir. Bunun içindir 
ki Franco ciimhuriyete knrşı 
değil, fakat cümhuriyetin hu
dutları dahilinde hükumete 
karşı mücadele etmektedir. 

Madrit, 29 (A. A.)- İntiha
bat neticesi anlaşılır anlaşılmaz 
müfrit sol cenahçılar birtakım 
hadiseler çıkarmışlardır. 

lspanyol Fası 
Paris, 30 (A. A.) - İspan· 

yanın Paris sefiri İspanya Ma
liye Nazırı M. Prieto'nun ispan
ya hükumetinin F asta.ki İspan° 
yol mmtakasını Cemiyeti Ak· 
vama terk ve tevdi arzusunda 
bulunduğunu Cemiyeti Akvam 
mandalar komisyonuna bildir· 
miş olduğuna dair Londradan 
gelen haberi tekzip etmiştir. 

Peruda isyan 
Santiago (Şili), 29 (A.A) -

Peru'da bulunan Arequipa'dan 
bildirildiğine göre Perudaki 
askerler isyan etmişlerdir. 

Yine Peru dahiiinde Mollen
dodan gelen bir habere göre 
bu isyanı bastırmak için Kal
laodan Punoya asker gönde
rilmiştir. 

Araguipada da ayni mak
satla iki alay aıker toplanmıştır. 

Bir Kaza 
BUkreş, 30 (A.A) - Bir tren 

satıh geçitlerinden birine oto
bUs çarpmıştır. Bu kaza neti
cesinde 5 kişi ölmüş ve 22 

kiti de ağır surette yaralanmıştır. 
Selanık Arbedeleri 

Selinik, (A. A.) - Yahudi 
mahaltesinde Yahudilerle Hı
riıtiyanlar arasında bir çarpıı
ma olmuştur. İki taraft:ın (20) 
kadar kimse yaralanmııtır. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Tasarruf Mü
nasebetile 

Memurların Hangi 
Vaziyeti Üzerinde 

Durulmalıdır? 

Memurlnrın tasarruf meselesi 
JnÜnasebctile üzerinde durulmaıı 
Jazımgelen bir nokta vardır ki 
o da memurların tahsili meıelc-
ıidir. Halbuki tasarruf yapılması 
düşünülürken bu mesele de bil· 
basaa nazarı dikkate alınmalı idi. 

Aksaray: Hasan 

Bir Tasarruf Fikri 
Bütçede tasarruf yapmnk 

makıadile alınan tedbirler arasın
da miktarı bir buçuk milyon 
lirayı bulabilecek bir tasarruf 
meseleıine naz.an dikkati celbc
decğim. Üzerine dikkati celbet
mek iııtediğim bahiıleri Oç nok
tada toplıyabilirim: 

1 - Epey zaman evvel bir 
· takım raıat iıtaayonları tesis 

edildi. Bunların faydalarını inkar 
edenlerden değilim. Fakat bu 
münuebetle bu teşkili.tın mer
kezinde genit bir kadro yapıldı. 
Diğer yerlerde vazifeleri bulunan 
birçok kimıelere burada birer 
vazife iliveai verildi. Bu arada 
alakadar vekaletler, anlaııp din
leşmeden ayrı, ayrı makine ıipa· 
riılerl yaptılar. 

Halbuki bu teıkllltı blr yerde 
toplamak ve bir merde raptet
mek lb.ımdı. Bu ıur"tle hareket 
edılmiş olsa idi akalli ( 200 ) bin 
liralık bir tasarruf temin edile
cekti. 

2 - Maarif teıkilltında vazi
feler ve dersler hak ve ndil esas-
larına göre taksim edilmiş değil
dir. Kanun muallimleri tatmin 
etliği halde tatbikatı gayrı mem-
nun bırakıyor. Bu yüzden fazla 
kazandırma gayretile srırtlağına 
kadar derse boğulan idare imir
lcri bile vardır. BunJar ders mi 
verecekler, idari vazife mi yapa
cnklar? Bu yüzden yapılacak ta
sarrufu da yine liakal (200) bin 
lira olarak kabul edebiliriz. 

3 - Zfrrat ve Ticaret odala
rının iktısat odaları halinde yer-
leştirilmeai, zahirde ehemmiyetsiz 
görülen bu işlerin tetkik edildiği 
zaman insanı hayli uğraştırıcı 
me\'zular olduğu görülür. Faı:ia 
teferruata girmeden sözümü ke
siyorum efendim. 

Ziraat muallimlerinden 
Cavit 

r l<ari!erimizden Ricamız 
"SON POSTA,, ya göndereceğiniz 

mektupların zarfları Uzerlne içindeki 
yazının mahiye;!ni işaret f'diniz. Bil
mece mıdir, Hanım teyzeye mi aittir, 
ldart"yi mi alılkadar eder, tahrir 

müdürlüğüne mi hitap ediyor? Bu 
no'ktayı kaydederaeniz vazifeml:ı:l s 

kolaylaştırmış oloraunuz. Knrilcrimh:.
den bı,haıı;a bu noktaya dikkat 
etmelerini tekrar rica edeı·iz, 

• 
Kalp işleri Hayata Atılacak Gençle,- Ve Aileler Okusun ~~d~;;-Ve 

Bir Meslek Seçmeden E vve M - ı __ _,,,,~a-=-s--==--=---e,.n__., 
vaff ak Olmuş Büyükle i Din eyin k e ? 

f [ İbrahim Etem B. \ Birçok talebe, şu ande tahsillerini bitirmiş, kendilerine 

bir meslek seçmek endişesi içinde kıvranıyorlar. Ayni bal 
aileleri için de varittir. Zevk ve istidadımızla mütenasip bir 

ı -------_,,-·-~ Kocamdan Ayrılayım Mı? 

t Erenköyünde Cavide Hazım 

meslek, bir iş bulmak hakikaten güçtür. " Son Posta ,, 

bu güçlüğü takdir ettiği içindir ki intisap ettikleri meslek

lerde muvaffak olmuş bazı .zevatla görüşmilş, dün kendileri 
için hasıl olan bugünkü vaziyette çırpınan gençlere ne 
söyliyebileceklerini bu zevattan sormuştur. Hayata atıl· 
mak çağında bulunan gençler ve aileleri için kıymetli ve 

1 f mzaıile bir kadından mektup 
aldım. Diyor ki: 11 Kocamla 
ıevişerek evlenmedik. Bugüne 
kadar aşkımdan aldığım kuv
vetle hayatta her müşkülline 
göğüs gerdim. Buglln kuvvetim 

faydalı nasihhatleri ihtiva eden bu yazılar dikkatle okun

mıya değer. 
1 

tamamen tükendi. Kocamın 
beni aldattığmı haber aldım. 

f Bana karşı muameleiİ o kadar 
1 ıamlmi, o kadar candandır ki * Kimyaker İbrahim Etem Bey 

diyorki: 

- Mülkiye f 1adisinde idim. 

olabilmiştim. Artık neşeme 
payan yoktu. 

uvaffakiyetin Sırrı? 

' ' 

inanmak istemedim. T nhkik 
ettim, doğru çıktı. Kalbim öyle 
müthiş bir azap duydu ki isteri 
buhranlArına tutuldum. Ko· 
cama artık kendisini sevemiye· 

Kimyager dersi okurken yapi· 

lan tecrübeler çok zevkime 
giderdi. Yavaş yavaş bütün 

hayatımı bu tecrübeler içinde 
geçirmiye karar veriyordum. 

Meslekte muvaffak olmak 
için daha ziyade daha kuvvet
le çalışmak lazımgeliyordu. 
Gülhane hastanesinde kimya-

""! • cegtmı söyledim. Sevmiyo-

Nihayet idadiyi ikmal ettim. 
imtihan vererek Hekim mekte
bine girdim ve daha ilk gün· 
lerde mektep idaresine müra-:a-

at ederek kimyahaneye devam 
etmekliğime müsaade aldım. 
Bir taraftan tababet tahsil 
ediyor, diğer taraftan da kim
yakerliğe çalışıyordum. 

Mektebi Tıbbiyeyi bitirdik· 
ten sonra Gülhane hastanesine 
devama başladım. Bu müddet 
esnasında altı sene kadar 
Hayati Kimya ile meşgul oldum. 
Kimyanın memleketimizce o 
zamana göre tatbiki imkAnı 

olan her kısmında muvaffak 

nın tatbikatı için pek geniş 
bir saha b:.ılmuştum. 

O zaman Gülhane hasta· 
nesi miidürü bulunan hocam 
profesör (Dayke) de çok me
raklı idi. Bazı hayati noktalar 
hakkında uzun tetkikler yapa
biliyorduk. Kandaki albomin 
miktarı üzerine yaptığımız tet
kikat Avrupa neşriyatma inti
kal etmiş bulunuyordu. Prağ 
darülfünunundan Fon Y aks ve 
balta ( 13) sene sonra bile pro· 
fesör (Zali) prensiplerimizi ka-
bul etmit ve kitaplarına geçir
mişti. 

Bütün bu muvaffakiyetlerden 
sonra mesaimi ameli sabada 
inkişaf ettirmiye karar verdim. 

Kimyanın ilaçlar üzerinde 
tfttbikatmabaşladım. Her ilak 
cın memleketimizde yapılabil
mesi için var kuvvetimle çalış
tım. Tabiidir lci pek kolaylıkla 
elde edemedim. Lakin müte
madi ıiy neticesinde arzu etti
ğim her şeyi yapmıya muvaf
fak oldum. (8- IO) senedenberi 
imalatla meşgulüm. Hiç bir 
şeyden ürkmedim. işte buguıı 
bu atelyelerimde gördüğünüz 
mevcudiyet sayin sebatın seme· 
resindenbaşka birşey değildir. 

Gençlere Tavsiyem 
Bu mesleğe intisap edecek 

gençlere muvaffakiyet için ye
gane tavsiyem say ve sebattır. 
İyi etüt, ciddi bir siy ve iş
ten beımemek lazımdır. 
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Leh Bisikletçileri 
Dün Varşovadan Dört 

An karada 
Spor 

----
Bütün Klüplerin B

. l Kişilik Bir Takım Geldi 
ır eş- --

il . lstanbul ve Ankarayı gör· 
Sözümiiz Dinlenmedi, 
J3u Cuma Galatasaray 
he Fener Oynuyorlar 

meleri Fikri 
Sürülüyor 

erı mek üzere Lehistandan şehri

Ankara, 1 ( Hususi) - An· 
karada, Fener • Galatasaray 
dedikodusu kadar mühim bir 
spor dedikodusu vardır. Burada 
Muhafızgücü, lmalAtıharbiye, 
Gençlerbirliği, Altınordu, Çan· 
kaya, Sportingklüp gibi mü· 
teaddit klüpler vardır. Muha· 
fızgücü müstesna, hiçbiri bü
yuk bir mevcudiyet göstere
memektedirler. İdarei hususiye 
bu klüplere senede üç bin lira 
vermektedir. 

Bu kulüplerin hepsinin ka· 
pısı kilitlidir. Mensupları an· 
cak maç ve ko'lgre günleri 
kulüplerinde toplanırlar. Bun· 
larm bir araya gelerek mütte-

hit bir surette çalışmalarının 

daha doğru ".>lacağı ileri sil· 
rl.ilmektedir 

İstanbul Fut bol Heyetinden: 

3 - 7 - 1931 cuma gftnü Taksim 

stadyomunda icra edilecek şilt 
maçları: 

mize dün dört kişilik bir bi
siklet takımı gelmiştir. Bu 
heyet, Lehistanın kuvvetli bi· 
siklet takımlarından biridir. 
Yol da tesadüf ettikleri hava 
muhalefetine rağmen Varşo
vadan lstanbula on beş günde 
gelmişlerdir. Elde bir stadyum 
olmadığı için maalesef Leh Galatasaray - F enerbahçe 
bisikletçPerinin kabW "eti hak- saat ( 17 ) de 
kında bir fikir eJ~.iluck müm- Bu maçm Hakemi bHôbara 
kün olmıyacaktır. ilan edilecektir. Berabere ka-

lzmirde Spor Cezaları Imdığı takdirde on beşer da-
l:ımir, 30 ( A. A. ) •• Dün iç· kika temdit edilecektir. 

tima eden İ:ımir futbol heyetince • 
geçen cuma yapılan maçlar es· f t b l t l 21 t 
nasında hakemi tahkir etmele- s an u spor a nmı, em-
rinden dolayı !ürk s~ordan Ali 1 :nuzda lzmirin Altınordu klübü 
ve Muzaffer hır ay muddetle ve ıle bir mnç yapmak Uzcrc an
yine nyni günde hakemi tnhltir ve 
darba cür'et ettikleri için Gö:ı· 
tepeden Hakkı, Hasan, Selim 
altışer ay ve Altaydan Sezai bir 
sene müddetle diskalifiye edil
mişlerdir. 

laşmıştır. lstanbulspordan disk 

1 

ve gülle rökordmeni Veysi B. 
de bu seyahate iştirak ede· 
cektir. 

rum da... Aynlmak iıtedim. 
O yalvardı, ağladı. Kandım. 
Fakat hazan aşkım bütün he
yecan ile uyanıyor, onu başka 
kadınlardan şiddf"tle kıskanı· 
yorum. Bazan öyle bir nefret 

duyuyorum ki, elimle başka bir 
kadını koynuna verecek kadar 
ona Uikayıt oluyorum. Aşkla 
nefret kaJLimde çarp!~ıyor. 
İkisi de ber.i ağır bir hasta
lıktan ~:afümış kadar harap ve 
perişan ediyorlar. Seviyorum, 
ölürcesine seviyorum, ayni da
kikada nefret ediyorum. His
lerimin bu buhranı çok müthiş 
bir azap. ı\yrılırsam bu azaptan 
kurtulur muyum, yoksa daha 
çok mu artar? .• 

insanın hislerini tahlil edeme
mesi, ruhi hastalıkların en mü· 
himlerinden biridir. 

Aşkın da men_en;iti, aıtması, 

veremi vardır. Seninl<isi basit 
bir sıtmadır kızım. Knrasıtma .. 
Buna karasevda da derler. 
Sevdikçe soğur, soğudukça 
seversın. Birden bir titreme 
gelir, vücudünden soğuk sular 
dökülür, üşür, üşür, üşürsün .. 
Kalbin sanki bir buz kalıb\ 
kesilir. Titremenin arkasından 
nöbet gelir, hararet kırka 
çıkar, buram buram terler 
dökersin.. Kalbin sanki bir 
fırın gibi .. 

Buna kalp sıtması derler. 
Sıtma mikrobunu sivrisinekler 
taşırmış, mikrobu bataklıklar· 
da, rutubetli yerlerde olurmuş .. 
Kalp sıtmasının mikrobunu 
kıskançhk taşır, mikrop hassas, 
melankolik ruhlarda olur. Bu 
mikrobu öldürmek için fazla 
hassasiyeti ve melankoliyi öl
dürmek lazım.. Bu dertten 
oe ayrılmakla, ne de birleş· 
mekle kurtulabilirim. 

Hammtegze 

z 
•• usa a<amız 

Bluz müsabakamız bitmek 
üzeredir. Şimdiye kadar bu 
müsabaka. iştirak etmemiş 
olan k urilerimiz, çıkan bluz 
resimlerini havi nüshaları ida
rehanemizden tedarik ede· 
bililer. 

Bedava bllız sahibi olmak 
isterseniz bu milsabakayı takip 
ediniz. 

On beşinci blüz çıktıktan 
sonra bu resimleri kesecek, 
en ziyade beğendiğiniz üç 
resme ait kuponlara işaret 
koyarak idarehancmize gön· 
dereceksiniz. 

Gelen cevaplar tarafımız· 
dan tetkilc edilecek, en ziyade 
beğenilen üç bluza rey veren 
kariler arasında kura çekile· 
cek ve üç karie bedava üç 
bluz yaptınlacaktır. 

Bu müsabakamıza taşra ka
rilerimiz de iştirak edebilirler. 

Kuponu (7) inci sayfamızda 
bulacaksınız. 

PATRON KUPOt~U 
Karilerimi:ıin göslerdı~i ar

zu üzerine (7) inci &ayfaya 
nakledilmiştir. Oradaki patron 
kuponlarını toplayacaksınız. 

TAKVİM 
Glin sı 2· Tem muz· 931 Hıı:ır 58 

Arabi 
15· Sarcr - 1350 -vekıt-czani·vaııati 

GOncf 08.48 4.33 
Öğle / 4.33 12.18 

ikindi 8.34 16.18 

Rumt 
19- Haziran ·1547 

vakıt-czant-yanU 

Aktam 12.- 19.45 
Yatıı 2.02 21. 47 
lmıak 6.2sl 2 .13 
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Bir zevk ki "Ben istediğim Tefrikamız: No 19 • 

KIR iZi EVLER 
MUHARRiRi: MARYSE CHOISY 

(Franslzca aslınıu 200,000 ınci l:ıb'ından terc!Jme edilmiştir.) 

Ben de biliyorum ki yer mugayirdir. 
yüzUnde her zaman fahişeler Acaba unıumhaneye giden 
ve kamburlar bulunacaktır. zeki bir adam var mıdır? 
Fakat, .k.u~lar arasında, bir Fakat ya ötekiler? Zeki 
e~kek, dışının önünde ötmesini olmıyanlar? 
b.ılmczse, bütlin mevsim, dişi- Neme IAzım? Mademki on· 
sız kalır. Bütün hayvanlar ara- lar umumhane haricinde bir 
~ında, bayatiyat kanunlarına dişi bulamıyacak kadar ah
ıtaa,t etmiyerek, biribirinin ho· maktırlar, mademki hayatiyat 
fl;l~a gidemiyen erkekler ve aşksız kanunlarına tlbi ola· 
dışıler aşksız ölürler. 1 mıyorlar, ölsünler. 

nsanlar arasında umumha- .,. 
neler hayatiyat kanunlanna Çok sevimli umumhane Mil· 
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dürü bu nazariyemi kabul 
etmedi. Onun kendine göre 
birçok fikirleri var. Olabilir. 

Fakat, Beyefendiler, galiba 
ıiz de benim nazariyemi ka
bul buyurmıyorsunuz. 

Biraz daha zeki olamaz. mı· 
aınız? 

Hoş, benim umurumda mı? 

BEN NiÇiN F AHIŞE 
OLMADIM? 

Ben çok oburdum. Altı ya· 
şımda iken halam beni şeker· 
lemelere boğardı. Yenecek 
şeyler artınca iştiham kesildi 
ve arbk oburluğum kalmadı. 

Ben çocukken faciaya, ko· 
mediye, vodvile bayılırdım. J 

Sunra tiyatro mü~llifi oldum. 
O günden beri tiyatroya ayak 
atmıyorum. 

Musikiye tapındım. Sonra 
musiki mUnekkidi oldum. O 
günden beri musiki parçala
rından kaçıyorum. 

Romanlara tapmdım. Fakat 
roman yazmıya başladıktan 
sonra okuyamaz oldum. 

Balolara, dansinglere bayı
lırdım. Fakat oralardaki ini:İ· 
balarımı gazetelere yazmı:;a 

mecbur olunca oııh~rdan da 
bıktım. 

Bana ıon bir zevk kaldı : 
Aşk. 

Vazife haline gelen her 
:r.evk, zevk olmaktan çık• r. 

ıaman değil, başkaları istediği 

uman,, zevktir, hoşuma git

mez. Bu bir angaryadır. Bir 

de... bir de... fahişe olmak 
için fazla kırtasiye muamelesi 
var. 

SON 

us 
MAKARALARI 

ucuzdur. y~rde Arayınız. 

Dilnya KlSpek 

MARKALARA 

;r
sir 
sa 
~ı .. 

n-... 

t 
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6 Sayfa SON POSTA 

Efgan Camileri Üç 
Duvar Açık 

Duvarlıdır, Dördüncü 
Bırakılmıştır .• 

YAZAN: 
A 

M. KAZIM 
__________________________________________ _J 

-21-
"Herat,, ta ikametimiz bir

kaç gün uzayacaktı. Bu iti
barla vali daha serbest bir 
hayat yaıayabilmekliğimiz için 
bize "Bağı Şahi,, denilen mev
kide bir' kasır hazırlatb ve 
yolda bulunan kafile arkadaı· 
lanmızın sıkınti çekmemeleri 
için rıcamız üzerine hududa 
erzak ve su gönderdi. Bu 
sayede kafile azası endişe

siz bir surette ve hiçbir müş
külat ile karşılaşmadan "He
rat.,a gelmişti. 

Kafilenin vürudundan ve 
Ka.sıı·bağiye yerleşmesinden iki 
gün sonra Server Han heyeti
mizi resmi surette kabul etti 
ve cesareti medeniyeye sahip 
bir adam olduğunu göstererek 
üzerimizde çok güzel bir tesir 
bıraktı. 

Kafilemizin reisi olan Fon 
Hentik burada seyahatinin ye
gane muvaffakıyetini göstere
rek valiye büyücek bir altın 
saat ile bazı hediyeler verdi. 
Fakat maalesef biz kendi he
sabımıza (Herat)a eli boş olarak 
gelmiştik. Fon Hentiğin hediye
lerine kendimizden birşey ili.ve 
edememiştik. .. 

" Herat ,, ta konuştuğumuz 
zevat: 

- Mademki ( Kabil ) e gi
deceksiniz, biraz acele etmek 
lazım, diyorlardı. Çünkü burada 
kış mevsimi sizin memleketiniz
den daha evvel hulul eder ve 
pek şiddetli olur. Muhitimizin kar 
fırtınaları meşhurdur. Yollar 
kapanır, aylarca mahsur kalır
smız, buna rağmen &eyahate 
devam etmek isterseniz tehli
keli bir maceraya ablmış 
olursunuz. 

Bu tavsiye pek yerinde idi. 
Binaenaleyh Server Hana mli
racaat ederek· seyahatimiz için 
icap eden tedbirlerin bir an 
evvel alınmasını rica ettik. 

* BugOn cuma idi: 11Kabil,, in 
hUtfin minarelerinden aynJ 
zamanda ezan sesi yükseldiği 

vakit, heyetimizin Müslüman 
azası cuma namazında bulun
mak istedik. 

Ef ganistanın camileri bizim
kilere benzemez. Üç tarafının 
duvar ile mesdut olmasına 
mukabil dördündi dıl'ı açık 
bırakılmıştır. Fazla olarak halı
larla da baştan başa mestur 
değildir. Halk hırkasını çıkarll', 
lnüne yayar ve ftzerinde 
11amaz kılar. 

J ver Hanın yanında bir müddet 
oturup konuştuk, bu musahabe 
esnasında yanımıza üstü başı 
pejmürde, yaşlıca bir adam 
geldi, valinin yananda yer aldı. 
Server Han bu zate büyük 
bir alika ve hürmet eseri 
gösteriyordu. 

Giderken de eline bir hay· 
H para verdi. Sırtında tek bir 
gömlekten başka bir şey bu-
lunmıyan ve bu itibarla vücu
dunun blitlln azası meydanda 
olan zate, valinin fazla alaka 
göstermesine hayretle bakıyor
duk. Sebebini sonra anladık: 

Kabilin mübarek biline11 merkat/eri oe camileri 

Meğer bu adam meczup imit 
ve Efganistanda meczupların 

ermiı olduklarını itikat edildi
ği için gittiği heryerde hür
met görllrmüş. 

Biz bliyük camii tercih ettik. Efganistanda Arap memle- Şurasını da kaydedeyim: 
Müslilman memleketlerinde 

evliY,anm yalnız erkekten ola· · 
cağına inanılır. Efganistanda 

Naibülhüküme Server Han da ketlerinde olduğu gibi namaz
hurada idi. Ön safta, kendisi dan evvel Kuran okunmaz, 
için sureti mahsusada serili ıllkünetle ezana intizar edilir, 
olan seccadenin üzerinde mevki Kurana ibadetten sonra baı
almışb. Bizi görünce yanında !anılır. 

ise kadından da olabileceğine 
itikat edilir. Çünkü kadın 
veliler de vardır. 

yer verdi. 1 Namazı kıldıktan aonra Ser- (Mabadı yarın) 

• 
içimizi Yiyen Dert • • VEREM 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

göstereyim. Yolumuzun üstün
de inek ve öküz ıUrUlerinl 
güden çobanlardan başka kim· 
ıeler yoktu. Bu yalnızlık içinde 
bir arkadaş bulduğum ıçın 
ıeviniyordum. Fakat sevincim 
uzun siirmedi. Biraz sonra 
kadıncağız yolu ıyıce tarif 
ettikten sonra benden ayrıldı. 
Paltomu omuzuma alarak kan· 
ter içinde yokuşu tırmandım. 
Cuma mahallesinde, Kabristan 
sokağına girdiğim zaman kilçük 
bir evceğizin önünde duran 
genç bir kadınla, iki üç ya
şında olduğu anlaşılan, mavi 
gözlü, kıvır, kıvır sapsarı saçlı, 
bembeyaz yüzlü, çok giizel, 
güzel olduğu kadar da sıska, 
hasta bir çocuk nazarı dikka
timi celbetli. Onlara doğru 

yürüdiim, Hiç tanımadıkları bu. 
yabancı insanı güler yüzle 
karşıladılar. ineklerin ahınna 
bitişik bir delikten mutfağa 
girdik. Burası gUneş ve zıya 
görmiyen, toprak döşeli, sim
siyah duvarlı korkunç bir ma· 
ğarayı andmyordu. Yere diz 
çökmüş bir kadın dümanh 
ateşi üfliyerek, iki taı üstüne 
oturtulmuş, isli bir tencerede 
akşamın yemeğini hazırlamıya 
çalışıyordu. 

Beni görünce o da ayağa 
kalktı. Oradan, hep beraber 
çökük tavanlı, karanlık bir 

odaya girdik. Orta yerde, de- kundu. Dolu gözlerle ılyliye

likdeıik olmuı bir hasır ilatila- yim mi der ıibi eltiıine bak
de uzanan bir çocuk öksürll- bktan sonra dedi ki : 
yor, dört beı aylık bir yavru - Allah bildikten sonra 
kırmızı bezden yapılmıı salm- kuldan ne aaklıyayım. Verem
cakta mışılmışıl uyuyordu. di. Önce bana söylemediler, 
Zavallı masumun yüzüne ko· hep sakladılar, fakat ne gizil 
nan at sineklerini kovarken kalır ki ?.. Nihayet duydum, 
sordum: çok ağladım amma para et· 

- Çocuklar hanginizin? medi. Ôlümilnden sonra vu· 
Salmcağın yanına koşan so· ~ cudüm zayıf düştU. Uğrama 

luk yüzlü kadın cevap verdi: gibi oldum. Muska aldım, kur-
- Allah bağışlarsa, şu yer- ıun döktUrdllm, çok şllkilr 

de yatanla, bu benim. ikisi de geçti. Fakat eski halimi bir 
kız. Sarı saçlası eltimin. türlü bulamıyorum. 

- Siz iki elti beraber mi Bu sözleri söyledikten son-
oturursunuz? ra etrafına bakınarak ilave etti: 

Yo, ben daha yeni gel- - Ayakta kaldınız, şöyle 
dim. Babalarının ölümünden buyurun. oturun, diyeceğim 
evvel burada idik. Rahmet· amma tenezzül edip .oturmaz
liden sonra Borsaya gitmiıtim. sınız ki. Bir tek iskemlemiz 

kalmıştı onu da dün gece 
Çocuklarım eltimin yanında 
kalmıştı. Ana bu, hasret- sattık. Keşki satmamış olsay-

dık sizi oturtmıya yerimiz olur
lerine dayanamadım. Onlan d u. 
götürmiye geldim. Fakat nasıl Gözlerim hep 0 sapsarı 
geçineceğiz bilmem ki. Küçük güzel çocukta idi. Annesine 
bir zeytinliğimiz var. Eğer doğru eğilerek sordum: 
zeytin verirse elimize birkaç - Çocuğunu doktora göı-
para geçer. terdin mi hiç 1 

Allah büyüktür.. Elbette - Göstermez olurmuyum .. 
kullannı kayınr. Şurda, aşağıda bir Dispanser 

- Kocan ne zaman öldü? mi ne bir şey açılmış, işte 
- Tam bet ay evvel... Bu oraya götürdUm. Doktorlar 

yavrucağın yüzünü bile görmedi. o kadar iyi anlamıyorlar. Bu-
0 öldüğü zaman Saadetim kar- kadarcık çocukta ince hastalık 
nımda idi. • olur mu 1 Zayıf, kanslz görünce 

- Ne haatalığından öldtt? veremdir deyip itin içinden 
Genç kadın durakladı. Yut· çıktılar. Ben de bir daha gö· 

dım. Nihayet Ahenai vapuruna na doğru geliyordu. 

INGİLIZLERIN YAKIN ŞARKTA binerek hareket ettik. Misina- Bekledim, yanıma geldi, ver
ya kadar olan yolculuk çok diği haberler hiç te memnunl
fena geçti. Okadar fırtına var- yetbahş değildi. Spetzai va· 
dı ki iki defa yatağımdan dı- puru gelirken yolda bir A vus• 
şarı düştllm. Napolide iken turya tahtelbahiri tarafından 
ağrımıya başhyan bacağım durdurulmuş ve yolculardan 
büsbütün fenalaştı. Okadar ki iki lngiliz zabiti esir alınarak 
Misinaya geldiğimiz vakit, he- götürülmüştü. Bu havadis kar
nüz] hareketi arz Afetinden kur- şısmda vapura avdet etmek 

CASUS TIŞB.ILATI 
~Yazan: Makenzie-

Ferdası günll saat on birde 
Spetzai vapuruna binerek Yu
nanistaoı terkettim ve Capiye 
mUteveccihen hareket ettim. 
Ve bu mevsimde bombot olan 
bu gUzel adada adeta mecbu
ri bir haJlİS mUddetl doldur• 
mıya bqladım. 

20 teırinisanide, Napolide· 
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ki konıolosumuz vasıtasile 
bir telgraf aldım. Telgrafta 
Hasluckla beraber derhal Ati
naya avdet etmemiz lüzumu 
bildiriliyordu. Derin bir nefes 
aldım. Fakat bir türlil vapur 
bulamadığımız için yine kinu
nuevvelin nihayetine kadar 
beklemek mecburiyetinde kal-

hususunda biran tereddüt et
tulan bu şehri, daha doğrusu tim. Fakat dUtmanlann biribi-
şehir bakiyesini adamaktlı ge· rini müteakıp böyle hareket· 
zemedim. Maamafih yine bit lere pek te cesaret edemiye• 
saat kadar ötede beride do· ceklerini dllşllnerek yoluma 
laştım. Tam vapura avdet ı) devam etmiye karar verdim. 
ediyordum ki, arkamdan biri Fakat ne yalan ıöyliyeyim, 
b~ni ismimle çağırdı d~y~um. Avusturyada uzun bir esarete 
Lıman memurlarından bırı ba- mahkum olmak veyhut ta 

Temmuz 2 

İmzalarından Tanıdığınız 
Edipler Nasıl Adamlardır? 

imzalarından tanıdığınız bir
çok kimseler vardır ki, ıahısla
rını tanımazaınız:. fakat onlar 
hakkında hayalinizde teressüm 
etmlt bir tip vardır. Bu muhay· 
yel tipin hakikate ne derece te
vafuk ettiğini merak edersiniz. 

itte anketimiz sizin bu me· 
rak ve teceasüıünüzü de izale 
edecektir. 

Anketimiz fudur: 

Matbuatta imzaları çok gö
rülen, birçok eserlerile size 
kendilerini tanıtıp sevdiren mu· 
harrirler vardır: Nazım Hikmet, 
VA!a Nurettin, Peyami Safa, 
Mahmut Yesari, Ahmet Haşim 
gibi. 

Şimdi ıiz:e soruyoruz: 

1 - Bu muharrirleri hayaU-
nizde nasıl tasavvur ediyor· 
sunuz? 

(Genç mi, ihtiyar mı, güzel 
mi, çirkin mi, z:üpbe mi, ağır-

batlı mı falan.) 
2 -· Ne kazandıklarını tah

min edersiniz? 
3 ·- Nasıl yafadıklarml zan

nedersiniz ? 
Bu üç sualin cevabmı yazıp 

bize gönderiniz. Arzu ederseniz 
bir de reıminizi ilave ediniz. 
Gelen cevaplar aıra ile neşre

dilecek ve anketin sonunda 
bu muharrirlerin her biri hak
kındıt bu üç sualin sraıetcmiz 
tarafından hakiki cevapları 

verilecektir. 
Hakikate en ziyade yaklaşan 

karilere o muharririn imzalı bir 
fotoğrafisi ile, imzalı caerleri 
hediye edilecektir. 

Cevabımzın çabuk çıkmasını 
ıatiyorsanız acele ediniz. 

* Gönderilecek cevapların "ede· 
biyat anket 11 memurlnğuna 

kaydile gönderilmesini bilhassa ı 
rica ederiz. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * * Size Tabiatinizi Söyligelim ... 

Reıminlı:I blıte gönderlrsenbı alu 1 
tablatiniı:I ıöyllyebllirlz. Fakat bunun 
için ıönderllecek reıimler iyi ve tabii 
pozda çıkmıt olma11 lazımdır. Takt 

mUtehau111mıı miltaleaıında hataya 
dtltmeıln. 

Tablatlerlnl anlamak lh:ere blıı:e 

reılm gönderen karUerlmlı hakkında 

mllteha11111muı:ıa mlltalea.ını qağıld 

aatırlarda ollu1ablllr1lniz : .. 
Hasan HIJsnii bt1g : Asabi

dir. itlerinin 
betaetle vı 
mDtkilAtla yll• 
rllmesino ta• 
hammül ede
mez, bazen a· 
cul ve sür'atle 

münfail olur. 

Parayı israf et· 
mez. Herkesle 
liuball olmaz. 

• 
(Fotoırafıııın dercini anu etmiyor) 

istanbulda ( S. N. H.): 
Zeki ve intizamperverdir. Ku

surlarmın şuyuundan fazla en· 
dişe eder. Muhitini buluncıya 1 

kadar ağır durur. Dimağını 
işletmiye mütemayildir. His ve 
hayal mevzularına likayit ka
lamaz, heyecanım belli etmek 
istemez. 

türmedim. Bizim bildiğimiz bu 
illet gençlerde olur. Üç yaşın
daki çocuk veremi nerden 
kapar? 

Kadmcağıza, vereme çocuk
ların da yakalanabileceğini 
anlatmak maksadile söze baş
layınca yavrusuna sarılıp, göz
yaşları içinde anlattı : 

- Zaten benim çocuklarım 
yaşamıyor.. Bundan evvel üç 
tane gömdilm. Ciğerlerim de
lik de~ik oldu. Buna yedi ka
pıdan bez topladım. O parça-

bir düşman tahtelbahirine 
kapamp kendi gemilerimiz ta
rafından batırılmak ihtimali 
hiç te hoş bir şey değildi. 

Limandan çıkar çıkmaz kap
tan yanıma geldi ve şayet va
pur tahtelbahirJer tarafından 
durdurulursa, beni derhal · 
düşmanlara teslim etmiye mec
bur olduğunu söyledi. Bu küs
tahlığa canım sıkıldi. Kendisi
ne döndüm ve salona inen 
merdivenin darlığını ve kıvrın
tısını göıtererek aşağı inecek 
her hangi bir kimseyi kama
ramdan mükemmel bir surette 
kurıuna tutabileceğimi anlat
tım. Kamaranın kapısının iyi 
bir nişancı için tam bir ıiper 

Hikmet bz· Ciddi ve iş

~ .izardır. Olur 
olmaz şeye e
hemmiyet ver· 

mez, şahsını 
alA.kadar et-

1 miyen şeylere 
1 karşı müstağni 
kalır. Sözünün 

geçmesini, fi
kirlerinin ka-
' ul edilmesini 

ister. Tahakki. .• 1e tahammül 
edemez. Dik ve tok sözlüdür. .. 

Ruha fÖnderen bazı karllel'imlı:, 
mlUeha1S11ımı:ıtıa cevabı geciktiği için 
sabırsızlanıyor ve mektup göndererek 
fotoğrafilerinin akibetini öğ'renme!t İS• 
tiyorlar. Bu fotoğrafil~r intişar cde-cek 
tir. Bu hwusta müsterih olmalarını rica 
ederiz. 

-G L O R Y Al!'Sı'!q 
sinemasında bir hafta 

ve f stanbulda son 

defa olarak 

MİL TON 
BEDAVAC 1 LAR 

ŞAH 1 
filminde 

!ardan elbise dikip gidirdim. 
İsmini de 11Y aşar 11 koydum. 
Çok şükiir üç yaşını buldu. 
Allah tarafından ya~1yor. Bir 
tane de karnımda var. İnşallah 
hayırlısile o da doğar da 
ömürlü olur. 

inşallah ile ma~allahın en 
birinci ilic ve teselli olduğu 
evceğizde daha fazla durmak 
doğru olmıyacaktı. Hepsi bir-
den kesik, kesik öksürmiye 
başlayınca kendimi dişarıda 
buldum. 

olduğunu izah ettiın ve ·nihayet 
te cebimdeki iki tabancayi 
göstererek bunlar boşaldıkça 
arkadaşımın dolduracağını ve 
böylece mütemadi ateşe devam 
edebileceğimi söybdim. Bu 
defa da kaptan tel§şa düştü. 

- Fakat mukavemet eder
seniz, belkide gemiyi batırır
lar, dedi. 

- Ona şiiphe yok, dedim. 
- Nasıl olur? Her halde 

biltiln yolcuların ve tayfanın 
hayabnı bu suretle tehlikeye 
nasıl korsunuz? 

- Siz ıöylediğini:ıi yap" 
makta israr ederseniz beo 
de biliperva dediğimi yaparım· 

( Arkası var) 
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Bir Namus Meselesi 
&.im Ala llamaldı. hattyu- lerc:len korkuyordu, çünkll kalp 

da. Çalapmı70rdu. Hi.uıa•tçlllls hutalıj'ı varda. 
•• pmqıahk eden karı11 da Hacı Şnkrtl S.y, manbld 
ild aene enel &lmllfttl. Fa- bir aeıle ihtiyan teakine ça-NAKlıJ ı ZIYA ŞAKIR _ 7 

[ Her hakkı mahfuzdur ) 
• Dlaal' Yusoalawya 
1 Çene..ç S..,ot 

KAMBİYO 
.- kat o zaman en d6rdönde lııh ı 

20 Tep-lnlHai !2S 

Hamamda ıemavere çıg 
kömür koymuşlr. Kadınefendi 
ile Ztilfet kalfaya fena halde 
carpmıı. Abdülhamit, pek 
okadar mliteeasir olmamıı. 
Kadın Ef. mütemadiyen kay 
ediyor ve başının ağrıdığınl 
söyliyor. Zülfet kalfa da çok 
hasta. Hemen doktora haber 
gö~derildi. İlaçlar alındı. 

isimlerini buraya yazmak 
istemediğim iki kişi batbBfl' 
vermiş konuşuyorlardı. Bunlar
dan ismi ( M ) harfile baılıyan 
diyordu ki: 

ı.•· 1 ı.teru... kanat 
,.,, 1 1'lkk Drua .... 
,... 1 'l1lrk llruı nank 
llllaao 1 • ,, Uut 
Wbel ı .. ,, Belwa 
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~a 1 " .. Len 
A-a..terdam ı T. ,. Florin 
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olan lam bOyildtl, on altaıana - Bekir ağa, dedi, senin 
geldJ, lriıe.,ti, gtızelleıti. Elin- kıZJnı ben kendi elimle evlen• 
den it geliyordu. Ana11 aibi dlreceğim, sana 16z ftriyonım, 
hizmetçilik yapabilirdi. Fakat çeyizini de ben yapacağım, al 

aana mahsuben ıimdfden para 
Bekir Ağa bu yeni yetiıkin, vereyim. 
biricik ve gtizcl kızım her Cnzdanını çıkardı ve Bekir 
eve emniyet edemezdi. Ağaya yllz lira uzattı. ihtiyar 

Haci Şllkrn Beyin ••İnde hamal, namusunu yfiz liraya 
çalıfJDuına razı oldu. Bu sabn alan Şilkıil Beyin gırtla
adam kırkını sıeçldndi, eYllydl, tına birdenbire yapı.şb ve onu 

S27 DoXumlular. bacıydı, kızına dokunmazdı. bir hamlede yere yıkb. 
H Hacı Şnkrn 8. kırkım geç- Hacı Şükril Bey depreni-

am ı ç.noll.~ ~"'u' 

SOleymaniye askerlik ıube- d B k ki 
kindi, evllydJ, hacıydı, fakat yor u. e ir Ağa parma arını 

ıinden: 321 Doğupıluların •on b ğ u d'. 
bir akaam, kız eve sap sarı onun o azına gum u. 

muayenelerine ( 1 - 7 • 931 ) Y H Şlikrü B b - k b" 
b bir ..nzle -'di; Bekir AT.a acı ey ogu ır tarihinden iti aren bAşlanaca- '... .~ ıs sesle: 

tından mahallata yapılan tob- tek ba ına, oturmuf, r kı - Öldürme. Bekir Ağa, peki 
Abdiillıamidin çok Sflfldlll Yıltlıe ka&ırlarından: Çit karı fltat daire1inde mezkfır dopm- içiyordu. ne istersen olsun, bin lira da 

hm t d kt o_ 1 b--• k d H lu efradın yoklama ve muaye- v__ d dan i · lr i 

- Şu menhus herifin ıura· 
tını görmekten kurtulmak için .. 
Doktora yalvaracağım.. Tep· 
dilhava alacağım ... 

u e etme o or ucy. ru ı ~er ya tır ım.. er ~ o a çen g er g r- veririm. Diyordu. 
D. f 1 dı H neleri yapılmak llzere her hafta b 6 6 ·"' k · ıyor... tara a tlltsn er yapb.r m. er b meı, aşım n ne ı5ere , Hamal pannaklanm biraz 

aalı, çarıam a, perf embe ....n .. _ 
ı KlaunuHal h5 odada bir kiti den fazla yatır• • - alçak ıeale ıu ıöıleri slSyledi. daha aömdil. * Kıştan herkes müşteki. Hele 

bahçeye çıkamamak hepsini 
müteessir ediyor. Halbuki Ab
dülhamit bana ne dese iyi? 

- Selaoiğin kışını, Yıldıza 
tercih ediyorum... Hele suyu .. 
Şüphesiz karakulak suyundan 
alidır., . 

Demez mi?.. Bu adam; ha· 
kikaten bir muamma ... 

iki gündür, bana birıey 
söylemek istiyor. Fakat yine 
aarfınazr ediyor. Her halde 
bir şikayeti var zannediyorum. 

2.IJ Tctrlnlaanl 22S 

Dündenb~ri arkasına Ab
düllıamidin bir kaşıntı Arız 
oldu. Mütemadiyen bundan 
tikayet ediyor. Ne kadar 
garip bir tabiati var. Her
in, hersaniye vücudunu bir 
kronometre saati gibi tetkik 
ediyor. Karşı karşıya gelir 
gelmez, ilk mulıaveremizi, sıh· · 
hat meselesi teşkil eder. 

Günün birinde bu hatıratımı 
okuyan olursa, bunlara ehem
miyet vererek kaydettiğim için 
belki bana dudak kıvıracaktır. 
Fakat, ben böyle düşünmiyo
rum. Abdiilhamidin haleti ru
hiyesini çok iyi anlıyabilmek 
için onun ağzından çıkan her 
sözfi kaydetmiye çalışıyorum. 
Ben aynen yazayım da oku
yanlar vce tarihle meşgul olan
lar, bunların içinden işine ya
nyanları alsınlar, 

* Doktor geldi. Bir pomat 
yudı. Kanı tasfiye etmek için 
bir turup tavsiye etti. Fakat, 
hayır ... 

- Dahilen ilaç almam .. Hiç 

Tefrikamız : No. 67 

8 ...a S ita H 'ti k leri tubeye mllracaatlerlnln Te • 
u• ... o u n amı • ar- madım. İtte, böylelikle kolera- yoklamaya gelmiyenler hakkın· - Baba... Hacı Şnkrtı Bey Hacı Şükrü Bey: 

tıl~i(ı:aJ~~~t:) lniat tebrik yı daireme ıokmadım. Halbuki, da abkimı kanuniyenin tatbik bugtın benim ırzıma geçti. - iki bin ... Diyebildi. 
ederim. J yanı baıımda oturan biraderim olunacağı muhterem gaıete- Bekir Aianın boğazından Bekir Ağa pençesini biraz 

SuJtan Murat merhumun dai- nizle lllnım rica ederim efen- birkaç yudum rakı geçmek daha sıkınca Şükrü Beyin 
Dedi. Birdenbire ıaıır- reıinde 15 - 20 kiıi koleradan dim. üzere idi, fakat hepal ıeçe- aizmdan ancak bir ••nç,, keli-

dım.. Hanği, ( SaJI cedit ) ?... vefat etti. · medi. Y anıını dıpn ptı.aktirdll meai çıkabildi. 
O derhal taırth etti : Ve •onra birdenbire ıu1a- BugDn Beklenilen Vapurlar Ani bir gıcık tutmuştu. Ôk- Bekir ağanın parmaklnn 

b. ~ Bugöo ( Muharrem ) in nk ; gözlerini endfte Ue etra- Gdlcemal • Türk - lamlrden ılirmlye bqladı. Kıpkırmızı çiSztıldD. B d 
ırı eğil mi ya?... fa ıeıdı·rdı'kten aonra yine A.ya -T6rk - Mudanya Gem- k di k Hacı Şllkrfi ey yer e çır-

D k ki k ilkten keaUdl. NUdl inece "ye or- alnı b 
eme : ta vime ehem- devam etti: AJbaaya - ltalyan - K6ıtenceden lluyordu. y akuını ç6zdil. Bir- pınıyor, nefesini ıya cal da-

miyet veriyor •• ve ,Unleri, bl- _ Fakat, bur da bunu tat- Biyanlkolo. " • Od .. a Köı- lıyordu. Hemen onu uva a ı, 
b kaç damla au içti. d d d kald rer irer sayıyor. Karııaınn bika lmkln yok. Hern-n .. dok· tencedeo b h ken i ıetir i, yer en ır-

6.... B U G"d k V rfa Kuı gttr ünğt\r ağlı- k d oturttu. Sigara verdi. Şuradan tor Beye aoruyonım.. Şehird ug n . 1 ece apu r dı, ona bir çe mece açtır ı, 
buradan konuıtuk. Yine, kat- kolera var mı, diyorum.. a· lktıaat - TGrk - Rlı ye yordu. _. Uç bin lira aaydırdı, parayı 
tan ve koleradan bahsetti. Ve ,_.,, yok ; cevabını veriyor. 8uraa • • • Cldeye Bekir Ata blru acmra ~ aldı, ibir küfür ıavurarak çıkb, 
•onra fu, fayanı dikkat eöıderl Tablf, aiz de iıltininiz.. A .. •ba Seyyar • • " famlre eve ~eldi, kızına: 

- Marmara - Tlrk • Nuclanya aecetfnl aöyliyerek hemen ev-
ı6yle:ii: phlrde kolera var mı, yok Gemlit• d ktı Ş 0 _ - Git yatl dedi. 

B k lh b ? Bandu:m• - Tark • Karabl1a1a en çı . Hacı nkrö ucye T kr ala b - en, ço tiyatlı lr mu ••• • 1 ..ıttt K i · e ar r maaaıımn aşı-
•~m lt - ,, • umlte 1 

•• • uısı ıece yah111 m aa- d ,.. _b d b 
adamım. Herıeyi evvelden dtı- En mukni delillerle kendi- , GOıel Bandırma • TGrk • Ban- flrlltfnde imiş. Kapıyı Bekir na otur u. ~ in en üç in 
şünUr ve ona göre tedbir ıini temin ettim ve: dırmaya lirayı çıkardı, Masanın Ustllne 

Hu"kAmetı· ha•ıra ~n Piyer Loti- Fran11s • Be-uta Aiaya Hacı Bey açtı. Onu koydu, aaydı ve bir rakı çek-
alırım .. Bu adetimle çok bllyilk ıh-h t uh t "'t ' - A&odlte - ltalyan - Kaate~~Y• g3rt\nce hafif irkllmifti. Titrek ti. B yn1 uğulduyordu. 
tehlikeleri zararsızca atlatbm... 1 a ve aya ınııı amamen bir seıle : 

Kolera ve kanserden çok kor· 
karım... Kolera, en korkunç 
bir hastalıktır. lstanbulda bO-

emniyet altına almışbr. En ..., F yapmıjb? Kızının 
ufak bir tehlike olsa. en btıyilk B L O Z KUPONU - Buyur, Bekir Ağa, dedi. ırzını 11atan bir baba .. Bir ra-
tedbirlere tevessül edileceğine - - Odaya girdiler. Hacı Şnkrii kı daha çekti. Bqına kan çı-
emin olunuz. - 12 - Bey, daha titrek bir seıle: kıyordu. Ya Hacıyı öldür-

yük bir kolera olmu11tu, Si.. Dedim, bilmem İnandı mı?. Gazetemhdn beıincl aayfa- - Otur, Bekir Agv a, dedi. seydi, daha mı iyı' olacak-
Y .., ( A k ) sında lntitar eden blQ:z mOaa-

onu bllmeıtiniı.. Biz, ne facl- r ası var bakaıına {ftlrak etmek iatf- Bekir ağa oturmadı. Hacı b? Mahkeme, hapis, belki 
alara ıahit olduk. Bereket yenler bu lruponlan toplama· Şllkriı Beye yaklaıtı, bir ko- de idam ... Hem de kızı-so N P O ST lıdırlar. Her-"n bir blOa reıml ---1 A-.. h k 
versin, biraz doktorluğum var- . A ' v blr kupon•;etredileMk ve bu lunu aA'ır ağır kaldırarak onun mn namussuz.ıu5uDU er es 
d D kt ı l k k neıriyat 15 g0n devam ed~ yakaıım hafif""' tuttu: öğrenecekti, klm!e onu almı-

ır. 0 or ara ço onuıu- tir. Kariler ıs kupon toplıya- r- yacakb, hem Hacının ailesi, 
rum fakat, yine kendi bildiği- evm!, Slyut, Handla ve Hallı ıu•ta caldardır. - Kı%1mı nlkAh edeceksin! hem kendisi hem kızı mah· 
mi yaparım... lıte o büyük '""'ş!:~";;. 57 an179 , .... dedi. Tolacaktı. ' eli hiç kimse 
kolerada da hem kendi baya- ALTINC Hacı Ş8kra Bey sallanıyor- bunu bilmiyor. Fellket yok, 
tımı hem dairemdokilerin ha- ~:~on~tu~~~~;b~~~41 p A TRON KUPONU du. lnk!r 6demedl, fakat ma- para var. Avucunu bankonot-
yatını ben kurtardım. Bakınız, Tcl2Fafı l.tanhul SON POSTA serot g6aterdi: ]ara yine daldırdı. Bir rakı 
ne yaptım.. Maiyetimdekilere No. 5 _ Ben evliyim, Bekir ag-a: dnha çekti. Fakat... Kızının 

t ABONE FİA Ti 
her ubah ( ki buğday kinin) 1~;2~C:~e.~=b5:J'::: u- O vakit yeni kanun çıkma- ırzını satan bir baba olmak ••• 
yedirdim. Ve 4-5 damla (Lav- aıak ktiyorunu, bu lmpoıuı kalp mıab. Be.kir ağa: Bir rakı daha ... 

DklaJUID -~ kaclU y danom ile nane suyu) içirdim. çıkacak kupo.J"an ·topla;Yınu. Pat· - Dörde kadar yolu var, Jfo-
0 h (Ef d ) 1 ronlanmızdan pek memBUD ola· 

zaman enllz en İ o - cakaml%. dedi. Ertesi gün, odada, Bekir 
makla beraber yine dairem de:i:fb::: ~:!ı~d1t1~eA!T; Hacı Şnkrn Beyin alnında Ağayı sekteden ölmftı buldu-
oldukça kalabalıktı. Dairemin bir baftat tatr• karllertmıs 911 iri ter damlaları belirdi. Sık lar. Paralar yırtılmı•, parça-

Gdcne.vralc geri verll llL rliıı lçincıe kupolllarım sflader• ... 
her tarafıoa lrntran döktür· İl!nlant mclldlrler. Bu mUddet ıeçtiktcın ıık nefes alıyordu, h••ı yine laoını•, odanı dört kıt..esine 

H m~u.liyet alı, n:u. aonra kuoon1ar 1'abul edllnau. -Y "' U9 

dlim. ergün; oda~l~ar~d~a~,~k~a~t~-~~~~~~~:=;::=:~~:!~:::::::::::::::::::::::.~k~ıp~kı~rm~ın~k~e=m~·ı~m~ifti~·,~fen::a~ı~e~y:-~!atıl~m~ı~şb~.==:.=:==~======== 
- Çok içtim, dedi, fena - Ben de sana ne dedim? öpüyordu. 

KUC HTAft KUCAÖA 
Odalardakiler 

fırladılar. Müthiş 
bati adı. 

de koridora 
bir çılgınlık 

ni toplamıya çalıştıkça ortabk 
birbirine kanşıyordu. Zelzele 
oluyor sandı. 

Neden ıonra Nadire onu 
aördtt ve tfımanca bir adamla 
zayıf bir kadını kollarından tu
tarak Nennine doğru götürdO 
ve bağırdı: 

bqım dönüyor.. MUsaade edl- .. Bunun bir ıırrı var.,, Deme-
niz, biraz sonra... Diyordu. dim mi? 

Etrafını çevirdiler. - Evet. 

SERVER BEDİ 
. ~ir kısmı ~ğızlarıle farkı ı ıtık geliyord~. Bu odalarda da 

ıöylıyerek delıce danıs edi- insan gölgeleri vardı. 
yordu D"w b" k .. · ıger ır ısmı, Nadire, yllkıek bir yerden 
b~fe haline getirilmiş bftyUk denize atlar gibi, bütün bu 
bır ına anın önUcde içki içiyor- kalabaJığm içine bir daldı. 
du. Koridorda l ·ki açı an ı Herkeı yerinden fırlıyarak ve 
odanın birinde t k 
b f'f b n gaye oyu ve bir çığlık kopararak onun et-

d: ~ ir ~etil •tık, ötekinden rafını aJmıılardı. Kadın, erkek 
oyu ırmızı Ye hafif bir herkes onu kucaklıyor Ye 

Biri teklif ediyordu: 

- Herkeı birer kadeh 
çeksin Ye Nadirenin ıereffne 
kadehleri kıralım. 

Herkes birer kadeh yaka
ladı. Nadireye de bir kadeh 
tutuşturdular. Bir ande, berkea 
kadehini bitirdi, arka11I1dan 
bir şangırtı koptu. Kimi ka· 
dehlni yere, kimi duYara. ki
mi tavana çarpıyordu. 

Nermin iyice tatırdı. Keadf-

- AYol, size misafir getir
dim, ağırlaaanız a. .. 

Bunlar ev ahlbidiler: Hu
ltısl 8. ve... Metre.si Handan. 

Nermini elinden tuttulaf 
ve dos doğru büfeye gatar
dtUer. Fakat o, içmek lteml
yordw 

- Olmaz, içeceksiniz... Di- - Yani bir ilacı var. Sana 
ye bağınyorlardı. timdi beyaz bir enfiye vere-

Nadire bağırdı : cegım, burnuna çekeceksin, 
- Durun.. Ben ona bir il&ç. ayılacaksın. 

vereyim de ondan sonra içsin.. Nadire ırusvi kAğıda aanlmış 
Nerminln koluna girer&k bir paket çıkardı, açtı, Nermi-

onu küçük bir odaya g<itürdtt: nin ğ elinin tersini çevirdi, 

H d dJ b bq pnrma~ım geriye doğru - ani, e , sen ana 
yolda ıoruyordun, "Bukadar biraz. kaldırdı ve ahadet par· 

majile baş parmağı arasındaki 
lçlyorıun da naaıJ ıarhoş ol- hafif çukura beyaz bir toz 
muyoraun? • dlyordU11, detti mi? ~ktl\: 

- Evet. Arkaaı var) 

, 
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1 ;; ARAR ETİ~ i Z 1 T ES Ki N l-S-e-y-ris-e-fa-in-
Tütün inhisar İdaresinin 

halka dört mühim müjdesi 
1 - Arhk ecnebi pipo tütünlerine ihtiyacınız kalmadı. Rayıha, 

nefaset, ve ucuzluk itibarile bütün ecnebi mamulahna faik olan ve. 

bu kere imal edilen (Türk pipo ti.itünleri ) satışa çıkarıldı. 
( 100 ) gramlık teneke kutuları ( 150 ) kuruştur. 

2 - Gerek sipariş edilecek, gerek piyasadan alınacak ( Ha
nımlara mahsus ) etiketli tütünlerin 25 gramlık paketlerine 31 

yaprak yerine ( 45 yapraklı sigara kağıtlan ) konularak, 

tütün içen hanımların mühim ve müşterek bir derdi halledildi. 

, 
3 - Ecnebi Enfiyelerini kat'iyyen aratmayacak olan ve yeni 

yapılan ( Türk Enfiyeleri ) nin de satışına başlanıldı. Birinci 

nev'in kilosu 600 kuruş, ikinci nev'in kilosu 400 kuruştur. 

4 - Pek yakında nikotini yok denecek derecede az, nefis rayıhalı 

ve çok zarif ( yal ova sigaraları ) çıkıyor •.• 

• • 
5/"El<LERIN 

i~i
1 

SiNEKLERiN ba91ıca 191, ~aatahk1ann lnt19a .. 
rına vaaıta olmaktır. BÜ~n dellll, slnek

t~arln çok olduğu yerde tlfo'nuh fazlala9maaı• 
,dır. Nitekim havaların aotumaaı. yanl·alnek• 
'erin ölmeelle tifo dahi zall olur. Sinekler. 
'tifodan maada bir çok tehlikeli' hastalıklar\ 
dahi buıa,tırırlar: Sinekleri çabuleı ve kolay~ 
~!dürmenin çaresi, Flit pOakOrt&nüz. 
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Vantilatör 
SERİN 

1 iÇiN YEMEKLERDE 

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

karaciğer, mide, kum hastalığına karşı 

tanınmı§ bir sudur . 

perakende sabş için 
Deposu: Yeni Postane karşısındaki cadderlP. No. 20 

Telefon: 20062. Telgraf: Depo İstanbul, 

1 Temmuzdan itibaren 
Beyoğlunda istiklal Caddesi No. 453 

( Sabık Winer Kafe ) de 

KOHOUT 
Lokanta ve Birahanesi Küşat 

edileceklir. 

or HORHOR UNi ~~~~:;~:::] 
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ilt .ve eı;rıraı zührevlye tedavlhane1l Herg Un sabahtanak 9ama kapar 

ayesinde 
HAVA 

ZA YI -- Onuncu hudut tabu
rundan almış oldufıum asker ter
his teskerem! zayi ev)edim. Ye
nisini çıkaracağımdan eıklılnin 
hükmü yoktur. 

Ellzlz; VillyeU Uılu k arye1lnden 
V •yıl Opllarından 

AbdUlkadir oj'1u Veyıl 
1 

Merkez acentHi: Galata köprü 
Batı B. 2362 .Şube acenteıh Sir
keci Milhilrdar zade hanı 22740 

Mersin Postası 
(ANAF ARTA) 3 Temmuz 

10 da Galata rahhmından 
kalkacaktır. 

Trabzon Postası 
(CÜMHURİYET) 2 Tem

muz 17 de 

T AVll:. ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvahk Postası 

,.. ~!~,.~~b! 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Kllçilk
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur· 
'haniye ve Ayvalığa azimet ve 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adrea: Yemifte Tavilıade 
biraderler. Telefon: lıt. 2210 

NAiM VAPURLARI 

lZMIR POST ASI 
Hahalık IUkı ve sür'at hatb 

ADNAN 'Ç~~:uz2 
Perşembe a-ilnil 1aat 18 de 

Galata rıhtımın· 
dan hareketJe doğru fzmire ve 
pasar 1rllnü lzmlrden latanbula 
hareket eder. Taflllit için Galata 
Gümrük kartııında Site Fransez 
hanı No. 12 Acenteal: Şarl 
Sumaya müracaat. Tel. 8. O. 1041 

İstanbul Defterdarlığı İlanatı 
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Adalar Malmüdürlü
ğünden: 

Satılık hane No. 19-49 Sultaniye sokağı Ada
nın şimalinde ve sahili boyunda Kınalıadada 
zemin kah: Bir mutfak, yemek odası, Aptesane 
kuyu, koridor, kömürlük. 

Birinci kat: 4 oda bir · koridor, ıofa. 
Çah kah: 3 oda, 1 kiler, evin ön tarafı şimale 

nazırdır. Tamamile tuğladan 18 sene mukaddem 
yapılmıştır. Tahmin edilen kıymeti iki senede 

Flit, sinek, alvrtalnek, pll'e, karınca. aUv9\ 
tahtakurusu gibi hataratı ve bunların tohum• 
tarını imha eder. Ha~aratı öldürür fakat insan• 
lara aala zararı yoktur. Kullanılmaaı kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I dlier hafarat imha edici 
eczalarla tetvı, etmeyiniz. Siyah ku9akh ean 
tenekeler üzerinde aaker,markaaını late1IRI.: . 

SATİE 
verilmek şartile 3353 liradır. Birinci taksiti iha
leyi müteakip alınacakhr. Satıı muamelesi 12-7-
931 pazar günü 12,30 da Adalar Malmüdürlü
ğünde aleni müzayede ile yapılacaktır. FLiT PO$KORTCNDZ 

1/1/11 lltifadınltl r1111!11 ıtmık maJıadilı Fili. 1011111 11QhDl'/Q tı11lllllil ıatıltfllttollİ 

Umumi Depoıu: J. BERT ve ŞÜREKAsl l1ta111tul • Gaım Voyvoda Hu .~ 

Muğla Nafıa Baş 
Mühendisliğinden: 

Mutia Yiliyeti dahilinde Milis - Ktıllilk yolunu 
660 + 8 - 720 + 9 ve 460 + 9 - 130 - l t inci kilometrel.R 
arasında 2,220 Metre tul üzerinde yaptırılacak olan 18096 Hıa 
17 kUl'Uf bedeli keşifli imli ve blokaj ve aliadiraj ameliyatı 
t 2 - Temmuz - 931 tarihine mllsadif pazar ınnli ıaat on be .. 
kadar zarf kabul olunmak ve saat on altıda encilmenl Tlll· 
yette ihalei kat'iyeıi icra kılınmak üzere kapalı zarf uaultiı 
mllnakuaya çıkanlmıttır. Talipler prtname ve evrakı keıftyeyl 
Muğla Nafıa Dairesinden aldırabilirler. Teklifnamelerini kanuni 
teminatlarile birlikte muayyen milddet zarfında Villyet malca· 
mına vermeleri lDzumu illa olunur. 

Cilt ve zührevi hutahklar Miltehasaıaı 

DOKTOR Ômer A\Jdurrahman 
ataDbul emraza :a:Qhr .. 11• dlııpauerl bqheklıal 

Aalura caddeli llulua Yurdu karpaada No. 71 

1 

AQız ve Dişlerin 
Muhafazasını 
TEMiN iÇiN 

K•ll11nılması ldzım 1elt111 

Yegane Macun 
Radyolindir. 

Sablık vasi bahçeli hane - Küçük Çamhcada : 
Ömer Efendi korusu karşı.:mda derununda iki kuyu ve hir 
maslak, çam •taçlan, Ylıl harmaa yeri, altı yedi ytb;ft mtlte-
caYiz meyva apçlarını nezaret klmlleyi haiz hiri harap dtteri 
ltabili ıtllına haneyi ve kırk d~nilml mütecaviz aradyi 
11\UhteYi malaal aoele aatılıktır. Talip olanları• Galatada Eıkl 

Otlmrlk oaddutade (Ujıar Hu) (2) Ne. h yuılıaneye mllracaat. 

lstanbul mıntakası Ma
adin mühendisliğinden: 

Erzurum viliyetinin Ağzıaçık mevkiinde klin olup ıimalen 
Erzurum Hasankale ıoıeıi, ıarkan Aj'zıaçık deresi köprüıiln· 
den T o plak tabyesine giden mUstekim, cenuben T o plak tab-
yeıi Abdurrahman gazi tOrbeıi müıtekimi garbea mczkür 
t6rbe ile Aziziye -.e Hatunpınarı civarındaki köprü beynindeki 
m6ıtekim ile mahdut 2750 cerip saba dahilindeki Liğnt 
madeni: 

1 - Madenin teılim tarihinden itibaren bir aene zarfında 
urari I0,000 lira sermaye ile bir Tllrk şirketi tetkil ederek 
madeni bu firkete devretmek, 

2 - Teslim tarihinden itibaren senevi asgari ı,ooo ton 
cevher çıkararak bunun %~ resmi niıbiıile itbu reami niabiain 
%6 ıı niapetinde tecbizat tertibini vererek imrar etmek ve 
iatihaal ve imrar edemedlii takdirde itbu miktara tekabnl 
eden reami niabl Ye techizat tertihi ıenesi nihayetinde tama
mea ve def' aten Yerilmek, 

3 - imtiyaz kararnamesine zeylen teati olunacak şartna
menin alaklmı maliyesine ait dirdftncll faslının madtlei mab· 
ıuaaaına temkan lıisaei temettn olarak ton başına btikümete 
on kurut verilmek, 

.f - Taahlalldab temin için mHlt bankalardan birinin 7!50 
liralık temhaat mektubu verilmek tartlle zı..hur edecek talibe 
ihale edllecep.den taliplerin 30 - 7 • 931 tarihine müsadif 
Portembe fl•ti Hat 13 e katlar kapalı zarfla ve teminat 
mektuplarile beraber lktıaat . Veklletf Maadin Umunl 
MildGrlltDne mOrauat e7lenaeler. __. 

Me.1ul iifiidib': Sa6ri s.um 
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