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HERGÜN NEŞROLUNUR [

SON PO S TA Halkın g~züdGr ı Halk bununla görür. J 
SON POSTA Halkın kulatıdır: Halk bununla i•itir. 
SON POSTA Halkın d i 1 l d l r: Halk bununla ıöyler. 

VALiLER GAZETE KAPA YABILECEK 
Meclis Bugün Öğleden Sonra Toplanıyor 

Halk Fırkası Meb'usları Fırka 
Haricindeki Gazeteler Hakkında 
Ne Düşündüklerini Anlatacaklar 
Ankara, 5 ( H.M.) - Arbk _...,, . ·-·· __ _ _ __ bulunmak Uıere buraya gel-

teırU ıafha açdmıthr ı Fazıl ' · ~ · 1 mişlerdir. Fakat ıöz abp 
Ahmet B. ile arkadqlanniD almıyacaklan meçhuldur. 

lınzal~dık!a~ı takrir dnn Mec- Müstakil Meb'uslar 
liıe gelmııti. Okundu. Bqvekll 
hazir bulunuyordu. 

- Hilk6met bu takrire 
c:evap vermiye Amadedir, dedL 

Binaenaleyh bugiin 6ğleden 
iki aaat ıonra Halk Fırkasına 
nıensup olan meb'ualann, Halk 
Fırkaıııına mensup olmayan 
ıazeteler hakkmda ne dOıUn· 
dUklerini öğreneceğiz demektir. 

Bu mllııasebetle kilrsUye ilk 
olarak Fazıl Ahmet Bey çıka
cak, takririnin sebebini anla
tacak, miitaleasını söyliyecektir. 

Fazıl Ahmet Beyi mllteakf p 

Müstakil meb'uılar da söz 
almak veya almamak noktasın
da müşterek bir karar vermiı 
değillerdir. 

HUkOmetin Cevabı 
Meb'uıların söyliyeceklerl 

ılSzler bittikten ıonra Başvekil 
lımet Paıa kUrsilye çıkarak 
hilkiimet namına cevap vere
cek, vaziyet hakkında mütall
uıoı anlatacakbr. 

[ Devamı 3 ilncG •ayfada ] 

Yunan Milli 
Takımı Niçin 
Gelmiyor? 

Olimpiyakoı, Enoıis, Pana· 

tinaikos takımlarının muhtelitl 

olmak üzere bu ay •on•Jna 

doğru gelmesi beklenen Yunan 

milli takımının hareketi geri 

kaldt. Bazı Yunan gazeteleri
nin ilk olarak haber verdikleri 

bu teahhuı, bizim Atinadan 
aldığımız mektupla da teeyyUt 

ıdiyor. Ayrlca, dUn Yunan 
federasyonu bizim fedaruyona 

müracaacaat ederek maçın 
gi!lri kalmasından dolayı itizar 

beyan etmiş. DördiincU ıayfada 

okuyacağınız muhabirimize ait 

mektuptaki tarihlerden birinin 

kabulünü rica etmiştir. Bu te
ahhurun hakiki sebebini, dör-

düncü sayfamızı okuyarak ao
lıyacaksınız. 

• 

Kandilli Faciası Karanlık içinde 
atsz söyliyecekler arasında Ah· Yeni Matbuat Kanunu Llylhasın. r 
met İhsan, Süreyya, Ali Saip,I hazırlıyan komiayon relal 
Şeref, Nazif Şerifi Beyler var- Adliye Vekili Yusuf Kemal B. 
dır. 

Fakat hatiplerin sadece bu 
bet zata inhisar edeceğini :ıan
netmeyiniz. Meb'usların hemen 
hepside üç beş cümle ile olsa 
bile, yine bu mesele hakkında 
dUşlincelerini söylemiye hazır
lanmaktadırlar. O derecedir ki 
müzakerenin bugün bitmemesi, 
geceye, yahutta yarma kalması 
ihtimalini kuvvetli görenler 
vardır. 

Gazeteci Meb·uslar .. 
Cümhuriyet başmuharriri 

Yunus Nadi, Milliyet başmu
harriri Mahmut, Vakıt başnıu-

Yeni hazırlanan 
matbuat kanunu 
layit,asını üçün
cü sayfamızda 

okuyunuz 

harriri Asım, Akşam başmu
harriri Necmettin Sadık, Ha
kimiyet başmuharriri Falih 
Rıfkı, Vakit müdürü Hakkı Ta
rık Beyler müzakerede hazır 

Apartımanlar Dile Geliyor·-· 
Para bufu.anı iddiaları önünde lstanbuldıı hararetle devam 

eden buyuk 
inşaatın ifade 
etmesi llzım 

gelen manayı 

tlmdiye kadar 
bu sütunlarda 
izah ettiiimizl 
zannediyoruz. 
Bu neticeye 
göre, bu infa .. 
at bir kıaım 
halkın para 
kazandıtım, 
fakat bu pa
rayı ı•yrlmen• 
kul sermayeye 
tahvil ettiifnl 
ıösterlyor. Bu 
münaaebetle , 
bugiln de yeni 
inşa edilen bi
nalardan "Gay• 
ret,, apartıma· 
nının reaminl 
koyuyoruz. Bu 
bina dört kat-

lı~ı~. Beıer odadan mlrekkepttr. Doktor Niyul lamet Beye 
aıttar. GUmUşauy11ndadır. Takriben (40) bin. liraya malolmuıtur. 

Biribirini Seven iki 
Genç Nasıl Öldüler? 
Belkis H. ın Annesi, IÇendi . Cep
hesinden, Kanlı Haileyi Anlatıyor 

Rerşembe gilnll Kandillide · 
vukubulan aşk faciasından dlln 

bahsettik. Biribirlerini şiddetle 
seven iki gencin çok acıklı 

ölümile neticelenen bu facia 
etrafındaki tafsilltı kaydedl· 
yoruz: 

Tabancasile evveli ıevdiğl 
kazı, sonra da kendini öldüren 
Vahit Bey, belediye polis ko· 
miserlerinden Emin Efendinin 

oğludur. iki sene evvel Kuleli· 
den mezun olmuı, Harbiyeye 
devam etmlt, iki ay evYel de 
zabit vekili olarak çıkmıştır. 

Eakidenberi Kandillide oturu• 
yordu. Bu gencin sevgilisi Bel-
kia Hanım da umumi harpte 
ıehit olan kaymakam Safer 
Beyin kıDdır. Tahsilini Ama• 

YUtk8y Amerikan kollejinde 

yapmıf, iki aene enel birinci

likle mezun olmuıtur. Kendial 
Kandillide oturuyor ve F ele
menk Bankasında daktiloğraf

hk yapıyordu. Genç kız bura· 
dan aldığı maqla anneaile bir 

kardeıinin malfetinl temin edi
yordu. 

(18) Y8flnda olan Bellda 
H. zeki ve K1zel bir kızdı. 
Arkadqlan ve tanıdıkları 
kendlalnl ~ok severlerdi. 

Bu iki genç bir buçuk ıene 
kadar enet tanıımqlar, birkaç 

Facianın masum kurbanı 
Belkıs H. 

defa buluştuktan aonra biri· 
birlerine çok ateşli bir qkla 

merbut olmuılar, şiddetle ıev

mişlerdir. Vahit B. asabi ve 
kııkanç bir gençtir. Bu yilzden 

iki sevaili arasında uf ak tefek 
kavgalar da olmuştur. 

[A,k facia1ınln zavallı kurbanı 
Belkla Hanımın anneıinin bir 
muharrlrlml:ıe göz yaşları ara
•mda verditi tahllat ikinci 
aayfamızdadır. J 

Veremle Mücadele 
için Ne Yapılmıştır? 

Tevfik Salim Paşa, Verem Mücadele Cemiyetinin 

Şimdiye Kadar Ne Yapbğını Ve Neler Yapmak 

Tasavvurunda Bulunduğunu Anlatıyor 

Muharrlrlmiz Meliha AvniHaru- 1 
rnın veremli aileler ara1mdakl mO
tahedelerlne ait ne,rlyatımız, Ye

rem ha1talıtının ne büyGk blr 

afet olduğunu nazar)arda canlan.• 
dırmıya hlımet etmlttir, Gm.t
dlndeyi.z. 

"SON POSTA,, verem mHe• 

IHlnin halli için tetklkabna 
devam etmektedir. Bugün de fa

tanbu) Verem Mücadele Cemiye-

tinin flmdiye kadar ne yaptığını 
ve ne yapmak taaavvurunda bu
lunduğunu tıesblt etmek üzere 

Doktor Tevfik Saltm Paşaya mü
racaat etmiştir. Tevfik Salim Pa,a bize fU izahatı vermlttlr: ,.. 

"Evveli biz ne yapbk ? Son• 
ra ne yapacağız? 

Mevzii mahiyette olmak Dze· 
re, evvell lstanbuİda, lzmirde 

Samsunda (3) Verem MUcadele 
Cemiyeti vardır. 

Bu sene HiJAliahmer kon-

(Devamı 7 inci ıayfada ) Dr. Tefl/ik Salim Paşa 

Bir Kısım 
Vergiden 

Kooperatifler 
Muaf Tutulacak 

Ankara, 5 (Hususi) - Haber aldığıma göre lktısat Veki

letinde yeni bir kanun liyibası hazırlanmaktadır. 

Bu lAyihaya göre mahiyetleri itibarile ticari olmlyan 
kooperatifler vergiden muaf tutulacaktır. Layihanın bu iç
tima devresinde meclisten geçmesine çalışılacakhr. 

Neşriyat Sahnesinde 
a 

Hükümet matbuatı - Efendiler l Bakınız ... Cinler, periler, 

~adılar hortluyor 1 

Halk - Biz artık hurafelere inanmıyoruz, biz aldanmayız ! 
• 
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Halkın Sesi J1ı D A B 1 L j B A B ER L E B Günün Tarihi! 

~ev da Haileleri .. A-ca_b_a ____ .-ı•viiii!'mlllK-amıtiMIElln_d_i_ll-id-e-k-i--f··a-c-İ-a--Mı-iı-. z-e ---~, ..... Irak Hükümdarı 

ar!~s~??.!. ~.!~~ Kabahat Karanlık lçı·ndedı·r İdaresinin yarın Ankaraya 
intihar ve cinayetler aon v.,·m Je.? IJl.u•·ka~-1.afı Vasıl Olacak 
zamaoda yine faılalafb. 1\.4 Uı LVl ~ 'J ' 
Emel H arzularında bir Irak HOkGmdan Faysal Ha. 

parça moıknne kar,aıa,an Haliç Şirketinin Vaziye- Biri birini Seven İki Genç Nasıl Öldüler? Eski Tarihi Eserleri t:b"e ~!f.:r;tir.ile v:~~da::kar~~ 
gençler hemen tabanca tini Düzeltebileceğini BeJkis Hanımın Annesi Bu Kanlı Haileyi ihbar Edenlere Para muvaaalat etmit oJacakbr. Avru-
~eklyor, zehir tlte•ini pada bulunan Irak e .... km 
baılarına dikiyorlar. Bu iddia Ediyorlar Kendi Cephesinden Anlatıyor Veriliyor Nuri P,. da dün ekapreaJe ıeh-
rah detitildij'i inilnde n rlmize relmit n dotru Ankaraya 
aon vak'alara bakarak Haliç Şirketi iki senedir Gebze kazaıı imamı Sabri hareket etmlftlr. 
h bl .ıı. .. b" "kt d Biz, dün genç kızın annesi Nafıa Hanımla görüştuük. Betbaht Ef I d 0 id Nuri Paıa beyanabnda lJd 
alkıa ne dütündütlnü ançoaunu mu ım mı ar a . geçen er e m ze a- hikGmet mGnaHbabnın Hn 

ltHnmeyl faydalı bulduk. zararla kapattığına iddia edi- anne bize tunları anlattı : resine mftracaat ederek cİ•ar derece aamimi oldutunu, Irak 
Bakınız halk ne hüküm yor. Bu iddia Belediye tara- " - Zevcim ıehit olduğu zaman kızım henüz çok kllçüktft. daki bir köyde bir adamın ahvalinin ve aaayiıinin mGkemmel 
•eriyor: fından da tetkı"k edı"lmı'4 ve Büt" k t 1 ••Wn k ·1· k k tt ç 1 t f• h k il b lar k k bulunduj"unu aayJemlştlr. Baın-Fatln B. Edlmekapı Sultanhamaau 113 ., un sı ın ı ara gog s gerere sevgı ı azımı o u um. a ış ı ne ıs ey e er u a uyu- kilin refakatinde bak meb'aa-

- içtimai hayatımız çok doğru olduğu neticesine varıl- ve birkaç lisan öğrendi. Bir sene evvel, o zaman henüz Har- auna aakladığmı haber ver- larından SGleyman Bey ltalun-
ejişmiftir. Aile teşkilinde ve mıştır. Şirket bu zararını ka- biyede bulunan Vahit Efendi bizzat gelip kızımı istedi. Ben ret miştir. Kuyuda yapılan tahar- maktadır. 
k itlerinde yeni zaruretlere patmak için senede 35 bin riyal neticesinde bq kıymetli Karaya Oturdu cevabı vermedim ve veremezdim. ÇünkU klllmın da onu sev-

ymak mecburidir. Mahalline lira tutan Belediye hissesinin eser bulunmuş ve lstanbul mil- fokaa famlnde bir Yunan ... 
rfedilemiyen her kuvvet ve her alınmamasını istemektedir. diğini biliyordum. Yalnız ona: " Oğlum, sen henüz talebesin. zesine nakledilmiştir. Asarıati- puru dün Geliboluda karaya 
mek boşa gittiği gibi kuvvet Fakat bu işlerle yakından Mektebi bitir, o zaman konuşuruz. ,, dedim. Vahit Efendi çok ka talimatnamesi eski eserleri oturmuıtur. 
e emek sarfedenlerin de ha- alAkadar olanlar, Haliç Şirketi- sinirli ve kıskanç bir gençti. Kızım bir arkadaşile selamlaşsa fena ihbar edenlere kıymetinin beşte Yugoslav Talebeler 
alleri kırılır. nin kendi kusur ve tedbirsiz- halde kızardı. Belkis ise onu çok scvdiji için bunlara tahammül birini ve kendi toprağında Don phrimlze YugoalayYa 

Buna en kuvvetli misal son lı'gW ı' neticesinde ziyan ettiğini bulanlara da kıymetinin yaıuı- ticaret talebesinden 25 aenç ael• 
l d k• k ·1 f · ederdi. Vahit bir buçuk ay evvel kızıma ıöyle demit: .. Babam kt mittir. • • 

man ar a ı q ve aı e acı- ileri sllrmektedirler. Şirketin na ikramiye olarak verme e-
d 'h ts• • ti'h ı seni serbest buluyor ve evlenmemize razı olmuyor. Ben de d' S bri Ef di in h her Seyyahlar Hakkında an ır; nı aye ız ın ar ar hisse senetlerinden mühim bir ır. a en ° a 

zi 

ize hatta sevgimizde bile bir kısmi Doyçe Oryent Bank ile kendimi öldüreceğim,,. verdiği eserlere (200) lira tah- Turing Kulüp memleketlmbı• 
. Dfh aramak mecburiyetini Kommersiyale Bankasınm elin- Annesi Razı Gece Yarısmda min edilmlf ve keGndisine (40) gelecek ı_eyyahların ucuz •ezme-

bam ediyor. Sevmek her lira verilmiftir. eçen sene lerlni temin için otokar aervld 
encbı hakkıdır. Fakat bu sev• dedir. Diyorlar ki: Şirket Kııım bunu bana anlattı 'Ye Sokakta Belkis Hanıma Bllyllkadada lskenderln babası lhdaaı n rağbet celbi için Hld 
inin doğuracağı ailenin maJi iıletme iıine muntazam bir ilAve etti: "Anne, ben de on- tesadüf etmiş ve bera- Flllbe alt bulunan altun)arı riJreıl ihya edecektir. 
uiyeti nazarı itibara alınmalı, şekil verecek olursa, bilhassa suz yaşıyamam." Ben hemen berce koruluğa kadar yftri\- mOzeye haber veren poliı me- Dahiliye Vekili 

A.L.n humarı aeçince bir- seferleri Haliç ahalisinin ihti- Vahide bir mektupla izdivaca müoıılerdir. Akıam ( g) olduguy murlanndan Riza Efendiye de 
~ • - t rt' d b ld b'ld' d' B 1 "" DahUfye Veklll ŞOkrO Kaya le,en iki genç yoksulluiun yacına gore e ıp e erse u razı o uğumu ı ır ım. e - halde oğlunun gelmediğini mllze (8) bin liralık altun kili- Bey don Ankaraya rltmittir. Ve· 
pençesine düşüyorlar. Netice zarardan kolayca kurtulabilir. kisin ölilmllne seb~p, V ahidin gören Emin Efendi tabanca- çe ihbariye Termiftir. idi Beyle birlikte gazeteci 

c mal6m, ya intihar, ya ayral- f'I Ç"f ,..... babası Emin Beydır. Bu adam d b 1 derhal meb'uılar da hareket etmltlerdlr. 
ı orya ı t ıgı w 1 d . k. "s k l sını a u amayınca e· S h Yapt ki 

, mak. Genç kızlarımız severken oıg una bemış ı:t k en o Bızı sokağa fırlamış ve Jabıtaya ır ar oşun 1 arı ErkAnlharp Reisimiz 
, .e•diklerinin aile kurmak hu- Sabık millkiye mllfettiılerin- a ırsan oynuz a arsın. en . . Dtın Merkezefendide Veli-

den Aziz B. Filoryadaki Ba- de 0 kızı zehirlerim. " müracaat etmıştir. BOyGk Erkinaharbiye Relıl 
1 IUDltibdaki lmallidvaziyetini nazara rutçubaşı çiftliiindeki hissesine Vabı'tle kızım perşembe Polisler Vahit Ef. yi kahve- efendi Gazinosunda kafayı Fenl Pqa lneboluya vbıl olmut-
ı ara ama 1 ır. vil f d d h ı tlltallJiyen Gaziayıntapb Necip tur. BugGn oradan Kutamonuya '* Ayet tara m an mil a a e günll vapurda buluşmuşlar ve lerde aramışlar, bulamayınca gidecektir. 

AH Bey Fatih Çarıamba caddeaı 48 edildiği hakkmda tiklyette Kandilliye beraber gelmişler. araıtarmıya nihayet vermlflel'" otlu Ahmet içtitf rakının pa• 
- Dthı Kandillide feci bir bulunmuştu. Müddeiumumilik Vahit şöyle demiş: .rdir. Gece bir buçukta Vani- ruını vermemit ve gazinocuyu Oemiryollarmda 

qk maceruı oldu. Genç kız tadır. .. Sen tahıil g6rmlif, açık köy polis •• bekçileri Uç el uvmuf r. Devlet Demlryolları ldareal 

1 

t 

bu hususta tetkikat yapmak- 1 d• · " tU HAdı'seye yetı01•a 
heniz mektepte bulunan fakir fikirli bir . kız olmasay~ın .llh seıl iıitmişler, fakat or- jandarmalara tabanca da çek· memurları için bir Barem cetveJI 

• bır. aencı' seW:yor. Oda bu Yerı"nde Bı"r Tedbı"r b b ı 1 d b' 1 di miştir. Ahmet tabancasile be- haıırlanacak, Mecliain teşrfnlaanl • ... a am senan e .ev_ eme. ~ıze ta a ır ıey görememit er 'r, 
•• ı.. mukabele ediyor. Nihayet h dak l d H lb k d t raber adliyeye teslim edil· lçtlmaında rarüşnlecektir . ..,_ Agopyan anın i filim razı o ur u. a u 1 tım 1 ıs e- Sabahleyin korudan geçen 
km ailesinden istiyor araya faciaıı nzerine Belediye bir miyor, tBfırdım, kaldım.,, Hatice isminde bir Hanım iki mittir. Bursadaki Dava 
aile muhalefeti giriyor. talimatname hazırlıyordu. Ta- Belkis te ıöyle cevap ver!D:İf: t .. ;\a K d"ll' Buraada Meliha R lamlnde 

N . d 1 H k il b" . . B ı d' u v h' k . . . ceae gorm..., ve an 1 ı po- ( Yarın ) MahkOm Oldu etıce e ma um. ayat ço matname ıtmıttir. e e ıye - a ıt, ., ım ıçın sana r . h b . ti biri birkaç ıueteyl dan 
dem•mlf· ve maddiJeşmİ•tir. •imdi Rllıtem Pqa medrese- kan olarak degıv ·ı, hizmetçi ısıne a er. v.erm11,, ceae e.r etmlftl. Davaya dOn Buraada 

.,__ ır ır d l ki Muallim L6tfiye ve Remziye d _ ..1 1 A-k, kadın ve erkek her za- sinde asri bir filim muhafaza I k b'l l · h muayene e ı mıt ve ı sevgı- evam 9UI mlf, fakat Cumhurl• 
"" k l k f ı o ara ı e 1(e mıye azıram." r . ld w 1 1 Hanımlar tarafından açılan yet mes'ul mGdGrü AaAb B. 
man bulunur. Fakat bayat iade tef i itı yapaca , i im tacirleri Kızım Belkis perşembe ak- ' ıye aıt 0 ugu an aıı mıt!ır. hakaret davası neticesinde buluamadıtından muhakeme bat· 
edilmez. Sevişmenin meşruiye- fiJimleri buraya depo edecek- ıamı eve geldi ve biraz sonra ~urıunlar .g~nç kızın. kalbın~ ka güne kalmıttar. 
tini kabul edenler istikbaldeki lerdir. eniştesi Nurullah Beye uğrayıp ııabet etmııtır. ':ahıt Efendı ( Yann) gazetesi mes'ul mil- Gazi Çiftlig"inde 
ıeçim tarzlarını ve idarelerini ler için atk kadar da ve daha bakkaldan çıkolata alacağını 8e tabancayı beynıne sıkmııtır. dDril 4 ay hapise mahkum 
de gözden uzak tutmamaları fazla para lazımdır. Yalnız aşk söyliyerek dışarı çıktı, bır da- Kandilli. halkı bu fac~adan çok olmuştur. Gazi çiftliğinde ilk ko:ıa mah· 
)Azamdır. kann doyurmz. Onun için ben ha gelmedi. Sıksık Nurullah mUteessır olmuş, bırçoklannı aulü dün Buraada en yükaek 

b l Kuduz HAdisesi f1at1e ublma,tır. * gençlerimize itidal tavsiye ede- Beyde kaldığı için en hiç ağ atmlfbr. 
Sudi B. Fener Fıstakdlbi mahallesi 11 rim. Hele aık için kendini merak etmedim. Hatta sabah- Vahit Efendinin babası Emin Dftnkü nüshamızda Yuıuf Amerikalı Talebeler 
-Gençlerimiz hayattaki de- öldllrmiye biç aklım ermez. leyin lstanbula giderken Nu- Efendinin bu izdivaca razı iıminde bir çocuğun kudura· 

ti.Jiklikkrl nazan itibara almı- * rullah Beye uğradım. Kızım olduğunu akrabasından birisi rak öldUğü yazılmıfti. Bu feci 
ı K 1 h l . Ahmet e. Sultauabmet Flruı.ata' 38 henliz uyanmıımııtır, diye sor- iddia etmektedir. hAdiıe aeçen hafta deJ1ril, fa-

yor ar. ız arımız er ön erme -Gençler biribirleriniıever- madım bile. Fakat 6ğleden Genç kızın, Vahit Efendiye • • 
ıelen gençlerle senli benli lerken azıcık mUllhuat hanelerini sonra arkamdan kara haberi hitap eden, fakat gönderilmi- kat daha evvelce olmuf, bir 
oluyorlar. Çabucak sevişiyorlar. açık btrakmahdırlar. Kendile- getirdiler. yen bir mektubu ele geçmiıtir. yanlaılıkla yeni gibi gösteril-
Halbuki içtimai seviyelerini rini btısbütUn qkan kucağına Facia 16yle olmuştur: Belkis Hanım, bu mektubunda mittir. 
'Y& mali vaziyetlerini nazarı atmamalıdırlar. Meıeli ıevdik· Vahit Ef. perşembe akşamı sevgiliıinin kendisini HTİp sev-
itibara almıyorlar. Nihayet ev- leri ıencin aile kurmaya hal yemekte babaıile sevdiği kızan mediği hakkında bin bir kalp 

ve Taziyeti mtlsait detilıe bu izdivacı etrafında mllnakaşa tereddüdii geçiriyor ve : 
lenmek isteyince de bin bir iıten cayıvermeliler. Israr eder- etmiı, yemekten aonra ise ı - Senin için kazhk guru-
mllşkülle karşılaşıp canlarma }erse qktan bekledikleri saa- gizlice babasının tabancasını 1 rumu da ayaklanman altına 
kıyıyorlar, det temin edilmez. 86yle fa· alarak bir bahane ile ıokağa aldım, seni o derece ıeviyo-

Bugün yeni kurulacak aile- cialar da olur. çıkmııbr. rum,, demektedir. 

iki Tevkif 
Agop •e Kegork iıminde 

iki Ermeni hükumetin manevi 
.. hıiyetlni tahkire yeltendik· 
lerinden tevkif edilmlılerdir. 

Ayın yirmiainde ıehrimize 100 
Amerikan talebesi gelecektir. 

Maarifin Bir Suali 
Maarif Vekileti mekteplerin 

azami nekadar talebe alabile
ceğini, her mektepte 40 • M 
talebe alabilecek kaç dersane 
bulunduğunu sormuıtur. 

At Yarışları 
Şehrimizde at yaraflarına bu 

ayın 31 inci cuma gllnllnden 
itibaren bqlanacakbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Diller 

1 : Halit Ziya B. - Huan Bey 1 semti 

1 

2 : F uıl Ahmet B. - Hasan Bey J senin 1 3 1 ishak Refet B. 
N'llmizdm bir baruu elmu tibi rizan olan bu"fenomeni., nua) "komidere,. ettiğini .. imajinen Akçe m tuaıarlak 
.. bade bMle elftlll • .n.... etmek • .. pe111bl" dlr, anladın mı? Empo•ibl 1 baf111 HDİ anyor. 

- Hasan Bey 1 Ekin 1 4: Ha1an B. - Üçünüzü de yanyana şu 
çemgenlitl çağırpn odaya aokayım da orada konutun, daha doğ.ruau 

katla, pıle, afld&f burunla birbirinize dert anlatın. 



6 Temmuz 

Hergüra 
İklzsadf Buhran 
Sebepleri 
Nedir? 

.._ _____ Yazan: Cevdet 

Hükumetin; geçen sene 
(226) milyonluk, bu sene (189) 
milyonluk bütçe yapması, hep 
bayat şeraitinin, maişeti umu
miye meselesinin fenalığından 
Deri gelmektedir. 

Vaktile, ayda (4) lira maaı 
~rdiğimiz bir memura, bugnn 
(50-60) lira maaı vermekteyiz. 
Ve tabiidir ki huna göre vergi 
almaktayız. Neden? 

Çünkü: Hayat pahalı ve 
p~ramız kıymetsiz diyeceksi·· 
naz. Fakat, bilerek, ve bilmiye
rek, hayatı pahalı, ve paramızı 
kıymetsiz yapan biz değil mi· 
yiz? 

H.ayat ucuz ve paramız kıy
metlı olabilir. Çünkü hayabn 
pahalı, ve paramızın kıymet.siz 
~~~ası sebepsiz değildir. Çnn
ku hayat durduğu yerde paha
lı olmadı, paramız kıymetini 
ıebepsiz kaybetmedi. 

Neden hayat pahalıdır? Ve 
paramız neden kıymetsizdir? 

Sonra, bu kıymetsiz dediği· 
miz para, neden ortada yoktur? 

• 
Memleketin, son 3 senelik 

.. bütçedeki - tahminatı şudur: 
. ( 928 ) senesinde ( 207 ) 

mıJyon, (930) senesinde ( 226 ) 
milyondur. 

İstih.saJ malJarımızın fiatı 
yüksek olduğu için memleket, 
(928) senesinde (207) milyon 
lirayı verebildi ve çok sarsıl-
madı. Fakat (929) senesinde 
flatler diişmiye başladığı için 
tahsilAt noksan oldu. Buna 
rağmen (930) senesinde daha 
>:ilksek bütçe yapıldı. Fakat 
fiatler daha çok diişktin oldu-
ğundan (226) milyon liranın 
tahalCkuk ve tahsiline hiçbir 
veçhile imkin olmadı. 

işte bu imkAnsızlıktır ki bizi 
bu sene, birdenbire ( 182 ) 
milyona indirdi. Halbuki bu
nun da kabiliyeti tatbikiyesi 
yoktur. Çilnkü istihsal malla-
nmızın fiati - bUtUn dünyada 
olduğu gibi • bizde de çok 
daha dilf milştür. 

Halkın bu parayı veremi· 
yeceğinl, ve vermesine imkan 
olmadığım küçi\k bir misal ile 
lzah edelim: 

Meseli senede (1000) okka 
buğday istihsal eden bir köy
lüyü ele alalım: 

(2-3) sene evvel buğday fi
ati, okkasi 20 kuruştu. 1000 ok
ka buiday 20 kuruştan (200) 
Ura idi. Bu (200) liradan (10) 
lira yol parası vermek, (50) 
kuruştan teker almak, diğer 
lhtlyaçlan buna göre temin et-
mek mümknndU. HaJbuki şim
di (1000) okka buğday (3-2,5) 
kuruı fiatla (25-30) liradır. Bu 
u miktar paradan ( 1 O) lira 
yol parası ve buna kıyasen 
diğer vergiler nasıl verilir? 

Köylünün parası böyle azal
dığı halde vergiıinin hisıh 
naktisi ve ihtiyacının fiatları 
azalmamışbr. Şu halde köylü 
elindeki bu az para ile vergi
ıini nasıl verecek, ihtiyaçlarını 
nasıl temin edecektir? 

Köylü böyle olduğu gibi 
diğer mükellefler de hep bu 
nxiyettedir. Bu takdirde (182) 
nıilyonluk blltçenin kabiliyeti 
tatbikiyesi var mıdır? Ve taah
hlldabn ifası mllmklın mlldtir? 

Şu halde ne yapmalıdır? 
Yapılacak yegine çare, ha

yat feraitini ıslah etmektir. 
Hayat ıeraitf nasıl ıalah edile
bilir? Bunu da yarın . izah ede· 
eet1aa-

SON POSTA Sayfa 3 

Son Posta'nın Resimli Makalesi ~ Matbuat Hürriyeti 'f- j'(-SÜzün -~ısası "' 
H ükumet 

1 - Büyük memleketlerde demokra
aiyi mümkün kılan f"Y matbuat olmuştur. 

Lort Bra11 

' 1 
\ 

2 - Demokrasiye itimat 9u eald sö7:den dof-' 1 3 - Her demokraside 
muttur: "Bıralunn: halk hakikati öğrenaln ve onu h l d• d ürriyetin teme ıreği ir. 
serbesçe münakaşa ehln O vakit her,ey iyi olur. ,, 

matbuat, 

Gazetelerinin 
Muhale/ eti 

• • 
Her hükümet gazetesinin 

bir muhalefet köşesi vardır. 
Bu tenkit sütunlannda hüku
met icraatı acı acı tehzil ve 
tezyif edilir : Yolsuzluktan, 
rüşvetten, suüstimalden, hak-
sızlıktan, vilayetlerin ve 
belediyelerin aczinden, ka-
nunun tatbik edilmemesin-
den, demokrasiye mugayir 
ahvalden, şundan, bundan 
bahsolunur, ve, açıkçası, halis 
muhlis muhalefet yapılır. Bu 11//Jl _______________________________ ım __________ ... ______ ~_ sütunları herkes bilir: "Ne 

•• •• • 
B~G Ur~ TUN ~'E'L GR'.AF Hr- ABı I:jl'Rı TE'R1 sen sor, ne ben söyleyim! ,, , 1 ~ 

1 
..f':l .l..:J-" .L "Siz de şaşın, biz de şaşalım! 11 

" Var kıyas eti ,, , " Doğru 
söze ne denir? ,. , "Soruyoruz!,, ' 

BiR FACi A 
Azgın Bir Ôküz Genç 

Bir Kızı Parçaladı 

İzmir, 5 ( Hususi ) - Öde
mişin Kiraz nahiyesinin Sarı 

köyilnde çeşme başında su 

içmekte olan Mehmet kw 
F atmanın üzerine bir öküz 

hücum ederek yaralamış, F at· 

ma bir saat sonra ölmüştür. 

Öküzün sahibi hakkında ih· 
maiden ölüme sebebiye ver
mek davası açılmıştır. 

Maliye Mektebi 
Mektebe Asri Bir 

Şekil Verilecek 

Ankara, 5 (Hususi) - Bura
daki Maliye Meslek Mektebi 
için Maliye Vekileti yeni bir 
proje hazırlamaktadır. 

Bu proje mucibince mekte-
be uri bir şekil verilecek, bu 
suretle mütehassıs maliye me· 
murları yetiştirmek mümkün 
olacakhr. Bir senelik tahsil 
müddeti iki seneye çıkarıl
mıştır. 

Sabık Meb'us 
Ankara, 5 ( Hususi ) 

Sabık Ankara meb'usu ve 
mefsuh Serbes fırka azasın
dan lhsan Bey avukatlık yap-
mak için Baroya müracaat etti. 

Maliye Encümeninde 
Ankara, 5 (Hususi) - Ma

liye Encümeni dil.o kazanç 
vergiai lAyiha.sım tetkik eder
ken doktorlar, lokantacdar 
mllmessillerinin mfttalealarmı 
dinlemiştir. 

Nafıada Tasarruf 
Ankara, 5 (Hususi) - Nafıa 

Vekaletinde ( t 72 ) fen memu
rundan ( 100 ) memur tasarruf 
edilmiştir. 

Veni Vergiler 
Ankara, 5 ( Husul ) - . 

Millet Meclisinin dünkU içti
mamda veraset ve bina vergi· 
leri kanunlarının ikinci müza
keresi yapılmış ve kabul edil
miıtir. 

Bir Heykel Başı 
Müze idaresi Halepten ge-

tirilmiş Hititlere ait bir hey-
kel ba~ı almıştır. Baş vncutten 
koparılmıt ve parça parça bir 
haldedir. Bu heykelin aslının 
Ankara mllzesinde olduğu tah· 
mbı edilmektedir. Bu halde 
laymetl çok artacaktır. Baş 
kırk liray.a ~ımıştır, 

' 

Matbuat kanunu Değişiyor, .. "'" .. 
Adliye Gazete Kapatabilecek 

Ankara, 5 (H. M.) - Matbuat kanununun muaddel şekli 

dün akşam bitti ve Vekiller Heyetinin tasvibine arzedildi. 

Buglln öğleden sonra meclise takdim olunacaktır. Yeni kanun 

başlıca şu esasları ihtiva etmektedir: 

Gazete çıkarmak isteyenlerde aranacak mali teminat ile 

gazetenin mes'uliyetini fizerlerine alacak olanlardan istenilen 
evsaf ağırlaştırılmlştır. 

Tahrir müdürleri ile mes'ul müdürler neşriyattan aym de· 

recede mes'ul tutulacaklardır. Kanunda müddeiumumilere, 

bir .şahıs hakkmda hakaretamiz neşriyatta bulunan gazete ile 

yazının muharriri aleyhinde takibatta bulunmak ve hiçbir şika-
• 

yet bulunmadan dahi gazeteyi kapamak salahiyeti verilmiştir. 

Kanun, matbuat davalarının kısa bir zamanda rüyeti için de 

kAfi derecede ahklmı ihtiva etmektedir. 

Liyibada eski matbuat lcan n ahkamile Türk ceza kanunu 

ahkimı ve bazı yeni cezai ahk!fm mezcedilmiştir, Bilhassa pn

taj için çok şiddetli cezalar konulmuştur. 

Heyeti Vekile hUkümet aleyhine tahrik gibi siyasi idari 
lüzumlar i)e gazetelerin idareten tatil ve mahkemeye tevdiine 
salahiyettardır. 

Yeni layihanın, mevcut matbuat kanunundan farkı, vatan

daıların haysiyet, ıeref, siy gibi şahsi haklarının himayesi altın· 

da olmasi, milU timsallere hilrm~i mecburi kuması ve hükumetin 
• gazete kapamak salayetini biraz tevsi etmiş olması mes'uliyetinde 

yalnız mes'ul müdürlerden kaldmlmış bulunmasıdır. 
1 

• 
SON DAKiKA 

Ankara, 5 (H.M.)- Muaddel Matbuat kanunnuda şu mad· 
deler de vardır : 

Devlet idaresi ve otoritesi aleyhiye yapılan neşriyatta ma
hallin en büyük idare amiri gazeteleri kapamak salahiyetini 

haizdir. Bu itibarla kaymakamlara ve valilere bu salahiyet ve· 
rilmiştir. 

Aynı zamanda müddeiumumiler de hakim kararile gazete 
kapamak sallhiyetini haizdirler. 

r 
• 

ister 
• 

ister 
• 

inan, 
• 

inanma! 
Geçen gtln ° Herglln ,, j larını söylüyor. Sonra yeni 

sütununda bir makale yaz- açllan küçük fabrikalarda 
mış, sanayii himaye eder- işçilerin fazla çalı,tmlma
kf!n köylllyU ve işçiyi dığı, nihayet bunlarm 
ihmal ettiğimizi göster· mükemmel fabrika yap-
miye çalışmışhk. mıya icbar edilemiyeceğl 

" Milliyet ,, dün bu iddia olunuyor. 
yazıya cevap veriyor: Şe· Memlekette köyliiyll te
ker fabrikalarım himaye ker fabrikalan etrafında 
ederken bu fabrikalar çahıan birkaç yiiz k3yden 
yüzünden birçok kCSylllnlln ibaret aayıp diğerlerinin 
kendisine yaıama •uıtaaı ıeker yemediğini ıöyle
temin ettiğini, diğer k3y· mek, Amelenin çalışma 
Hilerden mOhim bir kıı· ıeraitlnde de fenalık ol
mmın İl• teker yerine bal madığını iddia etmek 
ve pekmez yedikleri için herhalde inandacak birfey 
teker fiatinin yllkHkllp· dekildlr. Biz buna inan
den muztarip bulunmadık· mıyoruz. Sen de ey kari: 

GA RiP BiR ÖLÜM 
Bir Motörün Kaptanı 

Ölü Bulundu 

İzmir, 5 (Hususi)- Dün sa
bah fstanköyden buraya (Der· 
viş) isminde bir moför geldi. 
Motörde ticari eşya bulunu
yordu. Fakat mo törün ikinci 
kaktanı Bandırmalı Ahmet Ef. 
ölü olarak bulundu. 

Tayfalar isticvap edildiler ve 
Ahmet kaptanın benzin çarp
masından öldüğünü söylediler. 
Adliye, meselede bir cinayet 
kokusu sezdi ve bu cepheden 
tahkikata başladi. 

Geri Döndüler 
1ngi1 iz Tayyarecileri 
Muvaffak Olamadılar 

Birkaç gün evvel şehrimize 
iki lngiliz tayyaresi gelmİJtir. 
Bunlar Londra- Karaşi arasında 
rekor tesis edeceklerdi. Tay
yareciler bu rekoru ilk hamlede 
kaybetmişler ve Bağdattan 
geri dönerek dün buraya ıel
mişlerdir. 

T ayyare]er bu sabah Lon· 
draya hareket etmişlerdir. 

Bir Ruşvet ihbarı 
İzmir, (Husl»i) - Sehrimiz

deki resmi dairelerden birinin 
rüşvet aldığı müddeiumumiliğe 

ibbar edilmiş, tahkik ıta baş
lanmıştır. 

Darülfünunda 
Darülfünunda yeni blltçe 

tatbikatı mllnasebetile bir mik

tar tenkihata lüzum görill-
müştür. 

Fethi Bey Tekzip Ediyor 
" La Bulgarie ,, gazetesinde 

Fethi Beye atfen ve M. Primi 
imzasile çıkan beyanatını nak
letmittik. Fathi Bey böyle bir 

beyanat vermediğini söylemiş 

ve tekzip etmiştir. 

Talep Reddedildi 
Ziya Bey isminde bir çiftçi 

Kemalist Çiftçi Birliği namile 
bir cemiyet teşkili için müsa· 
ade istemişti. Müracaat kanuna 
muvafık olmadığı için talep 
reddedilmiştir. 

Vapurcular Meselesi 
Bug{ln Ankaraya gidecek 

olan Seyrisefain MüdftrD Sa
duHah. Bey vapurcular arasın
daki itilAfm devam edememe
sinin sebebini, anlaşmadan ha-

/ster lnatı. hr ln•nmal j riç kalan vapurcuların fiatleri 

~!--------' --~~-----------~ pk~rmu~ i~e~i~ 

gibi, serlivhalart bile tahrikl-
miz, karileri itiraza ve öfkeye 
sevkeden yazılar. 

Fakat hllkümet .gazeteleri 
bu tenkitlerinde nekadar çok 
şiddetli iseler, okadar da az 
samimidirler. Maksatlan dertli 
karilerini kendilerine bağlamak 
için, gazetelerinin k~ıelerino 
birer ökse kurmaktır. Nitekim 
ayni gazetenin muhalefet sO
tunile diğer sOtununun birlbl
ne tezat teşkil edecek iddia
lara giriştikleri de çok glSrnl· 
mO.ıtllrı 

Yalnız, nekadar gayri ıa
mimi olurlarsa olsunlar, btltftn 
bu gazeteler, muhalefet yap
makta, muhalefet matbuabndu 
afağı kalmamıtlardır. Hatta bir 
meb'ua ve bir başmuharrir, 
vaktile Serbest Fırkadan babae
derken, tek f1rkalı rejimlerin 
gUIUnç olduğunu, climhuriyetin. 
temelini sarstıtını ve ikinci 
bir fırkanın lnzumunu tlddetll 
bir dille ya:!mıştı. Yine ayni ada· 
mın gazetesinde, zaman zaman, 
muhalefet namına bizim bile 
neırine cesaret edemediği111lz 
dehşetli tezyifkAr karikatllrler 
intişar etti. (Bu ıütunda aynen 
neşretmiye hazmml) 

Bugün, ayni adam ve ayni 
adamlar, muhalefetin köttı 
neticelerine ve teıirlerine tahit 
olmuşsalar, bize htıcum et• 
mek değil , ıuçlar1m itiraf 
etmek mevkiindedirler. Fakat 
onların hakiki suçlan, giSzl .. 
rini bürüyen satı, ve rekabet 
hıraile arada bir hakikati ya• 
ztvermeleri değil, diln yazdık· 
larını bu halkın unutmuı oldu
ğunu zannetmeleridir. Ortada 
milletin hafızası değil, tetkika 
muhtaç bir seciye meselesi 
vardır. 

Meclis Bugün 
Toplanıyor 

( Baş taran ı ln~I ıayfada t 
Vekillerin MUtaleaları 

Bu sırada Matbuat kanunu 
mevzu bahsolacacatı için Ad
liye ve Dahiliye vekilleri de 
izahat vereceklerdirdir. 

Kanunun aym celsede tet· 
kik ve intaç edilmesine mu
hakkak nazari!" bakılmakta• 
dır. 

ilk Safhadan Sonra .. 
Matbuat meselesinin ilk saf

hası kanunun kabulü ile bite
cek, mllteakip ıafhaları kanu
nun icababna ve · bidiaata 
göre açılacakbr. 

Müzakerenin Tafsilatı 
Millet Meclisinde cereyaa 

edecek olan müzakerenin bilu
mum gazetelerin ilk 1ayfala
nnda aynen neşredilmesi için 
lıir karar ittihaz edileceii aa,. 
lenmektedir. 
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' 
_Yuna_nistan_Spo--ru 1 ROK.FELLERiN 

runan 

- 1 OGLU sı y AŞIN- 'r::leket Haberleri 

• ~illi Takımı 
~için Gelmiyor? 
A tina Muhabirimiz Bu 

Mektubu ile Hakikati 
Anlatmaktadır. 1 

... Atina, 3 (Hususi)- Bu mck
bumu tayyare postasile gön

eriyorum. Ümit ederim ki 
aktinde yetişir. İstanbuldan 
mire kadar geçen !eyahahm 

d 

• 
iz 
ç 
m 
le 
m 

ok iyi oldu. lrmir sporcularını 
emlekette Yunan futbolcü
rile yapılacak bu ikinci te
u hakkında çok hassas bul
um. Bilha11a Son Postanın •d 

ae 
• ıe 

nenin en mühim spor hAdi
aini teıkil edecek olan bu 
mu hakkında sporcularımızı • te 

1 
e 
D 

vvelden haberdar etmek, Yu
anlılann nasıl ve ne tekilde 
alıtbklarını mahallinde tesbit 1 ç 

1 et 
m 
m 
b . 
m 

' ) 

mek maksadile bir hususi 
Jbabiri Atinaya ıröoder
eıi lzmir ıpor muhitinde 
üyflk bir hüsnü tesir icra el
iftir. Bunu Son Potaya ve 
nun karilerint' temin ede

bi lirim. 

• 

. 

kı 
Seyahatimin lzmir - Pire 
&mı da çok gflzel geçti. Pi
ye çıkar çıkmaz ilk işim bir 
üddet evvel lstanbula gel
esi dolayııile tamdık birkaç 
ma bulurum Omidile (Olim
yakos, kulübünü aramak oldu. 
r otomobil beni kulüp bina
na rlStürdü. Fakat kulüp re
ı yokmuf. Atinada imiş. Der
al Atinaya hareket ettim. 

re 
m 
"il . 
il 

pı 

Bi .. 
is' 
b 

Atinada İstanbul aporcu-
ia nnın pek ıyı tanıdığı 

( 
g 
Hacopulu) yu buldum. Beni 
örünce hiç pşırmadı. Çünkü 

Is 
te 

lanbuldan buraya hareketimi 
lgrafla bildirmişler. Öğleden 

onra lstanbula gelecek muh
lit takımı teşkil eden (Olim
yakoa, Panatinaikos ve Eno-

s 
te 
pı . 

s) klilplerinin reislerile (Eno
s) k'Obünde toplandık. lstan
u:a gelememekten mütevellit 
adis olan nazik vaziyeti tab
f maksadile niçin ve neden 
e'emediklerini anlatmıya baş

aı 

ai 
b 
h 
fi 
g 
la dılar. 

Bu aeyahati tehir etmeleri-
Dl n en büyilk sebebi bu tlç 

üple federasyon arasında 
kan ihtilaftır. 

ki 
çı 

al 
Burada bilyilk klüplerin te

s ettikleri (Division Nationale) 
ani bir milli kUme vardır ki 
ugiln Atinadan Panatinakos, 
nosia, Pireden Olimpiyakoı, 
tnikos, Selanikten Ariı, Paok 
e lrakliı klüplerinden mUte

y 
b 
E 
E 
v 

kkildir. ıe 
Bu kilme~en başka diğer 

üçiik klüplerden müteıekkil 
ır mıntaka ıampiyonası var

k 
b' 

ta 
ao 
ra 

dır ki, aene aonunda bu mın
ka pmpiyonu millt küme 
nuncusu lle mllsabaka yapa
k gösterditi muvaffakıyete 

lSre milli kümeye terfi edi-K 
or. y 

Bnyflk klflplerle diğer ktı
1 çk kltıpler arasında daimi 

r geçinememezlik mevcuttur. 
unan federuyonunda ise 
u küçflk klnp taraftarlan 
kseriyette olduklarından bu

bi 
y 
b 
e .. 
m 
f e 
m 
Je 

yuk 1 klöplerin 1 işlerine daima 
uteriz bulunuyorlar. işte 
deruyonun bu aeyahate 
llmanaati aradaki bu &ıddi
tten ileri geliyormut. Bunlar, 

iç 

v 

klip reisinin ı&yledikleri. · 
Ben ayrıca tahkikat yapbm. 

ardığım netice tudur : 
Muhtelitl teıldl eda takım-

KADINLA EVLENDİ ~~;u;:C~a DA -BiR 
Bütün Amerika· ve lngiliz 

matbuatını itgal eden garip 

ve meraklı bir izdivaç vak' aıı: 
Meşhur milyarderin otuz yaş-
larındaki oğlu Flover Mekor
mik, Nevyorkun yine meşhur 
bankerlerinden milyoner Steal
manın elli bir yaşındaki dört 
çocuklu karısile evlenmiştir. 

Evlenenlerin tahsiyetleri ve 
yaşları arasındaki fark büyük 

bir merak ve alika uyandır
mıştır. Bu meraklı vak'a hak
kında Amerika gazetelerinde 
tesadüf ettiğimiz malumatı 
naklediyoruz: 

Stealman'ın karısı Nevyor· 
kun yüksek aosyetesinde mil· 
him rol oynıyan bir kadındır. 

Beş altı aene evvel kocasile 
arasında bir ihtilif çıkmış, ve 
ayrılma teşebbüsleri vaki ol-

muştur. Fakat talak için kAfi 
derecede aebep bulunamamıı 

ve mahkeme talik kararı ve
rememiıtir. Bunun llzerine Mi
sis Stealman kocasının arkası-

na hizmetçilerinden birini ha
fiye olarak takmıı ve onun 
harekitını takibe baılamıştır. 

Nihayet bir aene evvel ko
casını cürmll meşhut halinde 
yakalamıf, ve tekrar talik 

davası açmıştır. Mahkeme bu 
defa talik kararı vermiş, ve 
Nevyorklu bankerin çocuklan
na {10) milyon dolar tahsia 
etmesine lüzum göstermiştir. 

-· . 

Genç Rokf eller ve ihtiyar 
karısı, kadının hususi 

bir resmi 
Misis Stealman bu suretle ko
casından ayrılmıt, fakat ken-
disine bOyük bir ev, çocukla

rına bir köşk ve 1 O milyon 
dolar tahsisat almıya muvaffak 
olmuştur. 

bir yatında idi ve dart evlldı J dikkate .. yandır. 
vardı. Bunlardan biri 21 yaşın- 1 yor ki: 

adın dl- ı mı unutmuş değilim. O da 
güzel ve sevimli bir adamdı. 

Bu karı koca kavgaaı dört 
bet sene sürmüş, matbuatı 

işgal etmiş, fakat iç yüzünü 
öğrenmek mümkün olamamıştı. 

Nihayet bir gün Misis ~teal
man 'ın, Rokfellerin oğlu ile 

• 
evleneceği rivayeti çıkb. Fakat 
bu rivayete kimse inanmak 
iıtemedi. Çünkn kadın elli 

bir kızdı. Rokfellerin oğlu ise 
henüz 30 yaşlarında bir gençti. 

Fakat çok geçmeden rivayet 
tahakkuk etti. Misis Stealmwa 
ve Mister Mekornik iıdiva~ 

larmı ilan ettiler. 

Bu ilAn ortalığı 

Derhal gazeteler yeni evlilerin 
bal aylarını geçirmekte oldukla
n köıklerine iİttiler. Karı koca 
Ue mülikatJar yaptılar. 

Bu mUlllatlarda Misis Steal
man'ın •erdiği cevaplar çok 

Enosis - Olgmpig•lcos maçı 2 .. 2 neticelenmiştir. L •. 
•alı.ayı iskan Nezareti Enosis lclubüne flermiştir .• 

ların oyunculan tam formla- J mesini rica ediyorlar. 
nnda değildir. Muhtemel bir Şeref Beyle burada imza
mağliibiyet dütilnceai Yunan- lanan konturatı gördüm. Bu
lıların gelmemesinde en büyük nun altıncı maddeai taahhüdü
lmildir. Yoksa pekill F ede- nü icra edemiyen diğer tarafa 
rasyonla bu buausta haklı ola- ( 1500) dolar vermek hakkını 
rak mücadele edebilirler. tahmil ediyor. Fakat yine Şeref 

Şimdi İstanbula gelme ta- Beyin ısrarile konuşulduğu söy
rihlerini (16), (18) ve (23) teıri- lenen yedinci madde ise (ta
nievvel veya (6) ve (13) teşri- rafeyn federaayonlarının bu 
nisani olarak ileri sftrflyorlar . maça mllsaadesi lizımdır) de
Ve bu tarihler kabul edilirse niyor. Ve YunanhJar da maçı 
tel,ll'afl• kendilerine bildiri!- j tehir etmek için bu maddeye 

- Ben Mr. Mekornikle ilk 
defa tanışmıyorum. Biz on 
aedenberi tanıııyoruz. Bu müd
det zarfında genç RokfeUer 
ıık sık ziyaretime gelirdi. 
Nihayet bir aene evvel evlen
miye karar verdik. Fakat ben 
çocuklanmı bırakamazdım. 

Onların istikbalini temi için 
3000 dolar cihaz latedim. 
Genç Rokfeller bunu kablli 
etti ve Hlondik. 

"Maamafih ben ıaki koca-

Onu hala da seviyorum, ara
mız açık değildir; ayrıldığımız 

gün tekrar görüşmeği birbiri
mize vadettik, şimdi o Kübaya 
gidiyor. Kışa ben de ona mi
aafir gideceğim. 

"Bal ayımız bir ay kadar 
aOrecektir. Ondan sonra yeni 
kocama yardıma mecburum. 
Onun vazifeıi babasının tirkc
tinde seyyar acenteliktir. Ha
yatımızın çoğu vagonda geçe
cek! demektir . ,, 

Atinanın Teomls takımı Panatinakos Mlıasında 
maça başlamadan eovel 

istinat ediyorlar ve ~:~~ra~yo: ı GUreş 
n~ milsaadc etmedıgım ılerı Kumkapı güreşçilerinin hu-
süruyorlar. l · d h · d'd 

1 d
. raya ge mesı a a ınn ı en 

Fakat yukarda da aay e ı- . . • 
... "b' f d .. büyük bır alaka uyandırmışbr. 
gım gı ı e erasyonun muma-
naatini ileri sürmek sırf kuv- Yunanlılar, Kumkapı klübilnün 

1. b' b b 'b ld bütün tekliflerini kabul ede-•et ı ır ea a ı mucı e e e 
bulundurmak içindir. Esas me- ceklerini aöylüyorlar. Şu halde 
sele oyuncuların idmanlı bu- Atioada stadyomda elektrik 
lunmamaııdır. ziyalan albnda yapılacak bu 

Bu İfİn ilk safhası bu kadar, gUreıler, artık bir emrivaki 
mütebaki kısmını da peyder- halini almıfbr. Arkadaılara 
pey bildiririm. mlljdelerim. Niiz/,.t 

Bir Tren Bir Çobanı 
Konyadan Ilgına Ka

dar Sürüklemiş .• 

Konya, (Hususi )-Buradan 
Eakifehire giden posta treni 
yarı yolda bir çobanı ezmiş, 
fakat bu faciadan bir mildclet 
kimsenin haberi olmamış ve 
Ilgına kadar böylece gitmiştir. 
Ilğında makinist tekerleği 
bağlarken gözüne bir caket 
ve bir et parçuı ilişmiş, tah
kikat neticesinde facia mey
dana çıkmıştır. 

Bir idam Kararı 
Afyon, (Hususi) - Geçen

lerde metresile diğer iki kişiyi 
6ldliren Ahmet çavuş isminde
ki terir idama mahkum edildi. 

Kardeşine Kızm:ş 
Urfa, (Hususi) - Erkek 

kardeşinin sert bir muamele
sine güce.nen Firdevs isminde 
bir kız intihar kastile kendini 
kuyuya atmıı, güç halle kur
tarılmıştır. 

Adanada Mezbaha 
Adana, (Hususi) - Belediye 

urf tertibab haiz yeni bir 
mezbaha yaptırdı. 

Biri Hakime Taarruz 
Eıkişehir, (Hususi) - Mi

halcık hAkimi Sadık Bey bir 
dul kadının erkek kardeşi ta
rafmdan taaruza uğramış, ara
da tokat ta teati edilmiştir. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Haydutlar Yakalandı 
lzmir, (Hususi) - Torbalı· 

dan Bayındua yolcu götüren 
bir kamyon yolda bazı ıerir
ler tarafından durdurulmUf ve 
yolculardan (130) lira almış· 
lardır. Takip neticesinde hay-
dutların hepsi yakalanmıştır. 

Mühim Bir Sahtekarlık 
lzmir, (Hususi) Fuçada bet 

yüz dönümlük bir arazinin 
istimlakine karar verilmiş, fa
kat muamele esnasında bu 
miktarın 12 bin dönüm olarak 
tahrif edildiği anlaiılmıştır. Bu 
yüzden Ferit B. isminde bir 
emlak ıimsar1 mahkemeye 
verilmiştir. 

Gençliğin Nefreti 
Antakya (Hususi) - Mahut 

yüzellilik Rıza Tevfik buraya 
geldi. Fakat gençlik kendisine 
yüz vermedi, linetle karşıladı. 

Kozacılık lnkişafta 
Miirefte, (Hususi) - Menl" 

leketin mühim bir iktısat mev· 
zuu olan kozacılık bu havalide 
gün geçtikçe inkişaf ediyor. 
Fakat geçen ıene olduğu gibi 
bu aene de fiyatlar düşüktür. 
Bir kilo (60-80) kurşa sablıyor 
ki bu para ancak maliyet 
fiatine tekabül edebilir. 

Cenup Eşkıyası 
Haydutlann Anbean 

imha Edilmeleri 
Bekleniliyor. 

Cebelibereket, ( Hususi ) -
Bir mllddettenberi bir grup 
halinde dolaıarak birçok aile 
ocağım mahvuperiıan ~deo 
qkiya çetesinin alınan tedbir 
ler aayesinde anbean ölU vey• 
diri olarak imha edilmeleri 
beklenilebilir. Bu ıerirler aıol 
Ye hayale gelmedik cinayeti.,. 
lflemiflerdir. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Vergilerin Tarzı Cibayeti 
Kazanç vcr2isi ilk takıltfnln 

eldeki talimatname mucibince 
haziran gayesinde tedfyeal be
hemehal saruridir. Buhran, 11tı• 
rap ne oluna ol.un bu vergilerin 
tediyesine mini bir sebep teıkll 
edemez. Bu talimatnameyi yapan
lar maalesef yalnız bir taraflı 
dütünmfitlerdlr. Çünk6 kazanç 
Yerıılal demek, yapılan klrdan 
tediye edilmesi lizırngelen veri'I 
demektir. Daha ıene bidayetinde 
kazanılmış bir fey yoktur ki bu 
nrıiyl ıene bidayetinde tediye 
ıibl bir zaruret hisıl olsun. 

Alt oldutu merciln bu hususta 
ehemmiyetle nazarı dikkatini 
celbetmenizl rica ederim. 

Betik tat ı 
M. Sait 

Bir Sıhhat Meselesi 
Efendim 
Mezbahada hayvan kesenler, 

Yazifelerlni r~rdOkten sonra 
aiyiadiklerl kanlı elbiselerle Snt
IOce ve Hahcıctlu çarııaında 
dolaııyorlar. Bu ıuretle herkes 
bizar oluyor. Bu sıcak l'ilnlcrde 
bu hal muvafıkı sıhhat te detll
dir. Makamı aldinin naıtarı dik· 
katini celbederaenlı ııhhatl uma
mlyeye pek bGyGk bir hizmet 
etmlı olunur. 

Hahcıotlu lurtHlyed 

Mustafa Atıf 

T_ehlikeli Bir Vaziyet 
Bazı sandalcıların, aekiz on 

yqlarındaki çocukları, velllerl 
yanlarında olmadan sandala bin
dllderlnl wBrdOm. Bu yavru
lar kGçGk oldukları wlbi bir kaza 
neticeainde kendilerini kurtaracak 
kadar yüzmek bilmezler. 

Bu yavrularan nlllerlnden 
1.zJneiz sandala bindikleri muhak· 
kak oldutundan, her hanl'l bir 
kaza neticesinde bir faciaya mey
du Yermemek için tedbir aba· 
maaı çok l&um ve zaruridir. 

S. M. 

Bir izah 
22 hulraa tarihli nllıham11da 

Adana poataneeinden 16000 lira 

falarak Mısıra firar eden havale 
memuru Zihni Efendiden Adana 
Belediye Reisi Turhan Cemal 
Beyin biraderi Şekip Beye bir 

mektup ıeldlti ve bu mektupta 
Zlhıd Efendinin makaadının bbıl 
Ye ıahlli aelimete v&sıl oldutun
dan bahsedilditi yazılmııtı. Ada
na Posta Ba,mildiriyetinln ertesi 
ıOnkG T6rk 5azil ve Yeni Adana 
ıuctelcrlndo lntiıar eden tekzi
binden bu haberin dotru olmadıtı 
anlaşılmaktadır. 

Cevaplarımız 
Atik Alipaşada bakal Ali 

()lvl Beycı 
Manzum yazınızı aldık. Hlssl

yatınızda hakhaınız. Fakat 91ir 
1\Cfl'etmediğimiz ıçın yazınızı 
dercedemedlk. Bizi mazur gör
menizi rica ederb: efendim. 

Tefrikamız : No. 71 
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Hayata Atılacak 
~~~--...~------------------

Gençler Ve Aileleri Okusun )( Kadın Ve Kalp İşleri 
Meslek Ararken Az Çok Yer · Kadın Aşık Ol az .. 
Tutmuşların Tavsiyesini Dinleyin mış, Ne 

Artık ders ıenesl bitti. Bqolı ıençler mekteplerini bitire• 1 Hakkı Manço Bey 1 
D . ? ers n z5 .• 

rek hayata ablmak ye bir mulek aramak mecburlyotindirler. · Bir Ruhiyat Aliminin iddiası 
Gençlerin bu mllfklll vuiyetfnf bildiği içindir ki SON POSTA 
hayata daha eVYel girerek u, çok bir mevki teminine muyaf. 
fak olmuı insanlarla ıörilştU. Bu zevabn, hayatta muyaffak 
olabilmek için gençlere ne aılbl tavsiyelerde bulunabileceğini 
ıordu. Bir ıeri halinde neırettijimiz bu yaı:ılardan bugiinknnO 
de bankacılıkta muvaffakıyetle uğratan bir TUrk iencinin ta,.. ' 
ıiyelerine tahılı ediyoruı: • Ziraat Bankaıı İkinci MndO· bankacı olur. 
rO Hakkı Manço Bey diyor ki: Esas Mes'uliyet 

- Daha küçük vqta iken Halbuki ikinci kııım diye 
pederimle Avrupaya ıeyahat tasnif ettiğimiz idare edenlerin 
etmiıtim. Bankalarda ıördtl· muvaffak olmuı için yalnız 
ğUm faal hayat bende bu çalıımak klfi değildir. Bu ze
mesleğe kartı bir temaylll vat, batında oldukları mllesse
doğurdu. Bilhassa para alıp ıenin mes'uliyeti idariyeıinden 
Yermek muamelesi çok boşu· baıka mali mes'uliyetini de 
ma ıitmişti. tekabbül etmişlerdir. Bunlar 

Çocukluk devrinin bu batı· çahıabilmek, vazifelerini yapa
raaı gUn geçtikçe ve tahıil bilmek için memleketin iktısa· 
bayatı ilerledikçe beni ban· dl vaziyetini, tüccarın, zürraın, 
kacılığa doğru ıevkediyordu. sanayi erbabının mali vaziyet
idadi tahsilimi Hadikai Meı- lerini, memleketin allkadar 
veret mektebinde ve meslek olduğu hariç piyaaalann temev
tahsilimi de Lozan Ticaret vflcatını daima takip etmeyi 
Mektebi Alisinde yapbm. (920) ve buna nazaran idare ettikleri 

mneueaeye muayyen bir ha-
tarihlnde Yatanıma d6ndUm. reket iıtikameti vermekle mtl· 

Memlekete avdetimin ilk kelleftirler. 
senelerinde ıerbeat ıahada ça- itte mesletimizin uıl ikti
lııtım. Bankacılık hakkında hamı lhımgelen mütknl saf .. 
ayni tabii temayülün ıevkile haaı bu ıafhadır. Bu sahada 
nihayet (925) senesinde Ziraat tecrilbeli bir arkadaşa tesadüf 
Bank&1ına lntiıap ettim. Mua· edilirıe muvaffak olmak im
melltı Umumiye Mtımeyylzi klnı d~ha ziyade artar. 

Bankacılıiı meslek olarak 
intihap eden renç arkadaşlar• 
tavsiyem: 

1 - KuYvetli bir ın~lakl 
tahsil. 

2 - Bir ve hatta daha fa!la 
ecnebi lisanı öğrenmek. 

3 - lmkAn olduitJ takdirde 
Avrupa veya Amerika banka
larında ataj yapmak. 

4 - Mesleki neşriyatı mua· 
taıamen takıp etmek. 

Hulba çalışmak, daima yo
rulmaı bir gayretle ve mesleki 
bilgi elde edebilmek için dur
madan çalışmak. 

olarak ıirditim bu mlleuese
de altı aenedenberi bankacı
lıiın ameli aahaıında çalıt· 
maktayım. 

Meslekte mu•affak oldum, 
derıem doğru aöylemlf olmam. 
Meslekte muyaffak olmak için 

Manisa 

laklıyı 

Meşhur KozaFirarisi 
Jandarmamız Öldürdii 

çalıımaktayım. 

iki Smlf Bankacı 
Bu meslekte muvaffak ola

bilme hakkında tam bir fikir 
edinilebilmeal için mealeiim 
hakkında kendi dnınnceml 
arıedeyim. 

Fikrimce bankacılık memu· 
riyet noktaıından iki 11mfa 
aynlabillr: 

1 - idare edilenler. 
2 - idare edenler. 

Hoppala.. Buyurun bakalım. 
Bir ruhiyat filezofu kadının 
Atık olamıyacağmı iddia edi
yor. Kadın diyor, erkeğin bak· 

1 teriyolojik kuvvetine, ya iktısadi 
' sebeplerle servet ve şöhreı&.iııe 
aşıktır. Cahil bir kadının bir 
adama fikri kabiliyeti için 
Aşık olması, onun fikri kuvve
tine ve şöhretine aşık olma
sından başka birşey değildir. 

Aşkına mukabele görmezse, 
erkeğin arkasına düşer. Koşar, 
didinir, azami fedakArlıklar 
yapar, erkeğin yapamıyacağı 

fedakirlıklan yapar. Fakat 
bütün bu fedakarlıklarına rağ
men yüz görmezse rakip olur. 
Aşkı kadar kini de kuvvetlidir. 
izzeti nefsi, gururu, hodgamlı
ğı okadar kuvvetlidir ki, sev
diği adamdan tahkir görüp 
ıoğudu mu, artık o erkekle 
dost olamaz. Hiılerile hareket 
ettiği için ya çok kuvvetli 
aşıktır, ya, dilşmandır. 

Aşk, kin ve gururla birleş· 
ti mi, aşk değildir. Erkek 
kadını ıeverse, herşeyi feda 
eder. izzeti nefsine hakim olan, 
kadını elde edemiyeceği için 
öldüren erkekler vardır. Bun· 
lar iptidai insanlardır. F akaf 
şuuru kuvvetli bir erkek sev· 
di mi, sevgısıne mukabele 
görmeyince dost olmasını bilir .. 

Bu, filezofun mütaleası. Aşk 
meselesinde erkeğin kadın

dan daha soğuk kanlı olabi
leceğini kabul edebiliriz. Kadın 
erkeğe şöhreti ve kuvveti için 
Aşıkmı~.. Ya erkek kadının 
nesine aşıktır? .• 

O, doğrudan doğruya kadına 
fizyolojik rabıta ile bağlı 
olduğu için, bu rabıta çözll
IUnce dost olabiliyor demek~ 
tir. Kadın hislerile bağlandığı 
için dlişman oluyorsa, aşktan 
doğan kin ve nefretinde bir 

BLÜZ 
Müsabaka iZ 

Kuponlarınızı Gön
derirken Üç Bluza 
İşaret Koyunuz 

Bliiz müsabakamız dlln 
bitti. Şimdi karilerimiz çıkan 
on beş bluz kuponunu ke
secekler, en ziyade beğen· 
dikleri üç bluzun kuponla· 
rına birer işaret koyacaklar 
ve idarehanemize göndere· 
ceklerdir. 

Kuponları göndermek için 
on beş gün mühlet veril
miştir. Bu mühlet taşra 
karilerimizin de iştirakini 
temin için uzatılmışbr. Tat· 
ra karilerimiz de iştirak 
edebilirler. 

Gazetemiz, gelen reyleri 
toplıyacak, en ziyade beğe
nilen Uç bluzu ayıracak, 
karilerden bu liç bluza rey 
verenler arasında kura çe
kilerek fiç kişiye birer blQı. 
hediye edilecektir. 

----- - -
YEt>INCi 

PATRON 
Altıncı patronun kupon· 

ları bitti. Bu laiponlara 
mukabil verilecek patronun 
reami ve tafsilatı yarınki 
nüshamızda neşredilecek ve 
patronlann obürgünden iti· 
baren tevziine başlanacaktır. 

PATRON KUPONU 
Karilerimizin rBsterdiğl ar· 

z.u üz.erine (7) incI sayfaya 
nakledilmiştir. Or daki patron 
kuponlarını toplayacakBınız. 

Birinci kısım yani idare 
edilenler tayin Ye teabit edi
len Yazif eıi dahilinde bir ma· 
kine gibi çalışmakla mükellef 
olan zUmredir. Bu zümre tam 
ve aıkı bir disipline tabi 

aşk olduğunu kabul etmek 1-=-=-=-=-=====-= =====-===-
liizım. Garip Bir Dava 

elemanlardır. 

Bu arkadaıların vazife 
mes'uliyetleri mahdut olduğun· 
dan muvaffak olmak için kartı· 
1 şacaklar1 mUşknlit ta mahdut
tur. Bu sahada muvaffak olmak 
güç bir it değildir. Muntazam, 
dikkatli ve çok çalışan bir 
arkadaş muvaffakıyetli bir 

Şaki Kozalaklı 
Kırkaağaç, (Hususi)- Mani· 

ıa hapiıhanesini delerek firar 
edenlerden on beı seneye 
mahkum meşhur Kozalaklı 
Mustafa Kırkaağaçta öldürül· 
müştür. 

HapishanedenJ kaçanlar ara· 
smda Kozalaklının da bulun· 
duğu öğrenilince haydudun, 
memleketi olan Kırkaağaca gel
mesi bekkniyordu. Bu ihtimal 
tahakkuk etmiş, Kozalakl nlll 

llyaslar köyüne geldiğini ihti-

- Hakkın var.. Doiru .. 

ölüm döşelinde 
yar heyeti jandarmaya haber 
vermiş, karakol kumandanı 

Veli çavuşun idaresindeki bir 
müfreze köy civarında pusu 
kurmuş, haydut adam atılan 
kurşunlardan ağır yaralanarak 
ele geçmiştir. Otomobille nak
ledilirken yolda ölmüttür. 

Jandarmanın kazandığı bu 
muvaffakıyet bu civar halkım 
derecesiz surette ıevindirmiştir. 

Ali 

Hanımtegze 

TAKViM 
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Bundan bir müddet evvel 

Aldmore' da Meksika ReisicUm-
buru Kubia 'nın yeğeni diğer 

bir talebe ile beraber polis 
müdür muavini tarafından c;· -
dürülmüştü. Amerika aleyhin } 

. birkaç milyon dolarlık tazm · -

1 
nat davası ikamesine intiznt 
olunmaktadır. 

KUCP.KTAn IUCAÖI 
Vakıa bu eve aeni ben getir· 
medim, fakat seni buraya 
doğru iten benim. Ben icap 
ettiği zaman, yani işime gel· 
diği zaman hilekar ve kalleş 
bir herifim. Bu huyundan ne 
kazandığımı bilmiyorum. Belki 
de blltlln bu ıervetimi bu aa
yedo kazandım. Fakat baıan 

tinde değildim. K~ç defa ev· 
leneceğim ? Birinci izdivaçtan 
memnun olmıyan adam ikin
cisine kendini atar mı? Sana 
bili fasıla yalan ıöyledim, 

sultanım, yalan .. Ve seni zevk 
&lemine kendi elimle attım. 

Biliyordum \ci öksuz bir kız 

ağu ipekli elbiseler giyerae, 
çUrUk bir tahta evden kurt~

lur "Silmmer Palas,, larda ya
tar ve yaıarsa, geceleri bUn-

buraya iten benim. Sen ben· 
den her ıeyi isteyebilirsin ve 
ben sana her şeyi borçluyum. 
Ben zenginim. Seni kurtarabi· 

lirim. Para ile ıyı bir kalp 
yanyana gelirse bu meseleler 

halledilir. Allah cümlemW 

kanserden aaklaaın. Bu gibi 

haıtalıklar istisna edilirse t .. 

davi edilmiyecek illet yoktur. 

SERVER BEDi 
Sonra 

tuttu: 
Nermlnl elinden ı kaldırdı. Nermine bir baktı 

ve gözlerini tekrar yere eidl. 

BUylik bir azap içinde &ibiydi. - Gel 
dedi, gel. .. 
lerim var. 

benimle beraber, 
Sana söyliyecek-

Seai tatlı ve kederliydi. Ner

mine hemen tesir etti. Beraber 
b1!-ı- odaya çekildiler. 

Atıf B. yere bakıyor Ye 
Parmaklarının araıındaki cıga-

rayı sıkarak düşünüyordu. 

öksUrdU. Başını biru yukarı 

Nermin dUşündU: Bu adam 
kalpıiz değildir, hayır, bu 

adam herıeyi bisaediyor ; ve 

timdi bu muztarip lıalile ne 

gllzel ıörilnUyor, nekadar 
emniyet veriyor. Atıf B., ilk 

ılSzleri kendi kendine ıöyler 

ğlbi mmldanarak ve ilttikçe 
yUkıeİen aesile başladı: 

da bunun aksiyim. Doğru, 
doğru, dosdoğru, kadıya kar 
diyec~k kadar, kendime alçak 
diyecek kadar doğru bir 

adamım. Yeridir ve içimden 
geliyor, ıöyliyeyim : Ben 
ıana karşı alçaklık ettim. 
11Hüıniye,, denilen pezevenk 

karıyı senin peşine takan be
nim. O zaman evlenmek niye-

glir htinglir ağlarken dans 
eder ve kahkahalar atarsa 

bu llemin cazibesine mukave
met edemez. Hesaplarım yan-

lış çıkmadı. Sen kendi aya· 
ğınla, buralara kadar, tıpış 

tıpış geldin. Görünüşte ben 
mes'ul değilim. Fakat ıenı 

DiKiŞ 
Sağlam ve 

(Arkası var ) 

BU S 
MAKARALARI 

d Her A ucuz ur. yerde rayınız. 

Dünya K5pek Nalça 
MARKALARA DİKKAT 
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f Sıcakta Efganlılar Başları~a Şapka Geçirir
ken Almanlar Da Başlarına Sarık Sarıyorlardı! 

YAZAN: M. KAZIM 

INGILIZLERİN YAKIN ŞARKTA 

CASUS TEŞKILATI 
- Yazan: Makenzie -

• l,in hakikatini bilmif olsaydım 
derhal Selaniğe gider ve onla
rı Atina ile teırild mesai et
memiye aevkeden avamili biz· 
zat anlardım. Billhare V teı· 
kilitınan Selinikteld ıubeai ile 
ordu kararglhımn entellicenıi 
arasındaki mflnaıebat o kadar 
gerginleşti kl Atinanın bu va-
ziyeti teskin için yaptığı bütt1D 
tetebbUsler neUce vermedikten 
maada, bunların her ikiıi de 
Atinadaki teıklllttu 1Uphe-

No.18 

lenmiye bqladılar. Makamab 
askeriye salibiyetlerine teca• 
.O. edilmek istenildiğini te· 
vebhüm etti. 

V ın Selanik tubcai ise, 
Atfıwwı yavat yayq kendile· 
rlni yutmak istediğinden ıüp
helendi. Çok yalan doıtum 
Plrie - Gordon Sellniktekf V 
tqkllitında çal14mıya gittltf 
halde bile yine aradaki anla-
ıamamazhk izale edilemedi. Bun
du berhanal bir ıahıı meı'ul 

etmek doğru değildir. Bunun 
asıl sebebini İngilizlerin diğer· 
lerinden çok sonra ciddi bir 
surette harbe baılamaaındaki 
an'ane.t uıullinde aramak 11-
&ımdır. 

Atinadaki itler ·v yl ciddi 
ıurette hırpalatmııb. Şimdide 
Çanakkalenin tahliyesi başla
yınca, bu iı1eri batka bir 
~erde tedvir etmenin daha 
mu•afık olacağına karar verdi. 

V ıa Academy aokatında
kl ldarelıaaeyl tahliye edJp 
Kahire Ye 1a lskeuderiyede 
yerleteceil dzde ıou derece 
mahrem tutuluyordu. Halbuki 
aramızda bunu duym.ıyan bir 
ldmıe kalmamıfb. Fakat k11-
men tahliye ftlerlle allkadar 
baıı eıbabı aıkeriyedea ve 

kısmen de V nin malırem 
olmakta ısrar etmesinden do
layı, nereye gidecej'i &Ç1kca 
mevzuu balıiı olamıyordu. Yal
nız ıideceğl yer değil hatta 
hareket edeceği tarihte mah
rem tutuluyordu. ve bDtlln bu 
mahremiyetlerin mesuliyeti V 
nin omuzuna yftklenmiş oldu· 
ğundan onunla Atinadald tet· 
kilahn Akıbeti hakkında mi· 
za'kere etmek kabil olamıyor 
ve bionetic her ıeyf müphem 
bir halde kahyordu. 

Son derece muktedir Y• 
fakat aynı umandada çok 
8fkeU olan Matthawe (*) tet· 
kllatuun A loammı idareye 
memur edilmlttf. Kendial na 
kon11olo payesinde idJ ve bir 
aralık Bulgariıtanda buıuıt bir 
vazifeye memur edHmlttl. 

rı lnırllterenta TrabıH kouotoıu 

Temmux 6 

Kariler Muharrirleri 
Nasıl Görüyorlar? 

Anketimize Gelen Cevapları 
Muntazaman Neşrediyoruz 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Mümtaz Hayatı beg : l 

Hayalperesttir. 
His ve heye
can mevzula· 
rını daha cazip 
bulmak ta dır. 

Sinemayı ve 
artistleri aevar, 
taklide de mll· 
temayfldlr. 
Maddi ve yo
TUcu itler lbe-

rinde iarar et _ıez. SeYgiden 
macuadan haıeder. 

Salim IJeg: Ehlidil. bot 
ohbet ve im

men hazır ce
Yapbr. Tuhaf 
lıildyeler ııak· 
leder. İt b~ 
unblr yapma, 
meclf• hayatına 
llkayıt ve ei
lencede ıeride 
kalmaz. Hiddeti 
geldltl gibi ıf • 

der. ltbirar ve kin izleri bı
rakmaz, Güzeli ve s•ullijl 
HTer. 

çahşmak için kendisine sefa- J lı bu kadarla kalmadı. Btl
rette bir yer tahsis edilmesi ·tftn telgraflanmı, ıifre edilmek 
çok yanlıt bir hareketti. Sefa- Uzere Mattheus' e tevdi etmemi 
rette okadar u yer nrdı ki emrettiler. Bunlan kestim şif
nibayet Mattbeaa • binanın re etmek bellsından kurtul-
mahzeninde bir oda ta.haı. duğum için bir cihetten buna 
edildi. Bntnn llrarJanma rağ- memnun oldum. Fakat diğer 
men zavaJlı Hasluck'u da Mat- taraftan bu yUzden Mattheus'e 
beua ile beraber mahzen• aramızda mütemadiyen ihti
tıkblar. Hasluck'a J• fngifd IAf hAaıl olacağını da tah .. 
•ektebinde ve yahut ta Viaa· mln ederek son derece 
rioooı sokağındaki evimizde muazzep oldum. 
muhafaza edebileceğimizi Vye Nitekim Matheus benim tel
bir türlll anlatamadık. V, ıraflarımı ıifre ettiği mllddet
Y unan polisinin bir giln pek çe muntazaman haftada Oç 
ili karton fitlerimlzl ele re· defa kavga ederdik. T ab' aıı 
çiTebileceğlnl Ye binaenaleyh biribirlmize sempatik değildik· 
Haaluck'a bu suretle hapset· Bundan maada o mahzende, 
metl kafallDa koymothı. Bu- 0 prait alanda çalışmuı Matl' 
Dua akıinl yapmuı ı,ia ne .fıausnlln asabı üzeriııde fen• 
ıaytedikH ~para etmedi. ( Arkası var) 
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Veremle Müca
dele İçin Ne 
Y apılmışhr? 

Sayfa 7 

BiKA 
Bu Sütunda Hergün 

Hamit Anlatıyordu: Kız, 
Sefirine Sokak Ortasında 

(Baş tarafı 1 inci ıayfada) 

gresi, merkezi teşkilit yapmayı 
ve verem mücadelesini Hillli· 
abmerin faaliydleri ıırasın
da addetmeyi kabul elmittir. 

Yazan : Server Bedi - : 

Rus 
Mükemmel Bir Dayak Atmış ••• 

Merkezi heyet teıekkill etmek 
üzeredir. Bundan ıonra müca
cadeleye· daha ~ümullü ve daha 

DEL i L 
- Fahrinin başına ıelen- ı "- Evet, hava çok aıcak, 

leri biliyor musun? listüme bir baygınlık geleli, 
- Yoo? .. 

yeknasak bir şekil vermek - Vak'a d6n cereyan edi-
yatağa uzandım. 

NAKiLi: ZIYA ŞAKIR _ 11 
[ Her lıakkı malıfazdıu ) 

-----------..11 kabil olacaktır. Bu merkez yor. Saat dörde beş kala. 
.. _ Kapıyı da kilitlemipia. 
.._ Evet, hizmetçi evde 

yok; dünkü gaz.etede, gündtıa
leri apartımanları ıoyan bir 
kumpanya varmıı, onu oku
dum da.. huylandım. 

Boş bulundum, 16:d\nll ke· 
•erek sordum: 

- Sakan, bu, Amelya ol
muın? .. 

- Abdülmamit, ıüldil ve 
başım salladı: 

- Ta, kendisi ... 
- Sonra Efendiru ... 
- Amelya, sahneye çıktığı 

zaman ıesinin ve ylb:llnün 
güzelleği ile herkesi teshir 
ederdi. Maliimya, kadınlar 
kıskanç olur. Hele biziro 
kadınlar... Öyle iken onlar 
bile, Amelyayı pek aeverdi ... 
Bir akşam •llferaya ziyafet~ 
verdim. Ziyafetten sonra da 
hepisini tiyatroya davet ettim. 
O akşam Rus sefiri, adı lh.ım 
değil, Amelyayı pek beğenmiş .. 
~e onunla görüşmeyi fikrine 
yerleştirmi7.. Aradan, bet on 
gün geçtikten sonra, Beyoi
lunda AmelyayaEtesadüf etmiş. 
Peşine düşmüş.. Kız, yüz ver
me~iş. Kız, yüz vermedikçe, 
ıefır daha ziyade aJcvlenmİf .• 
Nereye gitti ise takip etmit-. 
En nihayet kız Taksimde, tam 
o kalabalığın ortasında dur
muı .. Omuz başında duran "Ye 

Abdilllıamitle beraber Sela
nikt• bulanan Zekige sultan 
ıün8rken, oyunculanmdan (Al
fredo) nun ( Amelya) ya bO
ytlk bir alaka gösterdiğinin 
farkına vardım. Araya vasıta 
koyarak Alfredonun ağzını 

mütamadiyeo mınldanan sefi- S d S 
rin suratma bir tokat aşket- amsun a por 
miı.. Sefir birdenbire pfıl'Jlllf. ikinci 
Kaça:namif.. Kız bu şaş ı<mlılt
tan istifade ederek sefire 
birkaç tokat daha atmış .. 

Tertip Şampi
Neticelendi 

Kendimi zaptedemiyerek 
haykırdım : 

- Olur 9ey değil.. Koca 
Rus sefiri, bir oyuncu kızdan 
dayak yesin ... 

Abdülhamit, bu hayretimi 
çok bet ve tabii bularak gül
dü ve başını aallıyarak devam 
etti: 

- Evet.. kız, •cfire m6-
kemmel bir dayak atmış. Halk, 
derhal başlarına toplanmış. 

Sefir, çok mahçup olarak da
ha btıyük bir skandala aebep 
olmamak için tabanlan kaldı
nnca kaçmış... Tabii; bana 
derhal Beyoğlu zabıtasından 
ve Zaptiye nezaretinden jurnal 
verdiler. Neticeyi bekledim. 

Ortada tikAyetçi olmadığı 
için jurnalleri okuyup gül
mekle iktifa ettim. Fakat 
1>u mesele, nazarı dikkatimi 
celbelli. Kızın bu namuskAr
lıiına mim koydum. Öyle 
ya, koca bir aefir.. Keyfi ve: 
zevki için istediği kadar para 
ıarfedilebllir. Sonra 6teki de 
bir kız .. Yalnız bqına yaııyan, 
hiçbir kanpnı, görtlşeni olmı
yan bir oyuncu kız ... Ne istese 
yapamaz.. Meaell, Ruı 1efiri
nin metresi oluverse yedi, 
kim mani olur.. Kim hesap 
ıorardı? ... Bu Tak'a üzerine bu 
kıza muhabbetim bir kat da
ha artb. Muhtelif veailelerle 
kendiaini taltif ettim. Hatta 
bir de niıan verdim... Aynı 
•amanda, bu kızı yalnız bırak
mamıyı düşllnllyor ve ona da
laa bllyQk ve ebedi blr iyilik 
1at1Jonlum. Bu bmm dl-

yon ası 

Samsun, 1 (Huıuıt) - Cu
ma gtlnO lik maçlarına devam 
edildi. Eneli ikinci takımlardan 
Türklporla Tüttln takımları kar
şılqtılar. Sahra kartı bir sayı ile 
Türkspor galip geldi. Mütea
kiben İdman Yurdu tekatıt 
takımile Uitün birinci takımları 
husust bir oyun yapblar. Se
nelerdenberi sahayı terkeden 
bu lhtiyarlann oyunu eğlenceli 
bir ıekil arzediyorudu. Niha
yet ikiye karıı Uç aayile mağ
lüp oldular. 

Günün en mnhim uyunu 
bundan aonra bqladı. Ttirk
sporla Şimendifer takımla."! 
kanlaıtılar. İkinci tertipte be-

rabere kalan bu takımlar bu
gün final maçı yapıyorlardı. 

Oyun Şimendifercilerin akınile 
başladı. Çok devam etmedi 
Türkspor mukabelede bulun
du. Şimendiferciier ağır oy
nuyor, fakat fırsat buldukça 
gtızel akanlar yapıyorlardı. Ni
tekim bu fırsattan iıtifade 

ederek ilk golü kaydettiler 
Birinci haftaym sıfıra k:ırtı 

bir sayı ile şimendifer lehine 
bitti. İkinci devrede Türkspor 
beraberliği temin etti ve oyun 
bitti. Fakat final ıahibi oldu
ğundan yarım saat temdit 
edildi. Neticede Ttırkapor bir 
gol daha) atarak ikinci terti
bin galibi oldu. Gelecek hafta 
yine bu iki kulüp arasında lik 
maçları birincilik müsabakuı 
icra olunacakbr. Hamit 

Futbol Kazası 
Mlrefte, (Husuai)- Mürefte 

G..p. Birliji futbol t.lomı 

arattım. Meğer, zavallı delikan
lı, Amelyanm derdinden yanıp 
tutuşuyormuş. 

ikinci Esvapçı İlyas Bey 
vardı. Tiyatro işlerine o ba
kardı. Ona emir verdim. Bun
ları, evlendirdim. 

Buraya gelincej Abdülhamit 
durdu. Dudaklanndaki tebes
ıtlm zail oldu. Yavq yavaş 
ı&zlerini indirdi. Derin, derin 
içini çekti. anladım ki, hikAye
nin acıklı yerine gel mitti ... 
Muztarip bir sesle devam etti. 

- Gel zaman.. Git zaman .. 
malQm hidiıeler oldu. Tabii 
tiyatro kapandı. Oyuncuların 
hepıi birer tarafa dağıldı. LA
kin, Alfredo ile Amelya lstan
bulda kaldı. Kendileri ıyı 
oyuncu oldukları için birçok 
büyük kumpanyalar it teklif 
etm~ ve yüksek tlcretlerle 
konturat yapmak istemişler. 
Halbuki, ikisi de, bu teklif ve 
paralan reddetmişler; 

- Biz, madamki Sultanın 
&nnnde oynadık. Arbk bqka 
yerde oyunt.:uluk yapamayız. •• 

(Arkası var) 

Karpuz Bolluğu 
Müreftede Üzüm Ve 
Karpuz Çok Boldur 

Mürefte (Hususi)- Bu sene 
bu havallde ( 2000 ) dönüm 

karpuz ekilmiftir. Mahıul be

reketli görünüyor. On bet 
&Une kadar ıevkiyata baıla
nacaktır. Tekirdağ ve Karabi-

ıada da bu .ene kavun, kar
puz bolluğu olduğu gelen ha-
berlerden anlaıılıyor. Üıfim de 
iyidir. Birçok lstanbul kabıı· 

malları buraya gelerek bağcı

larla götUrU olarak anlaıı
yorlar. 

Yeni Neşriyat: 

Olimpiyat Çıktı 
Cumarteai sabahları lntifar 

eden bu spor mecmuasının 
10 uncu sayısı cuma günkü 
memleket spor havadislerini 

yazı ve resimlerilc tesbit et
miştir. Yunanlıların gelip 

gelemiyecekleri hakkında mu

fuaal mektup ve reaimler, 
Futbol federasyonu reisi 
Hamdi Beyin yeni futbol 

antren&riimftz hakkında be

yanatı, izmir lik maçları, 
Ankara gUretleri gibi müte
nevvi ve kiymetli havadiılerle 

çıkmııtır. Tavıiye ederiz. 

Havacılık Ve Spor 
(Havacılık ve spor) mecmu

uının en ıon intiıar eden 
50 inci nuıhumda kaled uı.ı 
Beyin çok nefis bir makaleal 
vardır. 

cuma gtlnli idman yaparken 
oyunculardan Abdullah Beyin 
kaza HtİcMl kolu kınhmflar. 

heyeti t~ekkül ettikten sonra Fahri, mutattan iki aaat evvel, 
Beynelmilel Verem Mücadele bir lüzum üzerine, bankadan 
Cenıiycti Merkeziyes.ine (Paris- çıkıyor, hir otomobile atlıyor, 
te) girmemiz hemen muhak- aparhmanına geliyor, cebinden 
kak gibidir. Mevzii yaptığımız kapının anahtarını çıkarıyor ve 
cemiyet, ( 4) senelik meycudi- kilide sokuyor. Fakat, hiç te 
yeti esnasında halka ııhhi pro- tabii olmıyarak, bu kapı kilit
paganda yapmıı ve cemiyetin lidir. Garip 9ey 1 Fahri ıaşırı
azalarına ve birçok yerlere yor ve hareketi dilşDnceye 

meccanen risaleler gönder- tercih ederek kapıyı çalıyor. 
miştir. Şimdi de bu vazifesine Seı yok. iki defa daha 
devam etmektedir. çalıyor, yıne aeı yok. Çok 

Son zamanda Eytıpte bir garip ıey 1 Kapı iç.erden ıtlr· 
dispanser açbk. Bu dispanser melenmiı oldutuna göre evde 

adam vardır. Ya karııı olacak, Avrupadaki verem mücadele 
dispanserleri şeklindedir. ya hizmetçi... Fahri kapıyı 

şiddetle çalmıya baılıyor ve o 
Bu merkez o muhitteki ve- zaman, içerden terlikli ayak 

rem vak'alarım tesbit, teşhisle- ıealerinin yaklaıbğım duyuyor. 
ri teyit, muhtaç halkı tedavi Nihayet, karısı kapıyı açıyor. 
etmekte ve meccani mfidavat Terlikli ayakları çıplak. Btline 
yapmakta, ilica muhtaç olan- kadar vtlcudu çıplak. Kolları 
Jar da tesbit olunarak Hi- ve omuzları çıplak. Saçlan 
lAliahmerce bunlara yardım d ;ı;.. k ·· ı · Gsr.-ı • aamı \re goz en... uz.ıerı ..• 
edilmektedir. Azası aruında Herhalde emniyet verecek 
verem huta g&rtllen aile bakıılarla bakmıyor. Fahrinin 
efradı celbolunarak onlar Nedimeyi nekadar çok aev
da muayene olunmakta •• dijini ve ona nckadar emni· 
hasta bulunan varsa tedavi yet ettiğini bilirsin. Fakat bu 
edilmekte, hastalık tehdidi al- aıka ve bu itimada rağmen 
bnda bulunanlar iku edilmek- çocukcağızın içine ıllphe dtı
tedir. Birçok evlerde anket fer. 
yapılmakta izaleıl mnmktın fe- Fakat ı&pheıini hi11ettirme
na teraiti aıhhiye te1blt edile- meye çahprak Nedimeye ıo-
rek aalaha çalııılmaktadır. rar: 

Bu auretle ahvali aahhly..t "- Yabyor muydu? 
takip edilen (800) il mOteca- .. Kadın, kendini biru topla-
m aile vardır. Eylp, halkça mıt olacak, tabU bir eda ile 
ı?; f fald cevap verirı aeai ve r olmaaı itibarile 
cemiyetçe evveli burası inti
hap edilmittir. Bu sene bir 
arsa tedarik edilerek orada 
tam •iri bir dupanaer Yilcuda 
a-etirebileceğiz. 

Gelecek ıene Oıküdarda 
böyle bir dispanser yapmıya 
karar verdik. 

Diğer ve mtıhim bir teteb
btıınmtız de orta ıınıf halka 
mahıua bir aanatoryom aç
makhr. 

Fakir halk Hftk(imet ve Be
lediyenin tqkilltile tedavi 
edilmekte, zengin halk iae 
hususi sanatoryomlarda ken
dini tedavi ettirebilmektedir. 

Halbuki mutavassıt sınıf 
açıktadır. Bunlar kendi ve
aaiti kendilerini tedavi et· 

tirmiye kAfi değildir. Fıkara 
teşkilitına müracaatleri halinde 
iae fıkara halkın yerini İf gal 
etmif olacaklardır. Şu halde 
ortada mühim bir kütle açıkta 

kalıyor demektir. Bunları aile 
aıuhitinden tecrit ve te
davi etmek için bir cemiyeti 
hayriyenin bir ıanatoryom 

vücuda getirmesi lizımdır. 
Bize Hil&liahmer (30) bin 

lira verdi. Biz bununla (26) 
yataklı bir aanatoryom açaca
jımw ümit ediyoruz. 

Bu aanatoryomu ugarl mu
rafla idare edeceğiz. yataklar
dan ancak masraf niabetinde 
bir para alacağız. Bu murafı, 
takriben, ~de, hertey dahil, 
(2,5) lira tahmin ediyoruL ilk 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALXA1.AR - Slbhya Ye dinamit lllCI 
ALUIDAR - C.nHt budur 
A 1 R 1 - SeHlıı: hane 
ARTiSTiK - Don Petroyçe 
&TUVAL - bd kalp blrletllaff 
il.HAMRA - muamma 
IKLBR - Goril ve yavr-uk 
GLORY A - Bedavacılar ••hı 
il A J l K - Dell Şarkıcı 
llBLEK - Bir kadın yalanı 
llltu..I - Yılma• 
l"BRAH - Muhtelif temelli• 
OP&RA - Etlence ldlprtlatl 
llK - İapanyol Atkı 
talulm - Varyete 
Çlftllkpark- Hafııı: Yqar " Alüe 

efeadller 
Kıa kuleıl parkında • DarUttaHm 
SAHiR OPERETi - Lozan ıulhu 

(Dqlktaıta) 

r 
YEDiNCi 

PATRON KUPONU 
No.2 

Gaaetemkde r•lrek p•rıemiıe 
stlnU çıkaeak Patronu bedave al
mak latlyonanıa, bu kupoau kealp 
saklaytnıa - pel'fembeye kadar 
pkecalc kupo1\!Mı toplayıma. Pat· 
ronlıan111uıd- pek me111a1111 ola
cakaıauı. 

Patronlar nqredlldlklerl fll'll• 
ün itibaren lıtanbul karileri.mis •1r hafta1 l•tr• karllerlıalıı: oa 
.. n içinde kuponlannı fÖnder• 
•elldirler. Bu mlddet ıeçtikta• 
aonra kunolllar kabul edllınu. 

sene böyle ufak bir teşkilatla 
bqlıyacağız. 

Sanatoryomun mevkiinl de 
Kadıköy cihetinde, hat boyunda 
intihap edeceğiz. V aridabmıır: 
çok azdır. Etas itibarile biittln 
memlekete ıamil bir teıkilita 
lllzum vardır. Muıtarip olan 
yalnız latanbul deilldir. Her 
memlekette tqkillt ufaktan 
bqlamıştır. Masrafa boiuJma
mak Ye mtıabet çalıJlllak 
lAzımdır. Nitekim bm de b6yle 
yapmaktayıa. 

0 Maamafih bu sözler Fahri
yi tamamile tatmin etmemit ft 

zavallı dostumuz, ştiphenin ...
eliği bir hamle ile çabucak 
yatak. odaıına daJmıı. 

" Onun bu tüpbeaini hisae
deo kadın da çabucak arka
ıından gelmiş: 

" - Ne o? demiş, aklından 
birtey mi geçiyor? Ne duru
yoraun? Ara .• Haydi,. Şüphe 
albnda kalmak istemem. 

" Ve bu sözleri söylerken 
6fkeliymiı. Fahri aramamış, 
kanıım kucaklamıı: 

" - Neler söylllyorsun? di
ye ona sitem etmiı, kiğıtlanru 
almı' ve aparbmandan çıkmlf. 

" F ahrl bana dfin gece bu 
hlklyeyi anlattı. Hila içinde 
biraz fllphe kalmııtı. Kendisi
ni temin ettim ve ÇQk iyi ha
reket ettiğini ıöyledim, inandı 
ve içi rahatladı. Fakat sen 
ıöyle bana, aramaıına lüzum 
var mıydı? 

- Yoktu. 
- Niçin? 
- Nedime itimada layık 

bir kadındır. 
- Bereket versin ki Fahri 

de böyle dD.ftlnmtlş. Odayı 
aramıya kalkaaydı ve karyola
nm örtüıtbıU kaldırsaydı albn-
da beni bulacaktı. 

BORSA 
latanbul 4 Temmuz 1931 

- Kapanaa fiatlu -
NUKUT ' 

laterlln 
Dolar Anıerika• 
20 Frank Fr-aıs 
20 Liret ha1yaa 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunan 
• Fraalr lmç:ro 
ıD Le,... BUia-ar 
1 Flori• Felemeak 
ıo Koroa Çekoılovalıı 
1 Şilin ATUaturya 
1 Raylafmark ~ 
ı Zelotl Lehlstaa 

20 Ley Romanya 
20 Dinar Y•oalavya 
1 Çenoaeç So~ 

KAMBiYO 
Londra 1 lsterlln kuru1 
N\ly. 1 TUrk llraaı dolar 
Paria ı 'lll..k lirua Frank 

lliliao t • • . Liret 
Btakıel 1 • • Bel•• 
C&.evre l • • Frank 
Sofya ı " • LeTa 
Ameeterdaa 1 T." Flori. 
Ma41rtt l T6r llraaı PoJllll 
Berlla ı • • llark 
V.,.ova 1 ,. ,. ZelotJ 
BtlUq • Ley lnarut 
Ruaya 1 Çel'Yo .. .tç ku.,_. 

işçi 

ister Misiniz? 

1031,50 
211,50 
168,-
223,-
116 25 

55,25-
816, 
30,SO 
84,50 

126, 00-
30,SO 
sı,-,-

25,50 
",25,-
75,00. 
.-

1030,-
0,47,21-

12 ,. 
9,02,25,11 

331,-
56,42,-
65,ll-

ı.11,-.. 
•,11.so,-
1,99,-.-... 
79,35,
ıoaa-

1 

Guetemiır:in ucuz ve 
kllçllk illnlarından isti
fade ediniz. 25 kun1f 
aizi bllyiik zahmetlerden 
kurtarabilir. 16 kelime-

lik bir i1'n 25 kuruta 
iSTiF ADI!. IDINl2 

' 



öğrenmek 
• • 
ıçın .. 

3 
ayda • • • 

Ho::sızINGILIZCE 
TAVSİYE EDİLECEK İKİ MÜHİM ESER: 

Galatasaray Lisesi İngilizce muallimi Mister Thomson:un 

İNGİLİZCE 
Ameli-Gramer 

INGİLIZCE 
Ameli - Ticari 

Bu kitaplar tatil esnasında size bir lisan kazandırırlar. 

Bu kitaplar herbiri ciltli olarak ~ şer liradır. 

.. Naşiri: Kanaat Kütüphanesi 

Müderris Faik Sabri Beyin 

COGRAFY A DERS 
. HAZIRLIKLARI 

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Müdilrtı Faik Sabri 
Beyin bu eseri coğrafya tedriıatmda mühim bir rehber 
hizmetini görmektedir. 

Gerek ilk, gerek ortamekteplerde coirafya tedrisatile 
meşgul olan her muallimi alikadar edecek bu kitabın fiab 
50 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat ktltilpbaneal 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Cibali fabrikası için 400 X 28 X O; 25 ebadında 2000 adet 

çıralı tahta pazarlıkla alınacaktır. Talipler teminat akçelerile 
beraber 11 /71931 Cumartesi gtınll aaat 11 de ve şartnameyi 

almak için her gün Galatada mubaayat komiayonuna 
müracaatları. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarma mahsus yaz tarifesi Temmuzun altıncı 

Pazartesi sabahından itibaren tatbik olunacakbr. Tarifeler 
gişelerde satılmaktadir. 

Büyük Tayyar 
• 

pıyangosu 

6 me1keşide11 Temmuz931 de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 LiRADIR. 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 
VE: 100,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

2.K.O. Sahn alma komisyonundan: 
Kolordu namına l 2000 kilo ude yai ve 400,000 kilo kuru 

ot kapalı zarf uıulile mllnakaaaya konmuıtur. 13 temmuz 93 t 
çartamba gilnl uat 13 ten 17 ye kadar zarflar kabul ve fiat 
haddi liyıkmda görUldnp takdirde ihaleleri yapılacakbr. Ta
liplerin yevmll mezkürda teminat akçelerile Balıkesirde Kolordu 
aabn alma komlayonuna alracutlan ilin olunur. 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mlltebusısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eıki HilAliahmer binası! 

No. 10 Telefon lst. 2622 ( 

BAHR(SEFİT 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermaye:::ıi: 
25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş ~ernıayesi: 
5,000,000 F L. 

İhtiyat akçe:::ıi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karak~y palasta Telefon: 
Beyoğlu 3711·5 lıtanbul tlll tubesiı 
"Merkes Poıtaneıl ittisalinde Alla· 

!emel han, Telefonı lıt. 569 

Bilumum banka muıuneliitı 

Emni et Kasaları 

İSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci ciYarında 

En rahat •• en 

T • m iz lok an tadır. 

·Aynca 1 liraya 3 ye-

mek 1 tatlı 1 içki 

kahve ve bahıiıi da
hil old uf u halde 

TABILDOT 

femmuz 6 
-- - - •. -. ------ _-_: :_-_--:....~--- - ~.;..-=-:.· 

HARARETİNİZİ TESKİN f VAPURLAR 
iÇiN YEMEKLERDE 

1 
KARAHiSAR MADENSUYU :!;r~ı:e~e;~: _v~~~~~; 
İçiniz. Harareti teskin, hazmı teshil eder. Böbrek, 

karaciğer, mide, kum hastalığına karşı 

tanınmış bir sudur . 

HER YERDE BULUNUR mdll..-·-
Toptan perakende satış için 

E!iBl!IP>.ilt'~~· Deposu : Yeni Postane kıır~ısındaki caddede No. 20 

Telefon: 20062. Telgraf: Depo t ... ıanbıı1. 

ITRİYATI 
Kibar sınıfın nişanei zarafetidir. 

Hakiki kolonyalar, zarif losyonlar. 
nadide ekstre ve parfönler 

Bütün çeşitlerini lıtanbul Yerli mallar 
pazarında bulursunuz 

Toptan Satış l\.lerkezi : Sirkeci Yalıköşkü Caddesi 
l\tühiırdar Zade Hanı No. 19, 20, 32 

ŞÜKÜFE ITRf YAT FABRİKASI 

D HORHORUN• Beyojlu,Tokat•J 

r ı 
lıya• yaııında 
mektep ıokak 

llt ve emraz! ıı:Uhrevlye tedaTlhaneal HergUn ubahtanak 
3
:ama kaplll' 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, ve en ucuz 

TELSİZ AHZESI 

Galatadn Osmanlı ban

kası sırasında Kuleli 

mağazada istediğiniz 

kolaylığı bulabilirsiniı. ---
Vasiyetnameler, Evlenme Mukaveleleri 

Defterler, Kontrat Ve Senetlerinizi 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAİRESiNDE YAPTIRINIZ 

Büyük bir liyakat, itina ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınuı: 

Protestolar mlali wöriilmemif bir a6ratle sfder •• 

Patolog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
Ç0LHANE SERIRIY A Ti 
MUALLI MLE RINDEN 
Dahili, n intant lıaıtalar 
Patolojik Ye Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
Yillyet knrıısı 15 No. 
llua7e11ehaııoı Telcfoa lltaabul 232J 
lkaınetr~hı ı " 2236 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
MUtehauısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtıınbul emra:ıa aUhrevlye dlıpan· 

Hrl bath•klml 

Ankara caddeıi ikdam 
Yurdu karşııında No.71 

Burıa 11 • Cidedea 
Kırlangıç- ,, • lzmitten 
Güzel Bandırma-Türk- Ban• 

dırmadan 

Bandırma - Türk - Karabi
: gadan 

Stella D' İtalya - ltalyan -
Bulgarya - Bulgar - Varna 

Burgazdan 
Kapo Vado - İtalyan - Ce

novadan 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Gülcemal - Türk - lzmire 
Dumlupınar- ,, - Rizeye 
Tayyar ,, -Ayvalığa 
Marmara - ,, • Mudanya 

Gemliğe 
lzmit ,, - İzmite 
Feyaz ,, - Bandır-

maya 
Kontantinopoli - İtalyan -

Köstence 0.dasaya 
Daçya - Romanya - Kösten

ceye 
Kapo Vado - İtalyan - Köı

tenceyo 
Bulgarya - Bulgar - Pireye 

Seyrisefain 
Merkeır. aeenteai: Galata kaprll 
Bafı B. 2362 .Şube aeentealı Slr· 
keel Milhilrdar sade ham 22740 

PiRE - ISKENDERIYE P. 
( l Z M 1 R ) 7 Temmuz 

S A L 1 10 da Galata rıh

tımından kalkacaktır. 

RALEMDAR ZADE MEHME 
VAPURLARI 

LUkı ve seri Karadeniz 
postası 

Bülent :~;!1!~ 

Pazartesi 
gUnil akşam saat 18 de Sir· 
keci rıhtımından ' hareket 
edecek iskelelere azimet 
ve avdette uğrıyacaktır. 

YUk ve yolcu için Sirke
cide Vezir iskelesi sokak No. 
61 acentesine müracaat. Tel. 
21037 

TA VIL ZADE VAPURLARI 

Ayvalık - 1zmir Postası 

,..v~~~~-~! 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
ve lzmire azimet ve Çanak
kaleye uğrayarak avdet ede· 
cektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve· 
rilir. Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon: l.t. 2210 

SON POSTA 
Yevmi, Slyut, Haıradlı vo Halk gaaetcJ 

Ware ı lnanb:i:'Nwııoımaıılı• 
Şeref ıokajı :u • JI -Teltı~")tlı 1.t-bul • 2UIB 

Pe&t.l kııtuıaı lnanbııl • 741 
Telfl'al: lltanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
'l'CRKIYB ECNEıtt 

1400 ıu. ıs- 2700 kr, 

750 • 6 Ay 1400 ,. -• s .. w. 
uo • 1 .. IOI> • 

Gelenevrak ııeri verllıa&L 

bınlardaıı mes;.ıllyot alı ı n ~ c. 

Mea'ul Müdür: Sabri Sa/ıtri 
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