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Piyasayı Tetkik Ettik, Alikadarlarla 
Görüştük, Neticeyi Arzediyoruz 

Bir, iki gündenberi ortaya bir 
fikir abldı. 

Deniliyor ki: 
Bugtin ekmeğin okkasım yedi 

kuruşa yiyoı·uz. Bu fiat tizerinden 
köylUnlln eline bir şey geçmiyor. 
Ekmeği ( 12 ) kuruşa çıkaralım. 
Bu suretle hem köylünllo eline 
para geçer, hem de bu fiat zam· 
mının bir kısmı hazineye bırakı
larak bütçe vaziyeti düzeltilir. 

Bu fikir karşısında ilk batara 
gelen sual şu oluyor: 

Ekmek ve un fiatlerinl artbr
mak mümkün müdUr? 

Bu sual etrafında dün piyasa
da ve salAhiyettar kimseler nez· 
dinde yaptığımız tetkikat bize ıu 
neticeyi vermiştir. 

Un ve ekmek fiatlerini tayin 
ve tahdit mümkündür. Fakat bu, 

•ugiinkü şerait dahilinde kabili tat• 
bik değildir. Fiatleri tahdit edebil
mek için evvelA buğday iticareti· 
:nin serbest olmaması Jazımgelir. 
Aksi takdirde tüccar, elindeki 
buğdayı ne dahilde, ne de hariçte 
.urfedemiyecektir. Ayni zamanda 
bu senenin buğdayı köylnnlln 
elinden çıkmıt bulunuyor. Fiat-

Çin işi 
Bir Ticaret 
işi imiş 

Cenevre 6 - Çin • Japon ih· 
tilaf mı tetkik eden Cemiyeti Ak-

vam Meclisi Kebirinin bu meselo 
hakkındaki kararım nihayet 

önümüzdeki hafta içindo verece• 
ti, ondan sonra Tahdidi teslihat 

işlerinin görüşftlmiye baılıyacağt 
haber veriliyor. Bu mesele hak
kmda birçok hatipler daha slSı 
ıöyliyecektir ki bu celsenin pazar· 
tesi ( bugün ) günll aktedilmesi 
bekleniyor. Bu hatipler dinlen-

dikten sonra hususi bir komite 
bu hususa dair bir karar formll· 
lü tanzim edecektir. Eğer mu
rahhaslar, Şanghay ve Mançuri 

meselelerinin müştereken görü
ıUlmesine ve halledilmesine ta· 
raftar olurlarsa vaziyet müşkülle
f ecektir, kanaatı vardır • 

Diğer tarnftan Yunan murah
hast M. Politis bir teklif yapmış 
ve Meclis Heyeti umumiye içti
malannm eylüle kadar temdit 
edilmesini muvafık görmüştUr. 

Mesele 'Bir Ticaret 
Meselesi imiş 

Londra 6 - Çin - Japon me-
elesine lngilterenin karışmaması 
hakkında muhtelif İngiliz gazete· 

leri mUtalealarına devam ediyor
lar. 

Bu arada Sandey Taymisin 
muharriri Vikan Stit bu fikirde 
değildir • Bu zata göre mesele 
tamamen ticri mahiyettedir. 

( Devamı 8 inci 1ayfada > 

,_ 

Baldag meselesi her ıttgdsn 
et1vel blr Silo teıkiltitı 

meselesidir 
lerln tahdiclinden kaylüniin ne ı 
istifade edeceği anlqılamıyor. 

Fiatler hangi ıahada tahdit 
edilebilir? Ekmek fiatlerini art-
brmak ne demektir? Bu ıualin 

cevabını bulmak için ıu rakam· 

ları g~ı önünde bulundurmak 
faydadan hali değildir. 

lstanbulda bugDn ekmek fiati 

• 

1 kuruştur. Bu fiat 12 kuruta 
çıkanhrsa, aradaki beı kuruı fark-

tan devlete ıenede 5,575,000 lira 
Yaridat bırakır. 

l.tanbulun haricinde nüfusu 20 

binden fazla olan ıehirlerde yaşa

yan nüfusun yeknnu bir milyona 

yakındır.. Bora!arrf fiat farkın· 
( Devamı 8 inci Hyfada ) 

kak _!ecavüzil Ödemişten 
Üç Kişi Yolda Bir Serbest Gelen 
Kadını Yaraladılar Bir Kafi[ 

F eriköyde karısıni cllrmll me
şut halinde yakalıyan lbrahimin 
işlediği cinayete benzer bir ha
diae de bundan nç ay evvel 
Ödemiıto olmuştur. Durmuş 
Efendi isminde biri, ayni yaziyet
te bulduğu karısile bir yabancıyı 
öldUrmllştilr. Durmuş Efendi 
evvelki giin Ödemişten ıerbest 
olarak lstanbula gelmiştir. Onun 
kaçmıya teşebbüı etmeden lstan· 
bula geliti oldukça derin bir 
hayret uyandırmışbr. Durmuş 

Efendi, Ödemiş Müddeiumumili
tinin bir tezkeresini hamildir ve 
Tıbbı Adlı miiessesinde muaye· 
ne edilmek nzere gönderilmiştir. 

Omuzundan ağır surett• 
yaralanan Seher 

· Bir Hilkat 
Garibesi 

Neriman ve Seher isminde 
iki kadın, Asmaaltında çalıştıkları 
dükkandan çıkarak Tahtakale
ye doğru giderlerken üç adamın 
sarkıntılığma maruz kalmışlardır. 
Adamların sırnaşması üzerine 
Seher Hanım çıkışacak olmuş. 

Fakat üç ahbaptan bir tanesi 
bıçağını çekmiş, Seheri omuzun
dan yaralamış ve hepsi birden 
kaçmışlardır. Kadının yarası teh
likelidir ve Beyoğlu hastanesine 
yatırılmışbr. 

Katiller Yakalandı 
K~rısı Seher ve onun dostu 

Rızayı öldüren Rençper lbrahimle 
biraderzadesi Hasan yakalan
mıtlardır. 

----
Bir İnek İki Kafalı, iki 
Kuyruklu Üç Kulaklı Bir 

Yavru Doğurdu ---
Tokat (Hususi)- Mahmutpaşa 

mahallesinde, Hüseyin oğlu Ha· 
san Ağanm geçenlerde satın 
aldıği ineği geçen ayın yirmi 
sekizinci akşamı yavrulamak va
ziyetine gelmiş, fakat muvaffak 
olamayınca sahibi tarafından inek 
kesilmiştir. Çıkan yavru iki başlı 
iki kuyruklu ve dört ayaklıdır. 
Hayvanm iki kafasının ortasında 
bir de üçüncü bir k~Jak vardır. 
Yavru ancak yarım aaat yaıamıı, 
ıonra ölmüştUr. S. Bedi 

idare lflerl tel.ton•: Lıt .. w -~ Fiab 5 kunq 

Sinirliler Evlenmemeli Midirler? 
----------

Akıl Hastalarının Evlen
meleri Caiz Değildir 

---- - ----
Fakat Bu Mesele Kısmen De Hukuk 

Ve Tıbbın Mücadelesi Demektir 
Sinir ve ruh hastalannm izdi

vaçları caiz midir, değil midir ? 
Bu sual etrafında mütehassıs 
doktorların mütalealarına neşret-

tik. Bütün fikirler, meselenin 

ciddiyeti etrafında toplanmakta· 
dır. Bugün de Ruhiyat Profesörü 

Mustafa Şekip Beyin mlltalec> 1 
-

rını dercediyoruz. Şunu evvc. 
kaydedelim ki Mustafa Şekip B. 
bu meselede bütün ruh malôl
lerinin nezan dikkate ahnmasına 
taraftar bulunuyor ve diyor ki: 

, 

- "Bu mesele çok nazik ve 

ayıklanması birçok fbtisaslara 

mütevakkıf bir iıtir. Akıl hasta• 

larımn hastalık esnasında evlen

mesi kat'iyyen caiz değildir. 
Bunların şifayap olduktan ıonra 
evlenmeleri muhakkak mlltehassıa 
doktorların raporların olmak lk· 
tıza eder. Mesele ile en gDç 

ciheti, bu hutalıkların izdiYaç
tan evvel teıbis edilmesidir. 

Pro/•sör Mutafa Ş.lcip S.g 
Öyle zannediyorum ki bugOnldl 
tababet henllz bu iktidara matlup 
derecede tabip değildir. 

( Dnamı 11 inci 1aJf ada) 

Kürt T ahrikatçıları -
s rda Nası Ça ı yorlar? 

Kahire 5 (Husus!) - Burada Kürt İstiklAI Cemiyeti namile bir 
komite vardır ki mütemadi surette faaliyette bulunuyor. Bu komi 
tenin toplanma merkezi Doktor Halit Bedir Han ismindeki dok
torun evidir ve umumi kanaate göre komitenin reisi de bu dok
tordur. Bu komite, zevahire göre fU adamlardan mllteşekkildir: 

Doktor Halit Bedir Ham Burada icrayl tababet eder. 
Mehmet Ali Avni: Sivereklidir. Şeyh Sait isyanına yardımda 

bulunmakla maruftur. Asilere yirmi bin İngiliz lirası göndermif-
tir. Elyevm Abidin sarayımn tercüme kaleminde çalışmaktadır. 

Faik Efendi; Mısırda çalışmış mütekait bir memurdur. 
(Devamı 11 inci sayfada ~ 

''Bütün Gıda Maddelerinde ihtikar Var! ,, 

Hırsız - Şu evin kilerini soymak istiyorum. 
Yardakçı - lhtikir aendeıı evvel danandı, evleria ım.w. Jll'Dlk 

bırakmıyort 



2 Sayfa SON P O S T A Mart 7 
--------=-~--==========:======================-====:-:-:"'="--:-:==ı .... -=:==ıı:::::ı:::=-=cıı:::=-=-=====~~=---====---==--===--:----::=::::==~-::::=---====,....~~==;:m::=========== --=-- -= 

' Halkın Sesi 1 D Günün T ·h·"' .1 arı ı 

Ticaret Odası Kon-ı 
gresinin Manzaras1 Otuz Sekiz Kilo İstanbulda Hayat Çok Pahalı 

Bu Vaziyette Şirketlerin 
Büyük Bir Tesiri Vardır 

Miili Vapurcular 
Dün Top andılar 

Ticaret Odası fimdi konrre· Kaçak Esrar 
terini •ktediyor. Fakat odadrı 
binlerce tacir mukayyet e1du- yaka landı 
ku halde kongrelere pek uı 
iştırak ediyo:-. Ken dilerile 
l'örüıtütOmüz lrim•eler fU 
mütnlealarda bulunuyorlar : 

Murat Be7 (Dit doktoru Sirkeci D~l"Ylfl~r etmelidir. ,, 
ecıl<ak ') 

Polis memurları dtln üç ecnebi 
tarafmdan mühim miktarda esrar 
kaçırıldığını haber almışlar ve 
bulan adım adım takip etmek 
suretilc yakalamışlardır. 

latanbulda bayat ~ mu, pa
bah mı ? Şehrimizin ticcarl " 
iktısadi vaziyetile ııkı alAl<ası 
bulunan birçok kimselere dibi 
bu suali sorduk. Aldl&"ımız cevap 
müttefikan şudur: lstanbulda 
hayat çok pabalıdll'. Ucuzlatmak 
lazımdır. Bunlar diyorlar ki : 

Belediyenin mticadelesine re
lioce; Belediyenin, zaruri ena 
fiatleri üzerinde tetkikata giriş
tiğini yazmııbk. Bu tetkikat bazı 
sahalarda nihayet bulmuştur. Be
lediye Reis Muavini Nuri Bey 
bu hususta şunları söylemektedir: 

MllU Vapurculnr Birliği umumi 
heyeti dün toplanmış, Ankar.\dan 
d&a• heyetin temaslan etrafında 

rörltDlmüştür. Verilen izahata göre& 
heyet Ankarada Bnş\• el<il ve İktısat 
Vekili tarafmdan kabul edilm 'ş, asri 
usUllerle çalışacnkları için vapur 
itleıtme iahiHrına lünım o!ım a
caflnı, yolculann irtirahatkri temin 
ediJ.cetioi, seferlerin muotau ın ya
.,U.cat••• •Öy1em:ş'ir. Hey te va• 
psrnln firketi meseleainin henilz 
ta1anurda olduğu cevabı verilmif, 
340 Mneaindan evvelki gümrük res
minin de ton bnşına ( 75 ) kurut 
olarak alınması hususunda mutabık 
kahntbtı öğrenilmiştir. 

• 

- Ticaret odası kongresine 
odaya kayıtlı azanın anrak binde 
biri iştirak etmiştir. (25) bin aza
dan ancak (25) i müzakerelerde 
bulunmuştur. Bence buna feci bir 
a1ubet demek doğru olur. .Ben 
bu akıbet için iki ıebep buluyo
rum: 

Ya tüccarımız Oda işlerine 
karşı lakayıttır, yahut ta Oda 
kongrelerinden müsbet bir netice 
çıkmıyacağı için vakitlerini bey
hude yere Cildürmek iıtemiyorlar. 
Birinci şık doğru ise tüccara, 
ikinci fık hakikate uygunsa 
Odaya tecssnf etmek lizımdır. 

-fr 
Nuri B. (Mantfataraa Katırcıoilu han) 

- Oda kongrelerinin ruzna
mesi ilin edildi. Dtınya buhranı 
karşısında yerli mallanmızı daha 
ucuza maletmek bu mretle fazla 
aabt yaparak cirodan kazanç 
temin ve Avnapa ticaret ikmile 
nbatalar telia etmek isteniliyor. 

Fakat tilccarımız bu asil da
ftte kabet etmiyor, kongre 
mibakerelerinde bulunmuyor. Ben 
bu işte tüccarımı11n •azif el erini 
ihmal ettiklerine n•Üm. ,... 

Ahmet B. (Bakkal Salt-ahmet ,., 

- Oda kongreleri devam 
ediyor. Fakat her gfin ancak 
10-15 tüccarımız müzakerelerde 

bulunabililiyor. ,irmi otuz bin 
azalı bir odanın müzakerelerine 
ancak bu kadar az kimsenin itti
rakinden ben şunu anlıyorum : 
Tiiccanmır odaya münfcildir. 
Yoksa fU buhranh ve kazançsız 
bir zamanda tüccar kendilerine 
nafi bir karar alabilecek olan 
bir kongreye tehacümle iştirak 

etmesi IAzımgelirdi. .. 
Oımın B. {Hatır lskele1f 112) 

Bugün dünyada ferdi 
teşebbilslerden ziyade mlifte-

reli: kuvvetler rol oynuyor. Ti
caret Odalarının vazifeleri pek 
mühimdir. Binaenaleyh tüccarı
mızın kongrelere biuAne kalınası 
doğru değildir. Eğer oda L,Ierin
de bir aksaklık varsa onun tas
hihi de tilccarımı%ln c\indedir. 

Tahkikatımıza göre Beyoğ· 
tunda T omtom aokağında otu
tan Panayot, dostu Mamioa Ye 

Stefanos isminde üç kişi dün bir 
elbise sandığını bir otomobile 
yerleştirmiıler ve Galata nbtımı
na gelmişlerdir. Fakat otomobil 
yolcu salonunun önünde duraca
ğı yerde ambar kapısının önün-
de durmuştur. Otomobilden ev
veli Panayot çıkmış etrafa göz 
gezdirdikten sonra tekrar oto
mobile dönınliş ve araba ıür'atla 
uı.aklaşmıya başlamıştır. 

Fakat kendilerini adım adım 

taldp eden poliş memurları, di
ğer bir otomobil ile firarilerin 
arkasından yetişmişler ve kendi
lerini yakalamışlardır. Neticede 
aandık açılmış, içinden (38) kilo 
esrar çıkmıştır. 

Bunlar Da Başka 
Geçenlerde Avrupadan gelen 

ekspiresten ipekli kumaş kaçıran 
Rikardo ve Koço isminde iki ka
çakçının yakalandığını yazmıştık. 
Cibanğirde Belkıs apartımanında 
oturan bu iki kafadar bir kaç 
gün evvel mühim miktarda ipekli 
mendil ve buyun atkılan kaçır-

maya teşebbüs etmişler, fakat 
mendillerin satıtdıgı yer tesbit 
olunmuş, cşyaforla birlikte ken
dileri de yakalanmışlardır. 

Evine Götürüyomuş! 
Liman şirketinin şarap iske

lesinde bağlı bir mavnasının kap· 
danı Halil mavnada bulunan tüc
cara ait yirmi bir okka şeker ve 
bir kutu incir, iki oLka boya ve 
bilyük bir muşambayı çalarak 
erine götürürken yakalanmiştır. 

Çocuk Düşürme Davası 
Gözteı:;ede Firdevs Hanımın 

çocuğunu düşürmekle maznun 
doktor Horhoroni Efendinin dün 
Ağır Cezada muhakemesi yapıl
mış, Müddeiumumi mabkunıiyet 
talep etmiştil'. Karar 20 martta 
verilecektir. 

Hayırh Bir Hizmetçi 
Kadıköyde oturan Muammer 

Bey isminde bir zatın hizmetçisi 
Maryam, bir manto ve bir miktar 
para çalarak evden kaçmışhr. 
Maryam zabıtanın yaptığı bütün 

tabarriyata rağmen bulunamamışhr . 

.. - Evet hayat pahalıdır. 
, Elektrigin kilovatı 17 buçuk, bir 

telefon mükilemesi on, su on 
beş kuruştur. Bu fiatJer çok 
yüksektir. Bu ıirketlerin tarifeleri 
yedi, sekiz senedenberi bir türlil 
düşmemiştir. Hük6met bu şir· 
ketlerle çok yakından alakadar 
olmalı, kabank masraflarım in
dirtmcli ve onlan tasarrufa icbar 

11 
- Yaptığımız tetkikata g6-

re, piyasada, zaruri eşya fiatleri 
üzerinde, şeker müstesna olmak 
üzere, çok fazla bir yükselme 
yoktur. ,, 

Diğer taraftan mesele ile 
allkadar olanlar balkın fazla para 
ödemesine meydan verilmemesi ve 
bu mevzuun ehemmiyetle tetkik 

J edilmesini ileri sürmektedirler. 

--~------------·-·--------~~~---
Ecnebi Gazeteler 
Müddeiumumilik Bunları 

Tetkik Ettiriyor 

Müddeiumumilik şehrimizde 
çıkan gazetelerden başka hariçten 
gelen gazete ve mecmuaf an da 
tetkik ettirmektedir. Bunlar ara-
sında Matbuat kanununa muhalif 
neşriyat yapanlar bulunduğu tak-
dirde bunları burada aatnn bayi
ler hakkında kanuni takibat ya
pılacaktır. Mecmualar iki müter
cim tarafından teker teker göz-
den geçirilmektedir. 

iki Mütecaviz Yakalandı 
Şehremininde oturan arabacı 

Recep ve arkadaşı Hikmet me
zarcı Süleyman ağanın evine 
taarruz etmişler ve evin kapısını, 
camlanm kırmışlardır. İkisi de ya
kalanmıştır . 

Afyon, Tiftik 
Geçen iki Sene Arasındaki 

Fark Ne Kadar? 

Yeni tanzim edilen bir ista
tistik cetvelinden an~ddığına 
göre geçen 931 enesinde me.m
lekethnizde (430) ton afyon istih
sal edilmiştir. Bu miktar 930 
senesindeki mahsul miktanna na
zaran yiizde otuz beş noksandır. 
Fiatları ise düşEktfır. Yine 931 
senesinde tiftik mahsulü (3800) 
tondur. Bu miktar {930) cnesine 
nazaran yüzde sekiz noksan ve 
fiatler düşüktür. 

Tahrik Var Mı? 
Vilayet Ve Polis Müdü
riyeti Tahkikat Yapıyor 

Şehrimizdeki tütün amelele
rinden üç kişinin Ticaret MUdll

riyeti ile İstanbul vilayetine üç 
yüz imzah bir istida vererek 

iş istedikleri mevzubahs oldu. 
8u müracaat üzerine, mese-

lede bir tahrik vaziyeti olup ol
madığı tetkika layık görUlmftş 

ve lstanbut Polis mOdiiriyeti bu 
müracaatİn arkasında saklı gizli 

maksatlar olup olmadığım araş· 
tırmıya başlamıştır. Yalnız ıura-

sına işaret edelim ki iş isteyen 
bu ameleler ne vil4yete verdik-

Jeri istidada ve ne de başka bir 
suretle bir miting yapmak iste-

dikluini bildirmemişler ve böyle 
bir feY akıllarından geçmemiştir. 

Kendisile görüşen bir muharri
rimize Vali muavini Fazlı Be)' 
fUDlan söylemiştir. 

- .. Hadise tetkik ve tahkik 
edilmektedir. Henfiz bunun bir 
tahrik eseri old ğu anlaşılma

unşbr. 

Polis Müdürü Ali Riza Bey 
de muharıirimize şunları aöyle
miştir: 

"- Şimdilik tahkikatla meş
gulüz, neticede, işte b:r tahrik 
eseri gcrürsek kanunen yapılması 
lazımgeleo muameleyi yapacağız." 

Milli Taleha Birliği 
Mllh Türk Talebe birliğiuin yeni

den faaliyette bulunman maksadile 
cuma fi1nü bir içtima yapılaca.dır. 

Defterdarlıkta 
Defterdarlık Varidat Şubesi Mü

dürlOJGne Pul Şube Müdürü Hilmi 
Bey tayin edilmi. tir. 

Suriyede iflaslar 
Son gelen telgraf haberlerine 

JlÖr• Suriyede ıon günler içinde bir 
banka n 18 tacir iflas ebniftir. 

Yerli Mallar Sergisi 
Sanayi Birliğ ıebrimizde daimt 

ınırette açık duracak bir yerli mal· 
lar .er~ için teşebbüs Ye hnzırhk· 

fara batlamıfbr. 

inhisar idarelerinde 
l.w.ar idareleri in bir kıaun 

pbel.lain tnbit edilerek Ankaraya 
nakil kat'1 olarak t lcarrür etmiştir. 

Ankaraya sridecek ve burada kala
cak lnıımlar için yeni lcadrofar 
hanrlanmaktad1r. 

Kuduz Tehlikesi 
Enelki aüo U akta 11 kişiyi 

kudu:a köpek ıs ırmış bunlar derhal 
ıehrimlze gönderilmiştir. 

Bir Agır Yaratı 
Şerif isminde biri bir gazino· 

da çalışan Rüstem isminde birini 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

Halife Ol ak 
• 
istemişi 

Eski Meclisi Meb'us n Reislerinden 
olup seçen ıcnelerde Parate vefat 
eden Avukat Celale.tin Arif Beyin 
metnıkitı arasında bazı ves ikalar 
çıkmıfbr• Bu vesiknlardan anlaşıldı· 
ğına pe Celilettın Arif Bey bir 
aralık en-eli. Cümhur reisi, sonra da 
Halife olmayı tasarlnmı~ hatta bir de 
kabine liıtesi ynpmıştır. Listede 
Mersinli Cemal Paşa BıışvekiJ, Kiizıın 
Karabekir Paşa Milli Müdafaa, F"Uat 
Selim Bey Har"ciye, Hüaeyin Avni 
Bey S.hhiıe, Fcvıl D 'm Bey Adliye 
Vekili oluak ~kredilmektedir. 
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Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Hapsedilen Otobiis 1 

1: Hasan Bey - Belediye memurlan 

bu boş otobüsü nereye götürecekler, 

ne yapacaklar? 

2= Yolcu - Hasan Bey m murlar bu 

otobüsü hapsedecekler, çünki şoför oto· 

büsü devirmiş. 

3: Hasan Bey - Şoför hapsedilmiş 

mi? 

Yolcu - Hayır. Otobiis hapsedilecek. 

4: Hasan Bey - Demek şoförde ka
bahat yok. Kabahat otchü te. Kafayı 
çekmiş, yere düşmüş. Oh olsun, timdi de 
hapishanede ailum, iolesin. 



7 Mart 

Her gün 

Buğday 
Ve Ekmek 
Meselesi 

Birkaç gUndllr ortaya yeni 
bir fikir atıldı. Deniliyor ki: 

Buğday fiatlerinin dUşüklnği\ 
istihsale zarar vermiştir. KöyPJ 
nıutezarrır olmuştur. Bugün ek
meği 1 kuruşa yiyoruz, halbuki 
bu seneye kadar 12, 15 hatta 
19 kuruşa yediğimiz vaki idi. 
Ekmek fiatlerine 5 kuruş zam 
)'aparak heın buğday fiatlerini 
)'ilk eltmek, hem de devlete 50-
6() milyon liralık bir varidat temin 
etmek mlimkündiir Ekmek fiati
llin yükselmesi, buğday fiatle-
riı in yükselmesini, köylünün buğ
llayına mukabil fazla para almasım 
•e istihsalin teıci edilmesini intaç 
• .ecektir. 

Devlet bfitçesinin günden 
tüne küçülmesi tehlikesi karşı

amda bu teklif pek cazip g6r6-
aüyor, ve bilhassa Ankarada 
iyi kartılandığı haber veriliyor. 

Hepimizin gtınlftk ekmeği ile 
alAk adar bulunan ve kesemizden 
be rglln beş on kuruş fazla para 
çıkmasını intaç edecek olan bu 
teklif, pek mühimdir ve bugün 
için hayaU bir mahiyeti haizdir. 

Bu sebeple "Son Poste" bu 
mesele hakkında tetkikatını tev-
ıioı, gerek efkAn umumiyeyi, ge
rek resmi mehafili tenvire karar 
Termiıtir. .. 

Evveli ekmek fiatlerinin art
lırılmasım teklif edenlerin istih
daf ettikleri maksattan tetkik 
edelim. 

Bunlar, 145 milyon liraya inen 
de vfot bütçesine, bu sayede,50-60 
mi~yon liralık bir varidat temini 
anUmkUn olacağım söylilyor ve 
bu sayede buhr&JJ vergisinin kal
dm labileceğini ileri süriiyorlar. 

Şu halde meseleyi bir mem
leket ve köyltı meıelesi olarak 
değil, bir devlet meselesi olarak 
De-ıarı dikkate alıyorlar. Maksat 
köylünün himayesi veya buğday 
iıtihsalinin himayesi değil, devlet 
bütçesini ıslahtır. Şllphesiz ki, 
bu da mühim •e ayrıca tetkike 
değer bir mevzudur. Devletin 
bütçesini düzeltmesi, mali vazi
yetini ıslah etmesi demektir. 
Bundan da ilk istifade edecek 
memleket ve millettir. 

Fakat bu fikri ortaya atanlar 
bu noktada dahi hataya dilşllyor
lar. Çünki ekmek fiatinin yilksel
IDeai için değirmenlerde 6vtıtüle
cek buğdaylar için okka bqma 
k6ylerde (60) para, tehirlerde 
(100) para alınmasını teklif edi
yorlar. Bu tedbir un fiatlerinin 
Jllkselmeainl intaç edebilir, fakat 
l.uğday fiatlerini arttırırmı, bi
linemez. Kaldı ki, bu takdirde 
J&k yine köylllye yükletilmit ola
caktır. Çünld tehirde oturan 
balkın miktan ( 4 ) milyon, köy
lerde yaşayan nllfusun yekônu ise 
( 10) milyon ( 300) bin kitidir. 
Degirmen' erde alınacak rü.tumun 
Çoğunu yine k6yl0 vermif ola· 
eaktır. 

Zaten ekmek . istihlAk eden 
llnsur k3yltidil. Köylünlln en 
bUyük 11dası ekmeğidir. Şehirli, 
kaylliye nispetle yan nispetinde 
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SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Hayatta birçok güzel 
şeyler vardır ki, sabo alabiliriz: 
Güzel bir elbise, mücevher ve 
saire •• 

1 

2 - Fakat yine birçok gli· 
zel şeyler vardır ki, para ile sa
bn almak mümkftn değildir: Aşk, 
manevi zevk, neşe ve saire gibi .. 

• 

11-- Satın Alamayız )#.. 

3 - Para ile satın alamadığımız 

ıeyleri başka yollardan fethetmek 
mümkOndllr. Bu yolları keşfeden
ler dünyanın en bahtiyar kim
seleridir. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

lzmir, 6 (A.A.) - Rıhhm Şirketi suiistimalin
den maznun bulunanlar hakkında Müddeiumumilik 
bugün iddianamesini tanzim etmiştir. 

kındaki son tahkıkatın mezk6r kanunun 198 inci 
maddesi mucibince muvakkaten tatiline karar ve
rilmesi istenmektedir. 

Mllddeiumumilikçe tanziın edilen iddianamede 
]urdan, İv Kifrenin hareketi ceze kanununun 220 ve 
345 ve 348 ve 80 ine~ Gatfrango'nun harekeli 
220, 80 ve 56inci maddelerinin deliletile 348 inci, 
Perenin hareketi 80, 345, 348 inci, Galip Beyin 
hareketi 65 inci madde delA.letiJe 348 inci mad-

Bu meseleden maznun 7 kifidir. Bunlardan 
sabık komiser Emin Bey ıirketten devamlı surette 
rnıvet almakta, Jurdan ve iv Kifre ve Gatfrango 
Emin Beye dehşetli surette rtiıvet vermekte, yine 
bu maznunlardan Jurdan, iT Kifre Pere 

delere uygun olduğundan bu maznunlar hakkında 
son ta!ıkikahn açılmasına ve duruşmanın asliye 
ceza mahkemesinde, maznunlardan Kasarin bu 
suçlarda iştiraki anla~ılmadığından muhakemenin 
men'ine, sabık komiser Emin B. Ceza usulil mu
hakemeleri kanununa göre kaybolduğundan hak-

hasılattan bir kısmını ketm için çift def· 
ter tutmak usulile hususi evrakta aahte-
kArlık yapmakta, kezalik Jurdan, iv Kifre, 
Gatfraogo, Pere, Galip ve Kasar Efendiler bu 
evrak ve defterleri ortadan kaldırmak ve bir 
kısmanı imha etmek suçlarından mamu bulunu
yorlardı. 

Son Kanlı Taarruzlar Esnasında 
Tamam On Bin Çinli Can Verdi 

Londra 7 (Hususi) - Şang
baydan iş'ar edildiğine göre, harp 
cephesinin bir kııım noktaların
da harekatı harbiye henilz ta
mamen hitam bulmuı sayılamaz. 
Buralarda zaman zaman şiddetli 
müaademeler vuku bulmaktadır. 
En ıon taarruzlar esnasında Çin 
zayiatının (10) bin kişilik mühim 
bir yekiin tuttuğu bu miktana 
yandan fazlasının aımnı bulun
duğu bildirilmektedir. Ja
ponlar kendi telef atlan hakkında 
sıkı bir kntumiyet muhafaza 

etmektedir. 
Şanghay, 7 ( A.A )-1.anghay 

tehri, 6 hafta endiıe geçirdikten 
sonra son hafta sarfında tam bir 
süknna nail olmuştur. 

Biltlln pazar giinn cephe 
ınkün içinde idL Yalnız Çinliler 
Japonıann Yukan Yankçe lize
rindeki harekAbnı endişe ile 
takip etmektedirler. 

Şanc;rhay, 1 (A.A) - Kuo • 
Min • Tang merkezi icra komitesi 
bir içtima aktederek Sianru şeh
rinin Hsqing ismini alarak ikinci 

Yunanistanda IRıgaseficümhur 
Mali Müşkülat Karşısında Katibiumumiliği 

Kabinenin Vaziyeti 

Atina, 7 (Hususi) - Bapekil 
M. Venizelos Meb'uaan Meclisin
de beyanatta bulunarak drahmi
minin istikran ve harici borçlann 
itfası maksadile ecnebilerin Yu
nanistana mali yardımda bulun
mak istiyeceklerini, Y unanistanın 
borçlarına aaclık olduğunn söy
lemiştir. 

Blltnn fırkalar mail mlltkillb 

Ankara 6 - Riyaseticümhur 
kltibi umumiliğine kimin getiri· 
leceği henilz malüm değildir. 
Hikmet Beyin tayini ihtimalinden 
el' an bahsolunmakla beraber 
Memduh Şevket ve Hasan Ce
mil Beylerin isimleri de 16ylen· 
mektedir. 

teslim ederek kabiueye mftzaha· 
ret kararı vermiılerdir. 

payıtaht olmasına ve Liyang'ın 
payıtaht olarak kalmasına karar 
vermiştir. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Harbiye 
nezareti Şanghaya takviye kıtaab 
gönderilmesi emrinin, muhasa
matın tatilinden evvel verilmif 
olduğunu ve Çinlilerin maksatlan 
vazıh olmadığından bu emirlerin 
geri alınmamıı bulunduğunu beyan 
etmektedir. Askeri erkin Çinliler 
tekrar mubasamaya başladıktan 
takdirde bu kıtaat Çinlilere karşı 
kullanılmıyacağını söylemektedirler. 

J Lindberg 
ı Çocuğunun Bulunması için 
1 Apaşlardan Yardım istedi -

Nevyork, 7 (A.A) - Şimdiye 
kadar yapılmış olan bütün tahar
riyat neticesiz kalmış olduğun· 
dan Lindberg, Nevyork'un apaı
lar Alemine mensup meşhur iki 
pbıs ile tem~sa girişmiştir. 

Mareşal Pilsudski 
Ati na, 7 (A.A)-Mareşal Pilsuds

ki Mısıra gitmek lbere Roman
ya vapurile dlin Pireden geçmiştir. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Bizde 
ll1 ünakaşalar 
Nereye Çıkar? •----------P. S. 

Bizde idettir: Bir münakaşa 
başlar, iki taraftan biri ağzına 
geleni söyler, yazar. Karşı taraf 
ağır basar da kendini kuvvetle 
müdafaaya kalkarsa, öteki tellşa 
düşer: " Bana küfür ediyor, şunu 
susturun Müddeiumumi Beyr ,. 
diye etraftan imdat çağınr, avazı 
çıktığı .kadar, cıyak cıyak bağırır. 

Çamaşır anketinde hıncım 
alamıyan mahut muharrir de, 
geçen gün, durup dururken bana 
sat şh, sinirlilerin evlenmesi me
selesinde benim aklımı oynattı
ğımı, evlenmekten menedilece
ğimi düşünerek ödüm patladı
gmı yazdı. Bu mevzuda muhar
rik doğrudan doğruya kendi
sidir. Ne isterdi? Cevap verme
yim İni? Tabii verdim ve bu 
sütunda okuduğunuz gibi, dedim 
ki: Dünyanm en biiyllk muhar
rirleri bile sinirli veya deli adde
dilmek töhmeti albnda kalmıf" 
lardır, ben kendimi bu ıeriye 
katmıyorum, meselenin ıahsımla 
alikası yoktur, fakat bizim 
düttürilleyll evlenmek istiyorsa. 
kırkını geçkin, boyalı, kartaloı 
bir Hanım bulsun, niklh me
murluğuna kopun. Y aDmın hull
sası bu. 

Cevabım zavallıyı çıldırtmlfe 
sersemletmiı, lrudurtmut: GlSzleri 
kan çanağına dönerek eline ka· 
Jeml almlf, bana beni şamarla
mak istediğini, fakat otuz alb 
kilo olduğumu, kolumun sakatlı
ğına acıdığını, o yazımda tam
madığım bir Hanımefendiye kO
für savurduğumu, sokakta kadın
lara harfendazlık edenleri zabı· 
tanın devşirdiğini, Müddeiumu
minin dava açması lizımgeldiğin! 
ve benim süfli mütereddi oldu
ğumu SJralamıı, yazmıı. 

Kimmiş bu Hanımefendi? 
" Kırkına geçkin, boyalı, karta
loz bir hanımla nikAh memurlu
ğuna koşsunl,, demek, muayyen 
bir kadına •eya bu zavallının 
tanıdığı biltiin yqlı hanımlann 
hepsine ktıfilr etmek, sarkin
bhk etmek mi demektir? Vak· 
tilebu muhararrir, yaşlı kadınların 
lehi ne bir yazı yazmıştı, onu 
hatırlayarak bu nevi yaşlı hanım
lardan birini seçmesini tavsiye 
ettim. Kim olursa olsun. Mesele 
şahııta değil, umumi vasıflar
dadır. Vakitsiz bunayan buza
vallıya da ayın on dördl 
gibi k6rpe tazeleri yakııbracalı 
değildimya? Ne telif ediyor? 
Henüz eski bir macerası gibi so
kaklarda zabıta vak'ası haline 
düşmediği için, ben onuun yeni 
bir sergüzeıti olup oladığını bil
miyorum. 

Tokada gelince, ben hafif 
kilomla, sakat kolumla kendisini 
beklerim ve tabanca çeken bir 
zevç karşısında, vaktile kendisi-
nin yaptığı gibi, Babıili cadde
sinde bucak bucak kaçmam ve 
atılan kurşun da masum ve feda
kar bir meslekdaşımızın bacağının 
kökünden keıilmesile neticelen
mez. oı .. alsa, şerefim için öte-
ki kolumu da sakatlamaktan çe
kinmem. işte ellerindeki kalemleri 
kırılan muharrirlerin IOD tehdit
le ri de bundan ibaret kalır. 

iki Yangın 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
Dün Gece Şişlide Bir Ev 

' Tamamen YQndı 

lstanbal Ticaret Odau senelik konl'reslnl 
aktetti. Kongreye lttlrak eden azanın miktan otuz, 
kırkı reçmedi. Halbaki Ticaret Od&11na mukanet 
tOecarın adedi 24 bin kltlden fazladır. 

24 bin a1ası bulanan bir mOeaaesenln konrre· 

ılne yalnıı 30·40kitl ittlrak eder ve heyeti idare de 
bunlar arasından seçilirse, bu heyeti idarenin 
lıtanbul taccarlannı temsil edebllecetıoe ve bizim 
kendi ltlerlmide allkadar oldutumuu artık: 

iSTER iNAN. iSTER /NAN.MAi 

Dün gece yarısı Şişlı Je Sn
reyyapaşa sokağında eski Barut 
Şirketi Müdiirü lbrahim zade 
LUtfi Beyin evinden yangın çak· 
mış, ev tamamen yanmqtır. Yine 
dün akıam Taksimde Mardirosun 
kahvesinden yangınn çakmış, üa
tnndeki iki oda tamamen yan
mıfhr. 



4 Sayfa 

Kulağımıza Çalınanlar 

Emniyet 
Meselesi . 

E"lenmekten bahsediliyordu. 
içimizden biri dedi ki: 
- Ben her baauata Mrbest 

Ye asri düşilnen bir insanım. Y &l-
11ız izdivaç bahsi mn.tesna. E•
lenirsem, karıma aerre kadar 
hürriyet vermek taraftarı deli
lim. Y amnda ben olmadan ıu
radan şuraya bir adım atamaz. 
En kliçük hareketiaiıı beaabanı 
Yermek mebcuriyetindedir. Onu 
daima emniyet altında bulundur· 
mak isterim. 

Başka bir arkadqımız abldiı 
- Bunun kolayı var, dedi. 
- Nedir?I 
- Hanımı g&tlrlr, Emniyet 

•andığına yabrırsın, biradeıl 

Canh Müdafaa 
Kıskançlık dedik te habramıı.a 

ıeldi. Amerikada bir kadm koca
..... dava etmiı. Seltep aedir? 
Kachnm iddiumı clialeyiniz: 

- Kocam, diyor, beni keıı
diH celbetmesini bilmiyor. Yal
nız lfile (&cile meıgul, bir de 
kulftbe gidiyor. Sosyetelerde ftlln 
Wç iti yok. Halbuki ben kadı· 
nım, btitlln kadınlar aibi, kocamı 
HYobilmem için lu.kanmam 11· 
mmdır. Kocam bal imkandır· 
mıyor. O halde kocalık •uifuini 
tamamile yapmıyor demektir. 

Bu garip iddia karty1Dda 
lradıam kocuı ne JÇI& beye
airıiuiz? ilk cel..de blkimlere 
demlt kiı · 

- Mldafaama laamiayacatım, 
mahkemenin tebirint rica ederim. 

ikinci muhakemede, erkek, 
1anmda barikullde l»lr kadınla 
mahkemeye ıelmif: 

- l,te mtıdafaaml demif. 

Ağaç 
Doktoru 

lapanyanm Maclrit ,.hriade 
ldlçlik yqtanberi ~: bahçe
lerde ıeçea bir nrc:br. 
Bu adam bugtin l.panyanm en 
methur bahçı•amcbr. Billıa11a 
siçek ve ziyıaet a~ yetiftir
mek husuaunda bllyik bir meha
ret sahibidir. Bu mlltebau1S 
ıeçenlerde bulunduju klfkDn 
aahibile kavıa etmif Ye ifinden 
çıkanlmıştu. 

Bu vaziyet ka1'f191Dda tam
dıkları kendisinin bqka bir bah
çede bahcıvanhk yapacatını 
zannetmiıler, fakat mütehauıa 
bahçıvan hiç te öyle yapmamq
br. Madrit ıehrinin en iflek 
caddelerinden birinde bir oda 
tutmuı ve pencereden dııan fly• 
le bir levha astırmıfbr. 

"Ağaç Doktoru,, 
Filhakika ağaç merakhıı olan 

zenginler bu yeni cins doktora 
11k ıık mtıracaate baıladıldan 
için adamcağız eskisinden daha 
tok para kazanmıya baılamıftır. 

Suriyede 
Eski Osmanlı Paralan 
Tadavülden Kalkıyor --

Halepten yazılıyor: 
Burada çıkan gazeteler Halep 

maliye müdürlilğüniin bir tebliğini 
neş~etmiştir. Bu tebliğde yalanda 
eskı Osmanlı parası olan meci
diye ve aksamının tedavlllden 
menedileceği, bugtınkü cihan 
gümüş piyasasına nazaran bir 
Osmanlı altmmın yirmi iki buçuk 
mecidiyeye tekahill ettiği ve bu 
y üzden ilerde hallan zarar ve 
ziyandan vikayesi için hükumetin 
gumüş parayı Suriye evrakı nak
tiyesile mübadele edeceği bil
dirilmektedir. 

SON POSTA Mart 1 

• Söz Aramızda 

------------------------------------------..11

/Ve Umdum, 
Tütünler Para Etmeyince ••. IVe.B:,~~::~.ye oku 

-- - -·------
Tokat Ko.eylue•su·· Şı.mdı· Bag'"', Afyon Ve ~~~ .~~a:a:~~::~.i i~e:ı 

milllkatJarı sahilden seksen t:lok 

Pamuk Zı·raatı·ne Kuvvet Verdıe au metre ilerisi .• Fakat hamme• fendi aonradan kendisile ayn 
ayarda zannettiği ahbabmın bi 

Tokat ( Hu- Bu acbepledir ki ıanon olduğunu öğrenince tabi 
auai ) - Bizim bir kısım köyll- meaele değişiyor .. 
taraflar iStedeD ler 6nilmüz:deki Ç-L d fa d beri ciddi bir Vll e a şık ve güzel bi• 

sene için tiıttln hamm veyahut bey görürsiinüz. 
ıayretin seme- ekiminden vaz 
relerini görmilş geçmek niyetinde- En eyi terzilerden birinin elinde 
değildir. Halbuki dir. Tütünden vaz çıkmlf, en temiz kumaştan elbise. 
Tokat ve hava- geçenler bat- fapka hiç yağmur yememiş. 
liai ziraat busu- cılık ve afyoncu· Ayakkabılar ben""z kundur.ıc 
ıunda çok cö• lukla ugrllf" eliaden veya kutusundan çıkmıf. 
merttir. Burada mayı tercih edi- ElcliYwer henüz ele yerlcşerni 
tlUiln, llzüm, af- yorlar. Şimdi bir yecek kadar yeni.. Erkekse ya 

çok yerlerde ye- k 
yon ve külliyetli ni yeni bajlar asında güzel bir kıravat.. Ka 
miktarda meyva teaiı edilmeye dıma kfirk, astragan .• 
•e aebze yetiş- başlanmışt.r. Hatta Vapurda karşınıza 
mektedir. Turhal Nilmar ve Erbaa selen .eyahut tramvaya au 
taraflannda ise taraflannda .... metle giren yahut ta aoka 

Tokaliın 611"'lılc v• balı"elUc tarafları k"d ld v -ı.. bugün az çok • 7 1 en ° ugu &.- h .. kden giden şu tık ham 
l>i pamuk yetit-

İfletilen aatimavaa •• yiae o lıtilıaaline tqebb&s edilmemeai tirmek cereyanları başlamıştır. TeJll beyin yaşadığı muhiti· h ... 
civarda eski zamanlardan beri de bu cümledendir. Şimdi iş başında bulunanların yalumde yaşatmıya başlarsınız. 
meşhur olan mermer, Zile ile Bu aene k6ylün0n vaziyeti de ehemmiyet vermek mecburiyetin- fatanbulun, Cihangir, Şişli, Moda 
Niksarda da kömlir •• kurşun biraz ukınbhdır. K6ylü tUtünleri- de oldukları mesele ıudur: Köy- 11"bl en güzel bir yeri.. Bir köşk.. 
madenleri çıkmaktadır. Hele çok ni lıeniiz aatamamııtır. inhisar lülerimizin yeni fauliyet sabala- Yahut kaloriferli, iki yüz, ü 
aık bir tekilde ağaçları ihtiva idareli tlltünlerin atışa çıkarıl- nnda kendilerine inkişaf ıç.ın yOz liralık bir apartıman. . Her 
eden ormanlarile Tokat Vilayeti maaı için köylUye tebligat yap- kolaylıklar iÖstermektir. Eter tiirlü konfor.. Aynalı döşeme 
Türkiyenin en zengin bir kıımıdır. mııtır. Fakat ahcı mıktarı satııa alakadarlar bu kolaylıkları temin ler.. Mükellef eşya.. Ahçılar, 

Fakat tabiatİD bahşettij'i bu arzedilen tütlinlere nazaran nis- edecek olurlarsa köylülerimis hizmetçiler.. Hamm elini sıcak 
aenet membalarından bu~n Ji- petaiz olduğundan müzayede ile borçtan kurtulacak •e mesaiıinin audu aoğuk suya sokmuyor ••• 
yık oldugu" kadar istifade temin .. tı .. vaziyeti h .. -ıl olmaktadır. t k b"l' . k d h Beyin bir de mükellef yazıhanesi .• y na am mu a ı ım görere a a fay-
olunmadığını a6yliyebilirim. Bo- B&a ıuretJe de satılmadığı tak- dalı şekilde çalışmak imkiıwu Eier gbah erkenden aokakta 
fUD• akıp giden 1Ulardan kuvvet tirde k6ylil zarar etmektedir. bulacaktır. S. Bedi bu hanım veya beye ilk defa 

• rast geliyorsanız, muhakkak bir 

Çankırıda 
Sıtma 

Mücadelesi 
Çankırı (Huauat) - Memleke

timizde aıtmanın çok olmaıı yll• 
ztınden halk yuın çok laaatahk 
çekmekte ; bilbaua çiftçilerimiz 
harman samanında lf gBremiye
cek bir vulyete dllfmekte idiler. 
Fakat bir tenedenberi faaliyette 
bulunan 11tma mlicadele heyeti 
bu itle mtımkthı olduju kadar 
11j'faımaktadır. 

Heyet reçen yaz: meniminde 
afak au birikintil.ml lmrutmut, 
sıtma membalaruu teıbit etmif 
" butalara da ıenif miktarda 
kinin dağıblmqbr. Şimdiki halde 
kat mtıcadeleli yapılmaktadır. Bu 
auretle atma nakleden ai'Yl'İli
neklerin barindıklan yerlerde 
dezenfekte yapılllllfbr. Eter mll
cadele bu,Unkll ıeklile de•am 
edecek olursa bu hayalinin yakın 
bir istikbalde aıtmadaıı kurtul
muı bir emri nkidir. Yalnız 
mhbat muelesl menu babaolur
ken umumi kadınların vaziyetini de 
allka ile ıörmek lazımdır. Son 
samanlarda ıerbeat kadınlar bu 
taraflarda çoialmııbr. Her tnrlll 
butalık ihtimallerini 161 6nilne 
••tirerek aılıhat daireainin bu 
mesele ile faı:la alikadar bulun
masını temenni etmek, umıe
derim ki çok dotru olacaktır. 

'Edirnede lhtiklr 
K. K. 

Edime ( Husuai ) - Belediye 
odun •• k6mür ibtikiruuıı 6nllııe 
reçmek maksadile bu iki mad
deye narh koymuıtur. Sopklar 
devam etmektedir. Baıan hara
ret derecesi mfmn albnda 15 
rakamına kadar dllıliyor. 

Konyada Eski Eserler 
Konyadaki uarı atikadaa Sa

hibi Atanın Evkaf ve müze tara• 
fından muhafazası emredilmittir. 

Diğer asan atikamn mllraka
besi Ml1ze idareıine tevdi edil -
mittir. 

Güzel Bir Şefkat Nümunesi 

Manisada Fakir Mektep
lilere Yardım Ediliyor 

Manisa ( HuausJ ) - Fakir 
ye yardıma muhtaç mektep tale
belerini himaye cereyanları ıeh-

rimizde de kuvvet bulmaktadır. 
Bu dhnleden olarak Necati Bey 
bkmektebine devam eden tal~be
lerin Yelileri bir himaye heyeti 
teşkil etmişler Te bayırlı faaliyet· 
)ere bqlamıılardır. Himaye heyeti 

Boykot Cezası 
Konya Gençler Birliği 

Cezadan Kurtuldu 
Konya Spor Mıntaka heyeti 

tarafından oradaki Gençler Bir-

lij'İ Kulnbn hakkında i1ç aene 
müddetle boykot cezuı Yerİlmİf· 
tir. Fakat Umumi Merkes ortada 

ba tekilde cezaya aebep oıacak 
bir nziyet bulunmadıaw nazarı 
dikkate alarak boykot cezasını 

kaldırmıfbr. 

ilk it olarak en fazla yardım Ye 
ıefkate muhtaç 30 kadar kl
çük mektepliye bayramda yeni 
elbise temin etmiıtir. Himaye 
heyeti bu ıayanı tllkraa yardım
dan bqka, yine yardam ihtiya-
cında olan -40 kadar talebeye de 
her,nn aıcak öile yemeği Yer

mek ıuretile memleket irfanı için 
en hayırlı iti başarmif oluyor. 

Tarsusta 
Bir Çok Tarihi Ve Kıymetli 

Kitap Bulundu 

T arıua ( Hasuı1 ) - Bir mtlcl
dettenberi ıebrimizde tetkikat 
yapan Adana Mnzeai Mndnra 
Halil Bey buradaki kitapbaneler
de birçok kıymetli " tarihi ki
taplar bulmut, bunlan Adanaya 
götürmllftOr. Bulunan kitaplar 
dört andık kadar tutmUfhır. 
Bunlar Adana Miizeabıde tetbir 
edilecektir. 

aeyahate çıkmak :: .. ere bu kadar 
erk• sokaklara düştüğllne hük· 
medeniniz.. Bir kendi kıyafetini
se bir de onun kıyafetine bakı
yonunuı. Fakat bu hanım veya 
beyle ahbap olmak, tanışmalı 
•ldnmdan bile geçmiyor. O ne
rede, Ilı: nerede .. 

Seyahat etmek üzere erken çık
bjım unnettiginiz hanım veyahut 
Beye ertesi güp daha ertesi gln 
daha ertesi gün yine hep böyle 
aabah aabah rast gelince içinize 
bir flpbe geliyor. Sonradan bir 
fl1n bakıyorsunuz. Yine bakıyor
ıunm, inanamıyorsunuz. Evet o 
berıftn rast geldiğiniz şık. Evet 

o.. Ayda yirmi lirayı bile düşünere 
~erebileceğiniz bu yerden çıkan 
pk o.. Sizin fazla sefahate ham· 
lettipizsanlığın ve yorgunluğun 
ıebebini timdi anlıyorsunuz. Fa
kat ne yaparsınız? Güzel giyin
mek hellsı... Herkes, oturduğu 
yer bir iı:be de olsa giyinişinde 
on iki bin Jiraraya yetişmiye, 

Yandya çahfıyor .. 
Ba da, bizim mahut (!) mo~ 

.._._.mizden al•nan örneğin 
&:--.: 

..~. 

B. HALİM . 
İzmirde 

Bir Kasanın içinden Yan
mış Paralar Çıktı -

ı..ı. ( Hususi) - Urlada ya
nık mahallerde bulunan ve 
buraya ıetirilen y ık bir para 
kuau Metruk M llar Müdüril 
Niyazi Bey ile bazı Maliye me 
murlannın huzurunda kasa usta· 
lanndan birisine aç ı rılmıştır. için
den bir miktar kısmen yanık 
Yunan enakı nakdiyesi ile gümüş 
ve Dikel paralar, defterler ve 
buı ...ikalar · çıkmıştır. Bir İn• 
ailb bu kasanın kendisine ait 
olclaimm iddia etmişti. lçinden 
çikan Yesikalar bu iddiayı teyit 
eder mahiyettedir. 
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7 Mart 

( Siyaset Alemi ] 

Almangada 
İntihabat 
Başlıyor 

Berlin 6 - BqYekil M. BrU
ning yaklapn intihabat mlnase• 
betile propaganda yapmak ve 
nutuk irat etmek için salı gllnft 
Berlinden hareket edecektir. bk 
uğrayacağı ıehir Euen'clir. 

Hindistan da 
• 
lktısadi 
Mücadele 

Bombay 6 - Hint kongresi, 
pamuk piyasasına da tesir etmiş
tir. Birçok Hint firmaları lngiliz
lerle anlaşmak istemediklerinden 
piyasada tam bir durgunluk var
dn. Hükumet mUtereddittir. 
Çünki Hint borsaciları, piyasanın 
hakiki surette murakabe edilemi
yeceğini beyan etmektedirler. 

Kongrenin boykotaj faaliyeti, 
timdi lngiJtereden gelen içkilerle 
kimyevi maddelv Ozerinde tesi· 
rini gösteriyor. 

Japon 
Parası 
Düşüyor 

Londra, 6 - lngiliz lirasırun 
yükselme ve ynkseldiği nokta da 
tutunma kabiliyeti gittikçe art
maktadır. Borsa lrapamf cetvel
leri bir lngilizi 89 3-8 frank ve 
3,51 1-4 dolar olarak kaydetmiş
ür. Japon paraıile Şanghaya 
mabsuı olan Tael dllıilyor. Bu 
aukutua Hbebi uzak prk wku
abdır. 

Portekiz in 
Gümrük 
Tedbirleri 

Lizbon, 6 -Portekiz, gDmrilk 
hinı.,ye tedbirlerini ıiddetlendir
mi~l İr. lktısadt mahafil, Limon 
hükumetinin ittihaz etmiı olduğu 
mu arrerat dolayısile blaıl olan 
yeni vaziyetin Fransa ihracat 
tica etini daha ziyade teshile mll
aait olduğu ve iki memleket ara
ıınc lki ticari münasebetleri tan· 
zim eden ve fesbedilmemit ol
duğ odan dolayı kendiliiinden 
1 - Ü • 932 tarihine kadar temdit 
edil ıiı bulunan muvakkat tesvi
ye · uretinde icap eden tadilatın 
icra edilmesi lizımgeldiii müta
leasmdadır. 

Binaenaleyh, pek yakın bir 
umanda bir bal llUl'etİ balona• 
c:aktır. 

BARİC:i 

Hindistan da 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 50 ============ 
A ç L 1 K 

M&ellifi: K11ıd Ham&llA MBten:imic P,. S. 
Ea fena adım ablmııb, bu hiddet yırtıp atlDlfbm. beride 

Hfer do horgün yiyeceğim vardı, kendime birçok mahreç bulabil· 
cesaretim artıyordu ve birbiri mek için bqka bir pzeteye baı 
lstiıne demirleri f•tete koyuyor· vurmak istiyordum. Gider ayak 
dam. Z.wralh beynimi yağma burada da muvaffak olamazsam 
ed n, her doğan ffkri, her bYıl- gemilerde bir memba bulmak 
canıı dndllren iç c16rt makale ümidim vardı. .. Non " gemisi 
dalı hazırlıyorum ve bunların rıhtımda harekete mUbeyya 
eak ·sinden daha iyi olduğunu duruyordu, ben de bir it yapmak 
ıanı orum. Okadar gidip gelme- mukabilinde Arkanjel veya ne 
me sebep olan ve beni çok olursa olsun bqka bir limana 
üm:de dllf&ren son makalem, gidebilirdim. Baylece birçok 
başmuharrir tarafından iade taraflardan ümitlerim nrdı. 
edilmişti ve ben bunu bir Son buhran beni berbat bir 
daha okumadan, hemen, pür· bale retirmiıti; ıaçlanmı tutam 

SON POSTA 

tutam kaybetmiye bqla1111Ştam, 

bele sabahlan beni çok azaba 
sokan baı ağnlanm vardı ve ıi· 
nirim geçmiyordu. 

Artık ellerimi bezlere sararak 
yazı yazıyordum, çlnki derimin 
üstilne nefesimin cleimemine ta
hammül etmek mümklln deiiJdi. 
Alt katta jen Ole kapıyı hızh 
çarparsa, yahut bavlının arka ta
rafına giren bir k6pek bavlamıya 
başlarsa, kemiklerimin iliklerine 
sivri buz parçalan fİrmİf gibi 
oluyor, ber tarafıma babyordu. 
Oldukça fena bir halde idim • 

Hergün yazıya baılamadan 
ağzıma bir lokma birşey atacak 
vakti bile güç bularak çalıııyor, 
kafa fpatlabyordum. O zamanlar 
yatağım, kırık dökük masam 
birini alap birini bıraktığım 

kağıtlarla, notlarla dolu idi. Bun· 
lara o gün aklıma gelen yeni 
şeyler illve ediyor, yazıyor, 
çiziyor, ıurada burada ölft nok• 
talan renkli bir kelime ile 
canlandırıyor, ağır cebtlerle 
bir cümleden ötekine büyük bir 
zahmetle ilerliyordum. Bir gün 
öj'leden sonra makalelerimden 
biri nihayet sonuna gelmişti; saa
det ve nete içinde makaleyi ce
bime koydum ve •Kommandı>r,. e 
gittim. Az bir para mukabilinde 
satış yapmak sırası gelmiıti, ce
bimde fazla ör kalmamıfb. 

Kommandör biraz oturmama 
rica etti... Ve yazısına devam 
etti. 

Küc;ük yazıhaneye etrafta bir 
göz attım: Heykeller, taş basma
tan , kesilmiş kltıtf ar Ye bir 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

Vakit ant ı,!;.,!!. Vakit ~ V. d 

Glhıet 12, 19 6. 2' Aktam 12. - ı&. 'I 
Öfle 6. 1112. 25 Yata L • 19. 
ikindi 9. S2 15. S!I imsak ıa. .Ot ' 

Pehrizi kebir efrenci 

adamı yutabilecekmif ıibi gör&
nen kocaman bir klğlt aepetl. 
Bu daima reddedilen yazılara 
yemiye bazır, daima açık Ye b• 
ytik ağız lcarşı1mda, asap duyu. 
yordum. 

Kommand6r, ma .... nıa bqnı
da, birdenbire .ordu : 

- Hantl tariJateyiz 1 
Kencllaine bir hizmet etmek 

aaadetile cevap verdim : 
- 28. 
28. Ve yazmıya devam etti. 

Nihayet zarfın içine birkaç mek
tup koydu, kljıtlan mepete attı 
ve kalemini koydu. Sandalyama 
tııtllnde döndli ve bana baktı. 
Kapmm yanında durdutumu g6-
rünce elile bana yan komik. yan 
ciddi bir işaret yaptı ve bir 
sandalye i'Österdi. 

(Al'kUl ..... 



pazar Ola Hasan Bey 
Şekerciler! 
C (lekerdlerin ihtikarı babındadır ) 

lbtikirm kabı tqti : 
Harbi Umumiyi qh 1 
Bu hileye herkes ıaştı f 1 
Eceliniz yakınlaştı ; 
Şekerciler ; Pazar ola !. •• 

* Binbir yalan atarsınız, 

İşe hile katarsınız, 
Pahalıya satarsınız, 

Paraları yutarsınız : 
Şekerciler; pazar ola !..: 

* 
Herkes sizden "Aman .. " dedi, 
Bayramda da üzüm yedi, 
Feryat etti, inildedi : 
"Bir okkası elli yedi 1 ,, 
Şekerciler ; pazar ola 1 •• 

* Bin çareye bq vurdunuz 
Palavralar savurdunuz, 
Halka tuzak, ağ kurdunuz, 
Kuaları doldurdunuz; 
Şekerciler ; pazar ola 1 •• 

* Deaem, görüp Muhsin Boyl ı [*] 
••Akıntıya çek küreği, 
"Tllccarlarm yok yüreği .• ., 
Yağına Hasanm b6reğl; 
Şekerciler ; pazar ola r •• 

* Gel de ihtikarı seyret ı 
Cok kirlıdır bu ticaret, 
liepsl zengin oldu; hayret 1 
Biraz daha edin gayret ; 
Şekercilor ; pazar ola !. .• 
rı Şeker me1e]ealnl halletmlye çahtan 

Wlcaret MUdürü. 

P. H. 

''Baltayı 
Ne Yapacaksın?,, 

Haaan Beyin akrabasından 
biraz uçarı •e densiz bir delikanlı 
•ardı, arada bir gelir, para ister, 
alamana kıyametleri koparır, 
savallı Hasan Beyin başma tavanı 
yıkardı. 

Bir gtln yine geldi: 
- Amca bana beı lira ••r, 

dedi. 
Huan Bey: 
- V Memem, dedi. 
Mutfağın 3nünde idiler. Deli· 

kanlı hemen içeri girdi, baltayı 
yakaladı. Ev halkı bağırıyordu: 

- Bırak o baltayı... Ne ya· 
pacaksın? 

- Satmıya götüreceğim. 

Hasan Bey ne aks}rıyor· 

ıun? 

Kömürcü bana dfin çok 

aoğuk bir muamele yaptı, ıoğuk 

aldım. 

İHTİKAR TRENi 

Hasan Bey - Kaçın ey ehali!. İhtiklr treni geliyor, içinde olanların keyfine diyecek yok. Albnda 
kalanların vay haline! 

HASAN BEYİN EŞEGi ! 
- MANZUM FIKRA 

Bir gün bizim Hasan Bey 

Bir eşek almak ister 1 
Hemen pazara gider : 

Sürer bir hayvana pey l 

* 
Müzayede bitince, 

Onun Ustünde kalır ; 

Parayı ıayıp alır ; 

Kapılır bir ıevince ! 

* 
Yularmı çekerek. 

Hemen düzülür yola 1 
Bakmaı: hiç sağa sola, 

Ardından ıelir eşek l 

* 
K&şeden akıi gibi, 

iki serseri çıkar ! 

Verirler şöyle karar : 

"Çalalım şu merkebi !.. ,, 

* 
Biri takar yuları 

Kendi boynuna hemen 1 
Öbürü, sezdirmeden, 

Derhal boylar pazarı 1 

* 
Eve gelir Hasan Bey: 

Döner dönmez geriye, 

Şaşırır o saniye, 

Der: "Yabu 1 bu nasıl ıey 1.. " 

* 
Hırsız der ki: "Eskiden 
"Günahkardun, haylazdım 1 
11Y erimde duramazdım 

"Fenalık yapmazsam ben 1 •• 

* 
"Annemle babam, amma, 
"Bir gün inkisar etti: 

"itte o dua yetti 
0 Benim eşek olmama f 

"Maceraya, şilphesiz, 

"Pek hayrette kaldınız f 
"Evet.. beni aldınız 

"Bu sabah pazardan ıiz J 

* 
"Bizim evin önünden 
"ilerliyorken tamam, 
"Cumbadan annem, babam 

"Beni tanıdı hemen 1 

"Hila eşektim yine 
.. Görmeaeydiler eğer 1 
.. Acıyıp affettiler: 

"Girdim insan ıekline 1. •• n 

Açıldı o saniye 
Korkusundan gözleri 1 
Söyledi ıu ıözleri 

Hasan Bey ıerseriyo : 

* 
"Yavrum 1 sözümü dinle 

"Ben sana acıdım pek 1 
.. Bir daha olma eşek; 

"Git otur edebinle 1.. " 

Sapıp tenha yollara 

Hırsız o anda kaçar 1 
Bizim Hasan Bey, naçar, 

Yine gider pazara 1 

* 
Hayretten biiyür gozu, 

Bakar : Orada eşek 1 

Kulağına giderek, 
Hemen söyler şu gözü ı 

"Haylaz herif!.. Bu hal ne, 
"Şimdi olmuştun insan 1 

"Kabahatinden utan: 
"Eşek olmuşsun yine !f. •• ,, 

PAPAÔAN 

En Mühim 

Me 

Allah selamet versin, Hasan 
Beyin karısı pek acar bir nesne 
idi. İkide bir kocasına çatar : 

- Herif f.. Bana ne zaman 
güzel bir köşk yaptıracaksın? .• 

Diye sıkboğaz ederdi. 
Bir gün Hasan Bey karısına 

müjde verdi : 

- Buıün akşama kadar, se· 
nin arzunu yerine getirmek için 
·çalıştım. Dülgerleri buldum. En 
sağlam malzemenin nerede ıatıl
dığım öğrendim. Köşkün yerini 
tayin ettim artık her ıey oldu, 
bitti demektir. 

Karısı sevindi : 
- Aferin, benim güıel ko· 

cacığım. 

Hasan Bey bir müddet dtl
şündil ve: 

- Yalnız bir f eyin temin 
edilmesine kaldı. 

Dedi, Karısı sordu : 
- Neyin? ... 

Hasan Bey, ne olur ne olmaz 
sofaya kaçarken, cevap verdi : 

Paranm 1.. 

RAZl İMİŞ 

- Hasan Bey.. Şu güzel ka· 
dma bak.. Kocası yerinde olmak 
isterdim. 

- Kocası buna çoktan razı· 
dır, çünki Uç aene hapse mah
küm! 

Üç Bin 
Lira 

[ Kı1a Bir Hiklye ] 

Hasan Bey, uzun bir kış ge• 
cesi, bir dostunu ıiyarete git
mişti. Evi, ümidinden fazla kala-

lalık buldu. Hahalle muhtarından 
eşrafına kadar hepsi orada idi

ler. Söz buhran bahsinden, iktısat 
meselesine ve aradan da, hangi 

milletin para hususunda daha 
açıkgöz olduğuna intikal etmişti. 

Mahalle muhtarı : 

- Araplar canından çok pa· 
rayı ıever ! 

Dedi. Gençliğinde memleket 
memleket dolaşmış olan mütekait 
bir hariciye memuru : 

- Acemler kadar kara canJı 
millet yoktur 1 

İddiasını ileri silrdU. 

En nihayet Hasan Bey : 

- Araplar ve Acemler pa• 
rayı sevebilirler, dedi, fakat hiç 
ıüpheaiz ki Yahu diler bu huausta 

en açıkgöz bir millettir. Durun 

ıize bir hikAye anlatayım ..• 

Bütün gözler Hasan Beye 
tevcih etti. Nüktedan dostumuı 

kendine has olan edasile ıöze 
başladı: 

- Bundan on beş ıene evvel 

Balatta oturuyordum. Beş yaşın• 

dan itibaren kibrit satarak zengin 

olan Bohoraci Ef. arbk 8lilm da. 
ıeğine yatmııh. Varisi bulunan 
tiç oğlu her ne kadar matemll 

görünüyorlarsa da, gizli gizli neıe· 
)erinden kaplarına sığamıyorlardı. 

Çüoki babaları onlara, asgari bir 
buçuk mily'?n liralık bUyük bir 
aervet bırakacakb. 

Nihayet o meş'um veyahut 
mes'ut gün ıelip çatb: Bohoraçi 

Ef. son nefesini vermek üzere 
idi. O zaman oğullarım yanına 
çağırıp ıöyle bir vasiyette bu• 
lundu: 

- Size, yenmekle ttıkenmeı, 
bir para bırakıyorum. Aranızda 

taksim edersiniz. Yalnıı size bir 
vasiyetim var : Ben ölünce hepi• 

niz, hissenize isabet eden para• 
dan, mezanmm ıçıoe ayrı ayn 

bin lira koyacaksınız. Yani ben 
gömüldüğüm zaman mezarımda 
üç bin lira bulunacaktir. 

Uzun sözün kısası, bazirgan 
nalları iıavaya dikti. Cenaze me
rasiminde ben de hazır bulunu• 
yordum. Tabut mezara konulur 

konulmaz büyük oğlu yaklaşıp, 

babasının son meskenine bin lir~ 
b1raktı. Ortanca oğlu da omı 

taklit etti. Herkes, vasiyeti yerine 

getirmesi ıçın, küçilk oğluna 
bakıyordu. O da, yavaş yavaş 

mezara yaklaştı. Eğildi kardeş• 
!erinin bıraktığı iki bin lirayı 

alıp cebine koydu. Ehalinin hay· 
retten gözleri açılnuştı, Fakat 

kUçük oğul hiç istifini bozmadan 
mukabili ahretteki herhangi bir 

bankadan alınacak olan, üç bin 
lirabk bir ceki tabuta yerleştirip 

çekildi, 

Şimdi söyleyin, bakalım : Para 

işinde hangi millet daha aç•k 
.. .. ? 

'gozmuş .... 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
İsmail, güzel yeğeninin nemli ismindeki küçük boylu ve adeta yayla atarlar, alayın arızasız 

gözlerini sildi : cücemsi hademe takımı da mah· yürümesini temin ederlerdi. 
İsmail, hazırlanan Mevkibin 

ihtişamını şöyle bir süzdükten 
sonra i~ini çekti: 

- Çocukluk! • dedi - maama· f enin önünde yürümek üzere 
fih her kadın, bOtUn hayatında mevki almışlardı. Nemellerin 
biraz çocuk kalır. O ıebeple ellerinde fındık yayları ve boyun· 

- Allah encammı harbetsin, 
dedi, bu işler bana tuhaf görü· 
nüyor. Kocasından ayn yaşamak 
istiyen kadınla karısını başı boş 
bırakan erkek. ayn ayrı yol
lardan uçuruma koşuyorlar de
meldir. Bu, ruhun körleşmesidir, 
kalbin sağır1aşmasıdır, sonu hus
ran olur. 

ıizi ayıplamam. Yalnız sükUn larmda ipekten fındık torbaları 
ve tahammlil tavsiye ederim. vardı. Fındık, topraktan, taştan 
Emirülmllminin, bir güneştir. Gil- \e kurşundan yapılma mini mini 
neşin nurunu nefsimize hasrede- r;illeler demekti. Nemeller, yani 
bilir miyiz? Bırak, bu mukaddes knnncalar, herhangi bir mev-
gilneşten herkC9 hayat ve bara· ldbin ISnUnde giderlerken halkın 
ret hissesini alıın. Sana o güne- yol boyuna yayılmuma mani 
tin semuı olmak saadeti kifidir. olmak için İfte bu fındıklar1 

- Kuru ve ıopk bir sema. = 
( Arkaaı var ) 

Ben bu saadetten istikrah 
ederim. 

- Nank8rlnk ediyorsun. Emi
rlllmüminin işitirse büsbiltnn kırılır. 
Neş .. li Ye mesut 16rünmek e1in· 
den gelmiyorsa bari sus ki 
kocan, sana avdet etmekte mah
zur görmesin. 

- ..... • • • • • • 
- Her ne iıe, dedijin gibi 

ok, yaydan çıkmışbr ve Darül· 
karara fİbnekliğin tckarriir et· 
mittir. Orada sinirlerin dllzelir de 
yine buraya d6nmek istersen 
Yahyaya değil bana haber ıön· 
der. Emirülmümininin kolaylıkla 
muvafakatini alacağıma eminim. 
Şimdilik allaha ısmarladık. 

Yahya ile Harunürrqit ara
ıında geçen bir muhavereden 
ıonra, Darlllkarara naklini iıtiyen 
Ziibeydenin bu amııuna Halife 
taroıfından gftya muvafakat edildi
iini tebliğ etmek vazifesi umu· 
ıuna ytikledilmi.ş olan ihtiyar 
lsmnil, gtlzel Znbeydcnin odasın· 
dan ve harem dairesinden çıkb· 
it zaman saray kapısı önünde 
büyük bir kalabalık gördü. Bu, 
Emirülmnminin Hazretlerinin ka
rısını DarOlkarar Drayına götüre· 
cek olan hümayun mevkibi idi. 

Vezir Yahya, yine zevahiri 
kurtarmak ve koca ocağmdan 
tardolunan güzel Melikeyi hoş· 
nut t:tmek için, cidden ıahnne 
bir alay hazırlatmıştı. Alayın 
mihveri "Mahfe" idi. Zübeydenin 
rültubyna mahsus olan mahfa, 
baştanbaşa altın işlemelerle süs· 
Hl olup perdeleri de som sırma 
idi. Mahfe ile münasebeti olma· 
ınakla beraber sırf alayı revnak
landırmak için bir de "kubbe,, 
getirtilmişti. Kubbe, saltanat şem
siyesi demektir. Buna maz.alle 
de derler. Alhn bir mızrak Uze
rine istinat eden bir kubbe §ek
linde yapıldığı ıçın o isimle 
yadolunurdu. Hult sarayının kapı-
sında ve muhteşem mahfenin yanı 
başında bulundurulan bu zarif 
kubbe, atlastan yapılmış olup 
yer yer elmaslarla bezenmişti. 
Mahfenin ve kubbenin önünde 
murassa eierli ve murassa dizğinli 
yedek atları vardı. Ağır kumaş
lardan mllkellef elbiseler aiymiş 
ve alhn kuşaklar ıarınmıı olan 
binden fazla asker, iki cephe 
üzerine ııralanmışlardı. Harunür
reıidin ihdas ettiği " Nemil ., 

irtihal 
Sa~ık latanbul meb'usu Süreyya 

Papnın biraderi ve merhum ıerns

ker Rıza Patanın mahdumu Şükrü 
Paşa Niıte fGcceten vefat etmiştir. * Doktor Oıman Şerafettin 
Beyle muallim Dürdane Hanımın 

pederi ve Ankara Elektrik Şirketi 
MOdiır Muavini Mühendiı SOleyman 
Sırrı Beyin k<'yın pederi baytar 
Ahmt· Ali Bey vefat etmittir. Ce
nu:e ı ougün öğle vakti Emirgindaıı 
kaldırıı&rak Ruınf'li Hisarında def. 
nedi 1 ecektir. Allah rahmet eylesin. 

Yine Merih Y ı d zı ile 
Konuşmak Is iyorlar 

Şimdi De, Bu Yıldıza Kadar İşaret 
Verebilecek Bir Ayna Yaptılar 

Merih yıldızı ile temasa gel- J 
mek Y• arza en yakin olan bu 
alemde canlı mahliik bulunup 
bulunmadığını anlamak fen adam- J 
!arının başlıca meşgalesini teşkil 
ediyor. Fakat ıimdiye kadar 
Merihe gitmek için yapılan te
sebbUslerden, baı vurulan çare
lerin hiçbirisinden bir netice alın
madığı içindir ki fen Aleminde 

hUyük bir yeis bnkum •Oıiiyordu. 
Nihayet bllyük dllşünce Y• gay• 
retlerle gayet kuvyetJI bir ayna 
yapmıya muvaffak olmutlardır. 

Bu ayna. arzdan Meribe çevril
diği zaman ta oraya kadar ziya 
g6nderebilmektedir. Bu suretle 

Merihteki mablOklarla muhabere 
e ileccği zannolunuyor. Bakalım 

M•rilı yıldızı il• lconuım•lc 
için g11pıla11 11gn11 

bu zan ne dereceye kadar teey
yUt edecektir. Bunu, yakin bir 

ati ve yapılacak tecrübeler g6ı
terecektir. 

~ ======================:::a::::-=====-=====-==-a=======c:::===---=-

Mesele Anlaşıldı 
Çin İşi Meğer Devletlere Göre, Bir 

Ticaret İşinden ibaretmiş 
( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 
Bu itibar ile bu işi yüz üstü 

bırakmak doğru değildir. O tak
diı·de Japonya bütün Çin piyasa· 
larına vaııyet edecektir. Japonya, 
ln,.,.tilterenin Uz.ak Şarkta rakibi· 
dir:. Serbest bırakılırsa o piyasa
ları bize karşı kapabr. Sonra 
Amerika. Japonya serbest bıra· 
kılırsa donanmasını faz.lalnşhra· 

cağını söylilyor. Bu, yeni bir 
donanma yarışı doğurur. Binaen
aleyh İngilterenin menfaati bu 
ihtilAfı bir daha tekerrür ebniye-
cek şekilde halletmektir . 

Bu işi de Cemiyeti Akvam 
yapmalı, bütün devletlerin men
faatlerini koruyacak bir şekil 
bulmalıdır. 

Çinlilere Yeni Kuvvetler Gelmiş 
Şanghay 6 - Çine membala- ı takviye kıt'ası almışlardır. 

rmdan alınan ve teeyyilt etmiyen Diğer taraftan Şen • Şeun bir 

haberlere göre son üç gün zar- fırka ile Şanghay - Hankeü hatb 
fında Çinliler 33 bin kişilik bir boyunca ilerilediği haber veriliyor. 

Japonlar Ne Vakit Harekete Geçecekler 
Londra 6 - Japon allvari ileri 

karakollarile - Çinliler arasında 

tiddetli mUsademeler olmuştur. 

Japon Başkumandanı, Çinlilerin 
tehdidi olmazsa Japon kuvaya 

külliyesinin harekete gelmiyece
j'ini bildirmiştir. Mamafih Çinliler, 

Şanghaydan 20 kilometro daha 

uzakta bulunan Hoangtu kasaba-

sının japonlar tarafından İfgal 

edilmesinden asabileşmişlcrdir. 
Bu hadi y~ Japonların sözlerini 

tutmamak hususundaki kararlarının 
bfr misali gibi göstermektedirler. 

Çinlil~rin Son Zayiatı Neymiş? 
Şagnhay 6 - Cephe boyunca kendi zayiatlarının bu miktarın 

müsademeler devam ediyor. Ja· onda biri olduğunu bildiriyorlar. 
ponlar, bu müsademelere Çinli- Çinliler, Vosungu tabliye etmeden 
lerin sebep olduklarım söylüyor- evvel istihkamları berheva etmif-
lar. Çin tebliğleri ise Suçen üze· lerdir. 
rinde Japon tayyarelerinin faali- Şimali Mançuride 
yette bulunduklarını kaydediyorlar. Tokyo 6 - Jeneral Amano 
Jnpolar, Şapey, Vosung muhare· fırkasına mensup bir muhtelif 
:erinde Çinlilerin yedi bin telef Japon alayı hududa gitmek üzere 
( 3) bin de mecruh verdiklerini, Haylundan hareket etmiştir. 

Mart 7 

~ Bugünden itibaren : Şehzadebaşında 

MİLLİ - HİLAL 
sinemalarında müştereken gala programı olarak : 

A ABKALB 
sesli, sözlü, muazzam ve muhteşem harp filmi. 

1914 te ve 1918 tarihiue kadar tam 4 sene munzz.am bir ordunun 
muazzam kuvvasımn tayyarelerinin bombalarına, tabtelbahirlerinin 
torpillerine, dritnotlannın cehennemasa _güllelerine, ateş püskü
ren mitralyoz. ve tüfenklerinin yıkıcı ve kıncı mermilerine ve 
infilak eden lağımlarına. süngülerine, mubnik gaz.ferine zırhlanmış 
sinesini gererek vatan kapısını müdafaa eden Türk ordusunun nasıl 

arslanlar gibi boğuşarak muzaffer geldiğini g8steren ve: 

1 yaşmdan 70 yaşına kadar her Türkün gllrmesi elzem 
olan muazzam ve muhteşem sesli, sözlü harp filmi. 

Arzu ve talebi umumi üzerine 
ve berkesin görebilmelerini 
temin en gilzellik kraliçası 
FERİHA TEVFiK ve Darill· 
bedayi aan'atkarlannın temsili 
muhle emi sesli, sözlfi ve 

şarkılı ikinci Türkçe filmi 

KAÇAKÇILAR 
Birkaç giln daha 

ALEMDAR sinemasında 
lraeaiae devam o1ımucaktır 

Gtlndlla ı 2, ol, 6, gece 9 112 da 
Bugün mektep talebesine mab.us 

.. --· temllAtlı matine ·--.. 

ECONOMOU OPERET HEYETi 

Fransız Tiyatrosunda 

Bu akpm saat 21.30 da 
TA 5 BOUBOUKIA 

Bugün akam 
saat 21,30 ta 

YALOVA 

TÜRKÜSÜ 
Musikili komedi 

BestekAn: 

Hasan Ferit 

Nakili: 

1. Galip 

lSfll\BUl m!Dlltı 

~~ m ~~ 
ı 1111 1 

\lllllll 
Flatlarda aam yoktur. 

Yakmda: KAFATASI 

Rqit Riza Tiyatrosuan 

Perşembe akşamı 

OTELLO 
Haile 5 Perde 2 tablu 

Yazan: Şekspir 

Ekmek Fiati Arttırı
labilir Mi? 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 
du husule gelecek varidat 7 
milyon liradır. 

Tfirkiyenin 5-10 bin nüfuslu 
şehirlerinde yaşıyan vatandqlann 
miktarıEda bir milyon tahmin edi
lebir. 7 milyon lira da buradan 
temin edilebilir. Nüfusu bet bin
den küçllk kasabaların nUfusu da 
yarım milyonu geçmez. Bunlardan 
da Uç milyon lira varidat elde 
edilir. Köy ve nahiye haJkmdan 
bu zammı almamak lazımgeldiği
ne göre temin edebileceğimiz. 
varidat 20 milyon lirayı geçmez. 

Kaldi ki, kasabalarda ve kü
çllk şehirlerde halk bu zamdan 
kurtulmak için ev ekmeli yap· 
mıya başlıyacak ve ekmek istib
liki azalacaktır. 

Sonra bu tedbir muvakkat ve 
geçici olmaktan kurtulamaz. Hal
buki buğday meselesi kökünden 
halledilmek lazımgelen, ve mu
vakkat tedbirlere tahammillil 
olmayan bir meseledir. 

Bu işi muhtelif memleketlerde 
devletler ellerine almışlar, fakat 
hiçbir yerde muvaffakıyetli neti
celer alamamışlardır. 

Ankaradaki Vaziyet 
Bu hususta Ankaradan gelen 

en ıon haberleri de yazıyoruz : 
Ankara, 6 - Buğday mese

lesi ve alınması lhımgelea ted
birler Fırka Maliye Tetkik Ko
misyonunda müzakere edilmekte
dir. Salahiyettar mahafil bir sa
bah gazetesinin bu mesele hak
kında ileri sürdüğü mütalea ve 
gösterdiği çarelerde kabiliyeti 
tatbikiye ıörmemektedir. 

Diğer taraftan bir akşam ga· 
zetesinin ayni mesele hakkında 
Maliye Vekiline atfen neşrettiği 
beyanata dair Abdnlhalik Bey 
dedi ki: 

" - Ben ne bir gazeteciye, 
ne de hiçbir kimseye bu meaele 
hakkında ne mUtaleamı aeyledim, 

ne de beyanatta bulundum. Bana 
atfedilen bu beyanat knlliyen 
musannadır. ,, 

En Doğru Tedbir 
Yine Ankaradan bildirildiğine 

göre lkbsat ve Ziraat Vekilleri 
buğday meselesinde hükGmctin eıı 
doğru ve en iyi tedbirleri ittihaz 
edeceğini s8ylemiılerdir. 

Hergün 
Bugday 
Ve Ekmek 
A1eselesi 

Jf. 
( Ba~ tarafı 3 üncü sayfada ) 

bile ekmek sarfetmez. Binaenaleyh 
bu tedbirden köylünün istifadesi 
olmadıktnn maada, zarar etmesi 
muhtemeleir. 

Ekmek fiatlerinin arttınlma-

aını müdafaa edenler, resimden 
alınacak paranın nısfını köylüye 
vermeyi teklif ediyorlar. Fakat 
bunun nasıl tatbik edilebileceğini 
göstermiyorlar. 

Buğday meselesi, memleketin 
en mühim meselesidir. ÇOnkn 
lstihsalitmın mOhim kısmım but
day teşkil eder. Bu sene k3yln
niln fakir dnımesi ; istihlak 
kabiliyetini kaybetmesi, kısmen 
buğday fiyatlerinin sukutundan 
mlltevellittir. Köylil buğdayına 
mukabil masrafım çıkaramamıı, 
borcunu adeyememiş, muzayeka
ya dllşml\ştür. Binaenaleyh mem
lekette bir buğday meselesi 
vardır ve bu meaelenin mutlaka 
halli lhımdır. Geçende Zira
at Bankalan va11tasile yapılan 

mubayaa tedbirinin fayda verme
diği g~rillmilştür. Yeniden hatalı 
bir yola dOşmemek lazımdır. 

O halde bu mesele nasal hal
ledilebilir? Bu mevzua birkaç gün 
temas ederek muhtelif tedbirleri 
ıöıtermiye çallf&C&i•• • 
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- Kısam Doktor ı S.ml Elue•• -

Bir Avuç Diplomat, Milyonlarca Halkı 
Katil Ve Yangıncı Derekesine Düşürdü 

Nelaon alltunu etrafında ni-1 
hayeti gelmiyen halk ldltlelerinin 
kesafeti haddi gayeyi bulur. 
Bayraklar temevvllç eder, fakat 
ralaaz iki nevi bayrak Yardır, 
ÇUnki blıtün lnpterede f1I anda 
bir Rus bayraja tedariki kabil 
değildir; çllnki aefaretbueninkiler 
aefaretlumeye llzımcbr. Şimdi 
bir takım ldmaeler ulanlana 
llzerine brmamr, kendlleriae el... 
tilerle bira mablg; orada, ayak
ta lnpterenin, aferia .....-. 
bitabelerlle içilir •• alettemadi 
çalfdar plımr. 

Bir araba içinde bdialar p
Hr. inerler, abidedeki adamlar 
banlan kendilerine pkerler. 
Baalar Franaas ubndaa lıafif 

kadmlanLr. Şimdi bir braftaD 
çalja çalar, bir taraftan kadmlar 
abnede imit ıibl tirli tirli 
oyualar icat ederler. Bainflhr. 

- Bu, itiWua ıelinlik dan-
11dırl 

- Y qum Framal 
O Franaa ki ona karp kendl

lwi asırlarca dren harpler yap-
mışlardır. Gayet kibar tn..Ietll 
hanımlar kavaJyeJerile blllpler
den, tiyatrolardan dlalyorlar; her 
araba, kap, oto, ve içindekiler 
IJurada durur. Hammlu ayağa 
kalkarlar, efendiler, İn•, umum 
ile brdq olurlar. 

Arabalardu mllcevherata mO.

tağrak beyu boyunlar mamr, 
91plak kollar, lngiliz kalarama-
aının ayağa ucunda oyaablan adi 
damlan alklflar. itte muflartn 
ttihadımn flllDnç manzaruı da 
budar Ye ba ittihat AYrllpada 
btiyilk bir kuma bir mlddet iM.
bot aahYermİf tibidir. 

* Ajuatoaun darda bu haldedir. 
Otuz kadar diplomat, prem, n 
ceneralbı yalan, hafiflik, ihtira 
ve korka hialeri hikmeti hllk6-
met namına d&rt aeae m&ddet, 
milyonlarca aakin halla katil, 
haydut, yangıncı derekesine dGfllr
müş ve binnetice dünya, nhfet, 
tereddi, sefalet içinde kalmıfbr. 

Hiçbir millet devamh bir 
fayda temin edemedi. Her millet 
uz:uıı aeneler zarfmda yerine 
koyabileceğinden fazla1m1 kay
betti. Y abaocı bir dthaya eaki 
dünyama alacakhıı olcla. kaldı. 

Evvelce miisabakat •• Dibayet 
rekı-bet halinde sakin 19'Pll 
a,, vam, fİP!di biribirine kin ve 
husumet ile mDtebaasistir. 

BMtln bu cinayetlerin blitnn 
failleri merbeat ve cezu11: kaldı-

lar. Yalmz SuhomlinoY hapia 
ccıasma uğramlfbr. Rua Har
biye Nazm Halk, bq
langıçta harbi bertaraf etmek 
istiyen, iki kişiyi 6ldtlrmlftilr: 
Çar, Kont Tiça. Tiça kaçmaya 
reddederek 61dllrillm0f bulunda. 

Harbin bllytlk muharriklerin• 
den Koat StOrı de bu akıbeti 

Z•/•r teraneleri İfl• 6ögle lftaldep• alaglar tertip 
edilerelc tennnillft olanm.,,_ 

balda. Aft'llpamn pbsen mea'al 
bulunan bilttln diğer mlidiram 
kaçmak veya milletlerinin, tabir 
caiue, ulOvvllcenabı aayeainde 
hayatlanm kurtardılar ; halbuki 
bunlardan • Tiça hariç • hiçbiri 
harpte bilfiil hayatım tehlikeye 
koyma1111fbr. 

Harp &ln liıtelerinin hiç 
birinde Avrupa harbini dojnıdan 
d~inJil ft bilYMata imaa
lıyanlardan hiç birinin ismi 

yoklar. Gran Dik Nikola, 
lnolaki, Berbtolt, Betman, 
lmparatQI" Giyom, Y anutkeviç, 
Moltke m&atesna olmak &zere 
bepai harp nihayetinde hayatta 
bulunduldan halde kimse yaka· 
larma yapıımıyarak yqamakta 
devam •tmitlerdir. Mağl6plardu ....... " .... 

da hiçbiri mahkemeye çekilme
miftir. Aqidnknn katili ifkence
ler içinde &lmlif, Jaurea'in katili 
beraet etmiftir. 

Faturayı da dokm milyon ce
aetle Avrupa sekenesi ödemiftir. 

HAYDAR RIFAT 

* 
Dikkat 

"Emil Ludving" in "1914 Tem
mm" aerlema11 altında nepettiji 
eaer bu noktada hitam bulmuı

tur. Fakat yine "Emil Ludvinı" 
in .. BnyDk muharebede ilk ve 
IOD glbıler " i anlatan ikinci bir 
eteri vardır ki karilerimiz yaran
dan itibaren bu tefrikaya llhika 
olmak Ozere onu okuyacaklardar. 
Ba yeni eaer pek ima bir mld-
. ~tt. ..davam edecektir. 

Eskişehir Viliyetinden 
Eakifehir • sa,tlt fOIUIDID mebdeinden 1 + 600 inci kilometı

roauna kadar olu kwmda bet ylll metroluk harap kıımm tamirab 
auiyeai 3189,75 lira bedeli ketiff• 28-2-932 Tarihinden 20-3-932 
Puar pi aat OD bete kadar açık münakasaya konmuttur. 

Taliplerin bedeli ketfin % 7,5 ia niabetinde teminab mu•ak· 
kate akçua veya banka mektubu •ermeleri ve İllf&&bn deYama 
mDddetince ehliyeti Nafıa 8q MDhenclialiğince musaddak bir Fen 
Memuru veya çaYUf istihdam edeceklerine dair fen memuru ••ya 
ÇV11f9 taahhOtnameaİDİD yevmi ihalede ibraza IAzımdır fazla ma-
16mat almak iatiyealerin Nafıa 8q Milhendiıliğine mllrac:aat 
etmeleri IDzumu ilan olunur. 

IERSUCAT SIRTRIL Ltd 
Tel. 21128 YEDIKULE 

YON PAMUK 
lsT ANBUL Tel 21128 

FLOŞ iplikle 

6ogar Boyar Büker Kasarlar 6111cer 
Wlı.r Parlabr (Meneriu eder) 6ogar 

Grizet Yapar. 
Pamuk ipek ve tün Bezleri 
BOYAR KASARLAR OTOLER GENlşLETIR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalanaa lüzumu olu nobanlan 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

Saniha - Evet, kocacığım, 
ftliyetimizl çok dDıDndilm. 

Hayri - Evet, YUiyetimlz 
parlak dejil. itler k&tl ıidiyor. 

Saniha - Tasarruf ilzam. 
Hayri - Elzem. 
Saniha - 11aaarruf ne de

mektir? 
Hayri - Pek farkında değilim. 
Saniha - Fazla murafa at

mak demektir. 

Hayri - Pek doğru. 
Saniha - Bu evde ben fu-

la mayam? 
Hayri - Hayır. 

Saniha - Sen fazla mısın? 
Hayri - A.la. 
Saniha - Sarman fazla ma? 
Hayri - Defil. 
Saniha - Bobi fazla ma? 
Hayri - Ne mnnuebet f 
Saniha - Fakat Perran fula 

defil mi? 

Hayri - Tabii, hizmetçi fazla. 
Saniha - Ayda on bet lira, 

bir kalemde tuarruf elmİf olurm. 
Hayri - Ayni zamanda yi

yeeeaini, giyeceğini de tasarruf 
•tmif oluruz. 

Saniha - Boğazhdır da. 
Hayn - Öyledir. 

Saniha - Demek kararı ver
dik. Hizmetçiyi savacağız. 

Hayn - Karan verdik, biz.. 
metclyl savacağız. 

Saniha (Biraz dütlln&r)-Fa
bt abablara &teberi kim alacak? 
Sen yapanua değifmi? Sepeti eli
•• lulllflunınım ••. 

Hayn (dllflinceli) - Ha? 
Saniha - Y aparsm, yapu

ma... Esuen hizmetçi her rb 
iç kurut. bet kurut cebine ata
yordu. Oradan da tuarruf ec1 .. 
riL 

Hayn - Hımm ... 
Saniha - Bir de, blliyonua ld 

ben abahlan sreç kalkarım, -
daha effel kalkarsın, f3yle orta-

hğl bir siler, ıüpllr&ntbı, .sobaya 
yakarsın, olmaz ma? 

Hayri - E,? .. Sana bir ye
mek pişirmek mi katacak? Nual 
ıey o? 

Saniha - Yemek mi? Ben 
mutfağa girmem. 

Hayri - Mutfağa girmez 
misin? Yemekleri kim pişirecek? 

Saniha - Biliyonua ki an
nem beni mutfaia ıokmazdı. 
Yaj, kömllr kokarım diye. Ben 
bu kokulan leVIDem. 

Hayri - Ben .... miyim? 
· Saniha - Sen erkeluba. 

Hayri - Ne demek o? 
Sanıha - yani bltlla ,.. 

cılar ve klmllrc:Gler erkektir. 
Onlar ıikiyet edi,....._ ma? 

Hayri - Manbk parlak. 
Saniha - Öyle ya.. Hem -

beceriklisin. 
Hayri - btifat ediyonma. 

Fakat ben ha iti yapmmam ...
gilim. 

Saniha - Ôyle ile lokantaya 
gideriz. 

Hayri - Tasuraf mu ba? 
Saniha - O da nr. 
Hayri (dllfDnOr ve birden bire 

bağlnr) - Buldum, buldum, mll
kemmel birfey akhma geldi. 

Saniha - Nedir o ? 
Hayri -Harikullde bir fikir L 
Saniha - Nedir, camm, a&y-

leMDe... 
Hayri - Hizmetçiyi NYDU

yahm. 

Yeni N•,,.i•td 

Seyahat Kitaplan : 
Ankara Vilayeti 

TDrk Maarif Cemiyeti • S.. 
yalıat Kitaplan " UDftlll altmda 
bir nepiyat lilaileaine bqlamqbr. 
Bu nqriyat ıilailaialn ilk 1111-

mal'Ul,IU tetkll eden " Ankara 
Vilayeti " neı11olunmllfbır. Kitap 
bilyilk hacimde ve Ankara Yill
yetine ait birçok coinfl, tarihi 
Ye aair muf..U ma.IOmab havidir. 

1 EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI 1 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESiNDEN: : 
Maçkada Satılık Kıgmetli Arsalar 

Maçbda Sil•bbue karpmada laalea Aile Bahçeli demekle 
maruf mahal zirde krokisi ~ ftçhile 1ekiz pupya ifna 
ve petia para ile •hlmak ._.. m&sayedeye ftZedibalttlr. 111-
uyede alenidir. ihale 7 • 4 • 8D tarihine m&aadif peqembe -
IUt OD albcla İcra edilecektir. 

Talipleria Ye clüa fazla malümat almalı iatey-.m ...... 
miu mllncaatleri. 

·-·-
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Bir Ölünün Hatıra Def terinden : 

HAİNLERİN İÇ YÜZ Ü .____M·": ____ ,;i= 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
RIZA TEVFİK, SÜLEYMAN ŞEFiGiN GURURUNU 

KOPARDI OKŞIYARAK 

- 22-

Şüleyman Şefik, alık ahk , 
sorau: 

- iki kamara bileti mi? 
Riza Tevfik ceeap verdi: 
- Evet, iki. Biri zabaliniı, 

biri de bendeniz için ! 
- Size de bilet almak mec-

buriyeti neden ? 
- Çünki tercümana birlikte 

müracaat ettiğimizi arkadaşlar 
gördüler. Yalnız kendinize bilet 
alırsanız ricamızm reddolunduğu-

. nu anlarlar, hadisenin tafsilatını 
öğrenmek isterler. Yalan söyle
mek adetim olmadığı ıçın ne 
dediğimizi, ne işittiğimizi birer 
birer söylerim. O vakit, mevkii
niz müşkülleşir. Haysiyet kelimesi 
üzerinde dedikodu başlar. Hal
buki bendenizi kamara arkadaş• 
bğınızla şerefyap ederseniz bu 
mahzW' mündefi olur ! 

- Bu, orijinal bir tantaj f 
- Bendenizce " variyeti ida· 

re " 1 
- Vallahi tubaf. Deminden 

ambara yangelip yatmalilığımızı 
aöylüyordunuz. Şimdi parasını 
bana verdirip kamaraya geçmek 
istiyorsunuz. 

- Zemin ile zaman değiş
tikçe arzular da değişebilir. 

- Zorla mı yakama asıla

caksınız? 
- Yakanıza değil, mürüvve· 

tinize yapışıyorum! 
SOleyman Şefik, :ıakikaten 

tuhaf bir adamdı. Kendini çok 
beğenirdi, o derecede ki altmıt 
bet yaşına gelmiş bulunduğu hal
de çehresinde gençlik taraveti, 
hem de cazibeli bir taravet taşı
dığına inanırdı. Boyalı bıyıklan-
nı bilkerek, buruşuk yüzünü ge· 
rerek gezmekten toy bir hovarda 
zevki alırdı. Gençliğine, yakışık· 
lığına olduğu kadar zeklsına,bil
aisine de ıtimadı vardı. Ayni za· 
manda eski devrin müsrif paşa· 
ları gibi cömert görünmek isterdi. 

Sonu meçhul, hatta merhale
leri meçhul bir yolculuğa. ~kar
ken yanında buhındurabildiği 
parayı israf etmemek, gerçi, ken
di~Ce mukarrer idi. Lakin Rıza 
t evfiğin bıürüvvetiue yapıştığını 
söyleyince megalomanisi gıcıklan
dı, cömertlik ve lütufkarlık l:urun
tusu kımıldadı, hiddeti gevşedi, 
damarlarına yumuşaklık geldi: 

- Beni susturdunuz, dedi, 
biletinizi alacağım. 

- Bunu zaten biliyordum ve 
onun için israr ediyordum. T e
şekkür ederim. 

- Fakat öbür arkadaşlar ne 
derler? 

- Ne derlerse desinler, ba
na vız gelir. 

- Biraz evvel, yalnız başıma 
kamaraya çekilişimin dedikodu 
uyandıracağını söylediniz. Şimdi 
neden fikrinin değiştirdiniz? 

- O ihtimali ileri sürerken 
benim ambara inişim mevzubahisti. 
Kamaraya geçmekliğimle beraber 

BİLETİ NİHAYET 
Süleyman Şefik, hakika
ten tuhaf bir adamdı. 
Kendini çok beğenirdi. 
O derecedeki, altmış beş 
yaşına gelmiş bulunduğu 
halde,çehresinde gençlik 
taraveti hem de cazibeli 
bir taravet taşıdığına 

inanırdı. 

onların zırıltısı kıymetini kaybet
miştir. 

- Bizi tercümanın kamaraya 

1 

koyduğunu ıanıp ta yüzsüzlüğe 
kalkışırlarsa? 

Okadar basit dftşünUyor· 
sunuz ki güleceğim geliyor. A 

benim aslanım, hemen kamaraya 

girmekte ne mana var? Hele 

vapur kalk$m, tercOman da ipi 

kırsın, ıonra kaptana gideriz, 

biletlerimizi alırız. O vakit arka· 

daşların hissesine yalmz yutkun
mak düşer! 

Mustafa Nabk, Şaban Ağa, 
Muhiddin ve hatta Mustafa Sabri, 

onlarm dönmelerini bekliyorlardı. 
(Arkaaı YAi') 

Sinirliler Evlenmemeli Midirler? 
---- ----

Akıl Hastalarının Evlen
meleri Caiz Değildir 

Mesele Kısmen De Hukuk Fakat Bu 
Ve Tıbbın Mücadelesi Deıiıektir 

C Başt.arafı 1 inci 1ayfada ) 

Maamafih, bugünkü tababetin 
bu hususta herşeyden evvel rey 
sahibi olması, izdivaçlann sela
meti için şarttır. Bu tedbirin hu-
kukçular tarafından hukuk esas
larına göre nasıl tatbik edilebile-
ceği <le ayrıca teemmüle şayandır. 

Sinir hastalarına gelince: Bun
lar pek mütenevvi ve çok muh· 
telif derecelerde oldukları için 
bunlardan hangilerinin izdivaç 
eşiğine basamıyacakJannı tayin 
etmek ve bu tayini hukuk pren
siplerine kabul ettirebilmek her 
iki tarafın biribirlerini mütekabi
Jen tenvir ve temin etmelerine 
mütevakkıftır. Bu yapılmadıkça 
bbbi zaruretlerle hukuki zaruret
leri telif etmek, zannederim ki, 
pek güç olur • 

Sinir hastalan hemen umumi-
yetle hayat mücadelesine güç 
mukavemet edebilecek bir kudre-
ti hayatiyeye sahip oldukları için 
bunlara ev bakmak vazifesini de 
yüklemek fazla olur. Esasen, ni
zam ve intizam dairesinde yaşı -
yabi!melc te bunlara pek ağır 
ge1ciiğinden mütemadi bir dikkat 
"Ve faaliyeti istilzam eden ana ve 
babalık vazifeleri sinirlilerin kal-
dıramıyacaldarı bir yüktür. 

Hakikat böyle olmakla bera· 
ber hukuk esaslarının ilmi te· 
rakkivat ile b.:ışbaşa gidememesi 
meseİenin filiyat sahasında hal
ledilmesi, öyle zannediyorum ki 
daha epey zaman yiyecektir. 
Bunlardan başka ahmak, aptal 
ve geri ruhların da bu meselede 
düşiinülmeleri lazımdır. 

Sulardan hiçbirisi sırf kendi 
maişetlerini temin edecek ruhi 
bir iktidara malik değildirler. 
Halbuki hemen her yerde bun
ların da çoluk ve çocuk sahibi 
olduklarını görüyoruz. Bunlar 
evlenmiyor; hem kendilerini, 
hem de ailelerini işkenceye mah· 

kum ediyorlar.,, 

Bir Nokta Hakkında 
Anketimiz münasebetile Akıl 

Hıfzıssıhhası Cemiyeti Reisi Dok
tor F ahrettin Kerim Beyden al
dığımız bir mektupta ferdi ye 
cemiyeti ~iddetJe alAkadar eden 
bu mesele hakkındaki neşriyabmu 
teşekkürlerle karşdanmakta, ancak 
Akıl Hıfssıbhası Cemiyetinin yal
nız ruh hastalarının evlenmeme
ıine taraftar olduğu, alelftmum 
sinirliler için gerek kendisinin, 
gerekse cemiyet namına henüz 
bir şey söylenmediği bildiril
mektedir. 

Finlandiyada Milliyetperverlik 
Cereyam 

Helsingfora 6 - Lapyo deni
len milliyetperver teşkilatının 
amele tarafından yapılan hareket 
ve nümayişlere karşı aldığı sert 
tavırdan doğan karışık vaziyet 
teskin edilmiştir, Şimdi, mevcut 
ihtilafın esasından halli için 
müzakereler yapılmaksadır. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadh ve Ha!' 

gazeteai 

(da e . btanbuJ: E.kl Zaptiye r . Çatalçeıme •okatı 25 

Telefon İ•tanbul • 20203 
Posta kutıı•uı l.atanbul .. 741 
Teli'raf: İstanbul SONPOSTA 

ABONE FİATi 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 ,, 

400 " 
ıso .. 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,. 
1 ,, 

2700 Kr. 
1400 ,, 
800 ,, 

300 " 
Gelen evrak rori verilmez. 
İlinlardan mes'uliyet alınmu. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul iliveıi lbımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuru,tu. 

Sayfa t J 

llAl~T~~ 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
7 Mart 932 Pazartesi 

lıtanbul - (1200 metre, 5 kilovat) 
18 gramofon, 19,5 Vedia Riza Ha
nımın iştirakile birinci kısım alatur
ka, 20,5 Darülbedayi san'atkarları 
tarafından temsil, ?1 Belkıs Hanımm 
iştirakile ikinci kısım alaturka, 22 
orkestra. 

!ici'sberg - (276 metre, 75 kilo
vat) 20 konferans, 20,30 hafif musiki, 
21,45 Königsberg operasından nakil. 

Brüno - (341 metre, 36 kilont) 
Stüdyoda kon•er. 

Mühlaker- (360 metre, 75 kilovat, 
20,05 Musikişinaslar Cemiyetinin 
kon•eri, 22,05 Göthe hakkmda kon• 
ferans. 

Bükret - (394 metre, 16 kilovat) 
20 salon orkestrası, 20,30 konferans, 
20,45 şarka kon•eri, 21,15 orkestra. 

Bclgrat - (429 mehe, 2,5 kilo
vat) 20 şarkı kon•eri, 20,30 konferans, 
22,55 akşam konseri. 

R001a - (441 metre, 75 kilovat) 
20,15 gramofon, 21 1enfoni, 22 moda 
babi•leri. 

Prag - (488 metre, 120 kilont) 
20 Brünodan nakil, 2105 orkesha. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
16,45 aenfonl ile dan•, 21.45 Çigan 
orkestrası. 

Pette - (550 metre, 23 kilont) 
19,3S Slovak ıece.i, 20 operanın 
orkeatra heyeti. 

V artova - (1411 mehe, IS6 kilo
vat) 20 mu•ikfll muHhabe, 20,15 
Mikado opereti. 

Berlin - (1635 metre, 7S kilovat) 
20 dana areceai, 21 apor haberleri, 
21,10 Liıelot opereti. 

8 Mart 932 Salı 
lstanbul-- (120() me tre, 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,5 Hafız B .. ıhan 
Beyin iştirakile alaturka, 20,5 gramo
fon, 21 Hafız Burlı ail Beyin iştira
kile, alaturka 22 oı kestra. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo
vat) 1~45 mandolin konseri, 20,20 
Cenubi Amerkaya seyah<lt, koınedi, 
21, 15 konser. 

Brüno - ( 341 metre 36 kilovat ) 
23 Pragdan Paki!, 21,40 Milli Sırp 

farkıları, 22 Pragdan nakil. 
Müblaker - (360 metre, 7S ki ' ovat) 

20,05 Frankfort musiki salonundan 
nakil, 21,30 şen musiki. 

Bülrreş- ( 394 w.e re 16 kilovat ) 
20,30 g-ramofon, 20,45 şarkı konseri, 
21,05 opera. 

BeJgrat - ( 429 metre 2,5 kilo-
19,5S seale opera parçaları, 20,30 
Zagrepten naki. 

Roma - ( 441 metre, 7~ kiJO\'at) 
20,IS ıramofon, 20,45 •es konseri. 

Praw - ( 488 metre, 120 kilovat) 
20 Smctea musiki salonundan nakil, 
21,05 kitare konseri, 21,40 şarkı 
konıeri. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat ) 
20,40 Operadan naklen Die Fleder
maua operaaı. 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat) 
19,15 Operadan naklen Saba kırali
çe •i operaaı. 

Varfova- ( 1411 metre, 158 kilo
vat ) 20 müahabe: Yıldızların hayatı 
20,lS halk kon•eri, 22,SO danı hava
lan. 

BerJln - (1635 metr-, 1S kilovat} 
20 günün vak'aları. 20,20 komedi, 
22,20 aiy ... t ~Fleri, 11<>nra dan• 
havaları. 

Dikkat: Dercetmekte oldutumu& provamların Avrupaya ait 
olan kı•mı vuatt AYrupa aaatine gare tandm edilmiştir. 
l•tanbul Haline tatbfkı için Avrupada maat (12) olduğu 
.zaman btanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi. 

Kürt T ahrikatçıları 
Mısırda Nasıl 
Çalışıyorlar ? 

( Bat tarah 1 inci aayfada ) 

Celal Mahmut Bey; Mısll' Ma
arif Nezareti memurlarındandır. 

Ahmet Ebulfazli Mısır mah
kemelerinde kadıdır. 

Bedir Han Hakk'ı Efendi; Su· 
riyede bulunmuş Bedir Hanlar
dandır. 

Adil Halit Bedir Han; Doktor 
Halid.in oğludur. 

Bunlardan başka içlerinde 
aslen İngiliz olmasına kuvvetle 
ihtimal verilen Abdullah isminde 
birisi Jaba vardır. Bu adam bir-

kaç lisan bilmektedir. Uzun boy
ludur, sarışın ve mavi gözlildür. 

Müslüman olduğu iddiasındadır. 
Bu adam, adeta bu komitenin 

murakıbi vaziyetindedir. Son za
manda İran hududunda seyahat 

etmiş, kanunusani içinde Anşu 
Merkevrek, Saç Belağ tarafların-

da dolaşmış ve gelmiştir. Oralar
da buhınması muhtemel tahrikit-

çılarla görüşüp onlara taliı:nat 

verdiği zannolunmaktadır. 
lskenderiyede bulunan ve iç

timalann bazılarına iştirak eden 
Vehbi Paşa isminde birisi de bu 
heyetle yakın 11urette alakadar 
olmaktadır. 

* 

= 

Fort Ve işsizlik 
Nevyork, 7 - İşsizlikle mü

cadelenin iş yaratmak ile müm
kün olabileceğine kani olan 
meşhur Detreytte Ford günde 
beş bin otomobil yapabilecek bir 
. ı th ıma a an enin inşasına teşebbüs 
etmiştir. Burada, günde ( 100) 
bin işçi çalışabilecektir. 

Şayanı dikkat 
bir teklif 

Yalnız 75 kuru'l gönderiniz. 
Mukabilinde Reisicümbur Hz. 
nin tabü büyüklükte, san' at-
kArane bir büst portrelerini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin 
bilumum Ricali.Aliye portre· 
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANS 
İlklllcadd•ıl No. 128 Beyoğlu --

Fotoğraf Tahlili Kapon:ı 

Tablatlnlıl IJirerımelc ı.tıyora 1nt ı 

(otoirafımu 5 ad•t k'-lpoıı ile bit· 

tikte ıönderiııh. Fotojrahıııı ıırayı 

'-bldlt " i8d• edil..-. 

ı .... .... ıe!c 
•ey• aa•'•t ! 

Hanfl ınıall•riıa 
cevabı / 

FotojraI 1nu,u 
ed.celı • > lD1. 

'"-=-- --
Fotoirafııı kli~esı30t<uruılu' pu 

m11k <thilinrle ,zönrlerileblir. 

Hasan Zeytin Yağı 
Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdll'. Hastalıklarda içilir. Yemeklerde 
ve salatalarda lezzetine payan voktur. Tam kiloluk 70 .. Yarım 40 - Çeyrek 25 - Tam 
okkalık 90 • Tam 2 1-2 okkalık 225 kuruş şişelerile beraber - 5 ve 13 okka tenekeler 

de okkası 90 kW"uştur. Teneke ayrıdır. 
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Karşı 

Şarj'lı kumaş daima 
elbiseyi çok düzgün 

ve dökümlü gösterir, 
kat'iyyen buruşmaz 

Şarj'i Dünyan n birkaç 
memleketinde, birkaç 
Fabrika yapab.liyor! 

1 

Dünyanın bu üç dört 
fabrikasından biridir 

İPEKİŞ yalnız bu tesisat 

için yüz bin lira sarf etti 

IPEKIŞ Mamulab Pek 

Yakında Piyasaya Çıkıyor. 

Üç Ayda Biçki vo Dikiş Mektebi 
On beş aenedenberl mOe .. eaem ylhlerce mezunlarının muvaffakıyetlerl ve içtimai 

hayatta ibraz ettikleri mevki dolayıslle gurur hla1eder. En ıon ve en kolay Franaız 
uaulll Ue Qç ayda tuvalet, erkek, ve kadın tayyGr ve b ya:ı. takımlan teferrUatlle 
mllkemmel öğretir Ye de\'l'e •onunda maarifçe muaaddall tahadetname verir, Me:ı.un olan 
birçok hanımlar kendi hesaplarına mektep ve atelyc nçmıya muvaffak olmuşlardır. Talebe 
kaydı, pntartul, çarşamba ve pertcmbe gllnlerl öfledeh sonra 6 ya kadar icra edilmektedir. 

24 Martta Derslere Başlanıyor. 
Gedfkpatada Ballpaşa yokutuada E.lrcl Kemaleddin ıokağı Vahram Efendi •czaneıl 

fevkinde No. "I,. Gedlkpaıa Biçki ve Dikit dershanesi MlldürU Madam Noeml A1adoryan. 

Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız 

SON POSTA Mart 1 

Komprimeleri Kullanınız 
Takfitf erindenaakınmız. 

Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

YILDIZ ÇOCUK UNU 
Fazla foıforu •• vitamini vardar. Çok besler 

Deposu: Hasan Ecza deposu 

Gripe Karşı 

Korizal 
Kullanınız 

Nezlenin 

Düşmanıdır 

Her eczanede 

bulunur. 

• 
Ista Evkaf M .. düri-

yetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

L. K. 
58 34 

599 17 

1055 60 

30 00 

245 60 

Tamamı ( 11 ) metro terbiinde bulunan Bahçe kapı· 
sında Çelebioğlu Alaettin maha!Iesinde Yeni camii 
şerif avlusunda eski ( 77) yeni ( 70) No. h kigir 
dükkAnın 112 - 6720 hissesi. 
Tamamı 298 metro terbiinde bulunan Babıali civa
rmda Hobyar mahallesinde Cağaloğlu yokuşunda 
eski ( 10, 10 ) yeni 29, 31, 33 No. lı kagir matbaa
nın 1 O - 240 hissesi. 
Tamamı ( 152 ) metro ( 80 ) santim terbiinde bulu· 
nan Kadirgada mukaddema Boıtanıali elyevm Şehsu· 
var Bey mahallesinde Kadirga hamamı caddesinde 
atik ( 32 ) cedit ( 40 ) No. ile murakkam dükkin 
maa aralık bir bap hanenin 1 • 8 his3esi. 
Tamamı ( 7 ) metro ( 50 ) santim terbiinde bulunan 
Celebioğlu Alaettin mahallesinde Yeni camii terif av-
lusunda eski 68 yeni ( 80 ) No. lı kagir dUkkAnın 
36 • 3600 hissesi. 
Tamamı ( 12) metro ( 28) santim terbiinde bulunan 
Dayehatun mahallesinde Tığcılar caddesinde atik (67) 
cedit ( 69) No. ı. bili hava kagir dükkanın üçte bir 
hissesi. 

BalAda semt semt, mahalle. sokak ve numaraları yazılı emlak 
satılmak ilzere dört hafta mnddeUe müzayedeye konmuştur. Talip 
olanlar 1 1 Nisan 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte 
kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte 
lstnnbul Evkaf Müdüriyeti binasında mablülAt kalemine müra· 
caatlan. 

Şirketi Havriyeden: 
Köprü Boğaziçi iskelesinde ikinci ve Ucüncü büfelerin icar müd

deti munkazi olduğundan bun]arı isticara talip olanların heyeti 
teftişiye riyasetine müracaatları • 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 2496 

Kulak, Boğnz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyo~lu, Mektep aokak 1 

Telefon : 2496 

Fevrozin 
Grip 

Nakris 
Romatizmayı 

Sinirtf en zelen 
Baş ve diş 
AğnJanm 

Bir tek Kate 
Fevrozin 

Necdet 

Tedavi eder 
Mideyi 

Kat•ın- bouau 

Her yerde FnrozinNecdet arayınız 
------

Dr. Aristidi 
Emrazı zühreviye tedivihancai 
F.uılııönU Hu ( Saluk Karakaı ) No. 1 

SELADiK BARHASI 
Tala t:ı.rthl ıssa 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST ANBUL 
TÜRKiYE' deki Şubeleri: 
GALATA IST AN BUL, IZMİR, 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 
YUNANISTAN'daki Şubeleri: 

SELANIK, ATlNA, 
KAV ALA, PiRE 

BilQmum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cina nakit üzerine 

hesap küşadı. Hususi 
kualar ican. 

SUPLEKS 
,. EN İYİ 

TIRAŞ BIÇAGIDIR 

Dr. Celal Tevfik 
ZUhrevi ve idrar Yolu 

Hastalıkları Mntehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2 • 6 

Ctlt ve xUhrevt ha!ltalaklar Mlltehuaıaı 

DOKTOR 
()mer Abdurrahman 
1ııtanbul .!mraıı ıührevlye 

dispanseri Sertabibi 
Ankara caddesi ikdam Yurdu 

kaşisıoda No. 71 
?M&M' 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp 

Neşriyat Müdüril ı Selim Rai'IP 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diı 
Macunudur. 


