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Ziraat 
Bankası 
• 
işe Başlıyor 

l TÜTÜN iNHiSARINDAN ŞIKA YETLER VAR 

Kavalalı Hüseyin Bey 
De Bunlardan Biridir 

Bir Şakadan 
Çıkan Çocuk 
Cinayeti 

Buğdayların Köylerden 
r oplanması için yeni 
Teşkilat Yapılıyor Halbuki Yardım Esası Kabul Edildi 

Diln Fincancılarda, Hkiz 
yatlarında Ali atlı bir çocuk 
Yani isminde diğer bir çocuğu 
vurdu. Yaninin vaziyeti ağır 

olduğu için hastaneye kaldı
rıldı. Ali İranlıdır. Vak'adan 
bir gün evvel Mustafa atla bir 
kahveci çırağı ile şakalaşırken 

Ankara, 3 l ( Hususi ) - ı· 
Buğday meselesi hakkında İk-- l · r 

bsat Vekaleti tetkikat yapı

Yördu. Vekllet tetkikatını bi
tirmiş, fakat henüz müspet 
•eya menfi bir karar verme· 
llliştir. 

' 

Ziraat Bankası ldare Mecliıl 
lc3ylüden alacağı olan beş mil· 
Yon liranın yerine buğday al· 
lllayı kafi surette kararlaştır
dı. Alım fiati henliz tesbit 
edilmedi • Köylünün, borcuna 
mukabil vereceği buğdayların 
tVb!ması ve depo dilmesi için 
)'eni teşkilat yapılacaktır. Tütüm1 bögle bin bir zalımetle getiştirigorlaf 

Ziraat Bankaaı bu buğday· 
ları sattıktan sonra kir edecek 
olursa bu karı köylüye vere
cektir. 
· Eğer bu tedbir kaylünUn 
ftZİyetini tatmin etmezse lkh· 
pt VekAleti Millet Meclisi 
açılıncıya kadar yeni ve başka 
tedbirleri ihtiva eden bir kanun 
liyihası hazırlıyacaktır. 

Maaş Yoklaması 

Yarından itibaren Yok
lama Başlıyor 

· Mntekait, yetim ve dul ter
tibinden aylık alanların altı 
aylık yoklamalarına yarından 
itibaren b~şlanacaktır. 

İstanbul, lzmirde ve diğer 
ıehirlerimizde satılamıyarak 
tücarın elinde kalan Keçen 
senelere ait mühim miktarda 
tUtlin mahsullinUn, Tütila inhi
sarı tarafından mubayaası ka
rarlaştı. Tiltnn İnhisarı, bu 
ttltüoleri satın almak için ev· 
velA teıkil edilen heyetler ta
rafından tütünlere kıymet tak
dir ettirmekte, sonra bu kıy
met üzerinden tütünleri almak-

tadır. Fakat slSylcndiğine göre 
kıymet takdiri bazı tik!yetleri 

mucip olm~tur. Şimdiye kadar 
kıymet takdir edilen tütünlerin 

bir kısmına değerinden çok az 
kıymet konmuıtur. Sahipleri 

bu kıymete itiraz etmiştir, 

Fakat Tütün inhisarı bunu 

nazarı dikkate almıyarak ••
cak bu kıymet üzerinden para 
vereceğini bildirmiştir. Bu yGz

den İzmir, tUtUn tacirlerinden 
biri. İnhiıar idaresi aleyhine 
bir dava açmııtır. Şellrimizin 

maruf tütün tacirJerindon Ka
valalı Hüseyin Beyin de mU· 

bim miktardaki tiltünler:inl 
TliUin İnhisarının mubayaa 
etmesine karar verilmiştişti. 
inhisar İdaresi bu tütünlere 
de gayet az bir kıymet takdir 
etmiştir. 

Haber aldığımıza göre Hil
ıeyin B. İnhisar idaresine mü
racaat ederek tütünlerine c
niden kıymet takdir ettirilme
sini istiyecektir. 

( Devamı 7 inci sayfada) 

Nevyorktan ls-i 
tan bula 49 Saatte 

Tayyareciler 
Abide Önünde 

1 - Sefir Mlst~r Groo, 2 - Taggarecl / 
Boardman, 3 - Taggarecl Polando 

Geçen aab gllnO Nevyorktan hareket eden 
Anıerikalı tayyareci Boardman ile Polando 
dnn saat ( 13 ) n ( 1 O) i'eç• Y eıilköY. tayyare 
bıeydanına inerek Nevyork ile İstanbulu 
~~~~n ~ 4~84) ~i~ik ·-mesafeyi (49) ıaat beş 

1 

Birçok payıtahtlafa uğnyarak Avrupa 
etrafında büyiik bir tur yapıp ıehrimize gelen 
Jeneral (Degois) nun riyaseti altmdaki Fransız 
hava filosu pilotları diin Tayyare Abidesine 
giderek hava kurbanlarımızı selAmlamışlardır. 

Tayyareciler bugün Eskişehre gidip akşam 
dönecek ve yarın Atina a hareket edecelc-

Yani geçiyormuş. Mustafa de
miş ki: 

- Ali sen kabadayı değil
sin. Git bir tokat at bakayım. 
Ali hemen Yaninin üzerine 
ablmış, bir tokat atmış, Yani 
mukabele etmiş. Bu ıefer Mus
tafa alaya başlamış: 

- T o katı attın amma ce-
vabını da aldın. 

Bu sefer Ali deli gibi olmuı, 
tekrar ileri ablmış. Bir tokat 
daha vurmuş. Cevabını almış 
ve bu sefer çakısını çekerek 

Mecralı Yani 
Yaninin göğsüne ıaplamııtir. 
İşte bu facia böyle bir cahillik 
alayından çıkmıştır. 

Mekteplere 
Girmek İçin 

Mekteplere girmek iıtiyen 
talebe için sorulan suallerin 
cevaplarını veriyoruz. Bugün 
Ticaret mektebine ait suallere 
cevabımız ve girme ıartları 
altıncı sa. ı · ımızdadır. 
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Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
~DunJ.ıil nüshadan Devam ! 
Efen diler; Beyoilunda bir 

Ttirkuvaz binası olduğunu 
hepiniz bilirsiniz. Sizi namus 
ve şerefimle temin ederim ki ben 
budakikada dahi bu binanın 

sahibi kim olduğunu bilme-

Şehrin Servetini Saklı
yan Alaturka Banka 

Btıdest•nin lcıgmetli &a'llllılc dol• 61r mtılız•nl 
Kapısının üzerinde Bizanslı- 1 

lann kartal arma1ını taşıyan 
(iç Bedesten) in niçin yapıldığı , 
en salAhiyettar tarihçiler için 
bile bir ıır olmuştur. Fakat 

lstanbulun fethinden sonra 
neye tahsis edildiğ, şimdi ne 
için kullanıldığı malumdur. 

(Bedeatanıatik) in en iyi ta
rihini ve geçirdiği inkıJAplan, 
geceli, gUndüzlii tam (61) ıe-. 
nelik ömrünü dev cilsaeli bina 
albnda geçiren Bedesten Bö
lilkbaşun, bugünUn ve belki 
tarihin en namuslu adamı olan 
ihtiyar ve fakat zeki Osman 
Efendiden dinliyelim. 

Osman Ef. diyor ki: 
- 61 aenedenberi lıtan-

bula uğrayan bütün seyyahlar, 
tarihçiler ve müsteşrikler mut-
laka beni gördüler. Onlar - Bekçi Osman 1:.J. 
benden, ben onlardan bu bi- recesini aşmadı. Buruı için 
nanın niçin yapıldığını sordum. dört ihtimal söyleniyor: 
Hiçbirimizin bilgisi ihtimal de- (Devamı 6 ıncı aayfada) 

Cuma l~1ünakaşalarz l 

Kadın - Beni plaja niçin götür müyorsun? lstanbul gibi 
--~ ·~:ı....__.__~~~·--..ı...;;ıı._c.__.__ ________ ...___.~---------" 



SON POSTA ~ğusıoı 1 

(&&m~ı~~-•~A~•~l_L~i~-•~A~•~·~··~L~B~•~--- ~G~~ ThrW 

Ağır Faiz Ve Türkiye Vahit Bey Kendisini ~on _, Mısırlılar 
Hal!:.?.~~!.,~.~~~~~ Ve Almanya , •• ı angınua Türk Tütününü Pahalı 

Ticareti 1 N i ç i n o 1 d Ü r d Ü ? f Kasit Yok Buluyorlarmış ditimt. bir haber tefeci• 
litf n Ye falzcllitln tah•· 
aeri idi. O haberde (250) 
kurutun Gç aeae içinde 
aHıl (78) Ura oltlatu bay· 
retle okunu7orda. Falıci

Uk fakir haUu ... n •lt
•lt bir derttir. Bakınız 
mGraoaat ettilderimtı bu 
•eaele hakkında neler 
MSyllyorlar ı 

...... Feltm L (lıRlek•WW .... 
ılJedea Şehudebqı Emin Nı.ırettln 
•ah.ııe.ı J) 

- Azizim buna faizcilik. 
tefecilik filAn demeyiniz. (Öden· 
mea borca girmek) deyiniz ki 
dotru ol1Un. lkbaadi buhran 
neticesinde halk, bilhassa mü
tekaitlerle eytam ve eramil 
sıkıpk bir vaziyete dl11Dyorlar 
ve ellerindeki yeglne ıenet
leri olu cOzdanlannı tefecilere 
l'ötllrtlyorlar. Biraz para alı
yorlar. Fakat kendilerine 6yle 
bir Hnet imza ettiriliyor ki, 
bir daha borcun altından kalk· 
mamn lmklnı yok. Milli bir 
mOeuue veya banka bu işi 
J•paa, fulada faiz alıa acaba 
olmaz mı? 

C..al L ( EJ'lp KltGpane kUfı· 
ımtda 47) 

- Bizim tefecilerin faiz 
lıeaaplannı halletmek hususun· 
da eldeki hesap kitaplarının 
faizi mürekkep fasılları bile 
izharı aczeder. Bunlar kitabın 
fais fulından çıkar da riyazi
yenin (azam namütenahi ) bap
larJDJ allkadar eder. Bu yıkıcı 
faizciler hakkında çok biaman 
Te tedit ahklm iıter ki yola 
.-.ı.mıer. Bunlar 6yle talimat
name ile filin akıJlanmazlar. 

Jt-
...... H. (C.ncl •eyd-ı rllnılSrmeıı: 

.. kak 12) 

- Sılunb ve ihtiyaç çok fe
na bir 19ydir • Allah kimseyi 
bizim tefecilerin eline dliJür
maln. Mut cllzdanlannı bir 
defa elleriae pçirdiler mi? Kur
taralNllnea qkolaun. Kitaba 
a7clarulmut uzun bir kljı t 
ima ettirirler. Burada çqit 
pıflt faizler, t-ımiaatlar, harç
lar ftl aaireler •ar. Bu İfİ Em" 
lliyet aanclığı llzerine alaa ye
timi.in, mltekaitlerin, dulların 
tok aevabmı k•z•nır. .. 
~L ...._. cadclatt• 

- Sıkınbya dllfmlf Te bir 
Malgdan filAa l.tikru yap-
..., ateaan Ye ellerinde ml
ced.ırat n altmlan bulunan 

Ticaret Odasına l'elen bir 
Tediyat Meselesınde f --- - - Fakat Terkosun Su Bu- rapora nazaran geçen sene 

1 Sabık Düyunu Umumiye Mektunı-usunun M ela T acirlerimiz çin T eh- rY lundurmadığı Da Anla- ısır Çin ve Japon tOtünJeri 
like yoktur İntihan Söylendiği Gibi Maişet Darlığı tıldı, Halk Dava Açacak çok aatılmıtbr. Mıaırblann bu 

Değil, Asabi Bir Buhran Neticesidir - ttttlnleri tercih etmesinin ae-
Almu buhranı, Uk gQnler· J Evvelsi gtia Fincancılar yo· bebi ıudur: Çin ve Japon tü-

de harici plyualardald tica· Etki Otiyunu Umumiye Mektupçusu, Barut lnbiaan idare kutunda Salto ve Franko tlaleri, TGrk tnttbalerine na-
retimizi laiısedilecek d••ecede --Ld 1 d kkA d zar•... daha adı'dir •e tabii 

H b Bo .. Meclisi Reisi Vahit B. dün sabah saat 5,5 ta Taksimde Sıra· 11UU1 am annm il nın aıı .... " 
aaramııtı. am urı numda çakan yanıın 6ç dl\kklnı yak- daha ucuzdur. Fabrikalar, pi-
fındık fiatları dliftO' ytlnleri- servilerde oturdup Grcvya aparbmanının dördllncO katındaki taktan soma 16ndtlrüldl. Bun· yasaya ucuz cigara Çlkarmak 
mizin mllfterifi ualclı Ye bu dairesinde ağzana klll'fun sıkmak ıuretile intihar etmittir. da bir kasit olduğu da iddia için bu tiltftnlcri tercih et· 
yüzden ihracatçılar endiıeye Vahit B. bir sene evvelisine kadar Güzel San'atler Akade- olundu. Dnn Müddeiumumi mişlerdir. 
dllttfller. Hatta, buı tacirler, . . d ıı· l'k d B d . t'f t k til Muavinlerinden Necmettin B. 
Almanyaya mal ihraç etmekten mısın e mua ım ı yapıyor u. ura an ıs t a e me ıure e Devlet Bankasmda 
btle çekindiler. Alman banka- ayrılmııb. Barut inhisarından ayda (400) liraya yakin bir maat bir fen heyetile beraber yan· Devlet Bankaaı latanbut Bilro-
1 d. til · rın yerinde tetkikat yapmıı arının te ıyatı ta etmesi almakta idi. Son zamanlarda bu maaş hakkı huzura çevrilmif, suna Demiryolları idaresi Muha· 
·thalıt k bil t d' ve enkaz altında kalan Franko ı a mu a para e ıye- ayda (150) liraya inr:ıiştir. aebe MildürQ Ahaen Beyla tayiDl 
sinin bükümet tarafından biraderlerin kasasım çıkart- haber veriliyor. 
menedileceği korkuaunu Ter- Oç Mektup Yazdı Vahit Beyin Hususi Hayatı mııtır. Mağa:ıa (80) bin liraya Edebiyat Fakültesinde 
eli • Bu korku burtıne kadar Vahit B. diln gece odaaıo:ı Bunun için cesedin moria siırortalı idi. Yandığı zaman 
devam etmektedir. Fakat t'kt il kt ı·rinde (191) bı'n lır' alık mal Riyasete intihabı Darülfünun geç ı en sonra ç me up nakline lüzum görtilmiyerek r-
dtın Berlin Tı'caret Mllmeaail- b 1 d l Divanı tarafından kabul olun• yazmıştır. Bunlardan birisi defnine ruhsat verilmictir. u unduiu tesbit e i miştir. Ed b' F kül R 1 liöimizden ihracat ofisine gc· p l' M d · · d" v • " mıyan c ıyat • " teal el• 
•· 0 11 ti ürıyetıne, ıgerı Vabı·t Beyı'n bıısusl se"eti Çıkarılan kasa içinde de (50) K" ül" d E t B • · len bir haber, bu korkunun opr u za e ua eyın yerın• 

tesirlerini aultmıfhr. ihracat elyevm Mısırda bulunan avu- ve emlaki vard.r. Az para al- bin liralık tahvilltla (4800) yeni intihaba kadar felaefe mü-
katına, ilçüncüsü de ailesine b liralık Türk parası ve bir derriıi Şekip B. vekalet edecektir. 

ofi.i, Almanya ile olan tica· hitap etmektedir. Polis Müdü· mıt olması intibanna ıe ep 
retimizin tediyat noktaımdan riyetine bitap eden mektupta olamaz. Sö1lendiiine g6re miktar altın ve gümüş meskG- Belediye Memurları Arasmda 

V b. B 'ki d b · klt bulunmuıtur. Paralar kıs· zarara uirayıp uğramadığını intihar ettiğini ve bunun için a ıt ey ı aen en en Belediye memurlarından bir 
sormUftu. hiçbir kimsenin mes'ul tutul- nevreıteniye mllptell imif. Ara men yanmlf, ve kısmen de k11mı tekaütlük talebinde bulun• 

Diln ofise bu buıusta mns mamasmı, avukatına da evkaf ııra teessür eıeri g6sterir ve a&r&rmlfbr. Bunlar değiıtirile- muttur. Bunun Hbebl atuatostu 
tacel telgraf]. gelen malAmata . 1 • . • • • ti "I B buhra bilecek bir haldedir. Kuada itibaren tekaGtlü""'n bareme aöre 

u ış erınm tanzımını yazmıştır. ua erce ag armlf. u n •"" • 
n••••an, ı'thallt •e ı"bracatın , d6-'- f • in •b k d bu kadar tahvillt ve para yapılacatının mukarer olmHıdır. ...... " Ailesine de töyle yazmıştır : ıse uall ecı ti ara a ar 
tanziminde mtlesair olacak "Bugün almakta olduğum para gitmiştir. çıkmUJ yangında kaıit olma-
tediyata dair Alman hftk6me· çok azdır. Bununla ıizin refa- Vahit Bey Harbiye Mekte- dığını g6stermittir. Mnddei-
lince ittihaz edilmi.. biırbir h t · d · • · · · umumilı'k aynı' •.amanda terkoı 

" T mızı cmın e eınıyecegım ıçın binden çıkhktan sonra arklnı -
karar yoktur. Ticari muame· ·· il ·· b' 'l · · f t•ı muslugu" nda su bulunmadıgıy nı yuz nuze ır nı e reısı 51 a 1 e harbiye kolagy ahg" ma kadar 
leler yine eskisi gibi cereyan de bakamıyacağım. Ben intihar da tesbit etmiıtir. 
t kt d. B h t t · yükşelmi~ ve Harbiye Mekte· e me e ır. u usus a acır- ediyorum. Oğlum sizin maişe· c;. -r Bu huıusta belediyenin na· 

!erin tereddüt etmemesi lizım- tinizi temin eder. " binde de hocalık etmiştir. Eski zan dikkati celbedilecektir. 
dır. ihracat ofisi bu haberi Vahit Bey otom3tik bir Na- Müzeler Mlldürll merhum Ham· Ayrıca dilkkin sahipleri 4: 
derhal al~Uladar tacirlere bil- aant aoancasile intihar el· di fteyhı kızile evlendi~ten 
d e hukuk mahkemesine müracaat 
irmiştir. miştir. Kurtun beyninden çık· sonra Hamdi Bey kendisini ~ edeceklerdir. 

Bir Muallim 
Havaya Yedi 

Sılih Atmış 

El 

Sabanca mektebi muallim
lerinden Ali Rıza Ef. isminde 
biri Taksim abideıi önllnde 7 

el aillh atmıf, yakalanmışbr. 

ellerine dilf üyorlar Ye soyulu
yorlar. Mütekaitler de böyle .• 
Bence ı.amanımız ar umanı 
detil, ktr zamanıdır. Ellerinde 
rehialik mallan olanlar bari 
bunlara alracaat etaaemeliciir
ler. Tamamlf bank•la•. uaclak- : 
lar Yar. Oradan istikraz ede
bilirler. Zan!b mütekaitler 
için de bir bankama ikraz 
muamelesi y•psa nekadar iyi 

tıktan sonra tavana saplanıp istila. ettirerek Dtıyunu umumi· 
kalm•şbr. lntiharmdan az evvel ye ıncktupçuluğuna geçirmiştir. 
kırmızı kalemle bllyük bir Vah t Bey iyi tahsil görmnş, 
kağıda iri harflerle ıunlan ya- Almanca ve Fransızı:a liıanla
zarak karyolasının baı ucuna rını ana lisanı kadar kuvvetli 
asmışbr : ılfJ:!<f ve yazardı. Mtlzenin 

"Yere dü~en tabancam oto- b~ rehberlerini kendisi ha· 
••tiktir. Bir mütehassıs tara- 11;& ışbr. Apollo, ıınaat, aı· 
fından yerden kaldınlsan. Elife naatı nefiıe tarihi gibi telif ve 
alanlara da zarar etmesin.,, 

intihar tabkikabnı Müddei- tercüme kıymetli eserleri vardı 
umumi Muavinlerinden Hakkı (55) yaşında idi. 
Bey idare etnı.İf ve tavana aap- Cenazesi bu aabah saat on 
}anan kul'fUD çıkanlmıt ken- birde evinden kaldınlarak Ra
di tabancasımn ku11un~ oldu- meilibiaanna defnedilecektir. 
ğu anlqalmıfbr. Y azılann da Müıe idaresi yirmi memurla 
keadi el yuım olduğu teabit ı defin merasimine iftirak ede-
eclilmiftir. cektir. 

Tavla Kavgası 
Bir Otel Katibi Ar

kadaşını Yaraladı 

Sirkecide Osmanlı kahTeain· 
de karşılıkla tavla oynıyan 
Şark Oteli kltibi Ali Te ar
kadqı Zeki Efendiler bir ara
lık kavgaya tutuımutlardır. Ali 
Ef. kavı anın kızıttığı bir za
manında bıçağını çekmif ve 
arkadqtm sol b6jrüııden ajır 
surette yaralayıp kaçmııhr. 

Denize DökUldUler 

Yerli Pulluklar 
Tuila taciri Hasan Rahmi 

SığJr Vebası Kalmadı Beyle kltibi Yala,p Ef. Dervif 
lkbaat Veklleti memleket 

dabllinde pulluk yapanlara 

Rekabet Fenalaştı 
Vapurcular ara•ındaki reka• 

bet ıon günlerde çok muzır bir 
tekil almııbr. Evvelki •Gn Hop .. 
ya kadar bir bilet yüz kuruta 
keailmittir. 

Sutçular Cemiyetinin 
DüşUnceleri 

SütçGler ceml79ti •it ..... 
•Hafa bir ~fit elbl•• st1•..,S 
muvafık bulmaktadır. C.mi,.t 
bileli •it utan .OtçGlerin halk 
tarafından ihbar eclllmulnl de 
latemekte, bu ~bllerln t.cdye 
edlleeelderlal blldlrmektecllr. 

Karadanizde Bir Kaya 
Karadenizd~ 11,25 anı timall 

ve 29,30 tulu tatldde pmllel' 
lçln tehlike teıldl eclea yeni bir 
kaya buluamtlflm'. 

T avfik Bey Geldi 
Riya.eticGmhur Umaml KAW.I 

Tnffk Bey • Ankua4aa .... 
rlmize relmlf, YalOYaya sltmlftlr• 

Buğday istihsali Azaldı 

.. del• YU iri te fedlerin olar. 
prim vermek için bir talimat· 
name hazırlamıştır. 

Anadoluda ııAır Tebası ta· isminde birinin aandalile F ene· 
mamen izale edilmit ve ıehir- re giderlerken sandal devril
ler aramnda hayvan sevkıyatı 1 mif, ~il de denize d6ktllmlf-
başlam1ttır. ler ve kurtarılmıtlardrr. 

Y apalaD IOD bir lltatiatip 
nazaran bu sene dlnJ& bat
day lstihullb 11 IDllJo• .. 
noksan olacaktır. Çlnkl pçen 
HDe mahsulOnl ıat&IDIJ&D çift
çller bu 1ene lmm• -'1111 
yapmamıtlardır. 

c 
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1 Ağustos 

Her gün 
( lktısadi 
Buhran) ın 

1 Reçetesi 
1...:.:. Yazan: CEVDET SALiH 

7 
Şimdiye kadar yazdığımıı 

(6) makalede ikbsadl buhranı 
teşhiae, tahlile çalışbk, içtimai 
•e iktısacli bayabmızdakl 
•hcnbizJiğin, hep memleket 
ıınıflan arasındaki iktıaadf 
~uyazenesizlikten ileri aeldi· 
aını izah ettik. 
la Bugün yazılarımızın ikinci 

llDJDa geçiyoruz. Burada 
nıeaıleketin ikbsadt vllcudunda 
Yapılacak ameliyatın esas hat
lannı ç.izeceğiz ve hastaya veri
lecek ilAcın reç~tesini yazacağız. 

Biz, bu yazılarla, meseleyi 
İsasından hallettiğimize kaniiı. 
. steriz ki kanaatimizin gerek 
tsabetini tasdik, gerek aksini 
iddia eden hükumet adamlan, 
Millet Meclisi Meb'usları, Da-
Jillfünun müderrisleri, iktısatçı-
arımız vatanın bu en mühim 

meselesine dair sarih ve sami
nıi fikirlerini beyan etsinler. 
Meseleyi etraflı surette milna
kaşa etsinler, hakikati kapayan 
bulutlar bu suretle kaldırılarak 
güneşin nuru memleketi aydm
latsın, Türk vatanı, dünyanın erı 
lllaınur ve refahlı bir yuvası olsun. ,.. 

Reçetemiz , 68 maddeden 
ıntırekkcptir. Bu 68 madde; g .. 
rek hükumet bütçesinden, g .. 
rek inhisarlar ve şirketlerden, 
Ye gerek belediye ye TilAyet 
bütçelerile diier mllesseaattaD, 
eıhabı cmlAktan, banka faiz
lerinden, nakliye ve aigorta 
tirketlerinden yapılacak umu
mi tcnzilit mikarına göstermek
tedir. icap eden maddelerin 
albna esbabı mucibe yazılmııhr. 

Umuml blltçede yapılacak 
tenzilAt (40- 50) milyon lira 
raddesindedir. Fakat maqat 
ve maaarifab umumiyede ya-
pılacak tenzilat, daha fada 
olacağından bütçenin tevzini 

SON POSTA 

Sn sta 'nın Resimli ~ Nanıus 

l - DnrnsU en dotru aiyaaettlr. J 2 - Zengin olmaktansa 
olmak daha iyidir. 

namualu 3 - Nana ·~ kadar bilyük servet 
olamaz. 

•• •• 
BUGUNUN TELGRAF HABER 

HAFRiYAT 
A 

Emin Ali B. Komiser 
Tayin Edildi 

Ankara, 31 (Huıual) - Ta
rihçi Emin Ali Bey Alipr 
tarafformda yapılan Hitit uan 
hafriyata komlaerligine tayin 
edildi. 

Taziyet Beyan Edildi 
Ankara, 31 (Huaual) - Nor

veç l.tanbul komolosu M. 
Kolmodinio aon tayyare kazuın
da ölmeai üzerine Hariciye Ve

klleti namına Norveç aefaretine 
taziyet beyan edildi. 

TUrk • Rus Mukavelesi 
Ankara, 31 (Husuai) - Son 

TOrk • Rus ticaret mualıecleti 
mucibince Sovyetler fU ,na~ 
ferde memleketimizden muba-
yaata baılıyacaklardır. 

l Adliye Vekô.letinde Matbuatı 
* * .. Tetkik Bürosu Teşkil Edilecek 

Ankara, 31 (Huauat) - Yeni Matbuat Kanununun tatbik 

aahuına ~rmeaile beraber Adliye VekAletl gazetelerin neırl· 

yabm adım adım takip edecektir. 
Tetkikabn aıkı bir surette İCl'aaım temin fçln lstanbul MOd

deiumumiligiae merbut huauıl bir bDro teşkil ve gaıetelerlı.ı 

aqriyatı burada kontrol edilecektir. Bu büroya dört müddei· 

umumi muavini memur edilecektir. 
Diier taraftan Vekllet Ceza fılerl MildUrlnğUne merbut 

olarak yeni bir Matbuat tetkik bllroıu ibdu edilmesi de dn
fftollmektedir. Bu bOronun lmirl Ceıa itleri MildUr Muavini 
un•anile çalıpcaktır, 

Nevyorktan fstanbula 49 Saatte 
).S i}I 

( a .. tarafa t laol 1&yfada ) timiz takdir biuf' tayyareden 
Amerikala tayyarecileri, yere iner inmez ıanki bu mu-

ı AG • 
1 

Bu Sene İki Milyon 
Ağaç Dikildi. 

Ankara, 31 ( Hususi ) -
Ankarada bir Ağaç Koruma 
Cemiyeti vardır. Cemiyetin ga-

yeıl ağaçları çoğaltmak, cins
lerini ıslab etmek, halkte ağaç 

muhabbeti uyandırmak, ağaç
lan tahribattan vikaye et-

mektir. Cemiyet Anadolunun 
hemen her tarafında ıubeler 
açmıştır. Şubeler ağaçların 
vaziyet, miktar ve mahiyeti 
hakkmda raporlar gönder
mektedir. Şubelerden gelen 
malftmata göre bu sene zar
fında ( 1,094,859 ) ağaç dikil
mlftlr. Bu miktarın ( 178000 ) i 
Bileclkte, ( 167000 ) taneal 
Boluda dikilmiştir. 

Muhafaza İşi 
Askeri Teşkilata Göre 

Sayfa 3 

!v!ünderecatımızın çok
luğundan dercedileme-

. '. 
n11şLZr. 

Dil Anketimiz 
Dil Encümeni lrnpandı. Fa

aliyetine hangi şekilede de-
vam edeceği belli değil. Esa
sen dilimize ait birçok mese-
leler, encUmenin varlığına rağ
men, cvve ce de halledilmemit 
ve birçok mllnakaşalarm önll
ne geçememişti. 

Biz, dilimize ait birtoll 
meseleleri aydınlatmak için 
bir anket açtık. Bir muhar• 
ririmiz, alakadar ve müte-
hassıs kimselerin fikirle-
rini toplamaktadır. Bunlar 
yakında derce başlıyacağız. 
Fakat, bu arada, memleketi• 
mizin biltUn Türkçe ve edebi· 
yat muallimlerinin fikirlerini de 
neşrctmiye amadeyiz. Bu 
muallimler bize milmkOn mer-
tebe veciz mlltnlealannı, resim· 
lerini ve adreslerini gönderir-
lerse dilimizin tekAmillil namı• 
na kendilerine müteşekkir ka
lırız. 

Dilimiz için ıorduğumua 
sualler şunlardır: 

l - Alfabede, imli kai
deJerindo ve gramerde tadili· 
ta taraftar mısınıı? Ne gibi? 

2 - Eski Türk dillerinden 
Çagatayca ve Uugurcadan bg. 
gllnkll dilimize kelimeler alın
ması milmkon mDdllr ve llzım 
mıdır? 

3 - ilmi ıablahlann Arap
ça ve Acemceden mi, Yun~ 
ca ve Utinceden mi alınmasına 
taraftarsınız ? Nf çin ? 

4 - Dil meselelerinin tet
kik ve mllnakaşası için bOtlln 
alikadarlardan mllrekkep bir 
kongrenin toplanmuını faydalı 
bulur musunuz 1 

müıkül olmayacak, bilikiı daha 
kolay olacakbr. 

Ankarada Sıcak 
Hele Otobüsler, Bir 
Başbelası Olmuıtur 

y efilk6ydo ııazetecilerle hO- uzam seferi onlar yapmamıı 
kQmet erkAnı, Amerika ıefa- gibi zinde glSrllnmeleridlr. 
retf memuplan, Tayyare c.. Yalnız uzuıı bir yolculuk yap· 
miyeti mOmessillerl •• birçok hklarma delAlet eden birkaç 
zeTat karfılıyarak selamlayıp gUnlük sakalları •• tayyarede 
alkqlamıılardır. Tayyareciler, aiydikleri biraz hırpalanmıı 
yen iner inme& btıfeye g,6~· elbüelorinden baıka bir emare 

5 - Daimi bir dil encOme
nino ihtiyaç Yar mıdır? Bu ene 
cümen kimlerden mllrok.kep 

Tensik Ediliyor olmah, nerede ve nuıl çaı... -- 1 malıdır? 
68 maddenin tatblkı demek, 

bayab yüzde elli derecesinde 
ucuzlatmak demektir. Maiıeti 
umumiye ynzde elli tenzil 
edilince, maaıabn dahi yüzde 
elli tenzili caiz ve mllmkGn 
olabilir demektlr. 

Çünki maiıeti umumiyedeki 
mnsraf tenıil edildikçe, hali 
hazırdaki maişet ile maaşlar-
dan yilzde beş nisbetinde bfle 
lenzilit yapmak dojru olamaz. 

68 maddenin tatbikı, (120-
140) milyon liralık bOtçe demek-r· Şu kadar ki (68) maddenin 

•nuniyeti tahakkuk edince 
paramız kıymet kespedecek, 
lngiliz lirası ( 1030) kurut tan 
her ay tenezzül ede ede bir 
ıene sonra (500) kuruıa ine-
necektir. Çünki paranın kıymeti 
kuvvei iştiraiye8ile mlltenasip 
olacağından hakikati halde büt
çede bir tenzilat yapılmamıt 
olacaktır. 

Çünki 200-100 == 20 rakamı 
ile 100 - 5 == 20rakamı müsavi· 
~ir. BugünkU ( 200 ) milyonluk 
Jıra altın hesabile (20) milyon 
olduğu gibi bu maddelerin 
tatbila halinde ( f 00 ) milyon 
liralık bUtçe de (20) milyon altın 
demektir. 

Pahalı hayata kar~ı memur
lara verilen bugilnkU zahiren 
fazla maaşa mukabil, ucuz ha
yata karşı memurlara verilecek 
Yarınki zahiren az maaş ara
sında hnkiknti halde bir far 
olmıyacaktır . 

Fakat bugUnkU pahalı hayat 
halinde, halkın çektiği ısbrap 
\'e sefalet, yarınki ucuz hayat 
karşısında tamamilo mUndeff 

Ankara, 3 J (Huaual) - Aıa· 
karada sıcaklar çojalclı. Ha-
raret gölsede ( 35 ) dereceyi 
buld~ Ankara bllhuaa aıcajı 
tadil edecek hiçbir •uıtaya 

rillmfltler n bir t•J arzu edip fÖH çarpmıyordu. 
etmedilderı ıorulunca ıu c... Kahramanların Beyanatı 

Ankara, 31 ( Huıuai ) -
Gnmrük muhafazasının askeri Bir Facia 
tqkillta fÖre yeniden vücuda 

vabı Yermltlerdlr: 
- O kadar qıı ki.. Nevyorkla latanbul ara11n-
bd haYa kahramam dald ı•niş mesafeyi bir ham· 

bira aonra latanbula bar... lede geçen kahramanlar fU 

getirilmesi hakkında hazırlanan Bir Adamcağız Sekiz 
kanun bugDolerde tatblka Metreden D .. .. Ôld .. malik olmadıiı lçJn herkea 

ter içinde ve bitki• bir hal
dedir. BuFtn Ankara ıakiale
rinfo en bUyllk 11brap •• 
dertleri bu aacakta mlteaffln 
ve hurda otoblslerle ıeyals.at 
etmektir. Yenifehire itllyoa 
otobüsler iatiana celiline diier 
otobüsler bir cendere, bir 
mikrop yuvası, Ankara halkı· 

bqlanm1tbr. uşup U 

Teşkillt bu aene yalnız Nifanlqında Tetyildye cac:l-ket etmiflerclir. lııı ziyaret• tözleri ıöylemiılerdir : 
lerilli Amerika aefaretin• - "TOrkiye hakkında çok 
upayarak yapmıılar, aon• iyi ıeyler itilmekte olciuğumuı 
ra Perapalaa otelinde buır- için yapacatımıı bOyllk aeferin 
lalWI dairelerine ıitmiflerdir. latanbulda oihayetlenmesinl ar
Şimdiye kadar Amerikadaa ıu ettik, •• Tnrkiyeyi g&rmiye 
Amıpaya yapılan ha•• aefer- ıeldik. Bildiiiniz aibl ..ıı 
leriaha bir kaçı ıeçmediji Y• KfuıO albda Ne•yorktan hare-

cenup hududumuzda yapılacak, deainde oturan Möay& Luka
sonra diğer hudutlara te,mil nıa UJ&iı Ahmet Ef. pea-
cdilecektir. cerenin perdesini asmak ltter-

8 ken ayağı kayarak 8 metredea 
Otnn muhafau memurlan sokağa dOtmUı ve ağır auret• 

bir Jiya teşkil edecek, alay, te yaralanmıfbr. Ahmet El 
tabur ve b&lllklere aynlacak kaldırldığı Sıhhat yurdun~ 
ve bir kumandan tayin olu- biraz ıonra ölmllfttlr. 
nacakbr. RiyaseticUmhur Orkestra11 bımlardaa pek UIDlD evvelce ket •• Bahrimuhltl irfanda itti-

( 
tayin edilen hedefe ybı) kametinde katettik. 

Ankara, 31 Huau.r ) - olduklan nuan dikkat• ah- Çarıamba -"oO 3 te lrlu- ,ebre attık. Ondan aonra dot-

nııı bir baıbellsıdır. 

Maarif Veklletf, Riyaaetlclm- d •.. ru l.tanbula geldik. Balkanlar-

h k t k dl mri 
nıraa Amerikan tıwwarecUe- anın V alentle ıehri yakınından ur or es rasının en e ne 11 da fena halde yağmura tutul-

verilmeai için hir kanun buır- rinha bu muvaffakıyetlerinha ıeçtlk ve Parla lberiaden ı•c• duk ve ıılandık. 
lamııtır. LAyiha Milli MOdafu ehemmiyeti daha siyada artar. uçtuk. Maamafih Pariae atmak 
vekAletince tetkik edilerek Bu adamlara karp duyrbJlec.. tlıere alc:Ljımıı guetelerl yine yanımızda başka elbisemiz-
Heyeti Vekileye aevkedilmiftlr. de olmadıia için bu ıalanma 
L~lli~ Mecl~~gelttek de~ r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Wdm~n~~hna~d~ s~ 
resinde kanuniyet keapedecek • • • • "" yahatimizden umumiyetle tikl-
olursa orkestra .. Riyuetictlm· ister inan, ister inanma I yet• bir Hbep yoktur. Şimdi 
bur Filarmoni heyeti" lımlnf bini' banyodan sonra uykuya 
alacak ve daha ziyade lnkftaf Geçen alCfAm Fmcanca-1 çqme açılınca Hatla itle- çekileceğia. Herhale Perapalu-
e decektir. larda bir yanı•• olda. di§inl bildirdiler. ta banyo yapmak Bahrimuhit-

MUruru zaman Yok itfaiye ıeldi. Borularcb Fakat Terkoı Şirketi bu te banyo yapmaktan daha fyl 

Ankara, 31 (Husust) - Ba
rut irtişası meselesinde maz-
nunlar mllruru zaman lddfa 
etmişlerdi. Bunu tetkik eden 
Ankara Ağır Ceza relalltl 
milruru zaman olmadığına 
karar vermiştir. 

olacaktır ki, bu, m mleket için 
aılm bir refah ve 5aadet de-
mektir. 

68 maddeyi yanndan ltiba· 
ren derce başhyacaj'IL 

ıu bulamadı. Yanıını Yak· aarih vak'alara rajmen olu ıerek,, • 
tinde ıöadilrmek milmkDa yangında au bulundujımu Tayyareciler ıehrimiıde 3 
olamadı. Oç dört dUkkln iddia ettf. alln kadar kalacaklar ve aöy· 
yandı. Fırkaca Terilen karara lendiğine ıı>re buradan Japon-

Gaıeteler Terkoa Şir- rağmen Terkoıua Şirketi- ya'ya gideceklerdir. 
ketioden ılklyet ettiler. oln bu ytbsUzlUjüne ba
Hlla ıehrl suıuı bırak- karak, arbk T erkoı Şir-
tağını MSylediler. ketinin verilen emirlere 

Bir taraftan da çqm.. yapılaa tebliğlere ebem: 
lerde au olmadıtt halde, mlyet verdiğine, 

iner lnaa, /•ter inanma/ 

Ankarada Bir Evlenme 
Ankara, a 1 ( Hususi ) -

Ata otlu Ahmet Beyin loıı 
Ankara Km Llseal MUdOrll 
Tezer Hammla Doktor Nimet 
Beyha dDğllnlerl don iece 
Karpfçte yapıldı. 

Küçük Bir Kız 
Araba Albnda Ezildi 

Ve Yaralandı 
!'adrl isminde birinin fdar• 

ettıği 4391 numarah ynk ara• 
bası l<asımpaıada dururken 
ansızın beygirler ilrkmllı ve 
arabayı ailrllklemiye bqlamı .. 
lardır. Bu sırada 9 yqında 
Fikriye isminde bir kız araba· 
nın önünden kaçamamıı ajır 
ıurette ezilmiştir. ' 

Başveki Yalovada 
. ~Bfveld! lımet ~,. ile Ha
ncıye VekıH Tevfik Rüştü ve 
Recep Beyler dun Yalovaya 
gitmişlerdir. ---
Bari Sergisinde TtJrk Mah 

Eylülde italyanın Bari şeb
rln~e açılacak panayırda Türk 
tacırlerine Ucretaiı yer tahsis 
edilmiıtir. Nakil vnsıtalnrı üc
retlerinden de tenıilAt yapı
l cakbr. ihracat ofisi sergide 
Türk malı teşhir edecekJere 
yardımda bulunacaktır • 

. -·--· ~ 



1 4 Sayfa 

Memleket Haberleri 

ilk Üzüm 
Piyasaya 
Çıkarıldı 
Bu Senenin rekorunu 
Menemenli Bir Bağcı 

Kazanmışhr 

lı:mir, 30 (Hususi ) - Me
nemen bağcılarından Deşteban 

Ali Süleyman Ağa bu senenin 
ilk kuru UzUm mahsulünll dUn 

lzmir piyasasına çıkardı. Se
nenin bu ilk mah!lulünü bura
daki tacirlerden Hıfzı ŞükrU 
B. satın aldı. 

Her Tarafta S1eak Var 
Balıkesir, ( Huıusi) - Sı

caklar tahammül edilmez bir 

şekil aldı. Gölgede hararet 33 
derecedir. 

Adanada Açıkta Kalanlar 
Adana, ( Hususi ) - Maliye 

kadrosu tebliğ edildi. Varidat 

kadrosundan on memur açıkta 
kalmaktadır. 

Haydutlar Takip Ediliyor 
lzmir, ( Hususi ) - Torbalı 

ıosasında iki kamyonu dur
durup yolcularını ıoyan haydut 
Koca Ali tiddetle takip edi

liyor. Takip müfrezesinin ba
ımda bizzat Jandarma Alay 
Kumandanı İbrahim B. bulu
nuyor. 

Bir Yangm Tahkikatı 
Bandırma, ( Hususi ) 

Birkaç gün evvel çıkan bir 

yangına sebebiyet verdiği id
diasile Hacı Yusuf mahalle-

ıinden Maksut Ağa isminde 
bir ihtiyar hakkında takibat 
yapılmaktadır. 

Bir Namus Davası 
Sandırma, ( Hususi ) 

Buraya tabi Darıca nahiyesin
cien Osman oğlu Hakkı isminde 
biri hakkında namuı davası 
açıldı. iddiaya nazaran Hakkı 
birgün komşusu Latifeyi ka
çırıp ırzını berbat etmiştir. 

Bahtigar K. 

Sivas Yolunda Haydutluk 
Malatya, ( Hususi ) - Bir

kaç gün evTel Sıvas yolunda 
bir ıakavat hAdise"i olduğu ve 
bazı haydutların bir kamyonu 
durdurarak ıoydukları haber 
alınmaktadır. 

Bir Kız Kaçırı~dı 
l:ımir, (Hususi) - Evvelki 

glln Halil Rifat Paşa cadde
ıinde keresteci Mehmet Beyin 
hanında oturan Antalyalı Emeti 
Hanımın on yedi yaşında kızı 
Se"et Hanım kaçmlmışbr. Ka
rakola vuku bulan şiklyete na
zaran kızı kaçıran toför Meh
met Ali oğlu Ahmet namında 

biridir. Zabıtaca tahkikat bat
lenmıştır. 

Fotografçllarm Tröstü 
Malatya,, ( Huıust ) - Bu

radaki fotoğrafçılar aralarında 
birleşerek bir tröst yapblar. 

Evvelce vesika fotoğrafları 

için gümilş para iki kuruta 
çıkarılırken bu tr~ıten ıon
ra fotoğrafçılar bir reıim için 
beı kuruı istemektedirler. 

Bir intihar Teşebbusu 
lzmir, 31 (Hususi) - Haılbe 

•sminde genç bir kız:, aleyhin
d•ld dedikodular yüzünden 
~ntUrdiyot içerek intihar et· 
~ :c;t~ •i, kurtarıldı. 

~-~·· ·-- --~-~-,.-,_-~·-..... ~~=·----·"~~.I· · -~~---- -·-·- ·-·-· - :: -~ 
-~-------------- - - -- --- - ~-
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SiNEMA 

1 Harici Haberler J 
Almanyanın 
Para Vaziyeti 
Düzelemiyor Hollivutta 

Tanıdığım 
Artistler 

Hollivut, ( Hususi Muhabiri
mizden) - Hollivutta bulunup ı 
ta artistlerden hiç olmazsa ba
zılarını tanımamak, bazılarile 1 

tanışmamak mümkün değildir. 
Ben, senelerden beri Holi

vutta bulunduğum için eski 
yeni artistlerden birçokların1 
tanımak fırsabna malik oldum. 

Bunlar içinde en mağrur 
artist Greta Garbodur. Bu 
artiste tanıbldığım zaman Gre
ta Garbo, aadece elimi ııktı 
ve: 

- Nasılsınız: efendim, de
mekle iktifa etti. 

En iyi tanıdığım artiıtlerden 
biri de İna Clairedir. lna Claire 
gayet güzel konuşan, etrafına 
neşe ve muhabbet dağıtan bir 
komedi artistidir. 

Ayni zamanda artistler 
içinde zekası ve fikri seviyesinin 
yüksekliği ile maruftur. Hatta 
bunun içindir ki İna Claire 
Con Cilbertle geçinmemiştir. 
Çok ıevişen bu çift, aradaki 
seviye farkından dolayı biri
birlerinden ıoğumuşlardır. 

Rodolf Valantino da tanı
dıklanmdan biri idi. Valantino 
mutavazı bir adamdı. 

Holivudun en zıyade say
dığı, e:1 ziyade korktuğu 
adamlardan biri de ( Cecil 
de Mili ) dir. Bu adam it 
dışında samimi bir dosttur. 
Fakat iş başınca bir diktatör
dür. Artistlere söz söyletmez. 
Kendisile ilk tanıştığım zaman 
okadar samimi ıurctte karşı
fadı ki, hakkında deveran 
eden rivayetlere şaftım. Bu 
adam hakkında Hollivutta ne
ler söylemezler neler 1 

Meseli bir giln onun emri 
altında çalışan artiıtlerden 

birini kırlarda dolaşırken °Ha
yır, hayır, hayır ... ,; diye bağı
rırken görürler. 

- Yahu ne oluyorsun ? 
Delirdin mi? demişler : 

- Delirmedim, tatil yapı
yorum, cevabını vermif. 

Bu hikayeyi, Cedi de Mil
l'in istibdadına işaret olarak 
uydurmuşlardır. 

Tanıdığım artistlerden biri 
d• (Peggy Hopkin Joyce) dir. 
Bu kadın, ikide bir evlenme
sile meıhurdur. Hatta derler 
ki, .. Onun izdivaç çanları, 

matem çanı gibi çalar.,, Çün
kü birisik evlenmeıi, bir di
ğerile boşanması demektir. 

Artistler vardırki tenis kor
tunda tanınır. Yine artistler 
vardırki, bir otomobil gezin
tisine bayılır. İyi bir eğlence 
tertip ettiğiniz zaman fırsatı 

kaçırmazlar. 

Artiıtler arasında bizim fa
kirane rakısile meşhurdur. 

Artistler içkiyi çok H· 

verler. Ben de evimde 
bir inbik kurdum. Rakı yapı
yorum. İçki yaaak olduğu için 
rakı içmek lstiyen artiıt bizim 
eve damlar. 

Artiıtleri en ziyade bu sa
yede tamdım ve artistler ara
ıındaki dostluğumu bu sayede 
tesiı ettim. Ahmet 
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Bulut Uzerinde Sine-
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ma Gördü'~iiz M .. ? u • 
Bütün Alman matbuatı, 

Frankfortlu bir kimyagerin 

keşfettiği bir makineden bab
ıediyorlar. Bu kimyagerin ismi 

doktor Manfred Mannheimer

dir. Keşfettiği makine de bu

lutlara resim aksettirebitecek 

hassas bir ıinema makinesidir. 
Bu keşfin ne demek olduğunu 
dilmeyiz izaha hacet var ·mıdır? 

Arbk sinema için bir binaya 

bina içinde muhtelif tertibat 

yapıp almıya ve beyaz perde 
gerip bir sahne hazırlamıya 

lüzum yoktur. 

Bu makine aayesinde ve 
açıl< havada g6k yiizfine iste· 

diğiniz filmi aksettirip istedi

ğiniz kimselere temaşa ettire

bilirsiniz. Bu makine basit bir 
alettir. Denilebilir ki kuvvetli 

bir projektörle bulutlara harf 
ve resimleri akaettirecek bir-

kaç çelik kliteden baıka f çin
de birıey yoktur. 

T emqa ettirmek istediğiniz 
filmi, istediğiniz yDkıeklikteki 

bulutlara ak1ettirebilirsiniz. 

Hatta on bin metre yüksek

likteki bulutlara bile. 

Bu tarzda aksettirilen resim

lerin g8r0lebilme kabiliyeti de 
çok bOyilktllr Te filmi 20 kilo
metrelik bir mesafe dahilinde 

mükemmel ıurette seyretmek 

mümkUn oluyor. Zannetmeyi
niz ki bulutlara aksettiri!en 
resim ve yazıların herhangi 
bir kısmında bozukluk hlııl 
olabilir. Bilakis, bu nevi sine
maların resimleri perde üze
rindeki resimler kadar canlı, 
ziyaClardır. Fakat bu ainema
nın mahzuru ıudur ki, gösteri
len filimlerde iki renk vardır: 
Siyah ve beyaz. Bu iki rengin 
açığı, kurşunisi, haf; gölgeliıi 
yoktur. Siyah ve beyaz. Sade 
o kadar. 

Glorya 
Suvanson 
Boşanıyor 

Glorya Suvansonun kocası 
Marqui de la Talaise Konstans 
Benetle birlikte Londraya · gel
miştir. Marqui, şimdi bu kızı 

sevmektedir ve ta Holivuttan
beri beraber ıeyahat etmişler-
dir. Glorya Suvanson ile ay· 
rılmak üzeredir. Talak davası 
biter bitmez resmen evlene· 
ceklerdir. 

Tiyatrolar Ziyanda 
Son aylarda Paris tiyatro

larından birçoğu filim oynat
mayı tercih etmiye başlamış
lardır. Sebebi de sinema re-
kabetir. Bu yüzden birçok 
tiyatrolar sinema salonu haline 
kalbedilmiştir. 

LILI DAM İTA 

Konuşan Sfenks 

eserini filme 

alıyor 

'Alman Sesli 
~ 

Filmlerinin istilası 
Sesli filmin icadı Alman 

ıinemacılığı i~in yeni ve bUyUk 
bir kazanç merhaleıi olmuıtur. 
Bir Alman gazetesinin mftta
leasına göre, Almanca sesli 
filimler Amerikayı iıtill etmek 
üzeredirler. 

Şimali Amerikada on bir 
milyon Alman, 20 milyon da 
Avuıluryah ve İskandinavyalı 
Tardır. Bunlar bilhatsa Şikago 
ve havaliıinde yaıamaktadırlar. 
Hatta Şikagoya bu sebeple 
albncı Alman · ıehri ismini 
verirler. 

Sesli filimden enel bura<la
ki Almanlar her filmi seyredi
yorlardı. Şimdi iıe Almanca 
ıesli filimleri t~rcih ediyorlar. 
Bu sebeple buralarda Amerika 
filimleri eski revacmı kaybet
miş bulunmaktadır. 

Bu mütaleadan anlaşıldığına 
göre Alman filimleri Amerika
da pek büyük bir istikbale 
mazhar görlinmektedir. 

Bu tehlikeye kartı Amerika 
filim kumpanyalarının alacağı 

tedbir şu olabilir: Amerikaya 
Alman artist getirtmek ve Al· 
manca sesli filim yapmaktır. 

Lili Damitanın 
Yeni Filmi 

Şimdi Amerikada bulunan 
Lili Damita ile Adolf Menjo, 
meşhur Fransız romancısı Mo
ris de Kobranın 11 Konuşan 

Sifenks,, ismindeki romanını 
filme almaktadırlar. Yakında 
bitireceklerdir . 

Yeniden Para Çıkar· 
mayı Düşünü

yorlar 
Almanyanın vaziyeti hakkın· 

da son gelen telgraf haberleri
ni şu suretle hulasa edebiliriz : 

Almanya, Bankalarından pa· 
ra çekişlerine mani olmak için 
yüzde yirmiye çıkarılan iskonto 
fiatını yüzde yirmi beşe çıkar
malıdır. Maamafih büyük arazi 
erbabı bu temayülün aleyhin
dedir. Diğer bir temayüle göre, 
Alman hükumetinin yeniden 
para çıkarması muvafık görii
lUyor. Birçok kimseler, bu ted
birin Rayşbankı zarara sokmak· 
tan başka bir faydası olmıya· 

cağı mütaleasındadır. 

Bir Harp Tehlikesf 
Alman - Avusturya gümrük 

muahedesine itiraz eden dev· 
Jetlerin Lihey Divanında nok
tai nazarlarını serd için açılan 
celse devam ediyor. Son 
defa, İtalyan murahhasları hü
kumetlerinin mütaleasını müda
faa etmişlerdir. Bu murahhas
lar M, Pilotti ile M. Sipalo· 
yadır. 

İtalya da, diğer birçok dev• 

1 
Jetler gibi Alman • Avusturya 
Gilmrilk Birliğinin aleyhlnde 
bulunmuş ve M. Siyaloya mab• 
kemeye hitaben: 

- Dikkat ediniz, vazifeni:r. 
ağırdır. Vereceğiniz karardan 
ya harp veya sulh doğacaktır! 
demiştir. Bugün, Alman ve 
Avusturya murahhaslan bu ld· 
diaya cevaplarını vereceklerdir. 

Bir Asarı Atika Müzayedesi 
İngiliz kıralı birinci Ceymis 

zamanına ait bir gümüş tepsi 
ile albn kaplı bir ibrik (39) 
bin liraya satılmıştır. 

Romanya KöylU Fırkası Reisi 
Romanya sabık Köylü Fır

kası Reisi M. Manyöyil Ro· 
manya kıralı Sinayada kabul
ederek üç saat görüşmüştür. 

Mösyö " Manyö ,, nün, bu 
mülakattan sonra tekrar siyasi 
hayata avdet edeceği söyle
niyor. 

Loit Corcun Sıhhati 

Ameliyat yapılan Loit Cor· 
cun sıhhatinden endişe edilme• 
diği haber veriliyor. Almanya
dan tayyare ile dönen Başve• 
kil Mösyö Mak Donalt bir tel
grafla sıhhatini sormuş, seri 
bir afiyet temenni etmiştir. 

ispanya Matbuat Cemiyeti 
ispanya Hariciye Nazın, 

Matbuat Cemiyeti İkinci Reis· 
liğine intihap edilmiştir. 

lngiliz Eshamı Düşüyor 
lngiliz devlet eshamında dl1· 

şüklük kaydediliyor. Bu hadi· 
senin Fransız - İngiliz hazine
leri arasmda sıkı bir anlaşma 
lüzumuna işaret olduğu söyle• 
niyor. Fakat İngiliz maliye na· 
zırı ile banka müdürü Montagil 
Norman arasında bir fikir ih· 
tilifı çıkmıştır. Fakat, böyle 
anlaşmıya lüzum olmadığı 

fikrindedir. 

Llndbergin Bir Uçuşu 
Lintberg, knrısıile ber.::ıber 

Tokyoya bir sefer icrası için 
Lozbavene uçmuştur. 
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s p 0 'R K 1 s M 1 Kari Gözile T<adın Ve 
'1 ördüklerimiz Kalp İşleri 

, ark Simendifer idaresinin s 
' Garip Bir Hareketi 

Feyziiti liıesinden bir ıenç 
matbaamıza l'elerek fU bidiaeyl 
~lattı: 

Edirncdeki evimize ıltmek için 
Şark Şimendifer İdareıine müra• 
c:aat ettim. Elimdeki vesika ile 
tenzilatlı bilet istedim. Fakat 
"' Bu mektep maarifçe tanınmıt 
bir mektep değildir. Tenzilattan 
fıtifade edemezıinlı ., cevabını 
\'erdiler. 

Maarife gittim ve Feyzlatinin 
maarifçe tasd ik edilmiş olduğu 
S~r~ Şimendifer idaresine resmen 
luldırildi. Fakat bu .efer de ıu 
rarip cevabı verdiler: 

"Bu kağıdı Seyrisefaln veya 
Anadolu Şimendifer İdareleri 
kabul eder. Fakat biz edemeyiz.11 

Her müessese mekteplere 
karşı bilha11a tatil mevalminde 
banıi kolaylığı gl>ıterdiği halde 
Şark Şimendifer İdaresinin fU 

• 

iki Galatasaray 
Boksörünün 
Rekabeti 

Alb hafta devam ede
cek olan at yarııları bu 

bugünden itibaren Veli

dendJ koşu mahallinde 

On senedir mağlup olmı1an 
boksörümüz Galataaarayb kl1· 
çUk Kemal ile ayol klilbUn 
yetiştirdiği genç bokslSrlerdeo 
Melih arasında iki senedir 
föıüne geçilen birinciHk reka· 
beti nihayet ortaya çıktı. 
Memleketimizde boksörün az 
yetişmesinde doğan bu reka· 
bet evvelki hafta yapılan 
SelAml • Bunya maçında bq· 
gösterdi. O ınn Melih SelAmi • 
Bunya maçının galibini mn
ıabakaya davet etti. Kllçnk ba.şlaJAaktadır. Bu mev

Her Ev Kadını 
Neler Bilmelidir 

1 

Sıcak havalarda yağın bo-
zulmaması için yağı sık sık yı· 
kayınız ve su içinde tutunuJ: ve· 
yahut yanına bir kömür parçası 
koyunuz. ,.. 

Kolalı çamaşırları yıkama· 
dan evvel mutlaka soğuk suya 
babrımz. Bu sayede .- .~ki kola 
dökülür ve yıkanırkcu kumaı 
yumşar. 

• Patates bayatladığı zaman, 
pişirirken suya biraz şeker 
atınız. Taze patates kadar 
lezzetli olur. 

* Hamurlu yemek yapacağınız 
ıaman, evvela unu birkaç da-

1rarlp hareketine doğruıu hayret 
etınemek mümkün değildir. 
Alakadar imlrlerio nazarı dikka
tini celbederiz. 

Bir Tavzih 

Kemal da Melih • Bunya maçı· 
om galibine meydan okudu. 

Vakıa bu iki boksörilmD· 
zlln kilolan biribirile çarpıt· 
mak için müsavi değildir. 

ıfmin yar4ları, bu ya
nşlara iıtirak edecek 

olan hayvanların kıymet ( 
'H kabiliyetleri itibarile 

pmn aabık yaveri Fik
çok pyaıu dikkat olacaja benziyor. Yu· l ret Beyin Romanyadan 
kardal::i reılm, çarıamba wDnll, yanıa lttirak ıetirttltl hayvandır. 

kika fırında tutunuz. Bu sa
yede onunla pişireceğiniz bö-
rek veya tatlı daha kolay 
hazmolur. 

ic 
16 Gazetenizin 11 temmuz 931 

ttrihli nüa.baaının ikinci sayfa· 
•ında: '-IYaloYada yuvarlanan oto· 
lbobil " aer levhası altında in· 
fitar eden bir yaııda hükQınet 
doktorunun harcırah alamadığı 

Melih kUçük Kemaldan bir B 
•mıf daha ağir bir gençtir. ugün Beykozda Yarışlar Var 
Fakat memlekette birinci 11- ' 

~in yarasının açılmaınaıını ıöy: 
lediği mecruhu görmiye ıelmdlği 
Yazılması üzerine keyfiyet tetkik 
edilmif, vak'a ıünü hükumet 
t.bibinin yaralıyı muayene etm~~ 
•e raporunu vermek (b;are tabıbı 
lrluhteber ııfatile kaplıcaya gel· 
di§-i, mecruh Kemalettin Şnkrü 
Beyin yaraaı kaplıca doktoru 
Fikri B. tarafından aanldığt için 
tekrar açılması lcabetmediğl, lh· 
tlbar vazifeıi bittikten ıonra 
hükumet tabibinin merkezi kazaya 
avdet ettiği, erteal gün davet 
Yaki olmadığı halde aaikai me• 
rakla telrrar kaplıcaya geldiğinde 
IDet"ruhun f.tanbula fittlğini 3ğ· 
rendiği anlaşılınıthr. E.aıeo kaza 
merkezinden lS kilometre uzakta 
bulunan kaplıcaların müteaddit 
doktoru mevcut oldutundan hG
ldam.et tabibinin yaralının mGte
aklp tedavialle l9tigal etmesine 
Ulzum ba•ıl olmadığı 1rlbi tele-
fonla da bir davet vaki olmamlf• 
br. Keyfiyetin bu suretle tavzih 
buyurulmaıı rlcaaile teyidi bOr· 
m~ olunur Efendim. 

iatanbulı Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Mlldüril 

nıftald boksörlerin adedi pek 
mahdut olduğu için ayrı sınıf· 
lara mensup oldukları halde 
bu iki boksörün rakip vaziyete 
ielmeleri zaruri oldu. 

Küçük Kemali herkes tanır, 
çok ıerefli galibiyetlerini ek· 
ıerimiz seyrettik. Miltareke
denberi hiç mağlup oJmıyan 
bu kıymetli genç son ıeneler 
muhtelif ecnebi ıampiyonla
rını da dövmiye muvaffak 
olmuştu. 

Kırktan fazla milsabaka 
yapan bu boksörilmllz aon 
zamanlarda rakipsizlikten id· 
mantarını bırakmış, biraz da 
perhizkir hayata nihayet ver
mişti. 

Kemalin faaliyetten çekil
mesile yeni yetiten Melihin 
taraftarları en iyi boksörü
müzle Melih arasında bazı 
mukayeseler yapmıya başla
dılar. Melihin Kemalden iyi 

HegHli garışlal'ında maJJaf Jak olan 

Bugün öğleden ıonra latanbul mıntakaıı birincilij'i kftrek 
yelken, motörbot ve avt hart yarıılan yapılacakbr. 

Kftrek yarışlarının ilk dördftne müptediler iştirak edecelctir. 
En fazla mesafe 2000 met:Mir. En ıon iki yanş ta profesyo
neller arasında yapılacaktı#: 

Ali Riza 
( SON POSTA: Bu meseleyi 

hlz kazazedenin aynen anlattığı 
••kilde yaımıtbk. ] 

olduğunu açıktan •çıt• say- D ··ır-1:·· Fransa 
liycnler bile bulundu. Kemalin QTU '-./unun 
kulağına kadar giden bu söz- Takımı T Te Bisiklet 
ler onda yeni yetiıenle boy ~ • V ~ 
ölçmek ihtiyacını doğµrdu. Rusııa Seyahati Turu Bitli 
Evvelki haftaki meydan oku- ':7 

Cevaplarımız 
l.tanbul karllerinden A. N. 

Beye: Selim Ragıp iımlne olarak 
ıneak6r adresi 1ruetemize bildi· 
riniı. İtinizi takip ederiz efendim. 
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malar da bu tesirin tabii neti-
celerinden biriydi. Şimdi bu 
mnhim maçın olabilmesi için 
Gnftmllzdcki hafta yapılacak 
Melih • Bunya maçında Melihin 
ralip gelmesi lAzımdır. 

Kllçllk Kemal - Melih ma-
çından evvel yapılacak olan 
bu mühim maç hakkındaki 
fikrimizi Romanyalı boksörün 
v'1 Melihin idmanlarını gördük-
ten ıonr c:ı:ı yn7.acağız. 

HUC~HTAft KUCAÖA 
SERVER BEDi 

Nermin .,telde iki gün da- ı yataklara ~zaomakla.reçirdilei-: 
ha kaldı. Kadıköyilndeki Gevezehk te etmıyorlardı. 
8parbmana bir daha dönmek Nermin hep düıünceliydi. 
tstemiyordu. Orada, fena bir Pansiyona taşındığı gündenbe
tesadüf olarak Ataf Beyini ri kendini sokakta kalmış zan
karısı, yahut kız kardeşile nediyordu. Bu Nadire bile 
karşılaşmaktan korkuyordu. onun nazarinda yabancılaştı. 

Abf B. onlardan ertesi glin Hep hayatını ve istikbalini 
ayrılmıştı. Nadire de otelden düfllnliyordu. 
çıkmak istiyordu. Nerminle Kime inanabilir? Kimin sö
beraber bir pansiyona ,_r- zile hareket edebilir? Atıf B. 
leıtiler. Birkaç gün durgun onu aldatmıştı, Nadire jş.!!!. 
2eçti. O sabahladıkları gece, alayında idi, bu mu~it~e hiçbir 

ilnlf'rİDi 1amimi arkadqı, hiçbır akra-J 

Darülfünun takımile Rusya· 
ya ritmek llzere çağnlan 
Galatasaraylı fubolcuların ek· 
serisi mazeretlerini ileri ıüre· 
rek ıeyahate iştirak edemiye· 
ceklerini bildirmişlerdir. 

Bunlar içinde Kemal Faruki, 
Burhan, Mitat, Mehmet Salim 
Beyler vardır. Galatasaraydan 
yalnu; Rebii Beyin gideceği 
tahakkuk etmiştir. 

30 haziranda başJıyan mu
azzam bisiklet turu 26 tem· 
muzda nihayet buldu. Geçen 
sene olduğu gibi bu sene de 
Belçikalılar birinciliği aldılar. 
Fert itibarile turun birincisi 
( Magne) dir. 

Bu mühim yarışın başlangı
cından son gunune kadar 
(~,095) kilometre katedilmiş- I 
tır. 

bası yoktu. Hep ötede, de- bula~az.:,Cidd1 söylüyorum. Ba-
nizlerin ötesinde kalmışlardı. zan intihar etmek bile akıldan 

Ferhunde H. nerede? Ne geçer ... Niçin? Fakir deiilim, 
yapıyor ? Kadıncağızın adre- çirkin değilim, ihtiyar değilim, 
sini almadığına pişman oldu. kimseye bağlı ve esir değilim .. 
Onu ziyar~t etmek, dini öp· Amma değil öyle... Bunlar 
mek bir teselliydi. Hatta boş IAf... 
onunla oturmıya bile razl ola· 1 Nadire bunlan .ııöylerken r 
bilirdi. Birdenbire bu muhitten samimiydi, alay etmiyordu, 
ve hayattan 0 kadar yorul- Nermin bunu hissediyordu v"-

biraz teselJi buluyordu. 
muştu. 

Bağırarak sordu; 
Nadire de hep canının sı- _ Peki ... Ne yapalım abla? 

kıntısından şikayet ediyordu, Bir çare bulalım .. . 
diyordu ki: . Ne dersin? .. 

- Bilir misin? işte, bu ser- E ı y E l 
b h 

- v en, çocugum, v en ... 
est ayabn en büyük fenalı- Kiminle olursa olsun ... Yaş, 

ğı bu: insan yalnız kalır, yal- akıl, para, hiçbir şey düşünme .. 
nız.. Anlıyor musun? Kim· - Sen niçin evlenmiyorsun? 
seye emniyet edemez, kimsenin - Ben de evleneceğim, gö-
sevgısıne güvenemez, eğlence- receksin. Hele ıen bir kararını 
}erden yorulur, bıkar; meşgale ver. 

Amerika Boksf a 
Kaybediyor 

On beş 11enedir ıekiı: ııkle· 
tin dhan ıampiyonluğunu 
Amerikada tutmıya muvaffak 
olan Amerikalılar, bu ıene 
boksta müşkül mevkie dllttll
ler. Ajır sıkleti Alman Şime
llnr Avrupaya getirdikten son
ra llJ'& yasat aıklete reldi. 
Amerikamn vasat aıklet ıam
plyonunu geçende Pariste bir 
Fransız boksörll (Thil) mağlup 
etti. lngilizlerin vasat ııklet 
b~ksörft (Len Hervey) le çarpış
mak ftzere Londraya giden 
Amerika!: bu maçta mağiüp 
olursa, vasat •ıklet dllnya 
pmpiyonJuğu İngiliz veya 
Fransızlara kalacaktır. 

Tilden Avrupada 
Amerikalıların, belki de 

bütün dünyanın en mahir tenis
çilerinden olan meşhur Tilden 
Avrupaya gelmiştir. iki Ame· 
rikan gazetesi tarafından Daviı 
kupuı maçlarını takip için 
muharrir olarak gönderilen 
Tilden birinci defa olarak 
Davis kupasında seyirci kal· 
mıştır. • 

Fransız Koşucuları Berlinde 

Gllmliş takımları kirlenirse, 
patates suyunda tutunuz. Yeaf 
ıibi tertemiz olur. 

• Solmuş sebzeyi diriltmek 
için bir saat kadar tuzlu ıuda 
tutunuz. .. 

ipek beyaz çoraplari gec~ 
leyin kurutunuz. Giineşte ku
rutulursa sararabilir. 

... 
Camları temizlemek için en 

iyi vasıta, amonyaklı ıu ile 
yikamaktır. 

• Kışın nane, maydanoz gibi 
şeyler kullanmak isterseniz, 
ıimdiden bunları asarak, vo 
birkaç dakika fmnda tutarak 
kurutunuz. Sonra bir kağıt 
kese içinde saklayınız. 

• Taze yumurta bir dakika 
kadar kaynar suda tutulursa, 
uzun mUddet tazeliğini muha· 
faza eder. 

• 
Çi eti sineklerden korumak 

için mutlaka bir tülbentle su
mahdır. 

Hanımtegze ----
Galatasaray Atletleri 

Balıkesir de 
Balıkesirliler tarafından da· 

vet edilen Galatasaraylı atlet· 
ler bazı müsabakalar yapmak 
üzere Babkesire hareket et• 
mişlerdir. 

Dünya rekortmenlerinden Bir Yüzme Re~coru 
Fransız koşucuları Ladumeg'le Londra, 29 ( A.A) - lngilis 
Sera Martin'i Almanlar Berlin- yüzücülerinden Sutton 100 yar
de yapılacak mühım bir atle- dalık mesafeyi 54· 2- 5 saniyede 
tbm müsabakasına davet et- katederek İngiliz amatör yüzil
mi..-!:"'rdir. Alman koşucuların- cı.lere ait 54-4·3 saniyelik re
dan Doktor Peltzer ve Ame- koru 2-5 e indirmiştir. 
rikah HaUawelJ F ranaızlarla 54 saniyelik lngiliz rekora 
ber~he · koşacaklardır. Mııcar yüzilcü Baranyiye aii:tir. 

- Sen evlenirsen ben de S b · 
e\ lenirim. en u F eridi yab.:ına atma. 

- Evvela sen.. İyi koca olur, görürsün. Gel 
- Senin de evleneceğini bil- aeninle yarın Atıf. -:-··rmek ba-

ıem ... hanesile yazıhaney; g~delim.. 
- Paroldöner doğru say· F eridi bulalım. 

lilyorum. Ben de evleneceğim. l ( Arkası var ) 
-=--================-==-=-----=-=~= 
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6 aSyfa SON PbSTA 

Herattan Ayrılışımız Sessiz, Sadasız Oldu 
Ve Böylece Türkistan Topra~naAyak Baslık 

YAZAN: M. KAZIM 
-50-

Hlşım Hana tetekktlr et
tikten sonra valiye bir mektup 
yazarak karanmızı bildirdik. 
Bu sırada benim emirber Hacı 
Ahmedin: 

-"Ey gaziler yol göründn" 
prkısını söylemiye başladıjl 
ifidiliyordu. .. 

1918 TeşriniJanisinin 21 inci 
fllnü sabahı Hqı.n Han bizi 
ziyarete geldi. Ertesi gün yola 
çıkacağımız için bu, son ko
nuşuşumuzdu. Vedalaştık. 

Ayrılırken kendisine bana 
Bağdattan beri arkadaşlık 
eden kıymetli atım "Gazal" i 
hediye ettim. Çünktl bu zata 
karşı kalbimizde biriken ınk
ran ve minnettarlık hislerini 
ifade için elimizde arzedilecek 
başka tuhfe yoktu. 

Hayvanın yularım teslim 
etmeden evvel alııtırdığım 
.. kerin sonuncusunu ağzına 
attım. Sonra da alnından 

6ptüm • " Gazal " mutadı 
Yeçlıile ui elini kaldırarak 
tepkkür etti. 

Hlfim Han hayvanın bana 
• derece alqkm olduğuna 
.... mıfb. Kabul etmemek im
ledi, fakat ı•ar ettim, yalnız 
iç buçuk aenedenberi"Gaza"li 
bmar t eden Efganh aeyisi de 
birlikte almuuu iatedim. Rica 
ettim. Akşama doiru Yali 
Süleyman Han da bizi ziyarete 
~ vedalqb. Ayai zaman
da Bereketullah Efendinin 
hemtelırisi olan doktor Melımet 
Ali Hu Medineli Setir Ef. de 
bize iyi bir yolculuk temenni 
etın.. 

Bu ziyaretler bittikten sonra 
biraz clialenmek içla oclalan- . 
.-ıza çekilmiftik ki, kapı ~ 
lmd.a. Hitam Hu umana adam
lannclu bİrillill bizi ziyarete 
ıeldiğini haber Yerdiler. 

Bu zat efendisi namına bi
se bir çıkm H"mt parUI geti
llyorclu. 

Memleketimden aynldıtım 
... denl»eri sılunb içindeydim. 
ilimde awcumda hiçbir feY 
yoktu. Buna raimen bu 
hediyeyi kabul etmek miltt 
laeti nefaime dokunuyordu. 
Reddetmek istedim. 

Fakat Bereketullak Ef. mak
aclımı anlayınca benden evvel 
dawanarak Hlşım Hana te
tekkllr 't'e habn için parayı 
kabul ettiğimizi ıayledL 

itiraz etmedim: Ben iyi kata 
binbir macera içinde geçerek 
memleketime d&nebilirdim. 
Fakat Bereketullah Efendi 
ihtiyardl, hastaydı Ye c .. 
binde btlttın dtınyalıj'ı ola
rak on, on bet Fr&n11z 
albnından başka hiç bir ıey 
yoktu. Binaenaleyh kendiBinl 
hayabnın belki son gftnlerinde 
biraz daha aakınbya sokmak 
hakkını kendimde göremedim. 

• Erteai sabah yola çıkbk. 
Kaf ılemizclP. on bir binek ve 
bi .. ' aç tane de yük hayvana 
ftl'dı. BonUD haricinde ffAtam 

Taggcreci Ye/imo/ goldaşl• 25 tlalcilcalılc 6ir ııçıqlnn sonra 

Hanın tesirile Efgan htikümeti 
maiyetimize on beı muhafız 
ile mutfak takımı vermiıti. .. 

ilk menzilimizi (PehliYan Piri) 

denilen yer tqkil etti, sonra 

ııra ile "Kerh" Emerlik, Hoca 
Dlibrar, Kal'aineY Mevkor, 
Merıap, Çiçektu, Meymene, 

Şehrin Servetini Saklı
yan Alaturka Banka 

( a., tarafı 1 lncl .. yfada , 

Dört ihtimal 
1 - Bizanslılar burayı idam 

mahkdmu esirler ve mahpuslar 
için zindan olarak kullanmışlar. 

2 - Koatantinin develeri, 
beygirleri için ahır Yazifeıini 

ıarmÜf. 
3 - Bizana d•potlan bu

rada çile doldururlarmıt-
4 - Bizamhlann ldlttıpue

leri burada imif. 
Bence en kunetli Ye isa

betli ihtimal dördtincDslldllr. 
Çllnki1 F atilı l.stanbula gir

dili zaman buruuu mezat yeri 
yapmq Ye menfeatini hocalarla 
taleW uluma terketmiftir. 
Eskiden talebe denlerini ubah 
ve akşam camilerde okurlarda. 
Ondan ıonra da burada alıf 
verif ederek ticaret &trenirler, 
halka bar olmazlardı. Onun 
için de yirmi sene evvelisine 
kadar Bedesteni aabahleyin 
alaturka saat d6rtte açar, 
ikindiden evvel kapabrdık. 
Gnnde yalmz 4,8 aut açık 
kaludı. Bedestenin tarihi ka
yıtlannda esnaf tabiri yoktur. 
( Bedesten hocaglm ) derlerdi. 
Fatihiıa burasına hocalara tah
aia etmeıi her halde klltlpane 
oldupna deWnir. Her halde 
Fatih ilimlerini ahıra 10k
mazclı. ... 

Bedesten Disiplini 
Mef111tlyete kadar burası 

saraydan fermanla g6nderilen 
bir klhyanın riyuetinde (12) 
Lonca ustasile idare edilirdi. 
Her sabah apdelt alınır, dua 
ile açılır, alqamlan da aynı 
meruimle kapatılırdı. Burada 
narıile, clgara içilmez, baıı 
açık, ıaltasız gezilmez, haksız
lık yapılmaz, alınan maldu 
cayalmudı. Disipline riayet 

etmekte hakmltk yapanlara 
1.0llca derhal ( S- iç YeJ& 5 
gün yolsuzsun) der, dnkkinım 
milhürler, onu icrayı ticaretten 
menederdi. Milddet bitince 
gelir, Kllıyanıo elini iper, af 
dilerdi. O Yakit Bedestende 
(70) tellal varda. (50) altın lira 
sermayesi olmıyan buraya ka
bul edilmezdi ve her esnaf 
yekdiierine mllteaelailen keftl 
olurdu. 

Bedstende Neler Var 
Bedestenin içinde (150) do

lap, (300) kanat Yardır. Burada 
dnkklna dolap derler. Dolap
lann altında 30 mlcevherat 
ve para kuaıı ve bliytık 
kilitli sandıklar bulunuyor. 

Bedestenin duvarlarının ka
bnbtı bazı yerlerde on metre
den fazladır. Dört kötesinde 
küçilk kapılardan girilen gizli 
ve çok mazbut mahzenler var
dır. Ayrıca dükkinlann arka
sı da boş bir dehliz hllinde
dir. Devletin ilk zamanlann
da blltün hazinesi ve parala
rile kıymetli eşyası buralarda 
aklanırdı. Bu mahzenlerin 
içinde de aynca demir kasa
lar Ye sandıklar bulunurdu. 
Soa samanlarda Eytam bankam 
tetekldll edinciye kadar Eytamın 
malları ve paralan Mqibatteki 
Ka11amlak tarafından kilitleri 
balmumile mllhDrlü ayn ayn 
sandıklarla burada muhafaza 
edilirdi. Her sabah Kassamlık 
memurları buraya gelir, lazım 
olan evrakı ve paraları çıka
nr, akpm yine sandaldan iade 
ederlerdi. Bunlara (Reaet) san-
dığı derlerdL 

TUrkiyenin Alaturka Emniyet 
Bankası 

Bedesten, fetihdcnberi dev
letin hazineliğinl yapbia gibi 

Sanpul, Çıkcı, Belib mevkile
rini birer birer geçtik. Bazan 
handa kalıyor, hazan da uğ
radığımız: yer bir kaaaba ise 
hlkimiıabı, yahut ta kadısının 
evinde misafir ediliyor ve mu
hakkak gerek halk, gerek me
murlar tarafından bnynk bir 
hüsnü kabul görüyorduk. 

Bu seyahat ( Herat ) tan 
itib araeıı beş hafta silrdilkten 
sonra nihayet u Ümmüderya 
nehri göründü. Bu nehir Efgan 
toprağım Buharadan ayırıyor, 
iki memleket arasında bir had-
di fosıl teşkil ediyordu. 

Artık Efganistana veda 
edecek, Buhara toprağına ayak 
basacaktık. Bu esnada Efga
nistanda bazı devlet ricalinden 
gördüğümliz iyiliklere kar,ı 
son bir mukabelede bulunduk. 
Naibüssaltanaya bir veda 't'e 
teşekknr mektubu yazdık. Ar
bk timdi öntımllzde Buhara 
toprağa YardL 

(Mabadı J&rın) 

İhmal Yüzünden 
Bir Kadın Asabi Bir 

tıastalığa Tutuldu 
ıSelıer Hamm İHIİDde orta 

yatlı bir kadıncaiız din bir
denbire fazla aabl ltir buhra
na tutulmuf, milşabede altına 
almmu için Adliye Tabipliği
ne g6tllrftlmllştilr • 

Seher Haman, aaatçı lamail 
Hakkı Efendi isminde birinin 
7M~esidir, bet çocuju Yardır. 
Yapılan tahkikata gire, Seher 
Hammın kocua son zamanlar
daeviyle allkadar olmak huaa
sunda biru ihmal ~ 
Bu yüzden kadıncağız hastalık 
derecesinde aabileşmitfir. 

biltiln lStanbulun da emniyet 
b ... kaıı olmllflur. Bitin ku
yumcular, mlicevberatçalar BD· 

tikacılar ve zengin ttıccarlarla 
aileler burada birer kau ve 
sandık tutarlar. Paralanm ve 
zikiymet eıyalarını burada sak
larlardı. Harbi umumiden evvel 
ve mütareke senelerinde çar
ıınm (25) milyon liralık ser
mayesi burada saklanırdı. Her 
akşam esnaf paralanoı çan
talarla buraya gdirirler ve 

1 

kasalarına kilitlerlerdi. Şimdi 
de biltlin çarpnın aermaye•İ 
ve zikiymet eşyası her alqam 
burada saklanır ve sabahleyin 
alınır. Bugiiııldl saklanan ser
maye ve mücevherabn yevmi 
vasaU hesabı ( 5) milyon 
liradan aşağı düşmez. Bazı an
tikacılann kolleksiyonlanm, ai
leler elmulannı, incilerini blli 
burada saklıyorlar. 

"Muharririmiz Osman Efen· 
diden bunlan dinlerken Çarşı 
Esnaf Cemiyeti azasından bir 
zat şöy)e haykırmıştır. 

"-Aman bunları yazmayınız; 
zaten iki bekçimiz vardır. Son
ra Bedestana hırsızlara dadaıı
dınrsınız:; bu bir sırdır.) 

Bedestandald bütün dükin
lar ıeceleri açıkbr. Bunlar ve 
diğer Emanet eşyasının ve pa-

Afusf"s 1 

Mektebinizi Seçmeden Bize .. .. .. 
• 

Sorunuz, izahat Alınız 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyonunuı ? 
Bu sene tahsilinizi ikmal etmek tlzere hangi mektebe 
airmek istiyorsunuz ? 
Gazetemiz gençlere •• ebe't'eyne rehberlik etmek 
llzere btıtttn mektepler hakkında her ttırltı malümab 
vermiye amadedir. 
Mektebinizl seçmeden evvel bize sorunuz 't'e gir
mek istediğiniz mektep hakkında bizden mal6mat 
isteyiniz. 
Y alnıı cevap için (6) kmufluk poata pulu leffet
meyf unutmayınız. 

Ticaret Mektepleri 
Be.şiktqta Şevket Beye: 
1- (Alt Ticaret Mektebi) ulO

mu iliyei ticariye, yGkaek tica
ret, orta ticaret namlarile üç kı
aımdan ibarettir. Mektebin her 
kıamında hanım ve erkek talebe 
den rr ·rür. Kayit muamelesi ey
lül ipti.:ıasında hatlar ve · bir ay 
devam eder. 

2 - Ulümu aliye luıımına.ı 
(Fakülteler tarzında tedrisat ya
pan ilim müesaeaesidir. ) Tam 
devreli liıe mezunları, ili mek
tepler ve Darülfünun mnunları 
ve bu mekteplere muadil olduk
ları taadik edilmit ecnebi mek
teplerden mezun olanlar kabul 
olunurlar. Bu kıaım için yaı kay
dl mevzuu babia dejildir. 

3 - Yük.ek ticaret kıamına: 
Orta mektep mezunlarile Uaele
rin birinci devresini ikmal eden
ler, Uk ticaret mekteplerinden 
mezun olanlar ahrur. Bu mektep
ler derecesinde oldukları taadik 
edilmiş bulunan buauai ve ecnebi 
mekteplerle lhtiau ve meslek 
mekteplerinden phadetname ve
ya taıdlkname ile l'elenlu de 
kaylt Ye kabul olunurlar. Ancak 
bu kaama alınacak talebenin 1' 
yqandan qaj'a 21 yatından ,. • 
karı olmaması pıttır. 

4 - Orta tlcare luamına ı 
hkmektep mezunu olanlar, orta 

mektebi n li1elerln birinci dn
realnl ikmal etmemlt olanlar. 
Reamt ilkmekteplere muadil 
olduklara muaaddak olan buaual 
mekteplerden mezua bulunanlarla 
bükGmetçe muaaddak buauai 
mealek mekteplerinden nakle• 
l'elenler "lınırlar. Bu kıama ka
bul etlilecek talebe (Türkçe, 
Hesap, Tarih ve Cotrafya ) dera
lerinden mÜ•abaka imt hanına 
tibi tutulurl&r. Kezalik bu kıama 
girecek talebenin 13 yaıındaa 
afatı ve 18 yaşından yukan 
olmamaaı meşruttur. 

5 - Mektebin her üç kı•mına 
kayit Ye kabul için müracaat 
edecek Hanım ve Efendileri• 
•tatıdakl •eaikalan mektep mG
diirlütfine hitaben yazacaklan 
bir iıtidaya raptederek ıetirm .. 
lerl lizamdır: 1 - Nüfua hüviyet 
cüzdanı, 2 - Atı ve aıhhat raporu, 
5 - Oturduju mahalden poliat .. 
muaaddak hlanGbal varak.ut. 
4 - Oç adet fototraf, S -Mezaa bu
lundukları mekteplerden aldıldan 
tehadetname nya tudllmame •• 
yahut bunlann muaaddalr suret
leri, 6 • Mektebi• her Gç lmmına 
alınacak talebe miktarı taladlt 
edilmemekle beraber •ınıf n 
pbelerin YUl1etlae auaru 
ulümu ili1e luamıaa uaml 50 
dita laaımlar& 80 aer talelte 
ahnacakbr. 

1

1 

Re~minizi Bize Gönderiniz, 

* * * 
1 Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

I' n/ilc beg · Hia 't'e hayal 
meYzulannm 
cazibelerine 
kartı dfa var
dır. Çabuk 1 
mllteeuir olur, 
nqesizlife te-

aeler g&nlthıl 

Şeold hg ~ intizam bam
•nda titizdir. 
~ 
ıaYraldaktu 
linirlenir. ltirar 
elan leaıetmu, 
ıayledllrl.t 
.,.... tatbik 
edilmelidir. Et
lence •• zed 

maynl eder, sl-1 
cendiji kim-

l ahrlarsa iğbi- ı · 
~a."J ran hemen zaD 

olur. 

ır.,..,.~ 11 e m 1 erindea 
seri kalmak 1r 
tem ez. 

.tlann muhafazası yalnız. Bekçi 
batı Osman Efendi ile arka
dqana tevdi edilmiştir. Şayanı 
şükrandır ki ( 61 ) ıenedenberi 
buradan bir iğne hile gaip ol
mamııtır. Yalnız birkaç sene 
evvel Hasırcıbaşı Servt Hanım 
namında ( 30 ) bin altm lirası 
bulunan bir Hanımın kasuından 
(800) albn lirası aşınldığını id
dia etmit ve fakat tahkikat 
neticesinde Hanımın hesabım 
bilmediği anlaşılmıttır. 

Bu kadar serveti bekliyen 
Osman Efendi ayda ne kadar 
para alır bilir misiniz? 35 lira. 
Yarım asırdanberi namuskir
lık rekorunu kırmış bir zat .. 

• 
Şimdi Bedestende Eytam ida-

~reıi zamanından her nasılsa 
kalmış ve ağız!arı bal mumla
rile milhürlil ve kilitli (50) san
dık vardır. Bunların içinde pa
ra Ye tarihi vesaik bulunmaaa 

ihtimali de vardır. Fakat any•a. 
soran olmamqtD'. Sabipı.i 11-
müş ve varisleri tarafmdaa 
aranmamıı kilitli ve mtıhtırll 
birçok sandıklar da vardır. IJte 
laalettayia bir tanesiııin ilzerind• 
şu etiket nrdır. (Evkaf Nazarı 
Merhum Suphi Pqa terekesin
den antika çekmeceleri olup 
inali bedestan olanan sandık 
numara 1207 tarih 1304 ) 

Aynca Emvali Metrüke ida· 
reai tarafından mllhilrlll olarak 
bırakılmıı (il) sandık ve kr 
sada senelerdeaberi burada 
kalrnıf, anyan aoraa olmamlf" 
tır. Vaktile bunlardan bir tr 
nesi açılmlf, iç.iaddn (30) bba 
liralık mücevherat çıkmıfld'• 
Devlet hazinesin buhranlı 
zamanında bunlar acaba burada 
unutuldu mu Dersiniz ? Bntlbl 
buDlar Osman Efendinin yal
nız namusuna tevdi etnıiıtit· 
Tesellüm ederken bir imza bil
verilmemiştir. 



SON POSTA 

Abdülhamit, Sultan Mura
~ın Fikri Sabit Haline Gelen Huy
larını Ve Adetlerini Anlatıyor 

NAKiLi: ZIYA ŞAKIR _ 37 

(Her h.Jckı rnahfastlru) 

Durdu. Onu temin ederek 
kapıdan çıkarken; tekrar 
lealendi: 

- Bakınıı, az kalıın unu
baJordum. Bu sabah d6rb0nle 
ı&rdom. 

(Kolunu ileri uzatıp, parma
iile uzak bir nokta göstererek): 
lcu - Şurada, ilerde bir kolcu 

IUbcsi var. 
Orada oturan kolcu, 

ham vay deposunun arka 
duvannın dibine pisliyor. Kn
çtık aptesti olsa ne iıe.. Btı
Yllğünn de oraya yapıyor. Bu, 
ııhhati umumiyeye kartı bir 
tehlikedir. Benim tarafımdan 
•8ylcndiği belli edilmiyerek 
hunun men'i için de bir teşeb
btıate bulunsanız ... .. 

Ben, bu ıabrlan ; hayretle 
Y•ııyorum. Bilmem günUn 
hirfııde bu aabrlan okuyanlar 
oluraa, onlar da benim kadar 
hayret edecekler mi ? ... 

Buna, ne demeli bilmem ki.. 
Tetkik ve tecesslis merakı mı?. 
Muhitle alaka mı?.. Yoksa ha
yat korkusu mu? .. Ben, bu ada
nıı çok gUç tahlil edecejim 
•casc1Am.,. 

SO k&a-evvel 

On beı gtlndür kolera vu
kuab yok. Abdnlhamit pek 
llıenınun. Yalnız bir ıeye canı 
ııkdıyor : Sırrıcemal kalfa 
biraz fazlaca rahatsıL Bundan 
bahsederken diyordu ki: 

- Bana, çok sadıktır. Ha
)'abnı bile benim için feda 
eder. Çoktanberi yanimdadır. 
Gençliğinde cılız, zayıf bir ka
dındı. Hemıircmin kocaıı, 
Ferit Pqa bize damat olduğu 
&anıan hediye etti. BfttGn ça
lllqırlanmı o yakar .. o ittiler. 
l•yet rtızel itti, kola bilir. 
TercGmel hail umudur. Bir 
kere memelhıd• bir hutahk 
oldu. Nuri Pap iki kere yar
da. Artık, çok ihtiyarladı. Bo
iazına da aabredemiyor. Efer, 
bir bal oluna çok mllteeuir 
olacatım. 

sı Kt.uau .. neı 
._._ S.mcemal kalfaya bayıan· 
... ıellllİf, rahamzlıtı arbyor· 
11111f. Abdnlhamit çok mtıte
eaalr. 

t J(aunıal 

Kepe adeta ltlr matem Wi 
çlldtl. Herkate, "8y8k Ye 

cllttbıdlrldl bir teealr yar. 

B.aaaıı Abdtllhamlcle bllytlk 
••cbYenln bqanda tuadtıf 
•ttlna. Beni aldı, ldlçlk ulo
laa tatllrdll. Samcemal kalfanm 
ralıatmııtına C&DI aıkıldığından 
~ah.ederken, t6zll d&ıdllrdO. 
olqtırdı: 
- Herkute bir dellllk 

.... dır. 
Da karar kıldı. Ve aonra, 

bu iddiasını izaha baıladı. 
- Şevki Efendi Uıminde bir 

:clanıcağız yardı. Okur yazar, 
er ıeye aklı ererdi. 

la Bir zamanlar bu adama bir 
b~ ariz oldu. Oturduğu yerden 
Eır t~lll kalkmazdı. " Şevki 

eııdi, kalkaana.... dedik ıq# ? 

Saltan Muradın ıençlik rHmi 
"Yaaa.. Sizin ıözilnüıe uyup 
kalkayım da camdan bacağım 
kml11n mı? "derdi .. Yine bizim 
ıultanlardan biri aynı surette 
bacağını camdan zannederdi. 
Biraderim Sultan Murat ta da 
aaltanat fikri bir baıtalık ol
muıtu. Her ıözUne, ( Ej ... r 
Padiıah oluraam .. ) diye başlar 
ve yine o sözle bitirirdi. 
Fakat, biraderin ki, işretten
di. Çeyrekte bir konyak 
veya ıartiröz içerdi. Ken
disine çok nasihat ettim; 
dinlemedi. Biraderi çok ıever
dim. Ayıpbr ıöylemui. A vru
pada iken (çit ardeti) Di bUe 
eline ben ••rirdim. Yazık, 
kendisini kullanamadı. Namık 
Kemal Bey ile ahbaptı. Gece 
ıabahlara kadar, bir .. fl&kon,, 
onun önilnde, bir ,.filAkon" da 
Kemal Beyin 6n11nde, hem 
içerler.. Hem de aabahlara 
kadar otururlardı. B&yle itret 
neticeabıde aıabl oldu. Nihayet 
ifret başma wrdu. (Derin, derin 
içini çekerek ) Ah... Ah ... 
buralannı kimse bUmez. Hat
ta, Pan.te bir gece biraderin 

yanında idim. Kenclitine erken 
yatmuım tavsiye ettim. 

Ben de yanındaki odaya 
pdim, yattım. 

Tam, uykuya clalacatun 
ıaman, kapı YUrUldu. Kalk
bm, kapıJI açb-. Bir de 
baktım ld, birader k&r11m
da dimdik duruyor. (Blqey mi 
latlyonun? •• ) Diye 10rdm. Ba-
na, ne c••ap Yene iyi.. (Blra
d•·· birader MDiD uykun 
yoktur. Sen bana, çapacur 
(aym tabir n aym kelime ile 
86yleclL Gallba, madik, ••· 
DUID• olacak) ediyonun. 

apiıda bekliyorlardı. Oda
IUl& firdim. Tebrik ettim. 

Birde ytıztıne baktım ki, 
aJ çuha gibi kıpkırmızı. Kan 
hticum etmiş. Dudaklarında 
bir takım yaralar basıl olmUf 
Bana bir cigara verdi. Cigara· 
yı . içerken, kendisine daima 
hizmet eden kalfaya seslendi: 

- Dilberengizl .• 
Kız geldi: 
- Bana bir konyak geti r .. 
Dedi. 
Kız gitti. Konyağı getirdi. 

Birader içti. KonUJurken yine 
kıza ıeslendi. Bu ıef er de bir 
ıartiröz istedi. Bir taraftan da 
bana mlltemadiyen cigara ve
~yordu. Halbuki ilk verdiği 
cıgarayı bile henüz bitirme
miftim: 

- Aman efendim, mUsaade 
buyurunuz, içiyorum. 

(Arkası var' 

Hiddetli Şo{ör 
B~yoğlunda Bir Araba

cıyı Patakladı 
2649 numarah otomobil dtın 

Beyoğlundan geçerken önden 
giden 3106 numaralı yllk ara
basının yanandan hııla gitmek 
ütemlf, fakat tof6rün dikka~ 
m.Ufl ytlzllnden otomobilin 
tekerleği arabaya takılmı9, 

ufak bir parça kopmuştur. 
Şof6r buna kızmış ve oto

mobilden r.tlırırak araba~ 
d6ğmiye baılamııtır. Faka d 
ıırada oradan geçen jandarma 
ktıçfik zabitlerinden lımail 
Ha.eyin Ef. ka•gaya mOdaha
le etmii •e ıof6rü aıarhyarak 
hAdiseyi yatııtırmıftır, 

Gülnihal Kalkarken 
HALAT KOPTU, BiR MAV
NAYA ÇARPARAK BATIRDI 

Dfln alqam Ozeri Bandll"° 
maya hareket eden Gnlnihal 
•apurun, demir abrken halatı 
kopmllf, yanındaki mamaya 
çarplDlf, maTDa batmıştır. Ka
za mahallinde bulunan Mar
mara npuru derhal bir balat 
atarak mavr ay bağlamııbr. 

15 iAci Resim Sergisi 
Gtbel San' atler Birliği Re.tm 

Şub..t tarahndan Galatuaray 
liıuinde tertip olunan on be
finel resim ıergisi yann aaat 
bette kntat edilecektir. , 

DOKUZUNCU 

PATRON KUPONU 

No. 5 
Guetaalzde oa Mf sflad• bir 

ftnlekt• olduiu•'"-· P•trnc 
tt.ciaya ajmık l•tlyorunı• bu 
kuponu keelp eaklayınııt Y• H 
llup•1' toplayınıı Patronlarımır 

daa p•k meaınun olacakeıaıı. 

Senin uykun yoktur. Kalk 
konupbm •• , ) Deme• •i?. 
Ben de heme• kapıyı 
açbm. (Buyurun .. Oturua.. Ko
nuıalım) dedim. Fakat, fena 
halde kızmııhm. Geldi, yata
tımın tlıtllne oturdu. Sabalaa 
kadar beni de uyutmadı. Böyle, 
ıabahlara kadar uyumadığı, 
pek çok yakl olmuıtur. Niha
yet fikrinde yer eden padiıah
lığa muvaffak oldu. Kendisini 
tebrike gittiğim ı:aman, birçok 
ıiyaretçiler gelmiıti. lıtanbulun 

Patronlar Hfredlldlklerl l'Oıa

ün ltfbaren latanbul karllerlmlı 

!tir hafta, taır• karileri ml:ı: oıa 

rtln lçlnd• kuponlarını 1'3nder• 
aeHdlrler Bu mlldd.t geçtlktH 

aonıa kuponlar iııbul edilmeı. 
en muteber aarrafları da dahil 
olmak bere, beplİ, kendisini 1 

'--------·-------------

• 
ita/yanın 
Buğday 
Siyaseti 
Hükumet Yeni Bir Ka
nunla Buğday Gümrü
ğünü Ziyadeleştirdi 

T riyeate Ticaret mO.mesailliii· 
miz ıehrimiz ihracat ofisine 
ıönderdiği bir raporda lta11a 
hükumetinin un Ye hububat 
ithallt resimlerini arlbrdaiım 
bildirmiftir. Bu rapora ıöre 
hükfımct, neşrettiği muv akk at 

D bir kanunla 8 temmuzda 
haren buiday ve beyaz 
unlanodan alınan ithalit r 

iti-
mıs ır . -eımı 

lire te 
nda 

ni kental baıma 90, 92 
çıkarmıştır. Çavdar unu 
aldığı gümrük resmini de 50 

D 

' 90 
lirete çıkarmıştır. 

idin Gllmrük resminin teıy 
ıebep, İtalya köylü5ilnlin 
de mühim miktarda bu 
ka1ma11dır. Bunun ıebebı 
mahıulOn fazla olması 
aablmamaıı değildir. Ye 
ıebep ltalyaya hariçten 
buğday ithal edilmesidir. 
çen ıene ltalyanın bu 
rekoltesi 58 milyon k 
idi. Memleketin ihtiyacı ia 
milyon kental olduğu 
bilkfımet bu ihtiyacı temin 
hariçten bujday ithaline 

e 
eli n-
ğday . 
iıe, 

veya 
gAne 
fazla 
Ge-
ğdny 
ental 
e 85 
için, . . 
ıçın, 

mtı-

aaade etmiıtir. 

ut-
ede 

Halbuki hariçten çok b 
day ıetirtilmiş ve netic 
köylllnlln elindeki butda ylar 
aahlamamıfbr. 

bir 
ann 

ltalya htıkfkmetl diğer 
kararla da, kullanılan unl 
ylizde dokaan bqinin y 
buğdaylardan yapılmaımı 

erli 
em-

retmiştir. 

Zeplinden Haber Yok 
.)-
mit 

F riedrichahafen, 29 (A. A 
Zeplin ıef erini tertip et 
olanlar, balonun vaziyeti h 
kında verilen yekdiğerine 

ak-
zıt 

a-haberlerden birıey anlıyam 
dıklarını beyan etmekte ve . 

erı pazar-pazartesi geceaindenb 
Zeplinden haber alamadık 
rım illve ve bunu balond 
telsizin ahvali havaiye hakkın 

la-
akf 
da 
e-~ud radyolan tarafından v 

rılen malumat almakla meş gu 
b'Jlunmasına atfeylcmektedirl er. 

1= ord F abrikalarmda Bir Kar ar 
rı F ord otomobil f abrikala 

otomobil akaamı imal edil en 
e-atelyalarını ağuatos ayının d 

kamı müddetince kapatmıy a 
arar vermiftir. 

li Muhaceret işleri Suiistima 
. Amerikada muhaceret ifle
rınde ıuüıtimal yapan bir ıe-

r. ~eke meydana ç.karalmıfb 

A
u f~heke aahte veaikalarla 
merıkaya muhacir çıkan -

yorlarmıı. 

Üüküdar 
Hale Sinemasında 

Zemane Aıkı 
Mümessili 

Silian Hait 
Duhuliye 10 Kuru~tur 

Şehitlerimizin Hab
ralannı Taziz için 
27 Aiuatoı Perıembe Günil 
GWcemal Vapurile Bir Ça
nakkale Seyahati Yapılacak 

Seyahat Şebitllklerl imar 
Cemiyeti tarafından tertip 
olunmuıtur Herke• l9tirak 
edebilecektir. Biletler Sirkeci
de Nemli zade Cemal Beyin 
yaz.ıhaneıinde, Şekerci Hacı 
Bekir ve Tülbentçi Hacı Mu
hiddin ticaretanelerinde Htıl

maktadır. 

Sayfa 7 

TOTON INHISARINDAN ŞIKA YE~LER V ~R 

Kavalalı Hüseyin Bey 
De Bunlardan Biridir 

( Baıtarafı 1 inci 1ayfada ) 

Tütnn lnbisarının bunu ka
bul edip etmiyeceii malum 
dejildir. 

lzmirliler HDkOmete 
Müracaat Edecekler 

lzmir, 31 ( Huaual ) - Elle
rinde ıtok tlltnn bulunan ta
cirler lktııat Veklletine müra-

caat ederek Tütün inhisara 
ekıperleri hakkında şiklyette 
bulunmuşlardır. 

Buna sebep eksperlerin t8-
t6nlerc u fiat tahmin ettikleri 
iddiasıdır. 

Yine bir tl\tUn taciri de 
Ticaret Mahkemesinde Tütün 
inhisar idaresi aleyhinde bir 
dava ikame etti. 

Meclisteki 
Zabıtlarını 

Müzakerenin Soıı 
Aynen Yazıyoruz 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) \ ye. çalışıyor ye pek yakın bir 
~ka~ar yaıdıkarı ve ıöy- ntıde senevi yüz bin metreyi 

lediklera halde hatta tekzip 1 ~eçen en bliytık randımanile 
etmek için bile tahkika lüzum ışlem~ye ?e başlayacaktır. Şir
ifÖrmedim. Bana elin binası ~et şımdıye kadar beı milyon 
beni alikadar d k b' lıradan fada masraf ihtiyar e ece ı_,.y eyle . ti' k . . • • ·y- mış r anca ışın azemeb 
ılSrllnm~dı ve hAli görllnme· ilk tahminlere mutab.k çık· 
mektedır. madığı cihetle şimdiye kadar 

Bomonti fabrikasının laviç- yalnız masraf yapılmakta de
reli bir ıirkete ait olduğunu vam edilmiş ve ıermayedarla
bilirim. Sermayesi tahviJatla r~ ve . bil~assa hissedarlara 
emin olunan •e l"b k . hır santım bıle temettü veriJe-

t ia ı a e sert memiştir' V b b 1 b. h . . . • e u a ızzarure 
ea amı muayyen bır aılcnın bir mnddet daha b6yle devam 
malı olan bir tirkettir. Aransa edecektir. 
Borsada Ablan aksiyonlan ( Devama var l 

bulunur belki. 

y 

Bu fabrikanın bir tek akai-· 
onuna dahi malik olmadığımı. 

ı 

a6ylcraem şqarıınız tabii. Zin
al Orman Şirketine gelince; 

u, ıermaye1inin pek bilyük 
kıeriyeti Belçikalılar tarafın
an konulan bir Türk Anonim 

irketidir. Ormanlar Sinop 'Yi· 
yetimizin Ayancık kaıuında· 

b 

• 
d 
ş 

lA 

dı r.. O taraflı arkadatlar ve· 
a ~e)ip weçerken uğramış, 
örmllt olanlar bilirler ki bu 

y 
~ . 
' ki 
ırketle ilk defa olarak Tür
yede büyük bir orman fen

min en ıon tesiaatile işletilmi-
. 

n 

Bir Tashih Ve 
• 

itizar 
Evvelki gün, " Beni yakan 

bir ateı var! " unvanlı hikA-
yemizin ikinci ıütununda 
61 ve 62 inci satırında: 
"Erkek dudaklarilc bir şeyler 
fısıldadı. Kadın boynunu eği
yordu." Cümlesi tertip yan
lışlığı olarak eksik ve son ke
limede "ğ" harfi "m,, olarak 
çıkmııbr. ,. Son Posta nın 
d . ~ h " aımı neza et prensiplerine 
mugayir bir surette vukua ge-
len bu hatayı tashih ve kari· 
)erimize itizar ederiz. 

1 VAPURLAR 1 
B ugun Beklenilen Vapurlar 

Bartın - Tilrk - Cideden 
Konya - " Antalya 

Me rsinden 
Antalya- • • Hopadan 
Menin • " • AyYalıktan 

Feyaz - " - Bandırma-

dan 
Nililfer- • Mudanya 

Ge mlikten 
Patris il · Yunan - laken

ye Marsilya Pireden deri 
Amael • Alman - Ham
gtaa bur 

T 
Be 

heofil Gqtye • Franaız • 
yruttan 

Bu 
in 

gon Gidecek Vapurlar 
ebola - Türk - Antalya, 

SADIK ZADE 
Biraderler Yapurlan 

Karadeniz postam 

Dumlu Pınar 
2 ~a;::o. PAZAR 
günü akıamı 17 de Sir
keci nhbmından hareket-
le (Zonguldak, İnebolu, A
yancık, Samsun, Ordu, Gi-
~un, Trabzon, Rize, Mapaıa
n ve Hopa)ya azimet ve av
dette ayni iıkelelerle ( s~ 
m_ene, Görele, ve Onye ) ye 
uanyarak awdet edecektir. 
Fazla tafaillt için Sirked 
Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. Tel. 
22134 

Me 
M 

Gemi 

•.r~ara • Tlirk - Mudanya, İngiliz Hüseyin Rüstem 
ıge. npurlara 

nine. 

G Qzel Bandırma -Tnrk Ban- , Karadeniz sürat-ostası 
aya Rüstemiye dırm 

u iur - TO.rk lzmite 
Ka ramani-Fransız- Batuma. 

s EYRISEFAIN 
llv ke.:ı acanta ı Ga1atata KöprU 

B. 2362. Şub• A. Sirkeci MU· 
r u.de harı 2. 274() 

ba,ı 
hUrda 

Yap uru 

1 Ağustoı 
Cumuteai 

akşamı saat 6 da Sirkeci nh· 
bmı'ldan hareketle Zonguldak· 
lnebolu, Ayancık Sams 
O d 

. ' un, 
r u, Gıresun, G örele, Trab-

İZMl R SÜR'AT POSTASI zon, ve Rizeye azimet ve 
GUlcemal) 2 Ağustos pa- avdette ayni iskelelerle Sür-( 

zar 
mınd 

14 30 d G mene ve Vakfıkebire .. 
' a alatıı nhtı- ra•c gelecektı·r. ugrtya-

an kalkacaktır. 

1 
___ _;,,.,::;.:_ __ _J er z acent:ııı : ~lnfon\i Re 

cadd~ıi No. 12 T -' t•dl1e 
... : 2876 



• 

8 Sayfa SON POSTA Aiustos 1 

Beyoğlu muhitinin en nezih, kibar, H b• d 
fevkallde nezareti v• lllkı_ ıerviai ar ıye e 

haiz yegAne aile bahçesi 
BELVU'de 

Hu akfam Sahlblaln aulaia en ailıdde ... 'atkarlansadan HAFIZ ZE Beyin de lttirak ettiji 
muhteıem alaturka •as heyeti ı MAKBULE, MAHMURE HANDAN, BELKIS, SUZAN, SERVET, 
Hanımlar, Bestekar Udi SALAHADDiN BEY, ( Tamburla ) H. HÜSNÜ BEY ler. Kemani NOBAR 
BEY, Kemani KÜÇÜK SALiH B. Plyanlat VESAMET H. CGmbOt CEMAL 8. Kllrnet F AHRI Bey~. 

Terkibinde killliyetll miktarda iyot 
tanen ve fosfat mevcut olup emicei 
u:ıviyeye allr'ati temeasUl8 sayesinde, 
kansızlığa, vereme istidadı olanlara 
ve bilhassa emrazı asabiye ve zafi
yeti umumiyeye tesirab · tif aiyeai 
vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda teıfrab 
nafiası pek seri olup renksiz, hasta
lıklı, zayıf, sıraca veya kemik hasta
lıklarına mllpte)l çocuklar az zaman 
zarfında diı çıkanrlar. Çabuk yQrllr
ler. Tombul tombul olurlar. 

Sui ityatla aabavetini ve gençli
ifnl ıuiistimal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek mlluirdir. Kanı tez}'it 
ye tasfiye, hazmi teshil, renge taze-
lik ve veçhe teravet bahşeder. Bez. 
enam, cedir, çocukların yilz ve bq-
lanndaki çıbanlar, ergenlik Ye ekze-
mada pek müessirdir. • 

Hasan kuvvet şurubu Avrupadı 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 
llemi tababette takdir tevlit eylemİf, 
ecnebi ve memleketimizin etibbasının 
raporlannı kazanmıştır. Şişesi 60, 
bllyük 100 kuruştur. Deposu: Hasan 
ecza deposudur. Eczacılara ve top
tancılara büyük tenzilat. 

DAKTİLO KURSLARI 
ALI TICARi:.:T MEKTEBiNDEN: 
Yaz tatili devresine mtınhas.. olmak O.Zere 2 • 3 aylık 

serbest daktilo kursları J açılacakbr. 
1 - Kursun tedriaata 1 I Ağustoa I 931 Cumartesi flbıü 

başlayacaktır. 
2 - Kuraa devam u...ld.U. yeni harflerle iyice okuyup 

yazmalan ıarttır. 
3 - Haftada Oç gün den r6sterilecektir. Bugtınlerde 

den aaatleri saat (14) don l16) buçuğa kadar devam edecektir. 
4 - Serbest kurslara devam etmek istiyen hanımlann 

•e efealerin - kayit •• aair şartlan ağrenmek için - bugünden 
itibaren 1 I Ağustoı I 931 tarihine kadar her l(tlo, ikiter 
fotoğrafla mektep mlldllrlilğilne müracaat etmeleri IAzımdır. 

5 - Kayit için SABAHLARI SAAT il DEN 17 YE 
kadar mOracaat kabul olunur. 

HARARETİNİZİ TESKİN 
iÇiN YEMEKLERDE 

KARAHiSAR MADENSUYU 
içiniz. Har&.reti teskin, hazmı teshil eder. Böbrek, 

karaciğer, mide, kum hastalığına karıı 

tanınmış bir sudur • 

HER YERDE BULUNUR 
Toptan perakende satış için 

Deposu . Yeni Postane karşısındaki caddede No. 20 

Telefon: 20062. Telgr&f: Depo İstanbul, 

Eskişehir Hususi Muha
sebe Müdüriyetinden: 

Eıldşebirde idarei huıusiyeye ait uri ainemaaua llç senelik 
bedeli ican kapalı zarf usulile 26 - 7 - 931 tarihinden itibaren 
yirmi iÜD müddetle 17 - 8 - 931 tarilalne müaadif Pazartelİ 
ınnü saat 16 da ihalei kat'iyesi icra kılınmak here mlloaka• 
ıaya vazolunmuştur. Taliplerin idarei huauaiyeye veyahut enci
~ eni vilayete mftracaat etmeleri ilin elunur. 

Zayi - lstanbul Seyrüaefer Hali tasfiyede bulunan lnki-
merkeıdoden aldıtım 2080 aicil şaf Bakkaliye Şirketi: Mehmet 
numaralı fCJför vesikamı zayi ettim. Abdi Ye mahdumu ve Mehmet 
Yeniılnl alacatJmdan eaminln Tevfik Tı"carethaneı·ını·a 1 • ~ 
hükmG yoktur. Hikmet utan-- i bulda Balıkpazannda 47 No. h 

D KKA T 1 mapzada mevcut demirbq 

1 
qyuı ile emtiai ticariyeal kl-

A dem I• ı' k t ı' da ra miJea Ye bedeli malftm muka-
bilinde ( İnkitaf Bakkaliye Şir-

GLANDOKRA TIN 
Methur ProfeHISr BroYD Sequar 

ye Stelnach'ın mllhlm ke9fldlr. Tealrl 
ka t t ve seridir. Her ec:ıanede bu
lunur . Toptan aabt yeri ZAMAN 
eeu depo•udur. l•tanbul, Bahçekapa 
Tramny eadde•I No 37. Kutuau 

keti ) Onvam ile beraber mllf
teriai Mahmut Mehmet Beye 

ı sablıp teslim edilmiı olduiu 
ilin olunur. 

! HaU Ta•ffyede bulunan inkişaf 

j 
Bakkaliye Şlrkett Mehmet Abdi 
n mahdumu n Mehmet Teriik 
Tuflye memuru Avukat Hikmet 

saıe,..• .. , 

İstanbul 4 ilncll icra me
murluğundan : Mehmet Arif 
Beyin Yunan tebaasından Mil
tiyadi latamulis Ef. den borç 
aldığı yirmi dört bin sekiz 
yüz liraya mukabil birinci de
recede teminat rösterilen Bo
taziçinde Kuruçeımede Kuru
çqme caddesinde atik 89, ~I 
cedit 101 numaralı harem ve 
ıellmlık dairelerini ve mllşte
militı aaireyi havi maababçe 
aabilhane otuz gtln müddetle 
birinci ihalesi yapılmak nzere 
mevkii mnzayedeye konularak 
on bin lira bedelle talibi uh
desinde olup ihalei kat'iyesi 
icra kılınmak Uzere ve yUzde 
bet zamla on bet gün müd
detle ihalei kat'iye müzayede
sine konmuştur. Hududu Ka
mires bat kadmef endi sahil
hanesi ve bahçesi ve bir tarafı 
lebi deryaya muttasıl tarik ve 
bir tarafı Memi' zade Abdul
lah Bey merhumun veresesi 
ıahilhano bahçesi tarafı rabii 
Kuruçeıme caddesile mahdut
tur. Mesahaaı 5250 artın ter
biinde araziden 493 arşın se
llmlık •• 71 O arşın harem ve 
57 artın zemin katı kigir kış 
bahçeli lak elli dokuz buçuk 
artm harem kısmı ile ilave 
kısma riden iki katlı altı 
kigir llsttl ahşap koridor. 180 
a11ın illve kısmı 24 buçuk 
a11ım matbah aksamından kA
fir fınn Yesaire. 81 artın 
matbah 101 Ufmj Uç kııım ser. 
78 artın Kuruçqme caddesi 
tarafında kapıcı daireıl ve 28 
U'flD barem ve sellmlık ara
sında aıma koridor. Mütebaki
ıi bahçedir. Evsaf ve mtııte
temillb Mllmlık ciheti : Birinci 
kat bahçeden iki taraftan 
kapım olan cameklnlı zemini 
mermer methalden yine zemini 
tqlıia rfrilir tavanı karton 
piyer iki odL Diğer bir came
klnlı kapı Ue zemini çimento 
koridordu zemini çimento 
tqlıta ririlir biriai ytlldtl do
laph iki oda. Bir aralık O.Ze
rinde iki kiler, bir hail keu 
bir aralık tlzerinde mermer 
musluklu bir kileri vardır. 
ikinci kat : T qlıktan zemini 
ahşap rezintl mahallinden tek 
merdivenle çıkılarak redntl 
maballindea iki tarafla parke 
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döşeli balkonu havi ve zemini 1 
parke döşeli bir oda olup yine 
zemini parke tavan ve duvar
lan karton piyer balkonu havi 
salon keza salondan zemini 
parke duvar ve tavanlan kar
toa piyer diğer bir odaya 
bw~an yine zemini parke ve 
ı,,~ karton Piyer odaya 
gifiW'. Bahçe tarafında ze
mini çinko büyilk bir bal
konu vardır. 

.iir aralık lherinde mermer 
m~uk ve tekneli ve bir hail 
ve harem kısmi ile ıellmlık 
arasındaki renkli cameklnlı 
k~ tarzındaki korMordan 
~ijtiıli ve bir soğukluğu havi 
z~ çinko mermer muıluk 
telpıeli bir hamam vardır. 
ÜçüncU kat: Bu kısma koltuk 
merdivenle çıkılır bir koridor 
lizerinde bir sofa odaıı iki 
hail birisinde zemini çinko 
döıeli balkonu havi iki oda 
ve bu katta çatı arasında ynk 
v' .ofa ve bir sandık odası 
vardır. Binada karton piyer 
olmıyan tavanlar ve dotrama
lar kapılar tamamen yağlı 
boyalı illt kat dlifemeler yağlı 
boya ve tavanlar ıstampa na
kıpdır. Zemin kat: Bodrum 
zemini çİmtato mutfak mermer 
yalaklı bir musluk ve bir ka· 
yıkhaneai vardır. Harem ciheti: 
iki ayak mermer merdivenle 
çıkılarak 11zeri cameklnlı ka
pıcl• firildikte zemini mermer 
pabuçluk tekrar cameklnlı 
kapıdan girildikle ahtap merdi
Yea.la çıkılarak merdiven bqa 
llzerinde taYU ve duvarları kar
ton piyer bir ulon Ye daıemeli 
bir oda bir aralık llzerinde 
bir banyo mahalli ve bir odL 
ikinci kat : Birinci katın ay
nidir. içki inhisar Mllfettiflerin 
den Müfit Bey mahiye kırk 
lira ile mtıstecirdir. Bodrum 
kabnda : Mermer taşlıktan 
inilir mermer koridor berinde 
mutfak haline ifrai bir oda 
bir hali me.cuttur. Harem 
cihetiain zemin kab : Zemini 
mermer tqlık bir koridor 
üzerinde llç oda iki hallıı 
olup taılıia bahçeden zemini 
çimeoto etrafı cameklnlı met
bald• slrillr· Harem lmmı 
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ile ilive kı11m arasından ze- ı dam Piyano ikamet etmekte
mini çimento koridor vardır. dir. Tavu aruı: Bir aofa 
Zemini mermer bir ev alb &zerinde iki oda iki hali bir 
ve koridor lizerinde iki kiler balkon bir kiler hamamm O. 
zemini çimtnto malbz ocaklı tnnde camekln Oç dolap bir 
ve mermer musluklu bir mut- balkon vardır. Sellmhk mat• 
fak bir yemek oduı bir mer- babı bir hali bir kiler bu 
diven alb olup ~Y alb tatlık· fına bir odunlujıl baYi zemini 
tan ahpp merdivenlerle ikind çimento kargirdir. 
kata çikıldıkta merdiYeD bap ittisalinde tlç kımmdan mi
üzerinde bir balkon Ye du- rekkep zemini çimento aynalı 
varlan kıamen kum&f kaph Ye lak ve havuzu haTi Hl' •• 
sabit bir aynalı ve t6mineli tulumbalı bir kuyuau Tardır. 
bir yemek ulonu ve bahçe Kuruçqme methali ittialinde 
cihetinden llzerinde came- bir kath bina: bd arahk iki 
kin zemini çiçekli klrsir oda iki hail bir bodrum nr
çini kıı bahçeli aynalı lak dır. Bahçede &zerinde k&prl 
Tardır. Yemek ulonandan Ye iç helezoni havuzu ve 
diğer bir ulona ıeçilir aynalı lak ve mllteaddit çam, 
bet oda bir halhı nrchr. manulya, çamfıabtı, Palmiya. 
Üçllnctl kat; karton piyer aa- teftali •taçlan Ye ,nI fidanla· 
lon bir oda " bir btlytlk aa- n •• havapzi fenerlerini haYI 
lon iki oda bir hamam bir olup etrafı duvarla muhatbr. 
hail odanm blriainin duyar Ye bıve kısmmda koridorun Oze-
tavanlan kadife kapb Ye diğer ri salvaniz aaçbr. Biulat hr 
odanın &nllııde bir balko._ •ar- ricinde Yaih boyah n per 
dır. Çab ab; bir koridor ize- eereleri pancurludur. Terkoa 
rinde bir laall Oç kiler iki oda Ye elektrik teaisabnı haTiclir. 
vardır. lılve kısmın albnda Ayn aenetle ta~m ve bal 

· · · t n bodrum yolu vardır. Klrgır olmadıi' 
zemını çımen o uç _:.__ di • 

di nH k "d tlz :ıwue lmıyenler ahppbr. Meı· mermer mer Ye on or e-
rinde bir aralık olu mermer kür gayn menkullhn tamamı.,, 

• . • p kıymeti muhammenesi ytız yir 
bır kondor tızennde mermer . b b. kb: ~- -;• 
aoiukluju havi zarlan mermer mı .ef m •e . 7 .... ye .. ......, 
bir kurnalı hamam bir hail daı:t lıra olup. talip. olanlar kıy• 

meli muhammınesinm ylzde ood bir oda ve zemini mermer bir 
koridor &zerinde zemini mer
mer iki aabit kazan ve iki 
bakır tekneli çamaşırlık bir 
kömürlDk tızeri camekinlı ze
mini çinko bir aralık. lııve 
kıımın birinci katı : bir sofa 
bir oda bir heli ve bir kori
dor bir aralık üzerinde iki 
oda bir hail bir balkon olup 
bili konturat mlrebbiye Ma-

nisbetinde pey akçelerini ala• 
rak 9'l7-7HJ8 dosya numarnile 
saat on dartt•n on yediye ka· 
dar »8-931 tarihinde latao
bul 4 llnctl icra memurluğua• 
müracaat eylemeleri ilin ohr 
nur. 
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