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BUGDA Y MUBAYAA TINA BAŞLANIYOR 
MATBUAT iŞLERiNi TETKiK BÜROSU 

Adliden Başka idari 
Teşkilit Yapılıyor 

Her Lisanda Çıkan Eser Bu Daire
d ~ Gözden Geçirilecektir 
Yeni Matbuat kanununun f birkaç daktilo hanım yulfe 

RiyaseticUmhur makamınca tas-1 alacaklardır. 
dik edildiğini diln yazdık. Ka· 
nunun bugün neırile beraber 
tatbik sahasına girmesi mukar
rer olduğu için Adli teıkillta 
UAveten bazı idari teıkillt ya• 

pılmaıına da lilzum 16rlllmlt • 
ttir. İdari teıkillt, Mnddeiumu
milikte, bazı gazetelerle risale. 
mecmua, her neTi matbualan, 
pllk ve kartpostallan tetkik 
edecek olan ma.takil blrodan 
lamamile ayn olacakbr • Bu 
baroda Möddeiumuml Mual'ia
lerinden Meliha Hanım, lıımat 
tefi Muhiddin, bq kltf plij'in
de Adliye ıazeteler memuru t 
Halit Beyler tllrkçe tetkik itin-1 
de çalıfacaklardır. Aynca fran
aızça, rumca, ermenice, muaevl

/ 

4 

ce, inıtftzc• •• almanca mathua- M•lllHı A•11ım Son Po.t•gı 
~ için alb, yedi memurla tetkik ederken 

Sabık Müsteşar 
Emin Bey Hususi Bir 
Liseye Müdür Olacak 

Ankara, 5 (Huıust) - Nebi 
ude Hamdi Beyin bu ıene 
başında lıtanbulda hususi bir 
llae açacağı ve bu liseye 
Sabık Maarif Mllateıan Emin 
Beyin mlldllr getirileceği ıöy
lenmektedir. 

Feci Kaza 
Bir Amele Dikkatsizlik 

Neticesi Öldü 
Faik isminde bir şoför elin

deki uzun bir demirle ıoför 
Asımın otomobiline binmiş, 
Zeyrekten geçerken demiı 
Mehmet iıminde bir ameleye 
çarpmlf, zavallı adam biraz 
sonra 6lmilttllr. 

Haham Başının Cenazesi 
Büyük Bir Kalabalık Toplamıştı 

Habambatı Becerano Ef~ndl evvelki ,Un vefat etti. Diin de 
cenazesi, kendiıinl tanıyan ilim ve faziletinin takdirklrı binler
ce MU1evl ile beraber birçok ta Ttırklerin huzurile kaldırıldı, 
Musevi kabrlıtanına defnedildi. 

Cenaze Habambanede bulunuyordu. Buraya giden yollar • ki 
biri Tünelden 6bilrU Perapallaın altından gelir - çok dardır. 
Buraya birike~ kalabalık, sokakları geçilmez bir hale koydu
i'1ından Belediye herhangi bir kaza vukuundan korkmuş, 
zabıta, halka dağılmaımı söylemif, ıöz dinletilemeyince etfa· i·e arabaları seyircilerin üzerine su sıkarak dağıtmıılardır. 
hır cenaze reaminde bir yangın manzarasına tesadüf etmek 

er zaman görUle ıelen ıeylerden değildir. 

Tayyarecllerln, .. brlmlze ilk aya~ ba1tıklan vakit alınan ilk realmleri 

HA VA KAHRAMANLARININ MACERASI 

Nevyork - İstanbul Seyahati 
Büyük Tehlikeler Karşısında 
Az Daha Yarıda Kalıyordu 

Ufak bir tayyare ile Nev
yorktan kalkarak iki glln 
iki gt:ce havada kalan M. 
Bordman ve M. Polando 
ilk gtlnlerde bu uzun 
seyahate ait kısmen malumat 
...diler. Şimcli 6jreaiyoruz kr 
bu uzun yolculuk zannedildiği 

kadar basit olmamıştır. Birkaç 

ı .lefa yarıda kalmak tehlikeıi 
ile geçirmiştir. 

M. Bordman maceranın bti
tnn tafsilatını şöyle anlatmak
tadır: 

- Nevyorktan lstanbula 
ayyare ile bir hamlede gitmek 

~çin haftalarca hazırlandık. 
[Devamı 3 ilncil aayfada) 

SANDAL BEDESTENi ISLAHA MUHTAÇTIR 

Müessesenin Yeni Mü-
• 

dürü Bu işi Başarabilir 
·Tahminler, Halk Aleyhinedir Ve 

Süratle Düzeltilmelidir 
Sandal Bedesteninde işler 

iyi gitmiyor? Bu serlevha al
tında geçcngün mevzubahs 
ettiğimiz bir tetkik ve mliıa· 
hedeye belediyeden bir cevap 
aldık. 

Biz, ziyaretimizde, Sandal 
Bedesteninin bilhassa mUcev
herat satıı kısmına dokunmut. ı' 
ekseriya tahminler arasında 
bilyilk farklar hAsıl clduğunu, 
bunun ya kastt veya hata ne
ticesi yapıldığını kayd~tmif, 
Sait B. isminde bir zatm talı· 
minlere itimat ederek yilk· 
sekçe bir ffote aldığı bir yll· 
züğU sonra mühimce bir ıa· 

rarla satmak mecburiyetinde 
kaldığından bahsetmiştik. 

Belediyenin cevabı, bizim 
bu neşriyatnmzı hakikate uy· 
gun olmamakla itham ediyor 
ve izahat veriyor. 

Sanda Bedesteninin dart, 
bet ay evvel tayin edilen 
mUdUrUnU yakından tanırız. 

Namus ve iffetine itimadımız 
vardır. Fakat bu itimadımıza 
rağmen ken '}erini tenvir 
maksadile söyleyelim ki ilk 
iddiamız da musirriz. 

Bir yüzük al(J veriıinde 
fena halde zigan edtJn Sait 

heg işte hıı zattir. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan Devam ) 

Efendiler; bu hakikat, Anado-! 
luya gelince tahakkuk etmiş. 
Tam yapacağı iıi aramak için 
çok iyi bir yer bulmuş doğru 
Çerkes Etemin yanına gitmft 

( Devamı 7 inci aayf ada) } (Duamı 7 inci aayfada) 

Zabıta Vak' alannın Yazılması 
Niçin Menediliyor? 

intiharlar Ekseriya Gö
renek Mahsulü Müdür? 

Taadlka iktiran eden yeni 
matbuat kanununun koydufu 

büyDk kayltları icap ettiren esba
bı mucibeyl ilk nazarda anlamak 

1 

g(lçtür. Üzerinde durulup uzun 
boylu mDnakaıalara tehammülü ı 
olan bu noktaların izahını en iyi 
yapabilecek mevkide olanlardan 
biri de kanunun mazbata muhar
riri idi. Bunun içindir ki Şebln

karahlaar meb'uau V ufı Raılt 
Beye müracaat ederek kanunun 
müatehcen ve adabı umumiye 
hakkındaki kayltlerlne alt mev-

cut kanaatleri izah etmHinl rica 
ettik. Vaafı Raıit Bey bu izahatı 

verdi ve biz de neırettik. BugOn 
de kanunun "zabıta vak'aları,, ve 

"fntlharlar,, hakkındaki takyidatı 
münaaebetile , Vaafı Raıit Bey 
hlklm kanaatleri anlatıyor: 

Yeni matbuat kanunu ne 
için mi intihar -ye zabıta vak-

alarının yazılmasını menetti ? 
Bu aualinlze, asabiye mütehaa
sıslan, mazbata muharriri ol
maklığıma rağmen bendeniz-
dcn daha ehliyetle cevap vere
bilirleri çfinkn ben de ceva
bımı meşhur bir asabiye mn
tehassııının eserinden, "Mo
reau de Taurs,, un "Cinayetin 
Sirayeti,, nam eserinden ikti
bas edeceğim . 

Gazeteciler itilaf Yapmah 
Yalnız ıunu itiraf edeyim ki 

" Moreau de T ours ,, matbuat 
hürriyetini takyit veya sıkacak 

Cinayet Ve 
İntiharlar 

Bir cin11geti görmüş 

wga bir intihar vak'a

sının gazetelerde taf

silatını okumuş olan 

cinag11t cinnetin• 

müstait kimsel•r, brı 

işin agnını gapmalc 

fikir v• arzusunu da

,qar mı, dugmaz mı? 

Bir malralled11 vuku11 

gelen bir intihar, ek

seriga, o mahal lede 

tek bir vak'a olarak 

lcalmazmıı I 

olan bir kanundan ziyade ga
zete ve gazetecilerin aralann• 
da asil bir gaye ile intihar ve 
zabıta vak'alarını mümkün ol· 
dutu kadar kısa ve sade bir 
tarzda kaydetmek hususunda 
bir itillf yapmalarını daha 
ameli bulmuş ve bu tarzda 
tavsiyede bulunmuıtur. Çtınkl 

" Moreau de T o ura,, yapılacak 
kanunun gayri kabili tatbik 
olabilmesinden korkmuştur 

( Devamı 6 ıncı aayf ada) 

Yeni Kanun klucihince Tahsile Mecbur Olanlar 
Seri - 1 Numara - 3 

Muallim - Ne ayakta duruyorsun, otursana oğlum. 
Yunus Nadi - Bu sıralara ıığamıyorum ki 
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v panın a yon u ave esını 
d~~ Ve Halk - Mahkemeye N 1 E d k? Bir Cesel 

Buradan Avrupaya s6n- Veriliyor için mza tme i . Bulundu 
derilen birkaç Türk itçi
•ioiıı yaptığı ayakkabı 
A•rupada takdir edllmit• 
iyi yapılmak ve ıOzel btr 
harici manzara verilmek 
ıartile diğer mallarımızın 
da bGyi1k rağbet röreceti 
muhakkak. Fakat fena 
adetli baıı Jdmıeler, mal-
ları karıftırdıkları lçln 
ıon ıamanda, buı efya
mıza karşı fena propa-
randalar yapıldı. Son 
gelen beıaretll haberin 
dün halk araaında bırak
bj'ı aksi teabit etmek lı
tedik. Atıj'ıld cevapları 
aldık: 

Salt B. ( Dlklfıu kundura matauıı 
ıahlbl Divan yo)u ) 

lstanbulda (20) bin kundu
racı var. Sabah saat altıdan 
akşam dokuza kadar çalışırız . 
Yine karnımız yan aç yan tok 
bir vaziyetteyiz. Bizde ayakkabı 
aanatı blltnn dilnya ayakkabıcı
lığına gıpta Yerecek kadar ile
ridir. Fakat silrllm ve kazanç 
olmadıtı için işe hiyle kanttı
ranlar oluyor. Böyle olmasa 
Avrupaya pek AIA ayakkabı 
ihraç edebiliriz. Patronlanmız 
böyle birkaç paıar tubalar biz 
lfıizlikten kurtuluruz. Memle
kete de biraz para girer. ... 

İrfan B. (Hırkalterlf Akıekl ma
~alleıl 57) 

Bizde vaktin, meaaının 
okadar kıymeti yok. Kazanç 
ta kalmadı. Bir aanatkAr bir 
ayakkabı llı:erinde srUnlercc 
meıi'Jl olarak ince bir şahe-
ıer yarabr. Avrupada bayat 
bizimkinin akıinedir. Orada 
vakit kıymettir. Onun için 
ayakkabıları bizimki kadar za-
rif olamaz. AmbalAjına ve ıağ
lamlığa itina edilirse ayakka-
bılanmız Avrupada yüzde yüz 
alıcı bulur. Bizim diğer ihracat 
qyamız da b6yledir. Dünyanın 
en iyi inciri, UzilmU, bizde çı
kar. Amballjma ve hazırlmı
muına dikkat etmediğimiz için 
ikinci derecedeki memleketler 
bizden fazla satar. Bunu anla
dığımız gün iş bitmiş demek
tir. 

* Hilmi Bey. ( DlvaayoJu 53 ) 

Memleketimizde kazanç ol
madığı için halkımız ucuza 
ehemmiyet Yeriyor. Bunun için 
Avrupanın llstik ve keten 
ayakkaplanna rağbet fazladır. 
Yerli mallanmız satılmıyor. 
Buna mukabil zengin mem
leketler inceye ve san'atkArane 
olan itlere para veriyorlar. 
Rekllm yapmasını bilsek bi
zim ayakkaplarımız Avrupada 
pek güzel satılabilir. 

* Sallb Zeki B. ( Kunduracı Fatih At 
puan caddeal 73) 

Bizde köttı bir Adet var. 
Birdenbire zenğin olmak iıte-

Ehbba Odasına Aylık 
Aida~nı Venniyenlerden 

Para Cezası Alınacak 

lıtanbul Etıbba Oduına 
doktor, dişçi, diş tabibi, ecza
cı ve eczane mndnrn mes'ulü 
olarak (1810) aza kaydedil
miıtir. Odaya kaydedilen dok-

. torların adedi onu geçmemek
tedir. Fakat aidatını vermiyen
ler pek çoktur. Odaya kayde
dilmek için kanunen ( l O) lira 
dühuliye ve her ay bir lira 
aidat vermek mecburiyeti var
dır. Oda; hiç kaydedilmiyen 
doktorları hayıiyet divamna 
vereceği ıibl aidabnı ödemi
yenleri de ıulh mahkemesine 
verecektir. Bunların listesi ha
zırlanmıştır. 

Bunlar Tababet Kanunu mu
cibince (100) liraya kadar ha
fif cezayınaktiye mabkiim 
edileceklerdir. Hayıiyet divanı
nında bu gibileri alta ay kadar 
doktorluktan menetmiye l&li
hiyeti haizdir. 

Buz Meselesi 
Belediye , Şikayetleri 
Haksız, Yersiz Buluyor 

Buz fabrikasının İstanbulun 
ihtiyacına yetişecek kadar buz 
çıkarmadığı için fiyatJarda ih
tiklr yapıldığ yazıldı. Don bu 
husu• için Belediye Reisi Mua
vini Şerif Beyle Fen iıleri Mü
dürü Ziya Beyi gördük. Her 
ikisi de Belediyeye böyle bir 
şikiyet yapılmadığını, bcracne 
günde 50 - 60 ton buz çıkaran 
fabrikaya bu aene yeni ilAvc-
ler yapıldığı, binaenaleyh gün
de (130) tona kadar buz istih
sal edilmekte olduğunu, bu
nun da lıtanbul ihtiyacına teka
bfil edebileceğini ıöylemifler

dir. Fabrika buzu Belediyenin 
kontrolu altında bir bayie ver
miştir. 

riz. Bunun için de İfe hiyle ka
rıttınnz. Bu yüzden hndılda
nmız, yumurtalarımız, incir ve 
üzümlerimiz dünya plyasaımda 
ehemmiyetini kaybediyor. iyi 
tasnif edilmiş, iyi ambalijlan
mıf, ııhhi ıerait ' altında ha
zar lanmış ihracat emteamız - esa
sen iyi olduğu için - dünya 
pazarlarında iştehalı alıcılar 
bulur. Kunduralanmız da b6yle .. 

Avrupadaki Fabrikalara Afyon Satmak için 
Bize Aynlan Hisse Çok Azdır, Bu Sebeple 

Mukaveleyi Kabul Etmedik 

Afyon vesaire gibi uyuıturucu maddeler iıtihıalAtınm tah

didi için Cenevrede toplanan Afyon konferansı 13 temmuzda 

hitam bulmuıtur. Hükumetimizin de iıtirakile aktedilen bu 

konferanıın neticesinde, tahdit hakkında bir mukavelename 

hazırlanmıtbr. 

Afyon lstihsalAtı ihracat Serbest 
Fakat mukavelenin tatbikı 

için, konferansa iıtirak eden 

hükumet mümes!illerinin bunu 
tastik etmesi icap etmektedir. 

Mukavele mucibince menfaat
leri takviye edilen hllkiimetler, 

derhal imza etmişlerdir. Fakat 
Türkiye henüz imzalamamış

tır. 

lmzalamıyan hükumetlerden 
biri de Yugoslavyadır. Muka
vele belli başla fU hükümleri 

ihtiva etmektedir : Dünya 
afyon istihıalAb tıbbi ihtiyaç 
niıbetinde tahdit edilecek
tir. 

Mukaveleye iştirak eden her 
devlet, dahili istihsalitına, 

müsaadeye istinaden ihracat 
için vaki olacak siparişlere, 
illç yapmak için ayrılacak 

miktara ve nihayet ordunun 
ihtiyaçlarına göre uyuşturucu 

madde yapabilecektir. 

Bu hudut dahilinde her 
devlet uyuıturucu madde ima
linde ıerbesttir. 

Afyon iıtibsalAbnın bu de
rece tahdidi, mllbim miktarda 
mahsul yetiştiren memleketi
miz için çok ağır telAkki edil
mektedir. Türkiye en çok 
afyon istihsal eden memleket
lerden biridir. Bu seneki istih
salAt 4 milyon ıandık tahmin 
edilmektedir. Bu miktarın 
mühim bir kısmı her sene 
ihraç edilir. 

Hükumet istihsalin tahdidini 
kabul ettiği takdirde ihracat 
çok azalacaktır. Haber aldı-

.1 ğımıza göre mukavelenamenin 
hükumetimiz tarafından imza
lanmamasının asıl mühim se
bebi ıudur: Afyon istihsalA
tının tahdidini kabul eden 
hükumetlere Avrupndaki on 

bir morfin fabrikasına afyon 
satmak için birer hisse ayrıla
caktır. Fakat bize ayrılan hisse 
çok az olduğu için, tahdit 
mukavelesinin imzalanması mu
vahk görülmemiştir. 

Bu sene, yine ham afyon ih
racatı serbestçe yapılacakbr. 

~~~----------···----------~~~ 
. iki Sarhoş J 

Arif ve Osman isminde iki 
kişi dün ıarhoş olarak Beşik

taıta Ramiz Beyin evine taar
ruz otmi9ler, yakalanmışlardır. 

Tavuk Kümesinde Yangın 
Eyipto Otakçılarda Ülfet 

Hanım tavuk kümesini temiz
lerken yangın çıkmıf, sirayet 
etmeden ıöndUrlllmtlştür. 

Talebe Kampları 
On boş gilndenberi Pendik

te kamPI kurmuş olan ve id

manlarla meşgul bulunan Ga
latasaray lisesi enellai gün lı
tanbula dönmilttllr • 

Ayni kamp yerine dün Da
rlllftınun taburunu tqkil eden 

Darülfilnun talebesi gltmfttir. 
Onlar da on beş g1lıı kalacaktır. 

Torbah Haydutları 
Geçenlerde Torbalıda iki 

kamyonu soyan haydutlar jan-

darma tarafından sarılmışlar
dır. Yakalanmak üzeredirler. 

MUddeiumuminin tetkikleri 
Mnddeiumumi Kenan Bey 

diln, yanında muavinlerinden 

Cemil B. olduğu halde Beyotlu 
mahkemelerini geım.İ.f tir. 

Yerli Mallar Pazarı Veznedarı 
Bir miktar para alarak 

tagayyGp ettiğini haber verdi

ğimiz Yerli Mallar Pazan 

Veznedarı Refik Nuri Beyin 

alıp kaçırdığı paraların iki 
1Un1Uk ha11lattan ibaret 

olduğu anlqılmııtır. Zabıta 
kendisini aramaktadır. 

Fakat Elbiseleri Ortada 
Olmadığı için Ölüm 

Şüpheli. Görülüyor 

Samatyada oturan Koço 
Efendinin oğlu ( 17 ) yaşındaki 
T anaş cumartesi akıamından-

beri ortadan kaybolmuş.Bu sabah 
ıaat altıda Samatya sahillerin
de bir ceset bulunmuş ve MUd· 

deiumumiliğe haber verilmiştir. 
Cesedi tetkik eden Tabibi Ad- · 
li Hikmet Bey, gencin boğul-

ma neticesinde öldüğilnn tespit 
etmiştir. Hidise gecesi Tanaşı 
üç dört arkadaşıyle bir sandal
da görenler de vardır. 

Tanaşın yüzmek bilmediği , 
ayni zamanda saralı olduğu 

tespit edilmiş, fakat elbisele-

rinin bulunmaması şüphe uyan
dırmıştır. Tahkikat yapılmak
tadır. .. 

On gün kadar evvel Unka
pamnda denize girip boğulan 
Şerbetçi Şerifin cesedi dün 
denizde bulunmuıtur. 

Babıali Faciası 
Maznun Kefaletle 

Tahliye Edildi 
Geçenlerde Babıilide müthiş 

bir facia olmuş, Emin Vafi 
B. isminde bir tacirin otomo
bili bir kızcağızın ölümüne 
sebep olmuş, kızın teyzesi ile 
bir hammal da ağır ıurette 

yaralanmışlardı. Emin Vafi B. 
de bu facianın mamunu ola-
rak tevkif edilmiıti. 

Habt:r aldığımıza göre Emin 
vafi B. ahiren 25 bin lıralık 
nakti kefalet göstererek tah
liye edilmiştir. 

Tahliyeden sonra Emin B. 
hapishaneye birkaç çuval pa
tates göndermiştir. 

lktısat Ve Maliye Vekilleri 
lktııat n Mallye Vekilleri 

dGn öğle trenile tehrimize ret
mişler, gazetecilere birşey •Öyle
memitlerdir. lktıaat Vekilinin 
yann tedavi için Avrupaya git
memi muhtemeldir. 

Maaş Yoklamaları 
Mütekait, dul ve yetimlerin 

yoklamaları devam etmektedir. 
Fakat tlmdiye kadar pek az 
klm1e aıiiracaat etmlttir. 26 ağus-
to•ta mOddet biteceği için bu 
rlbller hemen yoklamalannı yap-
tırmalıdırlar. Müddet temdit 
edilmlyecektir. 

Aj-ustos 6 

Günün Tarilıil 

Edebiyat 
Fakültesinde 

Reis intihabı ihtilaflara 
Sebep oluyor 

Edebiyat Fakültesi Müderriı· 
lcrJ dün reia intihabı için top• 
lanmıflar, içtima çok uzun vo 
münaka,alı olmuttur. Eski reiı 
Fuat Beye taraftar olanlar ekı&o 
riyet temin edememitler, neticede 
Behçet B. 11 ve Ali Muzaffer B. 
12 rey almışlardır. 

Darülfünun Divana bugün top .. 
lanarak en fazla rey alan bu iki 
zattan birini reiıliğe seçecektir. 
Fakat meaele bununla bitecete 
benzememekte, Müderrlsler ara• 
ıında ihtillfın devam edece~l 
anlatılmaktadır. 

Seyyah Talebeler 
Dün tehrimiıe Fenllindiyadan 

kırk kadar t~lebe gelmiştir. Bu
rada bet iÜn kalacaklar, sonra 
Romanyaya iidcceklerdir. 

Esternle ltilAf 
Eıtem şirketile yapılan bir 

itilafa göre şirket kablo yerine 
telaiı tesisatı vücude getirecektir. 

Sokak Köpekleri 
Belediye •okak köpeklerinin 

geceleri tüfekle imhalarını ka· 
rarlaştırmıttır. 

Jeneral Dogvisin Telgrafı 
Geçende tehrimizi ziyaret eden 

Fransız hava filosunun kuman
danı jeneral Dogvisin Tayyare 
Cemiyetine gönderdiği bir tel· 
ıırafta haklarında gösterilen 
hüınü kabule çok müteşekkir 
kaldıkları ve lstanbuldım unutul• 
maı. hatırıılarln ayrıldıldan bil· 
dirilmittir. 

Prag Sefiri Vefat Etti 
Prag Sefiri Süleyman Şevket 

B. Viyanada tedavi edildiği sana• 
toryumda vefat etmiştir. 

· Bir Suil ast Faciası 
Sırbi.tanda Zağrep - Belgraı 

treninde bomba infilaki netice· 
ıinde iki kiti ölmüş, birçok yol· 
cu da yaralanmııbr. Hidlse blı 
•uiknst eseridir. 

Dun Geceki Yangm 
Diln gece Uzunçarııda Nec

mettin Bey iıminde birinin f ab• 
rlkuında yangın çıkmı,, bir 
kıımı yandıktan ıonra ıöndlUW• 
rnüttilr. 

Ankara - Avrupa Telefonu 
Yakında Yalova telefonla An• 

kara ve latanbula raptedilecektir. 
Ankaradan Edirneye de bir hat 
gerilecek, ayrıca Ankara ile mil· 
bim Avrupa merkezlerinin telefo• 
muhaberesi temin olunacaktır. 

DarUlbedayi Artistleri 
Şehrimizde yapılan ( Kaçakçı

lar) ve ( lıtanbul Sokaklarında) 
iıimli filimlerln tilrkçe sö:ılil 
kı11mlarının abnmuı için DarOI• 
bedayl arllstlerinden blrka~ 
dOn Pariıe gitmlttir. 

json Posta'nın Resimli Hilcô.gesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Boğulan Adam 

1 ı YüzUcll - Hiıt... Aman... Huan Bey ... 2 : - Hasan Bey Peki... Korkma ••• 
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Her gün Son Posta'nın Resimli Makalesi ~ gençliğe Hitap * 
Başka 
Gazetelerde 
Gördüklerim 

'---- M. ZEKERIY A 
ALMANYA .. FRANSA 
New Yorkta çıkan New 

lfepııblic 
"Almanya ile Fransa buglln· 

idi buhran içinde, araları açık 
iki komşu vaziyetindedirler. 

Almanya: - Evimde yangın 
•ar. Müsaade et te yangını 
ı6ndUrmek için kuyundan 
biraz su alayım ,, diyor. 

Fransa: - Kendi kuyundan 
al cevabını veriyor. 

Ve muhavere şu ıekilde 
devam ediyor : 

Almanya: - Benim kuyum 
kurudu. 

Fransa: - Öyle ise taliine 1 
küs r 

Almanya: - Hiç mi yardım 
etmiyeceksin, yanıyorum yahul 

1 
Fransa: - Sana biraz su · 

ı - Gazi Hazretleri Amerikala hava 
kahramanlarına hitaben diyorlar ki : 

u Amerikanın bu kahraman çocuklarını, 
kahramanlığın büUln evaafına malik ve bu 
evsafı biitüP cihan kart"!!1da tatblka ~u
annidane müteşebbiı gordüm. Kendılerl 
yükıek kahramanbklannı, yükıek tevazu 
içinde gizliyorlar. " 

2 - " Türk milletinin herşeyin fev• 
kinde tapındığı birfey varsa, o da 

ytıkıek kahramanlıktır. " 

3 - " Yüksek hasletlerin• emni
getl• baktıiım Türk çocuklarından 

daha az şeg beklemigorum. ,, 

1 ~ • ' ... • ..... • ••• ... • ~ • .... _,. •, - • 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 
veririm. Fakat fiç şartla: ··-----------------------------------------------..----r-----------------------------------------------Evvela geçen sene ariyeten z E H • R L E N M E Bı•r Çı~ .f.f/ı•k S h •b • V J aldığın sapanı geri verirsin. 1 ';/ ı Q l l I QRllluQ 

Almanya _ Ben senden * -t' * GiZLi TOPRAK 
geçen sene sapan filan alma- Melahat H. dan Sonra ç l B . R . o·· lr J •• d-
dım kit.. ôıd·· a zşan ır ençperı uur u 

Fransa - Münakaşayı bı- Ahçı Da U 

Senelerdenberi Onun 
Bunun Elinde Kalmış 

rak. Dediğimi dinle. Ankara, 5 (Hususi) - Ev-
Saniyen, şimden sonra evin- ti" 

velki gün bir tesemmUm ne -
de kibrit bulundurmıyacaksın. cesi vefat eden Çanakkale 

Salisen, yangınını söııdilr- B ı 
dükten sonra su artarsa, bunu meb'usu Ziya Gevher ey n 

b k k h t zevcesı MclAhat Hanımın ahçene dö miyece veya u 
sebzelerini onunla sulamıya· cenazesi, çok hazin merasimle 
caksın. kaldırılarak Cebeci mezarlığı· 

Almanya: - Bunu vadede- na defnolunmuştur. Kıymetli 

İ:ımir. 5 (H.M.) - Bu sabah saat yedide (Çiğli) mevkiinde 
"Aslan,, adını taşıyan bir çiftlik beyi vaktile çiftliğinde çalıt· 

makta olan "Adem,, isminde bir rençperi dört el kurşun ile 

öldilrmüştiir. 

Cinayetin sebebi "Adem,, in evvelce çiftlikte çalışırken bir· 
denbire işini bırakarak çekilmesi, çiftlik sahibinin de bu defa 
kendisi ile karşılaştığı zaman hiddetine hAkinı olamayıfıdır. 

~~~~--------···----------~~~ mem. Ö bir ev ve cemiyet kadım olan B d ı· • 
Fransa: - yle ise başının Melahat H. mm vefatı burada Uğ ay Şl 

çaresine bak. herkesi mliteessir etmiştir. Ce- - - -- Q 
Bir Facia 

Torbalı, 5 (H. M.) - Ka
sabamızın Kesiktaı köyü aha
lisinden bazılarının Milli hazi
neye ait bin dönümlük araziyi 
kendilerine ait ımış gibi 
senelerden beri işletmekte ol
duklara Çirpi köyü ahalisi 
tarafından hUkumcte ihbar 
edilmiştir. 

Milli emllik mUdürU tahki
kat için derhal köye gitmiştir. 
ihbal'ın doğru olduğu anlaşı
lırsa bu arazi istirdat ve Çırpı 
köyli balkının topraktan mah
rum bulunan rençperine tevzi 
edilecektir. 

Fransa bunu söyJiyerek ka- nazede vekiller, meb'uslar 1 Köylüden r~1ubayaata ı u Bir Makinecinin ç 
pısını kapadı. Almanya şimdi Ü . p E ·ıd· 

ve hükumet erkAnı hazır bu- Başlanmak zeredir armag" ı zı ı diğer komşularından su ara· 
makla meşguldür, fakat yan- lunmuştur. 
gın devam etmektedir. Melahat Hanımın defninden 

* biraz sonra yine zehirlenen 
HÜRRiYETE KARŞI ev halkından aşçı kadın da 

Nicholas Murag But/er ölmüştür. Hastanede bulunan 
tcolombiya Darülfünunu MUdOrU Londrad: 

verdiği bir konfdanataa Ziya Gevher Beyle iki çocu· 
"Hürriyeti cebren ilga için ğunun vaziyetleri bugün iyice· 

aramızda yeni bir cereyanın dir. Doktorlar hidisenin es· 
bükilm sürmiye başladığım rarıengiz mahiyetini anlamak 
ıörüyoruz. Bu prensip taraf- için tahlil yapmı§lardır. Netice 
tarları fertlerin, baıkalarınm bugün belli olacaktır. 
hilrriy~tine taarruz etmeksizin 
fertlerin serbestçe hareket ede· Karpuz İçin 
miyeceklerini, binaenaleyh hür· 

riyeti ilga için bazı tedbirlere Bayındırda Bir Cinayet 
ihtiyaç olduğunu söylerler. 
Rusya bunlardan biridir ve Vukubuldu 
ondan daha az müfrit olmıyan 
birçokları daha vardır. Bayındır, 5 ( H. M.) -

d Hn Dün gece şehrimizin Çayırlı Meselenin esası fU ur: r· 
rfyeti fena istimal edenler mevkiinde Mehmet oğlu Refik 

b F k t hıı- • tı· il Ef., bahçesinden karpuz çalmıı ulunabilir. a a ~nye • 
ıa etmek istiyenlerin onu bun· olan Mehmet isminde bir adamı 
lardan daha iyi anladıklarını tabanca ile öldürmUştUr. Katil 
irim iddia edebilir? Bunu ya· yakalanmıştır. 
pabilmek için ilAht bir vasfa ----
ihtiyaç vardır. TUtUn inhisarı Kadrosu 

Herhalde buvasıf insanlarda Tütün i11hl1arı memurlarına 
bulunmasa gerektir. Hatta dün ağuıtoı maaıı verilmiı, 
bir araya gelmiı birçok fert- ayni zamanda yeni kadro da teb
lere bile! fiğ edilmiş ve birçok memur 

"Şimdi bu prensİJJ siyaset açığn çıkarılmıştır. 

sahaıından iktısat sahasma termiştir ki. serbest kapı siya
nakledilmiştir. Ticaret bütiln seti iflas etmiştir. GUmrilkle
nıedent dünyada tesirini gös· rimizi kapamadığımız, himaye 
leriyor. lktısadt meseleler bey- sistemi tatbik etmediğimiz için, 
nelmilel mahiyet aldıkça, ken- köylümüz geçen sene buğda
dlmizi yeni dUşllnce tarzlarına yını satamamış, mabsulilnU 
alıttırıyoruz. Yeni düşiince tarladan bile kaldırmaya mu
tarzlan ya bilrriyetin veya vaffak olamamıştır. 
tazyilun lehindedir. Ümit ede- Bugiln hükumeti radikal 
rim ki insanlar, beynelmilel tedbirler almıya sevkeden iki 
IDeielelerde hürriyet prensipi amil vardır: Birinc!ıli. k.öyliinUn 
dahilinde çalIJmayı öğrenecek- himayesi lüzu~~} ı~mcıs.i Rus-
lerdir.,, yanın gösterdıgı mısaldır. . 

it Rusya biitün ihracatını bır 
SERBEST TİCARET merkezden idare etmek saye-

Dai ly Mail gazetesinin sinde bütün dünya piyasaları 
bir makalesinden: Ozerinde hnkim olmıya mu-

"HUkümet, çiftçiyi korumak vaffak olmuştur. Bizde de hU
rnecburiyetindedir. Bunun için hümet açık kapı ve serbest 
radikal ve 9lddetll tedbir almak ticaret siyasetine nihayet ver· 
Zarure~i vardır. mek ve ihracatı tanzim etmek 

Rusya misali ve laldJaab ıısı- .ıaruretlndt!dir. " 

Ziraat Bankası köylüden 
alacağına mukabil buğday sa
tın almıya karar vermişti. Bu 
karara göre köylüden beş 

milyon lira tutarıoda buğday 
alınacak, bu suretle köylü 
buğdayını satamamak yiizün· J 
den çektiği sıkıntıdan kurta· 
rılmıya çalışılacaktır. 

Bu işle meıgul olmak Uzere 
banka Teftiı Heyeti Reisi Su· 
hcyp Nizami Bey ıehrimi.ze 
gelmit ve Ticaret Borsasıl~ 
temasa bqlamıştır. Kuvvetlı 
bir ihtimale göre mubayaata 
buglin bilfiil başlanacaktır. '' 

Mubayaat şehrimiz Ticaret 
boraaıı fiatlarına göre yapı· 

lacaktır. Alınacak buğday 
şimdilik depo edilecek, mil· 
nasip bir zamanda dahil veya 
hariçte satılacaktır. 

Bir Boyae1yı Yaraladılar 
Sabıkalı Kürt Nado Sultan 

Ahmette boyacı Eyibi bıçakla 
yaralamıştır. 

, 
• 

Galatada Eksprcı matbaa
sında çalışan Haçik Ef. elini 
makinaya kaptırmış ve aol 
elinin 3 parmağı ezilmiştir. 

Selanikte Bir Yangm 
SelAnik 4 (A.A.)- Selanik

te 83 bin İngiliz lirasına 
sigortaya konmuş bir sigara 
fabrikası yanmıştır. Bu yan-
gında 600 bin Drahmilik ha· 
:ıine pulu da yanıp kül ol
muştur. 

Bir Haydutluk 
Ciğerci Arnavut Nezir Çam· 

lıcada oturan Koçonun önüne 
çıkarak ölümle tehdit etmft, 
100 lirasını almıştır. 

Kocasına Tabanca Çekmi' 
Sultanahmette oturan Hati

ce Hanım dün bir milddetten 
beri dargın bulundukları ko-
cası Mehmet Ef. nin dUkkAnma 
gitmiş, adamcağıza tabanca 
çekmiş ve yakaianmıştır. 

~=.x.-....-

• 
ister inanma! 

::t 

ister 
' 
inan.~ 

Bu memleketin belli lek veya kavun ihracı için 
bqlı dört beı ihraç mad- tetkikat ile meşgul oldu· 

----
De Goys Filosu f talyada 
Roma, 4 (A. A.) - Jeneral 

de Goys'un kumandası altında 
bulunan Fransız hava filosu, 
Atina ve Bren dizi' den dün 
akşam Chiantino tayyare lima
nına vasıl olmuştur. 

Benzin Tutuştu 
Bir Otobüs Y olculan 

Tehlike _ Geçirdiler 
3503 numaralı otobilı dün 

akşam Balattan köprüye yolcu 
getirirken yarı yolda benzin 
tutuşmuş, yolcular telaşla ken
dilerini dışarıya atmışlardır. 
Yangın, motörün üzerine çu
val ve aaire atılmak ıuretile 
söndilrlllmilştür. 

Ayni yolda ltliycn 3528 
numaralı otobüs te duvara 
çarpmıf, iki kişi yaralanr.uşbr. 

Denizde Boğulma 
Bu sabah Davutpaşa sahil

lerinde 30 yaşlarında tahmin 
edilen bir erkek cesedi bulun
muıtur. 

desi vardıı. Üzüm, incir, junu görüyoruz. 
tUtftn, pamuk, fındık filln.. Her ihraç ettiğimiz ıey Şehrin Hediyesi 

Son zamanlarda muhte- bizim için klrlıdır. Her 
lif sebeplerle bu ihraç iıtihsaJimize yeni bir pa- Hava Kahramanlarına 
maddelerimizin bir kısmı- zar bulmak takdire şa• H d• V ·ı k 
nm beynelmilel pazarlar- e ıye erı ece 

yandır. Fakat esaslı ihraç 
daki mevkii sarsılmııtır. maddelerimiz pazarlarını lstanbul belediyesi şehir na-
ihracatımızı tanzim için bu kaybederken, bize ancak mına Amerikalı tayyarecilere 
maddelerin ıslftbı, ve pa· bet on kuruş getirecek birer hediye vermiye karar 
zarlarının başkaları tara· kilçilk işlerle meşgul ol- vermiştir. Bu hediye DarUlice-
fından işgaline mani ol- mak, her halde gülünç zede dokunan birer kıymetli 
mak gibi tedbirler etra· seccade olacaktır. DUn bu ıecca-olmaktan kurh:lamaz. 
fında tetkikat yapmak il- deler intihap edilmiş ve köıe-
zımdır. Bu ıeraite nazaran, lh- lerine gUmUş {berine birer ki-

Halbukl ihracat Oflıl- rııcat Ofisinin •aıifesinl tabe yapılmak üz.ere Darpha 
uin tayyare ile Partıc çl· anladığına, neye verilmiştir. Darphane bu 

ister lna11, lstt!r inanma/ levhaları buiOn ikmal ede· 

----------- -------- _______ _J cektir. 

Sayfa 3'. 
) 

Sözün Kısası 
!vlünderecatımızın çok
luğundan dercedileme· 
miştir. 

Hava Kahraman
larının Macerası 

( Battarafı 1 inci sayfada) 
Mükemmel vesaiti toplamıya 

çalıştık ve bütün tecrilbelerl 
yaktıktan aonra hareket için 
kat'J karanmızı verdik. Pazar-
tesi &ünü uçuı meydanına 

geldik. Tayyaremize 718 galon 
benzin ve 21 galon yağ koy• 
duk. Yanımıza gıda olarak ta 
birkaç dilim ekmek, iki piliç, 
biraz tereyağı biraz su ve iki 
termoz şişesi de kahve aldık. 
Salı sabahı tam saat beşte 
Nevyorktan hareket ettik. 

Sahili takip ederek birçok 
kasabalardan geçtik. Ahali 
sabahın alaca karanlığinda 
bizi fenerlerle selamlıyorlardı. 
Bu suretle 177 mil yol al
dıktan sonra Okyanuı denizinin 
semalarına girdik. 

Bu sırada denizde bir ıil~p 
gördük ve ona doğru alçaldık. 
Gemidekiler bizi gördüler ve 
anladılar. Artık hedefimiz lı
tanbuldu. 

Bu sırada kısa fakat §iddetll 
bir yağmura tutulduk. Saat 
ona doğru sis tabakaları ile 
karşılaşbk. 

Sisin üyerinden uçuyor, de· 
nizi göremiyorduk. Bu sebep· 
ten lrlandaya kadar hiç bb 
gemi göremedik. 

Çarşamba günil sabahı tan. 
saat dokuzda sisler biraz da· 
ğıldı ve altımı:ıda bir yeşillik 
uzandığını gördilk. Bu dakika· 
daki sevincimizi hiç unuta• 
mıyacağım. Artık lrlanda üze
rine gelmiştik, 

Fakat asıl zorluk bundan 
sonra başlıyordu. Bulutlar ve 
sisler çoğalmıı, tehlike ıcklinl 
almıştı, 14500 kedeme yükseldik 
Bu yilkseklikte soğuk pek şid· 
delli idi. Buna rağmen yolumu· 
za devam ettik. 

Lakin tayyarenin kanatlan 
Uzerinde buzlar birikmiye 
baıladı. Saat bir buçukta 
Londradan geçtik. Saat 4 te 
Paris civarına ielmiftik. 

Bulutlar fazla idi. Gece 
olunca l!Y çıktı Ye aerindik. 
Fakat pek u devam ettL 
işte bundan sonra a-eçirdltiml• 
altı saat bu uzun yolculuğum 
en müşklll kısmıdır. 

ÇUnkll dağları bulutlarda 
görmiye imkAn yoktu, her daki· 
ka müsademe ve ölüm tehlikeai 
vardı. Vaziyet çok fena idi. 

O derece ki bir aralık ıeya• 
hali yarıda bırakmak Ye yere 
inmek kararını bile verdik. 

Fakat cesaretimiı bu karan 
tatbike mani oldu. Bu ıırada 
miıthiı bir rllzglr tayyarembl 
dağlann kenanna atmıya ba~ada 

Artık Merkezi Avrupayı da 
gcç:niş, Balkanlara gelmiştik. 
Bnlknn daglıırını a-eçtikten 
sonra mesele halledilmiı ola
caktı. 

Bu dağlan da geçtik ve 
Karadeni:ıi, Marmaray gHrllııce 
bUyUk maksadın h&sıl olduğu· 
nu anlndık. 

Artık Y cşilköye gelmittik. 
Tayyare meydanının llitünde 
dnndOkten sonra mükemmel 
bir surette yere indik. 

BugUnkU Muazzam Şenlik 
Bu akşam saat be,te spor• 

cularımıı tarafından kahraman 
tayyareciler şerefine Bebek 
bahçeainde 160 klıilik bir çay 
r.lyafetl verilecek, muJuauı 
bir ıpor tenliği yıpt~khr 
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Gönende 
Bir Yangın 
Faciası 

PAZAR OLA HASAN B. Vergiler 

1-, --Su_}';_er-in-e ---J 
Ot Yığınları Arasında 
Bir De Alh Yaşında Bir 

Çocuk Yandı 

Gönen, (Hususi) - Buraya 
mensup Tuzakçı köyünde bir 

yangın olmuş, bir samanlıkla 
Uç ot yığını yanmııtır. Yan
gmda, bir de altı yaşında 
çocuk yanmiştır. Köylü, yan-

gını güçlükle söndürmilştür. 

Hadise esnasında, bir suite
sadUf neticesi, itfaiye otomo-

bili bulunamamıştır. Bu da 
yangının te'\l.esaUUne sebep 
olmuttur. 

Cevdet 

Kastamonuda Ekin Vaziyeti 
Kastamonu ( Hususi )- Ku

raklık kendini hiaaettirmiye 
başlamıştır. Bir müddet evvel 
yağan yağmurlar ekinlere klfi 
gelmemiştir. Meyveler büyü
mektedir. Bu sene meyvenin 
bol olacağı tahmin ediliyor. 

Sıcaktan Bir Olum 
Hayrebolu (Hususi) - Bu

ralarda şiddetli sıcaklar vardır. 
Hararet derecesi 33 ü bulmuş
tur. Bir köy korucusu kırda 
gezerken sıcaktan birden bire 
ölmUş, cesedi bir gün sonra 
bulunmuştur. 

Köylüye Toprak Veriliyor 
Hayrebolu (Hususi) - Ka

:r:amızın ( 150) hane ve ( l 000 ) 

nüfusa yakın olan Şalgamlı 

köyü arazisi, köy ahalisinin 
ihtiyacına gayri kafi olduğu 

anlaşıldığından hfiki'ımet bu 
civardaki bir çiftlik arazisini 

istimlak ederek köylüye tevzi 
edecektir. · 

Bartında Tahkik Heyeti 
Bartın, ( Hususi )- Belediye 

ile Kaymakam arasında çıkan 

bazı ibtiliflar üzerine buraya 
bir tahkik heyeti geldi. 

Nihat 

Belediye Reisi işten Çekildi 
Bartm, 5 ( Hususi ) - Bele

diye reiıine, bir suiistimal 
meıelesinden itten el çektirildi. 

Hakkı 

Böyle Tasarruf Olur Mu? 
İzmir, 5 (Hususi) - Bele

diye, tasarruf olsun diye ma-

halle aralarındaki lambaları 
yakmamıya başlamıştır. 

Menemende Fare Mücadelesi 
Menemen, (Hususi )-Tarla 

fareleri yeniden ilremiye ve 

bazı zararlar vermiye başladı. 
Bir taraftan da mücadele yapıl-

maktadır. Kirlardaki bağlarda 
çekirdekıiz üzümler kemale 
ıelmiftir. 

Fmdık MahsulU 
Gireson, ( Husus1 ) - Bu 

bavalide fındıklar kemale gel
miş, birçok yerlerde toplan
maya baılanmışbr. 

Ozum Ve Karpuz 
Denizli, ( Hususi ) - Vilt-

7etin her tarafında üıOm ve 
lcarpuzlar kemale frmiye baş-

lamışbr. Dağ köylerinde de 
.Jwbubat baaa bltmiıtir. 

- Su yerine rakı içenler 
çoğaldı da onun ıçın T erkoı 
Kumpanyası suları kesiyor 
galiba ... 

Deniz 
.Niçin 
Yükseliyor? 

Bir gUn Hasan B. deniz. 
kıyısında bir ahbabile duru

san Beye sordu: 

yordu. 
Deniz ka

barmıya, yük

selmiye, taş

mıya başla

mıştı. 

Ahbabı Ha-

- Deniz niçin yükseliyor 
acaba? 

Hasan B. güldü: 
- Şişman bir adam denize 

girdi, galiba... dedi. 

Denizde 
Boğulan 
f(zz 

Hasan B., bir gün, denizde 
bofrul.nak üzere bir kızı kur

tarmıştı. 

- Kendini 
nıçın 

attm? 
sordu. 

denize 
diye 

İntihar 
etmek için. 

Hasan Bey 
birkaç gün . 
ı >nra yıne o 

deniz kıyısından geçiyordu, 
baktı ki yine o kız denizde! 
boğulmak i\zere, haykınyor. 

Hasan B. kızı yine deniz
den kurtardı. Fakat kız Hasan 
Beye teşekkür edecek yerde 
söyleniyordu: 

- Beni niçin kurtardın? 

Belki senden sonra buradan 
bir delikanlı geçerdi de beni 
o kurtarırdı. Kızların niçin 
kendilerini denize attıklarını 

hail öğrenemedin mi? 

Akıl 
ve 
Para 

Bir adam yere eğilmi~ birşey 
arıyordu . Hasan 
Bey de oradan 
ıeçiyordu: 

- Ne arıyor• 
dun? Diye ıordu. 

- Hasan Bey ..• 
Para kaybettim , 
onu arıyorum. 

- Aklını kaybetmedinya , 
dikkatle ara, _para ı bulursun. 

ŞEN GÖZLERiNE 

.. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam,, 
Kartında senin oynıyarak bir köçek olsam; 
Hatta seni görmek, seni bulmak emelile 
Her istediği yerde geıen bir böcek olsam! 

• 
TiTRiYORKEN 

"Titriyorken dudaklarımda adın,, • 
Kimbilir kimle, nerde sen yaşadın? 
Kaçıyor böylelikle bil ki tadın, 
Horoz ötmekte her sabah be kadın 1 

• 
ADALARDAN 

"Adalardan bir yar geldi bizlere,, 
Avuç yalamak düşecek sizlere, 
ipek çorap değil yarin önünde: 
Yalvararak biziz düsen dizlere! 

Amerika Ve lstanbul 

Hasan B. - "Amerika,, buraya "Bursa,, dan daha yakın 
değil mi? 

Müvezzi - Nasıl olur Hasan B.? 
Hasan B. - Öyleya, tayyareciler Amerikadan buraya iki 

günde geldiler, bizim mektup Bursadan üç günde geldi! 

Pazarola Hasan Beyin 
Düşünceleri 

Pazarola Kahveci Başı! 
Her kahve, senin dükkanın 

gibi değil. fstanbulun ne kadar 
tenbeli varsa hep ıende top
lanıyorlar. Var mı aşçı iskam
bili, tavla; var mı çene yarışı? 
senin müşterilerinin başka işi 
gücü yok. Derler ki : ''Bir 
mektep açan bir hapisane 
kapar.,, Ben de senin dükkA· 
nına bakarak diyorum ki : 
"Böyle bir kahve kapayan bir 
fabrika açar.,, 
Pazarola Zarzavatçı Başı! 

Benim kafama bakarsan bil· 
tUn bu dünya bir zarzavatçı 
dtıkklnıdır: içinde ne kadar 
ilhana ve kabak _kafalılar, 
faıulya rlbi kendilerini Dimet• 

ten sayanlar, kabak çiçeği gibi 
vaktinden evvel açanlar, acı 
patlıcan gibi kırağı çalma
yanlar vardır. Allah evveli 
bazı insanları yaratmıştır, son
ra da onlara bakarak bazı 
zarzavartlarıl 

Pazar Ola Kömürcü Bası ! 
' Yaz geldi, sıcaklar bastı, 

kömür sarfiyatı azaldı amma 
ıenin yüzün yine gölüyor. Ka
rınca, ağustos böceğine : 

- Yazın çalan kışın oynar, 
demiş. Galiba sen kışm "çal
dığın,, için yazın oynıyorsun l 

Pazar Ola Şerbetçi Başı ! 
Sıcaktan bunalıyoruz. Bana 

bir buzlu ıerbet sundun, 
içim açıldı. Eyvallah. Fakat 

Ve İnhisarlar 

1 Çok Çocuklu Bir Baba 1 Varidatı 

- Hasan Bey... Sıkıntıda
yım ... On dört çocuğum var, 
hepsini geçindiremiyorum. 

- Bunların içinde en ço
cuğu senmişsin birader. 

Beyoğlu 
Caddesinde 
Tramvay 

Bir gün Beyoğlu caddesin
de bir tramvay yoldan çıkmışb. 

Pazar Ola 
Hasan B. ora
dan geçiyor

du. Bir kala
balık topian
dığını görün-

< e ahaliden 
birine yakla-

şarak sordu: 
- Ne var? 

Ne olmuş? 
- Bir tramvay yolundan 

çıkmış. 

Hasan B. güldU: 
- Bu Beyoğlu caddesinde 

de yoldan çıkan çıkana! Dedi. 

kadın 
Döven 
Komiser 

Hasan Beye bir gün gaze
tcd e şöyle bir havadis oku
dular: u Bir 

komiser bir 
kadını döv-
müş.,, 

Hasan Bey 
düşündü ve 
gülerek dedi 
ki: 

- Ben ko-. . . 
mıserın o za-
vallı kadını niçin dövdüğUnü 

anladım. 
- Niçin? 
- Komiser evde karısın-

dan hergün dayak yiyor ve 
kadınlardan hıncmı almak için 
karakola gelenleri pataklıyor r 

bilir misin? En hoşuma giden 
şerbet nedir? Lohusa ıerbeti ... 
Çünkü onun her bardağı, nü
fusumuzun bir fert daha ço
ğaldığını gösterir. Sözün doğ· 
rusu bu. 

Pazarola Çorapçıbaşı 
Yine senin dükkinın önll 

kalabalık. Pırlanta gibi kızlar, 
kadınlar ucuz, pahalı ipek ço
raplar alıyorlar. Hepsinin yerli 
mal istediğini göri\yorum da 
gözüm, gönlüm açılıyor. Ora
sına diyeceğim yok amma, bu 
ipek çorapları giyen bazı gii
yel Hanımlar, karşımızda şöy· 
le ayak ayak Uıtüne bi~ ala
rak başımıza öyle çoraplar 
arliyorlar kil 

Yeni Sene Bütçesinde 
T es bit Olunan Miktar

ları Neşrediyoruz. 

Millet Meclisinin son içti .. 
malarmda, şiddetli münakaşa• 

lar arasında kabul olunan 931 
bütçesi neşredildi. Öyle habr .. 
lıyoruz ki, altı senedenberi he· 
men her bütçe kanunu kısa 

müzakerelerle Meclisten çık
mış, hiçbiri 931 bütçesi kadar 
münakaşa!ara, hararetli müza· 
kerelere sebep olmamıştı. 

Yeni bütçenin B. cetvelin
de devlet varidatının nevileri 
müfredat halinde tasrih edil
mektedir. Cetvelin birinci kıs· 
mında umumi vergilerin geti
receği varidat gösterilmektedir. 
Bu kısmı naklediyoruz: 
Arazi vergileri 5,400,000 
Binalar vergisi 5,322,300 
Hayvanlar ,, J 3,000,000 
Kazanç ,, 15,500,000 
Madenler rüsumu 650,000 
Veraset yergisi 750,000 
Bu kısmın yekunu 40,622,300 
liraya baliğ olmaktadır. 

En dolgun varidat, yine B 
cetvelinin ikinci kısmını teşkil 
eden İstihlak ve Muamele ver
gilerinden temin olunmaktadır. 

Su kısmın en başında bulunan 
Gümrük vergileri 93 J senesi 
için 56273000 lira olarak tes" 
bit edilmiştir. Kısmın yekunu 
ise 82140000 liradır. 

Bunu takip eden kısımdaki 
inhisar hasılatının yekunu da 
39117700 liradır ki, her inhisar 
idaresine ait basdat şunlardırı 

Tütün 24084700 
Tuz 6790000 
Müskirat 5350000 
Kibrit 1800000 
Barut ve saire 1053000 
Oyun kağıdı 40000 
Yine B cetvelinin beşinci 

kısmını teşkil eden devlete ait 
emlak hasılatı da 4085000 lirs 
olarak tesbit ve tahmin edil" 
miştir. 

Barışıyor lor 
İz mirde Fırka İhtilaflarJ 

Bertaraf Ediliyor. 
İzmir, 5 (Hususi ) - Hal~ 

Fırkası Vilayet İdare Heyed 
Reisi Giresun Meb'usu Hacir1' 
Muhiddin Bey muhtelif ziinıre 

ve şahsiyetlerle temasların' 
devam etmektedir. Hacim Be" 
yin bu temasları İzmirde Fırk' 
mensupları arasındaki nokt,ı 
nazar farklarını izaleye matııf 
bulunmaktadır. Bazı müspet 
neticeler alınmış, anlaşanıll' 
mazlıklar kısmen bertaraf edil' 
miştir. 

Bir Amerikan Heyeti Geliyor 
. ~ 

Bu ayın onunda şehri01ıı 
Amerikan kaduılarından rPO' 

rekkep bir heyet gelecekti.'' 
Heyet ( iş ve Meslel< heyetı) 
ismini taşımaktadır . 

Küçilk Bir Tashih 
D .. k" .. b d YsrıtJ un u nus amız a, 

başmuharririne yapılan tccll; 
vUz münasebetile yazıl~ 
yazının serlAvhası "Onlar ? 
Arif Oruç B. ne diyorlıı1' ; 
olmak llzımdı. Halbuki ?~. 
bir yanhilık vukua gclı:nif 
Tashih ediyoruz. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

~~ngada ~eler Ol:p Biliyor ? ~' -~~a_d_ı_n~_V_e~~-a~~~_l_şl_e_r_i~j 
Almanyada Makine imalatı Yüzde Kocalarınızı Okadar 
Otuza Düştü - ispanyada Grevler. Ciddiye Almayınız 

Bir Harika Kar,ısmda 
Amerikalı hava kahramanla

rının Nevyorktan latanbul ara
•ındaki uzun ve binlerce kilo 
metrelik meaafeyl bir hamlede 
almaları tayyarecilik aleminde 
lnühlm bir terakki ltaretidir. 
Bunlar bu mesafeyi 49 aaatte 
katetmek auretile çok büyük bir 
harika yaratmıf oluyorlar. Bizim 
de bava kahramanlarımız var. 
Gönül iıter ki kahraman Türk 
tayyarecileri de buradan Ame
rikaya kadar olan mesafede bir 
rekor teaia etsinler ve bu ıuretle 
Türk deha ve azmini herkese 
lıpat etıinler. Amerika ve Avru
pada vukua ielen ilim zaferlerini 
lfittikçe, Türk namını Amerika 
•emaaında yükseltmelerini genç 
kahraınanlaramızdan bütün an:u
nıuzla bekliyoruz ve öyle ümit 
ediyoruz; ki bu da recikmiye
c:ektır. 

Fatih Dervlt Ali Mahalleıl 

Reyan Hikmet 

Eski iskan Kayıtleri Nasıl 

Aram yormuş? 
Senelerce •Üren lıkin itlerine 

artık bir nihayet vermek için 
hükumetimiz bir kanun çıkardı. 
Fakat buna rağmen işler bitmedi. 
Komiaiyon tahkikatindan evrakı

nun çıktığı bir ay oldu. Bu mü
adet zarhnda hiçbir mu.:mele 
yapılmadı, kayıt aranılmaama 
lüzum gösterildi. Peki dedik. 
Neticede garip bir hidiae oldu. 
Kayıtler; yalnız kidemli bir me

ınur biJiyor ve o buluyormu,, bu 
nıemurun asıl vazifeıi ba,ka bir 
ı, olduğundan kayıt bulmak hu· 
•usunda eshabı mesalihin ayrıca 

fedakarlık rapmall liıımgelmek
tedir. 

Bu yüzden itler gecikmekte 
ve masraf artmaktadır. . 

Gazeteı izde alak:ıdarlaran na
zara dikkatini celbetmenlzi rica 
olunur efendim. 

Adapaıan Hasırlar mahallulnae 79 
?lio. Sfl' Anik muhacirlerlndea 

Oğaz 

Cevaplarımız 

Bugünlerde Alman~ halkına 
hitaben vaziyet hakkında bir 
nutuk söylemesi beklenen Al
man Başvekili Brüning'in, hal
kı, Alman bankalarına karşı 

itimat göstermeğe daYet ede- ı 
cektir. Çü~kn. itimatsızlığı mu~ 
cip olan hıçbır şey kalmamış 
tır. Mumaileyh, Hariciy Nazırı 
Fon Kurlüyüs ile~ beraber 
cuma akşamı Romada buluna
caktır. Tutulan bir istatistiğe 
göre t 924 ten 1931 senesine 
kadar bankalara yatırılan (54) 
milyarın husuıl ve umumi sa
nayi tarafmdan eritildiği anla

lngililizler M 2 i•mile gayet büyük bir tahtelbahir yapmı4lardır: 

şılm~~tır. 
J 93 ı senesinin Uk altı 

Bu tahtelbahirln huıusiyetl, bordasında bir de deniz tayyare1l bulun
durabilmeaidir. Gemi denize battat1 ıaman tayyare mahfuz bir 
mahalde buluyor. 

ayında makine imalatının bir 
sene evvele nazaran yiizde 
otuz düştüğü görülmüştür. 

Rayhşbankın blançosu 31 
temmuz tarihinde, tadavülde 
( 5 ) milyara yakin banknot 
bulunduğunu göstermektedir. 
Bu miktar geçen haftaya na· 
zaran 268 milyon fazladır. 
Kredi tahdidine rağmen po
liçe ve senetler artmıştır. 

Altın ıtoku da 297 bin frank 
artarak ( J ,609,000,000) a ba

Fakat gemi denizin üzerine çıkbA'ı vakit, tayyarenin" ~ah~z b~
lunduA-u mahallin kapaklan açıhr ve tayyare uçmıya mu.aıt bır vaıı
yete gelir ve iıtenilen anda, resimde aörüldüğü üzere bavalanar. 
Bu yeni •ilah çok tehlikeli addolunuyor. 

liğ olmuştur. 
Şröder Bankası gişelerini 

açması ihtimaHeri yüzde dok
san artmıştır. Brem hükumeti 

ispanyada 
Yine Grevler 

de bankanın vaziyetini ıslah Madritten verilen haberlere 
için yardım edecektir. göre İspanyada arazinin ıslahı 

Fransızca Entransijan gaze- ile meşgul olunmaktadır. Şim
tesi, Amerika ile Rusyanın diye kadar ekilmiş arazinin 
Alman piyasasım paylaşama- vaziyeti tetkik edilmiştir. Bars
dıklarını yazıyor. Her ikisi de lon maden sanayii amelesi 
Almanynya ucuz fiata buğday grev ilin etmiıtir. Grevciler 
teklif etmişlerse de Almanya-n 38 bin kişidir. Çalışanlar sekiz 
om kimi intihap edeceii ma- bin kişidir. İşi bırakırlarsa 
liim değildir. diğer aanayii felce uğrata-

Adenin idaresi caktır. 
Miralay Maçya, diğer iki, Şimdiye kadar Bombay Va- d 

Dünyada Spor 
Hareketleri 

Geçenlerde tehrimize gelen 
Jeneral Degois'nm kumandasın
cfaki askeri hava filoıu Roma· 
ya varmıştır. 

Bir Facia 
Frankfortlu maruf otomobil 

yarışçısı Madam Erna Glokar 
benzinle elbisesini temizlerken 
benzin infiIAk etmiş, kendisi 
ve yanında bulunan diğer bir 
ltadm vefat etmişlerdir. 

f d d d.1 üç meb'usla hafta sonun a liliği tara ın an i are e ı en . 
Ceyhanda Mercimek köyünde Aden Hint Valii Umumiliğine Katalonya Kanunu Esasisinı 

Saniye. Hanıma: A k · d i Madrite götürecektir. Mira-
şl'ka-yet ı'ıtidan1z1 Adliye Ve- raptedilmiştir. s eri 1 ares ' ff k l 

· · lay, Katalonyanın muva a o -kal~ti ce7a işleri riyasetine gön- Londra Harbiye Nezaretıne aıt . 
mak için Madrit hUkumetıne derdik. Yapılan tahkikat netice- olacakhr. 

Kııdınların Buyuk Hatası jL Şapka Modası j 
Evli kadınlara verebileceğim ' 

en kuvvetli tavsiye ıudur: Ko-
calarınızı okadar çok ciddiye Y'; 

~ almayım:ı:. 
Birçok kadmlann en büyftk 

hatası budur. Kocalarına deh
tetli ehemmiyet verir, on· 
ları fazla ciddiye alırlar. Eski 
devrin kadınlanmııda itiyat 
haline getirdiği bir zihniyet 
vardır. Kocalarını kendilerine 
faik, ciddi her aözü büyük 
bir hakikat ifade eden fev
kallde bir mahluk zanneder
ler. Halbuki hakikat ıudur ki, 
erkek te kadın gibi insandır, 

onun da kadın gibi birçok 
zayıf tarafları vardır. Onlar da 
kadınlar gibi insiyakla hareket 
eder 'H hiddetlerine mağlup 
olurlar. 

Halbuki kadınlar, asabiyeti 
ve sinir buhranım kendilerine 
b8!1 birşey addederler. 

Meseli otuzunu geçmiş ka
dınlar, kocalarının kendilerile 
fazla meşgul olmamalarını cid
diye alır, mesele yaparlar. 
Artık ıevilmediklerine ve ko
casının dışarıda meşgul ol
duğuna hükmederler. Bu, ka
dının deruni bir derdidir. Çün
ki güzelliklerini kaybetmekte
dirler. Kocalarının kendilerile 
meşgul olmamasını buna atfe
derler. İsterler ki, kocaları 
onlara, ilk günlerde olduğu 

gibi, iltifat etmekte devam 
etsin . 

Holbuki erkeğin meıgul ol
mamasının ıebcbi karısını sev· 
memiye başlamasından değ,), 

artık onu emri tabii addetme· 
sindendir. Bütün gUn evinin 
saadetini temin için didinir. 
Akşam argın yorgun eve dö
ner. Fakat kadın buna bakmaz. 
Kocasının llkaydisine bük· 
meder. 

ikinci bir misal. Kadm er-

Son moda bir sonbahar 
şapkası 

keğin evdeki söz ve harek"Z t
lerine fazla ehemmiyet verir. 

Erkekler, iş hayatının yorgun

luğunu evde çıkarırlar. Eve 
döndükleri zaman sinirli, titiz, 

kavgacı olurlar, herşeyi tenkit 

ederler, pek az şeyi beğenir-

ler. Kadın bunu anlama:r;. 

Kocasının evinden memnun 
olmadığımı hükmederek sinir· 
lenir, hazan da ağlarlar. 

Halbuki iyi bir ev kadını 

için yapılacak fey kocasının 

bu sinirli hallerine ehemmiyet 

vermemek ve fırtınanın geç· 
meaini beklemektir. 

Yalnız tabammül edilmiyen 
erkek, ikide bir karısını mad-
deten Ye manen ezen ve 

bundan zevk alan kocadır. 
Kadınlar erkeklerinin tabiatini 

6ğ'renir, onları ona göre id:ır~ 

ederlerse, evlerinin hnzurauz
luğunu halede ghçllik çek
mezler. 

b·ıd· · 1 ihtiyar göstermediğini ıöyle-
•ini •ize aynca ~ı ıreceğu:. Meksikada Bir flAs " Otomobil Kupası Kazamldı Amerikaya Muhaceret ~ miştir. 

Zonguldaktan K. s. rumu:ıil• Meksikada birçok ıubeleri Çin lsyam SöndU Rekordan Vazgeçtiler Otomobil yarışına masua Dahili harptenberi ilk defa 

Japonların Bir Hareketi 
Kanada ve Japonya yolile 

Avusturalya - İngiltere seferini 
yapan tayyareci Şister Japon 
askeri tayyare karargahına 
indirilmemiştir. 

nıektup gönderen :ıata: Mektu- olan bir İspanyol bankası iflb Montenero kupasını Livomoda Ameriknya giren muhacir mik· 
bunu:ı idari bir ihtilafa ve ıırf etmiştir. Çidne, Kanton ordusunun iı- Amerikadan Tokyoya uça- bir Alkaromeo otomobilini tarı geç~n ıene (100) binden 
•ahıi bir geçimsizliğe temas d e· A b d yanı üzerine çıkan isyan bu ordu- rak uzun mesafe rekorunu kullanan lNüvoları kazanmıştır. aşağı dUşmUjtUr. 
ediyor. Bu aibi meaailln hal Şikago a ır r e e DUO mağlubiyeti ile bitmişti~. kırmak istiyen Robbins ve 200 kilometreyi iki saat 23 -===,......=--==--==-==--
nıercil, malumu iliniz alakadar Şikagonun zenci mahalle· Kanton, komünist teinayülle~ı- Cona hava şeraitinin havada dakika 40 saniyede katetmiştir. - T AKVf I\1 
Vekaletlcrdir. Müracaat ettiA-inizl, ıinde bir ailenin kapı dışarı le idare edilmektedir. Asilerın benzin almalanna mUsait 
fak at cevap alamadığını yazıyor- ediİmesinden bir arbede doğ- y ş olmamasından dolayı bu te4eb- Bir ltalyan Torpidosu ıunuz. Bizçe bunun için ikinci kumandanı ceneral Şi- u - an İ 
bir tekit milracaatı yapmAktan muf, 3 zenci ölmüş, 3 polis ecnebi memleketlere gitmek bUsten vazgeçmişlerdir. talyanın Fülmine torpidosu 
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Arabi Rumt 
2ı ·RebUlevvel-SSO 24- Har.ıran - 1'47 -ha,ka çare yoktur. Bir Amirle yaralanmışbr .. Birçok kimse arzusundadır. Kadm Tayyareci denize indirilmdiştir. 301 may1ı2• 

onun madunu arasında ,u veya tevkif edilmişbr. kargaşalıkların a tutu an 
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ıı::1:::::::===-.;:-... - Tabii, diye bağırdı. Bu· yahut evet, daima.. yollarında, Ferit, yere bakarak Feridi, vapura kadar teşyi 
Tefrikamız : No. 102 nu söylemekte niçin tereddüt - Anlıyamıyorum. söylüyordu. O ane kadar, ta- ettt 

C l 6
v A ediyorsunuz? Bud. lalık mı bu? - Ben bUtUn gllzelleri ıe•· nıdığı insanlarin biç birinden 

H U Ben tecrübeli erkeklerden nef- dfm ve hiç kimseyi mUnhası- bu türlU sözler işitmemiş olan 
ret ederim. ran ıevmedim. Ben bUtUn gft- Nermin, bu ılık ıeste ruhunun KUC~HTAn "" Ferit sık sık Adaya gell· 

yordu. Hep baıbaşa kalıyorlar, 

SERVER 
V . . 1 B . .. 

1 
kadın yoktur. inanır mısınıı: ? 

BEDi 
- allahı öy e... enım ya d h. k. • 

tınıda bir adamdan ummaya- Şimdiy~ ka ar ~~ Uk ıo;,~eyı 
Cağınız kadar budalaca bir aevmedım ve en . ç r ..• 
ley... Kadın mUnasebetım... yoktur. 

- Çok rica 
}'İniz, istiyorum. 

ederim, söyle- Tamamile bakirim. Anlıyor 
musunuz? Yani sizin gibiyim. 
Sebebi... Çok utangacım, Ner
min Hanım, anlıyorsunuz de

lil mi? 

Nermin Feridin yakasını tu
tarak daha kuvvetle tekrar 
etti: 

- İstiyorum. 
d Bu bir emir rlbiydi. 

Nermin garip duygularla 
Ferit ıarııldı. BUyllk bir hayret te 

erbaJ itaat etti : 

- Benim hayabmda hJç 

hissediyordu. Bunu ıeıdfrme
mek' lçinı 

Nermin bu ıon cümleyi zellfkleri toplıyan bir kadın yıkandığını hi&s"!diyordu. 
kuvvetli bir t~lkinle ıöylemiye l arıyorum. Bir kız... el değ
muvaffak olmuıtu. · memiı, tertemlz, vficudunun 

(Arkası var) 

Fakat, için için bUyllk bir örtUlU taraflarıDI kendiıinin 
hayret duyuyordu. inanamıyor- bile aörmekten utandığı b!r 
du. Bu yaıta bir adam, bu kız... Fakat böyle bir in
kadar hassas bir adam, kadın ıana tesadüf etmek benim 
cihetinden bu derece tecrU· için hem saadet, hem de 
besiı olabilir miydi? Kendisi- felaket olacak. Yanar.ağım, 
nin ondan fazla tecrübe aahibi anlıyor musunuz? Yanacağım. 
olmasına gülmek mi, ağlamak Benim aşkım ateşe ntkbr. 
mı Jlzımdı? Ateıi ıeviyorum, yanmak fıti

- Hiç ıevdiniz mi ? diye yorum. 

ıordu. Hava iyice kar~rdı~ı için 
- Ben mi? Hayır, hiç, yerlerinden kalkblar. Lot ça~a 

RUS DiKiŞ MAKARALARI 
UMUM DEPOSU 

AŞİR EF. KÜTÜPAf~E SOKAG! 6s NUMARA 

DOnya Köpe" 

·M A R K A L A it A 
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Türkistan 
Lokomotif 

O·· ı··ı . 1 . 1 u erı çın Erkekleri, 
Gürültüsü Gibi Ağlarlardı 

YAZAN: M. KAZIM 
-55- ı 

Fakat tnUlnll ekseriyetle bizim 
gibi cigara halinde içmiyor, 
tutam tutam ağzına alarak 
çiğniyor, posasını da ras
gele bir yere fırlatıyordu. 
Bazılan fıe çubuklar ve ıu 
kabağından nargileler yaptır
mışlardı, sabahtan akşama 
kadar bunlan fosurdabp du· 
ruyorlardı. 

« 
Akşam saat yedide sokakta 

bir davul sesi başladı : 
- Nedir? diye sordum. 
- Bekçilerin işareti, ceva-

bını aldım ve derhal bizim Tilrkistanda kımız gapmakla meşgal köglüler 

lstanbulda Ramazan geceleri Birlikte çaylanmııı içtik. 
sahur vaktine yakm sokaklan l Fakat muhatabımız anlayıft 
dolduran davul seslerini hatır- biraz kıtça bir adama benzi-

Bu ıırada dokuz kitilik bir 
müfreze bize resmi tazimi ifa 
ediyor, biriken halk • tabakası 
da yüksek sesle selim veri
yordu. 

ladım. Fakat bu, burada yal
nız: Ramazan ayma mahsus 
değildi. 

İstanbul bekçilerinin sopa
larının yerine kaim olarak se
nenin her ayında geceden sa
baha kadar devam ediyordu. 

« 
"Karşi,, nin garip adetlerin-

den birini de şehre girerken 
öğrenmiştik. Kulağımıza loko
motifin düdüğünü andıran 

bir feryat gelmişti. Biz, Ruı
lnrın demiryolu hattını buraya 
kadar temdit ettikleri zehabı

pa kapılmıştık. Fakat sorunca: 
- Bu gürültünün ölülerine 

ağlıyan bir aile efradının 
ıesi olduğunu söylediler. Ay
m ldet Bağdatta da vardı. 

Fak t orada ağlıyanlar kadın, 
buradakiler erkekti. · 

* Gece muhafazamız için ika-
metgahımızın etrafında askeri 
devriyeler gezdirildi. Bunların 
başlarında siyah kalpak, 
arkalarında aiyah caket, 
ayaklarında da kırmızl panta
lon vardı. Kıyafetleri bu şekli 
ile oldukça muntazam, kendi
leri de genç, kuvvetli ve gürbüz 
insanlardı. Kumandaları hep 
tUrkçeydi. Yalnız bizim devriye 
kelimesine mukabil onlar geı· 
me kelimeıini kullanıyorlardı. 
Nöbet değiştirirken kullandık
ları kelimeleri de sayayım! 

Birisi soruyor: 
- Kimdir gelen? 
Öbllrü cevap veriyon 
- Gezme! 
İlk nöbetçi o zaman: 
- Yanaş! diyor ve bunu 

da rusça bir kelime ile ik
i!~ 1 ediyordu: 

- Parola nedir? 
Devriyenin tnrkçe, fakat 

b1 im için biraz gayrimenus 
kelimeler ile sabaha kadar 
bftğtnşı, az çok uykumu kaçırdı. 
Kendimi harp &abasında zan
nettim. 

lf-
11 Karşi ,, Beyi sabahleyin 

dokuz buçukta bizi ziyarete 
geldi. Dokuz yaşlarında tah
min edilen oğlunu da birlikte 
getirmişti. Dikkat ettim, ço
cuğun Çinliler gibi örUlmOş 
ve arkasına bırakılmış bir saçı 
vardı. Merak ederek sordum. 

- Bizde on beş yaşına 
kadar ocukların saçlarını keı• 

yordu. Binaenaleyh nıUsaha
bemizin zemini çaresiz pek 
mahdut kaldı. 

Saat onda vedalaşarak kapı
nın önünde atlarımıza bindik. 

* " Kartl ,, şehri (Semerkant), 
(Buhara) ve ( Efgan ) yollarının 
telaki noktasında kain olduğu 

Zabıta Vak' alarının Yazılması 
Niçin Mened~liyor? 

• 
r ar E seriya Gö-

ene ahsulü Mü ür? 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

lsviçre Ve lngiliz Matbuatı 
Şimdiye kadar yalnız İsviçre 

matbuatı tamamen ve İngiliz 
matbuatı da kısmen intihar ve 
zabıta va' aları hakkında adeta 
sakit kalmak hususunda uyu

nu uyandırır. Bir mahallede 
vukua gelen bir intihar buse· 
bepten dolayı o mahallede ek
seriya münferit, tek bir vak'a 
olarak kalmaz. Fakat bu hu· 
tahğın uport&r,, O, nakili, ta· 
biidir ki gayri ıuurt nakili 
matbuattar. 

şabilmişlerdir. 

Eğer Türk matbuab da lı- Meşhur Asabiyecinin Sözleri 
viçre matbuatının "30,, ıene
den fazla bir zandaberi men
sup olduğu millete ve cemiyete 
karşı göstermiş olduğu yUk
sek vazife hissini göıterebil
mlf Ye gazeteciliğimizin inki
şafı en çok zabıta vak'alannın 
arzındaki kudret ye tekAmnl 
sahasında tecelli etmemiş ol
sa idi tabidir ki yeni Mat
buat Kanunu böyle bir takyitte 
bulunmayı aklına dahi getir
mezdi. Türk gazetecilerinin 
yllksek vatan muhabbetlerin
den ve Tilrk camiasına kartı 
miltchassis bulundukları 'li 
vazife hislerinden bu hu
susta kanunun gayesini kolay
lqhracakları kuvvetle intizar 
olunur. 

Delilik Saridir 
Meşhur deli doktoru olan 

"Moresu de Tours,, her adamın 
liaanımızda bulaşık dediğimiz 
bir sirayetle geçici bir delilik 
alabileceğini fennen ispat et
miştir. Esniyen adamın kar
şısındakinin esnemesi çok ma
lum bir hiidisedir. Cinnet sa
ridir. Bahusus caniyane cin
netler çok saridir. Bir 5İnir 
hastasının yapmıt olduğu bir 
cinayet o cinayeti görmilı ve
ya o cinayetin gazetelerde 
tafsilAbnı okumuı cinayet cin
netine milıtait kimseler de 

Bakınız Moreou de Tourı 
af ağı yukan ne diyor: 

"- Bt1yilk, knçllk; resimli, 
reaimsiz gazetelerin cinayetlere 
ne bnynk bir hın ile yazıyet 

ettikleri malümdur. En derin 
bir esrar perdesine bürtlnmeai 
IAzımgelen cinayetin müstekreh 
tafsilAtlannı arzetmekte ne 
bOyllk meharet ve hnnere de 
malik olduklan da mnlQmdur. 

Bir gazete diğerinden evvel 
cinayetin blltt1n tafsilAtını Ye
rebilmek için ne aileye, ne 
cemiyete, ne terbiye icaplarına 
hiçbir şeye dikkat etmiyor. 
Gazetecilerin bu saydıklarımı 
halk kiltlesini ifsat etmek 
kastile yaptıklarını hatırımdan 
bile geçirmem. Fakat gazete
ciler ne yaphklarını bilmiyor
lar ise ıuursuzloklannın cemi
yet için ne derece meı'um 

olduğunu biz itiraf edelim. 
Bu kadar meharetle arze· 

dilmiş tafsilAtların çılgın di
mağlarda ne kadar cinayet 
fikirleri uyandırmıt olduğunun 
hesabını bize kim bildirebilir?" 

Bir Gazeteci Demiş Ki .. 
" Germain ,, isminde bir 

ıazeteci, " 16,, yaşında bir ço· 
çuğun, bir hizmetçi kızın ırzına 
geçmek için boğduktan aonra 
cesedin yanında yatmıf, içmif, 
yemiı olduğunu bUtiln tefer· 

için ticari Ye mevkii ehemmi
yeti fazladır. Bununla beraber 
göze çarpacak bir ümran 
uerine tesadüf edilmeL 

• 
Şehirden çıkarken garp ci-

hetinde " Kaşka ,, nehri görtl
lftr. Üzerinde on bir gözlü 
bir köprll vardır. Şimdiki Emir 
Seyit Alim Han tarafından 
veliahtliği zamanında yaptırıl
mışbr. Bundan biraz ileride de 
Ruslar tarafından yapbrılmış 
olan istasyon vardır. Fakat 
Bolıevikler Buhara Emiri ile 
aralarında ilk ibtilAf çıkbğı 
zaman hatb da, istaıyonlan da 
harap edip bırakmışlardır. ... 

"Karşi,, den çıktıktan sonra 
ilk olarak ( Judine ) köyüne 
uğradık. Köyün methalinde 
bir çocuk duruyordu. Kafilemiz 
yaklaşınc~ koşarak en önde 
giden Buharah kılavuzumuza 
bir ekmek verdi. 

( Mabadı yarın) 

Kavun İhracı 
iki Şirket Ticaret Ofisine 

Müracaat Etti 
Bir nakliyat şirketi, İhracat 
Ofisine mfiraccat ederek lstan· 
buldan Berline turfanda sebze 
ve meyva naklini teklif ctmit· 
tir. Nakliye ücreti olarak Ber
linde teslim şartile kilo başına 
50 kurut istemektedir. Kavun 
nakli için de diğer bir teklif 
yapılmıştır. Pariste tealim ıar-

tile kilo başına 6 kurut 8 
para istenmektedir. Nakil mnd
deti altı ili sekiz gündür. 
Pariste kavunun kiloıu bizim 
paramızla 40 kuruıla 100 kul'\lf 
araıındadır. 

Farmakologlar Kongresi 
Tllrk Farmakolol Birlltl Ri· 

yaıetindenı 

4 eylGI 931 tarihine mGıadlf 
cuma güııQ ıaat on beıte eakl 
Tflrk ocajı ıalouunda ıenellk 
konırendz aktedUacetlnden umum 
mealekt•şların teıriflerl rica olu· 
nur efendim. 

Yeni N•ırl!Jatı 

Foto Mecmuası 
Foto Süreyya Mecmuası 

neflı resimlerle intiıar etmiı
tir. Badema her ayın otuzunda 
çıkacak olan bu ıttıel mec
mua tayanı tavsiyedir. 

lere karıı bakınız naııl iıyan 
ediyor: 

- "Bntnn bunlar biz gaze
tecilerin gilnahile hadis olmak
tadır. Faziletli bayatlar hak
kında dört satır yazıyı faıla 
gören bizler fezahatin ve· cina
yetin bUtiln şeametlerini~ glSı
teren katile gazetenin en ıe
refli mevkiini veririz. Katilin 
hayatının hiçbir safhasını kay
detmeyi ihmal etmeyiz. Katili 
sehpaya kadar adım adım, 
dakika bedakika takip ederiz, 
hatla ıehpanın maveraıında 
dahi takip ederiz,, 

Tekrar ediyorum bu bahlı 
hakkında yllksek ve kudretli 
aaabiye miltcha&11slanmıza mil· 

olur. 

Ağustos 6 

Mektebinizi Seçmeden Bize 
~ ~ . 

• 
Sorunuz, izahat lınız 

Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini Hal 
için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz ? So 
ıene tahsi)inizi ikmal etmek üzere hangi mektebe girme~ 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberli~ 
etmek üzere bntnn mektepler hakkında her ttırlD 
malumatı vermiye amadedir. Mektebinizi seçmeden ef' 

vel bize sorunuz ve girmek istediğiniz mektep hakkınd• 
bizden malumat isteyiniz. 
Y alnıı cevap içi.ıı ( 6 ) kuruıluk poıta pulu leffetme~ 
unutmayınız. 

Bcşiktaşta Nusrat Beye: 
Otlunuzun Ticaret mektebi 

Allılne glrmeslnl tavsiye ederb:. 
Ticaret mektepleri hakkında fkl 
~ün evelkl nilshamızdn kifi de
recede izahat verilmiştir. Orada 
bütün ıualJerlnizin cevabını bula
bilirsiniz. Bu nllıhadan bir tane 
adresinize gönderilmiştir. 

il 
Cevat Beye: 
Liıe derecesinde meılek mek

tebi olarak Ticaret ve Sanayi 
mektepleri vardır. Bunlardan 
Ticaret mektebi hakkında iki 
üç gGn evvel çıkan nüshamızda 

malümat verilmiştir. En muvafık 
meslek mektebi odur. .. 

Tokatta Haydar zade Muhit
tin oğlu Hayrettin Bey; 

Darlllfünun Fen Faknlte· 
ılnde elektrik ıubeal vardır. Bu
rada hem nazari, hem ameli dera 
g6ıterilir. Tahsil mfiddetl d6rt 
senedir. Buradan çıkınca elektrik 
aı akine mObendiıi olabilir. Ayrıca 
Robert Kollej Amerikan mek
tebinin elektrikçilik tubeıine de 
mllracaat etmenizi tavsiye ederiz. 

Nafıa Fen mektebi hakkında 
da atağıdakl malUmatı okuyunuz: 

Nafıa Fen Mektebi 
Nafıa Fen Mektebinin tahsil 

müddeti 3 aenedir. 
1 - Mektebe girmek için 

TDrklye cllmburlycti tebeasından 
olmak, 17 ya,ından küçük ve 25 
yatından bOyOk olmamak, devamı 
tahılliM ve lfayl vazifeye mani 

* aarl ye lral hutalıtı bu1unnı•' 

mak, büsnil ablak şehadetnaın•' 
gGıtermek, getirmek; 

Atı kitıdı, 4 X 6 eb'adında 1 
fotoğraf getirmek lazımdır, 

2 - Muhakkak Orta Mekt•f 
veya ayni derecede tahılli bal' 
muaaddak hususi mektepten oıf' 
zun ve riyaziyeden illi not almalıı 

3 - Yukarıkl şeraiti hali 
olanların malumatı ve mekt•f 
tedriaa tını takibe kabiliyetd 
olup olmadığı anlaşılmak üserf 
cebir, hesap, hendeseden mü••' 
baka imtihanı yapılır. 

Talipler birinci sınıfa ,ıtff 
16 hafta niharı okur. Yapılaca• 
imtihanlarda muvaffak olanl-' 
leyliye kalbolur • 

4 - Tam devreli llHı m.ıull' 
lan imtihansız olarak birin~ 
ıınıfa leylt girebilirler. 

5 - Kayıt zamanı 1-17 eyHll 
kadardır. 

Mektepten çıkanlar Nafıa fff 
memuru olurlar. ... 

Afyon Karahisarda Türk 
Hanıma: 

Konya Kız Orta MualUd 
mektebi bu sene meccani Jeff 
talebe kabul etmiyeccktir. Muııl' 
lim mekteplerinde yalnız Anka 
Erkek Orta Muallim mekteblll 
talebe kabul edilecektir. 8 
ıenede taliiniz yardım etmiyec 
demektir. 

Bu itibarla muallim olmak 
vazgeçip diğer bir mektebe 
meniz tavsiye ederiz. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Veli Efendi: İzzeti nefiı J Niyazi. 6eg,: Ciddi ve dl 

rüsttOr. f.tleri' 
yanda bır,t 
mu, kendi 
ıaydırmak ~ 

mesailinde alın· . ' 
gan Ye ataktır. ' 1 
Hl\ınn muame- f 
leden, methi 1 
takdirden hoı· •~~
lanır. Meşek· 
kat ve mOşkO
llta tahammnl 

ı&sterir. Ça· 
lıımaktan yo
rulmaz. 

kendisine ebİ 
miyet Yerilı"' 
ıbıi ister. O 
çlmıb delil' 

...,..,,~~- lğbiran det' 

lı olur. 

Adliye Vekaletinden: 
Fransızca ve Türkçe yazılmış e~' 

rakı adliyeyi okur ve makine il' 
süratle yazar bir mütereccim alın~ 
caktır. Ücret maktuan (120) Iirad•! 
Memurin kanunundaki şartları hav 
ve bu işe talip olan hanım ve beY 
lerin 15 ağustos 931 tarihine kad~ 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiul11~

1 

miliğine ve Ankaradaki talipler!! 
Vekalet İstatistik ve Neşriyat 1\1~ 
dürlüğüne müracaatları. 

Tayin olunacak günde talipl~ 
arasında müsabaka yapılacakbt• 
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Abdülhamit Anlatıyor: 
Biraderim Sultan Muradın 1 

Tecennün Etmesine Sebep içkidir 
Futbol Kursu 

Sporculara Futbol Ders
leri Gösterilecek 

NAKiLi: ZİYA ŞAKIR _ 42 
( Herlıalclc.ı m11A~v) 

Abdtılhamldbl, manevruım f 
,. •nlaınaaııı ıibl hareket ederek 

l•yet tablt bir IUJ'ette ceyap 
•erdim: 

- Evet efendim. Kuman· 
dan; mlifettit olmuf, gitmiş •• 
Onun yerine de, Tahsin Pqa 
lırninde biri ıelnıif.. 

AbdWhamidin hafifçe alnı -
buruttu: 

- Acaba hanıl T alısin 
P~? .. 

- Evvelce de burada bu
lunduğunu ıöylilyorlar .. Galiba.. 

Birdenbire durmıya mecbur 
oldum. Dilimin ucuna geliveren 
•öz, her halde AbdtıJhamidin 
lıoıuna gidecek birıey değildi. 
F •kat, Abdülhamit gibi fllp· 
heli, vesveseli bir adam, du
rur mu?.. Merak ile tordu: 

- Evet? .. . 
Artık ne oluna olsun, bq· 

ladıiım ıöztl bitirmek IA
ıundı. Hem bakalım onun 
berinde ne tem huıl edecek· 

lif ti ? De.-am etüm : 

~ - Galiba bir aralık Halepte 
"' ikamete memur buyurulmuş .•. 
iıı' Abd&lhamit hafifçe bıyık 
~ altından gllldn. Ve mllıtehzi
,) 1•ne ceyap verdi: 

- Evet.. evet.. habrladım. 
,uJ Sakallı, uzun boylu, sert tavur!u 

bir zatbr. Mektepli deiildir, 
alaydan yetişmedir. 

Dikkat ettim, dudaklarında 
ıayet alaylı bir tebessüm 
Yardı. Bir Jalıza, durur gibi 
olduktan aonra devam etti: 

- Bazılan, pek ifkllzar ol
duğunu ıöylerler. Bazılan da 
lbUıtakimdir, derler. Allah ver

di •hı de &yle olıuo. 
fi 
~ 

29 ktııuau .. nf 

Kaç gftnd6r devam eden 
tlddetli rilzaAr dindJ. Fena 
hava, Abdülhamidln tlzerinde 
Çok fena tesirler yapbjı için, 
ttlıgArın kesilmeıinden pek 
llıenınun. Fakat, buglln de 

, havanın kuruluğundan tiklyet 
" •diyor. , ____________ ___ 

1 

' 

Namık K~mal Beg 

Bu tlklyeti müteakip, Ab
dnlhamit, uzun uzun Londra
nın havasını, ıialerini, Adetlerini 
hiklye etti. SözU ln~tere 
kır alının içki içifine f ntikal 
ettirdi: 

- Kıra! kadar içkiye da-
yanan adam azdir. En sert 
biranın içine konyak koyarak 
içer, a-ene sarhoş olmaz; içkiye 
mukavemet eder. 

AbdUlmecit Neden Oldu? 
Murat Neden intihar Etti? 

Pederim Sultan Mecit te içki 

i~di.t Zaten içki ile clmaa 
kurban gitti. Genç yqında, 
Yefat etti. Biraderim Sultan 
Muradın da tecennUn etmesine 
aebep, i~kidir. Biraderimi, 
meıhur Namık Kemal Bey 
bqtan çakardı. Sabahlara ka
dar oturur, rakı içerlerdi. 
Namık Kemal Bey benim de 
ahbabımdı. Kendisine kaç defa 
ıayledlm ı ( Kemal Beyi iyi bil 
ki, biraderimin minen aebebi 
mevti olacakaın.. Okadar içki
ye teıvik etme ) dedim. 

Biraderime de çok rica et-
tim. lkiıine de dinletemedim. 
Diğer biraderim Kemalettin 
Ef. de çok içerdi. Onun da 
tuhaf bir tarzda içişi vmrdı. 
·Araba.sına biner.. Klhtaneyc 
gider. Arabayı bir ağacın al-
bna çektirir. Yerli rakıdan 
yarım okkalık bir fiıe içer .. 
Rakııt biter bitmez, derhal 
avdet eder.. Ve arabada kıv· 
nlarak uyku çekerdi. Böyle 
rakı içmlye hiç aklım ermez. 

Merak ettim, sordumı 
- Sultan Reıat Hazretleri 

de içerler mi? 
(Arkuı var) ----

Beyoglu'nda '' LION ,, 
Matu:alarının mev•Jm ıonu 

Htışı yarm hitam buluyor. Bu 
son iki gilniln müıtesna fıraat
larmdan fıtifade edlniz. 

Kendi elinizdedir. Bunun için : 
Eminönll'nde Valide Hanı ittisalinde 4 numarali 

KADiR 
VENTURA GİŞESİNE 

gitmek kAfidir. 
MiltterUerinl her vakJt 11aadete kavuşturan ve büyük ikramiyeleri 

kazanmak taliine mazhar olan 

KADER VENTURA gişesinden 
alacağımı: bir biletle siz de zengin olabilirsiniz. 

KADER VENTURA gişesi 
Bflyük Tayyare piyangosunun en eaki ve en emin ıerbayilerinden 
olup intihap edeceflniz numarayı her ketidede ve arzu ettiğiniz 

günde almak üzere muhafaza edilecij'ioe emin olabilirsiniz. 

Memleket futbolünlin fenni 
bir ıekilde inkiıafı için bu ıe
ne Ankara, İzmir ve lstanbul
da antrenör kursları açıJacak
br. ilk kurs 15 ağustosta teh
rimizde açılacak ve beş ay 
devam edecektir. Kuralarda 
şu denler gösterilecektir. 

Kaptanlık vazifesi, umumi 
futbol kaideleri, münferit o-
yuncu tekniği, Takım tekniği, 
antreneman uıulleri, masaj ve 
iptidai tedavi. 

Bu kursa İstanbul mmtaka
sına mensup kulOplerden inti
hap ve izam edilecek birer 
kaleci ile antrenörlükte istidat 
g6sterecek kaptan veya diğer 
bir oyuncu olmak üzere ber 
kulüpten ikişer zat fttirak ede
cektir. 

Futbul F edara1yonunun ha
kem ebHyetnamesinl haiz olan 
zeyat ta bu kurıa lttirak ede
bileceklerdir. 

Kayi muamelesi Futbol Fe
daraayonunda cumartesi, pa
zarteıl, ve çarıamba gllnleri 
öA"leden ıonra yapılacaktır. 

Meclisteki Müzakere
nin Zabıtlarını Aynen 

Yazıyoruz. 

( Bq tarafı 1 inci aayfada) 
onun btıtün hiyanetlerine iıti
rak etmiş, beraber çalışmış 
Yeni Dünya ve Seyyare Gaze
tesini çıkarmış Çerke• Etem 
kaçarken bu hain kaçamamış, 
yakaaım elimize vermiş, 

' UZ11 mfiddet bapfıte yat-
mlf sonra gençliğine acı
ınıtlar yattığı hapsi kMi 
ceza görerek Amali milliyenin 
husuline kadar hqka bir yere 
nefyetmişler, imali milliye hu
sul bulmuş, bırakmıılar, doğru 
İzmir~ _gitmiş orada Turan ga
zetesını çıkarmış, o gaıete}·i 
çıkardığı izmirde Nalbant Hu· 
iôıi Bey isminde birisini dolan· 
dırm11 bu yüzden Uç ay hapse 
mahkum olmuş, gazeteıi ka
panmış oradan kaçmıştır. 

( Devamı var ) 

Tiyatro Ve Sinemalar ( 

Sayfa 7 

E 
Bu Sütunda Hergün 

l 
Muharriri: Shervvood Anderson 

Kaybolan Roman --
- 2 - ı yazmak istiyordu. Zihnini 

Ve tam onun hakkında iyi bir çok şahıı ve vak 
birşey, onun hakiki benliğini a]arla dolu olduğunu söyledi 
meydana koyan ince bir anla- Saatlerce y:ızıhanesinde oturu 
yışını yazarken içeri girmitti. yazı yazdıktan sonra sokağ 
Her muharrir onun vaziyetinin çıkarak o akşam beraber gez 
mllşktılAtmı anlar. Büyük bir diğimiz gibi gezinip dururdu. 
hiddetle karısına hllcum ede- Hi~bir şey onu mfisteri 

k b. k 1 . edemıyordu. re ır to ata onu yere serdı. f . . . . . . 
Ve ıonra, tabii karısı onu d çı;k_ıçı? bır nazarıyesı var 

terketti. Niçin etmesin? Fakat ı. w ıncı .romanının . .!ı~°:ü 
ki b 

. . . dogmamış hır çocuk gıbı ıçın 
o ta ı bıtırmışti. Bu tam d ld w •• ıu d K 
manaalle bir kitaptı. e 0 ugunu soy yor u. a 

T b'1 · d' k d' . t t rısı ve çocuklarından dolayı a ı şım ı en ını anı mış, . d . 
oldukça §Öhret kazanmışb. ~~. a.nı muazz~ptı. Onla~~ sev-

F k t 'ki · dıgmı, fakat hır daha gormek 
a • . ~ ?':1 romanı yaz- istemediğini anlatıyordu. 

mak .ta bırıncısı kadar ı:ordu. Bazan onlardan nefret etti-
BelltVı dke çd~k ykorudl~uştu. ğini zannederdi. insanlarla kat'ı 

e en ı en ınden uta- ·· b t tt" w • d k munase e e ıgın en ço sonra 
nıyordu. Karısına yaptığı · k d' k d' ·ı ·· 

yıne en ı en ısı e muca-
muameleden utamyordu. Fazla d l tt•v• b' k 'k' · dil .. d kur . . . e e e ıgı ır a şam, ı ıncı 

şunce en tulmak ıçın bır romanım yazdığını söyledi. Bu 
roman daha yazmak istedi. böyle oldu. 
Fakat ıonraki bir iki sene Bütün sabah odasında otur-
yudıkları hep tahta gibi ma- muştu. Oda, Londranın fak" 
nasız feylerdf. Hiçbir şey canlı mahallelerinden birinde kira
dejildl. ladığı ufak bir y~rdi. Yata-

Aylarca öyle devam etti. ğından erken kalkıp biç kah
İD1andan kaçardı. Peki, ço- valtı etmeden yazmıya başla
cukları ne oldu? Karısına mıftı. Ve o sabah ta her yaz
para yolladı Ye bir kere onu dığı gibi. ~u da bir şeye 
g6rmiye gitti. be~~ememıştı. 

Kanıı babaıınm evinde ya· Oğle üzeri saat Uçte, mu-

d 'd k tadı veçhile geziomiye çıktı. 
şıyor u ve oraya gı ere onu B b . d b. k kA v 

h ıd B b t 1 l d 
era erın e ırço yazı agı-

u u. era er ara ar a gez- d "'tü dU • "K ı go r • 
rnıyo çıktılar. onuşamadık, "Öyle hissediyordum ki o 
diye anlat.yordu. Ağlamıya gün herhangi bir zaman yaz
batladı ve bana deli dedi. mıya başlıyacakbm,, diye an
Ona vurduğum gtın yaptığım ]atıyordu. 
gibi yllzüne sertlikle bakınca Hayd Parkta dolaşmaya 
yine baba•ının evine kaçtı bq)ad~. Havanın b!rrak .ve 
ve ben de buraya geldim. ,, giineşlı, etrafında bırçok m-

B. t . . sanların dolaşmakta olduğunu 
ır ane ıyı roman yazmış .. dil O d b" k 

ıd w • • • 1 gor · ra a ır nnapeye 
o ugu ıcm, tabıt, birkaç oturdu. 
tane daha ona benzerini (Arkası var) 

Sandal Bedesteni 
Islaha Muhtaçtır 

(5950) liraya dnşmesi iae iktı
sadi ahvalin bir neticesidir . ., 

Belediyenin neıriyatımıza 
verdiği cevabı kaydettikten 
sonra derhal ilave edelim ki, 
yazımız, zaman kaydi ile mu
kayyet değildir. Sait Beye 
dair naklettiğimiz hadise ta-
mamen vakidir. Fakat yeni 
müdür Osman Beyin tayinin
den evvel olmuştur. 

Mallara fikri bulandırıcı ve 
biribirinden farklı fiat tahmi .. 
n!~e ~elince: . J?aba geçen 
gun, bır muharrırımi:ı, bir yll-
züğün müzayedP.sinde ha.ıır 
bulunmuş ve kemali hayretle 
~6~müştür ki bu yüzüğe değe
rınm yansı raddesinde bir 
kıymet konulmuttur. 

Bu, sırf mUcevherat kısmı
na ait aksaklıklardır. Diğer 
eşyanın satışındaki şikAyetleri 
ayrı bir gün mevzuu bahll 
edeceğiz. 

latanbul 2 inci ticaret ınahke
mesinc!en: Serkh Zaronyan efen• 
dinin Türkiye imar Bankasına 
merhun bulunaıı yün ipliği ile 
e.an.sların teıviyei deyn edilme• 
dikinden dolayı mevkii furuhta 
çıkarılarak 3 ağustoı 931 tari• 
binde yl!pılım ilk arttırmada had· 
dı layikını bulmndtğından ikinci 
arttırmaya arzı kararglr olmuş
t-.ır. Mezkilr iplik ve e1anııar 10 
ağustoa 931 tarihinde paı.;ırted 
ııünü ı ııat 10 da İıtnnhulda Atir 
Efendi caddeıinde klin ıneıhur 
bank~nın ardiyesinde 11 çık ntH!r• 

ma suretile satılacağından tnUp 
obnlann yevm ve vakti 9lleık~r
da ın zk r mahRUQ n-rtt • -Al 
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Rakı 

Hususi fevkalade 
Yalova rakısı 
lstanbul rakısı 
r"'~azilli rakısı 
Aydın rakısı 
Boğaziçi rakısı 
Konyak 
Votka 

• • 
INBISAB 

rakı 

Şarap 
LE Rİ ... 

Kilosu 

300 
300 
200 
200 
150 
150 
200 
180 

500 
Gramhk 
Şişesi 

150 
150 
100 
100 

75 
75 

100 
90 

Likör 

250 
Gramkk 
Şif esi 

75 
75 
50 
50 
37,5 
37,5 
50 
50 

100 
Gramhk 
Şişeıi 

30 
30 
()() 

00 
00 
00 
25 
00 

Saf ispirto 400 gramlık 140, 200 gramlık 70, 
90 gramlık 32, 75 gramlık 26 kuruş. 

Halis şarap: Beyaz ve siyah, 700 gramlık şişesi 50 kuruş. 

BUNLARDAN BAŞKA 
Fransanın en meşhur muhtelif marka şampanyaları, ltalyan köpürUr şarapları, 

orijinal viskiler, muhtelif marka cinsler, vermutlar, muhtelif marka 
Rus ıaraplan 

• 
DiKKAT! 

idare mamulah meşrubattan 6 kilodan fazla mubayaatta 

Bulunanlara yüzde 10 iskonto yapılır. 

Satış mahalli: 
Galata 
içkiler 

rıhbm üzerinde İspirto ve İspirtolu 
inhisarı İdaresinin bulunduğu Kefeli 

Hanı altındaki mağaza ... 
. 

Telefon. Bey~ğlu 4160 
• Dahılt: 27 

YÜKSEK BAYT AR MEKTEBİ 
REKTÖRLÜGÜNDEN: 

Küçük Sıhhiyei Hayvaniye Memuru Olmak 
İstiyen Orta Mektep Mezunlarına: 

1 - Baytar tabipleri maiyetinde istihdam edilecek küçük Sıhhiye! hayvaniye memuru 
meklebı leyli ve meccanidir 

2 - Tedris müddeti bir ıenedlr. 
3 - Derslere 1 - Teşrinievvel - 931 tarihinde başlanacaktır. 

MEKTEBE KABUL ŞARTLARI 
4 - Munhasıran Orta mektep mezunu olmak, yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı 

olmamak ve askerlikle alakası bulunmamak, ahlAkı mezbut ve ahvali ıahıiyesi tam olmak. 
5 - Talipler istidalarına aşağıda yazılı vesaiki raptederek İıtanbul'da Selimiye'de Yük

sek Baytar Mektebi Rektörlüğüne, vilayetlerde ise Baytar MUdürlOklerine müracaat 
etmelidirler, 

A - Türkiye Cumhuriyeti taba&1ından olduğunu natık Hliviyet cüzdanı. 
B - Had ve müzmin hastalıktan salim olduğunu mllbeyyin musaddak tabip raporu 

ve qı ıahadetnameıi. 
C - Orta mektep şahadetnamesi veya bir sureti. 
D - Dört adet veıika fotoğrafı. 
E - Polilten musaddak hüsnühal vesikası. 
F - (Terki tahsil ettiği veya ihraç edildiği, yahut mektebi ikmalden sonra hükumetin 

göıtereceği yerde iki sene hizmetten istinkif eylediği takdirde hfikiimetçe yapılan masarifi 
maa faiıi nizami iadeye mecbur olduğu) hakkında velileri veya velileri bulunmıyalllarin 
kendileri tarafından tanzim ve Noterce tasdikli taahhüt senedi. 

iştehasızlık ve kuvvetıizlik halitında 
büyllk faide ve teıiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

DiKKATi 

Ademi iktidara1 

GLANDOKRATIN f. 

Mqhur Profeae& Brovn Sequaf 
ve Stelnach'ın mlhJm ketffdlr. Teai1 
kat't ve ıerldlr. Her ec:ı:.ancde bu~ 
lunur, Toptan utıı yeri ZAMAN 
ecza depoıudur. lıtanbal, Bahçe!<11~ 
Tramvay caddeal No 37. Kutus+ 

200 kuruştur. • 

1 

ÖLİİM OlllARllf 
• • • • 

.IZl1'1 tAKIP 
" 

EPER 1 
' . 

H A.ŞARATIN, hastalıkla· 
rın en mühlik vasıtal 

sirayetini teşkil ettikleri 
hepı'mlzce malCımdür. Ale· 
lumum aüprüntUlerde ya. 
farlar ve oradan size gele· 
rek mühlik hastalıkların 
tohumlarını beraber getl· 
,ırıer. Onun için, onlar. 
sizi öldürmeden evvel siz 
onları öldUrUnUz. Flit j 
püskürtünüz. 

Flit', sinek, sivrisinek, pire, karınca, güve, t ~!\_) -
tahtakurusu gibi haşaratı ve bunların tohum- ' 
larını imha eder. Haşaratı öldürür fakat insan- _ • 
larn asla zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. .. 
Leke yapmaz. Fllt'I di{:or haşnrat imha edici 
eczalarla teşviş etmeyiniz. Siyah kuşaklı sarı 
tenekeler üzerinde asker markasını isteyiniz. 

FLiT PCSKORTDNCZ 

lirin #tllı:d1nl11 tımln ıttr. i maisar/ilı fltt.1aın11 m!Jli/Jr!a tar.ahfırdı sattln:aktadı,. 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞOREKASI İstanbul ·Galata Voyvoda Han 

İstanbul Defterdarlığı İlanatı 
W! • 

SATILIK ARSA - No. 55, Pendik Bağdat caddesi deniz 

kenarında ve her taraftan denize nazır iki kath ahşap 

birinci kabn bir göz zemini toprak ikinci kat bir oda 
ufak bir sofa takriben yirmi sene evvel yapılmıştır. 

Tahmin edilen kıymeti 200 lira defaten almacaktir. Satıı mua
melesi 12 - 8 - 931 çarşamba günü saat 16 da aleni müzayede 
usulile Kartal Malmüdür1üğünde yapılacaktır. 

DİŞ MACUNU 
Mütehassıs diş tabibi, doktor 

ve eczacı beylerin hergün has
talarına kemali emniyetle tav
siye ettikleri yegane macun 
RADYOLINdir. Kendi dişleri
nizle, yavrularınızın ve aile-
nizin dişlerini RADYOLIN diş 
macunu ile yıkamalarına fev
kalade itina ediniz. 

Çünkü : RADYOLİN onların kıymetli 
sıhhatl~rini muhafaza edecek dünyanın 

en sıhhi diş macunudur. 

Ağustos 6 

1 VAPURLAR 1 
Bugün Beklenilen Vapurlar 
Gülcemal-Türk-İzmirden 
Asya " Mudanya 

Gemlikten 
Bursa ,, • Cideden 
Kapo Pino - İtalyan w K6ste~ 

ceden 
Sardegna - ,, - Cenovadan 
PrinçiPeaa Marya-Romanya· 

Köstenceden 
Kaldea- İtalyan-Köstencedea 

Bugun gidecek Vapurlar 
Vatan - Türk - Rizcye 
Seyyar " İzmir• 
Mannara"Mudanya, Gemliğe 
Mandırma-Türk-Karabigaya 
Buru - Tilrk - Cideye 
Güzel Bandırma - Türk· Ban· 

dırmaya 
Y enidllnya -Türk - f zmite 
Assunzione - İtalyan - Na-

poli, Marsilya Cenovaya 
Assirya - İtalyan- Köıtenceye 
Kapo Pino-ltalyan- Cenovaya 
Penay - Rus - Batuma 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta ı Galatata KliprU 

batı B. 2362. Şub• A. Slrked MO· 
hUrdar r:ado han 2. 2740 

TRABZON POST ASI 
( Karadeniz ) 6 Ağustoa 

perıembe 17 de. 

MERSİN POSTASI 
( Çanakkale ) 7 Ağllltoa 

Cuma 10 da Galata Rıhb
mından kalkarlar. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvahk Postası 

,.~~~,e~!b! 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Knçtık• 
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur
haniye ve Ayvalığa azimet •• 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da vr 
rilir. Adres: Yemiıte Tavilxade 
biraderler. Telefon: lat. 2210 

NAlM VAPURLARI 

IZMIR POST ASI 
Haftalık IUkı ve ıilr' at hattı 

ADNAN VA~oı6 
P b gilnll 1aat 18 dı 
erşem e Galata nbt,mın• 

dan hareketle dojTu lzmlre Y• 
pazar günG hmirden latanbula 
hareket eder. Tafaillt için Galata 
Freogian hanında kiln DabkoTif 
ve Şürekilı vapur acentalıtıo• 
müracaat. Tel. 8. O. 2274 

NAiM VAPURLARI 

iZMiR - MERSiN 
LGkı Ve Silr'at Poıtuı 

ADANAA~a~=
ı!cı PERŞEMBE ·= 
Sirkeci rıhtımından hareketi• Ç~ 
kale, lı:ıntr, KUIHlk, Bodrum, Radolr 
Fethiye, Antalya, Allfye · n llenlıl' 
a:ı:lmet ve avdet edecektir. TafıU11 
için Galata, Frenglan hanında S ancı 
klln Dabkovlç ve Şllrekhı vapur ace6' 
t:ılığma mUracaat. Tel. B. O. 2274 

SON POSTA 
Yevmi, Slyul, HaY&dl• n Halli ıuet•• 

Ware ı l.tanb:J,'Nunaoımanl,. 
Şerof ıokajı S5 • J1 

TeJ~•oaı l.tanbıal • 2:UOJ 
Pot.la kut111111 lataabul • 741 
Telrraf ı 1.t-bıal SON POST" 

ABONE FlATI 
TCRKlYE ECNBBt __.,,,, 

uoo ıu. ıs.- 2700 kr· 

750 • 'Ay 1400 ,. 

400 • s • 800 ' 
150 • 1 ., IOO ı 

Gelcncvrak geri verllııuı. 
lünlardan mc.sııll7cl alı :ı ıı ı•· 


