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iDARE: ISTANBUL NURUÖ '$EllU SOKACI HERGON NEŞROLUNUR SON POSTA IWlaa =• Halk 1.--1a .... 1 
SON POSTA HaDaa dan Halk .,__.. lfltlr. 
SON POSTA.._ •111t11n Halk iMia.aia "'.ı". 

Tayyareciler Fransa ya Muvasalat Ettiler •• 
lııı::= 

1'aggareciler 
~arsilgaga 
indiler 

Mar.uya g (A.A) - Ame
rikalı laJYareciler Brodmaa n 
Po1ancto aaat 17,30 da lılanil
Ja ciYarmda ( Mariaraa ) da 
hre bamitlerdlr. ... 

Soa Posta ı Y apbflam tala
~ta r&re tehrfmizdeld allb

cliter mebaflle de tayya-:uerin •yahatleri llaldnqda 
lllaalde telgraflar plıalftir. 

Dıter taraftan ağrendipmlze 
lfSre tayyareciler ftalyanm 
Ceaeve ıehrlnde karaya iD
••k hakkında IOD yerddderl 

.... an yolda değlttirmltler " 
tranaa toprafmda yen ba
lllİflerdir. 

Son Boks 
Maçı Ve 
Dedikodusu 
Roıwa,U Proı..iyoael Bok· 

.... ..,. ile ........ ... 
amatll' bobllrlllliaclea ..... . 
w .... ...,,... ..... ~ 
p hepcalı..- iMi mapa 
aeticeainde MeUla ıaHp adde
dildi. Orta Ye yan hakemle
rin mllttefik kararile Yerilen 
... hllktlm, profuiyonel bir 
~ yeaea amatlr Melih 
.. blJOk bir muYaffakıyet 
•rılcL. Fakat bu karara itiraz 
..ı.ı., de okla. Mellbin, plip 
......._. halde lalbmlmn 
'-afiirliil Jldlld• plip ad
Wacllil ........ lyor. 

( Denm 7 lacl _,,.., 

6obör llellla ,,.. 

YERLi MALLAR SERGiSi YARIN AÇILIYOR I ,,.-----......... 
Yangın Fela
ketzedelerine Rağbet Fazladır, 

Yerler Dolmuştur -·--
Terkos Yüzünden Evi 

Fakat Bir Kısım Milli Müesseseleri
miz Sergiye İftirak Etmemişlerdir 

Yananlar için SON 
POSTA Dava Açıyor 

Maçka yanrıaında yüze 
pkm eY Ye d6kkln yan
a Yurmm ıenifleme
.. Ye birçok Yatandq
lana eYliz Ye barkaıa 
10kaklarda kalmuına ea 
siyade terk. borulannda 
IU bulanmamaıı 1ebep ol
•uflur· Bunu, Vali, Polis 
m&dllrtl n gazetecileır de 
f&'ÜP teyit etmiflerdir. 
Bu müthiş afet kar§tSın· 
da Terkos Şirketini ceza· 
sız bırakmamak lazımdır. 
Yangın yüzünden zarara 
uğnyan sigorta şirketleri, 

Terkos Şirketinin aleyhi· 
ne dava açarak zazar ve 
ıiyan istemiye karar ver· 
mişlerdir. 

s.r.ın11ı ..... ,..,,,ılı ,,.,,,,. ,,.,.,..,. 61r w,..ı 
Geçea waelerde oldata ple lrir çalıktahti •erlecek 

slbl ba ... .. Galataura1 .. ..... et ........ . 
llaell aloalaruada tertip edilen matbuat mlmeaiJleriae rle
llçlacl 1erll •llar _.... terileeek, ahir tla de umnma 
yann merulmle açalac:akbr. lla aplacakbr. 
mlDuebetle yama ıkpm Hr- 1 o..... 6 aaa tarfada I 

HARP ISTEMIYEN KADINLAR, ARAMIZDA 

Amen lı irm· Bi 
iş Kadını Geldi. 

t...ı,.ı ,...,..,. ltıf C..ipı r.u1 •"'"" Mi• 
m,,,,.,,.,,, llü !il•• H••• Leıuı ll•züe Fili/# 

( •SON POSTA,, ,. ......_... ithaf ettikleri fototraflar I 
Muhtelif miUetlen n ayal Cemiyet ıuetetiaia haf 

cemi1ete memap yirmi bir b- muharriri Mil Helim ........ 
dm, bir aydır lephat ediyor- De ~ttlm. Bana f8'llan 
)ar. Şimdiye bclar .. 8" .... tayledi: 
ıttmiflercllr. "-Tlrkiyeye ilk cWa ola-

Cemlyetin pyeli: Her mem- rak rellyoruz. TBrk kaclmlan 
leket ye milletin it bduu De Ue konuımak •• tan•tm•k için 
temu etmek. her memlekette, pldik. Oyle &mit ediyoruz ki 
ilk defa Amerikacla teeula onlar da bize iltihak edecekler
etmlt olan bu c~miyetla mim- cllr. Tllrkiyeyi hariçte bırakaa 

"';i:ui.ı."':ı ~ w.. .tetk11ata ı..,..ı.ı;ıeı bir 
: hlrletiP harp denilen 0 tet~t denemlyeceti kaaaa-

• afeti ortadaa kaldirmak tiadeyız • 
mtıtlıif emeldir Biz lyle bwııyorus ki hayat· 
bt; ara11~c:M doktor, p- ta bclmlann rolleri erkekler
seted. avukat, mOddeiumaml den daha mlbimdir. Bunun 
obua kadınlar yardır • Cemiyet için it bayabnda da kadınlan 
nill bir avukat hanımdır. ( Denmı 6 anca uJfacla ) 

Fabt nlerin çoğu aiıor
Ye birçok kim.

Ya açmaktan im 
&lr nziyete d0fmtlfler-
411r. .. Soa Poata.. bu gibi
leria zarar Ye liyulanm 

....a 1zere onlar .... 
.... flrket aleylalacle 
.... , ,,. ...... wr-
~tir. y_,,,,,,., ... tıutınv 
oltU1la111 ller ,a. Ga
bdtult1 Dördinci Noter 
llitaf C.mal Beg• mi· 
racaat ederek 1aamımıza 
gapılmıı wlc4lt1lnamegi 
imza etmelerini .,. 
6ize d• Zartll N Zİ• 
gtllllarının mlldarını 
6lldü,,..lerlnl rica ede
riz. 
Soa P.ta ba cla•a11 
badi aftlratlan Ymtnile 
takip edecek .. llarlk· 
•delerden ..... af almıya
cakbr. 
Gazetemiz bu davayı kaza. 
aacağına ve bu suretle 
felike~ vatandaşlan· 
mıza mühim miktarda 
bir tazminat temin edece
line kanidir. 
Acele ecliDiz. Notere 
sfdip •eklletnameyi imza 
edinil n bize zarar Y• 
~ miktamu bU
clirbab. 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 
(Dink& na.hadan De••• ) 

Asal en mnhimmi "Halkın 

188İn nl çıkaran Hneridir. 
Bu adam o mıntakada • lzmirli 
arkaclqlanmız da bilirler ki • 
ldrye derlermİf. 

( Devamı 7 lncl uJfada) 

Türk Tayyarecileri 
Cevap Veriyorlar 

.. Bundan Dört Sene Evvel lstanbul- Nevyork 
Uç111u için Bir Türk Gencinin Müracaat 

Ettiğini Kendim Gibi Biliyorum" 

Amerikalı t&YJUecl Miat. 1 
Bordman •• Polandoaan Nw
york-1.taabal han 1e;nahatl 
mlaa•ehetile TGrk ta11arecll.,._ 1 
bir •kta• pzete•lnln lau&ızca 
fırlatbta •aarebbllk we teteb
bG••üzlük lttibamı, TGrk tana· 
recllerinde bakb olarak heyecaa 
uyandırdı. Ba aGtunlarda ffklr
lerlnl neıreden Ye bu lttthamları 
reddeden tanarecl HayrGnau 
Beyden •onra ta)')'arecl Vecllat 
Bey de mfltalea•ını bize hlldlrlyor 

ve fatanbul- NeYyork apaa te~ 
bil.O içia birçok uman ew•el 
yapılan bir mGracaatl batulatarak 
TGrk hancılıtının kendince inld· 
ıafını temin edecek uuları izah 
ediyor. Bu mektubu af*tıya 
dercediyorusı 

Yuur T•n-*l Y..at 

Son Postaya Taggancl Y.ıeill a., 
• 2 a;a.toa tarihli maide- Alb ....Ue bağladltmz ya-

rem pzetenizin ( Hergla) .a. alar iter mdlıayı ifade edecek 
tununda Amerikan ta11areci- kadar ıtımulltl bir dl'ate 
lerlnin manffakıyetleri mha- maliktir. lmzua bal .. ,.. 
sebetile lntifar eden J&ZllllZI, ita ,_. aabilMain be~ 
enel& IDellek •tkı, aonr• bir-
çok aenelerd.nberl dlf6ndl- r.k 0 1daiwm ft bu ~ 
jlia Wr noım.... t~ da- ancak Tnrk heyeCUlllll lfadıi 
....... ta F .. ,.,........ eUi:pae lr•nilm. Ba ~ 
aç 1ebep tahbnda, blyilk bir Juan. kendi bealljlna.ft 
alika ile okudum. kendi varbfında neler hillet-

laim •e pbaa mevzuu balu. mit ise okuyan n obyacak 
olamaz. Memup bulundujum olan her TGrk evladı da .,. 
b&ytlk Tnrk ırkının bir ferdi ıeyleri hi.uedec:ek " hatta 
olmak itibarile yazınıza bu aa• muztarlp de olacatuu una .. 
tarlarla mukabeleye bir zaruret diyorum. 
hluettim. l ( Denmı 4 ilacı uyfacla) 

1 Koca Bahsi ] 

- Kocanla tamım•mlfbm. Cidden nazik bir adam. 
- Öyledir zahir. Fakat istenen benim hesabıma b"rk ç 

lruruı iste. Bak daha nekadar nuildqir 1.. 
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Halkın Fikri Gözü ITif O Var Diyenler Ka- Hukuk Kitapçılar 
Devlet dairelerine alt ilin- Kapalı ld y ko· ı D v . Mezunlarının 
ların komiayonculutu yO- c a o 
ı:ünden birçok ldmHler inayet 1 r ıyen er e ar Staila_rı_ 
timdiye kadar ı:engin ol- "J 

=~~~;~~; !~s!f!~i ~iı;:~~~ Yumruğu Yiyen Adam, Sıhhiye, Vaziyetin Tabii Olduğunu, Hastalıktan . Staj Yapanlar Adliye 
00 düttınen hükumet, bu Gözünü Tutup Kamsırn Korunmak için Aşı Olmayı Ve Temiz Su tçı·p Vekaleti Nezdinde Te-
vuif•yi Türk Maarif Ce- "" 
miyetine tevdi etmiştir. Sallıyarak Hücum Etmiş Temiz Meyva Yem eyi Tavsiye Ediyor şebbüste Bulunacaklar 
Bu karardaki iHbcti 
takdir etmiyecek el-
bette ld biz değiliz. Bu 
münaaebetle halkın da ne 
düşündüğünü öğrenip teııbit 
etmek istedik. Sualimize 
aşağıdaki cevapları aldık: 

• irfan Bey, Atikalipaıa Akseki ma-
hallcal 23 

İllnat işlerinin Maarif cemi
yetine verilmesi İamet Paşa 
hükfimetinin son ~amanlarda 
iki şayanı takdir icraatından 
birisidir. Yol parasını on lira· 
dan dôrt liraya indirdi, bu 
ıuretle hem mükelleflerin yü-
ldintl hafifletti, hem de kolay 
talıall edilmesi itibarile devle
tin varidabnı arttırdı. Şimdi de 
irfan Ye harsımıza hhmet eden 
Maarif cemiyetine lstisgar edi-
lemiyecek kadar bir varidat 
verdi. 

ir 
lamall Haklın Bey, Aksaray LAnga 

caddul 103 

Hilkumetin ilin için nekadar 
para verdifini bilmem, fakat 
her halde asgari yüz bin lira 
veriliyordu. Buna nazaran (25} 
bin liralık bir para Maarif 
Cemiyetine kalacakbr. Bu para 
ile memlekete birkaç mektep 
llAve edilir. Birkaç genç okur. 
Bu hareketinden dolayı hüku
meti çok takdir ediyorum. 

ir 
Galip Ziya B. , ÇAmakçılar bllytlk 

Y•al han 18 

- Hükümetin resmi ilAn 
itlerini Maarif cemiyetine 
terketmcıi memlekete büyük 
bir irfan ordusu kazandıra
cakbr. Çünki cemiyet bu para 
ile yetim ve kimsesiz çocukları 
okutacaktır. .. 

lhaaıı B., MUtekalt yUzbaşı Kadırga 
Kumkapı caddesi 23 

- Hükumetin bu kararı 
Maarif cemiyetinin canına can 
katacak mahiyettedir ve şüp
heaiz en takdire değer bir 
harekettir. Cemiyet bu karara 
ı3re ( 100) kuruşluk il.Anda 
(25) kuruş komsiyon alacaktır. 
Bu varidat hüsnü idare edilir-
ae irfan ordumuzu adamakıllı 
takviye eder. Makul hareket
lere kim ne der? Akan sular 
durur. 

ir 
Sabiha Hanım, Fatih Macarkardet

lıer c,:addui 42 

- Anlattığınıza göre bu 
çok hayırlı bir iştir. Eğer ce
miyet senede (30) bin lira alır
ıa bu para ile asgari ( J 00) 
den fazla yetim ve fakir ço
cuğun istikbalini mamur eder. 

Dün gece Bakırköy ıimen
difer istasyonu civarmda kanlı 
bir arbede olmuş ve Zeki 
Beyin seyisi Salim Ef. sağ 
memesi altından bıçakla yara-

. !andığı için Y edikule hastane
sine nakledilmişti. Hadise dün 
de yaxdığımıı gibi aarhoşluk 
yUzttnden çıkmıştır. Salim Ef. 
ve dört arkadaşı ve bazı Ma-
carlarla bir yerde içmişler 

avdet ederlerken köprUde 
Hüsnü, Sadullah, lbrahim ve 
Mehmet Efendilere rastgelmit
ler ve ıelim verip almamak 
yüzünden dil kavgası yaparlar· 
ken esasen boksör olan Salim 
Ef. Mehmet Emin Efen dinin 
vüzüne bir yumruk sallamıştır. 
Göz:U birdenbire şişen. Meh-
met Emin Ef. kamasını çıkar
ınıı ve bir elile gözünn kapa
yarak görmediği halde etra-
fına sallamış ve yine görmiye
rek Salim Ef. yi g6ğıiinden 
vurmuştur. Arkadqlarından 
Şftkrtl Ef. nin de kolµnun kan 
daman kesilmiş ·n diğerinin 
de elbiseleri parçalanmıfbr. 
Kör döğüşünde kan daman 
kesilen Şükrü Ef. bir eve 
gitmiş, yatmış, fazla kan zayi 
ettiği için bayılllllf ve huta-
neye nakledilerek cani kurtanl
n:ıtır. Faka Salim Ef. dUn haata
nede ölmliştür. Mehmet Emip 
Ef. ve arkadaş an yakalan
mııtır. Polis tahkikat yapmak
tadır. 

Üç Arkadaş 
Bir İntihar Meselesin
den Takip Ediliyorlar. 

Galatada oturan Vahit is
minde bir ıenç intihar kastile 
iki yerine bıçak aaplamııtır. 
V ahidin arkadaşlarından Be
hice Hanımla Cemil ve Ali 
isminde üç kişi yaralara pan
suman yaparak meseleyi ka
patmak istemişlerdir. Fakat 
zabıta işi haber almış, Vahit 
hastaneye kaldırılmıf, diker 
Uç arkadaşı ise yakalanmııtır. 

Bir lhtiyarm Hiddeti 
Ayasofyada oturan 95 ya· 

ıında Mahmut efendi 75 ya
şında kunduracı Koçoyı bas
tonla başından yaralamııtır. 

Birkaç gündcnberi şehirde ve bilhassa Şişli taraflannda 

tifo salgmmdan bahsediliyor: Bu şayiaları Sıhhiye idaresi 

tekzip etti. iddia devam ediyor. Dün bu münasebetle Sıhhat 
İşleri Müdürü Ali Rıxa Beyle görüştiik. Hem bu iddianın 
sıhhat derecesini söylemesini, hem de tifodan tahaffuz çaresini 

reıml bir ağula bildirmesini istedik ve fU cevapları aldık: 

Vaziyet Tabii Mi ? Tifodan Kurtulmıya Gelince ... 
" - Bu sene temmuzunda Sonra kavun, karpuz, hı-

geçen sene temmuzuna naza- yar, tomate.s, gibi yiyecekleri 
ran on beş tifo vak' ası fazla bir kısım cahil halk yıkama
olmuştur. Fakat vak'a zuhur dan yiyor .. İşte bir sirayet va
eden yerlerde derhal fazla satası. 

mikdarda tifo a~ısı yapıld1 ve Tifodan kurtulmanın bqhca 
temmuz nihayetinde hastahğm çaresi aşı olmakbr. Hükiımet 
kuvveti azaldı. Dokuz gündür bedava tifo •şısı yapıyor. Be
normaJ •aziyetteyiz. lediyeye milracaat eden herkes 

Yedi yll:ı bin kişilik bir te- aşı olabilir Te bu auretle iki 
birde hiçbir zaman tifo yoktur aene tifoya tutulmaktan kur
denemez. Bu kadar kalabalık-
ta elbette tifo hastalığı ıuhur tulur. Bundan ıonra temiz au 
edebilir. içmiye, temiz meY"• yemeye 

Bahusus ıularım11, yiye - dikkat etmelidir. • 
ceklerimiz tamamen temb de- Şehirde tifo aalguu yoktur 
ğildir. Henüz tehrin kanallı.as- Te •niyet tabi1 ıekfual çoktan 
yonu bile iyi bir ıekild~ değildir. almııhr. 

Zehirlenen Aile 
Yedi Kişiden İkisinin Vaziyetleri 

Ağır, Diğerleri İyicedir 
F erlk&yünde oturan kilçUIC 

bir ticarethane sahibi Ahmet 
Lütfü Beyle kargı, liç ~ı1 
yengesi ve misafirleri Sezai 

Ef. geçen perşembe günft hep 
birden zehirlenmişler, hasta
neye kaldınlmışlardı. Bulgar: 

hastanesinde yatan hastafar· 
dan LUtfü Efendinin yengesi 

Lütfiye Hanımla Sezai Ef. nin 
vaziyetleri ağırdır. 

Hararetleri (39} dereceden 
aşağı düşmemektedir. Diğer
lerinin vaziyetlerinde endite 
edilecek bir nokta kalma· 
mıştır. 

Dün hastanede bir muhar• 
ririmiz aile reiai Lütfü Efendi 
ile görüşmUt ve şu lzahah 
almıştır= 

11 
- Perıembe akşamı zey· 

tinyagh fasulya ile buzlu su 
Ye karpuz yedik. Gece he
pimizi bir ıancı tuttu. Zabıta 
doktoruna haber verildi. Dok· 

tor derhal hastaneye kaldırıl
mamw poliı emretti. PolU. biıi 
Etfal hastanesine götll.rdn. 

Sancıdan hepimiz lovra.u
yorduk. Hastaneye ıelince şu 
cevabı aldık; uçocuklarmızı 

kabul ederiz. Sizi yatıramayız.,. 
Dediler. Doğnısa bu cevap 
karşısında hayret ettik. Zehir-
lenen ve ölüm tehlikesile kar
şı karşıya bulunanlara, kiaı ve 
nerede olursa olsun derhal 

muavenet edilmek lazımdır. 
Biz de sonra buraya rellp 
yattık • ., 

Tahkikatımua göre mesele 
doğrudan doğruya bir zehir
lenme midir, yoba bir ha.a
talık mıdır, bn cihet bennz 
tesbit edilmemiıtir. 

Vaziyetleri ağır olan Sezai 
Ef. ile Lütfiye H. ın kanları 
ahnmııtır. Tahlil edilecek, ne
ticede meselenin mahiyeti an
laşılacakbr. 

Bu seneden itibaren Hukuk 
mezunları için hAkimlik ıtaj 
müddeti olarak alb ay, maaş 
olarak ta elli lira verilmesi 
kabul olundu . 

Halbuki staj için lstanbul 
Adliyesine müracaat ederek 
vazife alan Hukuk mezunları, 

aradan epey zaman geçtiği 

halde henüz maaşlarını ala
mamışlardır. Bu hal onlan 
sıkıntıda bırakmaktadır. Diğer 

taraftan bu seneki Adliye büi:
çesine konan (110) kişilik sta
jiyer tahsisabnın münhasıran 
Ankara Hukuk mezunlannu 
tahsis edileceği pyialannın 
çıkması, bu gençleri endişeye 
diifürmilftilr. Mağduriyetlerine 
mahal kalmamak için Adliyt~ 
V eklletine müracaate karar 
vermişlerdir. 

Feci Bir Kaza 
Ytımnil Efendi iaminde bir 

elektrikçi dün Bakırköyünde 
telleri tamir ederken direğe 

dayalı merdiven kaymıf, YftmA 
:ıü Efendi ağır surette yara
lanmış, hastaneye kaldırıl
mışhr. 

Yeni Matbuat Kanunu 
Resmi ceridede intişar eden 

yeni Matbuat Kanunu hakkın
da dün Müddeiumumiliğe ve 
Vilayete resmen bir ifar va.ki 
olmamııtır. 

Bir İnhidam 
Sabaha Karşı Y eşilköy
de Bir Köprü Yıkıldı 

Dün sabah karanlıkta Ameri
kalı tayyarecileri teşyie giden 
otomobiller avdet ederken Ye
şilköy civarında bir köprü göç-
müştür. Köprü, birinci otomo
bil geçtikten sonra yıkıldığı 
için nüfus zayiatına sebebiyet 
vermemiştir. 

Köprünün başında bulunan 
harman sahipleri derhal koşa
rak köprü önüne potrel de
mirler koyarak diğer otomo
billerin yuvarlanmasına mini 
olmuşlardır. ----

Hariciye Vekili Geliyor 
Hariciye Vekili Terlik Rüttü 

Bey yarın Ankaradan febrimlz.e 
gelecektir. 

Bu acme orta tedriaat progra• 
ı mının tebdili neticeainde piyaeadı 

bulunan tarih, riyaziyat ve tabl-

iyat kitapları programdan çrka" 
rıldığı için mektep kltapçıJarı 

zarar edeceklerini Ueri ıürmflşler 

ve Maarif Vekiline müncaat et .. 
mişlerdir. Vekil Bey bu huıusta 
g-6rütmek üzere kitapçıları yaraD 

f çin davet etmlttir. Kitapçllal 
ellerinde kalan kitapların Vek6let 

tarafından satın · alınmasını teklif 
etmektedirler. 

Sokak Köpekleri 
Vazifedar belediye memurlan 

ıokak köpeklerini geceleri tii• 
fekle imhaya devam etmekte• 
dirler. 

Konservecilerin içtimaı 
Fransa hükumeti Türk kon• 

ııerveleri için damğa mecburiye. 
tini koymuştur. Bu meaeleyl 
körüşmek üı:ere konaervecllu 
yuın toplanacaklardır. 

Çalğıcılar Hakkında 
Belediye çalğıcıların meslek 

cemiyetllerine intiaaplarını mec
buri kılmış, fakat Güzel San'at• 
lar birliğine yaztlmaları hakkın. 

dairi kıtrarı kaldırmııhr. 

Kadm irşat Heyetleri 
Köylere giden Kadu• lrta\ 

Heyetleri şehrimize dönmüşlerdir. 
Heyetler gittikleri köylerde 81hht 
tavsiyelerde bulunmuşlar, ~ocuk
lara çiçek aıı•ı yapmışlar, hu. 
talara da ilaç dağıtmıtlardır. 

Semada Şahap Yağmuru 
Diin gece havada şahap J•t

muru yağmııtır. Pürseidea laml 
verilen bu talaap yağmuru neti• 
ceıinde ıemada mavi renkte par
lak bir manzara hasıl olmakta 
ve dünyanın her tarafından ıa. 

ruumektedir. 14 atusto•a kadar 
bu manzara Hınada her 1ıeca 
devam edecektir. 

Yeni Harcirahlar 
Yeni haz.ırlaaan lıareirah m. 

za.mnanıesine göre ( 45 ) liradaa 
fazla maaşlı memurlar nakliye 
vasıtalarında birinci mevki, ( 4S) 
liraya kadar olanlar ikinci mevki, 
diğerleri de üçüncü mevki ile 
ıeyahat edeceklerdir. 

Merhum MUnUr B. 
Kabataf liıeıl ikinci müdürl 

Müııür 8. geçende vefat etmittf. 
Merhumun talebe.al ve aevdiklerl 
dün Beylerbeyinde büyiik bir ih
tifal tertip etmitler, binden fazla 
talebe ve muallim ifthak etmit, 
hatırası yadolunmuştur. 

Türk-Bulgar Dostluğu 
Bir Bulgar profHöril yazdığı 

bir makalede Türk ve Bulwar 
doatlutundan barareUI bir lisanla 
bah.etmlt> lld milletin nihayet 
lalriblrlerlne yaklaımak çarelerini 
bulacaklartnı ıaylemiftir. 

------------------------------~----------~~--~~-----------------------------------------------------~------------------------------------------------
L-----R_os_t_a_' n_ı_n_R __ e_s __ im_l·ı~· Hı ____ ik_ag~es __ i_: _________ R_a_z_a_r ___ O_l_a_R_a_sa ____ n B. Ve Türk Tayyarecileri j 

.J 

___ ....:;,____;1-----=---------' 
1 : Ttırk Tayyarecileri - Hasan Bey... Biz J 2: Hasan Bey - Var olun... YUkselmiye ı 

e uzaklara bir uçuş yapmak iıtiyoru:ı. ılzin kadar l!yık insan var mıdır? 
3: Tayyareciler - Hasan Bey, 

kadar uçruamızı münasip görürsün ? 
nereye ı 4: Haaan Bey - Bayrağımızın tomııil ettiği şu 

ay ve yıldiza kadar yükaelmenizi temenni ederim. 
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SON POSTA 

Her gün 1 Son Posta'nın Resimli Makalesi 
Münderecatımızzn çok- ) 
luğundan dercedileme

~ Şehir Ve Ev * 

miştir. ------
Türk- Yunan 

ltilafname Oç Ay Müd
detle Temdit Edildi 

Yerin Dibi 
Göğün Yüze 
Hay kzranla1 

Kadınlar 
natın ağzile, 
gazetesinin bir..,.._w._ 
şöyle bir ses y 

- Huuuul 
Amerikaya kaÇJ! 

Ve bunun 
çarpık ağızla, aıu lt.!i 

Altı ay evvel Yunanistanla 

TOrkiye arasında aktedilmif t' 
olan ticaret muahedesini Yu-
nan Meclis Meb'usanı henüz 
tasdik etmemiştir. Diğer taraf
tan Yunanistanla hükumetimiz 
arasında mevcut ticaret itilaf
namesinin de müddeti 11 tem
mvzda bittiği için, bu itilafna
me üç ay müddetle teındit 
edilmiştir. 

1 - Yaşadığııuz tehirle içinde oturdu· 

tunuz. evin farkı yoktur • 
2 - Odada nuıl yere tükürmez, yw• ı 3 - Yaşadığınız. şehiri de kirletmemrli 

kiğıt .._ pia feyler atmazaanız.. temb, tertipli bir oda gibi muhafaza etmeli: 
siniz. Yafadığınıx müddetçe bu şehir 
aixin malınız.dır. 

bnyağı bayağ ın(ıllJ 
cümleler: u 

"Şu cömertliğ1 " ~,,. 
bol keseden ikra ~ 

•• 
BUGUNUN TELGRAF HABERLER 

•• o kadar acanım. a:~' 
zekabn artsın yah\ '~ 

---
runan Hükumetinin Bir Kararı 

~ . . . . "" . .,. ' ; ,. ,.... ... '. ... ·~. , ... . . . .; ·- ,.. . . . . . . . - ·:: "-. ·:: -.... .. .._...-:.-. . ~·~ ' 

TAARRUZ • 
KARGAŞALIK 

Karagöz ve Ka 
telerinin bile terk 
muhacir mahallele e 
yaı:ılan yazının mev 

Ticaret odasına gelen ma
lflmata nazaran Yunan hükU
meti mllstahsıUann elinde bu
lunan tütünlerin mubayaaSJna 
karar vermiştir. Mubayaata 
bankalar da ittirak edecek
lerdir. 

Balkan Birliği 
Ticaret Odası Hazır

lıhl~!'!' P ~şlanıldı 
Balkan Ticaret Odasının 

teşkili için yapılan hamlıklar 
devam etmektedir. Ticaret 
Odası, Atina Ticaret Odasının 
bu hususta hazırladığı nizam
name projesini tetkik etmekle 
meşguldfir. Ticaret odası da 
bu husuıta bir rapor hazırla
maktadır. Merkezi lstanhulda 
bulunacak olan Balkan Ticaret 
Odasına, Türkiye, Yunanistan, 
Yugoslavya, Arnavutluk, Ro
manya ve Bulgaristan devlet
lerinin malt, aınai ve bahri 
mllesaeseleri aza olacakbr. 

Polis MUdUrU Ve Jandarma 
Kumandam Döndüler 

Yalova-Gemlik yolu nır:erin· 
deki soyğunculuk gerçi Yalova 
hududu dahilinde olmadığı 
için lstanbul vilayetini alaka
dar etmiyordu. Buna rağmen 
evvelki gün Polis Mlidilrü ve 
Jandarma kumandanile Vali 
Muhiddin Bey Y alovaya gitmiş
lerdi. Dün Polis MUdllrile Jan
darma kumandanı d8nmUıler 
ve Muhittin Bey Yalovada 
kalıruşbr. Muhiddin Beyin bugün 
dönmesi muhtemeldir. 

Haydutların behemehal ya
kalanmalan için takip mnfre
ıeai takviye olunmuştur. 

Bir Hırsızlık 
Bekçinin Silahını Al
mışlar, Fakat Çabuk 

Yakalanmışlar 

Dlln gece Ahmet, Mehmet, 
ve Kadri isminde üç şahıs 
Beyazıtta Çadırcılarda 76 nu
marlı dükkanın kilidini kurca
lıyorlannıJ. Bekçi Haaan Ağa 
bunlan g8rmllı ve Ozer)erine 
gitmiştir. Fakat ıerlrler bek
çiye ansızın hUcum ederek ta· 
bancasını almışlar, kaçarlarken 
poijs OçiinU de yakalamqtır. 
Tabanca Kadrinin ilıtnnde 
bulunmuıtur. ---Bir Telgraf YUzUnden 

Bir Ermeni Metropolidini 
Öldürmek istediler 
Paris, 9 ( A.A. ) - Ermeni 

metropolithane.9inin kilisesinde 
Abramyan iıminde bir tahıa, 
metropolide yedi el kurşun 
atmıştır. Metropolide birşey 

olmamıştır, Kurıunlar bafka 
bir papası yaralamışbr. Muta· 
arrız tevkif edilmiştir. 

Bir Facia 
Bir Hastanede 400 

Kişi Öldü 

Hankeou, 9 (A.A.) - Son 
feyezanlar dolayısile Yerliler 
mahallesindeki birlik misyo
nerlerine ait hastane yıkılmıf
tır. 400 kişi telef olmu~. 

Eski ispanya Kırah 
Varşova, 9 (A.A) - Cama

dan bildirildiğine göre eski 
İspanya kıralı Lituanya, Eston
ya ve Letonyayı ziyaret niye
tindedir. Kralın Lituanyaya 
eylül başlangıcında gelmesine 
intizar edilmektedir. 

Suikast 
Almanyada Demiryolla
rına Bomba Koyuyorlar 

Berlin, 9 (A.A.)- Gnıena 
ile Luckenvalde arumda bir 
tren kazası olmuştur. Makinilt 
bir patlama işitmiş olduitJnu 
beyan etmiştir. Ucunda fitil 
bulunan 200 metre tulllnde bir 
demir tel bulunmuştur. 

Tahkikata nazaran işin f çln
de bir suika.9t vardır. Loko
motifin geçmesini mllteakip 
hemen vukua gelmesi muhte
mel bulunan infilAk neticesin
de rayın bir kısmı kopmuştur. 
9 yaralı vardır. ÜçUnUn yaraaı 
ağırdır. 

Üç Aylıklar 
Y oklamıya Gelenler 
Şimdilik Pek Azdır 
Maliye şubeleri Üçer aylık 

maq alan yetim, dul ve mO
tekaitlerln, maaı yoklama işle
rlle meşgul olmaktadır. Fakat 
yoklamıya icabet edenler 
pek azdır. Müddet 26 Ağustos-
ta bitecektir. Sou gllnlerde 
fazla tehacilm olacatı tahmin 
edilmektedir. Vaktinde yokla
mada bulunmıyanlann maqla· 
n verilmiyecek , tedf ye bittik
ten 90nra ilin edilecek başka 

lzmirde Garip Bir Tesemmüm 
,,... * * Hadisesi Vuku Buldu 

İzmir, (Husu.si) - Burada Namazgah mahallesinde garip 

bir zehirlenme hadisesi oldu. iddiaya göre hadise şöyl~ geçmiştirı 
Basur hastalığına tutulan Ayşe isminde bir kadın fırıncı 

Ahmet Ef. nin verdiği bir hapı, hastalığını geçirir zannile yut

mUf, fakat biraz sonra ağzından köpükler saçılmıya başlamışbr. 

Yapılan muayene neticesinde kadıncağızın zehirlendiği anlaşılmıı 

ve Ahmet Ef. hakkında da takibat yapılmıya başlanmıştır. 

~~~----------···----------~~-

Amerika Milyarderi 
Dünya Buhranını Tetkik Ettiriyor, 
Buraya Da Üç Profesör Gönderdi 
Amerikanın milyarlar sahibi 

Karneci. miiesseseai, bütün ci-
hanın geçirmekte olduğu ik· 
tısadi buhranın sebeplerini, 
mahiyetini ve izalesi hu· 
sonda ittihazı ]azım gelen 
tedbirleri teabit ettirmek için 
methur birkaç Amerikan pro
fesörün~ tetkikat yapmak 
üzere muhtelif memleketlere 
göndermiştir. Bu profesörler
den Uçü fdırimize gelnıiş ve 
tetkikatta bulunmuşlardır. Pro
feslSrler evveli Maliye Vekale-
tine milracaat ederek kendi
lerine izahat verebilecek sali· 
hiyet sahibi bir zabn göste
rilmesini istemişlerdir. 

Maliye Vekaleti, bu işi, 
Maliye teftiş heyeti reısı 

'!e Kambiyo Borsası Komiseri 
Adil Beye havale etmiştir. Pro
fesörler evvelki glln Adil Beyi 

Bir MakOmiyet 
Hevyork, 9 . (A.A) - Jüri 

heyeti Jack Diamond'u dört 
seno hapse mahkum etmiştir. 

• • o 

ziyaret etmişler, istedikleri iza
hab almışlardır. Profesörlerin 
sordukları tahriri sualler tun
lardır: 

1 - Türkiye bntçeıl, 
2 - Son tasarruflar, 
.3 - GUmrüklerin vaziyeti, 
~ - Komıu devletlerle 

Giimrlik mukaveleleri, 
5 - ithalat ve ihracat mu

vazenesi. 
Adil B. bu suallerin ceva~ 

larmı verm~tir. Profesörler 
şehrimizden Atinaya gitmişler-
dir. Orada ayni tetkikatı ya
pacaklardır. 

Avrupa ve Asyanın muhte
lif memleketlerine dağılan di-
ğer profesörler de tetkikatlarını 
ikmal edince Amerikaya av
det edecekler ve elde ettikleri 
neticeleri hep beraber müna· 
keşa edeceklerdir. 

Altın Satılıyor 
Londra, 9 (A.A) - lngiliz 

bankası ( 40) milyon franklık 
altın satacağını bildirmiştir. 

• 
ister inan, ister inanma! 

F ransada Saint Hillaire lar aşırılarak göl sahiline 
isminde bir kör papaz getirilmif. Orada tekrar 
vardı. Ömründe bir defa kurularak işletilmiye bq· 
bile deniz görmemişti. Fa- lamıştır. 
kat denizlere ait kanun- llf-
lann çoğunu 0 yapmıştı. Bir bilardo topunu yap-

Jf- mak için iki aene la. 
Dağdan aıırılmıı bir zımdır. 

gemi. Peroda Titicaca is- * 
minde bir göl vardır. De- Hint fakirlerinden biri 
niz sathından J 2 bin ka- bqını bir kılıcın, ellerini 
dem yukardadır. lngilte- diğer iki kılıcın ucuna 
rede bu gölde işlemek dayayarak baş aşağı du
ilzere bir gemi yapbnl- rabilmektedir. .. 
mışbr. Gemi Pero sahille- Hamburgta bir kadın 
rine geldikten sonra sö- bir hafta ağzı ıu dolu 
klllmüı. Taşınarak ve dağ· olarak yaşamışttr. 

Almanyada Rey Veri
lirken Hadiseler Oldu 

min edersiniz: Akşn 
Türk tayyarecilerinin \l\ 
siz.liklerioi iddia e • \'o" 
leketimizin bu kıy ~· 
larını gücendirdi. iktı 
B . e 

Berlin, 9 (A. A.) - Diyet 
meclisinin feshi ve intihabatın 
tecdidi hakkında arayı amme
ye müracaata bugün başlanmış
tır. Hükümet merkezi ile ci
varında bir takım kargaşalıklar 
çıkmıştır. 

ey, guetemız v~ 

vap verdi ve oanıla\ll~r 
yapılan Tilrk tayy ... i 
şerefli mazilerini 
Biz de bir teklifte 
Eğer hükümet Ameri 
firlerimize bir iadeı~ 
uçuşu tertip ederset ,..,. 

Hasta Bakıcılar 
ispanyada Grev Yap
mıya Karar Verdiler 

Barcelone, 9 (A.A) - Saint
Pul hastanesinin hasla bakıcı
Jan ücret meselesinden doJayı 
grev yapmışlardır. Hastanede 
bu grev dolayısile işler yüzüs
tU kalmış, hastalar kendi hal
lerine bırakılmış ve tedaviden 
mahrum kalmışlardır. Hasta
lardan ikisi ölmüştür. 

Madrit, 9 (A. A.) - Bilbao 
da sösyaJistler ile komünistler 
ara11nda vukubulan arbede 
neticesi olarak grev ilAn edil
mittir. 

Bonolar 
Maliye Vekaletince He
niiz Tanzim Edilınemiştir 

Tasfiye Kanunu mucibince 
mübadillere verilecek olan bo
nolar benilz Maliye Vekaletin
ce hazırlanmamış olduğu için 
VilAyet müracaat edenlere 
nıüsbet cevap verememektedir. 
Yakında hazırlanarak gönde
n1melcrine intizar olunmaktadır. 

Yarıda kalan Sefer 
Oslo,9 (A. A.) - Amerika

lı tayyareci Cramcr Norveç 
sahillerinde dehşetli fırtınalar 
hükilm sürmekte oldcğundan 

Lervick " Shetland " e dön
mnştür. 

Düşürülen Çocuk 
Annesinin Hayabna 

Mal Oldu 
Bakırköyünde oturan Koço 

Efendinin zevcesi Madam Fi
reso iki gün evvel çocuk dO
şürd .. ğti için Yedikule hasta-

olacak tayyarecilere Jflf e 
naçiz bir ikramda b 
ceğimizi, meseli bet 
vereceğimizi yazdJk. 
Akşam gazetesi bll 

mizi az buluyorsa ona 
miktarı ilave edebilir 
kim Avrupa ve 

da bir değil, bir kaç K'ı 
fedakArlık ederler. ra 

Donsuz şıllık resmi K 
melde büyilk bir teh•d 
teren o gazete, yOk 
leket meseleleri ka 
rekabat bırsile, oyun 
etmek istiyor ve rahipl 
hibeler arasındaki zina 
larını açık açık yazarak 
rin ahlakını bozmaktan..ti, 
dilince, Türk tayyartJ80 
cesaı etlerini kuvvei ~unJC• 
lerini, kırmıya U.zenİ).U,Jr 
kadar yer de slirün'-1!. 
kağıdın göklerde 
kinle, kıskançlıkla 
şaşmıyalım. 

ti• 
Bir Tecavüz idili i 

Tatyos isminde 9 Ş.e 
bir çocağa Rumelihi~u 
koron amelesinden Ji>a 
tarafından tecavllı ePl 
iddia olunmuı, Hüseyin 
lanmıştır. 

Kadrolar~:' 
Polis Ve Dahiliye f(~~ 

roları Dün Gel~ 
- \iıt 

Polis ve Dahiliye kac:Lru= 
dün tebliğ edilmiştir. Mzl 
lar bugünkü tqkilib .4:. t 
muhafaza ettiği için hiç 
şiklik olmamışbr. Ayni 2 ( 

da maaş tediye em ı 1 

geldiği için bugtın P°" ) 
dahil

. urr 
ıye memurlarının m 

verilecektir. Yalnız ': 
Vekaletine merbut 
Baytar ve Orman Mildlirlc 
kadroları ve tediye em 
gelmediği için maaşları v 
miyeccktir. 

Kara.köyde M. Ga 
Gişesi birinci ke 

ikiter bilet alan 
müşterilerine 

hiçbir ıey çakmadığı 
d rde plecek biri 1 =i 

Robert Kolej talebesinden 
Şnkrll Efendi aun bir telgraf 

1t1t".seleunden Bqlktq posta· 
,,,..inde memur Fevzi Efendylle 
•Dzaakqaya baılamlf, lddJ.. 

VA ılr• ••ticede Şlkrl 
Ef'!9di dayak Jtm\ttir. 

bir günde bunlaruı yoklamala
n vanıla.calcbr • 

ister inan, ister inanma! 

ne.9ine nakledilmişti . Madam 
dün hastanede ölmüştDr. Müd
deiumumi Kişif Beyle Tabibi 
adli Enver Bey hastaneye gi
derek tahkikat yapılmış ve el
ynm füpheli görüldüğü için 
ceset Morga nakledilmiştir . 
Madam çocuğu bir ebenin tav
siyesile dOşürdüğil için bu ebe 
hakkında ta~bat yapılmakta
dır. -

tibin birinci keşidcsiırin 
biletini bili bedel ..... _,,.., 
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~ -~=-Haber_leri ıışA LO FRANSADAN ALDIGI 
.fö~~:r NiŞAN YÜZÜNDEN NELER ÇEKTİ 
e Nisbeti Dört 

J Tayyarecilik Aleminde 

Türk Tayyareci
leri Cevap 
Veriyorlar 

Yazan: Tayyared 
VECiHİ ;v~~n~::;:; Nazır Onu Yanaklarından Öperken, 

~~.e~-d"A~k.;.;d.°1.~ Gazeteler Onunla Alay Ettiler. 
ve hayat pahahhğı 

!l edilmez bir dereco
~undan memur aınıh
ıı azamı ailelerini An-
getiremiyordu. Bekir· 

!vlenmiye ceaaret ede-
rdı. O vakit Ankaraya 
ekArlar ıehri,, demek 

inasipti. 
~kli İniaattan ıonra bu-
buhranı kalmamıı gibi

vliler ailelerini getlrtmit· 
ayat nisbeten ucuzladığın
'ekarlar da evlenmiye haı
ardır. Bilhasaa yeni evle
• pek çoktur, evlenme 
rı dört beı sene evve
aazara yllzde ytız arlmıt· 
timdi Ankaraya "yeni ev
'ehri,, demek daha mO
tir. 

Tüfekle OldU 
lıir, 9 ( Huauıt) - Mene
n Harmandill k~yOnde 
afa oğlu Altmet kendisini 

de yaralıyarak 6ldU. Hl· 
tıin kHa veya intihar 
ığu henUz malGm detlldir. 

Janada Ekmek fiatları 
dana , ( Huıuıi ) - Ekmek 

1ı kilo baıına birinci nevi 
tinci nevi 8 kurut olarak 
it edildi. 

nnyada Soğuk Başladı 
.onya - Havalar ıon glln
~ biru aerinlemiıtlr. Hara• 
dereceıi 20 - 25 araıında 
vvül etmektedir. Bilhuaa 
amları oldukça aerin oluyor. 

Maden Zenginliği 
\rtvin, (Hususi) - Artvin 
avalisi bir maden memle-
3ir. Oldukça sahile yakın 

Murgul ve Kuvarshan 
erile maruf bakır maden
le evvelce büyUk bir 

aaır.t vardı. Fakat bugün 
ı\rt nin her tarafmda meb:ıul 

·1,:arda bulunan madenlerden 
ade edilemiyor. 
ktısat Vekiletinin bu lıle 
alakadar olması llzımdır. 
suretle hariçten memlekete 

·a sokmak imklnı hlııl 

caktır. 

UsKirat lnhisarımn Kararı 
Mürefte, ( Hususi )-Müski-

İnhisar idaresinin Tekir
ğmda bulunan tarap kavı 

n bağ bozumu zamanında 
Jm alacağı anlaşılmaktadır. 

hususta burada memura 
tebliğ gelnıiştir. Haber 

1ığıma göre idare bu ıene 
lıuün okkasını 1O-1 1 kuruı-
a--mUbayaa edecektir. 

Taldt behçet 
aursa Ziraat Mektebi 
Bursa, (Husust) - Buradaki 
ta Ziraat Mektebi talebe 
:1ulüne başlamıftır. Mektebe 

mektep mezunları alın-

dadır. tahıil leylt Ye mec
tdir. Şimdiden oldukça 

ağbet vardır. 

Yollar Tamir Ediliyor 
lzmit,(Huaust)- Karamurael 

e lznık arasındaki yol bu 
ene içinde tamir edilecektir. 
amir masrafı olarak (5300) 
ra tahmin edllmektedlr. Bu 
olun tamiri iki kaaabanın fk· 
ttadl vaziyeti için çok fa7dalı 
li~ı.aktır. 

Leıion D'Jıonneare nişanı veril· 
dili için lıiJcııma maraz kalan 

Kont•• de Voaill•s 

Şulonun nişanını d11 
ıüliinç 6ir lıale ıetir•n 

Z•ncl dansöz 
Jozefin baker 

Şarloıa wrlle11 mtıtlalg" 
ıiblntlen Fr11ıuı~ 111ut .. 

l•rinde ('ılcan •l•ılı 
lcarilc11t8rlertlen 

61rluıçı 

Fransızların Legion D'hon
neure nişanı ilmi verdikleri 
bir niıanları Yardır. Bu niıanı 
1802 tarihinde Napoleon lhdu 
etmiştir. Fransaya bnynk hiz
meti dokunan kahramanlara 
verilir. 

Bu niıan geçenlerde Çarlı 
Çapline verildi. Fakat Şarlo 
hu nişanı aldığına pişman 
olduğu gibi, niıanı veren 
Fransa hllkumetl de bu hare· 
ketinden dolayı nadim olmuıtur. 

Şarlonun filimlerinf habrlar
sınız: En mll~knl ve en ciddi 
zamanlarda iülUnecek bir hl
diae ile karıılqır. MeaelA bir 
kadının elini öperken ya başı· 
na bir taı dUıer, veyahut bir 
eıek tarafından tekmelenir. 

lıte Şarlonun niıan almaaı 
d:ı böyle garip ve gülünç bir 
hldise olmuştur. 

Fransa dahiliye nazırı Leglon 
D'hanneure nişanını Şarlonun 
gl>ğatine taktı ve bununla kanmı· 

nl icat eden bir 

" \ ' cahil kadınada ay• yarak, ıinema artis- Legıon IYlı.onneare 
tini iki yanağından nişanı aldığı için nl nişan Yerilmftti. 
öptU. FranfJfz gazeteleri Keza ·plıirdlll 

F k tarafEndan tahkir yemeklerm· gllzel· 
a at daha da- edilen artist 

biliye neuretinden Cecil Sorell• liğile meşhur Ma-
çıkmadan havadis ıllyu buldu dam (Eıcoffier) e de Leglon 
ve gueteler kıyameti kopar 
dı. Şarlo kapıdan çıkar çık
maz hükumeti bu gillünç 
hareketinden dolayı protesto 
eden gazetlerle kartılaşb. 

Kanlarını vatan için dökenle
rin göğüılerine ta kılması lazım 
gelen bu nişanı, bir maskaraya 
vererek lekelediler . ., diyordu. 

Gazeteleri bu isyana sevke· 
den ıebepler vardı. Şarlo bu 
hldiıelerin kurbanı olmuştu. 

Filhakika o sırada bu nişa
nın, Franıız barlarında göbek 
atan ve rakıeden meşhur zenci 
dansözü Jozefin Beykere de 
verileceği rivayet ediliyordu. 

Biraz evvel Fransız peyniri-

D'hanneure nişanı takılmııtı. 

Şimdi bir komiğe takılıyor. 
lıte Franıız gazeteleri bu

nun için ateş' pUskUrUyorlardı. 

Gazetenin biri Şarlonun 

karikatOrünU yapmıı, Şarlo ile 
alay etmişti. 

Bir diğeri Şarlonun, meçhul 
askerin yattığı takı zafere 
dayanmaş bir resmini yaph ve 

• 
altına: 

11Madalyanın hakiki ve sah· 
te sahibi,, yazısını yazmıştı. 

Bir diğer Fransız iazetesl : 
11 Ağlamak mı, yoksa gülmek 

mi }Azım bilemiyoruz. Fakat 

Hoover Planı Veı·Hindistanda 
Yunan-Sırp Arbedeler 

Kablettarih 
Hayvanlar 

• 
itirazı 

Hoover pllnının kabulll mO· 
naaebetile bOtçelerl en fazla 
mlltee11lr addedilen devletler 
Yunanistan ile Yugoılavyadır. 
Bu deYletlerln, Almanya ta• 
rafından verllmeal llzımgelen 
paralann bir sene müddetle. 
tehiri mUna1obetile yazlyetle· 
rfnf dilı:eltmek için taviıat, 
almadan bu pllna alt itlllf 
protokolOnll imza etmlyeceklerl 

Hint ittihadı cemiyetinin 
tertip ettiği ihtifal mUnaaebe-
tlle kargaşalaklar olmuş, mUs
IUmanlar mecusilere taarruz 
tmiı, tatlar atılmıştır. İki ağır 
yaralı vardır. Poliı ıllkünu 
iade etmiştir. 

bildiriliyor. 
Bazı devlet bankaları vası

taaile bu devletlere kredi açıl
ması dOşUnillmekle beraber bu 
devletlerin vaziyeti endiıe 
uyandırmaktan hali kalmıyor. 

Macaristanda, Üdin civarın
da bazı kemikler ve çeneler 
bulunmuştur. Bunlar Uç metre 
boyunda kablettarih hayvan
lara alt olduğu tesblt edil· 
mittir. 

KUbada Galyan 
KUbada isyan çıkarma veya 

çıkacak isyan hareketine müza· 
baret etmiye karar vermiş ol

makla mUttehim birçok KObalılar 
Amerikada tevkif edllmiılerdir. 

ba kadu KDçllldDkten ıoma 

bu niıanın manaıı kalmamıtbr. 
Bari L kaldın verelim. " diyor
du. 

Hulba Şarlo, ııitanı aldıj'ı
na da alacağına da piıman 

olmuıtu. Nitekim ondan sonra 

nif anı sandığına attı Ye bir 
daha· takmadı. 

Halbuki Leglon d'honneure 
nişanı, Fransada para ile ıatın 
alınır bir metadır. Beş para 
kıymeti yoktur. Fakat talisizlik 
Şarlonun üzerine dUımUş

tUr. 

Para ile veya bir başka Yasıta 
ile alanlardan biri de F ranaada 
Türkler aleyhindeki propagan
dasile meıhur . olan Kontes 
Novaydır. 

F ransada ve hariçte bu ni-
şanı almamış kimıe yok 
gibidir. 

Dünya 
Matbuat 
Kongresi 

Cihan Matbuat kongresi 
elyevm Mekıikada toplanmış· 
tır. 

Birmanyada isyan 
Birmanyada yeniden kan· 

şaklıklnr olmuştur. Birçok asi· 
ler, gönüllü hükumet askerle· 
rine tecavüz etmiş, ölll ve ya· 
rahlar vardır. Bazı lstuyonlar 
yağma edilmittir. 

( Baı tarafı 1 inci Hyfada ) 

Mevzuumuz havacılık ve 
milli tayyarecillğimizdir. Türk 
havacılığımn tarihçel hayatını 
kanıbrmıya ceıaretim yoktur. 
Çttnkti yazı erkinınız arasında 
bir vUcut vardır kl o zat 
benden evvel tayyareciliğe 
ablmıt Ye Türk havacılığının 
temelini atanlarla birlikte ça• 
lıımıı ve uğraımııbr. [ Bu, 
Mitat'tır. ] 

Tnrk ırkının havacılık mes• 
leiinde de zama zamann ne çe• 
tin ve ne güzide vücutlar mey• 
dana getirdiğini o zat benden 
daha iyi bilir. Bu ifadem; zan• 
nederim ki; Tlirk evlAtları 
araımda bir Vecihi değil, pek 

, çok Vecihiler yaşadığını iddia 
edecek kadar barizdir. 

isimlerini bilmediğimiz asker 
ye alvll bir çok tayyareciler 
araıında bu ite ablmıyacak 
tek bir Tllrk tasavvur edemi· 
yorum. 

Bundan dört sene evvel 
latanbul - Nevyork ) uçuıile 
TGrke kıymetli bir rökor k-: ... 
ıandırmak için bir Tnrk gen· 
cinin mllracaat ettigini kendim 
aibi biliyorum. Ne dUşünUldüğü
nll bilmiyorum. Y alnıı iyi bili
yorum ki bu mesafenin tayya-
re Ue aıılacağına inanılmamaş• 
b. Bu gllnün hakiki bir hadi-
sesi olan o müracaat kabul 
edilmiı olsaydı TUrk havacılık 
tarihine kıymetli bir rökor 
yaıılacak beynelmilel tanmmıı 
haYacalarımız bulunmuş olackatı. 

Milletler arasında milletimizi 
tanıttırmak için en giizel bir 
vaııta olan tayyarelerimizle 
propaganda maksatlarmın hu· 
ıulllnlln temin zamanı gelmiş, 
hatta geçmekte bulunduğu 
muhakkaktır. Milli varlığım12:1n 
ve milli duygularımızın bize 
bahıettigi cesaret bu yolda 
bllytık muvaffakıyetler temin 
edecek kadar sağlam ye kuv· 
vetli olduğu tüphe bile gö
turmez. 

Takdir ettiğim Amerikan 
tayyarecilerinin bUyllk muvaf· 
fakıyetlerini ve nasıl gelebil· 
diklerini ve kendi ifadelerile 
tayyarelerini nasıl tedarik 
ettiklerini muhtelif yazılardan 
takip ederken, bu hususta hatı
rıma ilk gelen şey gazetecile
rimizin milli havacılığımız için 
kifiderecede vazifelerini ifa et· 
medikleri olmuştur. 

Avrupada birçok rökorları 
ibdaı eden gazeteler olduğu 
gibi, bu gazetelerin neşriyatı 

birçok rökor mevzuatına sebep
leri olmaktadır. 

Bu gibi bilyük işlerin 

ancak yardımlarla meydana 
gelebileceğini düşünecek olur
ıak gazetelerimizin bu hu-
susta ne kadar kabahatli ol· 
duğu kendiliğinden meydana 
çıkar. Yoksa bir isimden hem 
maddeyi, hem cür' eti bekle-
mek her halde insafsızlık olur, 
değil mi? Bu gibi bilyUk işler· 
den evvel biz, memleketimizde 
çok ihmnl edilmiş sivil hava• 
cılığımızı teşvik ve tergiplerle 
meydana getirmenin çaresirı.i 
bulsak daha doğru ve memle
ketimiz için daha hayırlı olur. 
Ve bu teşebbüsler yarının mil! , 
havacılığının muvaffakıyetli v1. 
ailesini teıkil etmez mi ? " 
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Efendim; 7 afu•to• tarihli - aç· e & eve ır uı. 
( Aktam ) dald baı makalenb:de 
bazı hatalar yaptınıL Zannetnıit· 
tlın ki yaıının lntltarındaa ıonra 
belki aklınız baıını&a ıellp tf' 
ıuucak ve: 

_ .. Eyvah blr pot kırdım 
amma allah verede kimse farkına 
varmaaal " Diyecek•inlı. Maaleaef 
yanılmııım, çünkü bilmem 
kim Beye kartı yazdıtıoıı: ce
vabın cevabında yine bir takım 
cahiline fikirler yürüttünüz. 
( 8 atuatoı Alqam ). BeyefendJ 
affınıza mağruren ıunu söyliye
yim ki tayyareclllk halrkındaki 
malumatınız pek uthtdfr. Ancak 
bir avuç kadar olan bu huauata
ld bilginize ınvenerek me1eleyi 
bir Tukufu tam ile tahlil etmlye 
kalkıtmanız hllınil niyetiniz ile 
de kabili telif n tarif değildir. 
Memleketimizde tayyareciliğin 
terakki n taaliıiol btcdiQ-lnizl 
•ÖylGyonunuz. Fakat hayfa ki 
bunun ne demek olduğunu bll
miyor•uauz. 

Bir kere cihanıümul aıunffa
kıyetler ihraz eden tayyarecilerin 
çotu •iTii detil aakerdir. Mi Hl : 
Çemberllyn, Bird, Kolt, Arra,ar 

'Hıaire Ye1&fre rlbl. Llodberg' e 
lf•Hnee, o da Miralaydır. Sonra 
ta:nareclnln r&ldp oldutu tayyare 
•• motc1rll kale alınmaz imlı. 
Bu da :.;.tut:rtiexllktir, biganellti 
1röıterlr, bibehreliktlr. Motörün 
marka•ı en tayanı dikkat bir 
noktadır. T • yyareciler le beraber 

Almanyanın •Hlyetl " C•ffl'ede toplanacak olan Tahdidi 
THllhat Konferaaaı, flklrlerl ltral etmekten bir aa hali kalmıyor. 
Memleketlerlndekl lflerinl bırakarak t•hlr tehir dolqu devlet 
adamlarının, aık, aık içtimalar yapan nazırların haU, bu endltenla 
ne derece hlklm olduğunu r&aterlyor, Bu resimde muhtelif Almaa 
lnglllz Naurlarını maa aile toplaıııp konuturk- ve •aslyetl halle 
çalıtırken görllyoruıı. Atağıdakl iki adam da iki murahhaatır ki 
reaıni bir içtimadan çıkıyorlar. Yukarda, yanındakine dönUp a3a 
alSyllyen zat fngillıı Hariciye Nasın, kadın lae Alman Hariciye 

Na:ıurının ıevceaidir. 

motörler de alkıtlamr. 

(l•pano - Suviza) gibi, buraya 
relen Amerikalıların motörile 
kim meşıul oldu ? Buyuruluyor. 
Bununla ancak tayyareciliQ-i ılzln 
kadar anlıyanlar al6kadar olmaz. 

Y olua daha onlar hareket etme
den enel tayyarelerinin tekli, 
motörQ, hacmi ilah aibl teferruatı 
dünyaca malum tdi. Bizim Galata 
köprO•Gne btle &lem Alman ya
paıı diye bakarken nerede kaldı 
ld her hanri bir milletin maktne
•İ1e yapılan kahramanlığı bh:e 
bırakacaklar. Kusurlarınızı mGd
rlk olup itiraf ediniz. laHnhk 
budur. 

M. R. ----
Kadıköy Taksileri 

Kadıköylü bir kariimlzden 
aldığımız bir mektupta orada 
lıliycn otomobillerin tak•ilerinln 

birbirine hiç uymadığı, aralarında 
çok farklar bulunduğu hildlril
oıektedir. Mektupta Kadıköy be
lediyesinin bu moeleye ehemmi
yet Yermeıi rica olunuoyr. 
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Alman Nazırları1 

Roma dan 
Döndüler 

Romayı ziyarete aiden Al
man Başvekili ile Hariciye 
Nazırı Berline dönmOşlerdir. 
Hareketten evvel, Mösyö 
Brüning, İtalyan matbuatına 
beyanatta bulunarak hüınO 
kabulilnden dolayı ltalyaya 

teıekkür ettikten Ye Möıy.6 
Musoliniye karşı mutat cemı

leklr söz söyledikten ıonra 
bu mülakatın daha evvel diğer 
ıehirlerdeki devlet adamlarile 
yapılan mUllkatların bir deva
mı olduğunu kaydettikten 
sonra buglinkü vaziyeti ıslah 
ıçın maddi ve manevi 
müşkülleri yenmek hususunda 
M. Musolini ve İtalya hariciye 
nazırı Grandi ile birlikte sulh 
zihniyetinin tatbikinde hemfikir 
olduklar.ım, ve mlltekabil bir 
itimat muhiti yaratmak ıçın 
Roma mülakatının çok yardımı 
olacağını ıöylemiş, bundan 
dolayı müstakbel Cenevre 
tahdidi teslihat konferansından 
Omitli olduğunu bildirmiştir. 

Amerika, çok ucuz istediği 
için Almanyaya kredi ile pa· 
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KUCAITAR IUCAÖA 
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"1adire, Nerminin elinden l rum, aldırmıyorsnn. 

kit b kip aldı ve bir ke- - Kitaba daldım. 
a l çe T b'A A k . . u n 

tt Sonra divanda Ner· - a u... rtı ııın g c n 
aara a ı, , ' h" · · ki ucuna oturdu: kitaplarla, mektuplarla, ulya-
•ının aya arı • . . . . 

_ Aztcık beni dinle, dedı. larla... Kımseyı dınlemıye te-
f akat bu ıiddetin manasını nezzül etmiyorsun. 

lıAli anlamayan Nermin, gittik· Nermin, ftıtli~den bir ylik 
öfkeye dönen ve azalan bir atmak iıter gıbi lstihf afla 

t:yretle Nadirenin ytııOne ba· ıilklnerek : 
karak tekrar etti: - Peki ı8yle... Dinliyorum. 

_ Ne oluyorsun · bla? Ben Ne imiş bakalım: .dedi. . 
ı biç böyle görmedim. Nadire, Nermmm seııni ve 

••
0 
_ Ben de aeoi hiç b8ylo eduını taklit. ederek : 

- .. Ne lmlf bakalım,,, .. Ne 

muk ıatmaktan vazgeçmiştir. 
Diğer tarafan F ranıız gaze

teleri, Puruıyada müracaat 
edilen arayı umumiye netice
sinde demokratlar mağlup 
olursa nziyetin buhranı fid-
detlendireceğial 7aııyorlar. 

• 
ispanya 
Bir Türlü 
Sakinleşemigor 

ispanyada vaziyete bAkim 
mesele, merkezi Barselon şehri 
olan Katalonyanın alacağı ıe· 
kildir. Katalonya muhtariyetle 

idare edilecektir. Bunun için 
bir kanunu esasi yapılmıştır. 
Ayni zamanda İspanyol birliği· 
ne dahil olduğu için bu ka· 
nunla umum lıpanyol kanunu 
esasısını telif etmek liıım 

geliyor ve blltlln mUtkUlit ta 
ıimdilik bundan çıkıyor. 

Başvekil Zamora, bu kanun 
kendilerine verilir verilmez 
umumt bir konferansta mese-

lenin halledil~ceğini beyan 
etmiıtir, Diğer taraftan Ka· 
talonyalılar, bu hal ıekline 
intiıaren Madritin idaresinden 
memnun görünmüyorlar, mil· 
temadiyen şikayetlerde bulu-

imiş bakahm,,. .. Lütfen dinli
yorsun değil mi ? Ben böyle 
konuşamam, dedi. 

Nadire uzaklaştı ve kendini 
karyolaya atarak arka Uıtn 
yattı. 

Nermin Hill birşey anlama
dığı için sesini çıkaramıyordu. 
Kendi kendine: "Bir 9cye ainir
lenmi'" dedi, daha fazla 
ehemmiyet vermiyerck, elini 
kitabına doğru uzatıyordu. 

Nadire bağırdı: 
- Nasıl, bak... Yine kitap! 
- E ne yapalım, abla? .. Ko-

nuşalım dedim, istemedin. 
- Seninle böyle konuşulur 

mu? aklın kitapta. 
Nermin, Nadireyi teskin için 

yumuşak bir ıesle : 
- Peki, bıraktım kitabı ... 

Bu ft1Uh1uduk, 

yer yer grevlerin 

yapılmasına aebep oluyor. Sa
nayi amelesi grev halindedir. 
o D'w f k u . t ıger tara tan om nıı , 
eosyaliıt, anarıi•t ye milliyet· 
perver amele arasında da ihti

laflar vardır. 
Birçok kimıeler, Hziyetia 

vehametini bu vuzuhsuzluk •e 
emniyetsizlikte ikide bir patlı

yan grevlerde görilyorlar. 

Biıkaylı tacirler, Baıvekile mll

racaat ederek birçok memur· 
larına yol verip dOkklnlarını 

kapamak mecburiyetinde ka

lacaklarını bildirmişlerdir. 

Bu merkez, barice ihracat 

yapmadığından it durgunluğu
nun emniyetsiılikten ileri ael
diği bildiriliyor. 

Rica ederim, haydi, &öyle ... 
dedi. 

Nadire doğruldu, bacakları· 
na karyolanın kenarından aar
lutarak oturdu : 

- Ben çok 11kılıyorum, de
di, blSyle yaşamak hoıuma 
gitm~yor. Sen kendini birtey
lcre verdin. Ben canlı bir ka· 
dınım. Böyle miskin miskin 
oturmaktan hoşlanmam. Be
nimle bir yere çıkmıyorsun, 

konuşmıyorsun, kendi kendine 
birşcyler kuruyorsun, bambaı
ka bir insan oldun. Onun için 
ben karar verdim bu pansi
yondan çıkmıya ... 

Nermin, Nadirenin bu tekli
fine kızmadı. Onu hakla bulu
yor ve yalnız kalmaktan çe-
kinmiyordu: f 

Birkaç Vecize 
Bir kari ıoruyor ı 
"Bir iuan ikinci 

1evebillr mi ? ikinci 
qka benzer mi ? ,. 

bir defa 
•ık, ilk 

Atkın hududu olur mu ? Bir 
lnıan bir defa da, bq defa I 
da, on defa da, HYebflir. 
Hatta bir erkek iki kadını 
aynı zamanda aeTebllir. SHda 
muhtelif zamanlarda, muhtelif 
ıeheplere lıtlnat eder. Biz 
fllAnı iyi kalpli, aaf ve samimi 
oldutu için, bir dlterlnl zeki, 
caıip ve ıevimli olduAıı için 
aeveblliriz. Birini Hvmek di
terini aevmemeyi icap ettirmez. 

Yirmi, yirmi bet yaşında ı· 
ıevdiğimb kadında aradığımız 
vasıflar baıkadsr, 35 yqından 
ıonra ıevgilide aranılan Taaıf
lar bqkadır. Niçin 15 • 20 

' yqındaki çocuklann ae\'ifİDtı, 

'ocukluk aıkı deyip geçiyo
ruz. Çllnkn artık on:ar gibi 
dllıllnmiyoruı Te biz sevgilide 
aranmaıı lbımgelen prtları, 
bugtınkD g6z0mllıle 16rtlp 
arıyoruz. 

Eter böyle olmaıaydı, ln-
1anda .1evme kabaiyeti gt:niı 

ve budutıuz olmaıayJı, haya~ 
kırık kalplerden mnrekkep b:r 
matcmhaneye dönerdi. 

Şllphesiz ilk aşkın diğerleri
ne faik bir hususiyeti v.ırdır. 
ilk heyecanınızdır. Ken·linııi ilk 
defa bir başkasına vermipiniz
dır. Bu aevgide lıotglmlık 
yoktur. Plltonik ve llam!mldir. 
Onun için heyecanı tatlı ve 
hudutsuzdur. lııaan blUün haya
tında bu bayecanı unutamaz. 

Fakat l'k aı?.t hayal ·~ nf
aane içinde doğup 610yor. 
Hayal ıUpürülllp gidince ye
rinde bir ıeyler kalmaz. 
İlk Işıklar daima ıevgiliJe .. 
rile kavuımazlarsa, yaıayamı

yacaklarını söylerler. Bu, on
ların heyecanlarındaki tidde
tin bir ifadesidir. Yoksa 
zaman hayali temizleyip gö
türdüğü vakit, teessür bile 
duymaz, çocukluj''.lmuıa acırız. 

... 
Kdıkö) iiııden Celal Ekrem 

Bey soru)Or: 
Doktor karımı et yo~ekten 

menetti. O da timdi e.de 
1ebze yapıyor. Benim de et 
yememe mani oluyor. Halbuki 
ben eti çok ıeverim. Bu yüz
den kavga ediyoruz." 

İki tarafında müsamaha g6ı
termeaine ihtiy"ç vardır. Siz 

- Peki, dedi, ben burada 
yalnız otururum ve sana da 
gUcenmem, abla 

Bu cevap Nadirenin biç 
boşuna gitmemişti. Artık Ner
mini kendisine likayıt olduğunu 
ilin eden bu söz onu tekrar 

Sinema Artis 
rindenHa 
Evlenir S 
Genç karllerlmla 
meraklı bir anket a 
Son zamanda ıençle 
da •lnemaya ve sine 

tbtlerlne kartı bfly 
al&ka uyanmıttır. Bu 
bazan onları bkllde 
ileri gitmektedir. Sokakl\ 

Valantlnoya, Con Cllb
1 

benzemiye çahıan nek• 
rençlere, ve Klera S. 
nyabut Greta Garboy 

11 Dovu taklit etmek 

ıenç kızlar vardır. 

J:Su aıilnaaebetle genç} .. 

ruyoruı: Sinema utll. 
Türk olHla.rdı, hani•• 
hanrfıile evlenmek lat9• 
nlz? Niçin? 

Genç kızlara ıoru1orua ~ 

nema arti•tlerl TGrk olaal 

dı, bunlardan haarf•lnl 
dlnlze bayat arkad&fı .. , 
diniz? Niçin? 

Cevaplar, elimize ••• 
tarih ııruile neıroluna 

tı:-. Cevabınızın çabuk çık· 

ma11nı latiyonaaız, acele e4d 
nlı. Mektubunuzu 
Jalnız bir yGzGoe ve .a..
kiln oldutu kadar kı•a 1• 
•:nız. 

her gtın et istemeyin, 4 
mllnhaııran ıebı.e yemeli J 
malt.tan vaııeçıin. iki~ 
lendi kaprisini difert .. 'l!.ı 
ren kabul ettirmiye 
yettar değildir. .. 

Kırık bir kalp, 
kuvvetli bir ıöıle tamir 
le bilir. ... 

Aıkla harp biriblrlne 
zer. ikisi de aynı feda1' 
ister. .. 

Bir Aııkın ıamimiyetbal 
ma gözlerinden anhyama ... 

Bugünkü kızlar erkeğin 
biyeli olmasına pek ehem 
vermiyorlar. Erktği bir 
bulalım, onu terbiye 
biliriz. diyorlar. .. 

Bir kadın bir 
ae, erkek ona 
yaptırabilir. 

l:ııdırdı: 
- Öyle.yat. benden kur 

caksın değil mi ? 
- Hayır senden kurtulnı 

istesdydim ben buradan çık 
baş~a bir yere giderdim. 

(Arkaıı nr) 
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SON .POSTA 

Şii Mezhebinde 
Birden " F ıkara ,, 

Olanların 
Deniliyordu 

YAZAN: " 
M. KAZIM ·---·----·--------.-..J 

a askerleri ile zabit· 
giSrmekten çok mem· 

olmuşlardı. SelAm res
ifasını mnteakıp zabitleri 
nı kmlarına koyar koy· 

yanımıza geliyorlar ve 
etle ellerimizi sıkıyorlardı. 
den biri: 
Emir Hz. sin istikbal için 

et bölüğünü göndermek 
b1e hakkınızda beslediği 
abbetin derecesini iÖster· 

tir, demişti. 
va ben: 
LMuf ve ibzal buyrulan 
Bhten ne derece minnet
kaldığımızın kendilerine 
rica ettik. 
kfiçük vak'ayı müteakip 

e tekrar yola koyuldu. 
beşe doğru "Semerkant 
" na yaklaştık. Burada 
hoca isminde bir zahn 

köşkü vardı. İkametimize 
•• tahsis edilmişti. Kapısı
nllnde Mirza Behram Bey 
karpladı. Gerek hükfımet 

ıerek Emir namına beyanı 
f amedi etti. 
Kendisini tazimlerimizin ar

memur ettik. Bir milddet 
kaldıktan sonra 

azretlerine arzı malumat 
üzere köşkten ayrıldı. 

alııız kaldık, ozaman bu
gelmeden evvel yol Uze

giizel bir köşke daha 
diğimixi batırhyarak ki

t aıt olduğunu öğrenmek 
edim: 
- Fıkaranındır, dediler. 
lHr saniye için bu cevap 

tatmin etti, fakat sonra: 
iyi amma fıkara böyle bir 

e nasıl sahip olabilir, diye 
lhıdilm ve o zaman anladım 
Buharadan şi1 mezhebinde 

mlara fıkara derlermiş. .. 
Bugiin başka birşey daha 

ndim : Harbin ilk gUnle-
Bubara Emiri Y altada 

tdil hava etmekte imİf. Bir 
birdenbire dehşetli bir 

gilrültüsü ile uyanmış: 
Bu nedir ? Diye sormu,r 

- Tfirk donanması geldi, 
illi bombardıman ediyor, 
llabını almış, 

ehlike dakikadan dakikaya 
yormuş, biraz sonra kesil

l>ile bir gün, iki giln sonra 
glln sora tekerrür etmesi 

ali varmış. Emir Hauet
aynı zamanda ıiyasi vazi· 

tin memlekine dönmesini 
mlu gösterdiğini dilşünmU~ 
emen karar vererek Buha
avdet etmif. 

~ 

1909 ıenesi kAnunusanisinin 
!inci paıar ifinli gözlerimi 

defa olarak blr Ttlrk 
ıirinin bize tahsis ettiği 

köokte açtım. Bulutlu 
gam verici bir hava vardı. 
lağımda ıöyle bir dirıeği
ll Ozerlnde dotrularak son 
t s n ·lik hayatımı iözden · 
=lrciım. 

l 

Taşkendln başlıca caddesi 

Memleketimden, bütün Türk geçti. Sonra Efganlstanda ev· 
milletinin hayat ve memat mil· velA Omitle başlıyan, bir miıd· 
cadelesine atıldığı bir günde det intizarla geçtikten ıonra 
ne bUytik emellerle aynlmıf"' hlllrana tahavvül eden günle· 
bm, ne büyük vazifeler yapa• rimi diişlindtım ve nihayet 
bileceğimi düşUnmiiştüm. Göz- memleketimin bu mllcadeleden 
lerimin önünden lramn o ıssız, mağlup çıktığım hahrladım. 
o sonsuz çölleri birer birer Vatan ne haldeydi, ne ya• 

YERLİ MALLAR SERGİSi YARIN AÇILIYOR 

Rağbet Fazladır, 
Yerler Dolmuştur 

Fakat Bir Kısım Milli Müesseseleri
miz Sergiye İştirak Etmemişlerdır 

[ Bat tarafı 1 inci 1a7tada) 1 Millr Sanayi Birliği bunların 
Bu sene sergiye karşı, yeril da iştiraklerini temin için çok 

mamuJAt müstahsilleri tarafından uğraımıf, fakat muvaffak ola· 
gösterilen alika ve rağbet, di
ier senelere nispetle çok faz· 
Jadır. İlk sene mektebin salon
ları tamamen dolmuı, geçen 
sene ise bahçeye de bir iki 
pavyon kurulmak zarureti bl
sıl olmuştu. Bu sene ise mü· 
racaatçılar o kadar fazladır ki 
geniş bahçenin hemen her ta· 
rafına birçok pavyon yaptml· 
mışhr. 

Dilne kadar iki ylbden faz· 
la mUessese sergide yer tut
muf bulunuyordu. 

BUtiln ipekçiler, ıtriyat, gı· 
da maddeleri, muhtelif madeni 
eşya, yünlil ve pamuklu men· 
sucat fabrikalarile lzmir ve 
Bakırköy yağ fabrikaları, Ada
pazarı bez fabrikası, Sanayi 
ve Maadin Bankasına ait ayak
kabı ve mensucat fabrikaları, 
Bursa mensucat fabrikası, Kü
tahya ve İsanbul çini fabrika
ları, Fındıklıdaki elektrik mal· 
:r.emesi fabrikası, Oyuncak, 
çorap, fanila ve sair tri
kotaj fabrikaları, mobilya, 
deri imalathaneleri sergiye 
nümuneler göndermi~ler ve 
köteleriui tanzim etmiılerdir. 
Bilhassa aergi, trikotaj mamu· 
litı itibarile çok zegindlr. 

Fakat evvelki ıenelere na· 
zaran bu sene ıergiye iıtirak 
etmiyen mllesseseler de vardır. 
Tntün lnhisan, Snreyya Paşa 
mensucat fabrikalan, lzmir 
Pamukçuluk Şirketi, Alpullu 
ve Uıak ıcker fabrikaları bu 
meyandad1r. 

mamıştır. 

Bunların niçin iştirak etme .. 
dikleri de henüz anlaşılama· 
daği gibi sergi tertip heyetinin 
müracaatine cevap bile ver-
memişlerdir. 

Sergi için bir de talimatna· 
me yapılmıştır. iştirak edenler 
bu talimatnameyi glSz önilnde 
bulunduracaklardır. Sergi ya
rın (4) te Meclis Reisi Kazım 
Paşa tarafından resmen küşat 
edilecek ve kapanıncaya kadar 
her gfin sabah dokuzdan ak· 
şam dokuz buçuğa kadar açık 
bulundurulacaktır. 

Kıbnsta Mahsul Mahvolmuş 
Kıbrıs adasnıda mevsimsiz 

ve vakitsiz yağan yağmurlar 
dolayısile mahsul yibde dok-
san mahvolmuştur. ' 

Kıbrısta Kaç Kişi Var? 
Kıbrıs adasında son nüfuı 

tahriri neticesinde umum nil· 
fusun 337,433 kişiden ibaret 
olduğu anlaşllmıştır. Bu yekO· 
nun 64,042 si Türktür. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar f 
ALKAZAR - Hlnt karı 
ALEMDAR - Ceza r aefahethanelerl 
EK L :ER - Düztaban, Baatlbacak 

vah,ller araıında 
I! T U V A L - Dat çocukları 
GLORYA - Gece içinde bir ıtık 
KEMAL 8. - Hacı Murat ve"clcl M•rl[lı 

KolJomor tarafındua 
il A J l K - Hacı Murat 
MELEK - Gel evlenelim 
FERAH - Muhtollf tenıılller 
OPERA - Buldak DrUmont 
ŞIK - Kıralıça Aşkı 
Oaklldar Hal• - Hayat :ıehlrterf 
Takalm - Varyeto 
çırukparln - Sas 
Kıs kulesi parkı - Darllttalla 

pıyordu. Galip devletlerle ne 
tekilde anlaşacakb, bilmiyordum. 

Ben i e, bu vaziyette va· 
tandan uzak bir yerdeydim, 
ne yapacaktım, ne olacak.hm? 
Bunu da kestirmek miimkiln 
değildi. 

Kapının bkırdısl beni 
düşüncemden ayırdı, hamam 
hazırd\. Y ıkamp temizlene
bilirdik. 

- Mnkemmel, dedim. Bir 
saat sonra bu lş te bitil. Rus 
sistemi ocakları andıran soba
larla ısıtılmıı bir salonda Be
reketullah Efendi ile kartı 
karşıya geçerek hasblibale 
daldık. 

Az. sonra mihmandarıil11% 
Hacı İsmail Bey gelerek hab
rımızı sordu. Musahabe ema-
ımda yeni birşey öğrendik: 

Buharada gazete okumak 
yasaktır. Şehri altnst etseniz 
bir tek nüsha Türk veya ec· 
nebi gazete bulamazsınız. 

( Mabadı yarın) 

Harp İstemiyen 
Kadınlar, Ara

mızda 
(sa, tara ti 1 inci ıayf ada) 

büyük rolleri •e hakları var
dır. Kadınlara kendi kıymet
lerini anlatmak gayelerimizin 
en birincllerindendir. 

930 senesinde Cinevrede 
bir kongre aktettik. Bu kon· 

greye 16 milletin 300 it kadı
m ıştirak etti. Şimdi bir aydır 

seyahat ediyoruz. Biz TOrkl
yede bulunurken başka heyet· 

!erimiz de başka memleketler
de dolaşıyorlar. Baylelikle bü-

tUn cihanı dolaşacak, dllnyaya 
ıilkün ve istirahat temin ede· 

ceğiı:. KUçlik bir elimle içinde 
maksadımızı size hullsa ede-

bilirim ki bu da harbı ortadan 
kaldırmaktır. 

Kadın parmağı bu fti de 
balletmiye kAfi gelecektir. 

TUrkiyeye ilk adım atar 
atmaz karşımda Son Posta 
gazetesinin muharriri olarak 
bir genç kızı görmek beni 

hayrete dilşürdil.. Türk kadı
nının her suretle terakki yo-

lunda ger.iş adımlar athğına 
kani oldum. Böyle yabancı 

bir memlekette, bilhassa bari· 
kalar yaratan bir TDrklye .. 
de o nisbette yllksek Ttırk 
kadınları ile temas edeceği
mizden çok emindik. 

Her uğradığımız mem· 
lekette çok bUyUk bir alAka 
ile karşılaştık. Fakat TOrk ka-

dınlarmda gördilğUmliz sami .. 
miyeti pek az yerde görmllt 
olduğumuzu söylersem çok 
doğru konuşmuı olurum. 

Muhterem gazetenizin delA
leti ile biltün Türk kadınlığına 
selim ve ılikranlartmızı yolla• 

J yını.z. 
Meliha Avni 

Atustös l'ı • · 

Mektebinizi Seçmeden Bize .. .. ~ 
• 

Sorunuz, izahat Alınız 
Son Posta Karilerin Mektep Müşküllerini H 

için Kendilerine Delalet Etmektedir 
Çocuğunuzu hangi mektebe vermek istiyorsunuz? Bu 
ıene tahsilinizi ikmal etmek Uzere hangi mektebe girmek 
istiyorsunuz ? Gazetemiz gençlere ve ebeveyne rehberlik 
etm_k lbere biltiln mektepler hakkındn her türlO 
maliimah vermiye :!madedir. Mektebinizi seçmeden ev· 
vel bize sorum~z ve girn.t.k istediğiniz oektep hakkında 
bizden malumat iate1tniz. 
Y alnıı cevap için ( 6 ) kuruşluk posta pulu leffetmeyi 
un utma ymız. .. 

Ebe Mektebine Nasıl Girilir? 1 

Adapazannda H. Müşerref 
Hanıma: 

Ebe mektebi hakkında istedi· 
tiniz malOmatı a~ağıya yaıı;yo• 

ruz, bu izahattan da anhyacağınu: 
veçhlle mektebe girebilmek için 
orta tahsile lhtiyaç vardır: 

Ebe Mektebi 
Bu Hne Ebe mektebine de

vam etmek ve ibate, iaşe ve 
ilba1Iara çocuk hastanesinde 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaletince temin edilmek üzere, 
yalnız orta mektep şshadetname
sinl haiz olan kız talebe alma• 
caktar. Tallple.rln kendi el yazı
larlle muharrer istidalarmı mu
nnab adreslerlle birlikte aşaA-ı
dakl vesikalara rapten nihayet 
1 teşrini evvele kadar doğrudan 
doğruya Sıhhat ve İçtimai Mua• 
venet Vekiletine göndermeleri 
lbımdır. Mektebe girmek için 
icap eden fartlu tonlardır : 
1-Türkiye tebaasından olmak, 
2- Mezun bulunduğu mektep 

şehadetnamesi veya tasdiknamesi, 
3 - Ehli iffetten bulunduğuna 

ve hiç evlenmemff olduğuna dair 
mahall1 bO.kömeti tarafından mu• 
saddak büınQ hal llmuhaberf, 

4 -4,SX6 eb'adında 3 fotoğraf, 
5 - Ankara, Sivu, Erzurum, 

Dlyarlbeklr NUmune hastaneler! 
lstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, 
Bursa, Konya, Adana, Samaun 
Memleket hastanelerinden birin
den ııhhat raporu almak, 

6 - Darülfünun Tıp Fakill· 
teslne merbut (Ebe) mektebinde 
tedri.i meşrut deulerl takip ve 
ikmal ederek oeıet ettikten sonra 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kiletinbı lrae eyliyeceği her han• 
gi bir mahalde ebeliğe azimetle 
öç aene mOddetle ifayl büsnQ 
hizmet etmediği takdirde hükö
metço yapılan masrafın fabl nl· 
zamlılle beraber itirazsız red ve 
ladealnl müteahhit, zamln, kefil 
bulundutunu natık Noterden mu-
1addak bir kıt'a teahhilt ıenedl 
vermektir. 

Alınacak taliplerin yqlarının 
20 den aşalı vo 30 dan yukarı 
olmama11 ve muayeneleri netice• 
ahıde tahsillerini ve Uerfde mec-
buri hizmetlerini ifaya mini bir 
butalıtı ve arızası bulun.mama•• 
mqruttur. Bu ıuretle gönderile
cek istida ve evrakın alındıtı 
ve kabul edilip edilmedikleri ta• 
!iplerin ıöatercc'"k!~ .. : t\drese Ve• 
kaletçe on bet gün ıarhnda 
cevap verilecektir. 

Hayriye Lisesi 
Bursa, Çekirgede Hafız Meh

met Efendinin evinde Eyip B. 
latanbul Hayriye lise k11mına 

girebllmek lçin orta mektebi bitir .. 
mit olmak lazımdır. Mektebla 
on bir 11nıfı vardır. Lise sınıfla· 
rından herhangi birlalne girmek 
için de bir evvelki sınıfın nakli 
ilmühaberini beraber getirmek 
lıiumdır. 

Leyli Ocret 300 liradır. Ayrıca 
mektebin nlhari talebeside var
dır. Nlhari Qcreti ilk k11ım da 36, 
orta k1.1mında 60, ll1e kununda 
80 liradır. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiafinizi S'ögligelim ... 
--------------------------------------_,.,~ ,~--------~ Salih Ef. : Samimi ve ol· 
.----.---~ duğu gibi g6-

r6nür, iki ytız .. 
lilllik ynpmaı. 
Tok s6zllld0r. 

ZekAm hile ve 
..., ıeytanetl be

ceremez. Kuv .. 
vete kahra .. 
manlığa ait 
ıeylerden haz· 

~---'--..___."'-""-' zeder. 

Kemal 
.. 

#My: 7 ekidir. Hnr .. I 
• ıyetine müda-
hale ettirmez, 
sert mukabele- i 
ye Ye serkeı· • 
liğe temayUl 
eder. Zekası 

~ .. .)f~~ nisbetfnde di-
mağını yormaz. ! 

'."&°?!1'fs«':~!lll Parayı faz:la• 
ca sarfetmek , 
ister. .. 

F et/al IHtgı 

Düşünceli •• 
m U dek klktlr. 

Anlamadan it 
yapmaz. Dik

kat ve ihtiyata 

riayet eder • 
Atah gllrlll· 

tllcBı ve kav
gacıdır. 

ltfu$tafa Nu •y: Sessiz-
e. Muhitinde 
cereyan eden 
bidiselere il· 
kayıt kalmaz, 
tece&1Hse mil· 
temayildir. iğ· 
blrarı devamb 
olur. Samimi· 
yetini israf et• 
mez izharda 
ise mllıkülpe· 
ıentUr. 

. akin vo için· 
den pazarlık· 

lıdır. intizam 
kuyudatile alA· 

kadar olmak 

kendini fazla 

takyit etmek 
istemez, daha 

dyade tesa• 

düflere tabi 
,.1, r. 

Alımd E/. 
Meraıim den 
bazzetmez, her 
kusuru bllyült
mez, mllsama· 

1 
haya mUtema• 
yildir. Hllrri· 
yetini fazla 
sever, tabak· 
\dime taham· 
niil edemez. 



- Eh, dedim. Top ıeale
rlnden size ne?.. Awsturya 
filosu, Hmana firiyor ve girer
ken de usu]en kal'ayı ıelim
lıyor. 

ZtHfet mta, derhal kendini 
toplıyarak: 

- Y aa... Selim toplan 
dernize ... Amaa, im ltirden 
hire anlamadık ta r.... halde 
korktuk. 

- Ne diye korktunuz? 
- Dilşman gemileri geldi 

de bi.ıi topa tutuyor diye ... 

- Hayır Efendim hayır .. 
Mllsterih olunm... Top atan 
reaıiler, Avusturya filosudur ... 

Vakıa, ZOlfet usta ile Dil
beıte kalfa müsterih olmuşlar
dı. Fakat kim bilir ötekiler 
ile halde idi? Bir de onları 
~olaşmak için koridordan geç-
tinı. Naciye Kadmefendinin 
odasından, biribirlne karışan 
kadm ft erkek 11esleri reli
Yor~ 

Tam edanın 6n&nden g-e
çer4'en kapı açıldı. AbdUlhamit 
çıktı. Rengi kireç gibi bem
heyftdı. Derhal vaziyeti anla
du:a. Onun sormasından evvel 
hen aöyledim : 

, - Merak büyuırmayınız efen
dim. Avusturya filosu şehri 
•l:rarete geldi. Merasim toplan 
•tılıyor. 

Abdülhamit, cesur ıörftn
llliye çalqarak : 

- Tabii camm tabii. Mera
aim topları. Ben derhal anla· 
duıı. Fakat kadınlar, malfim 
1•, heqeyden korkuyorlar, her 
ıeyden mana çıkanyorlar. Eğer 
itlniz yoksa, beni bekleyiniz .. 
Şun.lan teskin edeyim de gele· 
yim. Biraz konuşuruz.. 

V ardar cihetindeki odada 
Abdtllhamldi bekİedim. Beı, 
dakika sonra geldi. Daha kapı· 
daa girerken söylüyordu: 

- Kadın milleti değil mi? .. 
r. Cli"faracı bluyorlar veaelAm. 

.1i de taıırttılar •• Sanki, ha· 

kikaten dOfman ıeliyormut 
ıibi telip ıoktular .•• 

Karşı karşıya oturmuş Ye 
cigaralan yakmııtık. Abdtıl· 
hamlt ( bermutat ) dylemlye 
başladır 

SON P 

harbi ... 
Yine sözllmO kesti. 

(ArkHı Yar) 

- Ben &yle olur olmaz Meclisteki Müzakerenin 
şeylerden korkmam.. ÇUnkU 
başıma çok şey geldi. insan, Son Zabıtlarını Aynen 
hayatında ne kadar çok vak'a Yazıyoruz 
glSrllr •• ıeçirirıe, o kadar (Baş tarafı 1 inci .. ayfada) 

cesur oluyor, hadisata ahşıyor. Bu adam Sakızlı imiş. Adı 
hcrşey tabii geliyor. Böyle da Kirye Sırrı imiş. Bu herif 
olmakla beraber, yine can tatlı. i9gal zamanında .. Koz mos,, u 
Böyle, Ani hadiseler kartısmda aleyhimize neşretmiş ve onda 
evveli hayatını dllıOnDyor. Ri- aleyhimize envai yazılar yazmaJ· 
vayete nazaran Musa aleyhls· Sonra bu da kafi değilmit gi
sellma Azrail gelmiı : bi .. Mukaddes mavi bayrak 

- Ya Musa f Artık Yaktin dururken nasıl olur da bu 
tamam oldu. Canını alacağım. . kirli Türk bayrağı burada 

Demiş. Musa, can korkusile duK~·:n:eA:f' B. (Gaıi Antep) 
Azraile bir tokat vurmuş.. _ Bu adam mı ? 
Azraili, huzurundan kovmuş. Ali Saip B. (Devamla) -
Azrail gitmif, Cenabıhakka Bu alçak bu yazıyı yazmış, 
şikAyet etmiş. Cenabıhak: liAlA yazıyor. (Kahrolsun ıes-

Ayaftı Kırıldı 
Adliye odacılarından Halil 

Halim Efendi Osman Ali Efen
dfyf yere dtttftrmtış, adamca- t 
flzın ayalı kınlmrfl:ır. 1 

' 

SON POSTA 
~ft'Mlf, ~ ffayaıfrı ff Hallr razet:ı ......... , ~ ..... ...,. 

Şeref IO!uil JS • J7 " -Tehıfow l.taa•w- 2lJJJ 
Poatı: Jultuıaı J.u.baı. 7ü 
Telraf; latanbıd SON POSTA 

ABONE FİATI 
TCltKlYK - ICllEIJ1 

ta .... 13eM !im l&r. 

7SO • A.1 HOO • 

400 • • -' .so • " 
Mil) 4 

Gelen evrak l'eri verll ın "· 
lıınıardan meııallyet alı, ını. 

125 kuruş yüzü ile Kuş Tüyü yastık 
latanb~lda Çakmakçılar, Sandalyacılarda Kuştüyü fabrikası 

'hile fille 12, y6z11e yorıan 15, yağhboya yastıklar 5 lira 
utttlJln.la ldlcNu 125 kuruıtan başlar. Kuştüyü kumAşların 

iter reap Tardar. Ucuz satılır. Tel. lıt. "" 3027 - Git, Musaya s6yle. Elini leri). 
bir ceylan p08hı üzerine koy- Efendiler ; bunun gibi ve 

k d yine bunun arkadatı olan 
sun. Elinin albnda ne a ar Avukat Süreyya namında bi-
tUy kalırsa, o tllylerin adeai risi o zaman linçedilmiş fakat 
kadar 1ene ODU muammer bu haine dokunulmamış. Bu 
edecetlm. na1ıl yaşıyor ve nasıl gazete 

,-- MOND-EXTRA 
Demiş... Azrail gelmlf. Al-- çıkarıyor ? Hayret .ediyorum. 

laluD emriai Masaya teblij (lzmlrliluden soralım sesleri). 

etmİf. Musa, dllıllnmilt ve Onun için 
Asraile ı efendiler ; ldmlerle mOcadef e 

- Pek AIA amma, ya •onr• ettiğimiz rueydandadır. 
k Hainlerle, dolandıncdarla, 

gelip yine canımı alaca mı· alçaklarla mücadele ediyoruz. 
an 1 Efendiler 1 inkılapçılar için ha-

Diye IOl'DUll• Azrail: yatta iki türlü ölüm vardır. 
- Tabii... Birisi kurfunla, birisi de ta-
Demif. Hemen Musa, cevap mamen unutulmaktır. lsimleri-

vermit : mi%den bahaedildiğindeo kork-
- Öyle ite ıeJ.. Şimdiden muyoruz. Yeter ki hiyanet 

canımı al. etmeıinler. Düşmana hiz-
Demlf. Filhakika lSyledfr. met etmesinler. Blittın iate-

As yaıa, çok yafa, netice yine dlğımlı bııdur. Hain dedim. 
ölOm... tasvip ıeılerl itittim. Şaki de

Nuri Ağanın kahn getir- dlm, taıvJp sesleri işittim. 
meli, AbdOlhamldiD a6zlerinl t ( Devamı var ) 

Uzu mlddet RADIUM tırq 
bıçağım imal va piyasaya aev-

ketmiı olan Rot - Bühner fab
rikası bu kerre evvelki aev

Myab yeri11e MOND-EKSTRA 
braş. bıçağını muhterem müş· 
terllerine arzeylemektedir. 

MOND- EKSRA bıçağı fen
nin bir lbdaıdır. Cibanştimul 
bir t6hreti olan Rot - Bnbner 

fabrika11 bu yeni bıçaklarfle teravet ve sıhhatini mu· 
hafaza etmek latlyealere e1malsiz bir hbmet daha 

gösterllmittir. MOND-EKSTRA JI tecrlbe etmelerini 
teveccfihlerlnin muhariyetile mOftehlr olduğumuz 
muhtrem müşterilerimize hararetle tavsiye ederiz. 

Her Yerde bulabilirsiniz. 10 adedi 75 kuruştur. 
Toptan ıatı~ mahalli : Galata, Kiirkçll Bqı ban No. 4 P l Y E R p t R t M y AN 

Telefon: Beyoğlu 973 



8 Sayfa 

. istanbul~ Tophane Fabrikasında 
Çelik ne Suretle Yıkanmakdadıı: 

F. ORD fabrikala~mda i~At edilen mam01Atm ne aerecede bir fevkat~detikle imal edildiklerine dair dünyanın 
her tarahndald makina· miitefe.ııııinlcri pek.. sayanLhayret ifadau~ bulundukları gfbi bu bapta müfit ve. 

1 - • 

mühim yazılar yazmakdadırlar. Ford gemilerinden tahliye edilen h~m melzemeler bir takım ameliyata maruz 
bulundurulduktao sonra oe suretlt= otomobil haline kalp edihti~ine ~air bu z~yaı ~o derec~ bir allka kesp etmiş .. 
lerdir. . , 

-
Yukarıdaki resiri\deJraojdUto m~JUne muhtelif çalik parçalarını mlneJşlefl?.e fu.runlf:qna .~akiletmezden evvel 
yıkamakdadır . • 

Bidayette otomobillerı imAI ederken çelik parçalarf taıhlr ve yıkamak için bir çok hususf tşciler istimal edilmekte 
idi. Fekat. Ford mlihendislerinin mütemadi sayü gayretleri muhassalası olarak k.eşf edilen y~ni ve elektrik.le 
tahrik edilen yardımc& mak.inalann ianesile bu parçalar husuf tathir4t kazanlarına sür'atle nakl edilerek aayet 
temiz bir surette yıkandıktan 59nra ikinci ameliyAt olan nıina işlemesi için hazır bulundLJrulmakdadar • . 

Azim bir derecedeki Fotd mamülattna sur·ar ve suhuletle lmAl edebilrıt~k için yeni sistemlerin tatbiki üzerine 
mina işleme rurunları çelik tathirat makinalaramn bulundugu mevkla yakan olarak t rfiP edilmiş olup tathirat 
makinalaranda tathir edilen çelikler diler yardımcı makinalar ianesile mina işleme furunlarına lkinci amellyAt 
için sür'atle nakl olunurlar. ameliyata bu suretle devam 'tdil~rek mezkur parçalar Ford otom.obillerine, techiz • 
edilebilinecek bir hale kalp edilmekdedir. . . . . . . _ . 

. ' işte diğer Ford fabrikalarında tcra edildiği gibi, her bir fırsatta Jstanbul Tophane fabrikasında dahi. cılalı aksamın. 
tathir ve mi na i'lenmesine tal?ı tutulpıası a~eli~atta iokişafa iltizam etti~inden bu memleketin sanayiini terakki 
ettirmeAe badi olmakdadır. · 

Binaenaleyh. gerek hususi, taksi, ve kamyon sınıfı gibi yalımı Ford otomobillerinin .haiz bulundugu şöhretşuAr 
ınezayalal'İ olan kifayet ve !!'u~v~etten ı:na.ada siı~e nazarı dikkate alınacak esbap '!ıevcuttur. 

DIK~.__T; JBu malümat Topane Ford fabrikası ttşkildtı lıakımıda 
tertip edilen. makalatın dördüncü faslını ıiıtiva et!'ftk.detir~ · 

C,INCP~ fordsQ1' 

f\IRCRl\F'r - -... 

f"ORD MOTOR COMPANY EXPORTS \NC. 

•• 
Uzüm müzayedesi 

/, 

BOMONTI 
FEVKALADE RAKI 

BOMONTi 
BABÇI 

YqilklSy civarında Halkalıda kAin lıtanbul Ziraat Mekte· 
binia ekaeriıl çavuı va pembe çavuı Ye kokuklu miıketlerden 
ibaret olan nefiı bağlar mahsulD 12 ağuıtos 931 çarşamba 
gllnO saat 1~ te Galatasaray binaaı mes'u' muhasebeci! 
fjnde aleni mUıayede ile sahlacakhr. 

ALA RAKISI 
NEFı\SET, LEZZET 

San'at vo fenniıı birer barlkaaıdır. 

Bağlara görmek istiyenler Ziraat Mektebine n şeraiti an· 
lamak için mezkQr muhaaebeciJiğine mUracaat edilmesi. 

lstanbul İkinci Ticaret Mah· mittir. 31 ağustos taribinı mü-
kemesineden: ıadif pazartesi günU saat 14 te 

Mahkemece iflAıuna karar ikinci alacaklalar toplanmasJ 
verilen Beyoğluoda Yeni yolda 
Vitalis aparhmanında mukim yapılacağmdao alacaklıların 
Marko Vitaliı Efendinin sıra yevmi ve saati mezkürda mah· 
defteri uıulen tanzim edilerek keme ifliı odasında bulunma· 
mahkem• k•lemine t~vdl edil- ları libumu lllo olunur. 

Allmetl farika 

GÜNEŞ 
GUnq, elektrik 

ampulO em.aline faik, 
metin ve ucuzdnr. 
Hu yerde 

arayınız. 

Anadolu için acen
te aranmaktadır. 

lataabul poata 
kutusu No. 603 

İstanbul Küçük Sıhhat memurla· 
n mektebi müdürlüğünden~ 

Pazar Ye aah ,nnJerl aaat 9,30 dan 13 e kadar kız ve 
erkek talebe kaydedilmektedir. Kayit müddeti ağustoa 931 
nihayetine kadardır. T ahıil mtıddeti Hd ıenedir. Niharl ve 
meccanldir: Mektepten mezun 11hhat mezunlarına ilk aenolerde 
ayda 49 lira Yerilmekte Ye ıonralan kıdemine göre diğer dev• 
let memurlan gibi maaşlan artbnlmaktadır. Mezunlar kııa 
hizmete tlbidtr. MDracaat Sıhhat Veklletine Ye yahut Sıhhat 
MOdDrlllklerine kendi el yazılarile yazıJmıı bir istidaya qağı
dald yazılı enak ve yesaitin asıl Yeya musaddak suretlerini 
bağhyarak göndermek ile olur. Fazla izahat almak lıtiyenler 
Sirkecide Demlrkapıda mektep idaresine milracaat edebilirler. 
Arzu ediline tqraya matbu mufassal duhul tutlan kAtıtlarm
dan g&nderilir. 

Şartlar: 
1 - TOrkly• Cllmburlyetl tebeuından oldutuna dair 

hilvlyet cDzdanı. 
2 - Mahalll hllkQmetJ tarafından tasdik edilmlt hllsıı.flhal 

ilmllhaberleri. 
3 - 4,5X6 eb'adında ıeklz adet fototraf. 
4 - Aşı kiğıdı • 
5 - Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir nOmone huta• 

nelerile İstanbul çocuk hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun hastanelerinin birinden alınacak rapor ( bu rapor bir 
zarf içerisine konacak, ve zarfın kapatıldığı bir mllhllr mu
mile ve hastane başhekimlerinin mUhUrile mUbUrlenmif oldujıa 
halde iıtidalarına leffedilecektir. 

6-Yaı itibarile 323, 324 325, 326, 327, 328 dotumlulardaa 
askerlikle allkaaı olmıyanlar (yani hizmeti aakeriyealnl ifa 
ctmif veya benUz muayenel lntihaiyeal icra edilmemit bulu· 
nanlar) alınabileceklerdir. 

7 - T ahıil itibarile orta mektep birinci sınıfı ikmal edip 
ikinci sınıfa i'eçenler imtihansız Ye daha az talıail ıGrenler 
imtihan ile alanır. 

Şahadetname veya taıdikname ibraz edeceklerdi. 

1 VAPURLAR 1 
E ugun Beklenilen Vapurlar 

Adnan - Tilrk - lzmirden 
Seyyar· " " 
Cümhuriyet- Türk- Hapadan 
Marmara • " - Mudanya 

Gemlikten 
SelAmet - Ttırk - Ayvalıktan 
Albanya - ltalyan - Köıten

ceden 
Cenin· Ruı· lskenderiyeden 
Merano - ltalyan - Odua 

Köstenceden 
Androa - Yunan - Marsilya 

Pireden 
Bugun Gidecek Vapurlar 
Saadet - TUrk - lzmire 

· Cide " - Cideye 
Barbn • " " 
Nilüfer • " • Mudanya 

Gemliğe 
Uğur - TOrk - lzmlte 
Regele Karol - Romanya -

Pire lskenderiyeye 
Lenin- Rua - Oduaya 
Gastein - İtalyan - K6ıtence 

Odesaya 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 12~:::0. 
Çarşamba 
gUnU saat 17 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, İnebolu, Evren· 
ya Samıuo, Ordu,I Giresun, 
Trabzon, Slirmeoe ve Rize)ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafıilAt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acenta
lıiana mOracaat. Tel. 21515 

SEYRISEF AIN 
Merkq acenta ı Galatata KISprl 

hta B. 2362. Şube A. Sirkeci 11• 
hDrdar sade h... ı. 27CO 

TRABZON POST ASI 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

11 ağustoa aalı 17 de Sirkeci 
nhhmından hareketle Zoa· 
guldak, ine bolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire-
ıon, Trabzon, Rize, MapaY• 
riye a-f decek, d6nlltte Of, 
Stırmene, Göreleye de ut-
nyacakhr. 

( EGE ~ 11 Ar!'kııto.1 lalı 
1 O da ire • enderlye 
postasına, 

BARTIN .J:.":t POSTASI 
Bartın Vapuru 
At:!oı Pazartesi stnı •••t 

19 da Sirkeci nhbmıadaa har .. 
ketle. Ere11f, Zonpldak, Barba, 
Ama1ra. Kurucqlle, Chle lıkele
lerlne azimet Ye •Jftl tarikle 1.
tanbul'a avdet edecektir. 

1 inci, 2 lncl, 3GııcU ıınıf kama• 
ralarla sQverte yolculanna mala• 
ıuı mahfuz mahalleri nrd1r. 

MUracaat mahalll ı EminlSnl 
Sebze Sokak No. 8 

Telefon : 23609 ve 23388 

DOKTOR SEMiRAMiS 
EKREM H. 

Çocuk hHtalıklan aıUtehaHııı 

Dr. Ekrem Behçet 
Etfal ha.tanesi kulak, botaı 

burun hHtalıkları mütehassııı 
Bcyoilu Mektep sokak No. l 
Telefo..ı Beyoflu 2496. 

-------,·- -10 / 8/931 

MH'ul MUdilr: Sabri Salim 


