
Sene: 4 - No: 1085 Vau işleri tclefenu: 20203 - ÇARŞAMBA - 2 Ağustos 1933 idare itleri telefonu : 20203 Fiab S kuruş 

Yeni Vazife Almayan Eski Müderrisler 
Ekseriyetle Müteessirdirler 

iki Hanım Yeni 
Dün Maarif Vekili Reşit Galip 

Bey Darülfünuna gelmemiştir. Bu-
na mukabil Üniversite Emini Ne
ı~t Vmer Bey çalışmıya başla~ıı, 
6~~eden sonra yeni fakülte .. r~~sle
nnı kabul ederek görüşmuştur. 

Üniversitede Tedris 
Beyazıt civarındaki bahvclerden 
bazısına gelerek dostlarile görüş
müşlerdir. 

inkılap Kürsüsü Kadrosu 
Yeni tesis edilen inkılap kür

süsünün kadrosu tamamen anla
şılmıştır. Kürsü tarih şubesine 

Hayatına Giriyor 
merbuttur ve profesörleri 
lardır: 

Maarif Vekili Reşit Galip B., 
Riyaseticümhur Başkatibi Hikmet 

Bey, Sıvas Meb'usu Şemsettin 
Bey, Sadri Maksudi Bey, Yusuf 
Akçora Bey. 

( Devamı 11 inci sayfada ) 
9niversiteye giren >:eni mli

derrıs, muallim ve muavınlere de 
t~bliğat }'apıldığından bunlardan 
bır kısmı da emanet makamına 
gelerek yeni emini tebrik etmit· 
lerdir . 

Yerli Mallar Sergisi Dün Açıldı 

. Şimdi yapılacak şey nedir? Dün 
Üniversite eminini görerek sorduk: 

- "Vekil beyin beyanatı taın 
ve şamildir. Bunun haricinde 
söylenecek birşey yoktur. Sonra 
görüşürüz,, demekle iktifa etti. 

lf-
Yeni Fakülte reisleri dün se

leflerinden devir almakla meşgul 
'ldulcta~ . sonra Neşet Ömer 
~yl~ bırl!kte vekil beyi ziyarete 

gıtmıtlerdır. 

.. !lün Üniver!tede niabi bir 
su_~un ~ardı. Kadro harici 

4 
~alan 

mudernslerden bemea ~biri gel
me!lliılerdl. Bunlardan bazıları Y uwnı l6tfu iç sayfalarımızda okuyunml 

Mısırda Herkesi Alakadar Eden Vak'a 

Bir Maznun Kafes Arka
sında Muhakeme Edildi 

- --
Mahkum ile Annesi Arasında Dinle

yenler Önünde Bir Muhavere 
k~hire, (Husu

ıi)- Hemen bütün 
Mısır balkının 
•ylardanberi me
rakla beklemek
te olduğu mu
hakeme bugün 
görüldü ve tah
minin fevkinde 
heyecanlı oldu. 

Maznun Meh
met Ali F ellal 
İsminde birisi idi 
ve mayısın 16ın
cı gUnQ Kahire 
istasyonunu Bat
vekile kBJ'fı ne- · 
ticesiz kalan bir 
suikast yapmış 
ve bu sırada da 
cürmümeşhut ha
linde yakalan
mıştı. 

Zabıta bu ada
mın taraftarlan 
olmasından tüphe 
ediyor ve k Mısırda lcafes içintl• mahkeme lıuzarantı çıkarılan 

1 a- Mehmet Ali Fellal efendi 
çın masına tcıebbüs edilmesinden karşı da çok ihtiyatlı davrandı. 
korkuyordu. Binaenaleyh muha- Maznunun annesi daha evvel 
keme günü f evkalide tedbirler gelmiş ve ön sırada oturmu~t~. 
aldı ve maznunu mahkeme sa- Oğlu gelince hemen yanma gıttı. 
lonuna hususi tertibatı haiz b" Kafesin parmaklıkları arasandan 
otomobilin içinde getirdikte~ onu öpmeye çalıştı, ağlıyordu. 
başka, salonda demirden yapıl- Fakat maznun annesini tescili etti: 
mış bir kafesin arkasına oturttu, - Merak etme, hapisaneye 

emeyi dinlemek isteyenlere ( DeY ... 9 uacu aa~.U ) 

Çok Garip Ve 
Feci Bir Kaza 

Bir Anda Bir Bisikletçinin 
Kafası Uçuverdi 1 

Koıerzina (Polonya'da) 1 - Bura-
da fİmdiye kadar emsaline tesadüf 

edilmiyecek derecede garip ve 0 derece
de tüyler ürpertici feci bir kaza olmuı
tur. Bidgozoz civannda Kratzke isminde 

bir rençber omuzunda oraj'ı olduğu 
halde biaikletle ve aüratle itine 
gidiyormuf. Bu anda karııdan da 
bisikletle ve aüratle Rene Vido iımin
de bir adam 1cliyormu4. Biıikletler 
ak.si iatikamette ve büyüle bir aüratle 
biribirinin yanından. geçerken Kratz
ke'nin omuzundaki orak bir 1aniye 
içinde Rene Vido'!''!.n kafa111nı uçur-

muıtur. Bu facia, butun leaaabada büyük 
bir akiı uyandırmıtbr:. Kratzke_ dikkat
•izliti ye ihmali yilrunden, adam, öl
dürmek zannı albnda tevkif edil· 
mittir. 

M. Heriyo Yakında 
Ankaraya Geliyor 

Liyon 1 - Sabık Fran~•z Ba,vce
ldll M. Heriyo Ruaya •eyabatandan 
baba6duek demittir ki: 

- Blzt l'erek kültür, rerek zih
niyet ve l'erek içtimai vaziyet itiba
rile en uzak oldutu aöylenen Ruıyaya 
tetkikat yapmak, orayı sıörmek ve 
oradakilerle rörüımek için gidiyorum. 
Oraya gittifim için memnuniyetimi 
artbran bir nukta vardır. 

O da t92S aeneıinde Rusya ile 
yeniden ~ünaaebat te1isinde benim 
anayak olmaklıtını "ve Fra_naız - Sov
yet ademi tecavuz m11akının da 
keza benim delilet ve teşebbüsümle 
imza edilmit olm!'aıdır. Vazifemiz., 
memleketimizin aıyaai v~ ikbsadi 
istikbalini dütünmek ve t~lörgii ar
kasında kalmamaktır. Çünkü diğer 
memleketler telö~a:ü arka~ıı;ıd.a kalmı: 

yorlar.Türkiye Harıcıye ~ekılı~ın daveti 
dolay11ile Ankaraya gıdeceğim. Ken
dilerile daima iyi münaaebetlcrde 
bulunmuf oldupmuz Türle devlet a
damlarını garmekle bahtiyar olaca
tım. Bu müna1ebetler ekaeriya dos
tane bir teırikimeaai derecealne çık· 
mıthr. Ben iktidar mevkiinde bulun
dutum uman franaanan mandaaa 
altında bulunan Suriye ile Tilrkiye 
araaındaki mühim hudut meselelerini ........ 

( Devamı 9 uncu sayfada ) Doktor Tevfik Remzi B. 

Esrarengiz Bir El Tarafından .. 

Bir Merdiven Yıkıldı 
Türkçe Konuşmak İsteyen Musevi 
Vatandaşlarımız Havraya Giremediler 

Bergama (Hususi) - Buradaki Musevi genç
leri her yerde olduğu gibi türkçe konuşmiya karar 
vermitlcr ve bu husustaki programlarını tespit için 
de bir toplanh yapmak istemişlerdir. Gençler top
lantı için havranan yanındaki binayı seçmişler, fa .. 
kat akşam Uzcri toplantıya geldikleri zaman binanın 
kapısmdaki merdivenin yıktınlmış olduğunu ve bina
ya girmek imkinının kaldırıldığını görmüşlerdir. 
Musevi gençler derhal keyfiyeti tahkik ettirmişleı 
v~ bu ha~eke~e ki~in. ictisar ettiğini öğrenmiyı 

çalışmışlardır. Tahkikat henuz bıtmemıştir. Fakat şimdiden deveran 
eden bir rivayete inanmak lazım gelirse: 

Merdiveni yıktıran Haham Efendidir. iddia edildiğine göre 
( Devamı 8 inci sayfadn 

= 

Bir Balıkçı Malı için "Kokmuş!,, Dedi Diye bir ı 
Müşteriyi Vurdu. - Gaz.eteler -

.... 

. . 

Bundan sonra öteberi alaura bu kılıkta pdeceiiz plibal 



2 Savfa 

({talkın Sesi l 
Darülfünundan 

Üniversiteye 
Darülfünun ilga edildi ve bir 
Üniversite kuruldu. Bu hususta 
he.lkımız diyor ki: 

İsmail F..J. ( mütekaidinden. Hırkai
terif Akseki mahallesi 34 ) 

:-- !•~aııbul Darülfünunu inluli; 
•~fesını yaptı mı ? Bu sual yeni 
reJım kurulahdanberi zaman zaman 
tekrarlandı. Buna kuvvetli bir .. evet 
yapb ve yapıyor " cevabmı vereıı 
olmadı. Kocaman bir istifham çengeli 
havada asıh duruyordu. Genç Vekilin 
dünkü hitabesi bu çengeli yere çaldı. 
Yeni ve asri bir irfan yurduna ka
vuştuk. Bunu imrenerek söylüyorum. 
Ab keşki ben de genç ol.aydım da 
bu yeni müesseaeııin bahtiyar çocuk
ları arasına karışsaydım. 

* N eeip Bey (Beyazıt SoO.anağn ma-
hallesi 3 ) e . 

- Darülfünuoumuz, kitapsız, ihti
rasn:, icatsız, mecmuaınz. kupkuru 
bir müesse e idi. Burada ara aıra 
ihtilaflar çıkardı. Fakat bunlar ya 
baremden doğardı veyahut bir inti
habın filan veya falan leh veya 
aley_hine n~ticeleomeaindea .. Avrupa
dal,_ı emsalı ayannda bir müeucıeye 
salı ıp olduk. Gcnç.le.rimh: çok çahş
ınnlar ve bizim yüz.ümü:ıü atartsmlar. 

* Recai Bey (. u keci Me~rutiyet oteli 
ka,. ''ında cıı) 

- Bize inkılabın hızı ile mütenasip 
bir Darülfünun la:ıımdı. Yeni rejimi 
bu toprakların öz mah haline koyacak 
ve yerleştirecek yegane müesıseaemiz 
Darülfünundu. Üniversite bunu vapa
caktır. 

* Sadık Bey ( emioönü 1Ta.sırcıllll 
cadde i 23) 

- Darülfünunun dün için yapbğı 
hizmetler inkar edilemeı.. Memleke
timize birçok ilim ~damı yct.ştirmiş
tir. Bugünkü inkılabın köklerini de 
o Darülfünun ya.ralmışhr. Yeni genç 
irfan müessesesine muvaffakıyetler 
ve uıun ömürler dilerim. 

Garip Bt~r 
Hiddet! 

Ahmet Nasuhi Ef. isminde bir 
~t . dün v~znecilerde Hilmi Bey 
ısmınde bır zabo yazıhanesine 
ı-itmiştir. 

Ahmet Nasuhi Ef. Hilmi Beyi 
sormuş ve Hilmi Be} in katibi 
Salih Ef end.den şu cevabı al
mıştır: 

- Henüı gelmediler. Gelece
ği de şüphelidir! 

Nasuhi Efendi bu cevaba kız
mış ve Salih Efendiyi bıçakla ar
kasından yaralamıştır! 

Et Ucuzlamayacak 
Bir gazete mezbahada resim

lerin adet' yerine tarh üzerinden 
alınmıya başlanması üzerine et 
fiatinin ucuzlıyacağını yazmıştı. 
Sorduk ve öğrendik ki usul de
ğişse bile . alınacak para yine 
aynıdır. Binaenaleyh et ucuzJıya• 
cak değildir. 

.50N POSTA 

Bir Adam Karısının Ostüne 
Bir . Şişe Kezzap Döktü 

--~-

Mantosu Ve Elbise eri Parçalanan 
adın Gar· p ir az· ete Girdi 

Bir dava yüzünden dün Adliyede çok garip bir 
vak'a olmuşhır. Bir adam karısının üzerine bir şişe 
dolusu kezzap dökmüş ve kadm yarı çıplak bir 
hale gelmiştir, hadise şöyle olmuştur: 

Eyüpte oturan Sabriye Hanım isminde bir ka
dın zevci İbrahim Efendi aleyhine bir dava açmış
br. lbrahim Ef. uzun zamandanberi kansına yal
vanp yakarmakla ve davadan vaz geçmesini rica 
etmekte imiş. 

başlanmıştır. Dün muhakemenin ilk ıafhası bitiP 
başka bir güne talik edildikten sonra karı koca 
mahkeme salonundan çıkmışlardır. Bu esnada İb
rahim Ef. cebinden bir kezzap şişesi çıkarmıştır. 
Sabriye Hanım hemen vaziyetin farkına varmış bir 
taraftan kaçmıya ve bir taraftanfda yüzünü sakla
mıya başlamıştır. 

İbrahim Ef. evvelki gün de son defa kansına 
devadan vaı geçmesini söylemiş. Fakat kadın fik
rinden vaz geçmemiştir. 

ibralüm Ef. kezzap şişesini derhal Sabriye Ha
nımın yeni mantosu üzerine boşaltmıştır. Kezzabın 
teairile manto ve elbise hemen param parça olmuş 
ve kadının iç çamaşırları görünmiye başlamışbr. 
Sabriye Hanıma birşey olmamışbr. İbrahim Efendi 
yakalanmıştır. Sabriye Hanımın açhğı davaya nihayet dön 

fst nbul 
Ma rifinde 

Kürek Mahkumları 24 Saatin 

Öğrendiğimize göre sabık 
edebiyat fakültesi reisi Ali Mu
zaffer Beye Maarif Vekaletinde 
mühim bir vazife verilecektir. 
Ali Muzaffer Beyin yüksek ted-
risat umum müdürlüğüne ve ya

hut ta taJim ve terbiye heyeti 
azalığına getirileceği söylenmek
tedir. 

Edebiyat Fakültesinin sabık 
müderrislerinden Behçet Bey 
Paris'te. bulunmakh:dır. Bugün
lerde lstanbula gdmesi belden
mektedir. fsknbul Maarif Mü
düriyetinin seliihi;, etleri arltınl
mak üzere olduğu dan Behçet 
Beyin İstanbul Maarif Müdüriye
tine tayini kuvvetle me\Zubahs 
olmaktadır. Behçet Bey bu va
zifeye ( 9) bin kuruş asli maaş
la tayin edilecektir. 

Halen İstanbul Maarif Mü-
dürü olan Haydar Beyin orta 
mektep müdürlüklerinden birine 
nakli veya tekaüt edilmesi çok 
muhtemeldir. 

Soyguncu H san Geyveye 
Gön eridi 

Bursadan sonra Geyvede soy~ 
gunculuk yapan ve bir;sini öldü
ren çete ~fradından Sefer oğlu 
Hasamn Zonguldakta yak" {andı
ğını ve İstanbula getirildiğini 
yazmışbk. 

Jandarma bölük kumandanlığı 
evvelki gün Hasanı Geyve Müd
deiumumiliğine göndermiştir. Gey· 
ve Müddeiumumiliği tahkikatını 
bitirdikten sonra Has.anı Bursaya 
gönderect;ktir. 

Yeni Kanundan istifade 
Edemiyorlar 

lstanbul hapisanesinde bula
nan kürek mahkumlanndan biri 
ceza kanunundan haJ:J maddele
rin tahfif edilmesinden istifade 
edebileceği ümidi ile Adliye Veka
letine müracaat etmiş, fakat ve
kalet bu müracaate menfi cevap 
vermiştir. Kürek mahkiimlannm 
558 inci madde mucibince ceza 
hafifl~mesinden istifade edemiye
ccklerj anlaşılmaktadır. 

ikkat E " . 
ınız 

Çay PaketJeri Eksiktir 
Zabıtai Belediye memurları 

Ü7.erinde •• içinde 20 gram çay 
vardır " etiketi bulunan Lüks 
markalı çayları tetkik etmişler 
ve muhtelif yerlerden ald1klan 
paketlerin safi çaylannı tartmışlar, 
içlerinden ancak 11 • 12 gram 
safi çay çıkbğmı görmüşlerdir. 
Bu çayların kutusile tartılınca da 
ancak 17 gram geldiği anlaşıl
mıştır. Belediye bu çay müesse
se ini etiketin hilafında satış 
y2,phğı için cezalandırmıya karar 
vermiştir. 

Taşra Arkadaşlarımızın 
CemileJeri 

Son Postamn dört y~ına gi
rişini Anadoluda ve Rumelide 
çıkan arkadaşlarımızın hepsi de 
ayn ayn tebrik ef:D)ek Jiıtfunda 
bulundular ve bu münasebetle 
hakkımızda cemilekarane kelime
ler kullandılar, kendilerine hara
retle teşekkür ederiz. 

Hadiseleri 
Bakırköyde oturan Muzaffer 

isminde bir kız, trende kondok
tör Sudi Beyin bir çift iskarpini:n.i 
çalarken yakalaıımıştır. 

lf Beşilrtaşta Herman tiitiin 
d""posu amelesinden Avram, cam
ları yıkarken düşmüş ve kolun
dan yaralanmıştır. 

.. Selahaddin isminde biri 
V emecilerde lsmail efendinin 
öteberisini çalarken yakalanmıştır. 

1f Sabıkalılardan Ekspres 
Mehmet Galatada Fridman is· 
minde birinin dolma kalemini 
çalarken yakalanmıştır. 

lf- Babıalide Hamit matbaa
sında çalışan Mustafa, sol kolunu 
makineye kaptırmış ve kolu kı
rılmıştır. 

lf- Şoför Vebbinin idaresinde 
ki 2786 uumaralı otomobil, Bey
oğlunda Borsa sokağından geçer
ken 11 yaşlarında Herant ismin
de bir çocuğa çarparak yarala
m tşbr. 

• Sabık.alı Marmara Hasan, 
son derecede sarhoş bir halde 
ötekine berikine sarkınbhk eder
ken yakalanmıştır. 

>f Osman isminde biri Bey-
oğlunda Canan Hanımın beş 
lirasını çalarken yakalanmıştır. 

Ekmek Narhı 
Un fiatlanoda bir değişiklik 

olmadığı için belediye narh ko
misyonu ekmek ve francala fiat
lannı ibka etmiştir. On beş (i!n 
daha ekmek 7,5 francala (12) 
kuruşa satılacaktır. 

Ağustos 2 

ı~ -
[ Günlin TarUal ) 

Gazi Hz. Fransız 
Sefirini Kabul 

Ettiler 
Yalova, 1 - ReisicümhUJ' Hz. Ya .. 

lova'da M. Şambröoü kAbul buyuro 
muflardar. 

Bu mülakatta Hariciye Vekili Re· 
bfcGmhur' Hz. l~rf nHdinde balunu• 
yorlardı. 

Reiaicümhur Hz. nin Katibi Umu· 
mileri tarafından M. Şambrön'e Mil
let Pftliğindc bir öğle ziyafeti veril• • 
mittir. 

Yemekte Hariciye ve Dahiliye 
Vekilleri de bulunm şiardır. 
Bir Meb'usumuz Vefat Etti 

Bir müddettenberi rahabn olarak 
Cemdıpaşa hutnnesmde tedavi edil· 
m.ekte bulUJJan Trabzon eb'usu AU 
Seydi Bey vefat etm~tir. 

Ziraat Kursları Açlldı 
Ankara, 1 - İlk tedrisat müfettif• 

lerile köy muallimleri Ziraat im 
ziraat enstitüsünde Ziraat Vekili 
Muhlis Bey tarafından ~lmıtbr. 
Açılma resminde maarif ve :ziraat 
erkanı da hazır bulunmuşlardır. 

lzmlr Sporcuları MidilHy 
Gldifor 

lzmir, 2 - Altay ve Altınord• 
sporcuları buer maç yapmak 
üzere Midilliye gideceklerdir. 

Rusyada Sporcularımız 
Ziyafet 

Moakova l - Dün Hariciye Ko
milerliği bahçesinde M. Karahan tara
fından Türk Spor Heyeti tercfine bir 
i'ardenparti verilmiştir. Bunda Türk 
Sefareti erkim ve Türk ıpor heyeti 
SoYJel Rusya bedem kültür Ali Mec 
!im Reiıi, Hariciye Komberliti mii-
meHillerile birçol'c zevat huu bulun
muılardır . 

Vefa Mektebi Lise Oldu 
Vefa Orta.mektebi lise haline 

ifrag edilmiştir. Şimdiki kız lisesi 
binasını işgal edecektir. Kız lise
si de şimdiki erkek muallim mek
tebi binasına naklolunacaktır. 
Erkek muallim mektebi de İstan
bul lisesile birleşecektir. Muallim 
olmayı taahhüt eden talebeler li
senin muallim sınıflarında okuya
caklardır. 

Macaristanla Ti
cari Bir Anlaşma 

Ankara 1 ( A.A. ) - Macaristan 
hükiımetile mü:ıakere edilmekte olan 
ticari anlaşma bugün Hariciye Veka
letinde imza rdilmiffir. Anlaşmıya 

merbut bir de k1earirıg muka .. elcli 
vardır. Ticari muvazene esa11na 
müstenit olan mukabil ithalat •e ih
racat umumi takasa tabi olup bedel
leri klearing mukavelesine tevfi'kan 
tesviye olunacaktır.· 

Macaristan Türkiyeden 2500 vagon 
madeo kömürü, 25 vagon tütün ve 
321 bin pen o kıymetinde kuru meJ
Te almaya taahhüt etmi~tir. 

Mukavele ıılh ay müddetle mute
berdir. Hükümet tasdikına iktiran 
ettikten aonra 15 ağustosta • ~rlyte 

girecektir. 

l Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor -Ki: 
----------~~~..;_--~--~--~-----------------...:.--------------------=;._-----------1 

1 

Hasan Bey! Ne dersin'? İtal- ı ... Haritada adı sanı olmıyan 1 Y unanistanda bir kıyamet-
yan bahriyelileri... küçük iki Yunan adasına ayak tir koptu .... 

" buınca... 

~----~-----~~~~-----~~--~~---

• .. . Sanki bu küçük adalar, 
bu kadar gürültüye değe! .mi? 

Ha a '\ Bey - Eh oıı.izim.. sen 
onu bilmu mi b? Sinek te kiiçüktÜJ' 
amma, mide bulandırır, derler. 



2 Ağustoe 

r lktısadi 
Siper 
Harbi 

' 

----------------------·~ İngilterenin şimdi hayata pek 

1 

İktısadi Si-ı karışmıyan meş
hur devlet adamı 

per Harbi Lloyd George ge-
çen gün avam kamarasında bir
den bire galeyana ~eldi. Hükü
metin siyasetini tenkit eden ateşli 
nutuklarmdan birini söyledi. 

Lloyd George dünyanın bugün
kü halini, harp halinde tsulunan 
İnsanların vaziyetine benzetiyor. 

- Evvelce harpler askeri idi, 
fimdi iktısadidir, diyor. Evvelce 
muharebeler açık sahalarda yapı
lırdı, şimdi siperlerde yapılıyor. 
Bugünün iktısadi harbi de açıkta 
değil siperlerde cereyan ediyor. 
Bu muharebenin siperi gümrük
lerdir. Bütün milletler giimrilkle
rini tahkim ile mefğuldür. Ve 
milletler arasında muhakkak bir 
gümrük harbi vardır. 

Bu iktısadi siper harbine biz de 
if tirak ediyoruz. Çünkü bu yeni 
harbin bütün tabiye sistemlerini 
biz de kabul ve tatbik ediyoruz: 
Ağır gümrük resimleri, konten
jantman, takas, hususi mukavele
ler ve saire gibi. 

Siper harbinde mağlubiyet bi
zim için tekrar ikbsadi esarete 
düşmek demektir. Siperlerimize 
yatalım ve dilşmana göz açtır
mıyahm. 

Siperlerde 

Sip•rlerde 
Yatanları 

* bekliyelim amma ... 
lktısadi harp

te siperlere yatan
lar yeni sanayiin 

Koruyalım inkişafına yerdım 
edenlerdir. Filhakika yer yer sana
yiin genişlediği, evvelce hariçten 
getirtmekte olduğumuz bir çok 
malların dahilde yapıldığı görü
lüyor. Dün açılan yerli mallar 
sergisini bir ziyaret bu sahadaki 
inkişafımızın derecesi hakkında 
bir fikir verebilir. 

Fakat sanay1in inkişafı bir 
taraftan da işcilerin sıhhat, ha
y at ve mesaikrinin korunmasile 
mümkündür. Memlekette teessüs 
eden sermaye işçinin sırtından 
çıkmamalıdır. 

Halbuki Sıhhat kanunu faJıl
rikalarda ve atelyelerde çalışma 
tartlarım ve riayeti lazım gelen 
aıhhat kaidelerini tesbit ettiği 

halde, bugün darüssınaalanmızda 
bu şartlara pek az riayet edil· 
mektedir. Çalışma şeraiti iptida
idir. Fabrikalarda sıhhat şeraiti 
aranmamaktadır. -e İşçiler günde 
sekiz on saat çalıştırılmaktadır. 

Memlekette sanayiin yüksel
mesi bu müesseselerde çalışan 
vatandaılann da bayat ıartlan
nın yükselmesi ile muvazi git
melidir. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Gölge a 

Biz ekseriya ıölıeyi göriil' ve ıölgeden korkanz. 0 gölgeyi yapan sebebi unuturuz. Dünyada yanhı ıörütleri
miz, hatalanmız, boı yere sarfettijimiz emekler hep rörüt hataımdandır. Hakikatte mevcut olmıyan ıeyler için 
mkılır, muhayyel ıeylerden korkarız. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

Japonya iıe Anlaşıyoruz 
Ticari Muvazene Esasına Müstenit 
İktısadi Mukavelelerimiz Çoğalıyor 

Ankara 2 (Hususi)- Türkiye ile Japonya arasın- İsveç, Fransa, Amerika, ispanya, Romanya, Avus-
daki ticaret mukavelesi şubbat 933 tarihinde bitti- turya, Yunanistan, Brezilya, Çekoslavakya hükiı-
ğinden üçer aylık olmak üzere iki defa temdit metlerile yeni mukaveleler yapılmıştır. Bu devletler 
edil?1işti. Bu müddet:te 1 ağustos tarihinde nihayete ihracab umumiyemizin yüzde 25-30 unu doldurmak-
ermışse de Japonlar hükümetimize yeni bir müra• tadırlar. 
caat.ta bulunarak ?1ukavelenin uzatılmasını istemiı- Macaristan, Almanya, İngiltere, Holanda, Belçika, 
ler~ar. Bunun üzenne Türk - Japon ticaret mukave- Mısır, Suriye, ltalya, Bulgaristan hükllmetlerile de 
lesı altı ay daha uzatılmıştır. Japonya ile Ttırkiye müzakereler cereyan etmektedir. Bu devletlerle 
arasındaki ticaret münasebatı gittikçe artmaktadır. teşrinievvel iptidasına kadar anlaşılması kuvvetle 
Geçen seneye nazaran Japonlar bu senenin ilk altı muhtemeldir. 
ayında Türkiyeden yedi misli fazla mal almıfbu'clır. Macaristan hilkümeti ticaret muvazene.i uaaana 

lktıaat Veklleti ticaret muvazeaeai eaaaına mO.- yanaımak iatemediğinden müzakereler bataetle 
tenit mukavelelere ehemmiyet verdiiinden Lehistan ilerlemektedir. 

Yunan Hududunda SUkOn 

Bulgar Çetesi 
Tutulamadı 

Yollar Muhafaza Altında 
Atina, 2 ( Hususi ) - Dördüncü 

kolordu kıtaatının yapbğı bilUin 
arattırmalara rağmen kolordu Erki
nıharbiye Reisini soyan Bulgar çetesi 
tutulamamıştır. Hudut üzerinde ko
lordu müfrezeleri ile müsademeye 
riritenlerin de gece karanlıjından 
istifade ederek kaçmalarının önüne 
ıcçilemcmiftir. MüHdeme ke•ilmittir. 
Maamafih Yunan müfrezeleri hududa 
fiden bütün yollan muhafua altında 
bulundurmaktadırlar. 

Kaçakçıhk 
Muhafaza kumandanlığı teşki

lib tarafından dtln gece yapılan 
aramada Beyoğlunda Buna soka
ğında 34 numar~ Madam ~ina• 
nın Hanesinde bır rakı fabnkasa 
meydana çıkarılml.fbr._ . . 

fAdananın Yuna
nistana Pamuk 
ihracatı Durdu 

Adana, (Hususi) - Yunanis
tana yapılan paınuk ihracatı dur
muıtur. Bu memleket her ıene 
atağı yukara yirmi, yirmi iki 
bin balye pamuğumuzu alıyordu. 

İhracatçılar, ihraca tın durma-
sına sebep olarak T""ork-Yunan ticari 
itilifındaki bazı mendı pıderi
yorlar. Anlatbklanna na.uran son 
itilifa g5re Y unanistana ihraç 
edeceğimiz malların bedelinden 
yiizde otuzu tevkif edilerek yerine 
bono verilecekmiş. ihracat tlccar
lan da bu bonoyu Yunaaistandan 
mllbayaa edecekleri mal bedeli 
olarak nakit mukabili verecek-
lermif. 

Tilccarlar memleketimiz için 

lranla lkb .. df ltl•rlmlz 

lstanbula Acem 
Halısı Geliyor! 

lran HUkiimetl ile MUzak•r• 
Tahran 29 (Hususi) - T ebriz

den gelen haberlere göre son altı 
ay zarfında pek sıkıcı bir dur
gunluk manzaras.1 arzeden halı 
piyasası bugünlerde epeyce can
lanmıştır. Bunun sebebi halı tez-
gihlarının latanbuldan külliyetli 
miktarda sipariı almIJ olmalan
dır. Siparişlerden seccadeye ait 
olan kısım şimdiden yola çıka· 
nlml.fbr. 

Bu fabrikayı Zafirı lsmınde 
'Jf bir adamın işlettiği anlaşılmııbr. 

Amerika iktuaadi harpte va- Fabrikada bin okka cibre yaka-

Yunanistandan getirecek biç bir
ıey bulamadıklarım, bu sebeple 
baıka ihraç mahalleri aramak 
mecburiyetinde bulunduklannı 
siylemektedirler. 

lranın Türkiyeden aldığı mal 
hiç derecesindedir. Türkiyeye 
sattığı mal iae fazladır. Bu iti
barla Türkiye takyit edici tedbir
ler almak mecburiyetinde kalmıt
tır. Bu itibarla lranın l.ktısat ale
minde Türkiye ile anlqılmuı, 
mübadelenin müsavi menfaatler 
temiai ile genişletilmesi temenni 
edilmektedir. 

lzmlrd• Otomatik Lokanta 
YeptllJOr ~andaılan sipere davet ederken lanmıştır. 

1f saatlerini haftada kırka _ BUyUk Hava Seferlerl 
delikleri saat başına yarı~ t;.0

.: Burje ı - Yüz beygir ~uvve~a-
de bir motorla mücehbe:ı hır tunır~• 

ya çıkarmıştır. Ve bütün mües- tayyareaile dünya etrafında. bir duır 
.aeseleri bu kaideye riayete mec- yapmak niyetinde olan Fınlandlyalı 
bur etmiştir. tayyareci Bremer bu sabah saat 9,33 

de Londradan havalanmıt ve 12,32 de 
. İktısadi harp ancak bu şe· Burje'ye gelmittir. 

-----
Al111anyada Yahudi 

DUtmanhiı 
Berlia, 1 - Radyo 'irketindeki 

birçok Yahudiler ve ıol fırkalara 
menıup olanlar qlerinden çıkanl
mıthr. Bu ıuretle ·bir milyonluk tasar
ruf yapılmıştır . 

~aıt dahilinde muvaffakiyetle r 
ıcra edilebilir. 

JSTER /NAN iSTER 

lzmir 2 ( Hususi ) - Evkaf 
bir milyon lira sarfile lsmetpap 
caddesinde hal, mağaza, otoma
tik yemek veren lokanta yapmıya 
karar vermiştir. Yakında inşaata 
başlanacakbr. 

iNANMA/ 
Telefon Ücret
leri indirildi 

• - - d · i mek için Florya-lki kariimiz cuma i'uou eaıze i' r 
rf 'ki · aranta he-

r ya ıitmitler, avdetlerinde de ·~ etti . en P . 

50 Bahtif ve müteferrik masraf 

810 

Telefon. ücretlerini tetkik 
eden konusyon mes . . . b·t· · . K aısmı ı ır-

.nu,tır. omisyon telefon - ti -. . .. d ucre e 
~ın yuz e . on beş İndirilmesine 
aarar vermıt ve kararına N ft 
Vekaletine bildİrmiftir. a a 

• 

aabını çıkararak bize l'önderraifler. Lıste ıudur. 
180 İki kiti widip relme tren parH• 
2ao ,, Tabldot yemek 
300 ,, Soyunmak içi• kabine parUI 

Bir banyo yapmak için adam batına 405 kurut Ye
rilmeai liııml'elditini anladıktan sonra biı belediyenin 
açıkta deaize sirmeyi menedebilecet\ııe pek inanma
clık, r akat ey kari aea 

IST R I AN STE iN I 

Sayfa 3 

Münderecatımızın çoklu- ı 
g.ıından dercedilememiş- ' 
fır. 

Kutu Barında Cinayet 

Bir Mütekait Bir 
Kemancıyı Öldürdü 
Melek Hanım isminde Biı . 
Genç Kadın Da Y araland 

Galatasarayda Kutu Barında 
gece sabaha karşı~ bir cinayet 
olmuş, Adil isminde bir adam 
Sami isminde bir Museviyi öl
dürmüştür. 

Ölen Sami Kutu bannda ke
mancılık etmektedir. 

Y araJıyan adam mütekait bir 
zatbr. 

Kavga jçki parası yüzünden 
çıkmışbr. Adil Efendi yanında 
komisyoncu Papazyan, İbrahim 
olduğu halde bara gelmişler ve 
bar kadınlarından Melek ve Fikret 
hanımlarla oturup dört şişe şarap 
içmişlerdir. 

Bu içkinin parası "erileceği 
zama n kavga çıkmış, Adil kama 
ile bu kavgaya müdahale eden 
kemancı Samiyi dört yerinden 
yaralıya·rak öldürmüş, Melek Ha
nımı da sağ memesi albndan 
yaralamıştır. Adil ve arkadaş
ları yakalanmışlardll'. 

Pancar Mahsulü 
Çok Bereketlidir 
80 Bin Ton Pancar 

istihsal Ediliyor 
Uzunköprü (Hususi) - Bu 

sene Ergene ve Meriç mantaka
larında (44) bin dönüm pancar 
ekilmifti. Mevsiminde dllpn meb
zul yağmurların tairile mahsul 
ümidin fevkinde neticeler ver
mektedir. İki giiıı evvel ilk pan
car mahsulü istasyonda vagona 
tahmil edilmİf ve merasim yapıl
mıştır. Uzunköprü mmtakasındaki 
(44) bin dönilm zer'iyattan (80) 
bin ton pancar istihsal edilmek
tedir. 

Bu sene pancardan asgari 
bir milyon lira gibi mühim bir 
para elde edilecektir. Alpullu şe
ker fabrikasının teıiıi tarihinden· 
beri bu derece iyi mahsul elde 
edilememişti. 

Pancar sevkiyab devam et· 
mektedir. Diğer mahsuller de 
çiftçinin yüzünü güldürecek de
recede iyidir. ---
Kaçakçıhk mahkGmları 

Antalya ( Hususi ) - Euar 
satma~tan suçlu T qvikiye ma
hallcaınden Kübra ve Kara Zey-
n.ep Hanımlar İhtısaı mabkeme
ııne tevdi edilmittir. Muhakeme 
neticesinde her birisi 1125 lira 
para cezası vermiye ve birer 
sene hapse konulmaya mahküm 
olmuşlardır. 

Türk Düşmanı 
Müderria 

Berlin, - Bir zamanlar Türk
lük aleyhinde garczkiranc neıri-
yatta bulunan Berlin Üniveııitesi 
Profesörlerinden Franz Babinıcr 
vazifesinden çıkanlllllftır. ' 

Yunan Fırkaları 
Anlaşıynrlar Mı? 

Atiaa, 2 (Hu.uıi) - Batvekil mu
haliflerle anlaımıya amade oldutunu, 
hatta Pliatraa vak'asında :ıimetbal 
olanlan affedeceğini aöylemittir. Bu . 
beyanat efkirıumumiyede iyi blr tem 
yapmıfbr. 

Alacaklılarl• Anlatalacak 
Yunan biikümeti alacaldalara ye .. 

teklifler aenledecektir. Aalqıaa .,.. 
zuau h&kimclii' • 



4 Sayfa 

Mımlelcet Manzaraları 

Yıldızeli Kaplıca
larında Halk Ça
dırlarda Oturuyor 

Yıldızeli (Hususi) - Yıldıze
lind pek çok kaplıca vardır. 50 
sene evvel hali indifada bir yanar 
dağ olan Yıldız dağının tesirile 
husule geldiği tahm~ edilen bu 
kaplıcalar Yıldızeli için birer ıer
vet membaı halindedir. Yalmz 
Sıvas halkı değil, bütün Orta 
Anadolunun kaplıca ihtiyacını 
hisseden ahalisi yaz mevsiminde 
Y ddııeJine gelmektedirler. 

Burada kaplıcalara çermik is· 
mi verilmektedir. Çermikler 12 
tanedir ve yazın bu on iki çermik 
etrafında gelen ziyaretçilerin ika
meti için beşyüzden fazla çadır 
kurulmaktadır. Bu kaplıcalann 
içeninde en meşhurlan Y ukan 
çermik ve Ortaçennik denilen iki 
kaphcadır. Kaplıcalardan erkek
ler ve kadınlar ayn ayn istifade 
etmekte, günün bir losım saatleri 
erkeklere tahsis edilmektedi. Bazı 
kaplıcalar da münhasıran erkek
lere veya münhasıren kadınlara 
talıais edilmiştir. Kaplıcalar civa
nnda iki otel, bir fırın, iki kıra· 
tane de vardır. Fakat oteller ge
len misafirleri iatiaba kifayet et
memektedir. 

Kaplıcalar Sıvua 5, Y ıldıze
line de 4 aaat mesafededir. Fakat 
tren bu yolu kısaltmış, aynca 
Samsun ve Tokat trenleri için de 
kaplıcalarda bir iatasyon ihdas 
edilmiftir. 

SON POSTA 

Ayvalıktan Midilliye 
Midillililer Türklere Misafirperverlik 
GöstererekEmsalsiz T ezahurat yaptılar 

Ayvalık (Hu
susi )- Ayvalık 
Himayei Etfal 
Cemiyeti Midilli-
ye bir ıeyahat 
tertip etmiıtir. 

Seyahate ( 350 ) 
kiti iftirak et
miftir. Upk va
puru Midilli li
manına girdiği 

zaman bayrak
larımızı taııyan 
yüzlerce aandal 
etrafını sarmış 
ve binlerce halk 
yolcuları alloşlı
yarak imkbal 

etnıittir.Midilli Valisi M. Rosocenap
lan Tiirk - Yunan doetluğundan, 
iki milletin ebedi mukarenetin
den bahsetmiş, her iki taraftan 
heyecanlı nutuklar irat edilmiştir. 

Yunanlılar Yunan milli sana
yiinin teşhiri için kurdukJan ve 
ayın 18 inde kapadıklan Midilli 
sergisini ıerefimize tekrar aç

mışlar, Belediye bahçesinde bir 
konser vermişler, gece de bir 
temsil hazırlamışlardır. 

Armutluya 

- Jllılilllıl•n 6ir JHITÇ• 
Köylerile beraber 35 bin nli

fusu olan Midillinin her sokağında 
yUzlerce halk misafirleri Tllrkçe 
"hoş geldiniz 1 •• ,, diye karşılamış, 
Midilli bandosu mütemadiyen 

milli bavalanmw çalmış, Yunan 
ıporculan göğüslerine kırmızı -
beyaz rozetler takarak misafirlere 
bliyük bir misafirperverlik g&ı
tcrmişlerdir. 

Belediye Reisi M. Niko Pet
ropolos vapura kadar gelerek 

" uiz hemıeri
ler hoş geldiniz!" 
cllmlesile bq)ıya
rak Tiirkçe bir 
nutuk irat et
mif, blitün şehir 

baştan başa Türk 
bayraktan ile do
nablmışbr. 

Şehir tanılmı-

yaw kadar imar 
edilmiftir. On .e
ne evvelki Midilli 
ile bu sene g3rfi
len Midilli ara-
11nda pyaruhay-

~ ret bir yenilik 
farkı vardır. Adanın her tarafına 
nhbm yapılmıt, Belediye parkı, 
misafirhaneler, gazinolar, eğlence 
yerleri ile Midilli tam bir Avnıpa 

şehri olmuştur.Seyyahlar Midillide iki 
~n iki gece lralmıılar ve cidden 
İllet ve ikram görmüşlerdir. 

Midillililerin, kendilerine hiç te 
uzak olmıyan Türk misafirlerine 
gaıterdik1eri bu emsalsiz imtikbal 
ve misafirperverlik seyyahları 
çok mUtehauis etmİftİJ'. 

Zonguldaklılar Yerli Malı Kullanıyorlar 
Mürefte'de Ortamektep 

Bağlara Arız Olan Hastaıık Yapılıyor 
T eıhis Edildi 

Mürefte (Huıusi) - Son pos
tada Mürefte bağlannda mahiyeti 
~ bir hastalık zuhur ettiği 
yanbnıı Ye Ziraat Vekiletinin bu 
hastalığın meydana çıkarılmasını 
ve tedavisini temin etmesi temen
ni olunmuştu. Vekil et bu neşri
yab uuan dikkate almış, Ziraat 
miihendili Cevdet ve Ata Beyler
le Malkara ziraat memurunu bu
raya göndermiştir. 

Bu zavat bağlarda yapbklan 
tetkikat neticesinde Erinoz ve 
Milid} o isminde iki bastahk teş
his etmişlerdir. Ve bükümet ta
tarafından verilen beş gö.ztaşı tu
lumbasil derhal tedaviye baı
latınışlardır. 

Mütehassıslar bağcılan toph
yarak hastalığın mahiyetini ve 
göztaşı ile te~avi edilmediği tak
dircle yapacağı büyük tahribatı 
anlatmışlardır. 

Bağcılar Ziraat Vekaletinin bu 
alakasını Ye pek yerinde Olan 
yardımım minnet ve şfikranla kar
tılamılar ve vekilete teşekk6rle
rini bildirmiflerdir. Bu sene bağ
)anmı.z çok verimli olacaktır. 

Ege Mıntakası 
Ziraat Kongresi Eylulde 

Toplanacak 
hmir. (Husu ı) - Ege mmta

kası ziraat kongresi eylül ayında 
tdı.rimizde toplanacaktır. Bu kon
gre~ e Ziraat Vekili Muhlis Beyin 
gelce gi ani §ılm ştır. 

Kongrede ziraat daireleri teş
kiliihmn kırtasiyecilikten kurta
rılma ı v fa 'al halde çalışması 
hakkında ve daha birçok karar-

v verilecektir. 

Armutlu (Husmi) - Burada 
hayat çok ucuzdur. En pahah et 
yirmi lnuufbır. Umumiyet itiba
rile et fiab 10-15 kun11 aruında 
tahavvll) etmektedir. Armutluda 
bağcılığa çok ehemmiyet veril
mekte, 20 bin dönümlUk bir ka
ytln 18 bin d&nümü bağa tahsia 
edilmiş bulunmaktadır. Her sene 
burada yilz okkalık 35 bin çuval 
kuru üzlim istihsal edilmektedir. 
Maamafih bu sene bağlara Pira
nas hastalığı inz olduğu için 
bu kadar mahsul almamiyacağı 
tahmin edilmektedir. 

Armutlulular çok Maarifperver 
insanlardır. İki ilkmektepte el
yevm dört yüz talebe okumakta 
ve bu miktar her sene artmek
tadır. Armutlunun Maarif saha
sındaki bu ileri gidişi nazarı dik .. 
kati ceJbetmiş, bir de ortamek
tep açılmasına karar verilmiıı ve 
inşaata başlanılmışbr. Kasabada 
bir tiyatro, bir park, bir okuma 
salonu ve gayet asri gazinolar 
vardır. Fırka reisi okuma salo
nunda her aqam toplanblar ter-
tip etmekte ve köylil ile zirai, 
iktısadi bahialer literinde konuş
malar yapmaktadır, Halk bu ko
napaalarclan çok istifade ettiği 
ve pek memnun kaldığı için 
okuma salonu günün her eaatin
de kalabalık olmakta. hiç boş 
kalmaınaktadır. ----Hayvan YUzUnden Bir Otom 

Viranşehir ( Hususi ) - Bir 
saat mesafedeki Yalak köyünde 
hayvan yüzünden bir kavga olmuş 
hamile bir kadın dövülerek 
çocugu düşüriılmüştfir. 

Kavgn Hedıye Hanım isminde 
bir kadının hayvanlannın Hasanın 
arpa tarlasına girmesi yüzünden 
çıkmıştır. Hasan kadının kamına 
taşla vurmuş, hamile olduğu ço-

Zonıaldakla gerli mal 6İginmiı bir ,.1rııp '"' el6iseleri Jilcen teni 
Abdullah "EJ. 

Zonguldak (Hususi) - Şehri- laylığm ve revacın en b&yiik 
mizde yerli mallanna karşı büyük aebebidir. Burada bir ay zarfında 
bir alika vardır. Hemen herkes 250 kat c Jb; • yaparak bir rekor 
yerli malı kullanmaktadır. Bu elde eden Terzi Cemiyeti ida-
ıehirde terZilerin pek büyük bir re heyetindenl Abdullah Efendi 
tesiri görülmektedir. memlekette büyük bir ıöhret 

Kumaş ve dikim parası bir-- kazanmışbr. Yerli mallarına gös-
likte olmak özere beş liraya sah- terilen bu rağbetin bütün memle· 
lan yazlık elbiseler herhalde ko- kete nümune olması:temenni edilir. 

Şehitlikleri Ziyaret 
Balıkesir Halk evi Mükem· 

mel Bir Program Yapb 
Balıkesir ( Hususi ) - Halkevi 

Çanakkale harp sahasını ve 1thit
likleri ziyaret için bir aeyyabat 
tertip etmiftir. Seyahat 9 ağus
tosta baılıyacak 13 ağustosta 
nihayet bulacaktır. Programda 
1stanbul kafilesi ile An bumun' da 
karşılaşmak ve lstanbul'lulara 
ayran ikram etmek te vardı, fakat 
lstanbul kafilesinin seyahati geri 
kaldığı için bu madde tatbik 
edilemiyecektir. Seyahate iştirak 
edeceklere Çanakkalenin cografi, 
tarihi, iktısadi, askeri vaziyetini 
gösteren haritalar ve malumat 
kitap şeklinde verilecektir. 

- -==== ====-=== = 
cuğu düşUrmştür. Kadın kasabaya 
tedaviye götUrülmüştür, fakat 
hnyab tehlikededir. Vpk'ayı mU
tenkıp kaçmış olan Hasan yaka
lanmıştır. 

Elaziz'de 
lktııat Bankasının Takip 
Edeceği Usuller Tesbit 

Ediliyor 
Diyarıbekir (liusuai) - Elhiz

deki lkbsat 'Bankası Tlirk Ano
nim Şirketi biuedarlan banka 
aleyhine bir dava ikame etmifler-
dir. Bu dava ilzerine banka heye
ti umumiyesi Diyanbekir Ticaret 
ve Sanayi Odasında top1anmlf, 
hararetli müzakereler ve müna
kaşalar cereyan etmiştir. 

Bir ikinci içtima yapılacak ve 
bu içtimada bankanın muamelatta 
takip edeceği usuller ve esaslar 
tesbit edilecektir. 
Bir Tahsildarın MahkOmiyeti 

Andifili (Hususi) - Vazifesini 
suii timal etmekten suçlu Maliye 
tahsildarı Yusuf Ef. Din muhake
mesi neticelenmiştir. Yusuf Ef. 
bir sene 3 ay hapse, alb ay 
memurluktan mahrumiyete mah
kOm olmuftur. 

Ap.tos 2 

1 
Müsahabe 

Cinayet 
Romanının 
Nevileri 

Nurullah Ata 

1 

Fransızca haftalık "Marianne,, 
gazetesinin son okuduğumuz nu
marasında M. Noel Vindry cina
yet romanından bahsediyor; böy
le romanları, sergüzeşt romanla
nndan ayıran farkları söyledikten 
sonra a aka gösterdiği tarzı da 
üç kola ayınyor: Mücrimin haya
b, mücrimin tevkifi, mücrimin 
bulunması. Kendisi bilhassa bu 
aon nevi beğeniyor ve diyor ki: 

0 8öyle eserler için sadece 
"keıif romanı,, da denebilir; çün
kü bunlarda mücrim de, polis 
de, tali unsurlardır. Onlann e a
sı, tabii bir surette izahına çalı
şilacak esrareniz bir Yakadır .•• 
Ben bunlara "mesele romanı,, 
denmesini teklif ediyorum.,, 

Bundan sonra muharrir böyle 
hikiyelerin kafaya bir ıey ilave 
etmemekle beraber insandaki 
manbk ihtiyacını tatmin enttiğin1 
zekamızı eğlendirdiğini söylüyor. 
ufnaan utanmadan böyle roman
lardan zevk alabilir veya sıkılır. 
Fakat bu tarzı peie yüksek gör
mek veya istihfaf etmek gülilnç
tiir,. diyor. 

Çok tükür M. Vindry, bazı 
meslektaşları gibi polis romanını 
göklere çıkaranlardan değil, fa
kat ondan hoşlandığını da gizli
yemiyor. 

Polis romanlanmn insandaki 
manbk ihtiyacım tatmin ettiği 
dojru mudur? Pek z.annetmiyo
rum; her hilde bende o ihtiyacı 
tatmin etmek şöyle dur un, bila
kis beni isyan ettiriyor. Vakıa 
hepainde de mücrim nihayet ha
cliaelerin tahlili ile, en küçük, 
ilk bakışta dikkati hiç celbetmi
yen hareketlerin tetkiki ile mey
dana çıkar; fakat bu nevi ro
manlarda muharrir kendisine gö
re bir manbk icadına mecburdur. 
Asıl mücrimi kariin keşfetmeme
si li.zımdır; onu sonunda polis 
memuru bulacak ve nasıl buldu· 
ğunu, kendisini bu meraklı keşfe 
göfuren muhakemeyi anlatacak
br. Tamamile mantıki olsaydı 
karilerin de, hiç olmazsa bazı 
karilerin de bulmalan lazım ge
lirdi. Bazan kariin de bulduğu 
olur· fakat bu hadiseleri tahlil 
ile değil, en umulmadık. kim e
lerden şüphe etmek şartile olur. 
ÇünkU cinayet romancıl. nnın 
usulü budur: Daha başlanğıçta 
asıl mücrimi en masum kimseler 
araamda göstermektir. Hatta 
bazaıı asıl katil, maktulün ken
disi veya bu işi tenvire ur 
polis memurlanndan biridir. Bu
nun için polis romanları daima 
bir hile üzerine kurulur; muhar
rir kend~ manbğımn kuvvetini is
bat atmek iıter gibi kariden, 
vakanın keşfe asıl hizmet ede
cek unsurlarını gizler. Kari ile 
adeta alay eder? Bunun neresi 
insandaki manhk ihtiyacım tat
min eder Bir tarafta mücrimi 
anyan muharrir, öbür tarafta 
muharririn hislerini an yan kari ..• 
Polis romanlan kadar muharrirle 

karii birbirinden ayıran roman 
nevi yoktur. Polis romanl nmn 
asıl mücrimin hayatından bahse
denleri güzel olabilir; fakat bun
lar, Dostoyevski'nin 44 Cürüm ve 

C ' u L'b ceza " sı, arco nun omme 
traque ,, si gibi aadece psikologia 
romanlarıdır. 



[Siyaset Alemi l .. 
Irk Nazariyesi 
Ve 

,,Yahudiler 

BABICI 

Silihları . -

TIJ.IB&fLAB 

Bırakma işi 
Alman milli aoayiıllst hilk6metl ve 

fırkasının Yahudilere •e Y ahudillte 
kartı aldıjı vaziyet dünyama .kolayca 
içinden çıkabilecetl bir mesele de
lildir. Irk nazariyesini kabullenen •• 
Yahudileri kabniyetıiz Semit ırkın· 
daa addederek vatandqlıktan bile 
llbt eden· bu yeni nuariyedler, aki
delerine mlatik bir tuuupla ballan• 
dıldan lçincllr ki duama baW pçle
tiyw. Almanlana Y alauclUere kaJ'fl 
tertip ettllderi · boykotajıa hqbca 
•lrettlbl olan Strelcber, mD1I DUJO
aalizmia Y ahuclller Mkkmdül te
l&lddalnl tlJI• .............. 

M. Henderson Konferansın Müsbet 
•• 

Neticeler Vereceğini Umit Ediyor 

•- l>Gtm• cletlJ, ntuUt ta -. 
tft. Sadece miufir. Fakat pbaacl 
laiaafir. Oalar aamuaklru• bir •
rette ticaretleriDI yapbkça kl.mae aea 
Pbrnuyacaktır. fakat bir Yahudlnia 
be,az ırka mennp bir imla .okakta 
P.me.ine bile taıaammll edemeyiz. 

u .... m. henlis Mldarmda alma
eak tedbirler tlı•UD kalm•ı dejildir. 
Kenclileriadea her tilrll Yatandqlık 
baldwu alacak " k ıuretle Se~ 
ıriwu Ari ırkla kanpıaktan menede
cetiz. Bizce W.. ve fea uhamıda 
tihret kaıanmlf hiçbir Yahucll yok
tur. Dualar, bqluılarmm fCSbretlerl 
herine oturmut birer makallittirler. 
Ayniftaya n Hayn•':rl de bu zOm· 
reye aokabiUrıfai&.. 

Alman milli ıoqaliatlerluln Ya
lıudUer hakJundald bu kanaatlerini 
l'lnllktea IOllftl lnu•htua prlieditl 
idclluı- inanmamak mlalriba ol
•llJOI'· - Stireyya 

Çok MUthl• Bir Y•nıın 
UJ 1 - Morkon Barol'da AY111-

puma en blyik pamuk cleposa olan 
bir antrepoda pamuk balyeleriaia ıamp 
kazman yilzGnden mütlıif bir yangın 
çıkmlfbr.. itfaiye büyük bir rayretle 
çalıf maktadır. Zarar kırk milyon fran
• seçmfttir. Aatr6poau ~ v.• ils 
•ltehaniJc kiprü flkip )'ıw.t.;p. 
Aatrepoc&a 7 milJOD kilo ajtrhflada 
23 bin balye pamuk vardı. a..ı. 
J600 •etro marab._ hir Alaa itwal 
ecH,ordu. 
AMerlkaclll ikim GarlbMI 

Ne.yorlr, 1 - .._.. futma
...... ......_ .. ldba ....... olaa 
.. llcalıı: ...... prkta lark kftl• 
111•6- 1ebeW,et \WP'ittlt· Yahu& 
Nnyorkta cm ldtl ....... Termo
metre, l'lllMe 38 dencecllr. Moata
nada berk .. katbk .lltlNlerini JfJ• 
aittir. , 

Loaclra 1 - Silahlan bırakma 
koaferaua rem iL Heaclenoa .,. 
P..U, Roma, Berlla MJahatind• 
ballıe•erek demltffr ldz 

· - Seae _. ... ....ı d4W.n 
., ...... ...,. ........ it ..... 
ler .......... •a'Rn ..r. ~ 
eaı...U Amapa .ı,..t .-.ı.n • 
... ,,.. - art llOlda ........ e ... 
rilftlm. llalaata,..._ .. - dlrt 
aok.._ lldll llerWe mutat.il 
olftldanm ........ 

Diler taraftM .U•W•n luakma 
koaferaua •Pi•••- enet iL Hen
denoaa Odacl bir 187ahate çıbcafl 
ve Amıpa nlummcla bllylk bir rol 
OJlllJUI V U'fOTaJI da dJaret eclecetl 
zannedilmektedir. 

M. Hendenon parlamentoda mu
halefet reiıi olan M. Lamba~ ye
rine ıelecek, fakat aiWalan btrakma 
k~ald ftlifeaial bvakmı· 
yacakb.r. 

Amerlk•• lldaaadl 
K911unm• 

Vqlnfton, t - Milli kallwama 
idareal, petrol muataUilleriDe bir 
proje verm~tlr. Projede, memurlar 
haftada 45, ltçiler 36 ... t çahfacak
lardır. Aasart lcret saatte 35 - 40 
aeattir. 

Vqiastoa, 1 - BGtiiD patronlar 
7enl it kaauauaa hareketlerini uy
dunallflar Ye bet l(iin)iik Ye kırk 
saatlik it haftasını kabul ebnitlerdlr. 

Bankalu memur ve mllatahdemlerl 
ıendllunaın reiıl, Cümhur Reisi 'M. 

' Ruzvelte '(Önderdiji bir telgrafta 
ikbaadi ve mali kanun ahkimım 
tatbik -..~ ......... ~ .......... 
•ethllılill : ......... ? ( '5lll,; 

s .. d•b...wa...• ..... ~n1ı 
plamma buıka memur " ·~ 
deınleri.De tetmil ec1ıı..e.ı lçlD ......-. ..... ~~--

Yetil beytlk aobllye. elbi8e. ~ 
eekl,..ek ............. .. 
ima ....ı llaftaaaa ve ea J1bek 
6aetlerl ....... ...,. edecekJerdjr. 

811' Kotu· Rekoru 
Toroqto; 1 - F"udaa.ıı,.L kopeu 

KomOMD 20 mD ııss yarda meaat. 
yi Ud uatte k.,.....lr yeDI Wr .ıe.,a 
rekora yapllllfbr. 

Dlakllerla Bomaaı 
F.debi Roman 

------- Burhan C•hlt 31 

Vergi topluyor. Memur azlediyor. 
Kartuuıda devlet memurlarım 
tir tir titretiyor, llODra artık isti
rahat lsaketmit bir derebeyi gibi 
lstanbula plip Aya daireaindeki 
m•bma lmralayor Ye btddimet 
erkinuada hlrmet ve iltifat ,a
rtıyor. l,te · ,..._ . lataade (Ada
let, Miiaavat)lk·'helerlai. laakke
den bir hOkimetia A.,.. uq. 

Meb 'uslana bunlardan farklı ol
.tutunu zannetme.. 

Bilmem naaıl bir zihniyetle 
ittihat Ye Terakki memleket içinde 
halka daima tepllüp eden serger
deleri eline alıyor. Bunları laima
ye ediyor. Meb'ua yapayor. Hal
buki bu· adamlar her saman için 
bir tehlikedir. Çllnkn bir tarafa 
luunbam torolop diyor, bir tarafı 
ela baıp kavunıyor. Her lıiilai
.eı deiifaaeaı 01U1D nlfuzuau 
•tbalJW. · Çhka real plea 
•ık6met te -- laınetindea 
lltifaderi ... , ., •• 

eu..ı,..., w ...... .... 
Yeti.o.._~~. 

O miitegallibe. o aeraerde cle
Dilen zümre hilkümettea himaye 
SirmeM ne ballan bAflll& beli 
olur, ne de blklmot memurlarım 
uşak ıibi kullanmaya .cel&fet 
eder. 

Ne iae fU Anadolu ~yahatim 
bana birçok pyler aptiyor. 
Anlıyorum ki bizim lsbmb.lcla 
göklere çıkardıpmz iulrrllp mem
leket içinde yaprak bile kımıl
datmmıı. f.lld la.-am eski taL 

HlikimetİD wuiyeti de ıarip. 
ittihat n T .dld iktidar 

I..!?-!- 1 eti • !l!l-l-..:..ı..- kad mevlWlllll aı nı ........ llKI ar 
tatbğı için artık yeriai bırakmak 
niyetinde detiL Memlekete llizmet 
ettikten tonra onlardaa kim 
fikiyet eder. Fakat İl lyle 
değil. Bizde bik6met adamlarmm 
daima J.amlclıldan bir aokta ..... 
Birçok valtlerle it bap- ıe
liyorlar. Baalana çop ... ,.... 
ibaret kalıyor. Qialdl memle
ketin ,...... i;ia daimi. Wr 
....,..a.ny&.T-'il~p 
1m1ı1or1ar. o.... ...... 

Avrupalı köleleri - 19J3. 
o.ıı,F..z,..... 

Hindistanda Sivil İtaatsizlik 

Gandi Ve Müritleri 
Tevkif Edildiler 

danmıya bqlıyor, laaft tleiifiyor. 
Hani hilrrİJetia ilk ı&aleriacle 
Aydm, imar tarallanaa _,abat 
edea iki .... ...... ka,.ı.n
mıfl•rdı. 

Ha& kmdileriDi istipdattaa, 
zullmden kurtaran iki komiteciyi 
el &atinde ptlb'm6fler, araba
maclu atlan çıkarıp kafalaruu 
boyuaclunıp .okmntlardı. 

Halle .evpi bayledir. Kendi
ne iyilik edeni tiklere çıkanr. 
Fakat aynı halk bir gtln plip 
bqıada ·tapdıimı · yerin dibine 
IOkana .ew.I mahakblr pdı:r: 
Halk Oımal ye itfal edilmİftir. 

lfle ittihat " TeraMrm. .a
ziyetl bucm. Balba wıharebe-
linclea ...,.. it '-tan• 18Çtiier. 
Ve 1nr _,_ clalaa ilati,ath olarak 
bitin ka,nderile hnkfimeti ele 
aldalat. V.W siyul bir inkılip 
proıram1an -.makla beraber 
memlekette bir ( kılik ) idaresi 
başladı. . 

Y almz it batındakiler artık 
biirriyet, adalet ve mlsavattan 
bahlebneZ oldular. Zaten bunu 
Fransa iakılibmı )'8ftm yamalak 
okumuf komiteciler İfe elli ver-
mek için çıkanmtlardı. lnlaill>m 
amdeli pi pı1nea ba iç kelime 
1.... ,.... umduldu.. Halk 
......... beklediii eeıleri fire
_,.. klltL 

ı 
büyük otomobillerle, rece yan11ndaa 
ıonra Gandinin kanıile otuz iki mev• 
kuf buraya getirilmiftir. 

Mütaceliyet uaulü tatbik edilecek 
._ hep mnlaafl. JM,pi....ıe •• 
......._. edilecelcl..ur. · · · .~ · · 

BombaJID bllttbııma ................. 
Elfbr. 

Poao l - Gaıadl al.O lt....,.p 
deYUI ebnemek " toJürdea a,...ı..a
mak prtDe taWlye . edflecektlr. Ba 
emre itaat etmeue Ud .ene lutp1e.U. 
19Cektlr. 

Bir Olum ··· · 
e.ım ı - BerRaclelU ........ 
~ nW .lfao llelmet Na& 
Çelebi bir ırmakta ,.._.,. ........ 
bWeabire kalWae ba hAcuma aeti
cuiade llmGftlr. 

Hallan k&smai pek acıdır. 
Belli olmaz. Fakat bu ayle donuk 
bir kildft6r ki ODU İf b~ 
kiler derhal hisaederler. Halk 
tabakalan adeta : 

- Beni niçin alclatbn 1 
Der ıı"bi durgun fakat çok 

manalı bir stlkônetle bqam çe.i
rir. Bu çemif hllk6metia manea 
illmi demektir. Hllld\metle balk 
aruma bu IOğuldak pince lıalk 
laer teYclen evvel llrkmiye bqlar. 
Halbuki bllkiimet te ayni eadife
declir. O da bu kiisküa halk ta
bakalannuı kendisine dtifllWl ol
duğunu zamıederek tetiktedir. Bu 
vaziyet bir kere meydana çaktı 
mı lalkamet mevkini byhetaae
mek için en ktiçlk memura bile 
dört el ile aanbr. Kendiaine mu
halif adam peyda etmemek için 
rezaleti, suiistimali anaka ~ 
lan bile himaye eder. Meb._ ln
tihap~n yavaı yayq ayni aclam
lann tayhıi tekline girer. 

Halbuki ba tım•mile yaıilış bir 
glriişttır. Yanbt taktiktir. Hüldi
met halktan korkup memurlanna 
tutunacak yerde hallu kendisine 
~P k~diai h~a yaklapp 
karşalıklı b11 emmyet kaıan .. 
d .ha iaabet eder. 

HnkUmetin halka ka,... me
muru tutmam aradaki ....._ 
.. Wr kat ... artbnr. Çla-

[ · Gönül /~leri ] 

15 Yaşında 
Bir Kızla 
Evlenilir Mi ? 

"21 yapndayım. 4 •J enel 
15 Yllflnda bir laza rut ıeldim. 
çılımca seviftik. Fakat tim
di kızı Ankaraya g6ndermek 
istiyorlar. Biz razı değiliz. Nipn
lanmıya karar verdik. Kaan
cım fena dejildir. Fakat uker
lifimi daha yapmadım. Kız beal 
heklemiye l'UL Fakat Ankara 
meselesi ikimizi de .......... 
yor. Ne yapalım? 

~ Kemal 

Oilum. bir defa ıs , .... 
bir kızla ~ o .... 
çocuktur, •evmek anilmek aeclir 
bilemeı. Hele ew kaduu ~ ola
maz. Sen de daha ukerliiW 

Km -!1 •• yapmam11•• 1111eamm Yer-
miyeceği mab•ldr.ktır. Anbra
J• gitmeaine ele mai olmelır 
dojru dejildir. Madem ki im 
beklemi7e ruadır, o Ankara,. 
gider, 1e11 ukerlijiai ,..,....... 
Maniler kalkınca evleniniaiz. 

• 
Konyada Ceyhan Beyeı 
Kıza mektup yumak tehli

keli teJ. G&derinizle meramını11 
anlatamıyor mmmz? Yalnız beıa 
dllfllncenhi heyenmiyorum. luaa 
Konya gibi bir yerde bir imla 
yalnız ellenmek ve h0tca nkit 
geçirmek için seviyor g&ibıme
melidir. Orada bayle bir hare
ket kızm blitln istikbalini mala· 
vedebilir. Yalnız kendinizi cll
ıtınmeyiniz, bu kadar ho:tP• 
olmayınız. 

• . ~ 

Şiflicle il. N. J8e;re: 
Daaı, ..... IUçbir yeriDde ..... 

jikolo ;rqayarak taW ,.,... 
...... l.t.ctijiwiı ..,.. .... 
jikololalı derler. Bir Tlrk '* 
ciae blyle bir .., , • .,..,... 
BIJle bir .. ,. nza ol••lrt.•-. 
ai1eaizle ...... ,. çabtmalr el
bette daha u izzeti aellll lana 
bir harekettir. 

HANDITEVZI 
~ 

ki hlklmett• himaye .... 
memur perv•zca lıaDQ ezmek
ten çeldmnez. Tabii hlkametler 
blyle zayıfladaJdanm hİuettilderi 
p matbuab da kıalawak etme,ı 
maahn•zlar. Gazetelerin m8bt-
jmm, hlkümetin de kenclİIİlll 
tuttatanu ı6ren memar ... 
çekialneden lWb elaman attım. 
Netice itibarile bu halla hlkl-
metten bir kat daha uzaldattanr. 

Cahil ktiçtlk memur hllk6-
metle ballan arasuu bozan bir 
kara kedidir. Halk o memura 
karpamda hllk6metin ti•ali ola
rak siriir· Onun her yapbiun 
lılkimet ,.pb •nned•. Kıamea
cle l»iyledir. Fakat la&ldhmetia 
UJDumi lliyuetini kavrama1aa 
zayıf, aalayıpu. memur Japbjı 
haksızhiuı ne derin •killer btrak
tıimı icfrak etmez kili 

Hele köylü kartwacia hlki
metia timsali olarak jandarma 
ile tabsildan g6rlr. B.m•• 
meliike olsalar kaylnp Azrail 
g6rüntir çiinkll biri ODll ukenı 
almaya biri de 'PU'UUU kopaımap 
gelmİftir. 

Valbual adzim Refit ink.lip 
diye latanbul sokaklanada bir 
eyyam akiller ı-.ım. feryatlar 
_. boiahıp gitme, •ı11•ti7ete 
parlameDto, hlrriyet ... ... 
atalara ... b'" ...... ... 
dile..._... lraJ1ııel ... ..... 

4Ar'• ·--· 



-==--!..-.Sayfa l!iı;X l- .. 

:ı Dünya Hddiselerl r 
Horlama 
Hastalığına 
Dair ..• 

Bundan b:r müddet evvel in
Bir Kadın giliz gazetelerin

de bir kadıncağız 
Bir Fergat- bir feryatname 
name Neş- neşretti. Bu kadın 

retti yeni evlenmiştir. 
Kısa bir hastalık geçirmiş ve bu 
hastalıktan sonra uykusunda hor· 
lamıya başla .11ştır. Halbuki has
talanmadan evvel hiç te böyle 
bir huyu yoktu. Bu hadise, onun 
kocasile arasını açb. Adeta ay
rılmaları tehlikesi başgösterdi. 
Bu kötü huydan kurtulmak için 
birçok doktorlara baş vurmasına 

rağmen bunlann hiçbirinden bir 
netice hasıl olmadı. Bunun üz.e
rine biçare, gazetelerde, yukarı

ya kaydettiğimiz şekildeki feryat
nameyi neşretmiştir. Kadıncağız, 
bu mektubu neşrettikten sonra 
birçok mektuplar almıştır. Bo 
mektuplar, kendisine türlü tavsi
yeleri ihtiva ediyor. O da, bunlan 
yine gazetelerde ilin ediyor. Fa
kat aklma yatkın gelen tav
siyelerin hepsini tecrttbe edeme
diği için, vardığı neticeyi söyle
miyor. Fakat şu garip tavsiyelere 
hedef olduğunu anlabyor: 

Bir mektup sahibinin tavsiye
ai: Yatarken burnunuzu tıkayın 

ve bir miktar gliserin için. 
Bir diğeri : Ağzınıza bir yu

dum petrol alın, bir dakika tu
tun, sonra gargara edin. 

Bu tavıiyede bulunan adam 
yetmiş beş yaşında olduğunu ve 
ilicmı birçok kimselere tavsiye 
edip istifade ettirdiğini kaydedi
yor. 

Bir başkasının mütaliası: Bur
nunuzla teneffüs etmiye ahşm. 
Ta ki uykunuzda horlamayammz. 

· Bir batka tavsiye: Gece ya
tarken ayağınızı hardallı banyoya 
koyunuz ve ilihiri .. 

Kadıncağız tecriibelerinin ııe
ticeaini ilin ederse-ki edeceğini 
Yade diyor. Biz de karii erimize 
arzedeceğiz. 

1 * 
' Bundan bir müddet evvel 

Amerika Cumhur Reisi 

1 
Bir Masraf M. Roozveltin fik-
•• 

/ 
• irJerini Londrada 

mese esı ki Amerikan he-
yeti reısme bildirmiye memur 
edilen saray müsteşan M. 
Moley'in Londra seyahatı mü
nasebetile garip bir vaziyet 
hasıl olmuştur. Çünkü bu zahn 
ve beraberinde götürdüğü gaze
teci Mister Svop'un masrafları 
meselesinden, heyeti murahhasa 
reisi ile Amerikan hazinesi ara
sında ihtilaf çakmıştır. Amerikan 
murahhas heyeti için hükumetin 
verdiği tahsisat 50 bin dolardı. 
Fakat M. Moley ile beraberin
deki gazeteci müşavirin masraf
tan da 3000 küsur dolar tubnut
tu. Bu paranın heyeti murahhasa 
talıaiaatından mı, yoksa ayn bir 
tekilde mi verileceği tereddüdü 
mucip olmuftu. Maamaflh mese
leyi esa11Ddan halletmiş olmak 
için heyeti murahbaaa reisi M. 
Cordell Hun M. Moıey•in masraf 
puslaaını htikümete iade etmiı, 
Heyeti mnrahasa emrine verilen 
masraf tahsisatına aokmallllfbr. 
Hadise, umumi bir hayret uyan
dırlDlf ve M. Cordell Hullun fikri 
sorulduğu zaman şu cevabı 
vermiftir: 

"Bizim paramız bize bile kafi 
ıelecek miktarda değildir. Nere
de kaldı ki resmi ip olmıyan 
kimaelerin masraflarına dayana
bilelim. Nereden isterlerıe ora
dan bulsunlar, fakat bizim tahai
aatımıza ilif mesinler. 

, ,L &ON POSTA 

Böceklerin Aleminde 

Bir Arı Kovanı ile Bir İnsan Cemi
yeti Arasında Hiç Bir Fark Yoktur 

Amele •rıl•r, laöcreleri ~•parlcen., •b lcıamı ~. miiatalcbel lcıralir-1.,.. .. 11. wririn 

Arı ve karınca gibi bir arada 
yaşayan böceklerle biz insanların 
adetlerimiz arasında büyük benze
yişler vardır . . Meseli bir an ko
vanı ile bir köy veya kasaba hal
kının yaşayışı arasındaki bu ben
zeyi~ insanı şaşırtacak kadar bü
yüktür. Her ikisinde de öyle içti~ 

mai müesseseler görülür ki her 
sınıf halka, salahiyet ve vazifele
rini bu müesseseler tayin eder. 
Aramızda göze çarpan sevgi ve 
düşmanhk tezahürleri. aynen an 
ve karıncalar arasında da vardır. 
insan cemiyeti ile bu nevi bir 
böcek cemiyeti arasındaki başlıca 
fark ıudur ki bir b6cek cemiye
tine hakim olan anane ve adet
ler değiımek bilmez bir surette 
o cemiyetin hayat seyrini tayin 
ederler. Umumi an:u ve iradeler 
her türlü ferdi teşebbüs imkin
lanm ortadan kaldırmlıfbr. Şu 
şartlaki bazı iptidai cemiyetlerde 
olduğu gibi, umumun münasip 
görecegı zaman ve vaziyette, , 
cemiyetin bayaboa yeni bir isti
kamet verilir. 

Bu, bir nevi "hükümdar de
ğiştirme., hadisesidir. 

Malüm olduğu üzere her arı 

kovanında bir "Bey,, vardır. Biz, 
yanlış olarak bu hükümdara 
"Bey,, deriı. Hakikatte bu bir 
"Hanım,, veya "Bir Kraliçe., dir. 
Çünkü bu kovan hükümdarı dişi-

dir. Kovan sakinleri, bazen çok 
ihtiyarlamış olan bu "Kraliçe" yi 
değiştirmek Jüzumunu görürler. 

Bunun için epey evvelden ha
zırlıklara başlanır ve birzat deği
tecek olan kıraliçenin kendisi de 
dahil olmak üzere herkes, el bir
liğile bu mes'ut hadisenin bir an 
evvel vukuunu temin etmiye çalı
tır. Çünkü ite yaramıyan bir 
kıraliçe ile bir kivan yaşayamaz. 
Hele loraliçesiz hiçbir an kova
nına bayat hakkı yoktur. 

Çünkü her kovanda, günde 
birçok zayiat vardır. Bu zayiat, 
bilhassa kovanın amele anlan 
aruında vukua gelir. Bunlar, 
dışarıda gıda tedarik ederlerken 
ya düşman tecavüzile mahvolur, 
yahut yollarını tatırır, birer kö
şede kalırlar. 

işte bunların boşluklannı dol
durmak için kıraliçe her gün bin 
kadar yumurta yumurtlamıya 
mecburdur. Bu yumurtaların be-
heri, umumiyetle altı köşeli olan 
balmumu höcrelerine konulur. 
Amele arılar, dııandaa aldıklan 

gıdaları ptirir bu h6crelerdeki 
rilfeymlere verirler. On altı flin 
sonra yumurtadan an çıkar. Fa
kat bu an, kemal bulmuş değil
dir. Çilnkü gıdalandmlmıya baş
landıktan bir müddet sonra gıda 
miktan azaltılır, bu suretle hay
vanın inkişafına had çekilmiş olur, 
ve çıkan hayvan, bir amele an 
olarak meydana abhr. Çünkü 
kesilen gıdası, icabettiği derecede 
neşvUnemasma imkan vermez. 

Bir arı grupu, geni kovana girerk n 

Eğer kovan halkı kraliçelerini 
değiştirmeye karar vermişler ise, 
o takdirde bir kaç yumurtanın 
gıdalan kesilmez, bunlara tam 
kalori verilir. Bu sayede rüşeym 
büyüdükçe alb köşeli höcrenin 
kenarları yıkılarak riifeym sıj'a
bilmek için höcre genişletilir. ilk 
çıkan kraliçe derhal faaliyete 
ıeçer, iktidar mevküni ele 
alır, kendisi gibi birer kıralıçe 
olmak üzere yetittirilen, fakat 
henüz kabuklanndan çıkmallllf 
olan diğer kıraliçeleri 6ldür0r. 
Bu kıtalde, ona, kovanın· amele 
anlan da yardım ederler. 

Bundan dolayı, kovan sahip
leri, ellerinde ihtiyat " kraliça 
an,, bulundurmak için kovanın 
vaziyetini gayet dikkatli bir au
rette takip etmiye ve böyle bir 
kıtalden evvel müdahele ederek 
anları ayırmıya mecburdurlar. 

An kovanlannda, diğer mü
him bir hioise de, bizzat kraliçe 

anların bUJ tqebbtıalerindea 
ileri gelir. Bunların faaliyetleri· 
ne, hergiln meydana getirdikleri 
yumurta miktanna nisbetle kova
nın umumi vaziyeti dar gelir. 
Sahayı genişletmek isterler. O 
zaman, bir kısım anlan başı
na alarak başka bir kovan 
kurmıya teşebbüs eder. Maamafih 
hareketten evvel, geri kalan ko
van halkının kıraliçasız kalmama
sı için, harekete hazırlanan grup, 
başta gidecek kıraliça olmak üze
re lazımgelen faaliyete girişirler 
ve yeni bir kıraliçe meydana 
gelmeden hareket etmezler. 

On alh gün höcresinde kala
rak tam nemalanan laraliçe, dün
yaya pzlerini açar açmaz derhal 
bir bal ayı 1eyahati yapar, d6-
nlfte, kovanın idareıine vazıyet 
eder ye beş Hile, bu vazifeyi 
prlr. Bu müddet zarfında her
gtiıı bin yumai'ta yumurtlar. Bua-

l lann bir loımı erkek, diğer kı11Dı 
eliti anlara hayat verir. Bcı sene
nin hitamından sonra yine kovan
da yqamak hakkına malikse de 
1altanat değişmesinin önüne ıe
çemez. 

Hitit Müzesi 
Ankaradaki Yeni Müze 

Çok Zengin Olacak - -
Ankara, 1 ( Hususi ) - Bir 

mllddettenberi profesör Eğl ta
rafından planlan yapılmakta olan 
Ankara müzesinin inşasına önli
mlizdeki ay içinde başlana

cakbr. 

Verilen malumata nazaran, 
yeni müze 20000 lira tahsisat ile 
yapılacak ve sırf Hitit eserlerine 
tahsiı edilecektir. 

Balıkesir' de 
Yerli Mallarımız için Bir 

Sergi Açılıyor 

Balıkesir, 30 (Huıuıi) - Yerli 
mallar .ergisi Ağuıtoaun yir
misinde açılacak, 3 Eylüle kadar 
devam edecektir. Sergiye mem
leketin her tarafındaki müeaseae
lerimizin iştirakleri için btiyik 
kolaylıklar gösterilecektir. Aynca 
diğer ıehirJerimizdeki balkın ser
giyi ziyaret edebilmeleri için 
tenzilitli tren aeyabat1U1 temin 
olunacakbr. 

.. 
$ 

lrki Ve Yeşil Hilfıl 

• 
ikinci Reisin Son 
Neşriyat Hakkın
.da Fikirleri • 

Cümhuriyet gazetesinde Yu
nus Nadi Beyin şarap müsalabası 
diye amlabilecek başmakalelerini 
ben de okudum. Bu vesile ile 
Yeşil Hilal Cemiyeti namına yıl
başı gecesi radyoda verdiğim 
konferans hakkında yine Yunus 
Nadi Beyin yazdığı gayet tasvip
kir başmakaleyi habrladım. O 

·makale biltün içki düşmanlan 
üzerinde ne kadar müsait bir 
tesir yapmıştı. 

Şarap propagandası ve içki 
düşmanlığı meselesine gelince : 
Tttrkiye içki düşmanlığının pek 
uzun olmıyan mazisinde bir aralık 
mutediller grupu teşekkül eder gibi 
olmuftu. Malümdur ki dünya
nın birçok yerlerinde de 
kat'iyet ve mutedil içki düşman
lığı taraftarlan vardu. Bizde de 
f&r•P ve biraya m&saade eden 
ve munhaaıran rakı clilımanhğim 
temsil eden bu grup o zaman 
kongre intihababnda eberiyet 
kazanamallllf ve kat'iyet taraf
tarlan heyeti idare tqkil etmi~
lerdi. El'an ela 6yle gidiyor. 

Hakikat pdur ki % ıs alkolü 
havi olan tarapla liakal %40 - 50 
alkolil havi olan rakı ve ağır 
içkiler arasında mnlıim farklar 
vardır. Biz buna ehveni ter diye-
biliriz. Rakı yerine bira ve şarap 
içilmesini tercih ederiz. Fakat en 
büyük emelimiz hiç birisinin içil
memesidir. 

Fransız Nıwrlannda şarap 
propagandası ıekilleri ve tuzlan 
yeni değildir. Geçen sene Franaa 
aeyahatimde aabık Maarif Na• 
zınn botlln leyb mekteplerde 
genç genç çocukların bile muhak
kak praba alıfbnlmalannı iate
mifti. Fakat muvaffak olamadan 
düftii. 

Tilrkiye bağcılan için en bii
yiik istikbal meyva propaganda- : 
11118 ehemmiyet ftl'llleldir. Artık 
prap propagandasının modam 
geçtiğini gören Fransızlar da 
meyva meaeleaine çok ehemmiyet 
vermiye bqlamışlardır. Yine Fr._. 
ıada bundan bir buçuk ay evvel 
toplanan ve iki yhe yakın muh
telif memleketler murahhaslannm 
ittirak ettiği beynelmilel meyn 
kongresini bizzat Fransız Reisi
cümhuru açmış ve kabineye men
sup iki nazır bütün kongre müd· 
detince gayet ıılo bir aurette 
alikadar olmuşlardır. 

Yeşil Ililil lkinci Reisi 
Doktor 

/brahim Zati 
- --======== 

Yeni Neırlgal 

TUrklY• Turlng ve otomobll 
kulUbU mecmuası - •• 'l'ürkiyede 
eski eserler ,, isimli :şayanı dikkat bir 
yazısı ile Tenımuz nüskası çıktı. 1 

latanbul Ticaret ve anaıl 
Odaaı mecmua•• - Ayda ir çı· 
kan bu mecmuanın haziran nüshası 
intişar etmiştir. Fiab elli kuruştur. 

Deni• mecmuaaı - 45 inci 
yıhnı idrak eden ve her tiç ayda bir 
intifar eden bu mecmuaıwı 329 numa· 
ralı nüehaıı çıkmıştır. Fiat.l 20 ku· 
ruştur. 

Vefll Tire - Tirede çıkan bu 
mecmuanın 31 inci sayısı çıktı. Fiatı 
10 kuruştur. 

Az•rbaJc•n Yurt Bllgl•I -
Bu aylık mecmuanın haziran niishuı 
c;ıkmışbr. Fiatı 20 kuruştur. 

Sıhhat •lmanaıı - Kıymetli dok· 
torumuı Mazhar Osman Bey tarahndan 
tertip ve neşrolunan bu eser 1186 sayfa 
olup fiati 8 liradır. Doktorlu&run her 
şubesine ait yazılar ve doktorlanmızm 
resimlerini havidir. 933 senesi Sıhhat 
almanağı müt&leaaı şayanı tavai~e bir 
eserdir. . 

KooperatH - Her ayın on beşm-
de çıkan " Kooperatif ,, mecmuuuını 
].i üncü l&Jlll da iyi bir tahıla pe'6 
zengin yutJaıla çıkmıftır. 



~ Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lı..nur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

iNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Denizde fiden bir tren : Ameribda 
Cenubi Mami"de Florida'nın tark aa .. 
bilinde tren karadan çıkar Ye küçGk 
Florida adalan zencirini takip ederek 
denize airer ve 150 kilometre kadar 
deniz içinde yoluna devam ederek 
Key Weat tehrine Yanr. Adalar biri
birine köptnlerle bathdır. Bau yer
lerde kara hiç •arilamez. 

Afribda Beçu
aaa kabil-11lnde 
kadmJar kalple
rini qk pyta
nma kU'fl ko
rumak ~in l'Ö
tG•lerini W,le .......... 

Almanlann methur Krup fab
rikuı miluıüi M. Krup bütGn 
bayabnca ziyaretçilerini tartbr
madan kabul etmemiftir. Bir 
ziyaretçi •eldiiti uman kapııı
ma yanuada bphdu terazide 
tartılar, ondan aoor• içeriJ• bı
ralohrdı. Krap 1907 de clldG 
•e 300 1aDyo• Uralık bir Hnet 
baraktı. 

Şarap 
Fıçısı 
Bir Kilise 

Şu Garip Dünyada Olanlar 
lılc 

Hllcd.-•I 

~~~~~~~~~~ 

lnıiJterede bir aaede poata· 
nenin clajltbp mektup milrtan 
alb buçuk milyar, taahhltll pa
ket 158 milyondur. 

Dünyanın en garip kiliaeai 
Kalifonüya'cla Aiti klJlncleclir. 
.... ............. llpla. 
ımclaa yap•l••F· 

Kiliae enell Wr prap dlk
lw.a olarak ,..,...... fakat içki 
Juak eclildikt• IOlll'a kiliaeJ• 
.. nilmiftir. 

Şimdi tekrar ..... , ...... ,.... ...... 

lngilterede Glukovda Ander
aon iuıincle biri denizden çıkınca 
deniz ıamlt;ti ile vllcudü arum
da 1ert bir teyin dolqmakta ol-
duiuna farketmif, ve bunun bir 
uabmru oldujuna ıarerek yaka
laJlftl'llÜftir. 

~ 
Avuatralyada yengeçler yl

dnden balıkçılar ipiz kalmıt· 
lardır. 

Filhakika Fılip limanını yen
ncler .... edeNlr b•hkllln im
b"'.etmltıler "" •s••ı-ı'-a it ba
~- Yanc:ler cleals 
dibinde OD aantiJDetft '•hnlap 
ela bir tabaka tef)dl ........ 

.,.. 
Doktor Kucm iamiDcle biri 

altla vaat••le dimaiımm llç
- için P•choatalarlopl fbDa-

....,,.,,_.ld .. rip ,,.,... ı.,Jdr etil· 
ı. .,.,.,,.. iuıl•n 

Jf....... ...... ,,,,,,..,,.. ... intll· 
a.. ....,_.,_ cealı kql•mhl-

nometre isminde bir alet icat 
etmiftir. 

"' Rıular Nasıl 
r almar y apıgorlar? 

Amerikada bulutlan patlata
rak yağmur yaparlar. Raalar bu
nun yeni 7olanu bulmutlar. Ha
vaya iki balon çıkanyorlar. Bu 
iki balon aruında delikli bir 
tllbll vanbr. Tlbb bir acu da 
yere kadar inmektedir. Yere ine
nin delijinden pkan su çıkarıl
makta ve dikçe 

.. 
Montreal pbrincle komplan

nm fiklyeti berine polia bir ka
dının yatak oclamada tabarriJat 
yapmaya mecbur olmq ve odada 
kafealer içinde SOO 11çan bal
muttur. 

* Almanyacla ldlileleriD orida· 

.... ••••• llt taW ....... llm • içia klmep m ........... m • 
ftJ'IÜÜa ,.... oaa ........... 
bir.., ahr. 

Soa ......... ..,... ..... 
liri vermek latemiJ• ' ....,_ 
kiti clhlleıt.i terketmiJ9 .... ............ 

Dünyanın En 
Garip Müzesi .. /•telN/, ........ L.j.,. ...,.,_.ldeıllr. K.ı. .. 

.,.. illi ..,,., ...., ... , • .. ı.JdMlr. 

., 
Bu Sa_qfada 1 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

50 bin parça
m bulunan bir 
kitilik baado. 
Bunu Albu 
Nelqa iamin
de biri 33 ae
nede yapmıf
tır. Ancak 
kendiai çala
bllmektecfır. 

Dünyanın En 
Pahalı Otomobili 
Kimde? 

oa.,- ea .,. ..... otomoWI 
.... Şet ............ .. 
••• ., .......... 11 ...... . ... ... " .......... . 
•lcen..tta rar'-P· . ........ -.... .., .. 
~'"' ... ..... 





ITTIBAT VE TIBAKKt' 
Her laaklcı mah/uzdu,. - Naal floltl• ? .. 

ıki;~i-i~;;;-N;: 101 
Nt,.d Yaıadı 1 .. 

Ntuıl Ôldl1 .. 

l Bqtarafı t inci sayfada) • Mttteakiben anneainiıı aetirdiii 
yemek çıkınım açta, kafesin içine 

ui ve salim pdim, gene •i çömelerek kemalii,teba ile yedi. 
ve salim çıkacağım. Beni bu Çok ~·eli ve atiye ka,.. likayt 
dakikada kafes içinde görmekle de girthıüyorda. Az 90DI'& muhakeme 
hiç müteeuir olma. Dtlşün ki bqladı ve maznunun lS ıene 
inaanlar aalanlan hep kafes için- hapse konulmasa ve bu mllddet 
de görmiltlerdir · zarfında da ağır itlerde kullanıJ-

Mununun refikası ile heaıti- ___ kar.an ile •ticelendi. 
d ehi M•mun -rai de ora ay ar. Karamı obn--llDI milteakip 

onlara d6ndü: belki bir daln1ca a1ren unn bir 
- Pifkba oluaQZ! ajlama~, llkat oldu, _... mahk6nnm 

bapİI te erkek içindir, dedi. ..ı duyuldu: 
Sonra gaı.ete muhabirleriDi andı, _ Bravo! Bnvol 
-•ara Mwrlalara hitaben hamla- r-•--t mahL6amn aaaeai ve uua _1 • eli. Daha r ... 
chiı beyannamcaen ver refikua ile ~ ailaJorlardı. 
aonra gazete fotoğrafçılarma Zabllta clerbal ..ıa•• bataltt.-
dlncln: d b" ela. Yabm mah'8•1• aileainia 

- Çektiğiniz resimler en ırer IOD defa olarak '* mlldclet b..-
tanealDi amıenae veriniz, aynuuwı bap konut ......... mllaaade etti. 
&nline uacak, dedi. · 

ı h. 1 Umum Müdürlüğünden: n ısar ar MUrtan = 

Nevi: Baad•• 6 adet 
25 Santimlik 3l3Ö2 Miller KıJun 12 ,, 

51302 H. u. .. " 150 40 tt tt 

10/56 Molens Rezistam 100 " 

45119 " " 200 " 
21!.J Bata h fırça 60 " 
12/90 Rapit llakiaeleriae ma ;a• um makine levazum pazarhkla 

Nev'i ve mildarlan ~ ... lh iftiralı etmek llzere % 7,5 
•tla ....,....kbr. T~/81935~;,.,_ ,W ıaal 15 te Galatila 
temiıatlmm la6mil• 17 ;.... ..3651 ,, 
All8, ..... ~911rac• 

Kimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 

insanları K"isırlaştırmak 
Doğru Ve MümkünMü? 

( Bqtarafı 1 inci uyfada ) yetten istifade ederek çocuk 
ödemeye mahkiım ediliyorlar. Ba yapmak kabili~tinden mahrum 
usulün bizde de tatbiki fay etmek, demektir., denilebilir. 
olamaz mı? Fakat kanunlar, kat'i ilim ha-

- 8a bir faciadır. Ben, buna kikatlerine istinat etmek mecbu-
yapanlann kasıtla hareket etme- riyetindcdirler. 
dikleri kanaatindeyim. Fakat Bu salahiyetler kimlere ve • 
mademki vukubuluyor, kanni lecektir? Salahıyeti ele alanl 
tazyilderle bunun önline mlmldm baba veya ana olmak, memJek 
mertbe olmn geçmeye ç.a ...... k te evllt yetiştirmek aaadetind 
elbette ki elzemdir 1 mahrum etmiye karar verecek! · 

- Neslin temizlenmesi için fertler hakkında bansi kat'i ilr. 
hangi butaWdarla malUI olanlann istinat ederek idiline harel 
takimleri mavafıkbr 1 etmiş olduklarına kani olabi l 

- O, işte, mlhim, mlinaka- celderdir? 
faya değer ve uzun uzun IHflUl Kültür, lisan farla, milli hu-
olmadan, düf6nmeden cevabı dutlar baki kaldıkça bir millet 
Ve..:ı.-;.., __ k bir ma) 1 k !-L~-
-~"™1-.- ıçın aayıca azalma iwüu.ta 

Ben, bu mesele ile yalnız clelilet eder. Eaki medeniyetlerden 
Almanyadaki yeni kanundan ve Mıaar, Yunan ve Ro ... medeni .. 
• :.:.. ·-k-~=-=-den sonra m....nıl b · .ı:idir· 
__. - "unu; -"70 yetJeri UDUD m~ • 
olmuş değilim. Dimağım, daha Şa halde bu iahitata mani ol· 
çok evvellerden bu mlhim dl- mayı düşünmek eMltar. Bu böyle 
ğthnh etrafında çnreleoeo iken. ve verasetle intikal ede-
yıjm yığın istıfbamlar aı.-ıla celderi mulaakkak bilinen baza 
yoruldu. hutahldarm mukabil cimteki di-

Bu öjenik bahsidir. Bir ilim ğer e safı bedeniye ile birlqtik-
biı.:....:_:_ ki · leri takdirde verecekleri neticeler olması itibarile • Ürawa gayea1 kim olu 

bir millette en -mükemmel vaaaf- tamamen meçhulken ta . y -
• ti . t •-•-nnn nu tutmak makul ,arülebilirmi? 

lann, kabiliye enn eraaUlll ' G&-ülüyorki bu meselede bir 
istıf asını temine çahfarak sıhhat çok enfüsi hükümlerin ve ilbamla-
ve zekida en yüksek vuaflan lanm hissiyattan alan fikirlerin 
keodisiode tophyan lditleler ya- mhakaşasına şidde"' llzum gia-
ratmıya çalışmaktır. teren geniş bir saba nr. 

Öjeaiğin vazifeleri iki uhada Tamamile emin olmadığımız 
mütalea edilebilir: bazı kısmi hakikatleri ispat olun-

1 - Mlispet öjenik ki, içtimai muş ilini meseleler terakki ede-
hıhıssıhhamn btttün tedbirleri rek ırk hıfzıssıhhasına esas tut-
bunu istilzam eder. Hastalıklarla mak ilim için de cemiyet beaa· 
mncadele, mübaceret niıamlan, bına da f evkalbad tehlikelidir. 
iabfa, teulüp, ikbsadi nizamın Daima fena nesil yetiftirecek-
ı.azimt. ..w.ı ft iotfeal leri s&venilecek Wr llat'ifetle 
terle feat ve aile .....,.__ talaaldmk etine 'ı .. tDllerecl-
_,ı ..... anmak, ulamak allala tlilerin, pllillopatlarm w clalla 
etmek, bclivaaa bir ez iyet me- hanlara ltemer birçolı tqhitler 
.elai olduja kadar Mr w,oloJi albnda toplanan qhum takim 
maeleai oldağuna nuandikkate edilmeleri kararlanm iıDu ede-
•lmak, müspet ijellik icabatm- ceklerin vicdanl•n arlamıya-

danclır. Ba tedlHrler aetke itiha- cak H':;i..: Bugiln menfi Ôjenik 
rile ferdi ylksek bir - keyfiyet -e ••dir bazı var.iyetlerde belki 
mazhar kılarak ph11 ve ırkı -

isabetle tatbik edilir, fakat asıl mtlkemmellettirir • Sei • d di 
2 _ Menfi Ôjenik'e gelince faide, muhakkak ki, "bin e ·-

lıuliuten, ırk için muzır olabil~- ji ıibi "müspet ljenik,.den ıe-
k --'-ıslan kauuoi bir aaJAlıa- lecek olandır=·=~=-===-' ce ...- ı 

t ··-································ ....... ~ ............ Fi.AD Y O i • 1 
~ 1 .... 1 . ··········~~··················•1... ..ı....:.--·······- .. ı 
ı 2 Agustos Çarşamba 3 Ağ11sto1. Perfembe 
l.tanbul - 1 rawofon· p k Viyana - ırt.10 Konferan Vıva-
rı ,,6 r, pi ne ny tı F . G nalı u 1 ı kadınlar 20.06 ıf k 

~ l 9 _ Odt-on J .38 OJeon ork tra taraf dan muh'8lif p ı , 
601 4 l 9' ~Luıfv • z heyeti 1 H 4t'> > P nık kon r 23.86 abı d r 

JJ ım B 'f. llMI , 20. O udi ita- 8 • O daı ıı aJara. ' 
haddın B. ve !'lubar E. refaktı~ıle, aaaofoo, -1.0 > 
21.au ramofo : Pıak DP.Şrl) ata 140 • - revtı !l.60 o k stra 

lak Dı>fn •il 4 B uUBvıek 38 
p ~ uuo ~ ı :K 6~75 -.2 Aua 
dohı 8 aDB1 borsa haben, ... t ayan. 

Aallua - 18.30 gramofon, 1 
Saloa orkeatraaı. l 9 dam muakili, 
2L16 8JaM habederL 

Vlyaa - 19.35 .Kooferane: 18 ın 
cı uırda Osmanlı imperatorfugıı. 20 05 
e kı bir dıplomatın habralan 20 40 
uken bando, 22 bab-'er, 26.1. gece 
konseri. . 

BQkrq _ 21,05 flutle kooser, 
!l 25 piyano ile openden par lar, 
j),55 konferua, 221~ kemanla kon
Hr 22.40 dau mu ddsı 

MGaila 21.15 DUyonal ao ~alı • 
ler grupunun orkeatra taraf ndan 
kODMT 12 40 uker ..,lalan 23 ~ 
haberler, 24 Koloo1adaıı nakl o c 
k 1 

Pefte 20 O p ano ve k rna 
kone n, 20 60 sı as t ilemind 
ne yokt 21 05 oaikılar 22 .. 
ı r 86 h ı musiki parı,:.al 

nge e mUJıkiai 
Vart0va - 20.10 gramoI l ko • 

eeı 20. edebıyat mus lıabeJ n, 
21 bö p~uıo koDBerı, 22.la bahl f&l'-
kılaf, 23.00 kale konser hualan. 

... ~ 0-

<M but, 

rJa Üç Memura 
1 şt ~ El Çektirildi 

Akh sar ( Husı sı) - Miilkiye 
mufetfşi Ned m Nazmi Be , tala-
rirat ki i Bedri, tapa IDellMltll 
F eyu R ıf ve nüfua em una 
lamail Sıtkı Efen il e ı en ol 
çektirnu1tir. Bunlilt aebeW hen" 
.-ı~çbuldür. 
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Gavur Meh e 
Kara Yürek Çetesi 

> T frlk No. 77 

rtarma • a ı e ı 
• 

Eli Ge ir ·? ı . 
Sizin sultanın sarayında altın anahtar 

her kapıyı açar ... 
- -

- Haaa.. Ben bunu bilmem .. 
Böyle şeylere aklım ermez. Yal
nız bildiğim birşey varsa, bu adam
lann kabahatleri pek çok olduğu 
için bizim hükümet bunların ceza
landırılmasını ve herkese ibret 
olmasını istemiş.. Maliimya, bizim 
sultan çok kurnazdır. Ne yapmış 
yapmış.. Bu işe karışan en büyük 
adamı kandırmış.. Yarın değil,_ 
öbürgün sabahleyin erkenden 
bir zaptiye bölüğü konsoloshaneye 
gidecek, birdenbire bu adamları 
alıp zaptiye kapısına getirecek .. 
Oradan da hepsi birer birer ası
lacakları yere gönderilecekmiş. 
Bu işi o kadar saklı tutuyorlar
mış ki, üç kişiden başka hiç kimse 
bilmiyormuş. 

Şimdi, kaptan Mibalaviçi bir 
düşünce almıştı. Gavur Mehmedin 
gözlerinin içine bakarak sordu: 

- Fakat, bu kadar gizli bir 
işi sen nasıl öğrenebildin. 

- Hana, söylt:yim. Benim bir 
süt kardeşim vardır ki, sultanın 
sır katibinin oda hizmetçisidir. 
V kıtlı vakıtsız odasına girip 
çıkabilir. Küçüktenberi yanla
rında bliyüdüğü için ona emni-
yet ederler; yanında hiçbir şeyi 
gizlemezler.. Ben, evvelki gün 
ona gitmiştim. Konuşacağımızı 
konuştuktan sonra: 

- Ne var, ne yok? 
Diye sordum. 
- Aman sus.. Halı keyfiyet; 

böyle böyle.. Bazı adamlar asıla
cakmış.. Bizim paşaefendi, hanı-
mefendiye anlabrken işittim. 
Aman, boş bulunup ta sakın 
kimseye öyleme! 

Dedi. Sıkı sıkı tenbih etti. İş
te ben de, bu kızdan işittiğim için 
kuvvetle söylüyorum. Yoksa, baş
kasından işitseydim, dünyada 
inanın azdım ... Şimdi sizden de ri
ca ederim, dininizin üstüne ye
min veriyorum. Sakın kimseye 
bir şey söylemeyin. 

Kaptan Mihalaviç, bu söilere 
cevap vermedi. Kapıya kadar git
ti. Açb. Etrafına bakındı. 

- Hey.. Nikola. 
Diye seslendi. Ve sonra: 
- Haydi, ş1,1radan mandıraya 

kadar koş.. bize biraz tue süt, 
taze yağ, peynir getir ... 

Dedi ve içeri girdiği zaman 
da Civur Mehmede dönerek 
Moskoviç vasıtasile ilave etti. 

- Bizim adetimizdir. Misa
firimizi, kahvealtı etmeden gön
dermexiz. 

Bu tekliften Givur Mehmet, 
fena halde pirelendi. Biraz evvel 
işinden bahsederek gitmek isti
yen kaptan, şimdi bundan vaz
geçmiş.. kendi avdetini de tehir 
edecek bir ikram ihdas etmişti. 

Gavur Mehmet, bu sözlerin-
den şüphe edildiğine zahip ol
muştu. Ağu ağır etrafına bcıkı· 
yor. kendine bir müdafaa terti
batı hazırlıyordu. Kaptan Miha-

sıvadı. Yine Moskoviç vasılasile 
Gavur Mehmetle konuşmıya baş
ladı. 

- E, Davut efendi.. ne ola
cak bu bizim adamların işi? .. 

Gavur Mehmet, büyük bir 
saflıkla sordu: 

- Hangi adamların işi? .. 
- Canım, hani şu İtalyanla-

nn. 
- Ay, o İtalyanlar sizin 

adamlarınız mıydı?.. eyvah .. ne 
baltettim de söyledim... Ben hiç 
böyle! boşboğazlık yapmazdım .• 

Allahaşkımza, bu lakırdıyı u
nutun .. Vallahi, onlarla beraber 
bizi de asarlar. Tuuu .. Yüz bin 
kerrc pişman oldum. 

- Canım, okadar telaş etme, 
Davut Efendi. Biz çocuk değiliz. 
Şimdi, onları bırak-"ta bir mesele 
var. Onu halledelim. 

- Ne gibi mesele? .. 
- Bunları kurtarmak.. Bu, 

senin elinden gelirmi? .. 
Gavur Mehmet, parlak bir 

kahkaha attı. Kahkahanın arka
sını bırakmıyor, boğulurcasına 
gülüyor, hem de söylüyordu. 

- ilahi kaptan.. Sen çocu
ğunda pek küçüğü imişsin. Ayol, 
ben kimim ki, onları kurtarmak 
elimden gelsin, öyle bir kudretim 
olsa, kalp akçe sürüp te para ka-
zanacağım diye, böyle dağ baş
lannda sürünmem. 

- Doğru söyliyorsun Davut 
Efendi, amma.. Ben başka türlü 
düşünüyorum. Biz biliyoruz ki i
zin sultanın sarayında altın anah
tar her kapıyı açar. Mademki 
süt kardeşin, sultanın serkalibinin 
bukadar mahrem adamı imiş .. 
Acaba onun vasıtasile bir şey 
yapamazmıyız ? .. 

Gavur Mehmet, bir kupa şarap 
yuvarladıktan sonra, şöyle bir 
durdu. Düşünür gibi oldu .. Kaptan 
Mihalaviç, sözünü ikmal etti: 

- Paradan, korkma ... Ne is
terlerse verebiliriz. Tek şu adam
lar kurtulsun. 

Gavur Mehmet, yine işi saflı

ğa vurdu: 
- Canım, bu adamlarla si1in 

ne münasebetiniz var.. hısımınız

mı, akrabanızmı? 
Nenize lazım.. ne olurlarsa, 

olsunlar. 
Kaptan Mihalaviç, biraz faz-

laca gevezelik ettiğini anlamakla 
beraber pervasızca cevap verdi: 

- Hiç bir şe:)limiz değil.. Fakat, 
aramızda bazı hesaplar var. Ma
demki artık sen de içimize karış
tın.. sonra anlarsın.. hele, şimdi 
sen şu işin bir çaresini düşün .. 

Gavur Mehmet, düşünüyordu. 

Hem de cidden düşünüyordu. O, 
bu sözü, biisbiitün başka bir 
maksatla .söylemişti. Halbuki hiç 
ümit etmediği bir teklif karşısın-
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- ~eyahate mi gidiyorsunuz?. 
- Evet, ya siz?,. 
- Görmüyor musunuz, seya-

hatten dönüyorum. 

( MEKTEP iŞLER_!_) 

Yüksek İktısat 
Ve Ticaret 
Mektebi 

Yüksek iktısat ve Ticaret 
mektebi üç kısımdır. Üç kısmın 
da kayıt müddeti eyliil başından 
sonuna kadar devam eder. 

1 - Yüksek İktısat ve Ticaret 
mektebine, tam devreli lise me
zunları, Ticaret lisesi ve Galata-
saray lisesi ticaret şubesi mezun
ları, yüksek mektepler ve Darül
fünun mezunları ve bu mektep
lere muadeleti tasdik edilen 
ecnebi mektepler mezunları alınır. 
Yaş kaydi yoktur. 

2 - Ticaret lisesine, ortamek
tep mezunları, muadeleti tasdik 
edilmiş hususi ve ecnebi 19ektep 
mezunları alınır. Bu kısma 13-18 
yaş arasında talebe alınır. 

Deniz Lisesi 
Ortnkoydr V nsfi ~lulıt.nr Beye: 
Deniz Lisesine ortamektep 

mezunları alınır. Hususi tahsil 
görenler imtihana tabi tutulur. 
Kaydolunacak talebenin yaşı 
16 - 19 arasında olmalıdır. ·Daha 
fazla tafsilat almak için Kasım
paşada Bahriye matbaasında sa
tılmakta olan şartnamelerden bir 
tane tedarik edebilirsiniz. 

E kişehirde l l . Tekin Beye: 
Suallerinizin cevaplarını yazı

yorum: 
1 - Sizin temayüllerinizi, is

tidadınızı ve hayat hakkındaki 
telnkkınizi anlamadan hiçbir mes
lek tavsiye edemem. 

2 - "Baytar, yüksek mual
lim, mülkiye, hukuk mekte .e
rinden hangisi daha kıymetlidir, 
diyorsunuz. Her meslek kıy
metlidir ve her meslek ciddi ça
lışıldığı takdirde bol para geti· 
rir. Sizin hükümlerinizi bilmi
yorum ki bir mesleği diğerine 
tercihen tavsiye edeyim. 

3 - Mülkiye kıymetli bir mü· 
essesedir. Değerli idare adamları 
yetiştirir. Barem kanunu bütün 
fakültelerden ve yüksek mektep· 
!erden mezun olanlan ayni dere
cede addetmiştir. Hepsi ayni 
maaşı alırlar. 22 eylüle kadar 
bütün muamelenin bitmesi ve 
bizzat mülkiyede ispatı vücut 
edilmesi şarttır. 

4 - Ankara hukuk mekte
bine lise mezunları alınır. 

5 - Lise mezunları mühendis 
mektebine müsabaka imtihanı 
ile alınır. imtihan riyaziye, fizik, 
kimya ve türkçe tahrirden iba-
rettir. Mektepçi -laviç, dalgın ve düşünceli bir 

halde içeri dışarı geziniyor, zih
ninden birçok şeyler geçirdiği 
anlaşılıyordu. 

da kalmıştı .. bu sözlerin, kendisi- r~.....----,.-----,,.-·~~-

ni pusuya düşürmek için söylen- TA KV J M ::= 

Bu bal, ısmarlanan şeyler ge
lip te sofraya oturuluncıya kadar 
devam etmişti. Ortaya, küçük bir 
damacana ile halis reçine şarabı 
da getirilmişti. Kaptan Mibalaviç 
üçüncü defa olarak doldurduğu 
bakır kupayı son yudumuna ka
dar içtikten sonra, yumruğunun 

tenile kalın ve iür bıyıklaruu 

mediğine kani olmuş; endişesi de -Gnn ÇARŞAMBA Hıxu 
sükün bulmuştu. Kaptanın, göz- 31 2 A6USTO& 933 g9 
terinin içine baka baka cevap 

verdi: 
- Vallahi, ~aptan.. hiç fena 

bir fikir değil... Hakkm var, 
sarayda para ile her iş görülür, 
derler. Derler amma, bilmcmki 
bizim kıı., bu işi becerebilir mi? •• 
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Vaziyet asıl 
lzmir ( Hususi ) - Bundan 

dört, beş sene evvel, Türk köy
lüsünün bütün ümitlerini üzerine 
t~phyarak vücut bulan bir teşki
latın ölmek üzere bulunduğunu 
'1aber vereceğim. Bu teşkilat, 
>Ütfin Garbi Anadoluya kök sa-
. an ve yüz binden fazla ortağı 
bulunan kredi kooperatif teşkila
tıdır. 

Bugünkü halde 100,000 den 
fazla çiftçi ailesi bu teşkilatın 
akibetine endişeli nazarlarla bak
maktadır. Bu teşkilat iyi idare 
edilmemiştir. Zürraı memnun ede
memiştir. 

Kredi kooperatifleri hakkında-
ki bütün yaldızlı sözlere rağmen 
hakikatı görmek için, Garbi Ana
doluda birkaç gün dolaşmak ve 
Zürrala temas etmek kifidirr. 

hk Kooperatifleri 

Türkiyede ilk kooperatifler 
fzmirde İzmir Valisi Kazım Paıa
nın çok değerli çalışmasile vücut 
bulmuştu. O zaman Vali Kazım 
Paşa kelimenin bütün manasile 
geceli gündüzlü çalışarak koope
ratif teşkilatının temelini atmıya 
muvaffak olmuştu. Kredi koope
ratifleri, köylünün kendi malı 
olacak, Ziraat Bankasında ayn 
bir kısım, bu işe nazım vaziyette 
kalacaktı. 

O zaman kooperatif ortaklan-
na ikraz edilecek para için bir 
had tayin edilmişti. Bu had, o 

zamanın iktisadi şartlarına uygun
du. Netekim kısa bir zamanda 
nefsi İzmir vilayeti 45 kredi koo
peratifi kazanmıftı. 

Vilayetin her mıntakasında, 
her kazasında ve hemen her kö
yünde zürra kooperatifi teşkili için 
adeta müsabakaya girişmişti. Bu 
vaziyet, vali paşayı sevindiren ve 
teşvik eden bir vesile idi. 

Nihayet teşkilat tamamlan· 
mışb. Vali paşa, vilayetin diğer 
işlerile meşgul olurken, koopera· 
tiflerin yapacağı işlerin teferrüa-

lı 00· 
• 
1 

urtarıla bilir? 
tile meşgul olamıyordu. Koope
ratifin ortakları senede beş yüz 
lira ahrken, idare heyeti aza
ları ve sesini pkarabilenler 1000, 
2000 lira alıyorlardı. 

Bu haksızlığm ilk numara-
sı idi. 

Bundan sonra iş şirazesinden 
çıktı. İzmir, Aydın ve Manisada 
zürraı soğutan hadiseler oluyor-
du. Bugünkü halde Aydın Zirai 
Kredi Kooperatifi zürraa beş 
kuruş bile ıkraz edemiyecek bir 
vaziyete düştü. 

Hat• Nerede 

Kooperatifleri muvaff akiyet
sizliğe sürükliyen bata tefcrrü
attan ziyade esastadır. Bir defa, 
idare heyetlerini teşkil eden ze
vat, bu işi fahriyyen ve ücretsiz 
yaptıktan için bütün faaliyetlerini 
bu İf üzerinde teksif etmiyor
lardı. 

Saniyen, Zirai kredi koope-
ratifleri, başka memleketlerde 
milli bankalardan birinin uhte
sindedir. Banka bu işte nizam 
vazifesini büyük bir hassasiyetle 
görmektedir. 

Bizde yapılan tecrfibeler 
anlatb ki, kooperatiflerin başlı· 
başına (Etatize) bir zihniyetle iş 
görmeleri imkanı yoktur. Bizde 
kooperatifin muvaffak olması için 
Aydın incir müstahsilleri koope-
ratifi gibi, müstakil bir idareye 
sahip olması ve ticari bir zih· 
niyetle iş görmesi lazımdır. 

Vaziyeti Kurtarmak için 

Vaziyeti kurtarmak için de 
en ameli çare budur. Zirai kredi 
kooperatifleri, ayrı ayn mmtaka
lara ayırarak müstakil idarelerin 
eline bırakmak liZJmdır. Ziraat 
bankası, kooperatifi takviye ede
ceğim diye, biç şüphesiz kendi
ne ait olan bankacılık işlerini 
ihmal etmeyi hatırından geçirmez. 

Hükiımetin bu işle alakadar 
olması zürraın en özlü isteğidir. 

Adnau 

Maarif V ekiletinden: 
İlkmekteplerin dördüncü beşinci sınıflanna mahsus Tarih ki

taplarının baskı ve satış işinin pazarlıkla ihalesi. 
bkmekteplerin dördüncü ve beşinci sınıfları için Maarif V cki

letince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil T arib kitaplarının bas
ma ve dağıtma işi açık münakasa şeklinde 3 Ağustos 1933 Per
şembe günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekaleti Müsteşarlık 
Makamında toplanacak komisyon huzurunda pazarlıkla ihale oluna
caktır. Bu pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin ıartnamesini almak 
üzere Ankarada Maarif Vekaletine, lstanbulda Devlet Matbaası 
Müdürlüğüne, kitaplarm müsveddelerini görmek için de Ankara'da 
Maarif Vekaleti Neşriyat Müdürlliğüne müracaat etmeleri ve ihale 
vaktinden evvel cilt başına 3000 liralık muvakkat temina akçesini 
Malsandığına yabrdıklanna dair bir makbuz veya bu kıymette bir 
banka mektubunu Komisyon Reisliğine tevdi etmiş bulunmalan 
lazımdır. "3716,, 

Mülga Seyrisef ain idaresi Tas fi ye 
Heyeti Reisliğinden: 

2248 No. lu kanun mucibince Seyrisefain Müdüriyeti Umumi
yesi 1 Temmuz 933 tarihinden itibaren lağvedilmiş ve .. 1932,. se
nei maliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve vereceği hazineye 
intikal eylemiştir. Mezkur idareden alacağı olanların alacaklarının 
hangi seneye ait ve ne cihetten olduğunun Ağustos 933 sonuna 
kadar pullu bir beyanname ile Hey' ete bildirmeleri. ' 3517 ,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Depo ve İmalathaneler için "14,. adet lil"ometre ve "6411 adet 

termometre pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnameleri gördükten soııra pazarlığa iıtirak etmek 

4izere 0& 7 .s teminatlarını hamilen 23/8/933 Çarşamba ,iÜRÜ Saat 

14 te Galata'da Alım, Satım komisyonuna müracaattan. 3730 • 





12 Sayfa SON POSTA 

r Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sahlmaktadır. Fiatlarımız eıkisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ı~m ;:;~fJ: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36 7 ~ Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,5 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon baıına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bede.in yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan ~tiharen bütün masraflar v~ mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı 
ederek bede1inin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

i d .!S: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

İRANA 
EN KISA YOL! 

... ... 

İSTANBULDAN (Türkiye) 
................ TAHRANA (lran) 
BATUM, TIFLIS, BAKU ve PEHLEVi 

TARİKi LE 
.... 

ISTANBULDAN (Türkiye) 

················ TEBRiZE (İran) 
BA TUM, TIFLIS, ERIVAN ve CUlFA 

TAR/KiLE 
... 

GONDE 

INTOURIST 
İstanbul, Galata, Çinili Rıhtım Han 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartname ye numunesi dairesinde pazarlıkla ve 13887 numa

ralı kararname ahkamı dairesinde takasla rakı şişeleri içinu300,000° 
takım etiket sabn almacakbr. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek 
üzere komisyondaki numuneleri görmeleri ve % 7,5 teminatları ha
milen 2118/933 pazartesi günü saat 15 le Galatada alım, sabm 
komisyonuna müracaatları. "3717,, 

Karaağaç Müessesatı Müdürlüğünden: 
Demir Çatı ilanı Bedeli ·Muhammen 

4000 Lira 
Karaağaç müessesatında yapılacak demir çatı~O gün müddetle 

ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Takas muamelesi 
müesseseye aittir. İhale 10/ Ağustos/933 perşembe günü saat on 
dörtte müessesede yapılacaktır. Resim ve kroki ve şartnameyi almak 
iıtiyenle(cumadan maada her gün müesseseye müracaat edebilirler. 
Münakasaya girecekler, bedeli muhammenin yüzde yedi buçuk niı
betinde teminat akçe veya mektubunu ve Belediye Fen işleri Mü· 
düriyetinden alınmış olan ehliyet vesikasını verecekleri zarfa koy-
malıdırlar, "3415,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
13887 numaralı kararname ahkamı dairesinde takasla ve pazar

lıkla " 2000 11 adedi '' 400 ,, ve " 1000 ,, adedi " 50 ,, litrelik olmak 
ti.zere cem'an " 1200,, adet demir bidon satın alınacaktır. Taliple· 
rin şartname ve rsimleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
ilzere 0o 7,5 teminatlarını hamilen 26/8/933 cumartesi günü saat 15 
te Galatada Alım, Satını komisyonuna müracaatları. " 3718 ,. 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprüba ı Tel. 42362 
, irkeci .Mühftrdar zade han 

'f elefon : 22140 

MERSİN POST ASI 

ÇANAKKALE 
vapuru 4/8/933 Cuma saat 
10 da idare rıhhmından kal
kar. Kutadası ve Gellbo· 
lu'ya yalnız dönüşte uğrar. 

"3770,, ' , 

KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
vapuru De şembe 

3 Ağustos r~ 7 
günü akşamı Sirkeci'den ha
reketle {Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, Trab
zon, Sürmene ve Rize ) ye azi
met ve avdet edecektir. 
Faıla taf:iil!l.t için Sirkeci Yolkouol 
Hanındaki acentahğına mOracaat. 

Tol: 2t5US 

~-------· (5991) 

TAVİLZADE VAPURLARI 

Ayvahk ekspres Postası 

... T~t~!p~Jm! 
IF-~ 16 da Sfrkeot'den 

hareketle 

Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalık'a azimet ve 
avdet edecektir. 

Dikkat: Cuma ııınu Edremit yol· 
ouları nı trene yetlıfüir ve Ayvalık 
yolcularını aynı gUn aktamı Ayvab· 
ğa çıkarır. 

Yolcu bUetl npurda da Yerilir. AdrHı 
Yealt't• TaYllaad• Muıtafa blracleıler. 
Telefon 22210 

•NAiM VAPUR İDARESİ 
izmlr aur·at postası 

A O N A N vapuru 
Her Perşembe günü 

saat tam 18 do 
• • 

Doğru IZMIRE H~r;~et 
•rafııilat ıcın Gala.ta, Gilınrbk kar· 

şıeıııda Site Fran&eı ilan Nol~. 
Tel: 41041 •(üfl2 )--

~latbuat Gemiyeti tarafından 
teı tip edilen 
1933 

l\IATBPAT 

YiiZde 50 tenzili 

HEREKE Fabrikasının emsalsiz döşemelik kumaşlannda, 
kısa bir zaman için, yüzde 50 ye kadar muhtelif 

nisbetlerde tenzilat yapılmışbr. istifade ediniz. 

Yerli Mallar Pazarı 
İstanbul : Bahçekapı 
Beyoğlu : lıtiklil caddesi 

+ Ankara : Çocuk Sarayı caddeli 
+ Samsun : Bankalar caddesi (MOe) 

TLIY 
T ARABY A YAZLIK OTELi 

ve LOKANTASI 
Tar•bY• M. Tok•thy•n Otall ve Lokantaaın1n en asri konfor ve 
yemeklerile küşade bulunduğunu muhterem mü~terilerine an:eder .. 
aoıazlçlnln en havadar ve cazip. n.okta~ında. bulunan otellmlz lstanb~l~ 
her cihetten en no\izel bir sayfiyesıdır. Bilhassa lokantamız yemeklerıwn 
nelaset ve e~salsizliğini ispat külfetinden müstağnidir. Ziyaretlerile 
mücsscııemizi şimcliye kadar taltif buyurmamış olan zavatı muhteremenin 
teşrifleri rica olunur. F•zla ikamet buyuracak aileler mOaalt ••r•ll• 
tabi tutulur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Muhtelif hacimlerde u3200,. adet ispirto tenekesi pazarlıkla sahn 

alınacaktır. Taliplerin şartname ve numuneleri gördükten ıonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlannı hamilen ~ 718/933 
Perşembe günü saat 15 te Galatata alım, satım komısyonuna 
müracaatları. "3719,, 

MUHASİP 
61 __ .,. Bu mevsimin 41- ... ~ 

en faydah lllnı : ALMANAGI 
ı•ı klı. Her kitapçıda hulun ur. Bir idarehane için veınedarlık da Deniz. ve kum banyolarından sonra 

FARUKi'nin 
cici KREM'ini 

~--.,. F'iatı 1 liradır .... .__.,.,.. yapabilecek bir muhasibe ihtiyaç var
dır. Kefalet mecburidir. Ya,ı, evvelce 
çahıtıtı yerler ve kı1a tercümel halile 
poıta kutuıu (471) muhaaip rümuıile 
tahriren müracaat. 

.......................................... , ............... .. 
Son Posta Matbaası 
Sahibi: Ali Ekrem 

Neıriyat Müdürü: Hclil Lufti 

Kullanınız. llauyonun fayclıısını, 
teninizin taravetini arttırır. 

~------.. (Sl95) ---


