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Noktai Nazarımız Kazandı Yunanistanla Het ~selede Mutabıkız! 

Sulhte 6 i'larpte 
Daima A~laşacağız! 

iktisadi meselelerde her devletle ayrı ayrı anlaşmak için Londrırda 
ileri sürdüğümüz teklif filen tatbik ediliyor 

Romanya İle De Bir Anlaşma Yaptık! 
Tevfik Rüştü B. Seyahatinden Döndü 

Ankara, 18 ( Hususi ) - Londra Konferansında müzakerelerden 
laydalı bir netice elde edilmesinden ümidin henüz kesilmediği bir 
sırada bütün devletlerin muayyen bir iktısadi düstur etrafında anlaş
nıalarının güç. olacağım söylemiştik. Bilakis her devletle her iktısadi 
meselede ayrı ayrı anlaşma temin etmenin daha pratik olacağını 
rni.idafaa etmiştik. Aradan geçen zaman zarfında bu noktai nazarırnı-
z~n. ne _kadar doğru olduğu anlaşılmıştır. Filhakika murah~as heye
tınıız bır taraftan resmi mesaiye iştirak etmekle beraber bır taraftan 
da rrensibimiz dahilinde diğer devletler murahhaslarile ayrı ayrı 
t~rnaslara devam etmiştir.Bu temasların hükumet merkezimize in
tıkal eden son kısmından alınan son netice bu ticari ve iktısadi 
meselelerde Romanya hiikümeti ile de anlaşmak olmuştur. Bu anlaşma 
?~t!cesinde hükümeti~izle Romanya arasında muvakkat bir ticari 
ıtılafname yapılmıştır. ltilafnamenin müddeti altı aydır. Tatbik saha
sın.a ge~tikten dört ay sonra tarafeynden biri tarafından feshi talep 
~dılmedıkçe altı ay daha muteber olacaktır. Her iki memleketin 
ıthalat ve ihracatı nazarı dikkate alınarak fazla ihracat yapan, mü-
ıeakıp altı ay zarfında ayni fazlalık nisbetinde mukabil taraftan il-

alat yapacak ve bu suretle her iki taraf m biribirine yaptığı ithalat 
kıymeti yekdiğerine müsavi olacaktır. 

* Diğer taraftan Macaristanla yapılmakta olan ticari müzakere-

Maarif Vekilimiz 
Ve 

Reşit Galip B. Dün Halkavi Resim 
Elişi Sergisini Gezdi 

, . İ::Sirknç gündenberi şohrimizde bulunan l\laarif Vekili Reşit 
Galıp Bey, dün geç vakit Halkevino gelerek, l~tanbı.il ilkınektepleri 
tarafından tertip edilen resim ve elişi sergilerini gezmiştir. 

Reşit Galip Bey, küçük mekteplilerimizin mm·nffak olmuş olan 
sergisini ziyadesile takdir etmi~, bilhassa yazı güzelliklerine çok 
memnun kaldığını söyleıniştir. 

Resmimiz, Maarif Vekili Reşit Galip Beyi diin Halkevinde resim 
... sergisini gezerken göstermektedir. 

Vakıf İşlerile Alakadar Olanlar Arasında 

Evkafın Tamamen ilgası 
Etrafında Bir Düşünce 
Meclisin Kış Dev~sinde Mühim Bir 
Meselenin Konuşulması Muhtemel 
. Birkaç gündenberi vakıf işle

rıle alakadar olanların arasında 
nıühim bir rivayet dolaşmaktadır. 
B~ rivayete göre asırlardanberi 
~uzmin bir mesele halinde sürüp 
gıtmekte olan Evkaf meselesi ni
hayet halledilecektir. Meselenin 
son vaziyeti şudur : 

Muhtelif zamanlarda çıkan 
kanunlarla öteden beri Evkafın 
elinde bulunmakta olan sular, 
be~tler, mezarhklar, medreseler, 
ve ımar~thaneler Belediyeye geçti. 
Tapu idarelerinde Evkaf için 
alınmakta olan muhtelif harçlar 
d~ Maliyeye devredildi. Evkafın 
elınde yalnız vakıf ormanlar ile 
mabetler ve mabetlere ait bazı 
akarlar ve şurada burada üç beş 
ban halda. Esasen öteden beri 

daima mali sıkıntı. içinde yaşa
makta olan Evkaf idaresi büsbü
tün sıkıntılı bir vaziyetle karşı
laştı, vazifesini kısmen yapama~ 
dıktan başka memurlarına maaş 
vermekte de müşkülata düştü. 

Bu halde acaba mabetlerimizi 
ve tarihi eserlerimizi daha iyi 
muhafaza etmek, ayni zamanda 
da Evkafın elinde kalan son 
membaları daha verimli bir hale 
koymak için. bu . ~üesseseyi lağ
vetmek, vazıfelermı ve varidatla
rını muhtelif teşekküllere bırak
mak daha doğru olmaz mı ? 

Bize verilen haberlere nazaran 
bu düşünce iyice zemin kazanmışbr. 
Meclisin kış devresi esnasmda 
mevzubahs edilmesi ve bir netice-
ye bajlanması çok muhtemeldir. 

R,mıanya mümessili M. Titulesko 
ler müsbet bir sahaya girmiştir. 
Aı!uka.ve~enin bugün yarın tasdi
kıne ıntazar edilmektedir. 

M~caristan 'dan büyük bir 
grup ihracat Ofisi vasıtasile hü-

( Devamı 8 ioci sayfada ) 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü / 
Bey, bu defa epice uzun ve bir
çok muhtelif işlerle dolgun geç
miş olan seyahahndan döndü ve 
dönerken de bize Avrupadan cid
den ehemmiyetli haberler getirdi. 
Yalnız bu haberlerin bir kısmı 
telgrafla kendisinden evvel geldi, 

1 sıra ile okuyunuz: 
Atina, 17 (Hususi) - Yunan 

gazeteleri Tevfik Rüştü Beyin 
hareketi fer dasında başlıca sütun
lannı iki devlet rüknünün müla
katlarına hasrettiler ve Hariciye 
Vekilimizin beyanatı üzerinde 
uzun uzadlya durdular. Bu mes
lekdaşlanmızın mütekabil beya
natlardan çıkardıkları mana şudur: 

"Türkiye ile Yunanistan ara
sında mevcut dostluk, şamimiyetin 
haddikusvasındadır. iki devlet 
siyasi ve iktısadi bütün mesele
lerde birlikte hareket edecekler, 
ve bütün dünyayı alakad~r eden 
büyük muadeleler karşısında dahi 

1 
A A/ lJ. J yekdiğerinin fikrini aldıktan ve 
surı erin nu u- düşüncelerini tevhit ettikten sonra 

d müttehit bir cephe ile çıkacaklar
U m Uza Yerleşti- dlr. Bu, dünyaya ait sulh işlerinde •l böyle olduğu gibi harp işlerinde 

rı meleri Olamaz dahi böyle olacaktır. 
Bu maksatla her iki devletin 

Ba~dat (Hususi) - Asurilerin siyasetini idare edenler gerek 
şimali Irakta ~ lu bir halde is- Atiua'da ve gerek Ankara'da 
kan edilmeleri· fikri dedikodu muayyen fasılalar ile mülakatlar 

uyandırdı. Gazetelerin mutalaalarma yapacaklardır. 
göre hükumetin Asurileri toplu bir Tevfik RüştU Bey Diyor Ki: J 

Tevfik Rüştü Bey 
ey beyanatta bulunarak de-

miştir ki: 
halde hudut kıtalarmda oturt- Atina 17 - Tevfik Rüştü ( Devamı 9üncü sayfada ) 
m~a_m~~~d dme~ ~~u ~~===========================~ 
degıldır.. Çunkü komşu devlet-
lerin asayi.şini bozarak devletin 
başına gaıle açmaları ihtimali 
vardır. Gazetelerin bu mutalaa
lanna ilaveten de hükumetin şu 
fikri ileri sürüldü: 

"Hükumet Asurilerin İrakm 
her hangi bir mmtakasında olur
sa olsun hususi bir varlık ve 
renk olarak bulunmalarını kati
yen tasvip e~miyecektir. Onlar 
bugünkü vazıyetlerinde kalma
lı~ırlar.11K:u~vetle ıhmin edildiğine 
gore bu fikırden ·az geçilecektir. 
• •• 

lran'da Uç 
Kişi Asıldı 

Tahran (Hususi) - Son za
manlarda hükumet merkezinin 
kapılarında bir. eşkıya çetesi tü· 
remiş, gelen gıden otomobilleri 
ve yolcuları soymaya başlamıştı. 
Geçenlerde de bir ecnebi seyyahı 
öldürmüşlerdi. Tahran zabıtası 
bütün kuvvetlerini bu çetenin ta· 
kibine tahsis ettiği cihetle çete 
efradı tamamen yakalanmıı ve 
muhakemeleri seri surette biti· 
rilmiştir. (20). ş~kiden üçü idama 
mahkum edılmış ve adliye ö· 
nünde derhal asılmışlardır. 

Bunların isimleri şunlardır: Se· 
yit Mirza, A~~as,, Emrullah, çete 
efradından Huseyın müebbet di· 
ğerleri de on beşer sene hapse 
mahkum edilmişlerdir. 

Hafif Ve Ağır 20 Yaralı -
Sokakta Sopa Ve Taş 

ile Bir Döğüşme _____ , ___ _ 
Bir Kız Yüzünden Garip Bir Hadise 

İzmir ,( ~ususi ) - Şeh~i~izde F evzipaşa bulvarında, sokak 
muharebesını andıran hır hadıse olduğunu evvelki gün bildirmiş
tim. Ş~mdi d~ .. tafsilat~n.ı . Y_azıyo~uI?· 70 kadar Kürt delikanbsı 
genç hır kız yuzunden bırıbır~n~ gırdı. Taşlar, sopalar ve bıçaklarla 
yapılan bu sokak muharebesımn blançosu şudur. 

- 20 ağır ve hafif yaralı. • 

* Hadise ehemmiyetsiz değildir. Ara sıra Gazi ve fsmetpaşa 
bulv~rlarında olan bu gibi hadiselerin en şayanı dikkat olanı budur. 
F ~vzıpaşa .. bul~arında kereste deposu sahibi olan Kürt Mecit 
aganın dort gun evvel 18 yaşındaki genç kızı Albn Nazım is-
minde bir Kürt delikanlısı tarafından kaçırılmıştı. ' 

( Devamı 8 inci sayfadn 

lstanbulda San'at Hareketleri 

--~· 

Galatasaray lisesinde Ressam Hamit Necdet Beyin kendi yaptığı 
67 tablodan mürekkep bir resim sergisi açtığı yazılmı§tı. fıte bu 
iorgidon bir köoel 







Memleket Manzaraları 

Gerede' de Kıg-
1netli Halk Şair
leri Yetişmiştir. 

Erdekte · Belediye 
Gerede (Hususi) - Bir mem· 

leketin güzel manzarası o ülkede 
yetişen ve yaşıyan insanlann ru
huna tesir eder. Geredede tetki
kat yapılacak olursa senelerin 
tozlandırdığı nisyan perdesi arka· 
sında sesıizce uyuyan yüderce 
halk şairinin nurlu asarile karşı
laşırız. 

Bolu dajmın ardında tunçtan 
bir tepsi gibi ıtıldıyan gün~ tek 
gözünü kaybetmiş mütecessis bir 
aslan bırsile gök yüzüne göğsünü 
açan yeşi! zümrüdin ovaları 
auzuyor... Dalgacıkların .sahile 
hafif hafif çarptıkları f.ark olu
nuyor gjbL.. Uz.akta bir serap 
gibi görünen Rqadiye gölü var. 
Koca halk ,airi ~Dertli., bu e~ 
lün kenarındaki küçük köyde 
dojmuf··· Dk ilhamını bu yamaç· 
larda çobanlık yaparak kavalım 
hazin lıaıin çalıp, babasmm davar
lannı güderken almlfb... Bahası 
öldükten sonra derdi maitet 
Dertliyi köyünden de evinden de 
uzaklqbrınıştı. 

İbrahim uzun seneler dönmüş 
dolaşmış, Mısıra kadar gitmiş, 
Konya' da bir kahvede çıraklık 
etmif, saz ıairlerinin uğrağı olan 
o kahvede bir " Ehli halin ,, elin
den ıüri nuş ederek " Liıtfi ,, 
mahliaını almış Ye tam bir şair 
olarak on sene gibi uzun bir 
ayrılıktan sonra köyüne dön
müıtü ... 

"'l'e.k baoıma kal am şalı aultaoa kul 
olmam 

Vidn kalası hanede evladü ayal var.,, 

Diye feryat eden pir ıeçin· 
mek için elinde sazı öliiııceye 
kadar diyar diyar gezmit arada 
sırada köyüne gelip ateşi bur.eti 
aöndürmüştü. .. 

Reşadiye gölünün kenarında 
uf acık beyaz evlerile Boğaziçi 
sayfiyelerine pek çok benziyeıı 
şirin bir köy vardır. Bu köy 
Dahiliye V ekiletinin DÜIDune köyü 
olarak kabul ettiği kaylerdea 
biridir ... Bu köyün ismi Reşadi

yedir. Vaktile bu gölün adı (Caga) 
idi. Reşadiye köyü tesis edildik· 
ten sonra bu iıim değişmiş a-öl 
de köylln ismile anılmıya bqla
mışbr. Bolu-Gerede fOSesİ köyün 
içinden geçer köy değil ya birçok 
tehirlere taş çıkartacak kadar 
büyük çarşısı olan Repdiye"de 
haftada bir ıün pazar .lwruhu. 
Köyde tam devreli bir lıımaektep, 
bir jandarma karakolu ~ardır. 
Köyün ahalisi munis •e çok ça
Jııkan insanlardır.-Mebmet Enver 

Adana'da 
Sıhhat 

işleri 
Adana ( Husuai) - Yapılan 

bir istatistike göre bu sene nisan 
mayıs ve haziran aylan içinde 
belediye diapamcrine 2131 hasta 
müracaat ebnİf, bunlardan 425 
ine reçete ve 1317 sine de beda-
va ilaç verilmiştir. Bundan başka 
385 kişi de hastaneye yabrılnuş
tır. 

Bu aylar zarfında HilaJiahmer 
dispanserinde de ayrıca 840 
hasta muayene edilmiş, 186 aciz 
mem\eketlerine gönderilmiş, 75 
kişi evlendirilmiş, 111 doğum 
272 ölüm vak'ası olmuştur. 

CEYHANDA 
•• 

Uç Kızı Kaçır.an 
Bir Şerir 
Yakalandı 

Ceyhan, (H11S11Si) - Krait 
nahiyesine tabi Çatal Höfi.k kö
yünden Gülşen oğla Mutafa •ar
manda ot dövmekte olan Nazire, 
Aliye, Fatma ismi.de 5 kw ka
ÇO'aUf, fakat nUai,e miidlile 
s.iôp Bey w· ayı laaber • 
aı.az duhal takip mlifreaelai 
çıkararak kna bir zamanda G.iiıl
fCll ojiunu yakalat.mıf ve kızları 
kurtarmıştır. 

lzmit'te 
Şehircilik Hakkında Fay
dalı Bir Konferans Verildi 

lzmit, (Hususi) ~ Necatibey 
mektebi salonunda İzmitia teDir' 
planını yapmak iizere buraya da
vet edilen mimarlarımızdan Bür
han ArH Bey tarafından "Şehir
lerin inkişafı ve şehircilik,, mev
zuu etrafında, bir koaf erans ve
rilmiştir. 

Biirm Arü Bey~ muhtelif 
tehir plinlan hakkında izahat 

verdikten .onra Türk ~ 
nin keadilerine mahsus ..._..,et 
ve binyderiaden bahsederek ıte
hirlerin nwl teeesüa ettiiBii, 
ıehirciliğin bir ilim olarak ae -
retle tamdıjığ1111, b6tün millerin 
şehirciliğe ve şehir plinlanna 
verdikleri blyük ehemmiyeti an
latmıştır. Blirban Arif Bey "Yol
lar ve yapı,, kuuumm birçok 
maddelerini teşrih etmit ve yollar 
ve yapı kanununun mimadar ve 
mühendisler üzerinde uyandırdığı 
tesirlerden bahsederek, memleke
timizde de asri belediyeciliğe, 
bu kanunun kayıtsız ve şart&ıZ 

bir hürriyete erdiğini ve bunun 
tatbikine memleket içfo faideli 
neticeler vereceğini söylemiştir. 

c. Y.. 

Bigalılar Sevinç İçinde 
- - ---

Bigada Ortamektep Açıl-
ması Kararlaştı 

Orı..a•lr.t.ie talıllis .diJeMlc ltiıuı 
Biza (liuusi) - Kasaba hü- ı itibaren bir ortamektq> açaJ·ee 

yük bir meaerret içindedir. Bir 11111vafık görilmiifttir. Halkm ma-
ortamektep lesiai iç.in vukubuılan arife kal'fl gôsterdilderi umi.mi 
müracaatlar Maarif Vekile,ta- alikadan dolayı tqekküderimin 
rafından nazarı dikkate .tui1D11 kendilerine iblag1111 '\'e bu mek-
ve kaymakamlıja Maarif Vekili tebin memleket irfanı için hayırlı 
Reşit Galip Beyin ıimzasile şu olmasını dilerim efendim.,, 
tdıga ıl ıçdcilmiftir: Telgraf gelir gelmez halk bele-

... İlk ..__t...~t!-"! 1"•--j _.Jl_R _,Ç_ d" t ll~L ·•ı " L.n.1~ 
.....,.... &lllil cac: e--- ıye e111111 vasrt!MIV; ...umet 

ime orta taHil ilatiyaçlamn tat- önime davet edilmif, bu telgraf 
miııa -.hadile Rigada lRr «ta- okunmuştur. Bipblar bu müjdeye 
mektep aÇlhauı ıt.aklonda mH- muttali olur olmaz clikkiıılannı, 

te1if .. kamlar vuıtaSile vHu- evlerini bayraklarla .aüSlemifler, 
...._ miracaadar tetkike~ y.,.sın Maarif Vekili diye bağı· 
tir. Ke:ıanm nüfus kesafeti Ye rarak tezalıurat yapmıılardır. Or-
l>ma Yniye6 nazarı dikkate ahn- tamektep olacak bina 'ihzar edil-
llnf :v-e ders senesi ipticluından miştir. 

-3-

Şişmanlık ne zaman başlar? 
Bir adama ne vakit .şişman de
yebilirii? Umumiyetle ıişmanlık, 
bir insanın bir metreden üstün 
olan santimetre besabile tesbit 
edilmiş boy kısmı ile kilosu ara
sındaki rakkam farkı hasıl ofor 
olmaz başlar. Meseift boyunuz 
1,60 sanl:imetredir. Ağırlığınız 60 
kiloyu geçmeme1idir. Bu ağırlık, 
sizin tabii hakkınızdır. Fenni b'ir 
kaideyi :ifade etmemekle beraber, 
bu esas sizi yanıltmaz. Maamafih 
boyla ağırlık arasında kat'i bir 
nisbet mevcut iken de şişmanlık 
mevzubahs olabilir. Onun iç.indir 
ki ağırlık mese1esi, bir az da ha
rici manzara meselesidir, kemik
lerin kalınlığı meselesidir; vücu
dun tenasübü meselesidir. 

Meadi bir erke;i de alalım: 
Viicadun tebarüz etmiş kemikli 
Ja.mlanada dtti ile kemik 
ara..-.Ja yai bnhmmamak la
zımdır. Varsa şİJmanhk ıiddia 
olımabilir. Çe~ede de kemik
li çıkıntılar ince bir deri 
tabaka.. albnda buluumak ge
rektir. 

Göğüs kemiğinin çıkınbsı ise 
behemehal fark ec1ilccek bir dereed 
olmabdır, bu variyetten çıkanlar 
şişmanlığa gittı1derinc hükmet
meti ve tedbirlerini o•a göre 
almahdn-laT. 
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Ceyhan'da 1zmitte 9u Sene Ttlttln 
Vwytti iyidir 

hmit ( 1-hsUlli ) - izmit, <Öte· 
den beri tiltUnlerinin nefasetile 
tamnan bir teMıdir. Burada yeni 
sene tütün ekimi çok iyidir. Tü
tfinciller büyük ümitler bmemek
tedirler. 

l<açakpılan Sal1Yeren Bekçi
lere Jtt&R El J;ektirildi 
Adapazarı, (H•u•) - 13 ki- Yaz Mezruab Kurumaya 

İzmit'te tütün a1ıGılanmn ba
flllda inhisarlar idaresi getir. 
,i.J,isarlar ldaresı aldığı tütünleri 
buradaki imalithaneainde ifletir. 
İmalathan~e çalışan ameleler 
tütünlerin nevini; cinsini ihtimamla 
.ayırt ederek işlerler. Müessesenin 

lo köylü sigarası satmakta olan Yüz Tutmuştur 
l»ir kaçakçıyı yakalecWdan laalde 
25 paket ıaigara ve bir .lira diş- Ceyhan, (Husu~i) - Kınntl 
'1et alarak :aerbat ı.-..aldan nahiyesi dahilınde kışlık zeriyat 
suçlu Ahmediyc ve Balaşi~r ma- ı-ok iyi neticeier vermiştir. Fakat 
halleleri bekçiterile bekçıbqıya T k -
işten el çektirilmiş, haklannda yazlık meznı'lt urumaya yuz 
kanUDi takı'"bata b~nılmıştır. tutmuştur. Kurak'1k daha bir 

,..==-==-~"""' hafta devam ederse koza, susam, 
binası fenni şerait dahilinde yapıl- mısır, darı mahsulü a1ınmıyacak, 
mıştır. İşçileri her zaman muayene 
eden hususi doktonı vardır. Ame- kawn ve karpuz mahsulü de 
leye ilaçlar parasız verilmektedir. kavrulup kalacaktır • 
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Siyaset Alemi BABİCI TILIBArLAB 
1 . 

Gönül işleri 

Amerika Da 
Faşizme Mi 
Gidiyor? 

Amerikanın yapmakta olduğu tec
rübe bütün dünyanın alikaaını üzerine 
toplamıştır. Gözler ona çevrilmif, ne-
tic~nin ne olabileceği tehalükle bek
lenıyor. Filvaki vaziyet naziktir. Ame-
rika gibi fert teşebbüıile vücude gel
~İf, liberal iktı1atçılakta en ileri gİhnİf 

ır memleket, son buhran ile teme· 
linden sarsılınca yerinde durup hay
retle etrafına bakınmiya batlamışb. 
Çünkü bir felaketle karşılaşhtını der
ha! ~nlamışb. O sırada meydana çıkan 
Reısıcumhur Roozvelt, sanayim islihı 
proJesini ortaya ath ve onu bir kanun 
balıne getirdi. Şimdi, arkadaşlarilc 
beraber kongreden aldığı salahiyetle 
;ir n~vi iktısadi diktatorya ilin etti. 
. u dıktntorya mucibince, bütün Ame-
tıkan sanayii, istihsal miktan ve çalışma 

rn?ddeti noktasından aralarında anlaş
mıya mecburdurlar. Aksi takdirde, bu 
•nlaşmiya hükumet tavassut edecek 
Ye icabında sanayi ıubelerini bu an
laıınıya mecbur edecektir. M.Roozvelt, 

Mühim Hava Seferleri 
- ----------------

Tayyareci Post iki Gün içinde Ameri
kadan Moskovaya Vardı 

Berlin 17 - Tayyare ile sekiz gün 
15 saat 51 dakikalık devriilem reko
runu elde tutan ve bu rekorunu kır· 
mak için cumartesi sabalu 10/15 de 
Nevyorktan uçan tayyareci Post dün 
saat 11 35 de Berlin'de yere inmiı ve 
altı bin kilometrelik bu mesafeyi 25 
saat 40 dakikada almıtbr. Tayyareci 
vakit kaybetmemek için gazetecilerle 
görütmemit ve iki bin kllo benzin ve 
100 litre de yat aldıktan sonra 14/15 
de Königsberg'e uçmuı ve geceyi 
geçirmek üzere orada saat 18/40 da 
yere inmiştir. 

Königıberg 17 - Vücudunda bir 
yorgunluk duymasından ve havanın 
da fenalığından dolayı düıı aktam 
Königsberg'de yere inen tayyareci 
Post bu sabah saat 6,45 de tark isti
kametinde uçup gitmittir. 

Moskova 17 - Tayyareci Villy 
Post, mahalli saat ile 14,20 de buraya 
geldi. Irak Kıralı Faysal 1ngiltereye \•aptıgı son seyahatta Alderşot meydanın-
.{ dald harp manevralannı nliik~ lle w takip etmiştir. Resmimizde Faysalın ma-

ıf a [ g an Filosunun nevraıan seyredi~i görünmektedır. 

Seyahati Gelecek Konferans Va-

' 

~~ husustaki fikirlerini "ileriye bakıı., 
ııunli kitabında uzun uzadıya anlatı
yor. Amerikayı planlı bir iktııat ha
yatına sokmaya çalıtan bu teıebbüs 
karıısında M. Muıolinf de bir yazı yaz
mııtır. M. Roozveltin tcıebbüsünü göz
den geçiriyor ve bu harekette bir nevi 
.. Fatiı.m ,. kokusu ıeziyor ve tasvip 
ediyor. Fakat M. Roozveltin bu vadide 
daha nekadar ileriliyeceti bilinemedi
tinden, maksadının hakiki bir Faıiz.me 
.ıtmek olup olmadıtı anlatılmamak
~dır. Herke8bı heyecanla beldeyifİ 
ifte bundanclır. - üreyya 

Muaollnlnln telgr•fl 

Şikago 17 - italyan hava filosu • M T ı k? 
kumandanı ve İtalyan Hava Nazın ŞJD t d ) op anaca 
Jeneral Balbo sergide bir nutuk söy- g on a • 

Pariı 17 - Batnkil M. Daladiye 
dün ltalyan Baıvekili M. Muaoliniden 
bir t~lıraf aJ'."ıftır. M. Muıolinf, dört
ler mısakının ımzaaı dolayısile Fran1ız-
ftalyan anlafmasından samimi bir 
lisanla bahsetmektedif Bu telgrafta 
kısaca deniliyor ki: 

iki devlet arasında mevcut dostane 
•ilaaaebetler, ıulhun meafaab ve 
Avrupanın yeniden iman hususunda 
4 devlet aruında Roma misakının 
meydana a-etirditi yeni bir tefriki 
mesai havuı içinde tekamül etmek 
lıere yeniden bir vesile bulacakbr. 

M. Henderson Berllnde 
Berlin 17 - Silahları azaltma 

konferansı reisi M. Henderson, bu 
•abah Berline relmi,, istasyonda ln
riliı elçiıinia mlmesıili ile konferans
t~ld Alman bat murahhası M. Nadol
nı tarahndaa kartılaıam11br. 

M. Henderson, bugün sabahleyin 
Hariciye Nazın Baron Fon Nörah 
dyaret etmiftir. 

Jemittir. Balbo, bu uçuı için iki ae.ne- - - - ---
denberi hazırlaaıldıtını söylemit ve Mevyork, 17 - lktiaat Konfe- ı tirmek ıçın bir çare aramak üı.cre 

ıüreceti ıikl
tetkikten im-

Alp dağlarından 12,000 kadem yük- ransının tekrar toplanm•t• davet dlj'er tarafın ileri 
kt ld ~ "ft"h 1 ı edilmesi hususunda burada yapılan Yetleri bayımalılılda 

se en aşı 16 .nı ı ı ara an atmıfhr. tavsiyeler arasında konferansın J 

Birçok tebrik telgraflan alan Bal- V tina edemez. 
aı~ngtonda toplanm':d&a davet edil- Diğer taraftan yine bu karar 

bo, bilhassa Muaolini'den aldığı tel- meaı de münaL---- • ı"yor. l k ...1 d ld --.- 11uretinde ehemmiyet e a1 .. e i i-
graftan dolayı gurur duyduğunu söy- Bazı mahafil, konferans tekrar 

~ .. e göre pmrük muameleleriain 
lemektedir. toplanmadan eYYel bir .-ok devletle- .... 

Fil h k l · ha ... aadeı-...:..:1mui la.ekkıaclaki mukaYele o are et çın vanuı düzel- ria siyasi yon-..11- ···alannda ani••- ..,... .. .. .., - _. ahkimına riayet •Öllermek llzamdar. 
mesini beklemektedir. malar yapmaları IGzumuna L--ı"d:-. 

i 
_.. .. Sovyetler birlitl murahbul M. 

Sen Jan dö Temöv 17 - talyan Rua Mur•lllla•ının Proteatoeu Ozeraki İktisat Konferanıına rön-
tayyarelerinin yolunda bava raaadab Lond-- 17 - Bilv·-·ta hı"maye d So ti --. - derditi bir beyanname e vye er 
yapmıya memur edilmit olan iki usuWe utrqaa Tali komisyonun birliti topratında istihsal edilen 
1• taJyan deniz alb aemiai burava tahrir komiteai bir karar sureti 1 b" • ' k b ı · keftstenin düriiıt o mayan u re-
aeldi. Gemiler Nevyork'a ...:..ıerek a u etmİftir• • .,... B k kabet ve bllha ... itçilerin iıtiamar 
filoyu belcliyecelclerdir. Diter taraf- u arar suretiqde ticaret mu- 1 1 

ah d 1 • ld edilmesi sayesinde ucuı. fiat a satı •· 
tan hava yolunda sıralanmı' olan e e enne fU yo a bir formül ilAve d hh 

t 1 · d 1 ti ca"" yolunda Kana a mura •· 
vapurlar ve yelkenliler de aeldiler. e me erı ev e ere tavsiye edilmek- •· cd"l 

• tedir. Bu formül tudur. sının yaptıtı beyanat protesto ı -

ık . L&.- b" · ..... tir. M. Ozerslô istihsal fiatlarumı lnglllz hava manevraları 
Londra 17 - 166 bombardıman 

tayyaresinin ittirakile yapılan hava 
manevralanna dün akıam Birmingam 
mıntakaaında baılanmıfbr. 

" ı taraı~n ın muahededen 
mütevellit vaziyeti diter tarafın bakiki unıurlannın bepaiai l'iiateren 
ı:aranna olarak detiftirebilecek bir ticaret muhascbeıi usulünün Rus mü-
tedbir aidatı takdirde bu suretle eaaeselerinde ııkı bir surette tatbik 
bozulan muvaseneyi ealli haline l'e- edilditini temin etmiıtir. 

Dlnklleria Romanı 
Daha doğrusunu istersen azi

zim Reşit. Bizim inkılap adamla· 
n fert itibarile çok zayıftırlar. 
Görüş sabalan dar ve hepsi de 
ileriden ~yade geriye bağlanmış· 
lar. Adımlarını ileri atarken ka
faları gerilere takıhyor. Geçengün 
bir mecliste ittihatçıların yenilet· 
me hareketleri münakaşa edili
yordu. Biri dediki: 

çüncü gelişinde nasıl bir yol tu
tacak. Şimdi gaile azaldı demek. 
Çünkü Makedonya balkanlar ara
sında taksim edilecek. Rumeli 
derdi hele Arnavutluk belası kal
mıyacak, beni en mustarip eden 
ne biliyormusun. Her halde Ma
kedonyanın gitmesi mükabilinde 
elde edilecek sulh muahedesini 
bizim murahhasların imza edrler
ken Arnavutlukta dökülen Türk 
kanlarını biran olsun düşünmeleri. 
Şimdiki halde Şark davasında 
söz Jeneral Savof cenaplannındır. 
Aziz kardeşim Reşit, "mektubum 
uzadı. Gazetenin yazıları geciki
yor. Y ann yeni kabine azasından 
bir kaçı ile mülakat yapacajım. 
Bakalım, işin hususi tarafını sa
na yazarım. Gözlerinden öperim 
kardeşim. AJım•t Rıfkı 

Edebı Roman 

-------- Burh•n C•hlt ----- 16--

iyle.. Müstebit bir bükümdan 
İndiriyor, mepııtiyet ilin edi· 
yorlar. Fakat Avrupamn bu
rünkü medeni vaziyetine gö
re milleti yürütmiye cesaret 
edemiyorlar. Halk hürriyetle be
raber zindandan kurtulmUf, uy
kudan uyanmıı gibi sevindi. Gü
zel, fakat bu kafası aulamıya, 
bilmiye, glzü g&rmiye, tanımaya 
teşne millete hürriyet namına iki 
bozuk dtlzen şarkı ile temcit 
pilava gibi tekrarlanan bir aliy (ya
tasın) dan başka bir şey öğren
mediler. Meb'usan meclisi diye 
açılan binanın kapısından girmi
yen bir Çeribafl kaldı. Beni İsrail 
tayfasının en ayarlan, cebinde 
Yunan pasaportu taşıyan eterya
cılann en az.ahsa, belinde cenbiye 
baflnda akel, koynunda muska 
taşıyan ç6l hacısı, evinde dinamit 
yapan Ermeni komitecisinin en 
merhametaizi meb'UND meclisin
de .• ! böyle tayfua olan bir aemi
DİD kaplam eihu amira1a olsa 
ppa otww yalaal 

Velhasıl azızım Ahmet Reşit 

biz bir yol tutturamadık. Bir 
ayağımız zemzem kuyusuna sap
lanllllf bir ayağımız Eyfel kulesi
nin tepesinde. Bu vaziyette tu
tunmak imkanı olmasa gerek. Ya 
o zemzem kuyusuna düşüp bacı 
yağlan içinde boğulacğız. Ya 
Eyfel tepesine y&kselip medeniyet 
Alemini temap edeceğiz. iki rah
metten biri. 

Düşiilı ki bugün en yüksek 
mekteplerde ilim diye fıkıh, tarih 
diye kısasıenbiya okutuy9ruz. He
kimliğin bu kadar inceldiği bir 
devirde hali Şeyhulislam kapısı 
kocalanndan boşanan kadınların 
yirmi dört ay gebe kalabilecek
lerine bükü mveriyor. 

Ve telefonla şehirlerden şehir
lere konuşulduğu, tayyare ile gök 
lerde uçulduğu bir devirde biz 
bu ifleri bili mucize telakki edi-
yonız. İçimizde bir uyanış, Avru
paya benzeyif hevesi var. Fakat 
bu temayülleri harkete ptirecek 
arzulara yol açacak fınab veren 
yok. 

- ittihatçılar Mason olmakla 
kendilerini büyük günaha girmiş, 
millete karşı adeta ihanet etmiş 
olduklarını sanıyorlar. Onlardan 
daha ileri hareket beklemek gü
nahtır. Baksana kendi kababat
lannı örtmek için ıeyhiilialima bi
le Mason locasına soktular. 

- O neden? 
_ Ne olur ne olmaz, belki 

bir gün iş dedikoduya meydan 
verirse, ne yapahm. Şeybiilialim 
Efendi de bizimle beraberdi. 
Deyip postu kurtarmak. 

Bu hüküm pek yanlış değil. 
Çünkü iktidar, daha doğrusu 
ikbal mevkiine çıkanlar kendile
rini bili yeniçeririlik devrinde 
zannediyor ya Alemdar gibi imha 
edeceklerinden yahut Mithat Pş. 
gibi zandanda boğulacaklarından 
korkuyorlar. inkılap ad•mlurın
dan beklenen feragattan eser 

yok. 
Balda• İttihat '"' Terakki n-

Ahmet Reşit gazetelerde oku
duğu, lstanbuldan aklıjı haber
lerden çok üzülüyordu. 

Sefarethaneye uğruyor .. Fa
kat orada memleket iflerile aii
kadar kimseye tesadüf edemiyor
du. Sefarethanedekiler harbin 
cereyanı ve neticesi ile değil de
iif ea bükümetin kendilerini yer
lerinde bırakıp bırakmıyacağı en
diıe ve mthaakapsı ile mqgut 
oluyorlardı. Ecnebi topraklarda 
vataaı temsil eden rami bir 
daireaia bu alilr.aaadaia Alamet 

Evli 
Kadınlara 

Bir iki Nasihat I 
Evlimisiniz, kocanızla eyi ge· 

çinmek istiyor musunuz. Ôyle ise 
beni dinleyiniz.: 

l - Eğer kocanız sakin bir 
adamsa, aksi ve hırçın olmıya
cağmı biliniz. Sakin kocalar ka
nlanru daha fazla diifünürler. 
Bunlan kaf iyen izaç etmeyiniz. 

2 - Kocanıza kat'iyen siga
ra ve rakı ;.]mayınız. Birçok 
müesseseler bu işlerde hep ka
dınlan vasıta ederler~ 

• w .3 - K~ eve yorgun gel
dıgı zaman evın dertlerinden ona 
kat'iyen bahsetmeyiniz. Eve ait 
işler size aittir. 

4 - Kocanızın elbiselerinin 
muntazamen ütölenmesine, ça
maşırlarının istediği zaman hazır 
olmasma dikkat ediniz. 

5 - Kocanızdan fazla şey 
beklemeyiniz. Erkekler babrlat
madıkça hiçbir şeyi kendilikle
rinden yapmazlar. 

* 
"Use talebesiyim. Sayfiyeye 

giden bir arkad8fllD bet on giiD 
ıçuı beni misafirliğe çağrıyor: 
Fakat evde genç bir ,a;abeysi 
var. Gitsem dedikoduyu mucip 
olur mu? 

Fenhrı 

Siz ciddi hareket eder, dedi
koduya meydan vermezseniz ne
den dedikodu yapsınlar. Bir de
fa da ailenizin fikrini sorwauz. 

~ 

" Altı aydır nipnhyım. Fa
kat gün geçtikçe kalbimin nifan
lanmadan evvel bağlandıiun km 
aradığı ve nifanhmı .evmedi;imi 
s&"üyonun. Nipaa bozaJllll an. 
ile deniaiz? 

rıkret 

Bir müddet daha sabrediniL 
Kalbinize bnkmedemiyeccjinin 
kanaat getirirseniz, o vakit nitam 
bozarsınız. 

HANIMTEYZE 

LAZARO FRAMKO MAHDUMLARI 

Tıcarethaoesi, Galatadaki magazalannı 
l.tanbulda, ultanhamamında ( eabık 
Balcılar) mağazasına naklettiklerini 

muhterem mu terilerine &nel14tr. (5568) 

Re,idi sinirlendiriyordu. Bir g6n 
yine vaziyet baklanda haber al
mak için sefarethaneye titmifti. 
MGsteşar bu sırnaşık pci atla~ 
mak için: 

- Aman efendim, dedi. Size 
ne oluyor. Lazımsa dersinizle 
meşgul olun. Mlhamı umura 

devlet size mi kaldı. 
Ahmet Reşit daha fazla •r 

)emesine imkin bırakmada. Eski 
devrin yetiıtirmelerinden, dallra
vukluju sayesinde yeni devrin de 
gözdelerinde, olan nınsteşar 
beyefendinin Ost&ne abhdı. b'lr. 
hamle de pkır şakır sekiz on 
Tokat yerleştirdikten sonra omu> 
lanndan kaldınp koltukla bera
ber çuYal silkeler gibi yere atb. 

Müsteşar Beyin feryadı ile 
içeri Kiren odaca hayretler içinde 
.di 1 • 

Ahmet Reşit: 
- Senin gibi 

bir m:lleti ecnebi 
temsil edemezler. 

herifler koca 
töpraklarında 

Senin yerin sefaret değil ima
rettir, alçak duygusuz dalkavuk 
herifi Diye bagırdı. Ve korkudan 
bili yerinden kalkamayan Mü
te,arın auratına doğru nefretle 
tükürdükten sonra sefarethane
den çıktı. 

( A.rakaeı Tat' ) 
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Dünya Hddiseleri 
1 

Deniz Canavar
larıAvusturalyagı 

İstila Ettiler 
Avusturalya sahilleri, bir müd

Bunlar, 
Biigük 

Yımgeçl erdir 

dettenberi, şim
diye kadar nadir 
görülmüş bir ta
kım deniz cana-

varlarının istilasına uğramıştır. 

Hakikatte bu canavarlar, son de
rece büyümüş ve vücutları akıl 

almayacak kadar inkişaf etmiş 
yengeçlerdir. Bunlardan bir kıs

manın büyüldüğü, ayakları açık 
olduğu halde 60 santimetre, bir 

kısmı ise 1,70 metreyi bulmak
tadırlar. Denizin üstünden bir 

metre derinlikteki sığılık araziye 
kadar sokulan bu dehşetli hay-

vanlar, sahillerde balık namına, 

bahkçı ağı namına bir şey hı· 

rakmamışlar, önlerine gelen hay
vanı yemiş, maniaları parçala-

mışlardır. Bir çok mahallerde ağ 
ile balık avlamaya nihayet ve-

rilmiştir. Avustura]ya hükumeti bu 
felaketin önüne geçmek için alt-

lan zırhlı bir takım gemiler yap· 
tırmaktadır. Bu gemiler, denizin 

dibine sürtünerek hareket ede
cekler ve bu suretle sahilleri is
tila eden yengeç azmanlarını eze
ceklerdir. 

* 
Bilhassa merkezi Avrupada 

berberler sıkınh içindedir-

Berb.ırlerin 1 ler. Çünkü buhran 
yüzünden berber 

Büyük Derdi salonlanna pek az 
mü teri geliyor. Bundan başka 
makineli usturalar da traş için 

son derece kolaylık temin etti· 
ğinden, buhran, iki misli oluyor. 

Onun içindir ki Viyana berberleri, 
amumi sindikanın teşebbüsiyle bir 

kongre aktetmişlerdir. Bu kon
ıredc, berber salonlarının içine 

düşdükleri buhrandan kurtulma
ları için yapılabilecek şeyler ko

nuşulmuş, nihayet, sakal ve bıyık 
modasının tekrar ihyasından başka 

çare olmadığı neticesine varılmış
br. Berberler, bu modayı yapa-

bilmek için, ayrıca, sakal ve 
bıyığın kadınlar nezdinde hususi 
bir rağbet gördüğünü de işaa 

ederek maksatlarına ermeyi dü
şünmekte imişler. 

Cebelüttarıkla Afrika ara
sında ötedenberi inşası dü-

Cebel üttarı k şünülen tünel, ar-
. tık bir emri vaki 

Tünelı olmak üzeredir. 
Tünelin uzunluğu on mili bula
caktır. Bu karar, İspanyol Dahiliye 

Nazın M. Kazares'le bir müte
hassıs heyetin Afrika sahillerinde 
yapbklan tetkiklerden sonra 
verilmiştir. 

Bu tünel meselesi ve müna
kaşası, malum olduğu üzere bir 

asırdanberi mevcuttur. Şimdiki 
planlara göre tünel, İspanyol 
sahillerinde Tarifa'dan başlıyacak 
Afrikada, Sötada nihayet bula
caktır. Mamafih mesele, İngiltere, 
Fransa ve İtalyayı son derece 
alakadar etmektedir. Çünkü, tünel 
açılınca, Cebelüttarık müstahkem 
mevkiinin ehemmiyeti kalmıyacak, 
ispanya müsaade ederse Fransa, 
gayet seri bir surette Afrik_?dan 
zenci askerler getirebilecektir. 
r1eselenin bu siyasi tarafıdırki yeni 
yeni düşünceler uyandınyor. 

SON POSTA 

Tayyarecilik Bahisleri==--

a bo Fi os va 
Kazandırdı? 

"' 
ııga 

Ne 
Artık Mesafenin Ehemmiyeti Kalmadı 

kumar oynar. Galip gelmek için 
bütün maharetini ve melekesini 
gösterir. Fakat bütün bu müca
dele "sportif,, bir mahiyette kalır. 

ikinci safha, birincinin muvaf
f akıyetinden ·sonra başlar. Bu 
ıafhada cesaref artmıştır. Elde bir 
iki tecrübenin neticesi vardır. 
Cevvi hidiseler daha sistematik 
bir şekilde tetkik edilir. Tesadüf 
edilebilecek biltün hadisat tah-

Temmuz 18 

Kari Mektupları 

Bir 
Memurun 
Endişesi 

Efendim, geceleri sabahlara 
kadar uykusuz kalan telgraf 
memurlarıDın terfi ve terfih
leri ıçın Milli Meclisin kabul 
ettiği tahsisattan dolayı bütün 
telgraf memurları müteşekkirdir. 
Ancak bundan istifade etmek 
imkanı sadece 331 senesinden 
evvel memuriyete girmiş olanlara 
verilmiştir. On dokuz sene gibi 
uzun bir müddettenberi çalışan 
bizler acaba ne zaman terfi ede
ceğiz? 

Telgraf muhabere memurlanndan 
Osman 

min edilir ve oaa g6re tedbirler "" .... ______ .,.•~-----] 
aluur ve tayyareler onlara göre r Cevaplanmtz 
tadil edilir. 

' 

Üçüncü aafhada iııe bet daki
ka bile bir hata yapmıyan ticari 
seyrüsefer meydana ıelmiştir. 

Balbo /ileı•n•n Jlilotl•rı lr.arelc•tt•n evvel 

İtalya Hava Nazırı " İtalo da, « Groenland ,, tan ıelecek 
Balbo ,, bir senedenberi yapbğı haberleri dinlemeye memur edildi. 
tetkikattan sonra, yetiştirdiği yüz Fakat mesafenin uzaklıjı · dolayı-
tayyareci ve 24 deniz tayyaresile sile oradan birşey elde edilememiş-
Atlas denizini geçti. Bu suretle ti. Buna rağmen, mayısın altıncı 
Bahrimuhit hava fatihleri desta- ve yedinci günleri, elde edilen ma-
nına yüz kadar faşist fedaisi ismini liimata nazaran, meteorolojik va-
kaydetti. Bugün bu muvaff akki- ziyetin mükemmel olduğu anlaşıldı. 
yeti bütün cihanla beraber alkış
larken, gözümün önüne, bu yol
ların, ilk kurbanları geldi. 

Fennin ufak bir muvaff akiye
tinin bize ne bahalıya malodu
ğunu, ve tamiri kabil olmıyan ne 
boşluklar vücuda getirdiğini dü
şündürdü. 

"Balbo ,nun, herkesin takdir 
ve alkışlarını kazanan bu eseri 
bile, dah~ ilk hamlede, kim bilir 
hangi anneyi evlatsız veya hangi 
talihsizi dul bırakmıştı. 

Alh s~ne Evvel 

Ölüm Yolunda 
Bu haberleri günü pnüne ta-

Bundan altı sene evvel de, 1927 Jeneral Ballıo 

mayısının sekizinci günü, gövde- kip eden u Coli ,, ve "Nuagess ır,; 
sinde bir kuru kafa resmile, 

Mayısın sekizinci gu"'nü, ıaat 
"Beyaz kuş,, , " Coli ,, ve " Mun-

4 te ellerinde meteorolojik mer
gesser ,, isminde iki fedainin ida-

kezin kendilerine verdiği harita 
resinde, Pariste " Bourget ,, mey• 

ile hareket ettiler. En kahraman 
danından, " Nev York,, a doğru ·-
havalanıyordu. Bu iki cessur 

tayyarecinin takip etmek istedik
leri yol, " Balbo ,, nun yapbğı 

gibi, karalarla irtibat temini için, 
şimale doğru bükülmüyordu.' Manş 

denizini geçtikten sonra, lrlanda 
sahili gözden kaybolur olmaz 
11 T erre Neuve ,, e doiru gidi
yordu. 

"Beyaz kuş,, un faaliyet saha
sının darlığı, yolu hiçbir surette 
uzatmıya imkan vermiyordu. Aksi 
takdirde benzinsiz kalarak Bah
rimuhit dalgalarına gömülmek 
ihtimali vardı. Diğer taraftan, 
harekette, tayyare, yüklü bulun
duğu benzin dolayısilc, fevkalade 
ağır, sevk ve idaresi çok 
güç oluyordu. lık adımda 
1000 kilometroluk bir mesafede 
havanın güzel olması, ve tayyare
nin seri manevralara ihtiyaç 
göstermesi laz.ımdı. 

• 
Tedbirler Değişti .•. 

Bunun üzerine, Fransa mete
orolojik merkezi faaliyete geçerek 
Amerika' dan, günde k i defa, 
telsizle neşredilen cevvi haber
leri tetkik etmiye başladı. Fran-

sa' dan hareket eden bütün F ran
sız vapurlarına, yolda rastladık-

ları havanın telsizle merkeze bil
dirmeleri için emir verildi. 

" Cherbouri ,, tels~ istasyonu 

insanlar, en sağlam tayyareye 
binmişlerdi, ve bilahare, "Coli,, 

ve "Nungesser,, için yapılan taa
mini havanın gayet sarih oldµp 
hatta 10 senedenberi bu kadar 

müsait bir havaya tesadüf edil
mediği aalaşılmışb. 

Fakat, Atlas denizi, hiçbir 
suale cevap vermeksizin, kurban-

larını, yetil dalgalarına ebediyen 
ıömccekti. 

Uzun hava seferleri, umumi-
yetle, safhadan g ! ; : r J e ' . 
Bunlardan birincisi, en iptidai 
safhalardır ki, pilot bilmediği bir 
yola atılarak, mekinasile, cevvi 
hadiselerle, hayab bahasına bir 

Hangi Merhaledeyiz? 
Bliyük Okyanus uçuşlarında 

acaba hanıi merhaledeyl.ı? 

Hiç ıüphesiz bize pek paha
lıya mal olan fedailer devresini 

çoktan geçtik. Bupn birkaç 
hamlede yeni dünyaya uçan Bal-

bo kafileai bunu bize gösteriyor. 
Fak at, birkaç müstesna hava 

sefinesinin, muntazaman Atlas 
denizini geçmesi, bize artık ticari 

aafhada bulunduğumuzu temin 
edebilir mi? 

Bunu hiç .zannetmiyorum. At
las denizi üzerinde cereyan eden 

cevvi hadisab daha tamamile 
takip edemiyoruz. Bugün, Avru~ 

pa ile Amerika arasında binlerce 
gemi sefer ediyor. Bütün bu ge-

miler telsi:ı makinelerile müceh
hezdirler. Bunların telsiz neşri· 
yatlan tAkip edildiği zaman Atlu 
denizi üzerinde cereyan eden 
hava lrakkında bir fikir edinmek 
ve ona göre tahminler yapmak 
imkanı olabileceii dftşllnülür. Fa-

kat bu kadar lceaif ıemi kafilesine 
rağmen, Atlaı denizinin, kur§uni 
bir çölü andıran yilzlerce millik 
mesafelerde tek hlr bacaya tesa
düf edilmiyen ıahalan vardır. 

Diğer taraftan, gemilerden 
tolanan haberler, tamamile deniz 
ıathını alakadar ettiğinden, bize 
1000 - 2000 - 3000 metre yüksek 
tabakalar hakkında fazla malu
mat vermez. 

işte bundan dolayıdır ki, 24 
tayyarenin birden Bahrimuhit 
üzerinde yaptığı tetkikat ve ge
tireceği " doküman ,, cihan tay
yareciliği için büyük bir kıyeti 
haiz olactı>(r. 

Süregga Kadri 

Samsun'da Hacı Hiise~ in oğlu 
Me:hmt Aıaf Beye: 

Ankeümiz nihayet bulmUftur. 
Bu itibarla cevabınızı dercede· 
miyeceğiz efendim. 

* Adanada İkbal Hanıma: 
Çapa Kız muallim· mektebi 

kaydü kabul şeraitini bildiriyoruz: 
1 - Orta mektep mezunu 

olmak, iyi veya pek iyi derecede 
ıehadetname almış bulunmak. 

2 - 15 ile 19 yaş arasında 
olmak. 

3 - Mektebe girmek isteyen 
talebe müsabaka imtihanında 
iyi ve pek iyi bir derecede not 
almış bulunmak. 

lf. 
Muallim Hüse} in Hüsnü Beye: 
- Viliyete bir beyanname 

ve istida vererek mecmua çıkar· 
mak müsaadesini alırsmız. Gazete 
ve mecmualar kazanç vergisine 
tabidir. Ve defter tutmak mec
buriyeti vardır. Tercüme eser 
neşredilebilir. Lisan iıtlsnası yok· 
tur. 

lf 
F. K. rümuzlu mektup ıahibine: 
Mm~ktubunuzu anketi neşreden 

neıreden gazeteye göndermeniz 
daha muvafıkbr efendim. 

* Meraşta B. Galip imzalı Kariimize: 
- Leyli meccani mekteplerin 

kayt ve kabul zamanlarını yakın
da gazetemizle neşredeceğiz 
efendim. 

'4-
Balıkesir İ. Safa Beye: 
Elinizdeki evrak ile Halkalı 

Ziraat Mektebine veya askeri 
liselere girebilirsiniz. Askeri mek
teplere girmek için askerlik şube
sine milracaat eder mufassal 
malumat alabilirsiniz. 

SON POSTA 
Yt..S, ll1all, Hane& Ye Halk ........ 
ldareı ı-ub•11 •k.ı kpllı•a 

(ıataıoeı111e ıo\afı ıe-

Ttltfon ı btaubıal • aoaoa 
Poata kwt111w Jıtanbul • 7 4 t 
T•lır•• İltanb1ll 80NPOST A 

ABONE FIATI 
f0RKIYS ECNEBi 
1400 kr:- t Bene 8700 Kr 

7110 ••• , t400 • 
400 • • .. 800 • 
ıeo " ı .. aoo • 

eaıen evrak geri verllmu 
Ululardan mea'uli11t alınaıu 

eenp itin mıktupl ara (8) kuraıhu 
•ul Ulnıt llıımdır. 

Adrtl 4tlfıttrtlmeal (aO) kaHıtur. 

Guetemlack pkaa rMla " 1..ı.r.. 
Mtlıl uı.Jan ••hfm "ıu•t•.ı.e 

aittir. 
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' ~t-.. ..... ··················-··· 1 
1 Halk Okuyacak i 

_,.ı··· ...... ·-· 1 .;f •••••• 1 ... 1 •• ı-

Herkesin ağzında aynı söz 
dolaşıyordu: 

- Halk okumuyor! 
- Kitap satılmıyor! 
Muharrir yazdığı eseri, basa

cak bir kitapçı bulmak için ta
bana kuvvet dükkan dükkan do
laşıyor.. fakat meramına nail 
olamıyordu .. 

- Kıtap satılmıyor .• 
Kitapçı camekanlarında, kap

ları, öksüz çocuk boyunları gibi 
bükülmüş kitaplar sıra sıra duru
yor.. fakat ne soran, ne de alan 
oluyordu .. 

- Halk okumuyor .. 
Muharrir düşünüyordu: 
- Acaba halkın arzu ettiği 

gibi eser mi yazamıyorum? .. 
Kitapçı ne ) apacağım şaşırmıştı .. 

- Kitapları satmanın çare
sini bulamıyacak mıyım. 

Bu buhranlı zamanda ekmek 
parasını güçlükle tedarik eden 
insanların; cicili, bicili kaplar 
arasına gizlenmiş kitaplan sabo 
almıya paraları yetişmiyor miydi?. 
Bunu düşünen yoktu.. Allah razı 
olsun Maarif Vekilimiz Reşit Ga
lip Bey imdada yetişti. Bu itin 
kurtuluş yolunu gösterdi: 

- Kitaplar pahalıdır, ucuz
lablmalı .. ' 

Gördünüz mü?. İşin can da
marı işte burada.. kitapçılar, 
muharrirler dah'! doğrusu herkes 
bu yüzden Maarif Vekilimize ne 
kadar dua etseler yine azdır. 
Birine kitabını satmak yolunu 
ötekine de okumak fırsatını verdi .. 
hele kitaplar ucuzlasın, bakın o 
:zaman muharrir eserini kolayca 
bastırabilecek... Kitaplar kitapçı 
camekanlarında yıllarca müşteri 
beklemektan kurtulacak, halk ta 
istediği kadar kitap alıp okuya
cak!.. Bu manasız: 

- Halk okumuyor! .. 
Sözü de bir daha işidihni-

yecek!. Pazar Ola 

Almanlar lktısat Konferansındaki Sözlerinin Yanht Anlatlldı§ını SöytUyorlar: l 1 
" . , -- K~d~~; E~k~k ... ·; -

HHan Bey - Şu çamı evvelden devirmeseydin eyi olmazmiydi Alman Efendi ! .. 

Şimdi 
-Çocukken 

döner döner yine 
bina okur dedik
leri cinstendi.Fa
kat timdi ne 
oldu bilmem; bir
denbire zengini 
şiverdi. Bir apar
tımanı b i ti r d i 
derken bir apar
tıman daha ya
pıyor. Hasan Bey. 

- Desenize 
şimdi de döner 

Anlaşmaktır işimiz 

ltalya da bugünlerde h'zimle bak anla§lı, 
Dütiin dünya bu doetluga hem imrendi hem .,aştı. 
Zaten bize diişman var mı şu koskoca cihanda 
Hoş ~eçindik, hoş geçinmek bir fazilet insanda!. 
Fransayla şöyle bo) le ı.lcrken işler diizeldi, 
E'lki dostluk yıkılmamış 8apasağlam temeldi .. 
Yunanistan kapı komı::u cau ciğ-r.riz her zaman; 
Biz gideriz, onlar gelir konuşuruz durmadan .. 
Honbahara misafir var ta Rus) adan gelecek, 
Uazett:ler yazdı bunu ben de duJdum hem gerçek .. 
Diyeceğim şu ki doıtlar devletlerle dostuz biz .. 
Giizel~ gtizel .. 'J'atlı tatlı anlaşmaktır işimiz.. P. O. H. B. 

13 davetli 
-Küçük bir 

ziyafet verecek· 
tim. Davetlileri 
hesap edememi
şim .. Meğer on 
ilç kiti çajvmı
ıım, fena oldu .. 

- Neye Ha
san Bey, sen de 
on üçün uğursuz
luğuna inanan
lardanmı11n ? .. 

- Hayır ca
nım. on iki kiti· 
likten fazla ta-

--------·--... ·~ . . . . . . . .. ~ 
i ' 

Evvelki günkü Son Postada 
iki havadis gözüme ilişiverdi: 

l - Alman kadınları eve 
dönüyorlar. Hitler kadınları işten 
ve spordan çıkarıp eve iade 
ediyor .. 

2 - Nevyork telefon kum
panyası evli kadın memurlara 
yol vermiştir. .. 

Umumi harbe kadar iş haya
tında çalışan yalnız erkekti. Har
bin ilk senelerinde kadınlar da 
her sahada erkeklerle beraber 
çalışmıya batlamışlardı. Bu hal 
harp bittikten sonra da devam 
etti ve el'an devam etmektedir. 

Fakat iyi mi? Bunu birden
bire kestirmemekle beraber, Hit
lerin yapmak istediği şeye de 
fenadır diyemem. 

Kadın erkekle her vakit her 
yerde boy ölçüşebilir, o da me
mur olarak, mühendis olarak, 
doktor olarak daha ne bileyim 1 
Erkeğin yaphğı her şeyi yaparak 
yaşıyabilir. 

Fakat kadinın bir vazifesi 
daha vardır analık.. Bu tabiatin 
kendisine verdiği ve ihmal etme-
si katiyen caiz olmıyan bir vazi• 
fesidir. 

İş hayahna girmiş kadın için 
ana olmak güçtür. 

* Ev, aile insanlar arasında 
mühim bir ihtiyaçbr. Evde kadın 
olmayınca evin zevki olmaz.. 1,
teki kadın evine bağlanamaz, bu 
yiizden aile saadeti yarım kalır •• 

Erkek iıte erkekçe, kadın 
evde kadınca çahtırsa daha tabii 
daha iyi olmaz mı?.. Hitlerin 
kafası benim de kafama uyguıı 
geliyor ne dersiniz? dönerbinayaparı.._ ________________________________________ ....., __________ _ 

oldu .. kımım yok!.. Hasan Bey 
====~=-=====~=~====~====-=====================~~ 

Nereden bildin 
Hasan Beyle bir eczahaneye 

gitmiştik. Bizimle beraber orta 
yaşlı kerli ferli bir zat ta eczaha
neye girdi. Eczacıdan lokman 
ruhu istedi aldı, çıktı. Hasan Bey: 

Tanıdım, dedi, bu da bir 
müderris: 

- Kimdir, adı ne? 

_Adını ne 
şimdi gördüm .. 

_ Peki şimdi 

müderris olduğunu 
ladın? 

bileyim daha 

gördün de 
nereden an-

- Ne 0 Ha an Bey 1 Seyaliat ne tarafa, .\tlas deııiziQ.i mi geçeceksin~ 
_ Lokman ruhu alışından .• 

Bugilnlerde yüreği çok oym
yordur da! .• 

ı> • • • d' b ya kadar geldim Hasan Hey ! .. - ,ugıın yıne bıraz hava alayım ıye ura 
- Zahmet etmiısin azizim, ıen şair geçindikten 11oora her yerde hava - Yok canım, evime .gitmek içi.o kaldırımı bozuk şqkakla~dan rahatça 

alırsın !., geçıccgim .. 

Kurtul 
Avcılıktan bahsediliyordu. Bi

riai dedi ki: 
- ~n bir kut ıördüm de, 

bir kere nipn alıp tüfengi attım 
DU muhakkak vururum. 

Sordular: 
- Uçarken mi atarsın, yoksa 

bir yere konmuşken mi? .. 

Cevap vermedi. Hasan Bey 
lrulajuıa eğildi:I 

- Azizim bir pot kırmamak 
lpn, ikisi arasında de kurtull 

Müsavi 
Kadınlar 

her işte erkek
lerle müsavi ol
dular Hasan Bey, 
bak bu senede 
bir hanım kız 
Mülkiye mekte
bini bitirmiş .. 

- Erkeklerle 
müsavi oldular .. 
Dediğine göre 
ben de bir hanım 
askerlik mektebi- ••lıiiiııii~..:.iilııl~.-i--..--... -..-.. .... 
ni bitirdi diyecek
ain zannetmi~tim. 

- Plaja denize girmek için mi geldiniz küçük hanım t. 
- Hayır Haau Bey denize girsem ıuyu.o içinde kimıe beni ıoremİ) or kil .. 

Arıyordu 
Hasan Beyin 

oğlu elinde bir 
lira ile eve geldi .• 

- Baba, baba, 
birisi bir lira 
kaybetmiş, ben 

yerde bulup aldım .. 
- Birisinin 

kaybetmiş oldu
ğunu nereden 
bildin?. 

- Gördüm 
baba, ben cebi
me koymuş gider
ken o hali yer-
lerde arıyordu. 

Sevinmittim 
Hasan Bey haberin var iDi 

lngilterede sineklerle meşgul-
lermit !.. 

- Ne diyorsun hazret ? .. 

- Hakikaten alimler sinek-
lerin baş aşağı nasıl yürüdükle· 
rini tetkik ediyorlarmış .. 

- Mesele bu miydi?.. Ben de 
yılan ticaretinden sonra bir sinek 
ticareti ç.ıkıyor zannetmiş, dünya
da sinek avcılarına da iş bulundu 
diyerek aevinmiıtim. 
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Alıp Kaçıraca~ını Söylemişti d~nF~:~~=~~.;~~!:~'~üi.: :~~~~~ 
bır cemıyet te sıs olunmuş. Luı 

Evet! 
Oğlum nasıl ölmüş? 
Döğüşcrek .. 
Hangi uğurda? 

- Bir kadın uğrunda .. 
- Ne yazık!.. Ben onun bü-

yük dava uğrunda ölmesini di· 
!erdim. 

- Öyle ise onu tekrar yer
yüzüne gönderelim! 

Doğan bu çeşit rüyalarla uzun 
bir zaman meşgul olduktan sonra 
günün birinde gözlerini açmış, ve 
etrafında aşina sesler duymuştu. 
Bu seslerin en tatlısı Gül Hanı-

mın sesi idi. Doğan hirşeyler 
sormak istemiş, fakat onu sustur
muşlar, kendisine biraz yiyecek 
getirdikten sonra uyumasını söy
lemışler, o da, uyumuş, uyanmış; 
uyanmış uyumuş, nihayet bir gün 
uyandığı zaman, kendisini, kardeşi 
Kurtla birlikte yattıktan odada 
görmüş, biraz ötede kollan ve 
başı bağlı olan Kurdun yattığına 
dikkat etmiş ve: 

- Acaba yinemi rüya görü
yorum? diye nımldanmış, Kurt 
onu temin ebnişti: 

- Hayır, rüya değil, hakikat! 
- Gül Hanıma ne oldu? Kur-

tulmuşnıu? 
- Bunu sana kendisi anlatsın .. 
Kurt, seslendi: 
- Gül Hanım, Gül Hanım! 

Doğan uyandı! 
Çok geçmeden bir elbise hı

prtısı duydu ve Gül Hanımı kar· 
flSIDda gördü. Gül, her zamanki 
gibi güzel ve muhteşemdi. Gül, 
hemen koştu, Doğanı kucakladı 
ye alnından öptü, Kurt: 

- Aman dikkat, Gül! Sakın 
Doğanın bağlarını gevşetme! Yok
sa tekrar yatar! 

- Dikkat ediyorum, Kurtl 
Onlar böyle konuşuyorken 

odaya uzun boylu, asil yüzlü 
bir ihtiyar girdi. Saçı sakalı 
bembeyazdı. Yüzünün çizgilerin
den Gül Hanımın babası olduğu 
belli idi. Duman Bey bu idi. 
Gül Hanım, babasını görür gör
mez, ayağa kalktı, kollarını ka
vuşturdu .. Kurt yerinde doğrul
muş, fakat hala kımıldayamayan 
Doğan ancak kolunu kaldırabil

mişti. 
İhtiyar Doğana baktı ve yüzü 

güldü: 
- Çok şükür! dedi sen de 

kurtuldun} Ne kadar sevindiğimi 

anlatamam. Çünkü sen soyumuza 
şeref veren bir gençsin! 

Doğan kendini toplayarak: 
- Teşekkür ederim. Amca! 

Dedi. Fakat burada soyumuza 
benden fazla şeref veren biri 
var. O da kardeşim Kurt. Ben 
yaralandığım zaman onun nasıl 

kolumu belime sardığını, beni 
atım üzerinde tuttuğunu, aynı 

zamanda haydutlara hücum e<;le
rek kılıç salladığını hahrlayoruın! 

Doğanın tasvir ettiği man
zara Duman Beyin gözlerini ya
şarttı . 

O da: 
- Ah, dedi, keşke ben de 

yanınızda bulunaydım da size 
yardım edeydiml Vallahi çocuk
lar, sızı kıskanıyorum. O ak
falD sizi, lıaacak kucağa yere 

düşmüş 

sizin gibi 
yetiştirmiş 

bardı .. 

bulduğum zaman 
iki kahraman evlat 

olmaktan göğsüm ka-

Doğan sordu: 
- Bu nasıl oldu? Bundan 

haberim yok. 
- Tabii ki olamazdı. Bir ay· 

danberi bihuş yabyorsun. Fakat 
Gül, herşeyi biliyor, s ana da an
latacak. Haydi kızım, Gül! Anlat 
bakalım. Doğan da dinlesin. 

Gül Hamm anlatmıya başladı: 
- Bana bir şey anlatmak 

düşmez, çünkü vak'anın asıl kah
ramanları sizlersiniz. İkiniz bana 
denize dalmayı emrettiniz. Ben 
de Allaha güvenerek abmı mah
muzladım. At suya sıçradı . İlk 
önce ikimiz de suya daldık. Son
ra yükseldik. Ben eyerden ayrıl
mış, su üzerinde yüzüyordum. 
Kendimi toplıyarak yine eyere 
yerleştim. Yüze yüze karşı sahile 
geçtik. Başımı döndürdüğüm za
man sizin düşmanla çarpıştığınızı 

gördüm. Karaya çıktıktan sonra 
hemen çiftliğe ve konağa vardım. 

Duman Bey kızının sözünü 
kesti: 

- Gerisi kendiliğinden anla
şılır. Biliyorsunuz ya evlatlar, ben 
sizin ta deniz sahiline kadar 
gitmenize taraftar değildim. Fakat 
sizi alakoymak istemedim. Nere-
deyse silahsız da çıkacaktınız. 
Ben ısrar ettim de kılıç.lannızı 
kuşandınız. Sözümü dinlememiş 
olsaydıoız, haliniz yamandı. Ayni 
gün nedense aklıma Zaloğlu gel· 
mişti. O alçağı adam saymak caiz 
değildir. Fakat biliyorsunuz ya, 
Doğan o hain herifi yaraladıktan 
sonra bize karşı bir sürü tehdit
ler savurmuş, bir sürü şeyler söy
lemişti, bir gün gelip Gülii eli-

mizden alacağım, kaçıracağını 

ileri sürmüştü. Onun bu sıralarda 
kızımın dayısı ve benim kayın 
biraderim sultan ~alahaddinle 

birlikte çalıştığını biliyorum. Fa
kat Salahaddin de, Gül Hanımı 
elimden almıya, kızımı yanında 
buliAndurmıya yemin etmiş olduğu 
halde, Zaloğlu gibi bir haydutun 
onu kaçırmasına razı olmaz. Ogün 
bütün bunlar aklıma gelmiş, ben 
de sizi yola çıkarken silahlanmıya 
davet etmiştim. Doğan oğlum! 

Sen Zııloğlunu tanımadın mı ? 
- Hayır amca l Çünki hepsi

nin yüzü kapalı idi. Fakat siz 
lıltfen bu ciheti bırakın da hadi
seyi tamamlayın! 

- Gül, eve dönerek vaziyeti 
bana anlattı. Kızcağızın hali fena 
idi. korku, endişe, yorgunluk onu 
harap etmişti. Derhal adamlarımı 
çağırdım ve yola çıktım. Hedefim 
sizi bulmaktı. Çünki basımlar 
kaçmış olacaklardı. Ortalık karar· 
mışh. Meşaleler yaktırdım. Niha
yet senin siyah atını gördük. 0-
kadar fena yaralanmışh kı ısbra· 
hından kıvranıyordu. 

Onun bu hali beni korkuttu. 
Derken Kurdun atımda gördük. 
Atın gemi hala bir adamın elinde 
idi. Dikkat ettik. Kurt atını bı
rakmamıştı. İkiniz yerde koyun 
koyuna yatıyordunuz! S'zi taşıma· 
lannı ve eve götürmelerini emret
tim. Diğer taraftan bir hekim 
buldurdum ve yaralarınızı sardır
dım. Ben geri dönmiyerek birkaç 
adamımla ilerledim. Fakat kan 
izlerinden başka birşey bulama
dım. Etrafı ararken Doğanın kılıcı 
gözümüze ilişti. Kılıcın yanı ba
şında bir de yazı vardı. 

( Arkası var ) 
.::::ıs 
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İstanbul' - l Umnı~ıfoıı . H>.30 Viyana - 18.30 iki piyano, ke-
Fr. ders (İl<'rlcmiş olanlara), 19 suz mnn ve viyolonsel kon en , 19.:!0 kon-
(('Ponet 11.), 19.80 saz (Nt<'mİ)e H .) fcranslar. milli saat. havadiıı l C' r, 21 ') 
20 saz (N ılıa l 1.'evf ık H .), 20 30 Ef ıal- g rp bcstekarlurrnıu şarka ait olrın 
ya l:I. Sadi B. ve nrkada>;)arı. 21 30 eserlerinden ko ıı .-er, ::!3.0.1 havadi ler 
gra mofon, 22 ajans, borsa haberi. "ant 2S.20 konferans, 23.30 dans mu<ııkisi 
o yarı. pliiklar. 

Ankara - · 12.!30 ~ nrnofon. l Bükre~ - l .O.! Cazlıaııt, 20.0~ 
Srı loıı orkc tras ı: Beı lıo\f'll Oll\ eı ıu- kınıa t, ~0.2;) pliıklarla Romf'n rnu iki-
re Fgment l'uccini Ft11.ılntı-İe .M u(lıım si. 20.4;) konferau , :! 1.05 keman kou-
Buter Fi) Balleron n~uıf:t~ Ho .. ı uıq11e fö ni, 21.3:J konfenuı , 21.50 piyano 
Blon Man he lfand in l lıuıd 1 "ı ı :ı koıı Prİ . 2:!.20 Vİ) olou-;c) koıı~e ri , 2-2.:JO 
al1tturka sın . 19 45 dan mu .. ı k icı i , duıı musık ısi. 
~o. ı :; OJ ıo hn lı erleri. Peşte - l .O:l 'ıı zbant, 19.0:l kon-

Viyana - 1 30 P ~uno rt>ft ], lfilı> fernıı cı, 19.35 Griegin eserlerinden kon-
~nrkılar. 1!l,10 iki konferıuı ı.:, ~O o:ı er, 21.03 kıraat, 21.35 arkılar, 22.25 
hafıf mu iki. 20 40 lıuvadı in, ~ . IO ig n mu~ikisi, 2B.50 pliiklar. 
hafif mııs kı kouRPrt devnrıı edı~ or, Varşova - HLO Şnrkılar, 19 halk 
2J.3:l Otk tra kon Crİ, 2:! ~o lıaVlldj · kOUSPıl. 19.20 kooforooF, JH 40 ŞB.tK I• 
ler. ~3 o;; prlklarJn akşam mu ki~ı, lıtr, 20.40 edeb i~ nt, 2 1.o:ı lmfi f mu.,i-

Bükreş - l .06 koı sı• r. 20.o:ı kı, ~ ı ,.ı;; µlak ıw ,..rı~ atı , 23 05 koufe. 
kıratlt, ~O.:.!.j plfıklar, 20.-t:l koııfı·rau~, ran • 2.i,:.?O kufc konser. 
21.0:l şarkı , ~ l.~5 orke Lra, ~;! O:ı kon· 
fermı:ı, 2:ı?.~O oı kı>s lray11. ılevııııı . 

Peşt~ - 1 85 Pıynııo ve kı>rrıun 
konıı ri , 19.3;) konferans. 20,0;; oı k,• -
trs, 21 20 muhtelif operalarıhm pnr
ç .lar sonra hn vudi•der ve ·~.ıo mu

sıkıı'lİ. 
Varşova - 18,20 ltandolırı koo 

eri, 19.40 viyolon. el kon eri, ~ 1.05 
şarkı. 23.05 danı• musikiı i. 

Roma - ~l.()5 Havadi ler ve muh 
telıf mu:sıki pıuçaları, 21.85 havadis
ler ve (Doıı Paskal) Dori1.etti' ni11 
operııiQ. 

TAKViM~ \ 
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31 18 TEMMUZ 933 74 

Arabi Rumi 
2:1 Reblülevvel 1352 1 ~ • Temmuz • 130 

------........ 
Gloet 9 04 4 43 Aktıtın 12 -

Ot•· .. 41 12 20 Yat• l ~7 
lklndl tı 40 16 18 lwa.ık 6 02 

Maron isminde biri tarafından 
kurulan bu cemiyetin azası, tatil 
günlerini, tenha köşelerde ve ıss·~ 
yerlerde geçirmek sevdasındadır. 
Bunlar, geçen gün, Paris'in kala· 
balığından kurtulmak maksadile 
trene binmiş, yola çıkmışlar, ilk 
uğradıkları kasabada ahaliyi top
lanmış bir halde bulmuşlar. Me
rasim yapıyorlarmış. Bakmışlar ki 
durup dinlenmek mümkün değil
dir. Bir başka kasabaya yollan• 
mışlar. Orada sporcular müsaba· 
ka yapıyorlarmış. Orada da kalı 
namıyacağmı anlayınca bir başka 

yere hareket etmişler, orası da 
işlerine gelmemiş. Böylece bir 
haylı yer dolaşmış, fakat hiç bir 
yerde rahat edemiyeceklerini an
lamış ve Paris' e dönmüşler. Şim· 
di gazetelerde şöyle bir ilan 
neşrediyorlar: 

" Gazeteler, hergün, müsaba· 

Hafif 
Ve Ağır 
20 Yaralı 

( Baştarah l inci sayfada > 
Altının babası keyfiyeti zabı

taya haber verdiğinden genç kız 
ve Nazım yakalandı. Fakat genç 
kız bu müdahalenin önünü alacak 
kadar kat'i ve haklı bir cevap 
verdi: 

- Y aş!m on sekizdir. Yani 
sinnirüşde vasıl olmuş bulunuyo
rum. Nazımla sevişiyorum. Baba
mın müdahaleye hakkı yoktur. 

Filvaki genç kız ve Nazım 
serbest bırakıldı. Ayni zamanda 
hadise bir cürüm teşkil ettiğinden 
mahkemeye verildi. 

Perşembe günü mahkeme ola-
caktı. Halbuki bu kızı Kürt emir
lerinden Tur baba isminde bir 
adam kendi kardaşına peylemiş 
imiş. Buadamm teşvikile birkaç 
Kürt delikanlısı Nazımın oturduğu 
eve giderek birkaç kişiyi fena 
halde dövdüler. Ayni gün öğle
den sonra Adliyeye gitmek üzere 
hükumet avlusundan geçen kız 
taraftarları, erkek taraftarlarile 
karşılaşmış, orada da gürültülü 
bir hadise olmuştur. 

* Nihayet, yukarıda haber ver-
diğim hadise cuma günü olmuş· 
tur. Cuma günü 70-80 kişilik bir 
Kürt kafilesi F evzipaşa bulvarında 
muhtelif kollara ayrılarak arala
rında kavgaya başlamışlar ve 
genç kızın Nazımla evJenmesine 
mani olmak istemişlerdir. 

Hadise büyümüş; bıçaklar, 
taşlar ve sopalarla 70 - 80 kişi 
biribirine girmişlerdir. Bu arada 
20 kişi ağır ve hafif surette ya· 
ralanmıştır. 

Zabıta hadiseyi derhal yatış
tırmış, yaralılar hastaneye kaldı
rılmıştır. - Adnan 

rt = 

Yeni ct1migetin müeşıis ve reid 
Lal Maron 

ka, toplanma ve merasim haber
leri neşrediyorlar, kafalannı din
lemek istiyenlar için de bu nevi 
merasim yapılmıyan yerlerin isim
lerini ilin edemeiler mi?." 

jNoktai 
Nazarımız 
Kazandı 

( BAıtarafı l inci sayfada ) 
kiimete bir müracaatta bulunmuş
tur. Bu grup, Romanya ve Yu
goslavya'nın çayır ihtiyacını tat
min ettiğini ileri sürerek Tür
kiye' ye de takas üzerinden çayır 

tohumu vermek istemiştir. 
Memlekette yerli çayır tohumu 

olduğundan teklif Ziraat Vekile
ti tarafından kabul edilmemiıtir. 

* Bu son anlaşmaya Yunanistan, 
Avusturya, ispanya, Amerika 
hükümetlerile daha evvel temin 
edilmiş olan diğer itiliflan da 
ilave ederseniz iktısaden müna
sebette bulunmakta olduğumuz 
birçok devletlerle anlaşmış oldu
ğumuzu anlamış olursunuz. 

Bu hakikatin ne dereceye ka
dar mühim olduğunu anlatmak 
ıçın şurasını da kaydedeyim 
ki: Almanya, Fransa, ltal-
ya, · Bulgaristan hükümetlerile 
cereyan etmekte olan müzakere
ler de son safhalarına girmiştir. 
Bunlar da biter bitmez dünya 
buhranından kontenjan ismini alan 
bir kısmı kendi hesabımıza h?.lle
dilmiş olacaktır. 

Zahire Borsasında Vaziyet 
• Dün Anadoludan İstanbula 12 va
gon v 330 çuval buğday gelmiş ve iyi 
mallann kUoıu dört kurut doksan 
sekiz santimden sablmııtar. 

~--------~---, Matbııat ( 'pmı~ <•tı tarafından 
tntip edilen 
1933 

MA T BPA I' 

A LMANAGI 
~··ktı Her kıtapçıda bulunur. 

Fıntı ı lıradır . ... __ ır 

' 
BÜYÜK BİR MÜJDE 

Pek yakında 

TAKSiM BAHÇESiNDE 
Yeni eğlencelerile 

TBOPICAL EJCPBESS 
AevU h•J•tl. ~ (rıa40) 
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YunanistanlaHermeseletleMutabıkı 
----- - ---

Sulhte Ve Harpte 
Daima Anlaşacağız! 

f Lttarafa J inci •yfada ) 
. - Tiirk Yunan dostluğu bü

yük devletlerden birinin, Türkiye 
ve Yun•iılUna kaqı smtereeeii 
d?~tl~~ derecesinde deierJidir. 
Biribirine ~ o1- •emleket
lerimizin çok mühim ve )'iibek 
bir kuvvet teşkil ettiğini iddia 
et.ekle mabalip etmİf oı..... 
T&ık Ye Ywn ;;+1' !deri wlar-
cllınberi •iftn taribleriacle baza11 
sulh bazan da laarp halinde J• 
............. Milletlerimiz sulh 
h-'iade yqaclıldan ppwp laari-
kalaı- J•atmışlanlar. Harp W... 
de iken de felaketlere riaıt wı-
njperdir. Bereket veamiın ki t.
gtblkü doatluklan, her iki tanf. 
ça da mil4 mahi,eaıedir. 8-ul
maz ve ç6zülmez llir kelledir. 

Yunanistan bir Balcan mem
leketidir, fakat bilhaua bir Ak
dam dnidiclir. Çok samimi olu 
Tlrk - Yunan dosthıinnun en iyi 
tarafı prek Balkanlar cihetin
de elde edilmif Tnrkiye 'nin 
kUTVetti bir dostluk bağile mer
but bulunduğu Fransa ve halya 
gibi iki büyük devletle teeutis 
etmiş dostlukları hariç bırakma
ması ve bu dostlukların vOctadu
na mini olmamasıdır. İki devle
tin biribiriuden hiçbir veçbile ay
nlmamazhğı bu dostluğumuza 
gittikçe daha samimi ve dalaa 
sürekli bir mahiyet vermektedir. 

Bu doatıak inkipf etmei ft 

her türlü inti&ann mkiade lan
__ .....a.ı: bir ---"'- .r___ rt.ae VCUI ~ ...,._~. 

lhlr. 

-
Karadeniz misakı ha.klmldal 

suale cevap veren Tevfik Rot 
Be1, bu misakın Karadeniz cle\M 
letleri içja Bri1aa Kellog miaa 
ntn sadık bir tef.iri otdupa 
w ( ..ateanu deYlet) tairmi 
Poitis 'in tefsirine uygun telAk 
ettiğini aöylemiştir. 

Tevfik R1itfli Bey, Bulpt 
Baıvekili M. Muşanof un son h 
yanab baklanda demlttir ki : 

- T\ırkiye - Bulgaristan m 
sakı çok sıkıdll'. llirkiye Balbo 
nıiaalnnm yapılmasma yardım et• 
melde kendini bahtiyar addede
cektir. Şu şartla ki Tlrldye ile 
Yunanistan miMb dal.il ~ 
lardır. Zira bu iki dmet hiçlllr 
zaman ayn değil .... berabtl' 
yDrliyeceklerdir. 

RetHnl Teblll 
Atina 17 - Tlrldye Haıicip 

Vekili Tm& bfa Beyle B.t
vekil M. Çal.t.ria arumdaki 
mtHlkat neticesinde bir teyt 
neşredilmiştir. T ebliie ı&"e, ba 
mülikatta beynelmilel 8iyasl me
selelerle biriikte Balkanlan hu
susi şekilde alakadar eden me
selelet' de g6riiş\ilmlftllr. Mnll· 
kat, her iki devletin Iİyuetlerin
de uygunlu'k olduğunu meydana 
çıkarnıışbr. Bu uypnluk ıld 
memleketi birleftiren dost ve sıkı 
bağlann yeni ve mes'm bir teza
hihihıü teşkil etmektedir. ffer ild 
tanf Balkan d~"fletleri uumcla 
halledilmemiş olan me.eleleri laaJ. 
letmek Ye aralarmdaki tic..c 
münasebetleri Wripd ettirmek 

Milli lktıaat ve T aaarruf ~ l a.,- ...n Wa • ci11ji b•a._.. 
yetinin 1tu sene içinde Ananda b. .... .. ..... ıiıe _... 
Hariciye Vekileti ........... • • • 
Japbracaiı Mimi wai h'JS•· D •lıllJuırm. Ôjrendiiimiae SIN 
için tertip •- .... •·: h 11111 Taaarruf Cemiyeti 1erıP bi
k.._, aeticeleatlirildi .,.,.. numm bu mevsim 10Danda biti-
bilclirmittik. P1AD rilmetirie çahfmaktadar. IDfUt 
Tlrk v~ ecnebi 26 .....,,,. )ftirak biıtikteıı sonra aerıi bu resimde 
etmif. banlarU. u "•Y. Şevlli glrdliiftnOz tekB alacaktır. 

Garip Bir Nümayiş/ 
S-tJyap U $ili 17 - Aatofi- ı edenler, büyük bir kalabalık halinde 

suta'4a• ..... halMırlere pe _.... nümayitfer yapmı4lanlar. Süvari jaa

• .- ahip " _....demleri ltly&k d~alar, her!ıangi bir karıa 
Lı- -a---'• ---·-'·-"'·- N& • • manı olmuflardır Numayitçiler la _ -s• ,,_,,.....,......... ma)'lfın . . . 
..MM. poliala lauauai mwUerdeki met. daıresmı ve ıuetıeleri 4e P 

nleria bpablmuıaa tqeblMiı etme- !:_nlh'ar. ~ ~ahallqe • lle7raetı• 
..- ır " ıamı verilmektedir. 

8kllr. EYleriaia b,.talmuuu protesto bur• b• .... ......_ r•• 



Givur Mehmet 
Kara Ytlrek Çetesi 

~-... ----~ Tefrika No. 12 

aniler, Teslim Olmamı ya 
Karar Vermişlerdi 

• 
vur Mehmet canUerdekl bu perva•:ıtlia 

hayrette kaklı 
Y ui, Givar MehaieL Burada 
bulunan amirlerimden aldığım 
emir mucibiace, sizleri teslim ol· 
mıya daftt Hiyonmıl.. 

Kaqaclaa mllatelaçeia lilflrler •• 
llvmeler .. Doinaz ~ ... ,.. .... 
..... Öknz giW -........~ 
Jlifelt gibi ....... .,,. ..... 
te;leri ........ ~ 
ilitildi. 

Tok Açın 
Halinden 
Anlamaz 

Ram.inld Bi•e Gön~llP .. . 
lft Tahlatlntn Sôgllgellm 
lteamfnlsl tupo• ne göııderials. 

Kapoıı cUter l&Jf&11111dadır 

48 latanbul'da Ahmet Muhtar B.: 
.... Wlir, olar ...... 
k .... ı ...... 
blanaa ur 
.Jrta ...... 

Bu Sütunda Hergün 
L 

CASUS 



18 Temmuz SON POSTA 

F enerbahçe Eşya Piyan-' 
gosundan Kazanan Numa
raları Bugün De Yazıyoruz 

Din kqidesine nihayet veri-
len Fenerbahçe qya piyangosun-
ela lrazanan numaralan bugün 
de yazıyoruz •. 

F anili takımı, çorap, men-
dil, kravat, kitap, aünger, mer-
nıer, heykel, çakı, gömlek, ca-
ket, yatak örtüsü, terlik, 
battaniye, kese, havlu, pantalon, 
elbiselik kumaş, lavanta, fincan, 
r·gara masası, lastik ayakkabı, 
ıakarpin, F enerbahçe Stadına 
büyük maçlar için 20, 1 O, 5, 
duhuliye kartı, sinema duhuliye 
kartı, havlu, kadın ve erkek 
çaııtalan, askı, pijama, şapka, 
su takımı, şal vesaire kazanan 
numaralar şunlardır: 

66686 95034 79128 58006 
22 45 84127 45500 27675 
76479 17A28 22077 93377 
503~ 47831 92054 59559 

13808 5502 27513 43404 
49708 97207 46236 76162 
28566 33982 82969 56754 
99.!91 97631 53584 7.1")606 
38578 48862 70709 68623 
6 994 14760 31671. 7377 
1484l 8173 92190 41659 
75911 81775 24034 5801 
75333 77765 94137 98580 
21934 73343 38918 76999 
94679 33 28364 89379 
9'l406 87633 43823 72703 
85721 96016 2576 79676 
28221 80570 23771 18953 
36353 92819 
54358 94533 6018 85119 
10050 89493 12796 98400 

1672 7281 89421 22048 
~4 45040 64836 3Po 
55512 36534 41903 18593 
a&362 49445 39890 8i371 
~ 

c A 
c Battarafa 10 uan .. yflllda r 

caium zaıpıediyorsunuz ? BUna 
inıkin . var mı? 

- Böyle olması lizıw !. Ah 
İşte geldiler bile .. Yarabbi kaça
cak vakit te yok.. Geliniz fU 
ileride ıördiiğüııiiz binaya kadar 
lidelim.. Orası kapahlmış esiri 
bir lokantadır. 

Bertrand genç kac:lauo verdiği 
Zarfı cebine koyarak onu takip 
etti. Kotarak bir iki dakika 
içinde bu viran en Ybal oldalar. 

Olga cebind"n bir anahtar 
çıkararak kapıyı açb. 

- Nihayet 1 

Diye mınldanarak karanlıkta 
ilerledi. Ve cebinden küçük bir 
Dnım çıkararak yakb. Geniş sofa 
biraz aydınlandı. Ol_ıa başını 
kaldınnca korku ile haykırdı. 
K.,.._.cta iç adam dunıyordv. 
Bualardan biri ona hitap etti: 

- Bomuvar Vera Nounariefl 
Bu sözlerden bir şey anlamıyor
lllllf 11"bi Olp pri geri it apaya 
doğra fitti • . Fakat Bertrand ka
pının 6nUnde ayakta duruyordu. 

Adamlardan biri genç kadına 
Y•klatarak ceplerini aradı. Soma 
diğer! Bertrand hitap ederek: 

- Zarf sizde mi? 

Diye sordu. Olga sapsan idi. 
Yalvaran gözlerini hiç ses çıkar
~y~ Bertrand'a çevirmifti. Hiç 
tuPhe ~ o kendini kurtaracakb. 
Bertraud!nın aşkından emindil 
Kendisini elbette mahvelmek 
iatcmiyecekti! 

Olıa dizleri latiincle eallanda. 

33991 13180 52698 40040 
91421 63845 51676 10613 
6211 90254 5639 5471 

88978 29462 93687 35196 
72986 75223 33211 32884 
15511 42411 3675 72609 
72335 91006 49681 72085 
82978 51877 20784 85181 
38246 84095 00833 44808 
40927 33200 73009 89876 
71250 35148 63807 96029 
19210 82609 27103 27102 
52841 77839 77704 59323 

66569 80648 89100 35349 
43118 34762 20811 77510 
37935 15828 67400 10627 
66051 53785 46014 85301 
23730 97575 29137 25351 
22190 45328 53001 58707 
81915 11589 60528 69733 
..6973 88681 92848 92027 

5020 34968 88763 246?8 
14148 1133 3238 49406 
92947 13767- 2631 ı 24431 
56705 7644 79ı22 46960 
95158 32776 16700 462 
44479 73756 49052 81204 
6796 5IOI 8638 44481 

75444 80769 44692 60148 
25981 59167 69860 39015 
78486 71290 5J091 73951 
97708 86313 99'l21 78352 
9891 50841 49449 64268 

55590 21408 76649 3042 
89492 82397 17323 56470 
41820 3885 47901 . 44277 
27231 13750 14986 3641 l 
24962 28243 92837 20311 
70753 30055 15968 20525 
72095 12~ ~JUt'Z 1510:1 
38076 45693 99177 ~ 
21337 53372 2.ıun 40669 

- BiTTi -

s u s 
,. YüziiDCle bir damla kan kalm,
mıtb. Çünkü Bertrand zarfı ce
binden çıkarmif elinde tutuypr-

du. Bu zarfı firar eden mülizim 
V areche iki gün evvel, çok sev
diği Olıaya vermişti. Şimdi 

Bertrand buna o adamlara vere
cek mi? Bu Olgamo mahvolması 

dcmektil birden genç kadmın 
diZleri titredi olduğu yere yıkılı-
verdi. Çüıikii Bertrand boğuk 
bir sesle: 

- Evet, zarf burada? 

Diye mırıldanmıştı. 

,. 
IH•P, 
HULU.at 

'JV .. ~, 

· latanllul D .. tlanca len .._ 
murluluadan:. Tamamına ( 47088 ) 
lira kıymet takdir olunan Boğaziçinde 
Emirgioda Bağlarhilili ve lstinye 
sobğuıda atik S,10 ( 8,10 mükeırer ) 
ve cedit 14.14 ınımaralı köşk ve Rab· 
tım mahalli ve müştemilab saireyi 
havi gayri menkulün dört hine itı°ba
rile aki -- ve derununa cari 17 
buçuk masura ve iki lüle mai leziıiıı 
sülüs hissesi dört hisse itıöarile iki 
bissetıi açılr arttJrmaya •azedilmiş olup 
2617 /933 tarihinde şartnamesi divanlı.
neye talik edilerek 12 8/93a tarihine 
müsadif ~si g~ ~ 14 ten 
16 ya kadar İstanbul 4 uncu ıcra da-
• · d a,.ık arttırma suretle uDla-
ıreınn e "). ik" id" B" • • rt eakbr Antııma ınc ır. ırmeı a -___ _____ _,______ t~ında (3500) lirada talibindedir: 

Bu kere muhammen gapi -:~ün 
Teltllll Kap•n• 

TablaUalsl cıtrenmet llıt1onaaıı 

' r•mlDlsl 8 ade& kapoıa lı lllı· 

1 
Ukle ,0D4eıiD~ Reşıaiab llrAfa 

1 n1ınf hiuenio yüzde yetmıt be§ım .~ul
duğa taktirde en JIOll aıttıruwı uze
rinde bırdılacakbr. Y. 75 i b!11ıD~ 
halde ihaleden. s-!ı .na!ar edilece~. 
Arttırmaya iştirak ıçın Yo 7 tem.mat 
akç&!l abnır. Müterakim vergil~rle be
ledıye rwıumlan, vakıf icareai müşte
riye aittir. 1424 No. lu ic~ n iflaa 
kanununun 119 un~u. ~desın~ tevfi
kan hakları tapu mcilleııle ubıt olmı-

' 
Ublıllr •• ~ tdllmu. 

B•lundutaa 
aımletet 

Ruha SDtlıı.r ı 
edHek mi f 

Reaimin klitetı 30 lı:vıaılıu 

p, 1 m ukabılinde ı«>aderilıbıl r. 

lstanbul Halkevl Relaıtjlnden: 
l·.vimizde İlk: mekteplerin yeni 

program dahilimieki ı·aJı ... ına tanını 

ve bilhastıa re im, erişleri, yazı ve gra
fıklerle ifade şekillerini gösteren bir 
eergi a~ ı]mıştır. l.stiyenler lıer gün 
..at 18,5 tan 20 ye kadar getebilirler. 

yan ipo~kli ~~~~~ disahi'ğe~ 1~-daranm ve 11"';1" • ~ erınııı 
ve hususile f81Z ve ~ile dair olan 
iddialarıııııı ilin tarihinden itibaren 
(20) gün • içinde evrakı s~butiyelerile 
bildirmelen . laz~mdır. ~kaı halde hak
lan t.apu ıricıUerıle ıabıt olmıyanlar 
11atış bedclin!n paylaşm8;8ından hariç 
kalırlar. Alakadarlann ıtbu maddei 
kanuniye ahkamına göre tevfıki hare
ket etmeleri v_e daha fazla malumat 
almak istiyenlenn 929/89 dosya numa-
rasile memuriyetimıze müracutlan 
ilin olunur. 

Y 1rni Neşrigal 

Dit Tablplerl C.mlyeU Mac· 
mua• - Ayda bir nesroluour. 54 ün-· 
cü sayun çıkmı:-.hr. Münderecatı ara• 
81Dd& meıleğe ait bir birçok ~ 
vardJr. 

Sayfa 11 

T~O.KiYE 

llRAAT 
BANKASI 

Yüksek Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektepte Framaxa U... kunu açıllQlfbr. Kurs tatil cleft'e
lilMle iki ay dev.- edecektir. 
1 - Kura, yetiştirme kursa olup bu lisanı az çok kıraat eclebilelt

lerle mektepte mazeret imtihanlanna girecek veya Eylfd IOD

lannda ikmal imtihanına girecek talebeler için açıbmfbr. Den 
ve sınıf vaziyetine ıöre hariçten müracaat edealerdm ve 
mektep talebesi olanlardan ayni seviyede görillenler de kabul 

edilebilecektir. 

2 - Kursa kabul edilenler seviyelerine ıire iki kısma aynlacak 
ve dersler, haftada ugari dört saat ıösterilecektir. 

3 - Derslere 23 Temmuz 933 pazar pnli bq)anacakbr. . 
Kurslara devam etmek istiyealerin teelriS Ye cleYanı tutlannı 

öğrenmek ve kayıt olunmak &zere herı&n ... t 11 den 17 ye ka
dar mektep müdftrltlğiine m&racaatlan illa olunur· .. 3375,, 

l•t•nbul 4 Unca lcr• 11191nur
luOundan: Boğaziçinde Emirgincla 
Bağlar hı1ili ve lmnye sokağına nazır 
gayn menkulde hineclar ve alAbdar 
olu' elyevm ikame~ meçhul Ce
nanıyar hanımla Ceinil Toeua Paeaya 
ve alacaklı olan Osmanbeyde Ketit ıo
kagmda Dr. Hayrı Beyin banP-sinde 
mukims iken elyevm ikametgihı meç
hul Gülter hanıma ve rQukaddema Bey
lerbeyinde yalıamda mukim olan Mıhri 
Emire hanıma: 

Tamamına (470t;8) lira kıymet tak-
tir olunan Bogaziçinde Emirganda Bag
l&r hilali ve İıtinye sokagında kain 
atik 8, 10 (8, 10 mükerrer) cedit 14, 14 
numaralı köşk ve rıhtım mahallini havi 
ıayri menkulün dört hisse itibarile iki 
hisseeile derununa cari 17 buçuk --

sura ve iki lüle mai lezizin stilüs his
ıesi dort hisse itibarile iki hissesi· ikin
ci at;ık arttırmıya vazedilip 26-7-988 
tarihınde ~artnameai divanhane) e talik 
ve 12 8 933 tarihine müsadif Cumartelİ 
günü B&&t 14 den 16 ~ a kadar açık 
arttırma surelile satılacaktır. Şukadar ki 
lıisseye isabet eden muhammen kıyme-
tin ~. 7.) ni bulduğu taktirde en ecıa 
arttıranın üzerinde birakılacaktır. % 71 
ini bulmadıgı halde ihaleden earfınaz• 
edilece_,t teblig makamına. kaim ... 
Ü ...... ~ 
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Mabterem 'i B A N A 
HALKIMIZIN EN KISA YOL' 
NAZARI · 

Dikkatine: 
Güzelim "EMiR,, markalı yerli tıraş bıçakıarnnızın 10 T ANESI 20 
KURUŞA satılırken artık tanesi 5 kuruşa ilan edilen ecnebi tıraı bıçaklarına 
kat'iyyen yer kalmamıştır. Vatandaş; paranı beyhude yere sarfetme. Büyük 
fedakarlıklarla meydana getirdiğimiz. işbu "EMiR,, markalı yeni tıraı 
bıçaklanınızı bir kere tanesi 5 kuruşa ilan edilen ecnebi bıçaklarile yanyana 
koyarak mukayese ettikten sonra tecrübe için dahi bir de tıraş olunuz. O 
vakit kanaat hasıl edeceksiniz ki işbu emsalsiz ve şay,anı takdir "EMiR,, 
markalı YERLi TIRAŞ BIÇAKLARIMIZA rekabet edecek başka bir bıçak 
olmaz ve tanesi 5 kuruşa ilan edilen tıraş bıçaklarına dahi hacet kalmaz. 
"EMiR,, MARKALI YENİ TIRAŞ BIÇAKLARIMIZI HER YERDEN 
SORUN ARAYIN ve alıp güle güle kullanın. 

Radi um Lambası Ticarethanesi g 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat aankası müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 pazartesi 
pnü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat bankalarında 
&ir imtihan açılacakhr. İmtilıan neticesinde muvaffakiyet ihraz 
edenlerden " 6 ,, müfettiş namzedi alınacaktır. 
)·· Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye ,, veya " Yüksek 
lktısat. ve Ticaret » mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmaları lazımdır. Müfettiş namzetlerine " 140 ,, lira maaş 
verilir. İmtihan programına ve sair şartları havi matbualar: Ankara, 
İstanbul, ve İzmir Ziraat bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuatla yazılı vesikaları bir mektupla beraber 
Ankarada Ziraat Bankası teftiş hey'eti müdürlüğüne nihayet 
10/8/933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

Asipin Kenan .. 
Tabletleri 

Havaların bu kararsızlığı ekseriya nezle, kırgm
lık, baş ağrıst gibi hastahklar tevlit eder. 
Buna mani olmak için yanınızda daima taze-
liğini muhafaza için şişe tüpler içinde bulunan 
Aıipin Kenan tabletlerini bulundurmağı unut
m aymız. Bu sıhhatiniz için emin bir ilaçtır. (:ı:~ıO) 

~-----·--------, Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTALARI: 

Karakiiy - l\öpr i ibaı-ı ı Tel. 42362 
Sirkeri l\lülı iirdar zade han 

Telefon: 22i.+O 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENİZ 
vapuru 19171933 Çarşamba 
günü saat 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. Dönüşte Tire
bolu'ya da uğrar. "3321,, 

İstanbul Orman 
Başmüdürlüğünden: 

Müsadere emvalinden Üs
küdar ve Kadıköyünün muhtelif 
yerlerinde mevcut odun ve kö
mür ve ıhlamur çiçegi ve ada 
çayından mürekkep on beş ka
lem orman emvali açık arttırma 
suretile 3171933 tarihinden iti
baren yirmi gün müddetle mü
zayedeye konulmuştur. İstekli
lerin yüzde yedi buçuk teminat 
akçelerile ihale günü olan 
2417 /933 pazartesi günü saat 
on dörtte Haydarpaşa orman 
dairesindeki satış komisyonun
da hazır bulunmaları ve fazla 
malumat almak için orman 
müdüriyetile Haydarpaşa Or· 
man memurluğuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. ( 3291 ) 

PETROL NiZAM 

Saçları kuvvetlendi
rir. Dökülmesini ke
ser. Kepekleri öldü-
rür. Başı temizler. 
Günde bir defa frik-
siyon yapınız. 

(S057) 

l•tanbul 4 Uncu icra Memur· 
luğundan: Bir alacağın temini talıı:ıili 

için paraya çevrilmesi .. ı:ı;ıuktl;rr~r mer
mer masa sandalva buyuk vıtrm ve ' •: . . 
camekan ve altı dolaplı v1 ttın, au de-
posu, dondurma deposu ve dolabı, 
mermer banko ve dıvar saati, beyzi 
dıvar aynaları, kazgan bakır dondur
ma kovası , bakır tepsi büyük mahal· 
lebi tabağı, kadayıl tepsisi, bakır ye
mek tencereleri ve: saire 20/i /933 ta
rihine müsadiI pcr~embc günü saat 
9 dan on ikiye kadar l3eyoğlunda. 
1'arlabaşı caddesinde 188 .No. lu ma
hallebici dükkanı önünde müzayede 
ile satılacağından taliplerin yevmü 
mezklırde mahallinde hazır buluna
cak memuruna müracaatları ilan 
olunur. (5607) 

Son Posta Matbaası 
~-============·======= 

Sahibi: Ali Ekrem 
Netriyat Müdürü: Hı:Jil Lut& 

r.------------------.... 
ISTANBULDAN (Türkiye) 
................ TAHRANA (lran) 
BA TUM. TIFLIS, BAKU ve PEHLEVi 

TARİK/LE 

~~--~--...... --~----~ 

" iSYAN.BULDAN (Türkiye) 
................ TEBRiZE ( İran ) 
BATUM, TIFLIS, ERIVAN ve CULFA 

TARiKiLE 
\. J 

GONCE 

INTOURIST 
İstanbul, Galata, Çinili Rıhtım Han 

Manisa Emrazı Akliye Ve Asabiye 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinin bedeli keşfi 9233 lira oJan 
kalörifer tesisat işi yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya kon
muştur. Şeraiti görmek için her gün mezktır hastane baş tabipliğine müracaat 
edilir. Talipler münakasa şartnamesinde zikir edildiği veçhile ehliyeti fenniye 
ve kudreti maliyesine ait vesaiki gösterecektir. 'raliplerin teklif edecekleri be
delin % 7,5 niabetinde te'minatı muvakka.te mektuplarile birlikte ihale günü 
olan 22/7 /933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörtte Manisa Vilaye
ti Sıhhat Müdüriyetinde müteşekkil komisyona gelmeleri ilan olunur. 

DiŞ BAŞ ~ . . 
ı oa· ıpı l Ağrılarını Ağrılarını 

~FE_..VROZİN NECDET 
Kadınların Mağlup eder. J Romatizmayı 

~--"•e•r-ec•ı•a•ne•d•e-b11•l•u•nu•r•. -- Nakriıl AYBAŞI 
eancılarını 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara' da Yüksek Ziraat Enstitüsünün Şaraphane, Süthane, 

Zootekni binaları Elektrik tesisatı " 21 ,, gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. 

Mezkur tesisatın münakasa evrakı " 1 O ,, lira bedel mukabi
linde Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Brosu Müdürlüğünden 
alınacaktır. 

Talipler münakasa şartnamesinde zikredilen ehliyeti fenniye ve 
kudreti maliyesine ait vesikaları komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 1 ,5 ğu nisbetinde temi· 
nat mektuplarile birlikte ihale günü olan 2 Ağustos 933 Çarşamba 
günü saat üçte Vekalet inşaat komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. (3202) 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 
1 - Ankarada Vekalet binasında pazarlıkla tam otomatik dahili 

telefon tesisatı yaptırılacaktır. "Takasa ve kontenj na tabi 
değildir. . 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretlen Anka~ada Veka
let Levazım Müdürlüğünaen ve İstanbulda Gümrük Levazım 
Mümeyyizliğinden alınacaktır: 

3 - Kırdırma işi, Vekalet Levazım Müdürlüğünde kurulacak ko
misyonda 22-7 -933 tarih ve rastlıyan Cumartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin "337,, lira 50 kuruşluk muvakkat teminatlarile 
müracaatları. " 3368 ,, 

Kalorifer Sahiplerine 
K O K ve A N T R AS i T tutuşturmak için Zingalin odunları 

Azapkapıda 2 No. lı kereste deposunda ve İstanbulda Çemberlitq 
kamnlar hamamında sablmaktadır. 


