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Heyeti Vekileni.n Yerleri Değişti 
Maarif Vekili Reşit .Galip I ~niversitede_~!!__!!IJu? 

Bey İstifa Etti 1 Fakulte Reisleri istifala-
rını l;eri Aldılar 

DalalUye YelEW Şlkrl Kara ••r• Tewta uttt, •aure VeklU 
Abdlllıallk Beye Nalla Velllll BI•••, llaartl Vekiletlae De 

Sdddye VeldU 8ellll •eyler Vell:Alet ldecelclerdlr. 

Maarif 
Tayini 

V? ekilctine Asil Vekilin 
Tekarrür Etmek 

•• 
Uzere 

l 1 
ı 
1 

1 
1 

AJanaın Tebllil 
Yalova, 13 (A.A.) - Maarif Ve-

kili doktor Retit Galip Bey bedeni 
yorgunluk ve sıhhi anzalar dolayısi
Je uzun zaman dinlenmiye mecbur 
oldutundan ve doktorların tavsiyesi 
de bu yolda bulunduj'undan bahisle 
Vekiletten affını istida etmit ve 
lıtifa11 kabul olunmuttur. Maarif Ve
kiletl vekillifiain Sıhhat Vekili 
doktor Refik Bey tarafından icrası 
Relsicümhur Hz. nin yüksek tasdik-

'\ lerine iktiran etmiftir. 

/ 

Reşit Galip Beg 
\1 ~n . 49 saat içinde Heyeti 

_ ekılenın vazife taksimi işinde ol· 
~---..,......, 

Mallye Ve Dahlllye Yeki· 
letl Vekllllklerl 

Yalova, 18 ( A.A. ) - Tedavi 
ıcburiyetinde bulunan Multafa 

Aııdüllaalik Beyin avdetine kadar 
1'lifı• Vekili Hilmi Beyla Maliye 
V cklletl nldllitin• ta,U.i Reisidim
lıu r Hz. nin yüksek taadilderine Ur
tfr&n etmiıtlr. 

Yalovn, 13 (A.A.) - Tedavi 
mecburiyetinde bulunan Şükrü Ka
ya Beyin ı\Vdetine kadar Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıtü Beyin Dahiliye 
Vekileti veklllij'ine tayini Reiıi· 
cümhur Hz. nin yüksek tasdikleri
ne iktiran etmittir• 

dukça büyük bir değişiklik oldu: 

1 - Maarif Vekili Reşit Ga
lip Bey istifa etti, istifası kabul 
edildi. 

Re/ile Beg 

2 - Maarif Vekiline, Sıhhiye 
Vekili Refik Beyin vekalet etme
si kararlaştmldı. 

3 - Fakat Sıhhiye Vekili 
Refik Bey tedavi edilmek üzere 
Avrupaya gitmit olan Maliye 
Vekili Mustafa Abdülhalik Beye 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Oniversite· 
mizin Uzerindea 
kuvvetli, fakat 
bereket versin 
ailreksiz bir 

· kasırga geçti: 

- Bir sa· 
bab işittik ki 
Üniversite rek-

törü Ne,et Ö
mer Beyle ede· 
biyat fakültesi 
reisi Köprülli 
Zade Fuat 
Beyler istifa 
etmitlerdir. 

- Bir aa• 
bab ifttik ki, 
Nept Ömer 
ve Fuat Bey· 
ferin iatifala· 
nadan aonra 

bp f akUlteai 
reısı Tevfik 
Salim Pqa ile 

Köprlili zati• 
Fut s., 

hukuk faldll- r.ıa s.u. P,. 
te9i reiai Tahir Bey de 
&JDI karan vermiflerdir~ V • 
bu vaziyette F aktllte reW ola-
rak bir tek kiti kalmlfbr, oda 

•ıet Ômer Beg 

Fen Fakültesi 
Reisi Kerim 
Beydir. 

)f 

Yeni teşek
kül etmiş bir 

müessesede ye
ni vazifelerini 
memnu niyetle 
almıı olan bu 
hocalan mı zın 
bu ani, hemen 
hemen müşt -
rek karar'arı 
tabii hayreti 
ve merakı mu
dp oldu. Se
bebini sorduk: 

- Mazur 
ıörllnl1z, söy· 
liyemeyiz de
diler. 

• 
- Bir sa· 

bab 6ğrendik 
T•lair L, ki, bu d6rt 

F aldtlte rel8I ele Utilalarmi 
~eri alDUffar, mabmJarma otur
mutlar ve çahfmlya btııl•mıtfar-

( Devamı 8 inci .. yfada ) 

Bir Adamın Zorla Parasını 
Almak istediler 

Koçarlı (Hususi) - Nahiyemize merbut Haydarlı köyünde ilç si
lahlı haydut, dün gece topal isminde bir zahn evini basmışlardır. 
Haydutlar bu zavallı adamı evinden alarak köy haricine çıkarmıılar 
ve ölümle tehdit ederek paraların yerini söylemesini ihtar etmiflerdir. 

Zavallı adam naçar paralarımn yerini söylemiş; haydutlar topalın 
380 lirasile 200 albn lirasını gasbetmişlerdir. 

Haydutlar paralan aldıktan sonra, bunu kimseye söylememesini 
aksi takdirde akibetinin ölüm olacağım da ilave etmiılerdir. ' 

Filvaki topal bunu kimseye söylememiş; fakat zabıta hadiseye 
vazıyet ederek mücrimleri yakalamıştır. 

işin garip ciheti, topalın bili: 
- Aman onlara birşey yapmayın. Onlar sonra beni öldürürler. 
Diye mahalle ihtiyar heyetine müracaat edişidir. 

Kiıba' da ihtilal Ve Grev 

ReisicümhÜ-;:-T ayyare ile 
Kaçmıya Mecbur. Oldu 

lhtilil Ve Grev Ha-;eketinde Yüzlerce 
Kiıi Öldü Ve Yaralandı 

1 Resim Sergisi /ntıbaları : 1 .___ _____ _,;:;__ ______ _ 
~~---::. muıtur. Rei.,sicümbur Makado da 

Kaçan Reisicumhur Makado 

Havana, 13 Kubadaki 
r:e~ ve ihtilal hareketi büyümüı 
&llbın · 'f ' e ııti a etmiye mecbur ol· 

bir tayyare ile kaçmıştır. Halk 
saraya hücum etmiş, sarayda 
tahribat yapmış ve taşkın hare· 
ketlerde bulunmuştur. Bu kanh 
ihtilal hareketinde 20 kişi ölmüt 
ve 200 kişi yaralanmıştır. 

Havana, 13 - Kubadaki si
yasi partiler arasındaki ihtilafın 
doğurduğu açhk ve grev hadise· 
leri bir felaket halini almıştır. 
Halk fırınlara hücum etmekte ve 
kanlı hadiseler olmaktadır. Bu 
fevkalade vaziyet karşısında, 
ordu şehre girerek asayişi temin 
için emir almıştır. 

Son Posta: Eskiden bir İspan· 
yol müstemlekesi olan Küba 
adası, Amerika ile ispanya ara
sında çıkan ve İspanyanın mağ
lubiyetile neticelenen muharebe 
neticesinde muhtar bir idare ile 

( Devamı 9 uncu aayf ada ) 

San'at aııkı bir genç - On kuruşum 
bupn mükemmel karnımı doyururdum .. 

"' 

- Oetadım boy 1 ~ 
1 

1 una cam reıml J•pıyoreuau.. asacık ta yeal 
.. , • Gaerlnde ~•htHıua hl~ feaa olmaa.. 

Re~•~m Şnket Bey - Amaa bira der, ba- etua bet ,.11111 
•bduhml bosdurnıak mı lıtiyoraua r 



2 Sayfa 
====-

(Halkın Se~i l 
Memleketimizdeki 
Altın Damarları 

Klll1I ve havalisinde ~ eniden 
altın damarlan bulunmuş. Se
nede hazineye beş milyonluk 
bir kazanç temin edecekmiş. 
Bu hususta halkımız diyor ki: 

Ahmet Kuddusi Bey ( Sultanalımet 
park Jokantesı ) 

-Bu haberi memnuniyetle telakki 
etmiyecek hiçbir Türk taıav,·ur edi
lemez. Bizim madenlerimiz tamamen 
el sürülmemiş, bakir bir haldedir. 
Bu sene Macaristaoa maden kömürü
de ihraç edeceğiz.. Bunlar iktısadi 
vaziyetimizi düzeltecek iyi alamet
lerdir. 

lf 
Ce•;nt Bey ( Kadırga Güugörmez 

ıokagı 41 ) 
- Altın, gümüş ve ıimli kurıun 

madenlerimiz gibi kömür damarlan
mız da pek zengindir. Şimdi altın 
arıyan bir heyet yeniden senede büt
ÇPmize (5) milyonluk bir varidat 
temin edecek damarlar bulmuşlardır. 
Bunlar işlenirken ormanlarımızdan da 
lıtifade etmeliyiz. Eskiden Suriye ve 
Mısıra kereste ihraç ederdik bunu 
tekrar ihya eders~k memleketimize 
çok para ıokmuı oluruz. 

* Xazım Bey ( 'l'opkapı Şehsüvarbey 
mahallesi Cömertler sokak 27 ) 

Sanyerde bile albn varmış. Gü
müf, kömür, neft madenlerimiz pek 
çoktur. Bunlar muntazam bir prot
ramla itletilirae memleketimize bir
çok para getirir. 

Kadir Bey ( Küçükayasofya'da Kü
çükmustafapaşa mahallesi 24) 

Memleketimizde birçok albo da
marları bulunmuştur. Bunlar işletilirse 
Nçok işsizler İf bulacaklan wibi ha
zine de birçok kazanç temin edecek
tir. Madenlerimizin bir an evvel ifle
tllmeai temenniye şyanadır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Pangaltıda Dikran Efendi is
minde bir zatın evinde çalışan 
Natali isminde bir kadın iskarpin 
vesaire çalarak kaçDUf ise de 
yakalanarak tahkikata başlan
nııştır. 

lf lbrahim isminde bir sabıkalı 
birkaç gün evvel Kasımpaşada 
Ali isminde birinin evinden çaJ
d&ğı bir kat elbiseyi Kadıköyde 
satarken cürmü meşhut halinde 
yakalanmııbr. 

'f Y ağkapanmda yapılan si-
lah arama neticesinde bazı kimse
lerin üzer !erinde taşınması mem
nu kama, bıçak ve saire buluna
rak müsadere edilmiş, sahipleri de 
mahkemeye verilmişlerdir. 

lf Kadıköyde Bahtiyar Ha· 
mm isminde bir kadının evinden 
yangın çıkmış i~ de sirayetine 
meydan verilmeden s&ndürülmOş
tür. 

lf Osküdarda Laı.ari Efeadinia 
f ınnından yangın çıkmış ise de 
airayetinc meydan verilmeden 
aöndiirnlmüştür. 
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İktısat Vekili Celil B. Avru
pa Seyahatinden Dönüyor 

Ticaret Mpkavelesi Yaptığımız 11 Dev
let Bütün ihracatımızın Yarısını Alacak 

Avrupanın mı.;htelif merkezlerinde kalarak ik
hsadi ve ticari temaslarda bulunan lktısat Vekili 
Celal Beyin, birkaç hafta sonra döneceği anlaşıl
maktadır. Celal Bey avdet seyahabnda Sofyaya 
uğrayacak, birkaç gün Sofyada kalacaktır. 

Avusturya, Yunanistan, İsveç, Fransa, Almanya, 
İspanya .. 

Vekil Bey burada, Bulgaristanla Türkiye ara
sında yapılacak ticaret mukavelesile meşgul ola-

Alman lktısat MU&t~şarının Beyanatı 
Geçenlerde Londra iktısat konferansında Türki

yenin sanayileşmesi aleyhinde bulunan Alman iktı
sat nezareti müsteşan M. Posse, Türk-Alman tica
ret mukavelesinden bahisle diyor ki: 

caktır. Halen Sofya'da bulunan Türk murahhas 
heyetile Bulgarlar arasındaki müzakereler müsait 

- Bu sözler Türk iktısadiyabnı kastetmiyordu. 
Sadece umumi bir mahiyette idi. Türkiye gibi 

bir hava içinde inkişaf etmektedir. 
Şimdiye kadar on bir devletle ticaret mukavele

leri yapılmıştır. Bu devletler, umumi ihracabmwn 
yüzde ellisini alacaklardır. Ticaret mukavelesi yap
tığımız devletler şunlardır : Macaristan, Romanya, 

bir ziraat memleketinin, kendi toprak mah
sulüne uygun bir sanayi yaratması, ikbsadi 
noktai nazardan pek tabii ve doğrudur. 

Londradaki beyanattan maksat sadece akla uy
gun iş bölümü yapmaktan ibaretti. 

EsrarengizKamyon Belediye Bütçe
Bir ŞirketM-;muru, Şirke- sinde Bir Milyon 
tin Eıyalarını Mı Çalmış 

Polis Müdüriyeti esrarengiz 
bir hırsızlık vak'asının izleri 
üzerine düşmüş ve esaslı şekilde 
tetkikata koyulmuştur. 

Evvelki gece Sirkeci'de ka
ranbklar arasında içi tamamen 
dolu esrarengiz bir kamyon ya
kalanmıştır. Bunun üzerine kam
yonu •vk ve idare edenlerden 
kamyon içindeki enanın kime 
ait olduğu ve nereden almıp 
nereye götürüldüğü sorulmuttur. 

Verilen mühim cevaplar üze
rine şoför ve muavini ikinci 
ıubeye celbedilerek ifadelerine 
müracaat edilmiştir. Kamyondaki 
eşyalarda bir kumpanyanın büy6k 
memurlanndan biri tarafından 
şirketten gizlice aşırıldığı şeklinde 
bazı a mereler vardlJ'. Tahkikat 
derinleştirilmektedir. 

Taşdelen 

Üsküdara 
indiriliyor 

Belediye T aşdelen suyunun 
borularla Osküdara indirilmesine 
karar vermişti. Boruların döşene
ceği arazinin keşfi de yapılDUftır. 
Şimdi belediye suyun membaın
daki nefasetini ve evsafını de-
ğiştirmeden sahile indirecek olan 
boruların cinai hakkında tetkikat 
yapmaktadır. Bunun için Üskü
dar'da Şemsipaşa'da bazı yerle
rin istim1ikine karar verilmiştir. 
Burada güzel bir park Ye parkın 
önüne de güzel çeşmeler yapıla
rak Taşdelen suyu buraya akıtı
lacaktır. 

Lira Açık Var 
Belediye Tasarruf Yapa

cak Ve Yeni Yol 
Y aphramıyacaktır 

Belediyenin 933 bütçesine 
oktruva resmi olarak (1,350,000) 
lira konmuştu. Bütçe tasdik edil
dikten sonra oktruva reımi lağ-
vedilmiş ve gümrük varidatına 

yüzde on niıbetinck bir zam 
yapılm~tt. Dahiliye Vekaleti 
gümrüklere yapılan zamdan hasıl 
olan varidab bütün belediyelere 
nüfuslanna göre taksim etmiş ve 
lstanbul belediyesine de haziran 
ayına mahsuben ( 25 ) bin lira 
göndermiştir. Bu para gönderi
lirken ( 5 ) bin lira kadar bir 
para daha gönderilebileceği ya
zılmışb. Oktruva resmi lağvedil
meseydi belediye her ay ( 11 O ) 
bin lira kadar bir para alacaktı. 
Şu halde belediyenin ( 933 ) büt
çesinde ( 1 ) milyon liraya yakın 
bir açık hasıl olacakbr. Bunun 
için belediye fazla tasarruf yap
mak mecburiyetinde kalmıştır. 
Bu sene ufak tefek tamirlercmn 
başka yeniden y'ol yaptınlamı
yacaktır. 

1. Janone'nin Muhakemesi 
Yataklı vagonlar ıirketinin 

Beyoğlu 9ubesi aabık tefi M. 
janone'nin Türklüğü tahkir mad
desinden Birinci Ceza mahkeme-
sinde muhakemesi yapıhyo~ 
Muhakeme yel dün de devam edil-
miş, cürüm sabit olmadığı içın, 
maznun hakkında beraet karan 
verilmiştir. 

Bir Bahçıvan 

Cürüm Uydurmak Suçile 
Tevkif Edildi 

İnhisar memurları Beykoz' da 

kasap Hakkı Efendinin yazıhane

sinin rafında (97) adet çakmak taşı 

yakaladıkları için meznunun dün 

(9)numaralı İhtisas mahkemesinde 

muhakemsine devam edildi. Hak

kı Ef. bu çakmak taşlann ın bah

çıvan Emin tarafından yazıhane
sine konduğunu ve sonra da me
murlara ihbar edildiğini iddia 

etmiş ve şahitlerde dinlenmiştir. 

Mıshkeme, bahçıvan Emin 'in cürüm 
tasni ettiği neticesine vardığı için 
dün kendisini muhakeme esna

sında tevkif etmiıtir. 

Şeker Nakliye 
•• 

Ucreti 
İndirilecek Mi? 

Devlet deniz yollara iıletme 
müdürlüğüne ait vapurlarla, Tnrk 
vapuculuk anonim şirketinin va
purları için yeni bir tarife hazır
lıyan komisyon mesaisine devam 
etmektedir. Komisyona bir teklif 
yapılmışbr. Bu teklif yerli şeker 
nakliye tarifesinin bir miktar in
dirilmesi hakkmdadır. Kabul edil
mek üzeredir. 

Muallimleruı Kıdem Zammı 
lstanbol muallimlerinden 636 ki

şiye kıdem zammı yapılmaşbr. 
Diğer 600 muallimin kıdem zam
mı listeleri de yakında ielecektir. 

r . 
Günün Tarihi 

Mekteplerin T ati) 
Günleri 

Maarif Vekaleti mekteplerde sene 
içinde tatil yapılacak ırünleri teapit 
•hniftir. 

Büyük yaz. tatili hariç olmak üze
re, kabul edilen tatil pnleri şunlar
dar. Haftamn tatil günü, yani cuma, 
Cümhuriyet bayFamı 29, 30 31 gün• 
leri, kıt tatili, kanunusani 1, 2, 3, Mil
let Mediıi bayramı tatili 5, 6 mayis, 
Hakimiyeti MiUiye bayramı günü, 
Ramazan bayramı 3 gün, Milli Kur
tulut bayramı 1 gün, Kurban bayra
mı 4 güo-

GayrimUbadiller Cemiyetinin 
Feshi isteniyor 

Gayrimübadiller cemiyeti kongre
sinin 22 ağustosta toplanmau takar
rür etmiştir. Cemiyetin feshi için tim
diden bir takrir hazırlanmıttır. 

Takriri hazırlayanlar, cemiyetin 
timdiye kadar hiçbir şeye muvaffak 
olamamasını feıhe sebep olarak gös
termektedirler. 

ltalyan GUreşçilerl Geliyor 
ftalyan güreşçileri eylülun ilk haf

tasmda şehrimize geleceklerdir. 
Güreşçilerimizin Viyana ve Peıte

de yapacakları müsabakalann tarih
leri yakında belli olacaktır. 

Belediye Yardım Sandılı 
Belediye memurlan, vefat eden 

arkadaılarının ailelerine verilmek 
üzere bir }ardım sandığı tesis etmiş
lerdi. Her memur ayda yüzde on 
para niabetinde bu aandıka yardım 
yapıyor ve vefat eden arkadatlarınan 

ailelerine iki maaı niıbetinde bir 
para veriliyordu. Şimdiye kadar vefat 
eden memurlann ailelerine yardım 
yapıldıj"ı wibi aandıfln aynca banka
da (1100) liraıı toplanmıfbr. 

Burgaz Adasının lekeleel 
Yapılan tikiyetJer herine Akay 

idareai Burgaz aduı iskelesinin beton 
olarak yapbrılmasına karar vermit vtı 
ha:ıırbklara baılanmıthr. 

Yerll Mallar Sergisinde 
Beşinci Yerli mallar sergiıi yann 

aktam üstü müddetini ikmal ederelr 
kapanacakbr. Dün seç vakte kadar 
ıerwiyi 30 bin kiti ıezmif, bir çok 
aht verit olmuıtur. Serginin temdit 
eclilmeıi hakkında yapılan müracaat
lar kabul edilmemiıtir. 

Tarihi Evrakı Koyacak 
Yer Yok 

Evkaf idaresi Ayaaofya cami
inin ikinci kahndaki tarihi evra
kın buradan kaldırılması ıçın 
Babıali mahzeni evrakında çalışan 
tasnif komisyonuna müracaat 
etmiftir. Komisyon yer aramak
tacLr. Bulur bulmaz kiğıtlan kal
duacaktır. 
• iki Mahkumiyet 
Kararı 

Leonida ile Be•İm ve Kamil E
feadiler Galatada Bahriye kıraatha
nulnde biriıine (728) adet çakmak 
tqı satuken cürmü meıhut halinde 
yakalanmışlardı. Dün Adliyedeki ib
tiau mahkemesinde muhakemeleri• 
devam edildi. Mahkeme Leonidap 
(5) ve Beaimi alb ay hapıe ve (170) 
lira para ~naıma mahküm etmit 
Klmil Efendi hakkın da beraet 
karan vermittir. 

l_S_on_R_~_t_a_n_ın~R~e~s•_~~l_i_ll_&_~_~_i_: _______ R_a_z_a_r_O_k~~a ~or ~: 

Bir Musevi - Ne olacak hi
zim halimiz, biz de insan de;il 
miyiz Hasan Bey .• 

.•. Almanyada Hitler çıkıp or
taya bir Yahudi düşmanlığı attı .. 

••. Şimdi en t.enginlcriın:zdcıı 
Ye aJimJerimizden tut da ... 

En fakirimi~e kadar hrpamil 

her yerden knpıdı~:ırı ediliyoruz. San· 

ki Yahudi olmak bir llÜnah andır?. 

1 H:ıa.rn Bı:.y -- Gilr:.ah değil bezk-

l
l ganba~ı. A'm:ınhır ıJizi kısk~;uyoıWt 

bili bum• aıı!amı.drna~ uu7 .. 
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Üniversite 
Yaş Meyvalar 
Sözde lllünevverler 

·----------------«---
Üniversitede talebenin bütün 

'

Üniuersit6Mi gün derslere de
Lise Mi vkam ~ecdburiyeti 

onacagın an bah-
sediyorlar. Bu tedbir şimdi-
den talebe arasında bir 
takım itirazları davet etmi-
ye başladı. Geçen gün eski 
t~lebeden biri gazetelere bir şi
kayetname göndermişti. 

Bu rivayetin ne dereceye ka
dar doğru olduğunu bilmiyoruz. 
Fakat doğruluğuna inanmıyoruz. 
Çünkü: 

1 - Dünyanın hiçbir yerinde 
Üniversitelerde devam mecburi 
değildir. Üniversitede okuyan-
lar artık okuma zevk ve 
ihtiy~cını almış, artık etüt 
devrme girmiş kimselerdir. 
Bunları mecburi devam ile 
okumaya sevketmek, hali Üniver
sit~nin ~akiki bir yüksek ilim mU
essesesı olamıyacağmı kabul et
mektir. 

2 - Üniversiteye devam eden 
t~lebe, tahsilin serbestisinden is
tıfade ederek bir taraftan hayat
larım kazanmak imkanını bulabi
lir. Memleketimiz gibi fakiri çok 
bir yerde talebeye bu imkanı ver 
memek, talebe miktarını yalnız 
paralılara hasretmek demektir. 
Halbuki Avrupa ve Amerika U,!li
versitelerinden bazılarında tale~e
ye iş arayan hususi yurtlar var
dır. 

3 - T ahaili yalnız hayatını 
kazanmıya muhtaç olmıyanlara 
inhisar ettirmek, yllksek tahsili 
yalnız bir sınıfın imtiyazı olarak 
kabul etmektir. Bu ise inkılap 
akidelerine uymaz. ' 

* 
iki üç ıenedenberi /\vrupaya 

Yaı Megva yaş meyva ihracı 
J meselesi etrafın-
/ıracı da tetkikat ile 

meşgulüz. 

• Komıumuz Bulgaristan ve Yu
nanistan bu meseleyi hallettiler. 
Geçen senedenberi Avrupaya 
mlib' 
d 

. ım miktarda yaş meyva gön-
erıyorlar. 

Biz nedense bu sırrı keşfede
nıedik. Almanyadan mütehassıs 
g~~irmiye kalktığımız halde, gene 
muspet bir netice elde edemedik. 
t Halbuki Amerika bu sırrı çok
ti~nbAi k~şfetmiş ve tatbik etmiş
b · merıkanın sebze ve meyve 
y a~elea İ Kaliforniyadadır. Nev-
~k 1 Boston, Filadelfiya gibi bü

yu şehirlerin sebze ve meyvalan 
ora~an gelir. Kaliforniyanın Nev
yor tan uzaklığı Türkiye ile Av
r~l!a şehirlerinden her hangi bi
~~sı . arasındaki uzaklıktan az de
gıldır. Halbuki Amerikada her 
mevsimde her yerde yaş sebze 
ve meyva bulmak mümkündür. 
b. Baş~alarının çoktan bulup tat
b ık ettikleri bir sırrı öğrenmek te 

ukadar güç müdür? 

I • 
ltanbul matbuatına musallat 

1 
Sözde bir sözde münev: 

Müne 
1 

verler zümresı 
vver er vardır. Bunlar 

okuyucu sınıfı ile katiyen alaka
da~ olmadıkları için, kendi alem
lcrınde yaşarlar. Bütün yazılan 
kendi aralarmda münakaşalara 
inhisar eder. Okuyucu sınıfı bu 
nıünakaşalardan birşey anlamaz. 
Bu sebeple de o yazıları kimse 
okumaz. 

Ohalde bu sözde münevverler 
bir kahve köşesine çekilip kendi 
aralarındaki davayı halletseler de, 
okuyucuların istifadelerine hasre
dilmesi lazım gelen sütunları şahsi 
davaları için işgal etmeseler daha 
iyi olmaz mı? 

Resimli Makale 

Mimar Sinan dünyanın en büyük 
eserlerinden biri sayılan Süleymani
ye camiini yaptığı zaman 80 yatın
da idi. 

l 

Ediıon sekıen yatında öldü. Fakat 
ölilmünden bir hafta evvelisine kadar 
atelyeaindeki iti batından aynlmadı. 

a Yaş Ve Baş a 

İhtiyarlamak ölme.k demek degil
dir. Yaş olgunluk alametidir, yıpra
mak değil. Yatlandıkça başınızı ih
mal etmeyiniz. 

• 
SON· TELGRAF HABERLERi 

Refik Bey Oıriversitede 
- - ----·--

Islahat Programı Üzerinde Değiş-
. tirile~e~ Hiçbir Şey_ Yok! 

Ba'v~kıl İsmet Paşa, Reıı~ Galıp Beyin istifa- Öğleden sonra Universiteye gidecek, profesör 
nanıesını Ankaradan hareketınden sonra, yan yol- M lş .1 birlikte müsteşar Avni, mesleki tedrisat 
d~ almış, sonra İstanbuldan geçerek Yalovaya 8 ı e .. .. . .. .. . . · · K · 
gıttiği zaman kendisini de orada bulmuş, istifana- umum mudurü Ruştü, Fen fakültesı ~e~sı enm 
me üzerinde konuşmuş ve gösterilen sebepler do- Beylerden mürekkep olan ıslahat heyetını toplaya-
layısile kabulünü mcvafık görmüştür. cak ve bilfiil meşgul olmiya başlıyacaktır. 

. Refik Bey it Batında Şurası kat'iyetle söylenebilir ki, üniversitenin 
V ~~~ekıl .. Paş_a bunu .~üteakip Maarif Vekaleti ıslah programı üzerinde değişecek, Maarif Veki-

~kallı_gıneöS;~ıtY..e VRekfiilkı BeRefik Beyin bakmasını linin şahsında görülen !ebeddülden müteesair olacak 
munasıp g rmuş ur. e y o sırada Ankarada d .. ·1d· Ol l 1 l h 
bulunuyordu. Kendisi h t 1 f 1 h b hiçbir nokta mevcut egı ır. sa o sa s a at 

emen e e on a a er- 'f . . h. .. · ı .. b · 
dar edilmiş ve ertesi gün gelm'ş R .. _ Heyetinin vazı esının ne zaman atecegı, sa a ıyet-
cümhur Hazretlerine arzı tazimat et~ikten =~~. }erinin hududu konuşulabilecek ve kadronun eksik 

. ra Baıvekil Paıayı 3:,~üı; Maarif iıleri hakkında noktalan tamamlanacakbr. 
ıcap eden talimab ve dtln aece tehrimize Tahmin edilclitlne sare Refik Beyin bu Yekilet 
d önmllt ve bu Abah maarif itleri doayaaı llze- İfİ bir buçuk ay allrecek, yeni vekil Meclia açılır 
rinde evinde meşgul olmuftur. açılmaz taayyün edilecektir. 

Yalovadan fstanbula Dönenler ... 
Millet Meclisi Reisi Kizım Pqa Hazretleri ile gelince, ancak iki gün tahmin edilmekte, Ziraat 

Fırka Umumi Kitibi Recep, Dahiliye Vekili Vekili Muhlis ve Sıhhiye Vekili Refik Beylerle 
Şnkrü Kaya, Afyon Meb'usu Ali, Cümhur reisli~ birlikte pertembe günü Ankarada bulunmuı 
umumi kitibi Hikmet Beyler dün akşam geç vakit beklenmekte'dir. İsmet Paşa Ankarada belki bir 
Yalovadan şehrimize dön!üler. iki gün kalacak, sonra lstanbula dönerek buradan 

Başvekil paşanın Yalovada ne kadar kalacağın_a __ Bulgaristana gidecektir. 

inhisarlar Vekili /stanbulun Yeni 
Tekirdağında Tetkikat 

Yaptı 
Tekirdağı 14 (Hususi) - Güm

rük ve inhisarlar Vekili Rana B. 
şehrimize muvasalat etmiştir. in
hisarlar umum müdür muavini 
Husrev Bey mumaileyhe refakat 
etmektedir. 

Rana Bey . şarap fabrikasını 
gezmiş ve yeni üzüm mahsulü 
hakkında tetkikatta bulunmuştur. 
Şarap fabrikası tevsi edilecek, 
istihsalatı da artbnlacaktır. 

Başvekil Paşa Sofya'ya 
Gidiyor 

Sofya, 13 (A. A.) - ismet 
Paşa, Tevfik Rüştü Bey ile. be
raber eylülün 20 veya 22 sınde 
buraya gelecektir. 

Yeni İngiliz Sefiri 
Ankara, 14 (Hususi) - lngil

terenin Ankara sefirliğine Mısır 
fevkalade komiseri Sir Perfi 
Loren tayin edilmiştir. 

Maliye Amirleri 
Ankara, 14 (Hususi)-: İstanbul 

Maliye Başmurakıpliğine inhisarlar 
Teftiş Heyeti Reisi Raşit, mura
kıpliklere İstanbul Defterdarı Mus
tafa, tahakkuk müdürlüğne Ankara 
Defterdarı Salim, Beyoğlu tahak
kuk müdürlüğüne Adana Defter
darı Talat, Üsküdara İstanbul 
Varidat Müdürü Amir, Üsküdar 
Tahsil Müdürlüğüne Vekalet mer· 
kez muhasebecisi Şefik Beyler 
tayin edilmişlerdir. 

Sahillerimizde 
Kaçakçılığın Men'i için 

Müıterek Anlaıma 
Ankara 14 - Adalarla Ak· 

deniz sevahiliıniz arasında kaçak· 
çılık meselesini konuşmak ve an
laımak üzere Yun8:.n Gümrükleri 
umum müdürü eylulde memleke
timize gelecektir. 

r 
lSTER /NAN }STER 

Rusya Maçları 
Harkoftaki Maçta Da 

Mağlup Olduk 
Harkof, 13 - Ukrayna muh

teliti ile Türk takımı bugün yüz
lerce seyirci huzurunda heyecan
lı bir futbol maçı yaptılar. 

ilk devrede hakem Türk takı
mının bir golünü saymadı ve dev. 
re 1 - O neticelendi. İkinci devre
de Sovyet takımı 3, Türk takımı 
da 1 gol yapb ve oyun 2 - 3 
Sovyet takımının galibiyetile neti
celendi. 

Suikast Meselesi 
Atina, 14 (Hususi) - M. Ve

nizelosa karşı yapılan suikastın 
faillerinin tevkif edilmesi için 
istintak hakimine her tiirlli mua
venette bulunulacaktır. 

Bir Yangm Faciası 
Atina, 14 (Hususi) -Ağriboz 

adasında çıkan bir yangın neti
cesinde bir kasaba feci şekilde 
harap olmuştur. 

iNANMA/ 
Emine ve Aliye iıminde iki kadın Sarıyer civarın- aralarında münakaşaya başlamıtlardır. Münakaıa saç

da bir mesireye gitmişler, karşılıklı rakı içmiye baş- saça, başbata kavga halini almış, Emine masanın ü:r.e
lamıtlardır. İkiıi de kendilerinden geçince, müıter~k.e~ rinden aldığı bardağı Aliyenin kafasında kırmııtır. Kav
tanıdıkları bir erkeğ'in hangisini daha çok aevdıtını gacılar zabıtaca yakalanmıılardır. 

/STER /NAN /STER iNANMA! 

Sayfa .> 

r •• n a ı 

-----
Hınç 
Alan 
Kondüktör 11--------- E. ş-

Herkes tesadüf etmiştir; İs· 
tanbulda öylelerine rastlamamak 
imkansızdır. 

Ekseri akşamlan tramvayların 
içi hamam bohçasına döndüğü 

zamanı seçerler. Kaşları çabk, 
gözleri: çatma kırarım haf Gibi ' 
bakan, oturan yorgun insanların 
omuzlarında göbeği ile gezinen: 
bir cins adamlar vardır. 

Bu gibilerle karşılaşbğım va
kit, içimdeki bütün şeytanlar 
uyanır. Mahalle kanlarından ku
lağıma çalınan tekmil inkisarlar 
birden aklıma gelir. Ve canü yü
rekten: 

Boyun devrilsin! 
Evine sağ salim varmazsın ın

ıallahl 
Ahi Daha yamanma bir çat

sanl Derim. 
/\llah razı olsun bazı kondük

törlere... Öylelerinin hakkından 
gelmek için sanki fırsat kollar
lar. Bozukluktan mı olur, bilet 
kesilen istasyonda, zil çekmekten 
mi olur... Hernedense, bir (hır) 
sebebi bulup onlara çatarlar ... 

lnsanlann sinirleri, omuzları 
ve ayaklan üstllnde tramvaylarda 
piyasa eden mahlüklardan alemin 
hıncını alan vatmanlara, biletçi· 
lere karşı geçmez bir muhabbe
tim vardır. Onun için, en dalgın 
ve en yorgun günlerimde bile 
tramvay üniformalı birile kı rıı· 
laımca bir maiyet gibi ıelimlarım. 

Geçen gün kafa yorgunluğun
dan, elektrikli fren sesine elaya· 
namamışım; Sirkeciye kadar 
uyuklamıtım. 

Biri omuı:umclaa tatta; beni 
dut ailker ıibi ..Uacla. 

- Hey efendi 1 Uykunun sı· 
rası dejil, sonuna aeldik uyan. 
artık •.. Diyordu. 

G&ztimli kaldınnca, baıımın 
üstünde tramvay nniforma11nı 
gördlim. 

Etrafıma baktım; tramvayda 
benden baıka kimse kalmamııb. 
O zaman anladım ki, kondtUctör 
dostlarımdan biri, ilemin hincı 
yerine kendi hıncını benden çı
kanyormuf ..• 

Konuımadan söylemiı insan· 
lara kızılır mı? 

- Hakkın var azizim, sonuna 
gelmişik.. Diye tramvaydan çık· 
tım. ..._ 

Modada Dünkü 
Yüzme Yarışları 

Dün Moda yüzme havuzunda 
Milliyet refikimiz tarafından ter· 
tip edilen yüzme müsabakalan 
yapılmış, yarışlara birçok yüzü
cüler girmiş, neticede F enerbabçe 
66 puvan ile birinci, Beykoz 
ikinci ve ( i. S. K. ) üçüncü ol
mu,tur. Galatasaraylı yüzücüler 
bu yarışlara girmemiılcrdir. 

Bir kötk yandı 

Kuzguncukta Münür pqa ma
hallesinde Aziziye sokağında Ku
leli mektebi muallimlerinden Os
man Beyin köşkünden dlln gece 
yangın çıkmış, Kadıköy ve Üs
küdar itfaiyeleri tarafından yalnıı 
köşk yandığı halde söndiırül
müştür. 

Mallye mUstetarhğı 
Ankara, 14 (Hususi) - Mali

liye Vekaleti müsteşarlığına Di· 
vanı muhasebat umum müdürll 
Faik Bey tayin edilmiftir. 



4 Sayf. 

Ziraat Bilgisi ( *) 
1 

Suallere 
Cevaplarım 

Bakırk(iyde mütekait ka~ makam 
Bey"': 

1 - İnce iplik gibi olan tır-
tılları sabahları erkenden topla
yıp ezmekten baıka çare yok· 
tur. 

2 - Karanfilin çok sulamak
tan da toprak hizasından çürü
düğü vakidir. 

3 - Yapraklar üzerinde hu
sule gelen tozlar bir nevi mantar 
hastalığıdır. Evvelce yine bu sü
tunlarda tarif ettiğimiz Bordo 
bulamacı veyahut yüz gram suda 
eritilmiş iki gram göztaşı suyunu 
yapraklar üzerine haftada bir 
defa olar.:-·.: iki hafta fasıla ile 
serpiniz. Gaz .-e gazli su yaprak
ların teneffüsüne zarar verir. 

4 - T esadnf ettiğiniz böcek
ler faydalı cinstendir. Fidanlan
nıza zarar vermez, bilakis yap
raklara hücum eden basraların 
yumurtalarını yer. 

5 - Kurumasının sebebi fazla 
su verilerek köklerin çürümesin
den ileri gelmiştir. 

6 - Toprağa koyduğunuz 
gübrenin iyi eskimemiş olınası 
yüzünden kurtlar husule gelmiştir. 
T oprağınwn harcını değiştiriniz. 
Turfanda karanfil kitabından bir 
b[lne alıp karanfilin harçlarını 
ona göre yapınız. 

* Uıunk "·p ~u'de O. B. B. ye: 
Bahsettiğiniz mesele için ora

daki ziraat memurlarına müracaat 
ediniz. 

• 
1zmirde A. Cemil Beye: 

1-Dalyalarm dekoratif cinsleri 
arasında 18 santimetre büyüklü
ğünde çiçek açan nevileri var
dır. Fakat bunlan bildirmiş oldu
ğunuz müesseselerde bulamu
sımz. Bu müesseseler eski cins
lerle meşgul olmaktadırlar. Yeni 
cinsler arasında otuz santimetre 
kutrunda çiçek açan nevileri var
dır. Bunları Avrupadao getirtmek 
mimldbıdür. Fakat bir sovanın 
(yumruğu) ancak kırk beş elli 
franktır. Nakliye ve gümrüğü 
hesap edilirse beş liradan aşağıya 
mal olamaz. Alb neviden ibaret 
olan bu yeni çeşitleri lstaııbulda 
Şamlı hanında fenni bahçıYanlık 
müessesesi vasıtasile getirtebilir
siniz. 

2 - Dalyaların çiçek açtık
tan sonra budanmasına lüzum 
yoktur. Toprağmın harcı kuvvetli 
oldukca dalya çiçeklerini esir
ğemez. Budama usulü fidanın dal
lanarak çok çiçek vermesi içi_ttdir. 
Fakat vereceği çiçekler küçük 
olur. 

3 - Büyük çiçek almak için 
fidanda nakadar gonca varsa 
içlerinden en ku vvetlilerinden 
iki üç tanesini bırakıp diğerlerini 
saplarının diplerinden kesmelidir. 

Bol ıu ve haftada bir gübre 
terbeti verilmek suretile dalyalra 
kuvvetlenir ve çiçekleri bnyür. 
Maamafih ldlçlk çiçekli cinsler 
ne yapdu fazla biiytlyemeıler. 

Lilfi kil 
---·--M Ziraat ı..... aılald mlfldlllertald 
..,..us. Soa Poeta'mn (Ziraat mG· 
tahaHıaı ) •ise c•·Hp •erecektir. 

Sıvast. Bir Muhak ..... 
Sı•as {Hususi) - Bundan altı 

yedi ay evvel kansını bıçakl.a 
öldüren tücaardan Mehmet Efen
dinin muhakemesine başlanılmış
br. Mahkeme iki gün üstüste 
devam etmiş, birçok şahit din
lenmiş ve bir p.hidin celbi için 
23 ağ"ustosa kalmıştır. 

SON POSTA Ağustos 14 

E ET ABERLERI !Komşu Memleketlerde 

• 





Lilgan Harvey 
Amerika' da 
Çok Sevildi 

Auupanın en güzel ve şırm 
yıldızı Lilyan Harvey şimdi Ame
rikada yeni filimler çevirmekle 
meşguldur. Son gelen sinema ga
zetelerinde olmduğumuza göre, 
güzel Lilyan Amerikalılar tarafın
dan çok beğenilmiş ve çok sevil
miştir. O kadar ki Lilyan Ameri
kaya ilk ayak haslığı gündenberi 
ergün yiizferce mektup almakta

dır. Şayanı dikkattir ki bu mek
tupldrm çoğunu genç kız.lar ve 
bir kısmını da yaşlı madamlar 
göndermektedir. Buna mukabil 
erkeklerin gönderdiği mektuplar 
daha az bir yekun tutmaktadır. 

Kendi hesabına bakılacak 
olursa Lilyan Harveyin bir ayda 
aldLğı mektup adedi 3000 i te
cavüz etmektedir. 

Bir Ylldız Hastalandı 
Maruf Amerikalı yıldızlardan 

Dik Povl geçenlerde stüdyoda 
bir filim çevirdiği sırada birden
bire hastalanmış, baygın bir hal
de hastahaneye kaldırılmışbr. 

Ceki Kupar Kovboy 
Küçük yıldız Ceki Kuper ya

kinda bir Kovboy filmi çevire
cektir. Bu filimde küçük yıldıza 
meşhur erkek yıldızlardan Jorj 
Bankroft arkadaşlık edecektir. 

14 

Sinema, Tiyatroyu Batırıyor r:~;';f;~:;;un 

Sesli ıincma çıkahberi tiyatro hergün biraz daha zarar görmektedir. Sinema yüzünden yal9ı:z: 
tiyatrolar 'değil, ayni zamanda muzikah varyete numaralarımn yapılmakta olduğu Müzik· Holler de 
hayli zarar görmüşlerdir. Çünkü sesli filmlerden birçoğu bunların birer taklidi gibidir. İşte burada 
gördüğünüz bir film parçası bunun bir misalidir. Bu filmde tıpkı Muzik - Hol sahnelerinde olduğu gibi 
250 genç kız bir arada oynamaktadır. 

Vefasız Çıktı 
Bundan tam on iki sene evvel 

dünyanın en güzel erkeği sayılan 
Rodolf Valentino ölmüş ve bir 
müddet sonra bütün eşyalnn me
zat suretile satılmıştı. Bu eşyalar 
Rudolf Valentinonun prestişkar
ları tarafından hakiki kıymetin
den çok fazla bir para verilerek 
adeta yağına edilircesine bir kaç 
saat zarf1Dda sablmıştı. Bu eşya
lar arasında bulunan Rudolf Va
lentinonun bindiği hususi otomo
bil hakiki kıymetinden çok fazla

ya, yani tam 25000 dolara peres
tişkirlardan bir lngiliz kadını 
tarafından alınmııb. Şimdiye ka
dar sekiz on elden geçen bu oto
mobil nihayet geçen g9n 500 do-
lara ıablmııtır. -

Bu vaziyet Rudolf Valentino 
için yanıp tutuıan kalplerin a2al
mıı olduğunu göstermektedir. 

Rudolfün ölümünden sonra 
çok yDbek bir ücretle ıatılan 
hususi piyanosu da Geçen gtin 
Holivutta tekrar mezada çıkarıl-
mış, gariptir ki müzayede daire
sinde iki gün kaldığı halde piya· 
ooya bir tek müşteri bulunmamış 
ve nihayet ihtiyar bir kadın hur
da fiatile almıştır. 

Bu iki hadiseyi mevzuu bnhse
den Amerika gazeteleri, kadın 
kalbinin çok vefasız olduğunu 
yazıyorlar. 

Meşhur Komik Pataşon 
Fena Halde Hastalandı 

Dorotea Vegk 
Üç Film 
Ç'evirecek 

1 

1 

Silviya Sidney Ansızın 
Ortadan Kayboldu 

Doktorların Sö-zlerine Bakılırsa .Deli 
Olması Bile Muhtemeldir 

Holivut ( Hususi ) - Bütün 
dünya sinema meraklılarının pek 
iyi tanıdıkları ve Düztaban ile 
Basbbacak diye andıkları lskan
dinavyalı komikler (Pat ve Pata
şon) nihayet biribirinden ayrıl
mışlardır. Bunun sebebi, Pataşo
nun ansızın hastalanmasıdır. Pata
şon bir müddet evvel sinir hasta
lığına tutulmuş ve kendisini mu· 
ayene eden doktorlar tarafından 
çalışmaktan menedilerek bir 
sanatoryomda tedavi albna alın
mıştır. 

Pat ile Pataşon son zamanlar
da önümüzdeki mevs·m için bü
yük bir filim çeviriyorlardı. işin 
yanda kalması Pataşonun fena 
halde can1m sıkmış ve senelerce 
beraber çalışbğı, bir an bile yanın
dan ayrılmadığı arkadaşı Pat'a : 
.. Ne olursun, filmi tamamlarım, 
hastaneye ondan sonra yatanm ,, 
demiştir. 

Pataşonun bu söı.lerinden son
ra kendisini tedavi eden doktor
lardan biri de : 

" - Eğer böyle bir çılgınlık 
yapacak olursanız film ikmal 
olunmadan sanaloryoma değil, 
bir tımarh neye gideceğiniz mu
hakkaktır ... demişlerdir. 

Hem dostunun sözlerini, hem 
de doktorun sözlerini büyük bir 
dikkatle dinleyen Pat ise şu ce
vabı vermiştir: " Filimden de vaz
geçerim, eğer icabederse kum
panyay tazminat da veririm, fa
kat sıhhatinizin daha fazla bozul
masına katiyen razı olamam.,. 

Pataşonun hastalığından, uzun 
müddet tedaviye muhtaç olma
!nndan ve nihayet Pataşon ile 
Pat ve doktor arasında geçen hu 

muhavereden haberdar olan film 
kumpanyası dehşetli surette teli· 
şa düşmüş ve Pataşonun yerini 
tutacak bir adam aramıya baş
lamıştır. 

Nihayet rejisörlerin ve (komis
yoncuların) hararetli faaliyetleri 
neticesinde Pataşona biraz ben· 
ziyen Gans Petersen isminde bir 
Danimarkab bulunmuştur. Dani
markada iyi bir şöhret kazanmış 
olan bu adam, Pataşonun vazifesi 
kendisine teklif edilince evveli 
hayret etmiş, fakat sonra: 

- Böyle şerefli bir vazifeyi 
tabii büytik bir memnuniyetle ka
bul ediyorum. Fakat Pataşonun 
yerini tutabileceğimi hiç ümit et
miyorum, nerede ben, nerede 
Pataşonl Onunla beni mukayese 
etmek dünyada en büyük haksız· 
lık olur. Çünkü o, bence eşi bu
lunmıyan bir sanatkardır. 

Bu vaziyet karşısında ne 
yapacağım şaşı~n Pat, filmdeki 
rolünü değiştirmek istemiş, fakat 
kumpanya direktörü: (Halk size 
ve rollerinize alışmışhr. Bu röller«: 
devam etmenizi bekliyorlar, de
miştir. * Bu ıene Kaliforniya plij
Jannda yeni bir moda daha çıktı. 
Bu modayı pek cafcaflı bir şey 
zannetmeyiniz. Sadece şemsiye 
modasıdır. ilk defa güzel ve şirin 
yıldız Mari Karli:d tarafından 
ortaya atılan bu hareket herkesi 
çarçabuk sarmıştır. Halbuki me
sele pek basittir. Çünkü cici 
Karlizl'in kullandığı şemsiye mi
kadan yapılmıştır. Plajlarda kul
lanılan bu mika şemsiye güneşin 
keskin ışığını aöndürüyor ve vü-

" Mektepli kızlar ,, ismindeki 
filmile çok büyük bir şöhret ka
zanan esrarengiz Alman yıldızı 
Dorotea Veyk şimdi Amerikada
dır. Bu cazip yıldız üç yeni film 
çevirmek üz r dolgun ücretli bir 
mukavele imzalamıştır. 

cudUn baştan başa simsiyah yan
masının önüne geçiyor. Güneşin 
ışığı ve harareti mikanın şeffaf 
losmmden süzüldüğü için vücude 
hafif bir esmerlik gelmektedir. 

Çevirdiği Filim Yarıda 
Kumpanya zarara 

Kaldığı için 
Uğradı 

Amerikan sinema alemi bir 
yıldızın ihdas ettiği • yeni bir 
garip vaziyetin dedikodusunu ya
pıyor. Bu yıldız Silviya Sidney dir. 
Moris Şövalye ile beraber mühim 
bir film çeviriyorlarken bir gün 
Mis Sidneyin Holivuttan kaybol
duğu öğrenilmiştir. Alakadar film 
kumpanyasının telaş ve müracaati, 
dostlanmn heyecanb araştırmaları 
neticesinde Mis Sidneyin kimseye 
haber vermeden tayyare ile Nev
yorka hareket ettiği, oradan dn 
Avrupaya gideceği öğrenilmiştir. 

Halbuki Mis Sidneyin böyle ani 
olarak Avrupaya hareketini icap 
ettirecek hiçbir sebep olmadıktan 
başka film yaptıran müesseseyi de 
gayet müşkül vaziyete sokmuştur. 
Çünkü Mis Sidneyin Moris Şövalye 
ile beraber çevirdiği film kısım
larını tekrarlamak için l 00 bin 
dolar sar:fetmek, ayrıca b.. film 
yıldm bulmak lazım olduğu gibi 
Moria Şövalyenin Mis Sidneyle 
beraber çevirdiği kısımları tek
rarlattırmak için de miihim bir 
tazminat vermek icap eylemekte
dir. Film yıldızlarının şimdiye 
kadar bir haylı garabetleri görül
müştü. Fakat Mis Sidneyin yap
tığı gibisine şimdiye kadar hiç 
tesadüf edilmemişti. 

Bir yığın dedikoduyal,ebep olan 
bu firar hadisesi hakkında türru 
türlü şayialar yol almıştır. Bu 
şayialara inanmak lazımgelirse 
Moris Şövalye bu güzel yıldıza 
izdivaç teklifinde buluıımu~ur. 
Halbuki Sillviya ıönünü b•tka 

bir erkeğe vermiş ve bu teklifi 
reddetmiş olmak için kaçmak 
kararım en kestirme yol olarak 
bulmuştur. 

Buna mukabil Moris Şövalye, 
isminin kanştınldığı bu şayiayı 
şiddeti reddetmiştir. Çünkü 
Moris, kansını boşadıktan sonra 
başka bir yıldız ile evlenmek 
karannı vermiş bulunmaktadır. 
Bununla beraber firar hadise· 
sinin hakiki sebebini öğrenmek 
mümkün olamamıştır. Hiç yoktan 
büyük bir masrafa girmek mec
buriyetinde kalan sinema kum
panyasının Mis Sidney aleyhind 
mahkemeye müracaat etmesi 
beklenmektedir. 

Dünyanın 
Bir Ucunda 

Güzel yıldızlardan Kate fon 
Naji yakında .. dünyanın bir ucun
da., isimli bir filim çevirmek içia 
angaje t.Jilmiştir. 

Bu filimde kendisine erkek 
yıldızlardan Şarl Vanel, Piycr 
Blanşar ve Labri refakat ede
ceklerdir. Bu filim hem fransızca, 
hem de Almanca olarak çevri-
lecektir. 

Propaganda Filimleri 
Son zamanlarda Almanyada 

olduğu gibi Fransada da ziraat, 
sıhhat ve iktısat mev.zulanna ait 
propaganda filimleri yapılmıya 
başlanmıştır. Bu filimlerde meş
hur kadın yıldızlar da rol al
mak lıdır. 
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Bir gün Aliış Efendi) i azılı hırsız
•rdan biri kovalıyordu. 
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Koç 
·---; ·~ 

llasan Beyle Afacan sokaktan 
geçerlerken karşılanna azgın bir 
koç çıktı. Afacanın ödü kopmut
tu .. Korkuyla kaçarken babası 
kolundan çekti. 

- Ne korkuyorsun oğlum, 
her gün yediğin ıey .. 

Afacan küskOn küskün cevap 
verdi, 

- Öyle amma, 'bu pişmiş 
değil ki baba!.. 

Gelmemi' 
Birgün Afacana sordum: 
- Mektepte neler okudun 

bakayım Afacan? 
Cevap verdi: 
- Tarih .. 
- Tari~ mi?. Güzel... Öyle 

ise bana Adem ile Havvayı an
lat bakayım? 

- Daha oralara gelmedik ki .•• 

~) 

Aluş Efendinin Kurnazlığı 

Ah1ş 1 :r. köşeyi döner diinmez bir 1 Derhal çöp tenekesinin sanılığını 
ı·öp tenekesi gördü, ve aklına bir fey kaptı, yeleğinin altıua soktu. 
geldi. 

Ve eJlcrini yakasıııa sokarak: 1 
" !-'imdi sen güriirsüu ! ,, dedi. Bekledi. 

Aluş Erendi yiiziinii döner dönmez J Kaldırdı. Yaradana 81ğınıp Ahlş 1 Fakat zavallı.. Ç'..öp tenekesinin 
hırsız ODU tanıdı VP, miitlıİŞ bir Efendinin karnına bir yumruk havale kapağına İsabet eden eli acıdan adeta 
hızla.. etti.. kopmuştu. 

Afacanın Monoloğu 
1 1 

AFACANIN MUZiPLİKLER/ 
/ Afacan koşa koşa gelir, durur 

CJ• birdenbire seyircilere dönerek 
ıaşıt'ır J 

Efendim Cingözü tanırsınız .. 
Acarın biridir. Herşeye burnunu 
sokar .. Aklının ermediği şeylere 
karışır.. Ben böyle miyim ya ? 
Bakmayan, annem benim haylaz 
olduğumu söyler amma, •İz ona 
inanmayın .. 

Ha, ne diyordum, Cingöz 
biraz evvel yanıma geldi, elini 
kolunu gere gere develer gibi 
esnedi: 

- Canım sıkılıyor Afacan ! .. 
Dedi.. 

Dünya hali bu.. Benim de 
canım sıkılıyordu.. Allahın sıca· 
ğında ne top aynamyor, ne de 
köşekapmaca.. Ne yapalım, ne 
yapalım derken, aklıma bir fey 
geldi: 

- Haa, dedim .. Haydi Cingöz 
ne güzel bir eğlence buldum, 
bayılırsın.. Haydi git, bizim 
çöp tenekesinden biraz kavun 
kabuğu al, gel.. Bizim ev 

Cingöz soluk soluğa gidip 
geldi.. elinde bir sürü kavun 
kabuğu vardı .. oturduk. Bunlar 
kör bir bıçakla avuç büyüklü
ğünde doğradık. Hepsini de bir 
kese kağdına koyduk .. sonra iki-
miz de caddenin kaldırımlarına, 

, kimseye belli etmeksizin daktOk .. 
T aaaam!. iş olmUftu.. ikimiz

kıs kıs gülerek k6şe bapnda bek
ledik! .. 

Evveli bir ihtiyar geldi, kal-

dırımın üzerinde şöyle bir boylu 
boyunca yuvarlanınca, aman ya
rabbi, kırıldık gülmekten .. kasık
larımız çatladı. Derken efendim, 
arkasından bir sütçü süt teneke
lerile yere yuvarlanmasın mı? .• 
Eh, gel keyfim kel.. ya bir ha
nım nine, ya bir hanımnine!.. 06-
ıerken gözlGğü bir yana, basto
nu bir yana gitti.. zavallıcık çök
tüğü yerden de kalkamadı.. 

Kavun lcabuiuna basan yu
varlamyor, imdadına yetifmek ia
tiyenler yuvarlanıyordu.. Arbk 
koca cadde dut ağaçlarımn alb
na dönmüttü •• of, bakın gülmek
ten kasıklarım çatladı, bili acı
yor!.. Gnlmektenmi acaba? .• 

Duuuurun, bitmedi!. Derken 
efendim, bu sırada bizim arka
mızdan pr bir ses bağırmaz mı? 

- Tutun şu haylizlan .. tutun 
şu yumurcakları!.. 

caddededir.. Gündüzleri cad-
- Eyvah mendilimi unutmuşum ! de de pek tenha olur. Arası-
- Ne olur canım, bir gün de ra tramvay ve otomobil geçer .. 

Ödümüz koptu.. meğerse biz 
kavun kabukJannı atarken bizi 
görmüşler, o korku ile mahut 
kaldırımlara koşarken, Cingöz 
bir yana, ben bir yana kaydık ... 
kasıklarımız ezildi.. kemiklerimiz 
kırıldı... Gliç halle kendimizi da
yaktan kurtardık! •• 

lllendilsiz gez !.. fakat akşama doğru da pek kala-
- Onun için ,Jg'l be ?. Annem bir k 

Sogıuda şark, solunda garp, 
önünde şimal.. Arkaııda ne var Y 

- Hesim tablosu var baba!.. 
tey tenbih etmişti. l·nutmıya~ım diye balı faşır .. 
lllendilimi dügümlemiştim.. 'J'uu Allah =--===~================~:::::==========~~~::::::':=::~:=_:::'.::::=::======= 
gördün mii şimdi ? .. 

Para 
Hasan Bey sabahleyin evden 

çıkarken Af acam bir kenara 
çekti: 

- Bak oğlum, dedi. Evde 
misafir var. Uslu durursan aana 
akıam yepyeni, hiç kullanılmamış 
pırıl pırıl bir yüzlük vereceğim. 

Afacan güldü: 

- Yirmi beş kuruşluk ver de, 
eaki kuUanılmış olsun babacığım! 

Trende 
Trene binmişlerdi. Bakırköyü-

ne gidiyorlardı. 
Cingöz Afacana dedi ki: 
- Hili Bakırköye gelemedik! 
- Öndeki birinci mevkie 

binaeydik çoktan erifirdikJ Afaoan evlerinden hergüıı bir teY qıran hırıı.s kedileri korkswılar diye artık bu kıyafetile konlamıya batladı. 

Azılı nırsız gelınce evveli şaşırdı. 
Acaba ıslık çalan bu adam Alq 
Efendi miydi ? 

==================~ 
1 

-r :.· 
f 

Afacan birgün bana sordu: 
- Kurtlan, ulanlan niçia 

öldürürler.? 
- Muzır hayvanlardır da on

dan.. ağıllara gelip kuzulan, ko
yunları parçalarlar ••• 

Afacan birkaç dakika dl
şündü: 

- Peki amma, kuaplan niçin 
aldürmiyorlar! onlar da kuıulan 
koyunlan parçahyorlar yal. 

Net'e 
Cingöz sokaktan geçen asık 

suratlı, sert bir adamla yine asık 
suratlı çocuklanm gösterdi: 

- Şu çocuktan görüyor mu
ıun? hiç gillmezler •• 

- Neden?. 
- Bilmem.. babalan da huy• 

lannı dejiştirmek için o kadar 
d6vdüğ11 halde bir tllrll net'e
mzlikten kurtalamayorlarL 

<'ocuk l\lezarlığ!l nereden gidilirt 
Afacan - Caddenın ortasından!., 

"""'--""" -
Tatil 

O akşam sofrada bir aiirü 
misafir vardı.. içlerinden bir kaçı 
mütemadiyen hot bot hikiyeler 
anlatıyor, Sofraclakilerini gGlmek
ten kmp geçiriyorlardı. 

Nihayet son yemek olara6 
aofraya tatlı geldi.. Bu meyanda 
Afacanın tabağına tatlı koydular 
Afacan bikiyeleri tath tatlı eli; 
lerk~n t~t!ısı~ı . farkına •armadan 
yemış, bıtırmışti.. Bir de haşını 
t~tlı tabağına eğince faflrclı ve 
aglamıya başladı: 

Sofradakiler telaşla sordular: 
- Aman oilum, ne ağlıyor

sun? .. Ne oldu 1 
Afacan göz yaşlannı silerek 

tabağını gösterdi: 
- Nasıl ağlamam ki, haberim 

olmadan tatlımı yemifiml. .v., 
- Afacana sordular: 
- Kaç yaşındamn? 
- Ne bileyim, dedi. Her ae-

ne değişiyor. Bende Pfbm• kal
dım. 
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GÜL HAN 1 
Hqlıla-r, Mtıeabltler, FNailer Arasında 
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Gül Hanım Ben Sizi Babanızın Çiftli-
ğinde Gördüm Ve Sevdim 

- Bugünleri nasrl geçirdim? .. 
- Sayıklamakla. 
- Nereye ıidiyonız? 
- Zannederim ki Kıbnsa uğ-

rayacağız-. Sonra ondan sahile 
yanaşacağız. Bana kalırsa siz se
ne uyuyumız, ve fazla konuşma
yınız. Çiinkü Haydar Bey bana 
ÖJle e1metü. 

Giil Hanım da yath. Fakat 
vaziyeti değişmişti. Güncfen güne 
iyilqiyordu. Hatta ertesi p lii
werteye çılıdıa •• a.a,.._ Beıle 
~ Ha.]Nlaı ., ... IÔ' .. 
mekten çok sevinmişti. Çünkü 
oaa her ı.np. bir araay• •ğra
IU8Jn.._ lae.ku,.,-, "6fiin zah• 
metlerinin bota gitmesiııldiee ea
tlı,e- eci,wthı. Haya.. Bey Gül 
...... t(iael, ..... WAeıte 

karşılıyor, Git Hanna • p· 
~· Tam harada 
Zaloğlunun ıörünmesi Gil Ha
.... hfıcılti. l'allıtilu- da Gül 
Hnm•n iyileşmesillden, kali
masınm 8ICllllllllt .... i•llU 
ıöyledi, fallllf - sözleri Gül 
Hanıma babyerdu. Gül Hanım 
cevap vermedi. ZaJoilu da g,itti, 
fakat çok 1,eçmeden yine &eri 
döndil, )Wıe onunla konuşmak 
istedi. Gur Hamm da nere,e &ı· 
derse, nereye çıkana Zaloi_lu da 
muhakkak orada &öriiaiiror, ona 
yalna bir yeııde otuuyor, ona 
obur ıizlerle bakayoıı, ona mer
butiyetiaden balısediy.owdu. A.ada 
biz O aal&tekiw Hac• Mehmet de, 
p Öiiil]!Oi' fdat C1lf Hama, 
baltilllife ....... yere >'*an lıu 
ada•a ,aıa a ltalılayo.du. 

Gol Jf m,. llibayet k ad819" 
larm etlıafln.la dıalaşmar.m.dm 
._,. ve ~ Beyi kama._• 
çaptb. Ona:. 

- Haydar Bey, ... bu ge
mide kimin sözü JÜrÜYorl 

Hay• Bey cevap ftll4i: 
- Oç kifinin, Prensaf Gemi

.m kaptanı Zaloğludur. Tarfal• 
omm idaresindedir. lteD pmidelli 
askerlerin kumandanıya. Fakat 
bepimR me hizmet H&,en. H• 
pimiz sirıe ~ etleriz. 

- O bafde emrediyorum. O 
Hau fttehr·t .._ tapyaa ı... 

liıist göziimft kati7e. giriılmesin. 
Bahamm L:atilini ~ek istememi 

- HakJ1911112f Prenses. Ne 
Jazık ID peC.erioizin ölümüntle bi
zim 00. u ç,ok hissemiz vu. Em
sirue itaat" ediyonıı. BeA de o 
wlamr seUliyonma. Çlnlm pek adi 
bir casustı.r. 

G"ül Hanım devam etti: 
- S.ma l'alejlaoun y.•mma 

aeliP Na& m ~ni. bau .. ,. -~ 
- a. emriaiz, ~ 

daha ~. çlntca Zaluif'tt geminin 
kaptanıdır. Kendiıiıai Sultan Sa
ıahaddlıı gemiyi idare için tayin 
etmiş ve geminin- Wuesine ait 
hnculaı:da onu diwıinMmizi 
emr tmiştir. 

- Benim gemi ile, geminin 
idaresi ıle hiçl,it a akam yok. 
Onun için bu adıımı bir daha 
görmek istemiyor-. 

- Baş üstüne efentlimiz, elim
den geleni yaıacafıml 

Haydar Beyin kendisi, Gi1 
Hanum, muhafaza ediyordu. 0nwı 

~in Zaıeğlu G&I Hanıma yakla
şamıyor, ve bn f&!' söylemiyordu. 
Ona yaklaşmak istedikçe Haydar 
Beyi yanında püyor, ve hemen 
sıvışıyordu. Fakat bu suada 
Haydar Beyin rahatsazlığı iti 
bozdu. Zaloğlu fırsattan istifade 
etti. Gül Hanim kamarasmdan 
çı~•du .. Fakat Akclenizae yaz 
sıcağından boğulacak gibi oldu
ğuadaa, Glit Hanım Meryemi d'e 
alarak pverteye çıkb ve bir ke
Dal'U oturdu. Zaloğlu hemen 
koştu ve Gül Hammın .Lt..abni 
istiisu edercesine sualler sorda. 
Gül Hama lair kelime hila cevap 
vermedi. Zaloğlu. kazmıştı: 

- Hanım, dedi, ben sizi ba
batmm çiftliğinde g5rditm ve sev
dim., Ben de sizia bmşUDlltl'Wa ve 
llİ:Iİll p asil bU ailenia edidtyım. 

Ben de kahraman bir ıencim. 
Fakat babanız beni reddetti. Siz 
dit 1'eni- redtlcdiJw saa&L 

Amcazadelerinizden biri bana 
baltaret etti, l>en de larşıhk ver
dim. Bu yüzden ka•• ettik. Do
ğan Bey beni yüzümdea ymal.
da.. Ondan .-ra. a,nWılL Ben 
pmilen.le lm!&t.- .Wwa.· Gc
çealerde S-,.,e uj:radıa ., 
ş... aittim. 0ra.- s.dtan Sali.. ...,e tö•lit*ı· s-. Dalt
MMila. s b .. - Wıdmç ..... 
ı6'y-da g&-1116" ~ kaz-
cağı lıriiyik bir mulaarebede, si-
m ~ir .... perili .- , ...... 
WunMtti-za ll''nıetwiş. Saltan 
Salalaatlıh sW ,_._ titüntek 
için IMaiıı ıear ım.-.. suı
..__ --' ._., 'R INlll···· kar
.. ~er 1mtp .-ede bvvet tnıltt
ailmam·• MI., be9 de lirle k-.. 
el ta.Wuımama,. taltMlt ettim. 

Gll "-- tlunmedr. 
- Det tiıM&u ı aılm. Y• 

zündeki yara ile amcamın oğulla
nna karşı nasıl çıkabilirdin?. 

Zaloğlu kızdı: 
- Hanım dedi, beni şimdiye 

kadar bir kimse cesaretsialikle 
ittiham etlemedi. Riu ederim be
ni dinleyin. Ben sizi dayınıza 
ptiiı:mek işiDe karlŞDlakla laata 
ettim. Beni b9 • süriıldiJea, si
zin qlamzdır. Bu ıeyahati sizinle 
~iıdiite ıeçinnek htma bftyük 
nmi.tler .erdi. 

- Set& ... ite lr•• için 
girişti.. Zaloğhd rica ederim 
s6zti Ilısa kes. Beni J__,.rsun 1 

Zai>;.lu ltüsMitin. hitldetlencl: 
- HaDıml cie"'9 biz Kıltn&•a 

varmak üzereyiz. Umuol' a uğra· 
yacağız. Oradan yiyecek, içecek 
tedarik etleceiiz. Ondaa •nra 
tizlke b:r sarette- Antalıya"ya 
uinyarak oradan sizi Şam' a p
türeceğiz. Frenklerin şehirlerine 

atra111a111.ı. ~ laer ~ ,.,.. 
nia u.. lmperat... a.Ic 
benim dostumdur. Suttan Setl
haitin. - laiibtiinü yiritemea. 
Oıaua üaayesiae girdikten ., .... 
Wçltir ıa-e istira8atimili ~za
au. Dilenen Kıhns'a çıkak•, 

-• oxadaa birlikte geri di
aeriz. 

- Buu m.ukaDil benclea ae 
beklıiı,,enwa? 

- SiD Si,..,_J Kıltna'ta 
evleniriz. Cevap venaedea evvel 
Aılllftnl Mili Ş.m' u Hkliyen 

~- tellilaıler YM. Sem.le 
beraber, her tehlikeden •ak 
lrahnm. Y mcLma döHP, mesut ,...,...,, 

- Kafi, ben kendimi dayıma 
tulüa etmeyi daha muvafık bu
ı.,e..m. Dayımin bana D8lll 
muamele eder;.ejini bliyorum. 

.~ .. ~ 

Resminizi · Bize G .. J •• 
onaerı11ı.z, 

• • • Size Tahiatinizi Sögli!}elim ... 
'Rf'sruini2ri kupon ıla gö.HlerıııiZ. Eııpc»ıı diğer sayfamııda.dtr. 

S). Ankara'dtt hıNıil Haktı B.: 
N.men maf
nır ve zekidır. 

Baıkalanna 

bla.Jlılda ... ğo. 
... 1 

lanmaz. ken- · 
fi • E elle. 

miyet verilme

sini ister, --
faatleıİllİ ja.. 

raf etwz. u... 
kale çabuk '!'t'y " lıMt• el
... işlerini ini ta&tlaiai etra• 
fa yaymaz. Şarl• !\ ,.,.... • 88 Konya' da Kin• B.: S... " 
iatizam peneı
dir. Birdenbi
re atılmaz, '°'" 
imim• fiil ve 

hareketlerinde 
ihtiyatkar dav
ranır, müşkü-

lata mihnet ve 
aıeı•kkate 11111-

bftlllet!t pel 
.............. ç.1ıı.1ıı: ••• , 
hiddet Ye pddet aidenaiı• ta
raftar deiildir. 

72 Mersin'de Muı;.ıa Ef.: işinde 
ltecerikli ve 
çalııkandır, 
tahakkllme 
llirt' söze ge-

e, muka· 
~ L ı..! ye t...

yül eder. Ra
habna fazla 
dlifkiinlftk gös
termez, ceaa· 

ret Ye kabadayılık mevzulanndan 

hoth ... llo••mca yapmaktan 
... ..., •• Ldm ............ 
baç c1ow-. 

• 
86 Anbra'da Kemal Ef.: Zeki-
dir. y .ı.a İll
jntizam bp-
Mbaa ilmal 
edebilir, hlr
riyetini bla,
hlda taJaclit Ye 

ve feda ede-
mez, pbak 
lurçmpllilir. 
Parayı daha 
aiyade sarfeder. 

Maarif Vekıli Reşit Gal p 
Bey istifa Etti 

( Baştarafı 1 inci ayfada ) 

V ekilet etmekte olduğu ciheUe 
bu ilk vazifeyi bıraktı, Maliye 
Vekili Mustafa Abdülhalik Beye, 
a~detine kadar Nafıa Vekili Hil
mi Beyia vekalet etmesi tekarriir 
etti. . 

4 - Dahiliye Vekili Şükril 
Kaya Bey de rahatsız olduğu 
cihetle iyileşinciye kadar kendi
sine Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Beyin Vekalette bulunması 
münasip görüldü. .. 

Bu üte,e'. hir p.. ablmamadan 
da anlaşıtacaktır ld, Vekiller He
yetinin teşekkül tarzında değip

IDİf bir fe! yoktur, mesele sa
dece Maarif Vekilinin ayn)masın
dan n: ha makamın şimcllik ve
killikle idaresine karar verilme
sinden, tedavi albnda Wuuıı 
Vekillere de tedavileri ikmal 
ediliaceye k.m. arbdaflaruun 
vekilet etmelerinden ibarettir. 

Retlt Galip Bey Neden 
Çeldldl? 

Rqit Galip Beyin neden isti
fa ettiii bahejy gelive; ...... 
kabul etmek zaruridir ki, ken· 
disini en yakından tanıyanlar bi
le böyle ani bir karar verebile
cejini habrlanna getirmiş değil
lertli. Fakat son zamanlarda Üni
venitenin ıslahı işleri ile fazla 
meşgul olmuş, futa utrafmıt ve 
biraz da yorulmuştu, istirahate 
muhtaç gmünüycxdu. Ayaı za
manda geçirdiii boğulma kazası 
da onu hayli sarsmış, ve birkaç 
glin yatağa dntüJmllftU. Bu ci
hetten de doktorlar lıem tedavi-
sine, hem istirahatine lüzum gös
teriyorlardı. Esasen istifası da bu 
tekilde izah edildi. 

Re,ıt GaUp Beria Yerine 
Kim Gelecek? 

Maarif Vekaletini vekalet .... 
;eül. s.lahiye Vekili Refik B. idare 
edecektir. Fakat bu muvakkat ltir 
amu ~dir. Murif Veldletine 

ualeten tayin edı1ecek olan zatın 
kim olabileceğine geliDce; burasa 
henüz kaeiyetle anlaşılmamışbr. 
En ziyade üç isim üzerinde ihti
maller yürütülmektedir. Bu iiç 
isimden birincisi: 

Fırka Umumi Katibi Recep, 
ikiMiai· Afyon Mebusu Ruten 
Eşref. üçiacüsii: Giresun Mel>usu 

~ Hakkı Tank Beylerdir. 
ı Fakat Recep Bey çok mühim 

bir vazifenin başındadar. Bilhusa 
Halkevleri dola)'ISile tqkilitın 
tenii n takriyesi ile meşgultlur. 
:e. itilaarla Ruşen Efref we Hak
kı Tank Beylerin nisheten daha 
u yüklü 1 vazifelerinin üzeriae 
Jeni bir vazife verilmesi dua 
mthnkthı lgBrillmektedir. Maama· 
fih kaydedelim: Bütün bunlar 
l>u dakikada birer rivayetten Ye 

ihtimalden ibarettir. Şimdiki hal
de Maarif Vekaleti vekiletle 
idare edilecektir. 

R•tlt Gallp Bey N• Diyor? 
lstanbul, 13 (A.A.} - s.blk 

Maarif Vekili doktor Reıwit Galip 
Bey Anadolu Aja-· fU -,... 

u.b. ~iftir: 
0

- iki haftadır devam eclu 
rahabızbjımuı uıunca bir din
lenme ile iyileşebilecep.i dok
torlar söylediler. O. ..lııeple Maa
rif Vekilliğinden affımı 8afvekil 
Pap Hazretlerinden rica ettim. 
Kabul buyurdular. 

Maarif iıleri Sıhhat Vekili 
Refik Beyefendi tanfmclan ifa 
edilecektir. lık tedrisat. orta ted
riaat. mesleki tedriaat, halk ter
biyemi, inJollp terbi,.m. klycllllc. 
gtizel san'atler, mtlzeler, ktıttıp

baneler. Ankara milli akademili. 
millf ldttllplauesi. milll mtlzeaıl, 

lıatanbul illllftniteli Jibi abalarda 
baıl•nılan lllab ve icra ifleriniD 
Clmhsiyetia en kıymetli erkl
mndan olan doktor Refik 
Beyefencliain mesailerlle en ıl
zel ve ea iyi inkitaf aeticeleriae 

w• kt'" tt 00 erecepae • ı sure e emınım. ,, 

Üniversitede Ne Oldu ? 
( Bqtarafı 1 inc:i aayfada ) 

. Meşhur sözdllr, herıey neti
cai ile &lçül&r, dener. Burada 
netice de iyi otduğana gire mem
mmiyetimizi izhar ~debi&riz, fakat 
ne oldu, fhüveraiteuin &zerinden 
geçen kalll'ga nasıl başladı, auıl 
bitti, merakı tatmine çalışmak ta 
vazifemizdir, yalmz maalesef 
kat'i,et ifade eden hir haber 
verecek değiliz. Daha ziyade üç 
lowvetli ihtimalden bahsedeceğiz: 

1 - Ecnebi P"ofesarlere n
rilen salihiyetlerin hududu genit 
görülmüştür. 

2 - lslahat Heyetinin m6d~ 
baleleri ağır bulunmuştur. 

3 - Tedrisabn timdiye ka
dar oldup gibi yalnız öğleye 
kadar değµ, fakat akşama kadar 

..... bnn pyri kabili tat

.. acldedilmiıftir • 
3 - lnkdlp ldnlalala .... 

arif Vekili Rııtit Galip 8eJe 
teklifi twt ıld'llllda M .. tasav
ft1'1111 emri..W laalDi alışında 

mevcut uWıiyetia qddığı dr 
tiDülme,t ... • Dillere Ye pntelere akzıd• 
bu rivayetler doğru matlar, ilmit 
ederiz ki bizzat alikadarlar 
imi tenir etmek lüzumwm 
duyacaklardır. Fakat heme olursa 
olsun madem ki 'istifalar ıeri 
alınmışbr, ihtilaflı noktalu lıalle
dilmiş, veya halledilmek yolunu 
tutmuş demektir. 

Jf. 
Şuruım da kaydedelim: Maarif 

v ekiljajp deiifmesi Oni .. teaia 
ıslahı teşebbüslcriai durduracak 
değildir. Atılmıt bir adım vardır 
ve bu adım talua me1elelİ olmıya
cakbr. Program mueleai ola~ 
br, program ela tatbik edile
cektir. 

Amarikadan Meşe lstiyerlar 
Amerikalı bazı firmalar ilara

cat ofiaine müracaat ederek Tir
kiyeden külliyetli miktarda meoe. 
ceviz, maun kerestesi alacakla
nnı bildirmitlerdir. 

Galatasaray Yerli Mallar Sergisindeki 

VEDiKULE GAZ ŞiRKETiNiN 

KOK.u..iiiGatl 
katrandan çıkarılan maddeler. (im) ~• 
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Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

,.., _________ ... Tefrika No. 89 

Gavur Mehmedin Başı Üs
tünden Bir Kurşun Geçti 

Buna Asabileşen, Givur Mehmet Taban
casını Çekti. Bir Hırvatı Yere Serdi 

------- -
- Demek ki, herifler, kaçma· 

mışlar.. belki de kaçacak bir 
yol bulamamışlar. İşte domuzun 
büyüğü burada.. fakat ötekiler 
acaba nerede?. / 

Diye söylendi... Sanki Givur 
Mehmedin bu sözlerine cevap 
vermek iıtiyormuşlar gibi, o anda 
mağaranın kapısında iki ltalyan 
göründü. Bunlar, elleri pantolon
larının cebinde olarak dışarı çık
tılar. Sanki etraflarını ihata eden 
felaketin kokusunu almışlar gibi 
burunlarını havaya kaldırdılar. 

Etraftaki tepelere, o tepelerdeki 
ıiperlere uzanarak müdafaada 
devam edenlere baktılar. Sonra 
meyus, mustarip, ümitsiz bir hal
de magaranın kapısına doğru 
baktılar: 

- Herşey olduğu gibi .. papa· 
zın vadettiği mucizeden, henftz 
hiçbir eser g6rülmüyor. 

Diye bağırdılar. 
Gavur Mehmedin fU andaki 

sevinci, hiçbir şeyle kıyas edile
miyecek dereceyi bulmuştu ••. Zih
ainden, şimşek gibi parhyan bir 
fikir geçti. Ve fakat muztaribane 
etrafına bakarak söylendi: 

- Ah.. ıuradan1 qağıya ine
bilsem. 

Batka çare yoktu .•• Sağ, sol 
tarafındaki tepelerden qmıya 
kalkıpa, görülecek.. ve ıilphesiz 
bir anda kurıunlarla delik detik 
edilecekti. Teessür ve ısbrapla 
bir daha uçurumdan aşağıya 
sarktı. O korkunç boşluğa bir 
defa daha baktı. Büyük bir 
azimle: 

- Tecrübe etmek, düşünmek
ten daha aladır. 

Diye mınldandı. 
Avuçlarına dayanarak yavaş 

yavaş kendini geri aldı. Evveli 
belinden tabancalarını çıkardı. 
aonra da yatbğı yerde kuşa
ğını çözmiye başla&. Tam 
o anda, yanıbaşında bir silah 
patladı. Beyninin üstünden geçen 
bir kurşun, gözlerinin önünde yere 
aaplandı. Gavur Mehmet, yıldırım 
gibi tabancaya sarıldı. Silah sesi
ni işittiği yere, biribirini mütea
kıp iki defa boşalttı. Ağır bir 
cisim, bulunduğu uçurumun kena
nna yuvarhındı. Az kalsın, ora
dan da uçuruma düşecek, bin 
parça olacaktı. Fakat, Gavur 
Mehmet, bütün kuvvetile buna 
•aldırdı, çeke çeke birkaç adım 
sürükleyerek orada bıraktı. 

Bu bir genç hırvattı. Ya, o
rada Gavur Mehmedi görmüşler, 
onu öldürmek için bu genç Hır
vab göndermişlerdi. Ve yahut, 
bir tepeden öteki tepeye gideken 
bizzat kendisi Gavur Mehmedi 
görmüş .. yabancı olduğunu anla
mış .. üzerine ateş etmişti. 

Fakat Gavur Mehmet, bunlan 
düşünecek vaziyette değildi. Her 
iki takdirde de çok büyük bir 
tehlike içinde olduğunu hisset
mişti. Attığı kurşunlardan biri bu 
aenç adamın yüzüne isabet etmiş, 
onu tamnmaz bir hale getirmişti 

Gavur Mehmet, b6yük bir 

mememnuniyet hissederek bu 
ölüyü birkaç adım daha geri . aldı. 
iki tarafı yüksek olan bir döne
meç yerine getirerek soymaya 
başladı. 

Bir iki saniye sonra, Gavur 
Mehmet, Hırvatın beyaz şayaktan 
mamul kilotunu, bacaklarına; kır• 
mızı renkli kısa saltasını da kol
larına geçirmişti. Hem bu itleri 
görüyor, hem de sevinçle söyle· 
niyordu: 

- lşte, şimdi oldu. benim ku
şağımla, bunun kuşağı, biribirine 
eklenirse ... 

Hem, bu sözleri söylüyor, 
hem de belinden çıkardığı kendi 
uzun yün kUfağile, Hırvatın koyu 
lacivert kuşağını biribirine dn
ğümlüyordu. Tabancalarını birer 
birer beline soktu. Kuşağın ucunu 
uçurumun kenarındaki kuvvetli 
bir meıe çalısının köküne bağladı. 
Bıçağını, tekrar dişlerinin arasına 
aldı. Kuşağın ucunu, o derin 
uçuruma attı. Kuvvetli ellerile 
kupğa ıanlarak linmeye başladı. 

Her iki kuşak ta epeyce 
uzun olmakla beraber, yine uçu
rumun boyuna kafi gelmiyor ve 
ucu yere değmiyordu. Elleri ve 
dizleri, keskin kayalara çarptıkça 
yaralanan Givur Mehmet, bunlara 
hiç ehemmiyet vermiyerek ku
ıağın ucuna geldiği zaman aşağı
ya baktı. Daha, birhayli botluk 
vardı. Kendini bırakıverse, belki 
tamamen parçalanmıyacak .. fakat 
herhalde dizleri kırılacaktı... Bu 
fedakir zabıta memurunu, asıl 
ıimdi korkunç bir endiıe aldı. 
Bu derin uçurumun ortasında 
asılmıı, kalmıştı. Bu yalçın kayayı 
tekrar tırmanmak, yukarı ~ıkmak 
ihtimali yoktu. Son bir fedakar
lık edip ellerini bırakıverse, akı
betinin neye müncer olacağını 
biliyordu. 

Gavur Mehmet, ıstırap ve 
ümitsizlikle gözlerini iki tarafa 
gezdirdi, o zaman, bir sevinç 
ile titredi. Sağ tarafında kendi
sinden üç kulaç kadar uzakta, 
barutla parçalanan taşlardan öyle 
birtakım oyuklar açılmıştı ki, 
eğer bunlara kavuşabilse; o za
man bunlardan istifade etmek.. 
ellerile, ayaklarile bunlara tutuna
rak bir merdiven gibi buradan 
aşağıya inmek ihtimali vardı. 
Fakat, kendisinden üç kulaç 
uzakta olan hu 03uklan ne suretle 
tutabilmiye muvaffak olacaktı? 

Gavur Mehmedin keskin ze
kası, bu müşkül meseleyi de hal
letti. Ayaklarını kayaya dayadı. 
Yavaş yavaş sağa sola sallanma
ya başladı. Her sallandıkça hızı
nı bir kat daha arttırdı. Biraz 
sonra, ideta büyük bir saat rak
kası halini aldı. Bu tehlikeli sal
lanışla gittikçe o oyuklara yak
laştı. Ve tam o hizaya gelince, 
ellerile tllşlann sivri kenarlarını 
yakaladı. Kuşağı bıraktı. Yirmi 
otuz metre irtifadaki o kesme 
taş kütlesinin cephesinde, öylece 
asılı kaldı. 

( Arkası var ) 

SON POSTA 

Hangisi 
Daha Şüplıeli ? 

' 

- Hava çok şüpheli. 
Tıpkı İstanbulun sütleri 

'b'' gı ı .... 
açg iL& 

(MEKTEP iŞLER!_) 

Ankara 
Musiki Muallim 
Mektebi 

Ankaradaki Musiki muallim 
mektebine bu sene kız ve erkek 

otuz leyli meccani talebe alınacak
tır. Bu mektebe girebilmek için 
taliplerin ilk mekteplerden eyi 
derecede mezun olmaları, yaıla
nmn 12-14 arasında olması, sıh
hatli bulunması şarttır. 

Bunlardan başka musikide 
behre ve istidadı bulunmak bil
hassa sesinin eyi olması lazımdır. 
Kayıt işleri beş ağustostan bet 
eylule kadar devam edecektir. 
Kayıt olunanlann 5 eylôlde mek
tepte yapılacak kabul imtihanın
da muvaffak olmalan lazımdır. 
Bu şartları haiz olanlar mektebin 
birinci sınıfına girerler. Daha 
yiiksek smıflara girmek için tah
silin daha yüksek olması ve bun
dan evvelki sınıflarm musiki ders· 
lerinden imtihan vermesi f8rtbr. 

>f 

Mersinde ".M. A,, imzalı mektup 
. ıahibine: 

Ankaradaki ismetpaşa kız 
enstitüsü leyli değildir. Burada 
orta mekteplerin muadili sımflara 
girmek kabildir. Enstitüde kadın
lığa eve ait muhtelif umumi bil
gilerde öğretilir. Size hararetle 
tavsiye ederim. 

.... 
Seferihiearda merhum Emin Bey 

o:;:-lu Emin Fikret Beye: 
Vekalet yakında liseler ve 

muallim mekteplerine alınacak 
leyli meccanilik için müsabaka 
imtihanı tarihini ve şeraitini ilin 
edecektir. Şimdiden hazırlanınız 
ve imtihane giriniz. Yab mektep
lerine, leyli Sanayi mekteplerine 
ve Darüşşefakaya da bir kere 
müracaat ediniz. .. 

Fı ulıklıda J ıevclili M. H oğlu 
Ahdi Beye: 

Darüşşefakaya girmek ıçın 
anasız babasız veya sadece baba
sız olmak lazımdır. Müsabaka 
imtihanında kazanmak lazımdır. 
Mektebe şimdiden müracaat 
ediniz. Çünkü kayıtlar 15 ağus
tosta kapanır. .. 

Konya'da İnhisarlar Başmüaürlü
ğünde I(aya Alp Beye: 

Orman Ameliyat Mektebi 
kayıt kabul feraiti Orman Mek
tebinin aynidir. Yalnız taliplerin 
ortamektep mezunu olması li
zımdır. Orman Mektebinin kayıt 
kabul şartlarını birkaç gilıı sonra 
bu sütunlarda göreceksiniz. 
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Bu Sütunda Hergün 
Nakleden: Halice 

Bir İzdivaç 
Saliha Hamm sigarasını tab· 

laya bırakarak: 
- Ben, dedi, kızımı evlen· 

dirirken iyice düşünmeden bu 
işi yapmıyacağım, hesapsız yapı
lan bir izdivacın sonu çıkmaz! 

Melek Hanım omuzlarını silk
ti ve gülerek: 

- Ben sizin fikrinizde de
ğilim hanımfendi. Fazla düşün
meden yapılan şeylerde daha çok 
ha yır vardır. ,, 

- Tabii siz böyle söylersiniz. 
Sizin gibi iyi izdivaç yapan kim-
selerin fena izdivaç hakkında 
fikirleri yoktur. 

- Bu hususta haklısınız. Fa• 
kat şunu biliniz ki hanımefendi 
benim izdivacım gayet sade ve 
gayet hesapsız bir surette oldu. 

- Ah ne olur, bana anlatsa
nıza. 

Melek Hanım tatlı bir te
bessümle baıını salladı: 

- Benim izdivacım ne bir 
menfaat, ne de bir aşk izdivacı .. 
dır. Böyle olduğu halde dünya
nın en mes'ut kadını benim diye
bilirim. Babam bir mektep mual· 
limi idi. Annemizi pek erken kay
betmiştik. Biz Dç kardeştik. Sa .. 
adet, Nermin ve hepsinden küçük 
olan ben. 

Servetimiz yoktu. Giinüno 
birinde babam evimize g_enç 
bir talebesini getirdi. Bu T q• 
rah ve fakir bir çocukcağızdı. 
Babam onu bizim eve pansiyoner 
olarak geldiğini söylemişti. ama, 
bu zavalhnın bize bet paralık 
bir yardımı olamıyacajı qiklrclı. 
ilk geldiği gün hemen hemen 
tavuğun yarwm yemişti. Öyle de 
güzel iftalıı vardı. Rifat isminde
m bu çocuk az zamanda adam
akılh kendini tomlamıı, rengi_ iyi
leşmişti. Rifat evimize geldikten 
sonra babacığımın hali büsbiitlln 
değiflllİfti. O her zaman bir er
kek evllt sahibi olmak istemişti. 
Talebeıile meıgul oluyordu. Ye
meklerden sonra onu çalııhrı
yordu. Rifat iki sene bizim evde 
kaldı. Sonra liseyi bitirdi. Ve Ana-
doluda uzak bir akrabasmm fabri
kasında memur olarak çalışmaya 
gitti, onun yanında çabşmıya baş
ladı. Bizde kaldığı iki sene zar
fında bu çocuğu biç tanımamış
tık. Bizimle hiç meşgul olmamıı· 
tı. Y alnı:l yemek vakti onu gö-
rilyorduk. O zaman da mütema
diyen babamla konuşuyordu. Gi
derken istasyona kadar kendisini 
teşyi ettik. O hepimizin de elini 
ayn ayrı sıkarak: 

- Allaha ısmarladık Saadet, 
allaha ısmarladık Nermin, allaha 
ısmarladık küçük, demişti. 

Hiç şüphesiz ki Rıfat bu iki 
sene içinde benim ismimi bile 
öğrenememişti. Aradan on se
ne geçti. Bu müddet zarfında 
Rıfab biç görmedik. O
nuncu senenin nihayetinde bir 
gün hep beraber yemek oda
sında otururken Rıfattan bir 
mektup geldi. Babam fevkalade 
sevinmiıti. Mektubu okuduktan 
sonra gülmiye başladı: 

- Olurşey değili Diyordu. 
bakınız Rıfat ne yazıyor! 

" •..• Sevgili hocam, görüyor
sunuz ya işlerim ve vaziyetim ne
kadar iyi gidiyor. Hayabmı pek 
milkemmel kazandığım için artık 
evlenebileceğimi zannediyorum. 
Maksadıma biri başlangıca lüzum 
g6rmeden geleyim: Büyük kızınız 
Saadet şimdi yirmi üç yirmi 

Saadet kahkaha ile gülüyor: 
- Ne güzel bir izdivaç talebi! 

Diyordu.Allaha çok şükür olsun ki 
vaktinde evlenmiş bulunuyorum! 

Babam gülmiyordu. Çiinkl o 
Rıfatı evladı gibi; severdi. Hemen 
bir cevap yazarak bu arzusunun 
maatteessüf kabil olamıyacağını, 
çilnkü bir aydanberi Saadetin 
evlenmiş olduğunu kendisine bil-
dirdi. Bu mektubun cevabı gayet 
çabuk gelmişti: 

"Muhterem hocam, ben nasıl 
olsa evlenmiye karar verdim, 
madamki Saadet evlenmit ziyanı 
yok o halde bana Nermini veri .. 
niz. O da şimdi yirmi bir yaf1Dda 
olmalı. Vakı'a biraz fazlaca genç 
amma, ben sizin damadınız olmak 
istiyorum.,. 

Baham bu mektubu okurken 
Nermin sap sarı kesilmişti, Bir
denbire hıçkırarak ağlamaya 
başladı. Ve göz yaşlan arasında 
babamla ayni mektepte çalıf&ll 
tarih muallimile aeviftilderlnl, ve 
onun bugtlnlerde gelip kendisini 
istiyeceğini söyledi. 

Babam Rıfata söyle bir mek .. 
tup daha yazdı: 

" - Zavalh oğlum, tiliin yok .. 
muş! Nermin de oipnlanck., 

Ertesi gGnlRıfattan ıu telgrafı 
aldık: 

" Geliyorum. Ümit ederim ki 
en knçüğll nişanlı değildirin 

Babam telgrafı okuduktan 
sonra sevinçle parlıyan g&zlerle 
bana baktı: 

- Allaha şilkür sen ne evli, 
ne de nipalım1I Diye haykarda. 
Şu sevgili çocuk muhakkak b .. 
nim damadım olmak istiyor •• Dot
rusu iftihar edilecek biqeyl •• 

- Evet babacığım, diye iDi• 
nldandım. Sizin için &yle, amma 
benim için hiç dejill 

Maamaffh babaciğımı llzmek 
istemiyordum. Rıfab aekaclar çok 
sevdiğini, eğer bu izdivacı red
dedecek olursam çok kederlene
ceğini iyice biliyordum • 

Rıfat lstanbula geldiği gllD 
nişanlandık. Sonra o bir ay için 
lzmire gitti. Tekrar lstanbula ge
lince hemen evlendik. Bir ay ıeç
meden biribirimizi çılgın gibi ıe-
viyorduk, inanınız bana hanıme
fendi bu muhabbetimiz bili ayni 
kuvvetle devam ediyor! lBayle 
olduğu halde başlangıcında bu 
izdivacın bir saadet olacağına 
kimse ihtimal veremezdi! 

ikmal lmtihanlar~nda .• 
Eylül başlangıcından itibaren 

orta mektep ve liselerde ikmal 
imtihanlarına başlanacak, imti
hanlar 10 Eylüle kadar devam 
edecektir. Maarif Vekaleti gön
derdiği yeni bir tamimde ikmal 
imtihanlannda mümeyiz larak 
mektep mildürlerile her mektep-
ten iki muallimin bulunabilecek• 
lerini bildirmiştir. 

·=== 

Resim Tahlili Kuponu 
~ u u ftJ' ._... ...... ~......v 

Tabiatinizi öğrenmek istiyorsanız 
resminizi 5 adet kupon ile birlikte 
göaderiniz. Resminiz sıraya 
tabidir ve iade edilmez. 

1 İsim, meslek 
veya ean'at 

bulunduğu 

memleket 

dört yaşında olmalı. Benim de • ıı------u------ -

Yaşım otuz. İkimiz evlenebiliriz Resim intişar 
zannediyorum. Bana bu istirha-
mımı kabul ettiğinizi yazacak 
olursanız hemen lstanbula ge
leceğim. • 

edecek mi 1 

Hesmin klişesi 30 kuruşluk 
pul mukabilinde gönderilebilir. 



Pa 

Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı lstanbul Sahnalma Komis

onundan .. 
1 - Galata ye1cu .alenUııdalci tamlnd n tadillt puartıkla 

P~~k Glllrili ...,_. U... K o nm~rı-'+ Satım
.abDa lComisyail••• ppl••m. 

3 - Pazarlık 24181933 tarilaiae J"Mthıu ,.._ı,e pil 
14 teclr. 

4 - T.aipleria bu ıihi iapab c~ ,_,_. • T.iaaret 
Otl.emdan Wriııtle mukayyet hulmmut old~ ~ut inpatta 
1-19111aiıe& himiy6Ji llaii mlhendis "~ mimar oliınalift •919 ml
ieadll • ..._~ illtthdliır ecteeelderiai Not ...... ausatlil.ıt ....., 

OakUdar icra ...... urıuıund•n. 
Yeminli üç ehli.,._ tarafmdan tama· 
mına 10800 lira kıymet takdir J4ilen 
Kadıkôyünde Oamaug& mallallisinde 
Yaglıkçıofbı ıob~ e.ki 12, 14 16 
makl6p yeni bir o. lala man.kkam 
maa oda bir bap ekJneW ~ 11i-
ltii 1iİaeeti. Yeoiinli 1i9 ehliwbf m.. 
fuıdau taıolV!lma 58'8 lir& .a,m d tak· 
dir ~en Kadıkoyündp Qsi111Wa :zıa
halleaiııde Söğü~ Ciitld81iade 
eski 38, 88, 40 yeai 58, 61; 68. 68/1 
No. ]arla murakbm oa.Ja;rı ha'ri dört 
bap dfikkln ve ahır ve 'tiihçeyi muş· 
tımil mwUin eeki1 Jailse itibuile dört 
hiueai~ üç ruba W.eai.: Satıt pefin· 
dir. Mütter~ O/o ~ buçuk teminat 
akçeleri vermeleri icıap eder. Tanzifat, 
tenviriye, evkaf '" müterakim v8!A1 

KASIK BAtLARI • TIBBI KORSELER 
POlta ile katalojumum ve 
liparit Yat8M•ll ilte,üliz .. 

A. KIFIDES 
Beyoilu: lıtikW caddeai Poata aoka&ı No. t. '{el. 41'8 

Türkiye Ziraat 
Bankasuıdan: 

lln .... 



Q ASPİRİN 
Tableti 

Yeni kapalt paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaJ sizi kıymeti ol· 
mayan baska mamulat almaktan 

ASP)RiN 20 ve 2 tablet lık ambal <'iıl ar ic ınde 
he r yerde bulunur. 

il. TOKAT Ll'Y.AN 
TARABY A YAZLIK OTELi 

ve LOKANTASI 
T .ar•bya M. Tokalllyan Olell ve Lokanlaaının en asri konfor ve 
) ·meklerile küşade bulunduğunu muhterem müşterilerine arzeder. 
Hoiazlçlnln en havadar ve cazip noktasında bulunan olellmlz lstanbulun 
hrr cihetten en güzel bir sayfiyesidir. Bilhassa lokantamız yemeklerinin 
n ·faset ve emsalsizliğini ispat külfetinden müstağnidir. Ziyaretlerile 
m ı rF r emizi şimdiye kadar taltif buyurmamış olan zavab muhteremenin 
t<' rıfleri rica olunur. Fazla ikamet buyuracak aileler mUaaH ••raHe 
t ıibı tutulur. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halitında büyük 
f aide ve tesiri görülen : 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede aatahr. 

• 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - ](ijpriibaş ı Tel. 42362 
S irkeci Mülıiirdar zade han 

Telefon : 22740 

İSKENDERfYE POST ASI 

ANKARA 
vapuru 15 Ağustos Sah günü 
saat 11 de Galata rıhtımından 

lzmlr • Pire • lskenderl • 
ye'ye kalkar. "4044,, 

KARADENİZ POSTASI 

KARADENİZ 
vapuru 16 Ağustos Çar,amba 
günü saat 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. Dönüşte Tire• 
bolu'ya da uğrar. "4043,, 

•NAİM VAPUR iDARESi 
lzmlr sUr'at postası 

A D N A N vapuru 
Her Perşembe günü 

Haat tam 18 do 
• • 

Doğru IZMIRE H~cİ~~t 
'rafRilat itin Oalata, Gümr!lk kar• 

şmnda Site Franaez Han No12. 
.__~Tel: 41041 • (6346) ---

.Matbuat Cemiyeti tarafından 
t .;rtip edilen 
1sa3 

MATBUAT 

ALMANACI 
çıktı. ller kitapçıda bulunur. 

.__~ Fiatı 1 liradır. ~--~ 

laıenbul beflncl icra memur
ıuıunden: Mahcuz ve paraya çevril
mesi mukarrer hane eşyası 16-8-933 

' tarihine müsadif Çarşamba günü eaat 
on ikiden on üçe kadar Beyoğlunda 

J 'armakkapıda Afrika hawnda 14 nu

maralı dairesi önönde satılacağından 

taliplerin müracaatları ilin olunur.(6369) 

Zayi - Kılıçali askerlik şubeııinden 

~ldığım askerlik terhis tezkeremi kay

bettim. yenisini alacağımdan hükmü 

yoktur. 318 doğumlu Ahmet oglu Bilal 

MUBTEBEM 
VATANDAŞLAR 

YerU malı kallanmalr memlellet lloNllll11r. 
Ecnebi mahnı kullanmak ise, paramızı 

dışarı göndermektir. Menfaatinizi g6zetmek 
ve paranızı beyhude yere sarfetmemek 
için yalnız " EMiR ,, markah yerli tırat 
bıçaklarını, her yerden sorun, arayın ve 
ahp güle güle kullanın, zira hem iyi hem de 
ehvendir. Artık ecnebi tırat bıçaklarına 
kat'iyyen ihtiyaç kalmamıttır. 

BADIUM TICABBTBANBll, lalatada <•• ı 
Hacı Fidan merhumun halefi 

(Birinci aınıf) 

Sünnetçi EMiN 
Beşiktaş EripB. apartımanına geçmiştir. 

Kabine Tel. 44395 Ev. Tel: 40621 
f8046) 

Son Posta Matbaa• 

Sahibi: Ali Ekrem 

Nepiyat Mildilrih Hclll LOtft 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sahlmaktadır. Fiatlaramız eskisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ıim ;::~~J: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta.Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon ba11na beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon ba11na bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

LeyU ve Nebarl ~ 

eyziati ·Liseleri 
KIZ ERKEK 

AraantklJ'de • Çlltesaraylarda 
Ana sınıfım, ilk kısmı orta ve lise sınıflarını havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve 
mükemmeliyeti ile tanınmış olan müessese İstanbulun en güzel yerinde kiin ve her tnrlü sıhhi 

şartları haizdir. Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil 
devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır 
Mezuniyet ve umum sınıflara alt ikmal imtihanlarına 2 EylUlde ve 

derslere 11 EylUlde ba,ıanacaktır. 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine bqlanmlfbr. Cumarteai, Pazartesi, Çal'famba günleri saat 

1 O dan 18 e kadar müracaat olunabilir. lateyenlere mekte tarifnameıi 
Telefon: 36,210 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bankamızın muhtelif servialeriacle istihdam edilmek üzer yüzer 
lira maatla altısı Galatuaray Ticaret kısmı ve orta ticaret mektebi 
memurlarından ve ikiai orta ziraat mektebi mezunlarından olmak 
Ozere bilmuaabaka sekiz memur alınacaktır. Musabaka imtiham 
Ankara ve latanbulda 29 Ağustos 1933 tarihine müsadif sah günil 
saat dokuzda yapılacaktır. imtihan programı ve sair şartlan havi 
izabname Ankara ve İstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından teda
rik edilebilir. Talipler bu izahnamede yazılı vesikaları bir mektupla 
beraber Ankarada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne veya 
lstannbul Ziraat Bankası Mildürlüğüne nihayet 23 Ağustos 933 
akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek ıuretile müracaat 
etmit bulunmalıdırlar. "3920,, 


