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Mütehassıslar Sigara Ve içki 

'' 
Ucuzlamalıdır, Diyorlar 
üskirat inhisar~~ İmalitı Bırakmalı 

Yalnız Suma Yapmalıdır,, 
lnhisarların vaziyeti hakkında 

altı yedi aydanberi tetkikat yapan 
.Amerikalı mütehassısların hazır
,ladığı raporların çok şayanı dik-
kat tarafları vardır. 

Mütehassısların raporları bil-
hassa nıüskirat ve tütün inhisa
rına taalluk etmektedir. 

Mütehassıslar şarap, konyak 
ve likör fiyatlarım biraz pahah 

' bulmuşlar ve fazla sürüm temini 
·için fiyatların yüzde beş, yüzde 
on nispetinde indirilmesini ileri 
sürmüşlerdir. 

Bu sahada tavsiye edilen 
diğer mühim bir nokta da şudur: 

Müskirat idaresi rakı imalin
·~en ziyade fazla miktarda soma 
ımal etmeli ve bunu daha ehven 
fiatla amillere vermelidir. Yemek 
arasında içilmek üzere likör, 
ıarap, rakı satan müesseselerden 
ıinıdikinden daha az resim alınma
lıdır. 
Tutun inhisarı Hakkında 

Ne DUtUniiyorlar? 
Mutahassıslar tUtün işlerini de 

.. aslı ıekilde gözden geçirmiş· 
lerdir. Tavsiyeleri ıunlardır: 

TUtünler, halen su ile tavlan-

1 

maktadır. Bunun yerine tav oda
ları tesis ~dilmelidir. Bu tav 
odaları rutubeti fazla olan 
TütUnlerin rutubetini ddıklan gibi 
rutubeti az 9lan tütünlere de 
matlup derecede rutubet verecek 
tesisatı haiz olacaktır. 

Mütehassıslar harman itleri
ne de ehemmiyet vermitlerdir. 
Tütilnlerin daha müsait ve daha 

fenni şekilde harman edilm· .si 
lüzumundan bahsetmişlerdir. İçki 
fiatlarmda olduğu gibi tütiın ve 
sigara fiatlannda da yllzd~ 5-10 
arasında bir . tenzilat yapılmasını 
süriim noktai nazanndan daha 
uygun bulmuşlardır. 

98 Depo Yapllacaktır 
Tütünlerin sağlam suiette mu

( Devamı Sinci sayfada ) 

• 
Ingiltere Sil&hlanıyor ! 

Amerika ile japonyanın Karşılıklı 
Vaziyeti lngilizleri Korkuya Düşürdü 

Yunanistanda 
Kıralcılık 
Hareketi Mi? 

Üniversitede Son Vaziyet 

Ecnebi Profesörlerden 
Bir Kısmı Yola Çıktılar 

Fakültelere Ecnebi Müfettiş Getirile
.. ceği Habe!İ Tekzip Ediliyor 
Universite Emini Neı'et Omer ı 

B. ve ıslahat komisyonu azaları diln 
de Darülfünunda çalışmıılardır. 

Maarif Vekili Reşit Galip Bey 
de ecnebi profesörlerden Zaver 
Bruh, Şvarts ve Nisseni kabul 
ederek bir müddet kendilerile 
görüşmüştür. 

Reşit Galip Bey kendisine 
teklif edilen inkılap kürsüsü pro
fesörlüğünü kabul ettiğini bildir
mişti.r. 

Üniversitenin bugünkn ve müs
takbel şekli etrafında bazı gaze
telerin yaptığı neşriyat hakkında 
Maarif müsteşarı Avni Bey bize 
şunları söylemiştir: 

11 -Her fakülteye ikişer ecne
bi müfettiş tayin edileceği haberi 
doğru olmadığı gibi bu sene için 
Üniversitede tedrisat muhtariyeti 
olmıyacağı şeklindeki haberler 
de doğru değildir.,, 

Ecnebi Profesörler 
Bu ayın 10-12 si arasında Üni-

Üniversitenin g•ni muallimlerintl•rt 
Ahmet Ratip B. 

versiteye gelecek meıhur profe
sörler şunlardır: 

Ceymis Frank - Bu zat Gö
tingen Darülfünununda fizik pro

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Eşkıya Yataklığı Yapan 110 Kişi 
Diyarıbekirde Muhakeme Edilecek -

Maznunlar Arasında Dik-
kate Şaya.n Simalar Var 
Diyarıbekir (Hususi) - Adanaya tabi Kadirli ve civarında eşkı

yalık yapan haydutlar tamamen yakalanmışb. Bu haydutlardan 31 
şerir de jandarmanın elinden kaçmıya teşebbüs ettiklerinden ölü 
olarak derdest edilmişti. 

Dün şehrimize bu şakilere yataklık yapmakla maznun yüz on 
mevkuf getirilmiştir. Yol kesen, adam öldüren ve hırsızlık yapan 
şerirlere yataklık yapan bu maznunlar şehrimizde muhakeme edile
ceklerdir. Bunların arasında çok ışayam dikkat simalar da bulun-
maktadır. Mevkuflar arasında sabık bir fırka reisi ve sabık meclisi 
umumi azası gibi içtimai mevki sahipleri de vardır. Bunların içinde 
bir de kadın bulunmaktadır. 

Hükumet kuvvetlerinin mütemadi takiplerine mukavemet edemi-
yen Hacı Veli ve Koz Mustafa çeteleri 25 gün evvel hükumete tes
lim olmuşlardır. Bu şakiler ilk isticvaplarında kendilerine yataklık 
yapanlann isimlerini ifşa etmişlerdir. Yataklık maznunları bu ifadeler 
üzerin yakalanmışlardır. Kozanda mevkuf bulunan eşkıyalann da muha
keme edilmek üzere yakında buraya gönderilmeleri çok muhtemeldir. 

Atina, 6 ( Huauıi ) - Plastraa 
vak'asında alakaları görülen zabitlerin L A B k 1 nasına a ..• 
ordudan ç1kanlmasına dair kanun -------·------------------

ingilizlerin son sistem taggarelerinden 6ir /ilo manevra .anasında 

Londra, 7 (Hususi) - İngiliz 
gazeteleri Japon donanmasının 
nıanevraları dolayısile İngiliz ef
karı urnumiyesinin büyük bir en
dişe içinde olduğunu gizlemiye 
lüzum görmiyorlar. Bilhassa Ame
rika hükumetinin yeni harp gemi-
leri yaptırmakta olması bu endişeli 
vaziyeti büsbütün arttırmaktadır. 

Halkın büyük bir ekseriyeti İngiliz 
donanmasının da takviye edilmesi 
lazım geldiğine kanaat getirmiş 
bulunmaktadır. 

Siyasi mahafilde dolaşan ha
buJere &Öre bükuınet ae.rek de-

niz kuvvetlerini, gerekse hava 
muharebe filosunu esaslı şekilde 
takviye etmeğe karar vermiştir. 

Londra, 6 - Japon bahriye
sinin manevraları ve Amerika 
hükumetinin derhal harp gemisi 
inşası ıçın program hazırlamış 
bulunması, İngiliz efkarı umumi· 
yesinin dikkatini, milli emniyet 
üzerine çekmiştir. 

Birçok gazetelere göre dün, 
endişelerini izhar etmek sırası 

Amiral celliko'nun idi. Amiral 
ı o tarihte 56 kruvazör ve 200 
torpido muhribi olmasına r~&..-eıa 

( Devan.!• 8 inci aayfacla , 

yüzünden zabitler ara.mda hoşnut
suzluk eserleri görülmektedir. Kıral 
taraftarı zabitlerin hükumete kartı 
hareket etmek üzere aralannda bazı 

taahhütnameler tanzim ettikleri haberi 
üzerine Harbiye Nezareti s1kı bir 
ıurette tahkikata ba9lam19br. 

Çiftçilerin Bir isteği 
Adana, 7 ( Hususi) - Ziraat 

Bankasının köylüden peşin para 
ile buğday satın alması pıyasa 
vaziyetini düzeltmiştir. Fakat 
çiftçiler Ziraat Bankasının pamuk 
piyasası ile de alakadar olmasını 
ve köylüden peşin para ile pa
muk satın almasını da istemek-

tedirler. 

Bir istifa 
Atina, 6 ( Hususi ) - Başve

kalet Müsteşarı M. Sayas istifa 
etmiş, yerine bir başkası tayin 
olunmuıtur. Bu değişme hükumet 
taraftarları arasında~i ihtilafı 
açıia vurmuıtur. 

.... 

- Kerimeniz hanımı görmek istiyorum.. Biradere alroak 
niyetindeyim ... 

- Şimdi evde yok. Doirusu ya kız1m züzeldir, bpkı bana 
benzer!.. 
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[Ha~kın Sesi] 

Mallarımıza Ya-
p lan Suikast 

il nri~·teki bazı ecnebi teşkilatı, 
mallarımız aleyhinde propa
gııud!l yapıyorlarmış. Bu hu
susta halkımız diyor ki: 

Ali Bey (Beyazıt Hıısanpaşa ms
hllllesi 7) 

- Ticaret mümessilleri, konso
loslarımız ve tchbenderlerimiz Avru-
pa'da tetkikat y pmışlar.. hepsi de 
ihraç mallnnmız hakkında menfi 
propağanda yapıldığı neticesine var
mışlar. Düşmanlarımız Türkiye'nin 
bu seneki fındtk, üzüm tütün ve 
afyon rekoltesini ~ üksek gösteriyor
lar. Fakat keyfiyet itibarile de bozuk 
olduğunu ilan ediyorlar. Düşmanın bu 
propag odasına ayni silahla muka
bele etmeliyiz. 

lf 
H&.şim Bey ( Suha.nahmet Akbıyık 

cndde~İ 33) 
- Bu sene tütün mahsulümüz çok 

fuladır. Ayni umanda da nefistir. 
İzmir ve havalisini dolaşan ecnebi 
şirketlerin mümessilleri rekolteyi pek 
fazla göstererek dahilde çiftçinin 
aleyhinde propağanda yaparl rk~ 
hariçte de başka bir ebeke mallan
mızm çokluğundan ve fakat fenalı
ğından b hsediyorlar. Ambalaj 
yapamadığımw söylüyorlar. Da
hil ve hariçteki bu düşmanı 
susturmak için tiddetli bir cidal aç-
mamız lanmdır. İktısat Vekaletinin 
bu husustaki alakasını takdirle karşı
Jarı m. 

* İbrahim Bey ( Taksim Sıraselvi· 
ler 70) 

- ihracat mevsimi başlar bqln
maz hariçteki düşman1anmız faaliyete 
geçmitlcr. Türklarin fındık, üz.üm, 
İncir, tütün ve afyonlan fenadır, işe 
yaramaz diyorlarmış. Avrupa'daki 
ticaret mümc55i1Jerimiz, konsoloslan
mız e tehbenderlerimiz müttefikan 
bu propagandadan bahsediyorlar. 
Ticaret biraz di raklim demektir. 
Biz de bu edelim ietifadelim. Malla
rımın rakl ·m yapalım. 

~ 
.ı ~ ecati Bey ( Sultan selim Çukur

bostan 91 } 
- ( Su uyur düşman uyumaı. ~der

ler. Hakikaten ihracata başlıyacağı
mızı anlıyan rakip ve düşman millet
ler teşkilatlann1 ayaldandırmışlar. 
Boyuna mallanmız.ın aleyhinde raklim 
yapıyorl nnış. Arbk biı:im de böyle 
bir teşkilat yapmnmız lazım geliyor. 
Bunu bir an evvel yapmalıyu. 

LAmbasız Sokaklar 
Haber aldığımıza göre beledi

ye, ışıksız solcaklan aydınlatmak 
için tetkikat yapmaktadır. Elyevm 
lambası bulunmayan sokaklardan 
bir kısmına elektrik lambası ko-
nulmasına karar verilmiştir. Tet
kikat neticesinde bu sokaklar 
tespit edilecek ve derhal icraata 
geçilecektir. 

Tez Ha zır~ıyor 
Üniversite kadrosı haricinde 

kalan Fen fakültesinin eski mü
c:lerrislerinden Hüsnü Hamit Beyin 
ilmi bir tez hazırladığı haber 
ıı.lınmaktadır. Hüsnü Hamit Beyin 
bu tezi tamamladıktan sonra 
Fransa fen akademisine göndere
ceği söylenmektedir. 

SONPOSTA 

A 

Beynelmilel Üniversite Olim
piyatlarına Çağırıldık 
Şe r·m·ze Bir urahhas Geldi 

--------------------------------
Eylül ayı içinde Türino;da bir beynelmilel Üni- Olimpiyatlara iştirak edecek sporculara bnyük 

versite olimpiyatlan yapılacakbr. Bu olimpiyatlara kola~lıklar gösterilecektir. 
bütün dünya Üniversiteleri davet edilmişlerdir. Öğrendiğimize göre olimpiyatlara iştirak edecek 
Olimpiyatlan idare eden komite, bizim atletlerimi- atletlere ltalyan demiryollarında yüzde yetmiş ten-
zin de iştirakini istemektedir. Bu maksatla şehrimize ziliit yapılacaktır. İtalyayı diğer memleketlere rapte-
Pellisero isminde bir murahhas gönderilmiştir. Bu den geçit memleket demiryollannda da yüzde elli 
murahhas atletlerimizle temasa başlamışbr. Üniver- ·tenzilat yapılacaktır. Vapurla gidildiği takdirde 
site haricinde kalan atletlerimizin de bu olimpiyat- yüzde yirmi beş nisbetinde tenzilat yapılacaktir. 
lara iştirak etmeleri muhtemeldir. Bununla beraber Bundan başka talebe otellerinde yemek içmek e 
bu hususta henüz bir l'arar verilmemiştir. saire masrafi günde bir buçuk lira olacakbr. 

~--------~---.~------------------- ----- -- --
Bir Cürmümeşhu, iki Polis 
Tevkifhaneye Domates Muhakeme 
İçinde Esrar Kaçırmışlar E dif d • 

Tevkifhane müdürlüğü tevkifha
neye eroin, esrar, kokain gibi 
uyuşturucu ve zehirli maddelerin 
girmemesi için şiddetli tedbirler 
almışbr. Bu tazyik karşısında 
zehir tiryakileri kafalannı başka 
sahalarda işletmeğe başlamışlar 
ve mevkuf çocuklardan istifade 
etmek istemişlerdir. Çocukların 
mevkuf bulunduğu kısmın sokak 
üzerinde pencereleri vardır. Ço
cuklar gece yansından sonra 
dolmalık biber ve domatesleri 
foce ipliklerle pencereden sokağa 
sarkıtıyorlar ve hariçteki arka
daşları bu suretle içeriye eroin 
kaçırmıya teşebbüs ediyorlarmış. 
Tevkifhane idaresi bunu haber 
almış ve dün gece sarkıblan biber 
ve domatesleri cürmümeşhut ha
linde yakalamışhr. 

Amerikaya Gönderilecek 
uallimler 

Amerikaya Halk terbiyesi tah
siline müsabaka ile on muallim 
gönderilecektir. Şimdiye kadar 
300 kişi müsabakaya talip o1m~
tur. İmtihan ay sonunda yapıla
caktır. 

Süreyya Paşanın. Davası 
Dün asliye birinci ceza mah

kemesinde Süreyya paşa tarafın
dan şair Nazım Hikmet Bey aley
hine açılan hakaret davasına de-
vam edildi. Mahkeme heyeti de
ğiştiği için Nazım Hikmet Beyin 
evvela hüviyeti tesbit edildi, sabı
kası olup olmadığı soruldu. Sonra 
nvulmh lrf an Emin Bey söz alarak 
dava hakkında bazı sözler söyledi. 
Müteakiben mahkeme, Nazım 
Hikmet Beyin sabıkasın n sorul
ması için muhakemeyi 17 ağustosa 
talik etti. 

irfan ve Hayri Efendi isminde 
iki polis memuru kasap lsmail 
Efendi hakkında keyfi muamele 
yapmak suretile vazifelerini ihmal 
ettikleri cürmile dün Birinci Ceza 
mahkemesinde muhakemeleri ya
pılmışbr. Mahkeme her ikisininde 
suçlarım sabit görerek birer ay 
hapislerine karar vermiş, fakat 
başka suçlan olmadığı için ceza
ları tecil edilmiştir. 

'lf Beşik.taşta Ihlamurda Le
man hanımın sandığından ( 70 ) 
lirasını, komşusu Şükrü beyin san
dığından tabancasını aşıran Nuri 
Efendinin dün ayni mahkemede 
davasına bakılmış ve suçlu iki ay 
yedi gün hapse mahkiım edilmiştir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Adil ve Eyip isminde iki kafa
dar Karaağaçta ahçı lsmailin 23 
lirasıni çalmış ve yakalanmışlar
dır. 

lf Ramazan isminde biri Ye
nicamide seyyar işportacı Dada
şın işportasından 9 çift çorap ve 
alb mendil çalarken yakalan
mıştır. 

)f. Burhan, Abbas ve Rıza 

isminda üç kafadar Zeyrekte 
Makbule Hanımın evine taarruz 
ettiklerinden yakalanmışlardır. 

>f Sabıkalı İsmail T rifom E
fendinin evinden öteberi çalar
ken yakalanmıştır. 

~ Eminönünde seyyar satıcı 
Tatyos, diğer satıcı Aradyosu 
başından yaralamıştır. 

lf Galatada Dobrica biraha
nesinde işret etmekte olan Sadık 

Doğru Değil 

Belediyeden İstenilen Bina 
Ruhsatiyesi Ne Kadar? 

Dünkü sabah gazeteleri, bele
diyeye bina ruhsatiyesi almak 
için (800) kadar müracaat yapıl
dığını ve bu müracaatların ancak 
onda birinin is'af edildiğini, bu 
yüzden de şikayetler yapıldığını 
yazdılar. Bizim tahkikatımıza göre 
bu haber tamamen yanlıştır. Şim
diye kadar ancak (52) müracaat 
vaki olmuştur. Bunlardan (lO)una 

ruhsatiye verilmiş, diğerlerininki de 
hazırlanmışbr. Şu günlerde hep
smın ruhsatiyesi verilecektir. 
Esasen :lstanbulda bir senede bile 
( 800 ) bina ruhsatiyesi alınmadı
ğına göre bir ayda bukadar ruh
satiye istenmesine imkan görül
memektedir. 

Saat Ayarlaramn Düzeltilmesi 
için 

Şehrin muhtelif semtlerindeki 
saatlerde bir vahdet temini için 
Galata kulesine bir düdük kona
caktı. Tam öğle vakti öterek sa
at 12 yi ilan edecek olan bu 
düdügün ihalesi bugünlerde ya
pılacakbr. 

isminde biri, sarhoşlukla çıkan 
kavga neticesinde Mehmet Ali ve 
Niyazi isminde iki kişiyi kadehle 
yarlanmışbr. 

lf.. Galatada İsmail isminde 
birisi Hamdi isminde birini bıçak
la kovalarken yakalanmışbr. 

lf Saim ve Sedat isminde 
iki yankesici Karaköyde Tramvay 
beklemeh."te olan Osman Efendi
nin bir saat, bir kalem ve iki 
lirasını aşınnkeo yakalanmışlar
dır. 
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[ Günün Tarihi] 

On Sene Zarfında 
Neler Yapıldı ? 
Grafikler Hazırlanıyor 
Cümburiyet bayramını tesit haur

lıklannt yapan Ankaradaki Merkez 
heyeti İstanbula (1) numaralı talimat· 
nameaini göndermİ§tİr. Vali Muhiddin 
Beyin riyasetindeki tertip heyeti 
toplanarak bu talimatnameye göre 

bayram günü konferans verilecek yer
lerle, on senelik Cümhuriyet faaliye
tini gösteren grafiklerin asılııcağı 

meydanlan tesbit edecektir. Ayrıcıı 
bütün halkın tezahürata iştiraki v• 
her evin hiç olmazsa birer bayrak ve 
fener asmaları, köylülerin tezahüra
ta iştirak etmek üzere şehre davet· 
leri e asları da temin edilecktir. 

Yapılamıyan işler 
Belediye, şubelerden geçen cm 

programında mevcut olup yapılmıyaı 
işlerin bir listesini istemiştir. Bu hu· 
susta şubelere bir tamim gönderil· 
mi§tir. 

Yerli Har Sergisinde 
Dün Yerli mall.u sergisini 3C 

binden faila kişi gezmiştir. Şehrimiz· 
de bulunan yüzlerce seyyah da ı;er· 

giyi gezmişler ve çok beğenmişler
dir. Sergide per.şenbe günü vitrin v 
dekorasyon müsabakaları yapılncakbr 
Fakir Çocu 1 rın Sünneti 

Fakir çocukların .sünnetlerini yap· 
hrmnk üzere Hilallııhmer Kutaşı na· 
biyesi bu ayın yirmi dördüncü per
ıembe akşamı aksarayda PertevniynJ 
liae&i bahçesinde bir sünnet cemiyeti 
tertip etmiştir. 

Kitap Panayırı Kurulacak 
Halkevi geçen sene olduğu gibi, 

bu uııe de bir kitap panayın tertip 
etmiye karar vermiştir. Panayır 30 
ağustosta Yeni cami veya Ayruıofya 
avlulanndan birinde kunılacak, geçen 
seneki gibi muntazam paviyonlar 
yapılacaktır. 

Yakında bu hususta kitapçılara 
malümat verilerek ihzarata başlana
cakbr. 

Cemiyetler Birliğinin 
Gazetesi 

Esnaf cemiyetleri birliği idare 
heyeti evveliai gün toplanmıştır. Bu 
toplanbda ( Cemiyetler Birliği ) isimli 
bir gazete çıkanlması kararlaştınl

mışbr. Bu gazete şimdilik on beş 

günde bir çıkacaJ<lır. 
Galata aray Tahkikatı 

ikmal Edildi 
Galatasaray Lisesi eski müdürü 

Fethi Beyle Mektebin idnre memur
lanndan Süleyman, Mehmet, Rakım ve 
hesap memuru Mehmet Beyler 
hakkında yapılan tahkikat ikmal 
edilmiş, Süleyman ve deppoy me
muru Mehmet beylerin lüz.umu mu
hakemelerine, Fethi Beyle Rakım ve 
Mehmet Beylerin meni muhakemele
rine karar verilmiştir. 

Bu karara naurnn Fethi Beyin 
kendisine atfedilen suçla alakadar ol
madığı anla.şılmışbr. 

Doktorların 
Segaha ti 

Etibba mubadenct cemiyeti bu ay 
içinde 30 kişilik bir kafile ile A vru
paya bir tetkik seyahab tertip etmit
tir. Seyahat iki ay sürecek, bu müd
det z.arfında Almanya, Avusturya ve 
Franaada birçok bbbi mü eselerde 
tetkikat yapılacakbr. 

1 Son Postanın Resimli Hikayesi : Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Pazar ola İhtilalci başı, 
senin için yeni yeni şeyler duyu
yorum. 

Gandi - Sorma Hasan Bey, biz.i 

yine kodese attılar. 12 ay hapiste 

yatacatız. 

Hasan B. - Bunlar olur şeyler 

canım, bizim türkçedelli -ata söı.ünü 

bilmez. miıin?. 

"'-·@~ .... ---
.• 

\ "' 

l 
"Kavun karpuz 

büyür!" derler. 
yata yata ... Sen de böyle hapishane kB,e

lerinde yata yata milletin kalbine 

atbtıa tohwa büyüyüp fiUdeneceld 





Ziraat Bilgisi (*) 
1 

Ağustosta 
Bahçe 
İşleri 

Ağustos ayında bahçede ya· 
pılacak işlerin ekserisi o kadar 
aiiç değildir. Meyva ağaçlan için 
eier · fidanlarda su yürümekte 
devam ediyorsa göz aşısına de
vam olunur. Taze yapılmış aşılar 
muayene olunur. Tutanların kırıl
maması için bağlanma.sına itina 
edilir. Fazla sürgün yapan genç 
ve kuvvetli fidanlann uçlan bu· 
darur. Asmalarda filizleri kırmak 
fizümlerin iyi yetişmesine yardım 

. eder. Sert çekirdekli meyva to· 
hum1&ı bu andan itibaren ekile· 
bilir. Meyv:: kurutulması için en 
iyi zaman ağustosbir. 

Ağaçların diplerine <ialfiilmüş 
armut, elma, erik gibi meyvala
nn içinde böceklerin kurtlan bu· 
lunacağmdan bu hastalıklı mey· 
valan taplayıp yakmalıdır. Gece 
uçan ve meyva ağaçlannın yap
rak, gövde ve dallan üzerine 
yumurtalannı bırakan birçok 
kelebekler vardır. Bunların öldü· 
rülmesi için birkaç gece karanlık 
olduktan iki saat sonra bir lüks 
lamba.sile bahçede yarım saat 
kadar dolaşmalı ve lambanın zı· 
yasına gelecek olan kelebek ve 
kanatlı böcekleri kelebek avla· 
mak için kullanılan ince ağdan · 
yapılmış tuzaklarla yakalayıp öl· 
dürmelidir. 

Sebze bahçelerinin en mühim 
işi lahna, pırasa, Kereviz nevileri, 
kamıbahar, kışlık pancar dik· 
mekten ibaret isede patlıcan, 
biber, sınk domatesi fidanların· 
dan mahsul topladıkça sulanma
mıa itina etmelidir. Erken yetişen 
turup, Şalgam, kış ıspanağı to
humu ekilir. Taze ~an ve aar
muaak, kıfllk top aalata ekmek 
muvafıktır. Roka, çilek tohum· 
lan da ekilebilir. Çileklerden çelik 
yapılarak dikilebilir. Bazı Avrupa 
cinsi turfanda havuç ekmek mlim
kündür. Camekan ve limonluk
larda yapılacak iıler hemen yok 
gibidir. Camekinlann tamirine, 
boyanmasına ve içinde bulunabile· 
cek böceklerin öldürü_nesi için 
tütün {tozu yakılmasına itina 
etmelidir. 

Hazirandn itibaren tohumlan 
ekilmiş olan çanta çiçeği, cene
ralya, çuha çiçeği, kaktoı çiçek
lerinin şaşırtma lan yapılır. Ağus-

tosta dahi bu çiçeklerin tohum· 
ları ekilebilir. İlkbahardan tem· 
muza kadar çiçek veren fidanla
nn tohumları toplanır. Bunlann 
arasında geçen sonbaharda to
humu ekilmiş olan cinslerin bu 
aydan · itibaren tohumları ekile 
bilir. Meseli hercai menekşelerin 
envaı, aslanağzı çeşitleri, nakıl 
çiç.ekleri, katmerli ve katmersiz · 
gelincikler ve haşhaşlar, acem li- ' 
lesi tohumu (bu cins sovanb lile
lerden değildir] Nazende denilen 
kokulu Latirüs çiçeğinin mul).telif 
zengin çeşitleri, nerkisler, yeni 
dünya denilen iberiıler, yazpa
patyuı denilen pakeret çeşitleri, 
fare kulağı ismile tanınmış 
miyozotisler, açalya gülü de-
nilen godeçya, bahar yıldm 
ismini verdiğimiz Jipsofilla 
çiçekleri,hezaran, çan çiçeği, 
muhtelif Çin ve pesent karanfil
leri, bedevik Alman karanfilleri, 
hüsnü yusuf, ömürlü köklere ma· 
lik haseki küpesi alis denilen 
altın ve gümüş sepet çiçekleri, 
keten ve ömürlü flokaiya ile mor 

SON' POS~A 

L A 

Her Yerde Köylüler, Şehir
liler Bir Arada 

!Bafra, (Husu· haatalannı birer 
ai) - Halk Evi birer ziyaret ede-
tertip ettiği köy rek muayene ve 
tetkik seyahat- tedavi etmiş, icap 
lerine devam et- eden iliçlar Hal-
mektedir. Şim- kevi _yardım şube-
diye kadar se· ai tarafından mec· 
yahat yapılmış, canen yapbnlmış 
bu seyahat1arda ve hastalara veril· 
köylülerin zirai, miştir. Köylüler bu 
iktıaadi, içtimai ziyaretten pek çok 
vaziyetleri hak· mütehassis olmut-
kında elde edi· lardır. Bilhassa 
len malumatı hastalarının teda· 

; vileri ile meşgul 
broıür halinde olunması kendi· 

11• k .. 
neşreaımıe uze- lerini aevindirmiş-
re yazılmıya bc:ş-- tir. Ev her on 
lanılmııbr. Kqd•l•pa lcögilul• 6agralc çele"'• .. ,...ı,,.; . bet gihıde bir 

Dördüncü seyahat 30 kişilik Köyliller köylerini ziyaret köyleri ziyaret •e hastalan mu· 
bir kafilenin iştirakile yapılmış eden şehirli kafilesine büyük bir ayene etmiye karar vermiştir. 
ve Samsun istikametinde Kayda- misafirperverlik göstermiılerdir. Halkevi Cllmhuriyetin onuncu 
lapa köyüne gidilmiştir. Bafrada Bayrak çekme merasimi yapıldık· yıl dönümüntı kutulamak için 
ilk bayrak çekme merasimi bu tan sonra kafileye dahil bulunan büyük bir program hazırlamak· 
köyde yapılmışbr. hükumet hekimi köyün bütün tadır. - K. Gündüz Oğlu 

I 
Tire Parkında Marmara 

Havuzu Y apbrıldı 
l Saray Belediyesi Nümune 

Ev Yaptırdı 

Tir•tl• llarmar• haııaza 
Bel•digenin gaptınlıiı nümane evl•r 

Saray, ( HulUSi) - 850 eyli kilçtık bir kaza 
merkezi olan kasabamızda halk çiftçilik ye kömiir
cnlnkle geçinir, 1932 de kaaabamııdan bir milyon 

Tire ( HulUSİ } - T abil güzelliklerile töbret 
bulan Y efil Tıre vtlcude getirilen parklarla b6sbl
ttbı güzellqmif, cennete bir nümune olmuştur. 
Her parkta radyo vardır. Bntün parklar geceleri 
açıktır. Alay parkında Marmara haritasına g&re 
bir Marmara havuzu yapılmıştır. Havuzun içinde 
muhtelif kuğu kuılan yüzmekte, Yavuzun da btiyük 
bir modeli bulunmaktadır. Parklarda kahve ve çay 
buzlu su dahil olduğu halde 3 kuruş, gazoz, şurup 
ve sinalko gibi meırubat 7,5 kuruştur. 

okka kömür ihraç edilmiştir. · 
31 Ağustos Zafer bayramı ayuJ zamanda Sara

ym panayır glbı6diir. Panayıra l.tanbul. Buna, 
Edirne tüccarlan iftirak etmektedir. Belediye pa
nayır yerine gayet pul dükkinlar yapbrmaftll'. 
Belediye kasabanın iman için çok çalışmaktadır. 
Şehrin muhtelif yerlerine nftmune evleri yapbnhn11, 
4000 metre 'aldınm iılenilmiı, bir de gazhane vft.. 
cuda getirilmiştir. 

Merzifon'da 
Müddeiumumi iki Ameliyat 

Geçirdi 
Merzifon (Hususi) - Cümhu-

riyet Müddeiumumisi İsmail Bey 
biri peritonit, 
diğeri apan
disitten olmak 
üzere iki mü· 
him ameliyat 
geçirdikten ye 
iki ay hasta· 
hanede kal· 
dıktan aonra 
çlkmışlır. Is
mail B. bura

Mer%i/on Miiddeiu· da kendisini 
ınami•i l•mail !kg çok sevdirmiş, 
kıymetli Adliyecilerimizdendir. 
Hastalanması bütün Merzifonlu· 
lan müteessir etmişti. Kurtuluşu 
da hepimizi sevindirdi. 

menekşeler, gözlük otu, muhte
lif san şebboylar, santure deni
len kadın düğmesi, bahçe jul
yeti ve albn ehram ile robek
ya gibi kökü daima toprak· 
ta kalan ömürlü çiçeklerle 
Büyük Margrit çiçeği tohumları 
ekilebilir. Bu tohumlar ağustos· 
tan itibaren şubata kadar açıkta 
ve soğuk yerlerde camekanda 
yahut üzeri camla örtülmliş kır.-

Balı kesirde 
Bir Suvare 

Balıkesir (Hususi) Şehri· 
mizin en eski kulüplerinden olan 
İdman Yurdu, 14 üncü senei 
devriyesini bir suvare ile tes'it 
etmiştir. 

Suvarede şehrimizin en güzide 
aileleri hazır bulunmuştur. Suva· 
reden evvel kençlerden Sıtkı · B. 
Ymdun 14 senelik hayabndan 
kısaca bahsetmiştir. Suvueden 
10nra da Piremit hareketleri, 
tombala, zeybek oyuıllan, mono
loğlarla muhtelif numaralar ya
pılmış ve davetliler gece sabaha 
kadar eğlendirilmişlerdir. idman 
Yurdu sporcuları bir maç yap
mak üzere Ayvalığa gitmişlerdir. 

salarda ekilmelidir. Eğer tohum 
ekilmesi gecikmezse camekin ve
ya camlı kasalara ekilmesine ih· 
tiyaç yoktur. Ağustostan itibare.n 
güllerin ve yapraklarını dökmı· 
yen tezyinat fidanlarının çelikleri 
yapıldığı gibi Durgun göz aşısı
nın dahi yapılmasına başlanır. 

Lütfi Arif 
(•) Ziraat huauıundakl mUıkUllorlnl:ııl 

aoruouıı:. Soo Poata'nın •Ctftçl,. al 
aı .. cevap n•ecektlr. 

J Gaziantep'te 
7 iraat Fldanhftı Tevsi 

Edlldl 
Gaziantep (Hususi) - Vilayet 

ziraat fidanlığında ç.ok iyi çabşıl· 
maktadır. iki 
sene evvel te· 
sis edilen bu~ 
fidanlıkta mey· 
valı, meyvasız 

150 bin fidan 

ye tif ti ri lmiı , 
on bin fidana 
aşi yapılmış 

Ye istiyenlere • fidan tevziine Fid•nlılc miit•h••· 
başlanılmışbr. •ur Segit Beg 

Fidanlıkta sulama işlerinin 
kolaylaştınlması için 130 ton su 
istiap eden bir havuz inşa edil
miştir. Fidanbk miitebassısı Se
yit Bey fidanlığın daha ziyade 
leniine lüzum göstermiş, yeniden 
elli dönüm arazi istimlik olun
muştur. 

Bir Hlklm Kaza Geçirdi 
Antalya (Hususi} - Sulh Ce

za Hakimi Ata B. bir otomobil 
kazası neticesinde ağır surette 
yaralanmış ve Isparta hastahane
sine yatınlmışbr. 

' A.,...ı 7 

M•mlelcet Manzaraları 

' 

Adapazarı Yolları 
ç·abucak 
Yaptırılmalıdır 

Adapazarı, ( Hususi) - Hen
dekle Adapazan arasındaki yol 
o kadar bozuktur ki yolcular 
buralarda ekseriyetle bilhassa 
yağmurlu havalarda otomobilden 
inip yürümek mecburiyetinde ka
hrlar... Adapazannın yakinindeki 
Sakarya köprüsü çok bozuktur ... 
Bu köprü cidden tehlikeli bir 
vaziyet arzetmektedir. Bu köp
rünün bu derece bakımsız kal· 
maaı pyanı dikkat bir hadisedir. 
Adapazarmın gerek ldarei Husu
aiyesi :ve gerekse belediyesi müş· 
terek bir gayretle kendi hudutları 
dahilindeki bozuk yolu ve köp
rilyü yapabilecek kadar bir kud
reti maliyeye maliktirler.. Bu işin 
bu kadar ihmale uğradığına 
hayret ediliyor. 

Ada, evleri, dükkanlar ve ç.ar
fllile birçok vilayetlerimize bile 
taş çıkartacak kadar mükemmel 
bir şehirdir. Otelleri konfor iti
barile İstanbul otellerinin bir ço· 
ğuna şayanı tercihtir... Şehirde 
mnkemmel elektrik tenvirab var· 
dır. Burası parkı çarşısı ve mun· 
bwun kaldırımlarile her gelenin 
ilk görüşte çok beğendiği bir 
Jerdir ... 

Tam ç.arşımn ortalık yerinde 
ve mutena bir köşeye yapılan 
Halk Fırkası binası şehrin parlak 
bir ziyneti) sayılabilir. İstanbul 
caddesi iki taraflı muazz.am ağaç
lann gölgelendirdiği muntazam 
bir ıosadır. Adapazarı heyeti 
umumiyesi itibarile vilayet olma· 
ğa elverişli çok güzel bir kaza· 
dır. lstanbulun gazeteleri ~ğleden 
sonra burada sahmıya başlar, 
fdarin ikhsadi vaziyeti çok düz· 

giiadGr-. Burada yerli İantazi kar· 
7ola &rtlileri peçeteler ve safte 
naceden yer yer fabrikalar var-
dır. Bu fabrikanın imal ettiği 
CfY& her cihetten Avrupa metaına 
mllnlccahbr. 

Adapazarı Sakarya nehrinin 
aajmda lstanbula (140) kilometre 
mi:aafede olup Haydarpaşa • An· 
kara demiryolunun güzergihında 
addedilebilir. 

Adapuan Kocaeli vilayetine 
merbut ıimalen Karadeniz, şar· 
kan Bolu, garben Kandere ve 
lzmit - Kocaeli ve cenuben Geyve 
kazalarile mubatbr. 

En fazla mahsulab patates, 
kabak, buğday, arpa ve mısırdır. 
Bir baylı da yumurta ihracab 
vardır. - 1ehmet Em er · 

Geredeli Bir Gen
cin Muvaff kiyeti 

Gerede (Hususi) - Civar köy· 
lerden birine mensup olup henüı 
ilk tahsilini bile bitiremeden ba· 
bcılığa başlamış alan 20 yaşla· 
nnda Nuri Efendi isminde bir 
genç aan'atkir •ar. 

Yerli bakırdan ükemmel ve 
Awupa ayarında bir Lüks limbası 
yapmışbr. Tülüne vanncıya kadar 
hepsi yerli malından olan bu Lükl 
tecriibelerinde iyi netice vermiı· 
tir. Bu genç Türk san'atkarı ser
mayesi olmadığı için imalatını ço
ğaltamamaktadır. 

Pendik Belediye Doktorluğli 
Eskişehir ( Hususi ) - Şimen

difer fabrikası hekimi Refet Bey 
Pendik Belediye doktorluğuna 
tayin edilmiştir. Refet Bey bütün 
Eskişehirlilerin hürmet ve muhab· 
betini kazanmış bir doktordu
Eskişehirden ayrılışı teessiir uyan
dırdı. 



SO POSTA 

----------------...._ı ........................................................... ~ 
( Siguet Atemi l 
Hint Kıgomı 
Ve Beynelmilel 
Bir Mesele •• 

Hint hududundaki ~ Ef••D k .. 
bilelerinln Efl'an ........ .., .. 
etmesi yeni ve beynelmilel bir da•• 
mn tekıy meyclma çıkm ..... -.hep 
oldw .._. ... baldımaalm. ••••t ki •ilihl- •ak-
ma konferannncla tayyarelerle 
bombardıman .....ıa1 mGzak_. 
edilirken ba•a ı........_.ı.ruwa 
kanun barid luakıJm.. etra• 
fında wa...ı bir cereran bat 
~.......... Çhldl W,le '* 
bomhardımaa emaanda .alM• ve 
muharip olmıyaa .....-. .._..._. 
ayırt etmek ...... .._.. .... Fd.W 
bu cereyana itiru ecl• Wrkaç es-

~ ·· .:• ••~:;. 'ı:'=: 
bava lııOm....aımaalaftlWI kaaua ha· 
riel addedllmuial kabul etmiyor 
delilA Falaat A...- içime . 

lllbtemltıkelenle. tan....ıerta 
daha uzun zaman zabıta vuife
aini görmek mecburiyetinde bo be 
laeaema, bu aoktadaa ban • m
banlamanlanaa ıaiha,.t •erile•i-
recejlnl iddia ediyordu. ~t 
._.acluada lııal Efs• kaMlelerinin 
•1aklaamalan, ~ Wdium-
4aki iaabeti çok ıeçmeden ıöaterdL 
Fakat. bu ıib1 111eaelelerde ne iki 
llçG •e ne de lld kanan kallan111ak 

•&y~.C:'-t-..Nrtbmaalan kOW· 
7~n ortadan kalkar ••Ja kalkmaz. 
Kalkmadıfl takdmle Mr ıtln l'eHp 
Lo.cinuwa • ....... ~~ 
tarafındua bombarduaan edihaelenni 
beklemek zarartdlr. Bundu dolayı
• ki ... Y...ı,.t mllluebetlle a•am 
bmrauancla Wr ln,im ....._ fU 
Rali ........ 1 

"- MGstemlekelerd• ailfu " lh
tifam tui•i baba_. Mrsln Londra
lllll alet• ....... pefi..- muva
fakat ediyor ma,U. eıbnİJW IDUJUZ?" 

Muteber J.,m. meb•u•uaun bu 
IUaliDe cenp vereeek ldmee bulua-
-lfbr• - Süreyya 

Amerikanın 
Kalkınma 
Hareketi 

Ne•Jork. ' - Rehldmlmr !'le 
._.. w r ile it __.Oda miUI 
lan._._ içia ';... kaDular 7apal1!9· 
caya kadar umumi bir mlltareke lluı 
•tnıiftir. Bunun Gzerine ....,.t sahada 
l>tr aulh meAial tanzim etmek ize!"' 
Jedi kiıi_llk bir diHn teıldl etlilmittir• 

.. IUa:weR, ....... a ... = 
d8relr, .... ~ ...... ~: türlil 
kanama devreaincle ııre• " her 
................. ııWn·ılı+I .......... -

B&BİCI TILIB&rLAB 

Hitlerciliğe Karşı Mücade ~ 
Fransa, A vusturyanın 18 Bin Kişilik 9Clıl 

Kavvet Teşkili T eklifıni Kabu 
Parl8, 6 - Almanyanın Avusturya 

latılld.... tiıılcla\ale edifi •• harp 
ta71wrell ,.pma teıebbüsG üzerine 
lnsiftere Frama Ye ltalyanın Jldıtı 
,,uı,. .. a+ defltiklik ) 111 •r· 

lnsftterenln BerUa •eflrl Alman 
lıılkGia.tl 11eıdlnde ~ 1 lw.te bulu
ıiulan... itin ... e&len talimat 
alllnfb1'. Franna •• lta17an •ftrJerl de 
.,.. .. kthle teı•-...ıeıa. bbluna
•lda...., ..._. W....... ...... en 
Wıllar -.ez IMr ... ıW>ı.leria ne 
.un• ,...&a-ta- Mlclirmemekteclir. 
ln.Uterenla puart.i ahi t•bbüat• 
bulunM&tı ulfdmaktadar. 

ltat,•llln T•wel'ul 
Roma, 6 - Harlel,e Nearettnln bl-

Jlk bir memma, Fnma le lnrflte
....m Alma• .-dhMle yapacafa 
teiebll•e tt.l,aın ittftk etmı,ece
liai .ö1leaifw. 

Diter tanftaaı iyi haber alaa ma
hafile •Bre, ltalya hu ... ı •vette 
Alman1a neıdlnde uysal bir tekilde 
mldaf'aada balunmuft kendUine itidal 
" tedbir taniJe etmlftlr. 

l'r-••nt• Muannetl 
Berlla 6 - Bediav Bauen Z.1-

tunı l'uete.ıne pre, Anuturya 
Bat•eldll M. Dolfü., Franaaya miira
caat ederek Avu•turyada Hitlercilite 
k&l'fl mGcadele etmek tlzere 18 bin 
kifilik bir muaYha poU. kunetinin 
tefkili için Fraua biik6metiain ml
... deeial Utemiftir. Ba kunet u
keri mahiyette olacak, a•keri 
allihlarla techiz edilecek ve Harbiye 
Nezaretine tabi bulunacaktır. Fransa 
hükumeti, İngiltere •e kGçük itilaf ile 
UıtipreleNe bul.-duldaa ..... An.· 
bwJ .... ~w.ın lttfr. 

Roma 4 -LaYON p ............ 
AnaturJa WiJslilW. " il 41Nr es • 
.-.ıs teWrki etmekle IMınaber' .._ 
Jetı.rba ldfterek bir _.... Berliade 
yapaealdan te,.bb6•leria dörtler mi
Ak•n•n temellerial attatı mbuebet· 
lerln lyUepa•lne ye Aflaml ..... uana 
yardım edeeetl luuu•unda tereddtlt 
etmektedir. 
~ ..... ,.. ....... ".. .. ...... 

...... iDd., ...-, mud t'• A!· 
manyuwa yeniden •iliblanmaa teJil, 
............... d'"hı• •• -·
lan .W.tanu JUIJOI'• 

Dünyada Grevler i 
rini Takip Ediyor 

,_,ork 6- Sıt mn.tamillerl pıe- 1 mlnueı.etle •ı•sller oha 
Yl mlauebetile atv hldileler olmuş- bir toplanb ,.,.... elu 79~.koll .... llt 
tar. NeyYOlk hGk6meti d• ....... e te•ldf edllmlftlr. 
,..._.. MaJwat ile 5 uker ablan Fr•n..... 8Nw 
bflula •llr marette ~· l.truburı 6 - BIJ6k 1raıır.-.. 
Kat'a pz beaW.. " ,...eı..wte 1ara eebep olu inpa\ itçilerl ..-ı 
mukabele etlniftlr. ~ ya- devam etmektedir. Şehrla llldbaetl 
rahlaım .,.. WI 4etd•. iatle eclllmiftlr. it num, patroalarla 
lapMJ.- 'l'eYl&tlall IHll• aramdaki U.tlllfa halle .... $nll,_ .... .......,.., 

Tevkif eclllealerlD U'UIDda tllr
dlnln çek olclafa 88yleni1or • 

Bu d8plnceler Ahmet Refide 
·ı·•- tti... h. . • tellpda acem11• e ıı...,m 

z..,•. 15 
yolca. 1'8 ldlo puta, 180 ldlo eoa 
Ue Rlo - ela Jme~ ..... .._. 
•• Zeplia. ilk ..... ...k. .... .. 
tı.ru. lannua .,.,..,... -
Laç lfaretlnl tqlyor. E,ıGle lsa 
onda kalacaktır. 

Fr•nm T.,,•recu.ı 
1W1fak, 8 - Kanada•nın taılıi -

-hlll _,........_biri, Fr..- .,,,._ 
..teclle_. Kod• ile RD•'aia ....... 
uat ile tı25 te Sabi adua tberWe 
.ariUdGklerini JUIJOr. 

DlnklJerin Bom anı 
JP.ab! Roman 

veriyordu. )laamafih nihayet o 
vazifesini yapmıf, memleketi aley
hinde eline geçen ba vesikadan 
hnkiimetini haberdar etmifti. 

Ytıbek palmiyeler araıaada 
mini mİDİ. çiçek ve bill6rla dolu 
bir masa. 

Ahmet Refidin burada bir ak· 
pm yemek yimtk hiç batırma 
gelmemifti. 
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Halbuki memleketi aleyhinde 
..... lanan ba politika OJUalarma 
bialne kalmak imklm pkta. 

Ahmet Retit melda'na oJmma
.. aıDI fQh in ..... wmli

Fakat • _...... llilldalarmm 
•etini alda. 

ı.h.-w lııiWtiılti.il..ıirlL ...... a._ ....... _ 

.............. -
llu WrMJ;• ....... ,. sftt1. 

&ld- llnaa,.. .... Dl
.......... Se&r .. ,.. Bat
katibi lkdl. Valyetl 1aeJecan1a 
ulatbktaa - ....,. ettiji 
PIU'Plan olmcla. s.la•ll• kencl
aini bekler- .-ç Wr Pariali 
~dının sohbetini pciktirmemek 
•• b.ıfkAtip w. ... lrMti. s.... . • d - .... .,.. 
,_ sibi W.erek ııM ulı 

- Ttıllf ediıa am elıai;m, ... ..,.. •= ıd hra tlalW 

miyet vermeyiniz. lpnize balamz. 
Ahmet Refit ainirlenmifl'i • 

Slylemek, mimk•ı• etmek. ifin 
declkoclP olmaclajmı anlatmak 
11te•. Fakat ......... IAka,t, 
....,.-. mubbeleli brpnnda 

-- eclı•••· yerini ....... his',,. .................. 

Matbaaya döndftiil zaman 
daha sakindi. 

Gtetta tam alb buçukta ga• 
zetenin beldeme salonunda idi. · 

Beraber çıkblar. 
Genç lmm bindiii tabi bek· 

lipnlu. 
OtomaWle p.lerkea 1m1Ç 

im -alclll: 
~ Ba ......... iti'-- .. 

..anm.m .... DectL Artık iti-
raz etmeden beal takip edeeek-
aİll. 

- Ne ..,,... itiraz ettim idi 
_ Çok •rikaia. T .. elddtr ....... 
Şofer pteceil Jerl enekten 

~ Paria .. m kalabalık 
caddelerinden dolqa ·dolaşa on-
lan Eyfel kalesinin öniine kadar 
getirdi. Durdu. . 

Ahmet R.tit ıtiliiyordu: 
- DIDJ81DD •rkezine ıel

dikl 
Gıet&a Eyfel kul-inin ldiçlk 

lalrantJd• balaM• katuula bal-

--- ......... !!:!':? Wr lobatada -- 1Mb•m1tı .... __ 111-ıa. 

Yetil yapraklar ommlanm ok
fU)'OI', ymmuya baflaya lflklarile 
blltOn Paril flzlerinin ininde 
panorama gibi glr&nOyordu. 

Masa o kadar kllçtlktll karp 
kup obırduldan zaman dizleri 
birbimi buluverdi. 

Ata.et Reşit çok hlrmet et
tiji ıenç km incitmemek i~ Di
tiyatla hareket ediyorcla. KO~I 
içmeje bqlacblar. 

- lçkileriaiz, , ....... 
bep b-im tertibim. Ne llılw-

RDl - içecek, •• ~ -
içecelaiaia. 

- Ha,t.ayl 
- o laalde .... 
- içelim. 
Yuvarlak, ayakla iki glhntlş 

kadehin birbirine dokunmaamdan 
çıkan JUmnfRk, 1Mc:leal bir ıea 

d~s d •• - aa etinize. 
- Saadetimi-. 
Minimini mua111n Ozerindeki 

s&Der karanfiller n beıonyalar 
aruuacla bdelller bile zor J• 

1..ıc ,........_ , ...... 

1 ( Göniil işleri ] 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

AnllllJada A M. A iL Beye: 
Kız da sizi aeviyor, IİzİDle 

eYlenmflJe de ru1 glrlDlror• 

-1111ı.ıuza eenp ~---• 
pyet tabiidir. N9ıbayet bir hoca-
dır, bir erkejin elillle Yeaika Yer
.. • l>u erkek canclaa 
leYCtiii biri.t dahi olaal m mek
bıba ona detil aileaine y•••"'
mz, bnclllline de ......... n-
ncekunls Omuı adreaiai babaak 
da o bdar ıGç olm- ıerelmr. 
Her halde ailai ona mavafaka

-.cak 

içiD ,,., ' 1 Amullii 
Dizi hitiakcQıa '.w .. ,1111 
claba maNll * --. 

* Aııbıada Bicna .._. 

Ba pnç ,.. ..... ....,. 
mi aklmıza ıetiri~w? 
Majl6biyeti kabal .... ..... 
birdenbire harp Afmdaa çekil-
mek iatiyonmmz? Eneli bca
mzı ne çekmek, om ba ... b
dmlara pmekten menetmek içia 
ilam olan feYleri Japm& 
Bir bdm. ne bW pp 
km oluna olsun. •bil .me " 
kencliaine bailayabilr. Eftiıll .. 
,..... allracaat .. h Nnma .... , " ... _. ..... ~ 

• • 
la. L -.,.: 

Knp,a •"'- hthmır nıs. 
ICa p»adduldam ..... terbi,. 
ikbml ........ ,........ .... 
lanablllr. Zamala GDB ha ta
biatmı cletltllrmek MDln Yaziha. 
... Bam ~ ima ym JOlda 
lmümak doin olmaz. 

HANIMTEYZE 

rilen maada afak gllmlf Jrot.a 
içinde Fransan•• meşlıar D'ujoa 
prabı, lanDızı bqlanm keten 
havlularda çıkarmıf onlan aey
rediyordu. Şimdi ıenç kız çocak
luia, memleketine ait habralan
m anlatıyor. Ahmet Refit dik
katle dinliyordu. 

O kadar yalanlardıki bqlan
DI ancak ince billir vazodan ytık
aelen karanfiller, ,nDer ayın
yordu. 

Gretta bu akı•m çok •et' .. 

liydl. ~ memleketleri ahalisine 
•oh-.. bir kellik " ditlerincl• 
•lllp pçea .._.... Fn._. -....,an1u. 

KacleWerinl her temu ettirifte: 
- Çok teoekklir ederim Reeit 

c1Jerc1a. Beni hu ıecemde yalna 
bırakmadın. Bu gece annemle 
babam da benim terefime içecek
ler. Onlardan bap ild telınf 
aldım. 

Ahmet Reşit ecnebilerin .ne 
hayabndaki bu ada ~lanıılan
na 11pta edi1ordu. Çoculdanm 
hayata atan an•lar ve babalar 
muhabbetlerini, bu temiz kan •• 
ı&nlll bağlanm tazelemek içia 
ne umimt fırsatlar baluyorlarch. 

Ve ıenç im çantuım kaftfbr
c:lı. Anneaile babumm Jen1 çe
.............. ı lnu ,.._ .... 

tA..+ı· -· 



Sinema Dünyasından Haberler 

Komik Lui Muharrirlik 
Y apmıya Başladı 

Meşhur Maks Kardeşler "ördek Çor
bası,, isminde Bir Film Çevirecekler 

Fran••tl• ,.tıı•n ,Bzel 
Holivutta yakında "F evkali

delikler memleketi., isminde yeni 
. bir film çevrilmiye baflanacaktır. 

Çok müthiş hidiseleri canlandır· 
mak maksadile yapılacak olan bu 
film Amerikanın genç rejisörlerin
den Norman Mac Leod tarafın
dan çevrilecektir. Filmde baş 
rolleri oynayacak olan yıldız he
nüz kat'i şekilde seçilmemiştir. 
Fakat maruf yıldızlardan Çerles 
Rügles ile Aliso~ Skipvord'ın 
isimleri geçmektedir. Ancak şu da 
var ki filmin idaresinin Norman 
Mac "Leod'a verilmesi, diğer reji
sörlerin hayli canını sıkmıştır. 

Çünkü bu adam henüz pek 
gençtir ve öteki rejisörler kendi 
haklarının göz göre göre yenil
mesine razı olamıyacaklarını söy
lemektedirler. Bununla beraber 
kumpanya bu hususta verdiği 
karan değişciremiyeceğini söyle
miştir. Film yaz tatilini müteakıp 
derhal çevrilecektir. Bu yeni 
eser için meşhur bestekarlar ta
rafından şarkılar bestelenmiştir. 

lf Geçen sene şehrimizi de 
ziyaret etmiş olan en meşhur 
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rejiıörlerden Sesil dö Mil " Dört 
korkaklar ., isminde yeni bir 
filim çevirmek için şimdiden ha
zırlıklarına başlamışbr. Güzel 
yıldız Klodet Kolber bu filimde 
baş rolü ifa edecek, ayni zamanda 
yeni yıldızlardan Mari Bolandda 
mühim rollerden birini deruhte 
edecektir. Bu filmin en · mühim 
kısımlan Asya ormanlarının kor
kunç manzaraları arasında geçe
cektir. 

lf.. Holivudun dört komik kar
deşleri vardır. Bu sayfada Maks 
kardeşlerden 2eçen.lerde de bab-

ı 

••IJ1dcrdc11 Vere Koren 
aetmiJ, hatta " Son Poıta ., n~a 
bu dört komik kardeşler tarafuı
lıediye edilen resmi de koymuıtuk • 

Makı biraderler fimdi 
yepyeni ve çok komik bir filim 
çevirmek için hazırlanmaktadır
lar. "Ördek Çorbası,, umi veri .. 
len bu filimden sonra Makı kar
deşler alb ay kadar Amerikanın 
en bilyük tiyatrolarından birinde 
sahne artistliği yapacaklar, sonra 
tekrar sinemaya döneceklerdir. 

"" Güzel yıldızlardan Katlen 
BUrke'yi tanıyorsunuz. Bu cici 
kız meşhur Amerika muharrir
lerinden birinin son eserlerinden 
birini filme almak için bir muka
vele imzalamışbr. Güzel Katle-
n'in sesi çok güzeldir. Bu filimde 
muvaffak olduğu takdirde, men
sup olduğu kumpanya ile üç se
nelik bir mukavele imzalıya-
caktır. 

lf Kahkahalar kıral Haralt 
Loyl {Lui) son zamanlamlarda 
ıenaryo yazmak hevesine kapıl· 
mıı ve ilk senaryosunu yazarak 
filim kumpaqyalarına vermiştir. 
Senaryoyu tetkik eden kumpan· 
yalardan biri bunu çok güzel bul-

, muı ve filme almıya karar ver
mittir. Garibi şudurki Luinin yap
biı bu ilk senaryo fakir bir aile
nin acıklı macerasını tasvir eden 
atlatıcı bir eserdir. 

Kay Fransi 
Amerikanın en cici yıldızla· 

rından Kay F ransi bir sene son
ra sinemadan çekilmiye, evlene
rek kendi aleminde yaşamıya 
karar vermiştir. Fakat dolgun 
bir mukavele imzalamak fırsatını 
bulduğu takdirde bu 'karannı bir 
mOddet için tehir edecektir. 

jBenita Hum 
Bi•ikletten 
Hiç lnmiqor 

Benita Hum yeni yıldtzların 
hakikaten güzellerindendir. Benita 
bisiklete binmeyi çok sever , 
hatta o kadar ki bisikleti oto
mobile tercih eder. Güzel Benita 
hergün stüdyoya bisikletle fider 
gelir ve boş zamanlarında da 
bisiklet ile günde altmış kilomet
relik bir mesafe alır. Bu gtiZel 
kızcağız hafif bir soğuk alkınlığı 
geçirdiği için geçenlerde Holivut
ta yapılan bisiklet müsabakaama 
iftirak edememiıtir. Bununla be
raber yeni bir müsabaka daha 
yapıldıiı takdirde Benita da 
iftirak edecektir. Esasen herkes 
birinciliii kendisinin kazanaca· 
iuıı ı6ylemektededir. 

Brigit Helm 
Güzel Yıldız Fena Halde 

Hasta Oldu 
Sarışın Alman yıldızı Brigit 

Helm fena halde hastalanmıştır. 
Birkaç gündenberi evinden dışa
rıya çıkmamakta, yatakta yat· 
maktadır. Doktorlar hastalığı 
karaciğer ıancısı olarak teşl:µs 
etmişlerdir. Bu hastalık yüzUnden 
güzel yıl<lızın Almanca ve Fran· 
ıızca olarak çevirmekte bulun
duğu "Allahaısmarladık., ismindeki 
film yarıda kalmıştır. 

. Qoktorların ıöylediklerine b~ ..... 
kılarsa hastalığın geçmesi ve 
yıldızın da tamamen kendisine 
gelebilmesi için uzunca bir müd
det lizımdır. Bu müddet ilç ile 

, beş ay arasındadır. Halbuki bu 
filmin mukavele mucibince önil
müıdeki kış mevsimine yetiştiril
mesi lazım gelmektedir. işte bu 
yüzden ortada çapraşık bir vazi
yet hasıl olmuştur. 

Rene Kler Berlinde 
Eski yıldulardan Rene Kler 

elyevm Berlinde bulunmaktadır. 
Bir Alman kumpanyasile iki filim 
çevirmek üzere bir mukavele 
imza etmiıtir. 

Ağustos 

Holivut Mektupları 

Amerikada Üç Yıldız 
Daha Parladı 

Yeni Yıldızlardan Frans Müller 
Henüz On Yedi Yaşındadır 

Holivut (Hususi) - Sinema 
faaliyeti bir ay kadar sonra baş· 
layacak demektir. Kumpanyalar 
bir taraftan iktısadi buhran kar-• 
tısında tasarruf kaidelerine riayet 
ederken diğer taraftan da yeni 
filimler için ıimdiden hazırlan
mıya baılamışlar, hatta bu filim
lerin hangi yıldızlar tarafından 
çevrileceğini de tesbit etmişler
dir. Eskiden meşhur yıldızlar dur
madan filim çevirirlerdi. Artık 
iş değiımiş gibidir. Çünkü sine
ma kumpanyalarından etekler 
dolusu, hayır kasalar dolusu, 
para alan eski meşhurların 
yerini yeni ciciler alıyorlar. 

Burada heray hiç olmaz.
ıa iki yeni yıldızın doğduğu· 
na ıahit oluyoruz. Bu ay içinde 
ise beyaz perdede üç yeni yıldız 
daha parladı. Bunların ikisi kız, 
biri de erkektir. Kızlardan biri 
Frans Fiiller isminde cici bici 
bir güzeldir. Henüz on yedi ya
ıındadır ve yüzde yüz Amerika
lıdır. 

Franı Füller hayata ablalı 
bealiı; iki sene olmuştur. On beş 
yaşında iken Nevyorktaki büyük 
tiyatrolardan birine dansöz olarak 
Jirmif, fakat hem oyunlan, hem 
de aeai çok beğenildiği için ai.ne
ma direktorlannın gözlerini ka
maıtırmlthr. Beş senelik bir mu .. 

kavele imzalayan bu yeni yıldız ilk 
olarak Gari Kuper ile "Krizalis,. 
isminde bir film çevirecek, bun
dan sonra da joy Raft ile yeni 
başlıyan bir filmde baş rolii oy· 
nayacaktır. 

Yeni yıldızlardan ikincisi de 
Evlin Venabl ismini taşımaktad-r. 
Bu kız da su kablmamış bir Ameri• 
kan çocuğudur ve daha on sekiz 
yaşına yeni basmışıır. Meşhur bir 
Fransız muharririnin en büyük 
eaerlerinden biri olan 11Sirano., ' 
piyesinin baş rolünü oynamak üze
re bir mukavele imzalamıştır. Bu 
filmden sonra üç senelik bir mu• 
kavele daha imzalıyacaktır. Evlin 
Venabl- ikinci mukaveleyi imza 
ettikten ıonra Dorotea Veyk ile 
birlikte "Ninni., isminde bir film 
daha çevirecektir. 

Yeni parlıyan erkek yıldızın 
ismi Bing Krozbi dir. Krozbl 
Amerikada gerek sahnelerde, ge. 
rekse stüdyolardaki erkekler ara• 
sında sesinin güzelliğile pek bü
yük bir şöhret bulmuştur. Sene
nin alb ayında tiyatrolarda ça• 
hşır, geri kalan alb ayda da her 
akşam radyolarda billür gibi se• 
ıile tarkı ıöylerdi. Nihayet zen• 
gin bir mukavele imzalamak ıue 
retile ai.nemaya intiaabetmiftir. 
Yakında ilk filmini çevirmeğe 
baılıyacaktır. 

Jan Harlov'un Omuzları 

Geçenlerde bir münasebetle Holi•utta makyaj yapanların çok 
para kaz.andıklanm yumııtık. lıte bu resimde ıöıilyorsu:DUZ ı 
Gnzel yıldız Jan Harlov meıhuJ' makyajcılardan blriaine om11· 
zunu uzatmış, makyaj yapbrıyor. Makyaj yapao adam ~el 
yıldızın koluna ve omuzuna mavi ıeukte bir krem llrme~. 
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Afacanı bir aralık aofraya 
almazlardı.. Ona ayn bir yerde 
yemek verirlerdi.. Annesi ek
aeriya: 

- Bıyıkların çıkmadan ba
banla yemek yiyemezsin 1 diyordu 
Afacan günlerce bıyıklannın çık
masım bekledi.. Fakat ne gelen 

. vardı, ne de giden. •• 

Bir gtin ayn bir odada yemek 
yerken, evin kedisi mestao geldi, 
karşısına dikilek yemek beklemi

ye başladı Afacan kızmışb: 

- Hadi git, dedi; senin bı
yıklann var. Git babamla yemek 

ye! ••• 

SON POT SA 

- Aman Afacan çok hızh gidiyoruz, şimdi de~p batacağız, balıklara yem olacağız r •• 
- Korkma canım, demin buralarda ilci yelkenli battı, bahklann hepsinin kamı toktur 1 .• 

' +~~~acaklı 
Afacan surab bir kant eYe 

geldi. Hasan Bey merak etti 
Hrdu: 

- Ne o. ıuratm bir kanf ... 
aılmışl .• 

. . . 
- Söyle bakayım ne var? .. 
Afacan ldisktbı, kilakün ceyap 

verdi: 

- Hani bizden y&z elli lira 
alacağı olan bakkal yokmu?. 

- Eeeee? 
- Hasta idi? .. 
- Ôlmüşmü? 
- Hayır babacığım, hayır .. 

Eyilqmif .• Sokakta gördiim •• 
- l l? ? .. 

J 
Afacanın Masalları ı SICAKLAR 1 l Afacanın Hikayeleri 

1 : 
TUFAN 

Buz olsa insan erir, 
Buram buram ter çeker, 
Bey Allahım elverir, 
Günün sıcaklanndan ..• 

UYKU 
ftiyar bir nine bizim çocuk· 

lara ıu masalı anlatb: 
Evvel zaman içinde insanlar 

bir aralık çok fena olmuşlardı •• 
çoluk, çocuk, ihtiyar, kadın alla
hın biiyüklüğilne inanmıyor, Al
lah babanın olmadığım söyliyor
lardı •• 

- Git oradan bunak! diye 
eğleniyorlardı •• 

Nihayet Allah baba, dayana
madı, birgün Nuh babayı yüksek 
bir dağ tepesine çağırdı ve de
diki: 

- insanlar çok fena oldu.. her 
fena insan mutlaka cezalandın· 
hr.. ben de bu fena insanlar ıçm 
btiyük bir ceza dütündüm.. hay· 
eli Nuh baba, sen git biiyük bir 
ıemi yap.. içine her mahluktan 
ikiıer tane al, hazırlan •• 

Nuh baba gtınlerce uğraşarak 
btiyük bir gemi yapb.. . 

Ve sonra fena insanlara nasihat 
etti.. Allahın gadabm• u;ray~
caklarını söyledi. ~un18!'dan hır 
kısmı gemiye geldi, bır kısmı 
yine onunla alay ederek dışarıda 
kaldı.. Nuh baba bütün hayv~
lardan, aslandan, kaplandan, ~o
pek:ten ikişer taoe aldı gemıye 
getirdi. . 

Nihayet hepsi . bir ~~ gemıye 
kapandıkları v~ıt. JJ?Uthi~ bulut
lar geldi, delı gLhı. yagmurlar 
yağmıya başladı.. bırkaç. saat 
içinde bütün topraklar su ile ka
panmıştı.. dereler taşmış, ovalar 
göl haline gelmişti. 

Yağmur, sel, fırtına günlerce 
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- Y ooo, ben bu kirli bıçakla senden 
peynir almam •• 

- Almaz mıaınf. Fakat ben oimdi 
bu ltioakla iabun keıtim • ,Maoaa 4 

devam etti.. Bütün insanlar bo
ğuldular .• 

Afacan faŞb : 
- Blitün insanlar boguldular 

mı Hamm nine ?. 
- Bütün insanlar boğuldular 
Afaca aptal aptal ihtiyar 

kadının yilzüne baktı : 
- Amma, sen nasıl kurtul

dun hanımnine? •. 
Cingöz de birdenl>ire sordu: 
- Tabii balıklara birıey ol

mamışbr değil mi hammnine?. 

Deniz 

* Kışın: "Gelsin yaz!,, deriz, 
Yazın rüzgar bekleriz, 
"Ah 1 d . " 1 d su.,, enz su.,, en.., 
Günün eıcaklannda .. 

* Ne koşulur, oynanır, 
'.Ne de insan uzanır, 
Hava kurşundur sanır .• 
Günün sıcaklarında.. 

"" Denize dalmalıyız, 
Günlerce blmalıy1z, 
~.yok -~da.başka, 
Güniııı Dua&.UU'W .. 

Afacan 

Afacan tuhaf bir çocuktur. 
Uyumağı çok sever.. bazı aabah· 
)ar saat 1 O da, 11 de bile kalka
maz.. buna siz isterseniz, " Tem
bellik! , , te diyebilirsiniz. 

Hele mektep olduğu günler 
Afacan bir türlü g6zlerini aça
maz, uyanamaz, bırakSalar, bUttin 
gün horul horul uyur. 

Bir ıabab Afacan yine böyle 
uzun uykulardan biriae clalmıfta. 

Babası geldi, omuzlarmdan 
tuttu: 

Baston 
Afacan denizi çok sever.. Fakat bir türlü evden Jcurtu .. 

hıp ta denize giremez.. zaten yüzdüğü zamanlar hep ba
basından gizlidir .. Bazan annesi onu kolundan ~' Sa~ 
yadaki ahpaplara giderler.. Bu ahpaplann evlen de demz 

Hasan Bey Afacana nasihat etmioti: 
- Eve misafir gelirse, mutlaka ellerinden butonlarım 

kenanndadır. . b b d • 
Afacan geçen cuma babaaile, annesıle era er emz 

kenanna gittiler.. . balık 
Çocuklar durmadan yüzüyorlar, kaya üstlenn~enJ. -

lama, arkaüstü denize atlıyorlardı Afacanın yuregı yanı
yordu.. Bir türlü cesaret edip te babasından izin 
koparamıyordu.. . . .. .. 

Çocuklar işı azıtmışlar, sular ıç~nde kopukler çık~~ 
bağnşıp, lastik top oynuyorlardı .• Nıhayet Afacan denn bır 
iç çekerek babasına döndü: 

- Babacığım, denize gireyim mi? 
Hasan Bey ciddi ciddi başını salladı: 

al ayıp olur. 
- Alma.dan içeriye bırakmayayım mı babd. 
- Sakın bırakma ha... E mi? 
Birgün eve genç bir misafir geldi.. Afacan kapıda 

bekliyorda.. Adamın elinde buton göremeyince birdenbire 
sordu: 

- Hani senin bastonun efendiamcaf 
- Ne bastonu?. 
- Basbayağı baston. 
-Yok .. 
Afacan adamı kolundan tuttu, kapıya doğru itti: 
- Öyle ise git bastonunu al da gel.. Babam bana 

-Kalk bakalım, bu ne ayku?. 
Ôğle oluyor... Hill erken kalk· 
mıya alışmadm mı? 

- Biraz daha uyuyayım ba· 
bacığım .. ne olursun? 

- Kalk bakayım •• öyle ..,. 
yok •• haydi. 

Hasan Bey Afacanın kolundan 
bacağından tuttu, yataktan kal· 
dırdı. Afacan terliklerini giyerken 
Hasan Bey onu bir kenara çekti: 

- Dnnyacla erken kalkmak 
kadar fayclah bir feJ yoktur. 
Bak ben aana bir hikiye anlata• 
yım da, aklında kalam: ~ 

Bir giin, bir adam uykudan 
çok erken UJIUUDlf, gİyİnmİf ve 
aokağa çıkmıt.. tam aokağıa 
k6teaine g~diği zaman bir de ne 
g_6rstbı?. Yerde bir torba albnl 
Tabii adamcağız hemen zengn; 
oluvermif ••• 

· Gördlin mll erken kalkamama 
faydaaım.. ıen de böyle erken 
~karsan bir gtin o adam gibi 
bır torba albn bulursun?. , 

Afacan aordu: 
- O adam acaba saat kaçta 

kalkmışbr baba? 
_J - Her halde sabah saat 
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- Hayır .. yüzme öğrenmeden girilmez .•• öyle tembih etti. 

Çarpmış ı Afacan kıs kıs güldü: 
Afacan Kafası şişmişti. Hanım- Hammteyze avaz avaz bağı- - Her halde, dedi.. torbayı 

teyze gördü: rıyordu: düşüren ondan çok erken kalk-
- Ne o?. Gel bakayım bu- - Afacan, hınzır Afacan!. mış olacak!.. O zamanda erken 

raya .• Aaa!,. B~ s~nin kafana ~~ Neredesin?. kalkanlar fayda yerine zarar 
olmuş böyle .. Şışmış, davul gıbı görmezler mi?. - Buradayım anne!. 
olmuş.. H l ki d Afacan korkarak onune ba- - u a arın sagınm, uymu-
kıyordu. yormusun?. 

Hanımteyze sinirlenmişti: - Vallahi anneciğim,.dördünctl 
- Söyle yaramaz çocuk, ne çağınşını şimdi işittim.. · 

oldu kafana?. söyle: •• 
Afacan korka korka mınl· Oksüz 

dandı: 
- Su çarpb anne? •• 
- Su IPU çarpb ?.. Q 

nasıl aaz?.. Su çarpınca kafa 
böyle Aer nıı? •• 

- Şitu ya anneciğim.. Çtbı
ktl su şifCDİD içinde idi.. Başıma 
öyle çarpbl •• 

Cüce 

- Benim on beş bebeğim var Y 
- Oka.dar bebeği ne yapacaksın Y 
- Geçe~ gün. annem söyledi. Çok 

çocuklulara ıkram.ıye veriyorlarmış Y 

Birgiin kapıya bir clilencl ço-
cuk gelmişti.. Afacan .. aordu: 

- Senin annen, baban varım? 
- Var amma, ikisi de k6tihilm. 
- Yal. .• 
- Evet, iki de kardeşim var •• 

Zavallılar öksüz kaldılat .•. 

Neden? 
Afacan tütün içen bir çocuğa rastgeldi, şaştı: Afacana sordular: 

- Balıklar niçin konuşmazlar Afacan?. - Bu yaşta tütün mü içiyorsun?.. 
Öhh .. "hh'"I - o, o o .•. 

- Amma een cüce kalırsınY .. 
Çocuk güldü: . 
- Cüce mi kalınmt. Haydı aen de.. Baksana een fab-

rika bacalanna.. Boylan nekadar uzun .•• 

- ............. . 
- Söylesene canım.. Ne susuyoraunt Balıklar niçin 

konuşamazlar?. 
Afacan cevap verdi: 

mialı:iz~en ıizin batınızı suyun içine soksam konutabilir 
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Bakkal çırağı - Tüh, sokağın İB· 
mini bildiğim halde, numarasım unut
muşum. 

- Kolay be, evin biçimine beJr, 
bulU1'8Wıl.. 



8 Sayfa 

''Uçak,, ta Çıkan Yangından Sonra 
• 

Anadolu Şehirleri itfaiye 
Vesaiti İstiyorlar! 

Bir Fabrikanın Yanmasının Sebebi 
Yalnız Susuzluktur 

Telgraf la size bildirmif oldu
pm Jangın hidiaesi burada büyük 
bir teessür uyandırmışbr. Yangı
Dlll nasd ve nereden çıktığım şu 
Nbrlarla tafsil edeceğim. 

30-7-1933 gecesi; bahçeler 
arasındaki Hacı Gedik kumaş ve 

1 
an fabrika.sının kUmq dairesinde 
~ahşan gece amelesi saat (1.S) 
raddelerinde un dairesinden bir 
sürültü kopmaum işitmif ve biraz 
sonra ~çerelercleıa alevler çık
bğı görülmüştür. 

ve makine dairesinin üst katlan 
kimileo )'UIDlf ve zarar mik
dan tapit edilememiştir. 

Memleketlerindeki mühim bir 
t t .. . • aan a mueaeHmaın yanmaması 

için canla batla çalıp.n halk ara
auıdan iki açıkpz de, kargaşalığı 
fırsat bilerek kumq aıumaktalar 
liken yakalanmqlardır. 

Vapur 
Ücretleri 

SON POSTA 

r ' Resmini6İ Bize Göndel'inz 
.. . 

Siz~ Tahiatinizi Sögligelim 
Resminizi kupon i!e gönderlnla. 

Kupon cliğer sa.yfamısdadır 

J 

78 Polatlı'da H. Mohmet Ef.: 
(Fotoğrafının dercini istemiyor.) 
Tuttuğu işte beceriklidir. Başka· 
lanna az itimat eder, kolaylıkla 
bağlanmaz, hesabını bilir, fazla 
sarfetmez. Para ve menfaat İf'" 
lerinde açık göz davramr, aldan
mamıya dikkat eder. Eğlencelere 
karşı pek zafı yoktur. Milcadelc
ci tavnnı alırsa da iti tatbya bağ
lamayı tercih eder. 

• 74 Bakırköyilnde Bahri B.: (FotoR· 
rafının dercini istemiyor.) Sureti 
umomiyede uysaldır.Fakat hazan 
inatçı atak ve hırçın olur, 
eline geçen parayJ daha ziya
de sarfetmek ister, Gstiine başı
na. elbisesine dikkat ve itina 

Bu esnada fabrika acı bir 
düdük sesi ile yangın işareti ver
miye başlamıştır. Ayni zamanda 
tabanca sesleri çığlıklar da bu 
gürültüye karışıyordu .. biraz sonra 
biitün diğer fabrikalar da yangın 
işareti vererek halkı yangın Ola"! 

halline toplamıya muvaffak olmUf 
ve söndürülmesine gayret edil
miştir. Su tedariki güç olduğun
dan itfaiye grupunun gelme1ini 
beklemek zarureti bat göstermiş
tir. Nihayet bir fenerli çavuş ile 
Belediye itfaiyesi ilk hamlede 
yangını söndürecek gibi olmupa 
da maatteessüf suyu çabuk bite
rek su almak iç.in şehire gitmek 
mecburiyetinde kalmışlardı. Su

Dq hatlar vapur tarifesini ha- , eder, pklığı sever, suyuna gidil-
zırlamak &zere tqkil edilen ko- diği takdirde geçimsizlik yapmaz, 

misyon dnn ikinci toplanbsım fedakar ve Adak olur. • • 
yapmışbr. Bu toplantıda yolcu:lara 
ait tarife projesi azBlara tevzi 75 Çeşme'd" H. Avni Ef.: (Fotoğ-
edilmiştir. rafının dercini istemiyor.) Mes•u-

Komiayon azalarından her biri liyet ve vazife bahsinde usul ve 
tarifeler üzerinde ayn ayrı tetki- nizamdan aynlmak ve kendi ba-
kat yapacak ve noktai nazarlannı şına iş görmek istemez, madun-
komisyona bildireceklerdir. Bu lanna karşı disiplinde şiddete 
noktai nazarlar etrafında mütea- mütemayildir. Amirlerine karşı 
kıp içtimalarda müzakereler ola- muti ve hGrmetkir davranır. iti• 
cakbr. Yiyecek, içecek eşyasına mat ve teveccühlerini kazanır. 
ait taııma ücretlerinin tenzili et- • 
rafında kuvvetli bir cereyan var
dır. Tenzilabn halkı memnun ede
cek derecede olacağı söylen· 
mektedir. 

yun ve itfaiye teşkilabnın noksan- r---~~!!!!!!!9!!!!!~~-=~~- !'!m!! ... ~ 
hğı yüzünden yangın için çalışan := TA KV J M == 
Ade halk olmuştur. Fakat ne GUn PAZARTESi Hmr 
çare ki yangın sllratle iler)emiye 31 7 AÖUSTOS 033 94 - -n makine dairesini de sarmıya Arabt Rumt 
batlamışhr. J5 ReblUlalur 1352 125 • Temmus • 134a 

Bu esnada yetişen Uşak fab
rikası etf aiye gurupu ile birlikte 
ç.alışmıya başlıyan halle büyük bir 
ıayret sarfederek yangını söndür
müşlerdir. Fabrikanın un dairesi 

Yalm Eunt "•Ht1 Vakit Eaal VaHtl , 
ıx- :::::p;:. -=-== c::=m:z= a::m 
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Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 pazartesi 
günü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat bankalarında 
bir imtihan açılacaktır. imtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz 
edenlerden " 6 ,. müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye ,, veya " Yüksek 
lktısat ve Ticaret » mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmalan lazımdır. Müfettiş namzetlerine '' 140 ,, lira maaş 
verilir. İmtihan programına ve sair şartlan havi matbualar: Ankara, 
İstanbul, ve İzmir Ziraat bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikalan bir mektupla 
Ankarada Ziraat Bankası teftiş hey' eti müdürlüğüne 
10/8/933 günü akşamına kadar göndermek veya binat 
1Uretile muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

. 

beraber 
nihayet 
vermel< 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 numaralı Madeni Ufaklık para kanununa temk.: 81llk olma

yan ve ayar1arile nizami vezinleri tam bulunan eski gümGt pualanlN 
ileride tedavül kıymeti tefedildiği zaman hallwa mutaz;arrır olmama.eı için. 

Devlet alacal<lan mukabilinde bir mecidiye 37 kurut heaabile kabulü 
takarrür ettirilmit ve bu hususta malsandıklanna tebligat yapılmııtır. 

2 -Cumhuriyet Merkez. Bankasınca da beher on gram meakuk ve gayri 

meskük halis giimüt 19 kunı4tan satın alınacakbr. "366ln 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
200 Kilo Pamuk ipliği 
200 Paket Makipe ipliği 12124 Numaralı 

Nev'i ve miktarlan yukanda yazılı pamuk ipliği ile Makine 
ipliğı aatm alınacaktır. Taliplerin nümuneleri gördükten sonra 
pazarlığa ittirak etmek llzere % 7 .S teminatlarını hamilen 15/8/933 
ulı günü saat 16 da Galatada Alım. Sabm komisyonuna müra-
caatlan. "3856., 

. 
79 Eskişehir' de B. N. Hı.: (Fo-
toğrafının dercini istemiyor.) Za· 
rif ve sevimlidir. Arkadaşlarile 
mücadele yapmaz, nazik ve mah .. 
cup bir eda ile, ellerini uğu§tura• 
rak ve sık sık af talep ederek 
konuşur. • 64 Pulatlı'da Muzaffer H. (Fotoğ-
rafının dercini i~tcmiyor .) Samimi 
ve uysaldır. Süsü, zarafeti çok 
sever. muamelesinde hile, riya ve 
şeytanet yoktur, olduğu gibi gö
rüntır, çabuk müteessir olur gtı

cenir ve barışır:. Kendisinden ta
lep edilen menfaatlerini esirge
mez1 fiil ve hareketlerinde sade
lik vardır • • 71 Nedret H. (Fotoğrafının derci· 
ni istemiyor.) Şen ve kibar ta
vırlıdır. Elbisesine, tuvalete itina 
eder, giydiği şeyleri yakıştırmak 
ıster, ve temiz giyinir. Ev işlerile 
yorolmıya tahammül edemez, di
lediği gibi yaşamak ve hususi
yetleri hakkında başkalarına he
sap vermek istemez. 

• 51 İsmail Safa B.: (Fotoğrafının 
dercini istemiyor.) Ağır başlı ve 
hassastır. Tavru hareketleri ma
nalı ve kapalıdır. Daha ziyade 
elemli ve kederli bulunur. Dert
leşmek ihtiyacını duyar. Bir me
sele hakkında çabuk karar ver
mez. Mu~eluinde liübali dav
ranmaz. 

• 24 Ayancıkta M. H. B.: Sert ve 
keskin bakışlıdır. Bqkalanna min.. 
net etmiye gururu manidir. Bir 
i~te baş olarak çalışmakta muvaf
fak olur. Çabuk alınır ve izzeti nefis 
mesdesi yapabilir. Temizliği ve 
intizamı sever ve elbiselerine dik
kat ve itina eder. 

• 63 Fabrcttin Ef. (/otoğrafının der-
emi istemi}or.) Açık göz ve de
lik kulaktır. Havadisleri evveli 
o duyar ve nakle çalışır. etrafına 
karşı mütecessis davranır, herke
sin hususiyetleri baklanda az çok 
malimata abiptir. 

Üniversitede Son Vaziyet 

Ecnebi Profesörlerden 
Bir Kısmı Yola Çıktılar 

, 
( Baftarah 1 inci sayfada ) 1 Mumalley, 931 Hneainde Fraua 

fesarOdDr. Nobel mlikAfatüıı ka• Hava nezareti tarahndan Paris, Ulle, 
zanmışbr. Fizik enstitüsünfuı ikin- Marseille. Toulouae. Nice de "lııatitüt 
ci müdürüdü1'. des Fluidea ,, talebeleri arasında ter• 

Rihart Kurant - Götingen tip edilmit milaabakaya hocaa 
Üniversitesinde riya7.İyat profe- profesör J. Kampe de Feret'nin tepiki 
söriidür. Meşhur Alman riyaziye- üz.erine ve nrf derece almak makaa-
cisi Kaosun kürsüsthıUn bugünkü dile airmiı. ve birincilği kazanmlfbr. 
hocasıdır. Ahmet Ratip Bey, Lille Fen Fa-

BreaJay - hayvanat ilimle- kültesind6 müderris Mösyö Kampe-
rindendir. nin ailevi bir sebep dolayulle 

Tan Haiser - meşhur dahi- l'aybubeti esnasında vekilet etmek 
liye mutahauısı ve profcsörlldür. 'H konferanalar •ermek vazif..Uo 

Profesör doktor Schwartz - memur edilmiıtir. 
on bir seneden beri F rankfurt 930 da Nancy elektroteknik ula-
A. M. Üniversitesinde docent tanbtına ayda 900 frank maatla ta

yin edilmek gibi müıtema bir teldfflo 
umumi emrazı teırihi marazi karfJlaımıfbr. 
profesörüdür. Ahmet Ratıp Beyin aldıj'ı diplo-

Profesör doktor Ruolf Niuen malar " sertifikalar fUnlardır: 
Berlin Ouiversitesinde profe- Elelrtromekanlk Enatitüü mll-
sördilr. hendia diploması. 
Yeni Profesör Muavlnlerl Umumi riyaziye aertifikaal. Rlyad 

Üniversiteye yeni giren profesör mihanilt. Umumi fizik. Mecanique dea 
muavinlerinin bazılannm ilmi hü- fluidea: Aerodinamik ve bidrodiaa 
viyetıerinl apj'ıya yazıyoruz.: mik. Yüksek riyazi tahlil. T atbild 

Ali Riza Beg - Fiziki kimya. makina. 
(Montpellier) Bugiln Ratip Bey luzud mayilerin 

Ali Rizt Bey, MontpelHer Onl,.er- bir iativ,ane euafuıda akmuana ml-
•itesinde tahsilini ikmal etmiftir. Ali taallik mühim nazari muadelitı rlyui 
Riza Be_y profeaörleri tarafından çok üz;erine doktorasını haz.ırlamaktachr. 
takdir. ve afağıda yazılı olan serti- T alısln Rüştü B•g { Kimya: 
fikaları almııtır: Liyon Üniversitesinde ) 

Kimyager mühendis dlplomuı. İstanbul Darülfünununda tahsilini 
Umumi riyaziye. Umumi kimya. Umu- ikmal ettikten sonra Lyon Oniveraite
mt Fizik. Tatbiki kimya. Fiziki kimya. sine giderek orada umumi kimya ıertifl· 

Ahmet Ralip B•g - Riyazi kasını almıf, bilihara profea6r Cril'-
Mibanik. - Nancy ve Lille Üniver- nardin yananda çalışarak ve bir tea 
sitelerinden mezun olmuştur. hazarhyarak doktorasıoı yapmlfbr. 

Ahmet Ratip Bey. 1926 ıeneainde Halim Nüzhet s., ( Sınai 
bakaloreasını birinci olarak verdikten kimya: Liyon Üniversitesinde ) 
ıonra. Nancy Elektromekanik Enstl- Franıanın Lyon ıehrindeki sınai 
tüsünün müsabakaaını birincilikl~ kimya y(lluek mektebine müsabaka 
ıkazanmıfbr. Bu enstitüyü takip et- ile 1ıirmit ve mektebin çok iyi bir 
melde beraber, ayni zamanda Naacy talebem olarak mGheadia ldmya.ru 
Üniversitesi umumi fizik, umumi ri- diplomatını almııbr.i 
yaziye. riyazi mihanik ve tatbiki Tahsilini ikmal ettikten ıonta bir 
makine derslerini takip etmittir. sene Marailyadakl kimya fabrikalaruıdl 

Bundan ıonra, Ahmet Ratip Bey sitaj yapmıfbr. 
Lille de aerodinamik ·.-e hidrodinamik Bir Taehlh 
ile "mecaniqua des fluidesn dersleri
ni takip etmittir. lnstilut El~ktro
tekniti birincilikle ikmal ederek, 
mühendis diplomasım almıtbr. 

Ahmet Ratip Bey, Lille Üniversite 
muallimlerinden en liyakatlisine Yeri
len mükifab kaz.anm11br. 

Gaaetelerde darOlfUnuadaa ayrılaa 

a .llderrtalula lamı arHtada bab&1111ıaa 

ı.mlal ele sördllk. Halb'81d merhum babe
mı-. :rap fakültHhade 33 .. H a8dent.18ı 
Japmıt n 932 martıaıa açUade ....... 
lubal• mlld•rrl• olarak Blmllftllr. 

Merhum mlldorrl• lımall Denlt allul 
namına Suat D.rriı 

İngiltere Silahlanıyor ! 
( Battarah 1 inci sayfada ) 

1917 de lngiliz donanmasının 
"iVfahvolmak üzere,, olduğunu 
söylemişti. 

Bu vaziyetin hükümeti hare-
kete getirdiği teyit ediliyor ve 
gelecek deniz bütçesinde kruva
zör, torpido muhribi, denizalb 
gemileri yapılması için tahsisat 
konulacaktır. Tayyare nakil ge
misi yapılmıyacakbr. Mütehassıs-
lar bunların faidesi hususunda 
şüphelidir. 

[Son Posta: Bu telgrafta ismi 
geçen amiral Celliko Umumi 

harpte lskajerakta Alman donan
ması ile lngiliz donaması aruuıda 
cereyn eden büyük deniz muha· 
rebesinde lngiliz deniz kuvvetle
rine kumanda etmişti. Bu telgraf
lann ifade ettiği müthit mana 
çok sarihtir. Amerika ve Japonya 
arasındaki deniz kuvvetleri reka-
beti, nihayet lngiliz efkin umu
miyesini de korkutmuş ve lngil
tere hükumeti deniz silihlanm 
tekviye etmiye karar vermiştir. 

işte .. Tahdidi Teslihat" dedi
ğin b6yle olur!] 

Mütehassıslar, Sigara Ve içki 
Ucuzlamalıdır, Diyorlar 

( Bqtarafı 1 had .. ifada ) 
hafaza edilmesi için depolar bu
lundurulmua tntüncWükte mü
him bir esas oldupndan mllte
bauı.alar raporlannda bundan da 
babsetmiperdir. Öğrendiğimize 
göre memleketin mUhtelif yerle
rinde (96) yeni tütfuı deposu ya
pılması için bir proje hazırlan
mıştır. Birinci sene 15 - 20, ikinci 
sene 25 - 30, üçüncü sene de ise 
40 - 45 depo yapılacaktır. Bu 
depolar tamamen asri tesisatı haiz 
olacaklardır. 

P•raaız Fld••lar 
Vekil Rana Beyin yeıai ve 

ehemmiyetli bir tuanuramı it
rendik. Memleketin muhtelif (30) 
yerinde 1Dükemmcl tütün fidanlık· 
lan tesisi dilşünülmektedir. Bara· 
larda iyi tohumlarla yetiftirileeek 
tütiln fidanlan köylülere parasız 
dağıblacak ve bu suretle tütün
lerimizin ıslahına çalışılacaktır. 

Matbuat Cemıyeti tarafından 
tertip edilen 
1933 

MATBU AT 

ALMANACI 
çıkb.. Her kitapçıda bulunur. 

.. _ .. Fiak 1 liradır. 4m_., 
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iTTİ AT VE 
Her hakkı mahfuzdur. -

·-····························· ikinci Kısım No. 106 

SON' POSTA 

IRAK 
Na•ıl dofda ? .. 

Na•ıl Yaıadı ? .. 
Nasıl Ôldl?·· 

Sayfa 9 

lstanbul Yüksek iktısat 
Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul işi 1 Eylul 933 te başlıyacak ve 30 Ey
lül 933 akşamına ·kadar sürecektir. 

2 - Kayıt işi için pazartesi, perşembe günleri sabahları saat 
ondan akşamları saat 17 ye kadar Mektep Müdürlüğüne müracaat 
oJunacakbr . • 

Fenalık Meydandadır. Bunun izalesi 
3 - Mektebin "Yüksek İktısat ve Ticaret,. kısmına: 
A - Bakaloryaya tabi tam devreli lise mezunlarile bu dere

ced~ olduğu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakaloryaya tabi ec
nebı ve akalliyet liselerinden şehadetnameli olanlar ve Ticaret 
Lisesi ile Galatasaray Lisesi Ticaret kısmı mezunları "Galatasaray,. 
Ticaret kısmı mezunlaruun bükômetçe gösterilecek mali müeuese
lerde bir sene staj görmüş olmaları şarttır. 

Cemiyetin Islahına Muallaktır 
1 1 

rünerek, asıl ve esası cemiyeti Fakat, mağdur devlet memur
larının hakkını arıyanlann başın-

da, memuriyetle ~iç alakası v bulun
mıyan ve milezzın, debbag, ha-
mamcı sıfatım taşıyan adamlann 
bulonmas· memlekette bir muha-

' H lefet kuvvetinin doğduğunu.. .. ~r 
doğan teY gibi bunun da buyu-
'ecejiai vauhan gösteriyordu. 
Nitekim, bu hadisenin Elebaş1!" 
elan adamlar, sonralan da cemı-
7ete daima muhalif kalmıfl;ar·· 
müteaddit zamanlarda, cemıyet 
aleyhinde vukua gelen hareket
lerde, daima ön ayak olmuşlardı~. 

.l.tanbulda, henüz mahdut bır 
siimreDİD dilinde dolaşan .. Fakat 
Borsada filen ortaya atılın~. mu-

laalefet, lzmirde .doğrudan do?11Y8 

cemiyetin kalpgahından dogmUf: 
ta. Me:şnıtiyetin ilin~ ert~ı 
günü, (İttihat ve Terakki Cemı-
yeti Reisi) unvanını takınan. Bu~
sab Tahir Bey ile Cemıyetın 
ilk müessisleri arasında z~~ur 
eden ihtilaf, oradaki ~alan ıkıye 

mış Tahir Beyın taraftan 
ayır .. ft 
olan zabitan ile, diğer tara a 
kalan sivil ve zabit azalar ara-
sında bir anlaşamamazlık başI:
mışb. Bir iki gün zarfında had 
bir ıekil alan bu vaziyet karşı-
aıııda hakiki cemiyetçiler bir 
tarafa çekiliverince de, meydan 
yeni cemiyetçilere ~a!nuşb.. Hal
buki bunların ekserısı, ızmır hal
'kınca tanınıyor; keudilerine hoş
nutsuzluk beslenen nazarlarla · 
bakılıyordu. Şımanklık, artbkça 
artmışb. Eski deyir_de de (ma
kamatı aliye) ye ıstinat ederek 
imtiy azh bir şekilde yaşamış 
olan bu zevat, yeni devirde ~e 
8 ni temayüzii muhafaza ed~b~
uiek için halka görünmek ısti-
yorlar ve nazan dikkati celbe-

decek icraata teşebbüs ediyorlar~. 
K dan Tevfik Paşa, azlettı-

uman ekt" 
rilmişti. Konyaya nefyedilec ı. 
Fakat, cemiyetin sa~et ve kud-

~-: Cemiyeti teşkil eden ken-reuua- · ... 
di varlıklarının korkunç salahıy~-
tini göstermek isteyenler, Tevfık 
Paşayı trene bindirdikten . sonr~ 
yolda öldürmek istemışlerdı. 
Fakat bu bedbaht kumandan, 
hedef olduğu kurşunlardan kur
tulmuş ise de kendisine mu~ad: 
der olan daha feci bir akıbetı 
görmek için olacak ki, te~ra~ 
lzmire çevrilmişti. Meşrutiyetı 
daha ciddi düsturlar ~z~rin~e 
} örütmek isteyen v~ bu _gıbı ~
çüklükleri görmek ıstemıyen agır 
başlı cemiyetçiler, bu hale ve 
daha buna benzer birtakım ah
vale tahammül edemiyerek tem
muzun on beşinci günü içtima 

= 
-~ 

Resim Tahlili Kuponu 

Tabiatioizi ögrenmek istiyorsaruz 
resminizi 5 adet kupon ile birlikte 
gönderiniz.. Ues~iniz sıra;ya 1 
tabidir ve ıade edılmez. 

.t.iın, meslek 
veya san'at 

ıt------ıı-

bulunduğu 
memleket 

Resim intişar 
edecek .mil 

Resmin kli§eai 30 kuruşluk , 
pul mukabilinde gönderilebilir. 

...ı 

Ct1J1tiget namına :J · . :~ etmig~~ 
Rıza Pa,a 

etmişler. Cemiyetin tasfiyesi lü
zumuna karar vermişlerdi. Cemiye
tin tarihinde mühim bir nokta teş
kil eden bu karar, pek uzun oldu
ğu için buraya aynen dercedemi
yeceğiz. Ancak bazı mühim 
cümlelerini naklile iktifa ede
ceğiz: 

[... Devri sabıkın amelei re-
daetinden olan bazı esafil, vak
tile Abdülhamidin idarei mcl'une
sinden nasıl müstefit olmuşlarsa, 
bu kere de taraftan hürriyet gö-

teşkil eden bir avuç erbabı ha
miyetten bir kısmının münfailen 
çekilmesinden, bir kısmının şu 
halita bakarak kiişei inziva ve 
sükunu ihtiyar eylemesinden, bir 
kısmının da safvet ve ulüvvücena
bından bilistifade birer mühim 
mevki yakalamıı. .. ] ' 

[.. . . Meşrutiyeti idarenin or
tada yalnız adı kalmışbr. Haki
kati halde ise, (eski hamam eski 
tas) darbımeseli efradı cemiyet 
arasında bile iddia olunmaktadır.] 

[ Halkın cemiyete şimdiki mer
butiyet ve teveccühü, adeta Ab
dülhamidin zulüm ve kahrından 
husule gelen havf ve ihtiraza 
müşabih bir korku eseri olduğu 
anlaşılacağından fU hal ile az 
bir zaman daha geçecek ve 
bahusus günbegün tezayüt et
mekte bulunan gayri memnunla
rın şikayetleri ihmal edilecek 
olursa,.. İttihat ve Tarak ki cemi
yetinin hükünı ve nüfuzu bütün 
bütün zail olacaktır.] 

( Arkası var ) 

B - Mülga Dariilfünun Fakültelerinden ve Yüksek mektep
lerden mezun o~nlar ile Türk üniversitesi ve Yiiksek mektepler
den naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanların evvelce gir
dikleri mekteplere her halde lise mezunu olarak kayıt edilmıf 
olma)arı şarttır. 

4 - Mektebin, "Ticaret Lisesi11 kısmıoa: 

A - Bakaloryaya tabi Ortamektep mezunlarile Ankara, iz. 
mir, Adana, Trabzon Ticaret mektepleri me:ıunlan alınacaktır. 

B - Bu kı.sma gireceklerin ya~lan on beşten aşağı vetyirmi 
birden yukan olmıyacaktır. 

5 - Mektebin "Küçük Ticaret,, Kısmına : 
ilk mektep memnlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3 üncü sınıfla

rından tasdikname ile gelecek olanlar. Bunlann yqları da 13 den 
atağı 18 den yukarı olmıyacaktır. 

6 - Kayıt ve kabul için aşağıda yaz.ılı vesikaları Müdürlüğe 
hitaben yazılacak bir iatidaya bağlamaları icap eder: 

1 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 2 - Sağlık ve 
aşı raporları, 3 - Hükiimetçe musaddak iyi hal varakası, 4 - Hü
viyet cüzdanı, 5 - Üç adet fotoğraf, 6 - Mektep idaresinden 
alınacak matbu beyannamedeki sorguların cevapları yazılacaktır."3772,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla, plan ve şartnamesi mucibince Paşababçe fabrikasına 

fıçı doldurma mahalli yapbnlacakbr. 
Taliplerin plan ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak 

etmek üzere % 7 ,5 teminatlannı hamilen 28-8-933 pazartesi günü 
saat 15 te Galatada alım, sahm komisyonuna müracaatları. "3858,, 

T~R.KiYE =:RADYO== 
7 Ağustos Pazartesi 

llRAAT 
BANKASı 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-(;DbQ 

İstanbul - 18 gramofon: Plak net· 
ri) atı , 18.30 l?r. ders ( müptedilere 
mahsucı), 19 Hikmet Riza H., 19.45 
Stüdyo saz heyeti ile Cennet H., 20.BC>ı 
Münir Nurettin B. •e arkadaştan, 21.80 
gramofon: Plak neşriyatı, 22 Anadolu 
ajansı, Borsa haberi, aaat ayarı. 

Ankara - 12.30 gramofon, 18 
Orkestra, rn alaturka saz, 20.15 ajana 
haberleri. 

Varşova - 20.10 Muhasebe 20.25 
çan ile konser, Orpheus'den 'parça, 
20.45 Rııb.burg'dan nakil, 22.55 gra
mofon. 

Pefte - 18 Piyano konseri, 19.11 
halk şarkılan, 21 musahabe, 22.10 çı
gan orkestrası , 23.05 salon orkestru 

Palermo - 21 Haber ve grarııo
fou. 2~ .4ü salon orkestrası. 

Münih - 21 Haber ve gramofon, 
21.0.J dl!us, 22.Mi salon orkestrası. 

v· '104 ,.. ıyana - - . .) 8alzburg mu iki 
salonunun 933 mti ameresi. 

Prag - l!J.30 Prag istasiyonuoun 
alma.nc rı. kı, mı , 2\.25 klarnet konse"' 
21.4:-l B üno"durı nakil. 

Bükreş - 20 .Mu-ıııhabP. 20.20 
gramofou ile s H I kı. 20.40 Had) o Oa
J'Ülfüauou, 21 salon oı kcRlrnsı, 21.45 
çıft<' pi) ano. 

Bres!au - ~O :-; ı 11 gart'tnn nakıl 
21 asker arkılun, 2::! ak anı haberien: 

8 Ağustos Sah 
, ~arş?n --:. ~L>O Halk konseri, 

2:..1.) Konser ııı devamı 23.o5 dam 
muı:ııkisi. ' 

Peşte - :!l B ir nakil, 2:?.5tı Sıg 
'k . :ı <.> musı ı sı. :.. .J.25 Opera orkestrası. 

Viyana - 20 Senfonik konser. 
21.:J5 lzui n eşriyatı ve musikile temsilj 
23.:>5 ıı 'uk ile dnn; parı · "ları. 

Milino - T orino - Floransa 
21 llıilıerler, plak. 220:J: ( Kü ili 

Marat) İı<mındtki ~lascaniyı'oio op reti 
Prag - 20, lO ~rarnmel mur.:ikisi,: 

21 ,o:; şark ı lar, :! l.~5 Zitcr aleı..l~rile 

kuo.tor konser, :! l.50 pli\.k, 2~.05 Pro 
mcııııt konseri, 23.20 Çek esl:'rleımd 
dans mu~ıkiai. 

Bükreş - 13 Haberler, pak, 1 
h ıM musikı (pliık ıle), 18 konser, 19, 
devamı, 20.25 plı k ile Homen 
ki i, 21 taganni, ~l.25 radyo ork 
rası, 22.20 radyo orkestrası. 



Givur Mehmet 
Kara Yttrek Çetesi 

Tefrika ~·o. 82 

Şırrrak Diye Bir Tokat 
Şakladı 

Mihalaviç Bir An Sallandı. Hafif Bir ' 
iniltiyle Yere Yuvarlandı 

- Hayır efendim. iminiz ofur.. 
bir ıey sormıya geldim. 
- Ne gibi? 
- Bilmem hatırlarmıaımz. Ba-
izin verdiğiniz gfin, chpn 

'*••r••ken, (bir kalpaunhk meaeleai 
nrdı amma.. Hele ıu iznini bitir, 
gel de.. Sonra konuıuruz) buyur
muftunm. 

- Evet 
- Onun hakkında biraz ma• 

itimat almak istedim. 
Hasan Bey, ciddi bir tavır 

alımı, katlarım çatınııb. Giwr 
Mehmedin bu sözleri, onu adeta 
;16pheye düşürmüştü. Gecenin bu 
vaktinde, ortada fol yok, yumurta 
1okken bir amirin katşısına çık· 
111ak, ondan iıtizabta bulunmak, 
hiraz yakışıksız hareketti. Maama
fih, Hasan Bey sert bir muamele 
Ue mukabele etmek istemedi. 
Givur Mehmedin bu sözlerinde 
herhalde bir münasebet olacatım 
tahmin etti. 

- Vallahi oğlum, sana timdi 
\ir şey söyliyemiyecepm. Yalnız 

rtada bir mesele var. Dünya 
llem, kalp para ile doldu. Sar-
1" l 'lar, el'aman çağrıyor. Devleti· 
mizin haysiyeti, ıerefi bozuluyor. 
Frenk elçileri hergiin mabeyne 
pliyor, şikayet ediyorlarDUf. Bu 
blpazanlar, s;ide buradJ değil .. 
Yaptıkları frenk altınlarım, on
lann memleketlerine de ıönde
. orlarmış.. Bunlan kim yapı· 

or? Ne:de yapabyor? Heniiz 
nlara dair belli başlı bqey 
enemedik. 

Bir rivayete- nazaraJ. Y eniköy 
taraflarmda bir Ermeni varmış; 
e yapıyormuş. Diğer bir rivayete 
söre, Galata taraflannda yine 

· Ermeni Rumlarla ortak ol
Uf·· Makineler kurmuş.. Şakır 
~ para kesiyormuş.. Likin, 
ltentiz bu rivayetlerin dibini de

te ş6yle aslını meyddana ç.ı
aramadık. Senin, böyle işleri 

yclara çıkarmakta pek mahiJ 
doğunu s6ylüyorlar. Hele şu 

)mini bitir de, paçalan 111va.. Bir 
ip ucu yakala.. Şu bahislerin 
beynini ezelim. 

- Beyim!.. Okadar beklemiye 
laacet yok. Sayenizde bu kalpa· 

elebqınl tuttum, ge-

- Tuttun, getirdin mi? •• 
- Evet efendim. 
- Nerede?. 
- iskelede.. Sandalda, mü-
de buyurursanız, birkaç ar

kaclaf alayım da, o herifle, 
iki ç&mezini huzurunuza getireyim. 
Herif biraz azıbca da ... 

Hasan Bey Gavur Mehmede 
cevap vermeden, dıtan hıykırdı: 

- Çavuş! .. 
Kapı açıldı. içeri, iri yarı lür 
ı fireli. Hasan Bey derhal 

emir vefcli: 
- Karakolcla bir tek aibetçi 

kalsın. Ne kadar nefer varsa, 
efendi ile gitsbı. Ne emir verirse 
öylece hareket edilsin. Çabuk. .• 

Koğııı, birdenbire boşandı. GI· 
vur Mehmet, bu kadar telişı fazla 
buldup için bunlardan ancak iki 
manga zaptiye alarak kusurunu 
karakola bır~ O iki mangayı 

yanma aldı. l.keleye geldi. Kap
tan Mibalaviçle, iki genç Hırvab 
karakola ıetirdi. 

Kaptan Mibalaviç; ellerinin, 
ayaklannın bağlı ve başınında 
sanlı olmasına rağmen, kudurmuş 
bir hayvan gibi debeleniyor, ip
leri koparmak, etrafındakilere 
saldırmak, hiç olmazsa hayatını 

pahalı satmak istiyordu. 
Hasan Bey, bu gürültüyii 

duyar duymaz karakolun kapısı 
önüne çıkmıfb. Kııa taş merdi
velerin hitam bulduğu küçük sa
hanlıkta, oylu boyuna yatan dev 
cüsseli Karadağlıyı görünce hay
ret etmekten kendini alamamış: 

- Çözün şunun bağlannı ... 
Diye bağırmıştı... Kaptan 

Mihalaviç bağları çözülür çözül
mez, birdenbire yerinden fırladı. 
Ayağa kalkb. Evveli, karşısına 
dikilmit olan Hasan Beye bakb. 
Sonra knstah bir tavurla: 

- Kim oluyonmıuz, siz de .. 
beni tutuyorsunuz.. ben ecnebi· 
yim.. size gösteririm .• 

Diye bağırdL .. O zaman Hasan 
Beyin sai kolu bir yay gibi ha
valandı: 

- Şarak ... 
Diye bir tokat takladı. Miha 

laviç bir an sallandı ve.. hafif 
bir inilti koyvererek yere yuvar· 
landı. 

Bu koca Karadağlının bir 
tokatla yere yuvarlanması, ora· 
dakileri korku ve hayret içinde 
bırakb. Hatta Givur Mehmet
bile kendini tutamıyarak: 

- Yaşa ... 
Diye bağırdı... Herkesin na· 

zarlan, yere kaydı. Şimdi yan 
baygın bir halde yerde yatan •• 
ve birdenbire sükunet kespede
rek, için için ağlıyan kaptan Mi· 
halaviç, inliyor: 

- Eyvah.. ben.. ben . to~t 
yiyyvim.. bir tokatta yere serileyım 
ha... ÔldUrUn beni.. Allahaşkına 
öldtirftn, beni.. artık yapmam 
h.n ... 

Diye .öyleniyordu. 
( Arkau yar ) 
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iLAN FIATLARI 
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metin yaııaile vasati 4 kelimedir. 
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- Kızınızın prkılarmı rad
yoda işitmeyi daha çok arzu 
ederdim. 

- Demek çok hof'Uluza gi· 
diyor? 

- Hayır, radyoyıt kapamaya 
imkln vardır. da 1 

( MEKTEP ıeLl!RI 

Hava Makinist 
Mektebine 
Nasıl Girilir? 

Ortamektep mezunu olmak. 
Yaş 17-20 arasında olmak. Daha 
Fazla tahsil görenler mektebe 
imtihansl'ı kabul edilirler. Şehit, 
malul, asker ve san' atkir çocuk· 
ları ve yabancı dil bilenler tercih 
olunurlar. 

Mektebe kabul edilecekler 
gedikli küçük zabitler hakkındaki 
kanun mucibince muamele gö
rürler. Mektebi · ikmal edenler 
hav• kıt'alannda 12 sene müd· 
detle hava gedikli küçük zabiti 
olarak vazife göreceklerini taah· 
hüt ederler. 

Mektebe lS ağustosa kadar 
talebe alınır. Mektebin tahsil 
müddeti iki senedir, leyli ve mec• 
canidir. 

Mektebi ikmal edenler seki· 
zinci sene nihayetinde baş ıe
dikli olurlar. 12 ıene nihaye
tinde isteyenler terhis edilir. 20 
seneyi ikmal edenlere, son aldık· 
lan maaı üzerinden tekaütlükleri 
yapılır ve ayrıca 500-700 lira ilt· 
rapıiye verilir. 12 seneyi ikmal 
edenlerin maaşı 100 ve 20 seneyi 
ikmal edenlerin an~ 120 lira 
tutar. Hava ıedildi makinistleri 
maaşlanndan bqka -.ynea her 
uçuş saati için üç lira uçuı zam· 
mı alırlar. Maluliyet halinde 
1500 lira ikramiye verilir ve mli· 
llzim rütbesile tekaütlükleri 
yapdır. 

ıAı Deniz Ticaret Mektebi 
A. :-;, 1\l. mezunlamıdan Mustafa 

Heye:: 
Ali Deniz ticaret Mektebinin 

tahsil müddeti. ikisi tali, ikisi ili 
olmak iizere dart senedir Ali 
kısım, kaptan ve çarkçı olmak 
ü..:ere ikişer sımflıdır. Tili kısım 
kaptan ve çarhçı sımflarma ay
nlmallllfbr. Mektebin tali birinci 
sınıfına bet sınıflı orta san'at mck· 
tebi mezqıilarile lise dokuzuncu 
llDlfı ikmal etmit veya o derece
de tahsil aitlniif olanlar alınır. 
Tlli ikinci . 91mfa lise ODUDCU 

aımfı ikmal edenler ahnır. Au 
birinci ....Ua tali ikinci llDlftan 
terli edenler kifi gelmediji tak· 
tlirde, icabmd,a bilimtihan lise 
mezunları ahnabilir. Bir talebenin 
ilmi kabiliyeti ne kadar yüksek 
oh9sa olsun son sında talebe 
kabul edilmez. Ali birinci 
sınıfa kabul edilecek talebenin 
Yllfl 18-21 arasında olmabc:lır. 
Tali birinci IJlllfa kabul edilecek 
talebenin yaşı 15-1& arBS1nda 
olmalıdır. Kayıt muamelesi eylilda 
baflar. Bir tetriaievvelde biter. 
Mlracaat edenler bir teşrinievvel· 
de mektepte hatır bulunmahclır
lar. ~ktep- a.yhctir. Bir teehbllt· 
ume wennek .ıtzımcbı. 

,. 

Bu Sütunda Hergiin 
ım..-------------- Nakleden: Hatice 

Hanımefendinin Kabul 
Günü 

- Gelen miaffr deill, pastacının 
çırağı idil Nihayet Semiha geyin• 
eli, ve salona girdi. 

Semihanın birdenbire kqlan 
çabldı. O ilk defa olarak alonun 
bu kadar kaçtık oldujanu buglln 
farkecliyordul EaaMD efYalar da 
lflzwnundan fazla btlyltdtll Btlyllc 
sedirle kuyruklu piyano bemeD 
hemen odama 6çte Udahğ kapı
yordu. Geri kalan bot yeri• eyi 
koltuk ve unclalyeler ile dolu idi. 
Misafirleri çok olana ne ola
caktı 1 Odaya •ta-Jae•ldan 
muheklraıkb t 

Semiha adeta lae1ecan lçlacle 
leli. Ba kabul ....... ........ 
adeta btlytttlyorclul ilk defa ola
rak milaftr kabul etmek ona 
pek zor geliyordu. O bu tllrltl 
ıeylere ahpk dejildi. Annesi 
gayet mllmevt bir bayat geçi
rirdi, ondan b&yle pyler g6rme
mİf, buna abfmam.11 idil 

Neden kon111&caklarclıl Ha· 
vadan bahsetse pek saçma ola· 
cakb! tiyatrodan bahsedeyim de
se, bu mevsim oynanan piyesleri 
görmemifti bilel ne slyliyecektiJ 
canım elbette gelen kimae de ai
zmı açıp biqey slyliyecektl yal.. 
işte o zaman cevap verecek nastl 
olaa bir muhavere olacaktı! 

Esasen saatlerce blyle bat bac 
f8 kalmıyacaklan mabekbkb. 
Naaıl olsa bqka miaafirler de p
lecekti! 

İkinci misafiri bir kadın ta
savvur ediyordu. Kadınlar ........ 
da muhavere daha kofayhlda 

olurdu. Oçtıncü gelen de kocası ola· 
caktıl Sonra Peyman çay teplİ· 
sini getirecek git pcle clolmut 
olan salonunda çaylanm içecek· 
lerdil 

Semiha biylece dlflıılrken 
aaat miltemadiyen ilerliyordu, liç 
buçuk!.. Dartl •. 

Pek acele etmifiml diye mınl
dandı, d&rtten evvel kimse gel· 
miyeceğini d&t&nmeli idim! 

Semiha pençereclea bakıyordu. 
Dışarıda temadi eden bir yağmur 
vardı. Tek tik ıemıiyeli inunler 
geçiyordu. Ortahk kararmıya 
bqlamıfb. K.arp evin &ntınde bir 
otomobil durdu, ve içinden fit
man bir adam inip eve gireli. 
Oda epeyce kararmıftı. Se
miha elektrik dtığmeaini çevireli, 
perdeleri kapadıktan sonra ... te 
baktı; albyı çeyrek ıeçlyordul 
Bu ne demekti? Gelmiyecekler 
mi idi? 

Peyman ktiçük çay malUIDl 
hazırlamıştı. Şimdi çaycluhkla 
pastalara ..getirip masanın flzerine 
bırakmıı ve yeniden odadan çık
mıştı. 

Semiha kemali dikkatle dı
ıarıdaki ayak seslerini ~miye 
başladı. Niçin gelmiyorlardı1' 
Gelmiyecekler mi idi? HerteJ 
Öyle ihtimamla bazarlanmqb ki.. 
~talann, piskilvH~ pek itti
haver bir g6rlialfl ardıl 

Alt •• b.Jr lar .. ,, ....... _., tılllr 
lerdi! N° • 1 

Semf1 clinli-
Y.ordu. ayak sesltti 
&~ &t6fa k katına k,cj,ar • 
mı1t kapımn ~ 
etmişti. Se · ~ tltredt, 
teheyyücü kızardı! !:ı 
çalınmlfb. bu m • 
deği~di. • • • lahde 
Şevketin ijittil Gelen lm-
casıydı .. 

Şe.ket salona ~e ~ 
lanmıt çay ••a11nm yanında, 
Semihayı lnçlanrken buldu. 

Genç kadın mendilile Jkli· 
D\İ kapallllf? Hıç~ UUIO

dr. 
' - · Tetbi,.uterl.. Diyorjq. 

-~---~r .. 

:. 

. ... 



SON POSTA 
7 Ağuatoa 

Yerli Mallar Sergisinin Alhncı Günü 1 Deniz Yollan işletmesi 
---------- ACENTALARI: 

Sergı·nı·n oı•gw er eı·r Ko·· cesı· Karaköy- Köpriibqı Tel 42362 y Sirkeci Mühürdar zade han 
Telefon: 22740 

Ecnebi Memleketlere ihracat ...-..-sK-EN_o_E-vE-Po-s-TAS-ı ... 

Yapan Bir Fabrika ... puru 8 ~ğu~ ... ~... günll 
saat 11 de Galata nhbmından 
lzmlr • Pire • lakenderl • 
ye'ye kalkar. "3844,, 

KARADENiZ POST ASI 

GÜLCE MAL 
vapuru 9 Ağustos Çarpmbe 
gilnü saat 18 de Galata nhb
mından kalkar. "3843" 

NAiM VAPUR iDARESi 

Sayfa 11 

~Fenni Bahçıvanlık Müessesesi 
LOTFi ARi.f' Şamlı Han 10 No. 1 tanbul. Tel. 22968 

Parklar, Bahçeler, Skuarlar, ~~~...----..~ 
Planlar yapar. 

-··-···--· 
tohum, fidan, 

çiçek sovanı satar 
-----·-

Salon fidao)arı, Goller, Karanfiller 
KaktUsler, Fenni gObreler, lllçlar 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
9/81933 Tarihinde alınacak maden kö ürünlin Kilimi" • 

Kandilli
. ki d m ı veya 

oca ~n an olm~ ıa~ kaldırılarak aynı evsafta diğer 
ocaklar kömiirüne de teşmili tensıp edilmictir M dd ı rtn · . • ... • ua e şa ameyı 

görerek fiat vermek ısteyenlerin mübayaa komıs· o t • .. yonuna m racaa • 
lan zeylen ılan olunur. (3867) 

AD r:tA ,r::;u KASIK BAGLARI • TIBBİ KORSELER 
Her Perşembe pnil <;lP Posta ile kataloğumuzu ve 

saat tam ıs de aiApanş.· KvarlakFamılııDisEteySiniz. ~llııııı..--iliii'-.._ 
Doğru IZMİRE ":i~~t '-

Tarsnıt için Galata, Gamrflk kar· 
tısında Site Franaez Han No12. Beyoğlu: lstikli.l caddeıi Posta aokağı No. t. Tel. 4t420 

Tel:4.t04t.(6127)~ _______________________ ,, 

S.rıid• Tarare /obrilcolarınıre paoigorea 

Yerli mallar sergisi, Türkiye- ıilya tipi soğuk su ve tuvalet 
nin kendi kendine yetecek her sabunlan, cins ve kutulannın gü-
türlü mevadı dahilde yapma im- zelliği ecnebi sabunları derece-
kAnlarının günden güne artbğ1nı sindedir. 
göstermek itibarile fevkalade ~a- Beşinci yerli mallar sergisinin 
nalı bir meşherdir. Bu aergıde kalabalık paviyonlanndan biri bu 
teşhir edilen mallarda geçen ıe- mevadın teşhir edildiği paviyondur. 
-.lere nisbetJe çok büyük teki- Halk bergün büyük bir tehacüm-
mill eserleri görülmektedir· le bu paviyonu ziyarete gel-

Son Posta, bu sergiyi bir defa mektedir. 
liyaretle her teyİD g6rtilemiyece- Bu sene bu fabrika Politu is· 
jine kanidir. Bu münaaebetle Son minde eşya ve parkeleri cilihya-
POllta her gUn sergiyi ayrıca zi- cak yeni bir müstahzar imal 
,...et ve tetkik etmektedir. Bu etmiştir. 
siyaretler esnasında gördüklerini 
birer birer tetkik etmek arzu- Politu en nefis eşyanın daya-

nıklılığı için, en mükemmel bir 
aundadır. cilidır. 1zmir civanndaki Turan 

Size bugün yağcıhkta ne ele- kuabumcla bulunan fabrikalar 
rece ileri gittiğimizi gösteren bir hersene tevemü ve Qıkipf etmek-
misal vermek istiyoruz: tedir. Bu fabrikalardaki bütün 

makineler zamammuın en asri 
sabun ve yağ imalinde fennin 
icat ettiği en mükemmel makina
lar olduğu gibi, heyeti fenniye
sini, memleketimizin güzide mü
tehassıs ve kimyagerleri teşkil 
etmektedir. 

Turan fabrikalarının paviyonu
m ziyaret eden halk bu müesse
aenin imal ettiği muhtetif yağ Ye 
aabunlara karşı büyük bir alika 
göstermektedir. 

Turan mamulatından olan yağ
lar nefaset ve lezzet itibarile en 
iyi yağlardandır. 

Tasfiye edilmiş zeytinyağ ve 
aair birçok nebati yağlar ile bu~
ların birçok müstabzarab halk 
tarafından takdir edilmiftir. Tu
ran, yağlarımn nefaset ve güzel
liği ailelerin büyük rağbetini mu-
cip olmaktadır. 

Nebati yağlardan vejetalin ne· 
Yinden imal ettiği kckozio yağı 
ela gerek nefaseti ve ucuzluğu 
itibarile nazım dikkati celbet
miştir. 

"Turan,. sabunlanna gelince, 
•uhtelif çamqar sabunları, Mar· 

Bu müessesenin kullandığı 
bütün mevadı iptidaiy~ memle
ketimizde yetişen yerli istihsali
bmızdandır. 

Turan fabrikalarımn müstah
zerab yalnız memleketimizde de
ğil, hariçte de takdir edilmekte
dir. Fransadan, ltalyadan, Çinden, 
Japonyadan bir çok siparişler 
verilmiştir. Bu arzuyu tatmin et
mek ve ayni zamanda milli ıana
yiimizi inkişaf ettirmek için Turan 
ınüessisleri vasi mikyasta ihra
catta bulunmak gayesile bu sene 
zarfında yeni bir teşkilat vücude 
getirecektir. 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
vapuru D f • 

7 Ağustos razar esz 
günü akşamı Sirkeci' den ha
reketle (Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Sürmene ve Rize) 
ye azimet ve avdet edecektir. 
14,azla tafsilat için Sirkeci Yel~enci 
Ilanıudalı:I aceııtalığına mUracaal 

Tel: 2tl5UI 

Limanımız• relmeai beklenen ••purlar 
QelRL"\.\LE vapuru 8 aguatos sa

lı (Bat um ve Anadolu) dan. 
BULGARİA vapunı 9 ağust08 çar

şamba ( Uenova, Napoli ve Pire) den. 
Limanımızdan aidecek vapurlar 

QUlRlNALE vapuru 9 ağustos çar
şamba ( P.ıre, Patras, Kapoli, Marsilya 
ve CPnova ) ya. 

\TF. TA vapuru 9 ağustos çarşamba 
( Burgaz, V arna, Köstence, Sulina, 
Kalas ve lbraile) ye. 

BUL(r.\RlA v~uru 9 agustos çar
şamba ( Hurgaz, V ama, Röstence ve 
Odesa )ya. 

:;iimali Cenubi ve merkezi Amerika 
ile A vu tura.I) a, Yeni Zeland ve Aksayi 
şark i ıo dogru bilet verir. " ITAL YA , 
vapur knmpaııyasının lüks vapurile 
oıuhtelıt servis. 

Jlrr uevj tafııilat için Galatada Mer-
kez H lıtım hanında ( Lloyd Triestino) 
ba!I acente ine. Telefon: 44870 yahut 
Galatuaray da sabık Selamk bonmar
şesi bina~ındllkİ yazıhanelenne. Tele
fon: 42490 

1 Emlak ve Eytam Bankası llinları 1 
Kiralık Apartıman, Hane ve Dükkan 

ve Voli 

1/2 
2/3 
2/4 

566 

313 

437 
165/4 
16516 
16Stı2 
428 
522 

Mevkii ve Nevi Taminat 

Nifantaşı T qvikiye apartımanı 2 No. daire 
,. Selçuk ,, 2 ,, ,, 

" " " 3,," 
• 

Teşvikiye Karakol ıokak 154/18 No. eski Ahzıas-
ker Şubesi binası. 
Kuımpap Eyyühüm Ahmet Ef. mahallesi Cami 

T. L. 
21 -
21 -
18 -

10 -

ıokak · 3912 No. hane. 5 -
Şİfl.İ Karakol arkuuıda -401 No. Garaj. 63 -
Galatuara,. Awupa puajl 4 No. d&kkta 30 -

" o ,, 6,, " 25-
,, " " 22 " " 45 -

Tophane 1ot1a altında 3451335 No. clGWn 22 -
Heybeliada lstravo Yoliai. 23 _ 

Balada yazılı emlak bilmiizayede bir sene müddetle kiraya ve
rileceğinden taliplerin 17-8-933 Perıembe pnll saat onalbda 
Şubemize müracaatlan. (185) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünpen: 

Diyuıbekir Fabrikasında yapılacak Hangar ve duvar ve tel 
kafes infaatı kapalı zarf ile mllnakaaaya konulmuştur. Taliplerin bu 
gibi inpab evvelce yapllllf ve Ticaret Odalarından birinde mukay
yet bulunmuş olduklarını veyahut inşaatta salihiyeti fenniyeyi haiz 
Mühendis iatibdam edeceklerini "Noterlikçe musaddak vesaikle 
ispat etmeleri lazımdır. Bu teraiti haiz istekliler % 7,5 teminatlan 
ile beraber tekliflerini nihayet 14181933 pazartesi günn saat 
15 e kadar Galata' da Abm, aabm komisyonuna vermeli ve sekiz 
parçadan ibaret milnakasa prtnamesi ve şartnamei fenni ve 
projelerden mürekkep bir takım projeyi "5,, lira mukabilinde 
Komisyondan almalıdırlar. (3334) 

• 
Istanbul Ziraat Bankasından: 

Yeni Nepl••I 
M•lll~•I ,,. gOzeUlk ••n'etl 

~adım ç<!k ~akından ali.kadar eden b; 
kıtap zarıf bır kapak i"inde . ti 

Hiae Semti 
No. 
601 Boğaziçi 
802 
603 
604 

" 
" 
" 

605 Biiyükada 
606 
807 
608 

609 
610 

" .. 
" 

" 

Mahallesi 

Yenimahalle 

" Biiyftkdere 
Tarabya 
Cami 
Karanfil 
Nizam 
Vah 

Karanfil 
Yalı 

Sokağı 

Aziziye 
Mektep 
A.mah 
Zieo 
Gmeller 
Karanfil 
F-1>rika 

Cimi 

Ahşap hane 
,, '' 

Ahşap hane ve bahçe 
Ahşap hane 
Ahşap 3 hane ve 1 dük. 
Arsa metresi 466 
Ahşap hane 
Ahşap hane ve dükkim Eski Kostantin 

yeni Mehmetçik 
Şehbal Ahşap han8 
Eaki Koatantin Arsa metresi 36 

Emlik 

Tamamı 
18196 
2/3 
3/14 
255/1296 
231100 
6/32 
417 

83/128 
542592/663552 

No. 
12 
28 
16 
12 
2211, 2212 24,26 
42 
7 
719/11 

10 
19 

Hisseye ılre mu-
hammen kıymeti 

600 T. L. 
378 

" 1333 " 130 ,, 
275 

" 108 ,, 
100 ,, 
860 ,, 

400 
" 165 .. 

• tir. E . ,.. ın şar et-
mış • senn bAcılıca kı 1 h k ı -. sım arından 
çe r~ usur arının tashih ve tadil • 
relen ve boyanm lJ . 9& ·ı . . a usu en - çehre niı· 
gı en - genı>: uz d . ~ l · ~, . un, ar ve yassı çeh-
re erın makıyaJı - krem podr allık 
kullanm~ larılan . gezı:ıe epoi balo 
~ mevsım makiyajları v. 's. Fi~b 50 

nış. 

Pollklllnlk - Tıbbın her şubesin
d.en. bahseden bu aylık mecmuanın bi
r!ncı sa~_ısı neşreıhlmi tir tavsi~ e ede
rız. l ıati 10 kuruştur. 

K•dıklly Fıkaraperver cemi
yetinin . k~ngreaı - Dır broşür ha
linde resımlı olarak neşredilmiştir. Bir 
sene zarfında fakırlere kimsesizlere 
~ ııpılan yardımdan balı etmektedir. 

yeai Mehwetçik 
Yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedelleri nakte11 91~ya pyrimiibadil bonoaile &denmek _&zere yukanda evsaf. yu.ılı ıayrimen

kuller açak artbnDa aurctile satışa çakanlnutbr· Kat'i ihalelen 10/8193.J perıembe ,nnn aaat 15 teclir. Şartname bankamız kaJ>191na amlmlfbr. 

Senei haliye Yer.mı- belediye ı:1awau mBfteriye aittir. "3443" 

Yeni tea - Başvekil İsmet Paoa 
hazreUerine itlıafen yazılan bu ..., 
çok temiz bir baE-kile çıkmııtır. Gali 
hazretlerinin iklı11adi bir nutUldarile 
rillenmit olaa .. Tea,, i .... ılimi• 
&avaiye e4em. 
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Bütün bu kalabalık, altı gündür 
Yerli Mallar Sergisinin En Güzel 'Pavigonu Olan 

· SUmer Bank Fabrikaları olmasmdan dolaye 

2 tabletlik yeni Aspirhı 

paketlerini tercih edinla ile 

Yerli Mallar Pazarı 
Paviyonunu görmeğe gidiyor 

Su yeni ambalaj, tabletlerin ha .. 
kikililf hakkında teminat tefkll 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
başka mamulit almaktan korur. 

ASPiRiN 20 we 2 tabletlik ambalAjlar fçfnde 
her yerde bulunur. 

--------------· (81MO) 

~b~il~ ~.~ NO~~D~!.~33~ 
O Rekabet kabul etmez derec~de ucuz flatlarla sablmaktadır. D 

! Yegfuıe satı§ mahalli: Galata'da KULELi mağazasıdır. A 
~NORA RADI0~(5111,411' 

• lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrfkaıpızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sablmaktadır. Fiatlanmız eskisi gibidir.Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba 

t:lim !':~tJ: Kristal Toz Şekerin Kiım 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kitoıu 39,50 Kuruttur. 

Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bef lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
afpariıler bedelin yUzde 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 miifteri heaabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını g6nderenler için sigorta ihtiyari oldutu gibi en az bet vagon aiparİf 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon baıına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

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

ODBON 
Yeni çıkan pliklar 

VEDiA RIZA HANIMIN 
... 2 .1. 7 4 Ufak farkı • Yalnız l11rakıp gitme 

Hllzzam .. rkı • K ...... Hnl rakaan 

MAHMUT cELALEn1N BEY 

• 112 9 71 Neva u .. k gazel: Senin oıaun llu harallm 
.. HDzzam 9azel: Her zeman ol gllaem "U•r 

(973) 

8 AOustos 933 mehtap gecesi 
Harbiya'de 81 L V G Bahçalindı 

.fatanbul'un en maruf bilctlmle eazende, hanende ve mugauiy~leriııin ittirakile 
yanunun şerefine sabaha kadar mükellt:f bir ziyafeti muıikiye verilecektir. 

(6136) MUdlrl••I 

Zafiyeti umumiye, iftilıasızhk ve kuvvetsizlik balAbncla btlytlk 
faide ve tesiri g6rlllen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede .. tılır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
"10,, beyğir kuvve~de bir elektrik mot6ril ••bn almacaktır. 

T •plerin tartnameyi prdilkten 10nra pazarbta ittirak etmek llzere 
" 7,5 teminatlannı hamilen 30-8-933 Çarpmba pil saat 15 te 
-'4•..,~·m. ~ · •aef.IJllei .. ""5711 

LeJU ve 

F eyziati Liseleri 
KIZ BRKBK 

Ananae,'te • 1111 .. raı1art1a 
Ana auufuu, ilk lo•m• orta ve liae IUllflaruu havidir. Tedria ve terbiye ....Uerlaiıı ciclcliyet " 
mllkemmeliyeti ile tanınmıı olan mleuae latanbulun en pel yerinde kiin ve her tirli ubhl 

tartlan haizdir. Gayret ve mavaffaldyeti ılrOlen talebeler için mektep bltlba tab.il 
dewelerine ait kolayhldar ve imtiyular temin eylemiftir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır 
Kayıt ve yeniden kaJlt muameleaine baflaamlfbr. Cumarteli, Puarteai, Çaqamba ,anleri saat 

10 dan 18 e kadar m\b'acaat olunabilir. lateyenlere mektep tarifnamui ı&aderilir • 

.-. ÇANAKKALE ~ 
Şehitlerimizi Ziyaret 
7 IJltl ........ ... 

l•l•~llul e ıncı icra Memur
ıuıundan: Bir borçtan dolayı mer
hun olup satılması tekamır eden Ga· 
latada Karammtafa caddesinde 116 
1/5 No. h marangoz fabrikasına müte· 
allik Burla, Çukerman ve A. E. G. 
markalı makine. motor, tezgih ve 
ıairenin 9/8/988 çaqamba günü IMt 
11-18 e kadar mahallinde açık. artbrma 
ile eaQ)acağındaa mahallindeki memu· 
mat m~atlan il&D oluaur. (8188) 

T elefoa: 36,210 (6039) 

Tedrisat .3 Tt- Evvelde batlar. 
Tam devreli Uıe oldutu Maarif Vekaletince tuaik edllmiftir. 

Tlrllçe, lagllb08, l'rlllllUa : saa•at, 
llraat, Ticaret. • Lern Ucr•t 220 llr•, Nehari Ucret 40 llr•dır. 

Fula maltlmat için MlldtlrlUğe mtlracaat. ~ (1143) 

• 
0r. A. B.UTIBL 
Karaköy'de Abdullah Ef. lobntaaı ııra
_. M • .,,.,..,. '91!1'•P· ,_ 

Son Poeta M•tb••• ... 


