
lktısat Cemiyeti Yeni Bir Saha Buldu 

Üzümle T ed8vi Usulünün 
Teşmiline Çalışılacak 1 

Doktorlar Mütalaalarını Anlatıyorlar 
Milli tuarruf ve iktısat cemi- ı "7uretile yapılmaktadır· Şunu ela 

ıeti incir ve üzlim sabtlannm illve etmek lizımdır ki, iiztimle 
azalması lizerine bu sene ıeçen tedavi her kese iyi gelmez, bil-
yıllardan fazla faaliyet gösterdi. haua yorgun ve zaif kalanlara, 
Avrupanua birçok müesseselerine mide ve karaciğerinden muztarip 
Dtimunelik paketler içinde incir bulunanlara yarar .. Üzlimle teda-
Ye üzilm gönderilmesine delilet vinin memleketimizin Jıer tarafına 
etti ve bazı yerlerden aiparifler tamimi lizımdır. Bu da Tuzla iç-
l'elmeaine de saik oldu. Bu- mem- meleri ıibi şahsi teşebbüsle bafA• 
nuniyeti muciptir. Fakat kifi de- nlacak itlerdendir. ,, 
pdir. Yalnız bu arada doktor * 
Besim Ômer Pqanan imzasını Besim Ömer Paşanın bu iza-
tafayan bir yazıda ileriye driilen batı, Almanya ve lsviçrede oldu-
bir fikir nazarıdikkati celbetti, ğu gibi bizde de ilzümle tedaYi 
İyi bir propatancla ile llzllmleri- istaıyonlannın açılmuı ve bu me-
mizin memleket dahilinde de da· yanda bazı sanatoryomlara bu teda-
laa fazla aarfeclileceji dltlncesini vi usulüniln teşmil edilmeai milmklbı 
uyandırdı. 
. Besim Ômer P&fa eliyor ki: olup olmadığı sualinin uyanma• 

u _ Ozttm bir çok ba.tahk- sana sebep oldu. Kendi hesabı· 

~ 
nuza biz, dlln baza dahiliye mi-

da fayclah ve mtieairdir. Çin- tehe•ıalanmıza mftracaat ettik, 
ldm ekaikaiz bir aıcla ve 

.. ymıtli bir deYadır. 80 aenedea fikirlerini sorduk. Bu fen aclam-
1.eri ita meaele De iftiial eden lanndan Dr. Fuat Sabit Bey ıu 
Alma. Ye laWpede mlt•clclit cnabı vereli: 
lznmle tedavi tataa,onlan llÇll- - Odmle tedavi U8Ull ral-
iıüttu'· Teclavi bazan sadece llztha ms bizim memleketimizde revaç 

bulmamıfhr. Halbuki her türltl 
Jemek buan da hekimin tavsiye meyva ve bilbaııa üzüm bGtün 
•deceği bir prensip takip etmek ( Devama 8 inci sayfada ) 

- ---- - ---
Yeni Paralanmızın Külçe· 
lerini Hariçt~n Alacağız 1 
Değiıecek Olan Eski Paralar Kafi Değil 

Dtın latanbula 
londraclan 10 
to.a •tarhianda 
tn paket simit 
plcli ve G&m-
r&kten cloiruca 
~ ...... 
.... eli, •Jllank 
t.rtdarak t..Um 
-ıticll. 

........ Cla
ı..ı,. 11 .. 
"• ...... ta-
~ ........ ...,... .... , .... 
~rayiç lle
rinclen •ta alınm• ve yelli b..
lac.k ola paralanmma lalliM 
laWa eclllmiftir. Fakat k mtkfar 
ıtbaat bemlecak olan Cii'lan
..._ rektnana ,.,...,_ p-
lec:ek detildir, fllhakika bu yeai 
._..ar için takriben 150 ton 
~ ihtiyaç vardır, bunun 10 
t-a~~1lelmiftir, daha 140 tonu 
--.. edilecektir. 
8-b;ın yapbğı tetkikata 

ıare •emleketimizde değiftirl-
l~~~- ola elki mecidiyeler ile 
•-.ına mllaim bir yekün tutmak
~dır. Fakat ihtiyacı kaqalamuı 
hallD~ina yoktur. Bunun İ(fndir ti 

l'içten 10 ton tedarik etlibnjttir •e daha ela edilecektir. ı · 

Banka •:.ct:.rımlf muba-Pa•aa ela b lleNClir. 
• ......... Ollİcelr 

lana ......... telraırlr ..... 
miplr. .... .. pek ,-lrmda 
- mllalaalra ...... 
8ulunMP8.....,........,.r 

Sem alalercle memleketin •ula
telif yerlerinde piy-ya sahte 
oa ve (2S) lnıruflak paralar çı
lranlchta yudmlfb. Ma•i-. Mer
zifon, Buna •• latanbulda yab
laaaa bu çefit tllpbeli paralar 
Darphane mlldtlrlqtlne ılacleril
mİf ve yapılan tahlil netice-
linde hepsinin de sahte ve 
kalp olduju anla11lm•fbr. 
On kul'1lfluklana halitua bozuk 
olduğu gibi yazdan da çok ka
badır. Buaa makabil yirmi bet
likla- daha mu..ıtaldyetli taklit 
eclllmiftir. 

Polia lld .... ene! ulate 

Soıa PotM, k.ileri ioiıa yeDİ ve 
çok slHl bir emer hamlaauftlr. 
Bu eeer, pek yakında tefrika edil· 
meJ• hlıtlanacaktır. Haç ehli 
ile o de'fl'in gizli bir tarikat 
meDIUbu olaa miicahitl• ara
ıınclaki amallll• müoadele eafhala
nndaa bahaeden bu tefrika, bilhaaa 
fArk ve prp membalan tetkik edi· 
lerek vtlouda getirilmiftir. 

Her ..... ve 1tU,u1r bir me
nk il• tllklp edeceksiniz. 

PEI YAKINDA 

Müsabaka 

• 
çelWcle pirilli •r tM Jf .ia Wır l'I• 
ramazan aJ'IKla delirea R••am h=hM Wr ...._ lhll;S' ..... 
Ciaayet balaçe wnrık ytlzladea çd""p. Deli R-•ım Ue 
Bekir iwm.le bir adaa• bahçeleri ,_,a...-f O. Ra••ua 
bahç•iDi ·•·••k için cinnlu aba .. ,. çevinnif, Beldrde Ra-
mu•e•• ....... itini Wtir....mi beklemeden MMmet iMDmde ~ 
adar ... dererek 18Ja k•di tıabçeliae çevirtmiftir. 

Su kqlfnce deli Ramazan ile Bekir arumda bir ~ b ... 
baflalDlf, kaYp bllytlylnce Melunet tabancumı çekip deli Jte. 

mezam ilç yerinden yaralayarak ild6rmiiftllr. Mehmet kaçD:Ufbr, 
aranmaktaclar. ICaYpya sebebiyet veren Bekir yakalalUDlfbr. 

Bir ..,. feci••• 94 Ptına bir ı••ı 1 
Liyoa, t - u,... Jalmunda Wr NeYJOrlr, t _ SalQ petrol .... 

kuabula Wr aile faclua obaqtar. Joa Roldeller M Jaflll& ılnalttlr
~ Wr ihtiyar 18 •J •Jfthktaa Roldeller ıendellfhü n ......... 
llOlll'll bn11111 rlYelnrle lltllr- muhafaza ebaekteclir. 

ııillt*· Ba 11nda otlu ..a..ıt Od A ....... lr•'cl8 lçld ,.••I• 
...-.. ., ....... laaldld bir tlfell att- v..-..., ı _ aılliılm'., iL 

teatUi obaut Ud .. ile •tar 1Urette Runelt içki ,.,t' ...... lmı• 
t:r 1_ A ı tılc ~.,......~~-~·br~-~~--ı==:ı:ı::::ıı::===-~!!·çia~w=rı:·.:·:!lraaat~::!i! .. ~·!''~"~·~~·-ı nnra" çı ., ,..--...... , 1 ----:u.~~~~;;;;;;;;;;;~----..:, 

r v. _ nhnlilcrırantu. .• Bir Adamı ı a.ttu 
Andiflli ( .._ı ) - Burada 

olclakp ~ bir zelzele hia
... ... " k sellele pek feci 
bir lllale aetkelermip. Burada 
atin baWrclea S200 metre ytluek 
Akclat clmilea bir tepe, bu tepe
cle ele Yetiltll deailen bliykek 
bir 18 birildntİIİ Yardır• 

Zeliele aldata eeaada Yetil 
sllla ......... bir çobaa çocup 
oturaJOI' ve az ileride otlıyan ko
,...,_ petliyonnUf, zelzele 
ohmca çobanın oturduja yer ya
nhmf, çoban bu yanktaa içeri 
d8tlP brbolmllflur. 

--
yakahrlfl'· Şmdi piyuada ya
kala•• paraların daha enelce 
ba m•W. ile baubp, ba••ach· 
jam ıele•ıya llzum ....... ve 
darp....._ Wr mlt•ıw ilte
mifti. Darplaaae din polia .adl
riJetiae bir tilrkeze.ıe bir ... 
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İ-l a J kın Se&i) • · Günün Tarihi 
lskenderiye Sefer
lerinin Kaldırılması 

İ!kenderiye seferlerinin lağv veya 
ipkaııı etrafınde uzun münakaşa
lar yapıldı. Bu hususta halkımız 
diyor ki: 

Enver B. (Doktor Üsküdar l{ısıklı 15) 
- iskenderiye seferlerinin kaldı

nlmaması beni memnun etti. Bu ıe
ferlerden zarar mı ediyoruz., kir mı 
pek bilmem. Fakat bizim bayrağımı
zın Akdcnizde, Pire, fakenderiye, 
Yafa önlerinde dala-alanman bixim 
a-ururumuzu okşar, göğsümüzü kabar
br. Bu seferler zarar bile etse bunu 
emtiamızı reklam için yapılmış bir 
masraf saymamız icap eder. 

* Naci Bey (Sultanııhmet Üçler 24) 
- Zarann neresinden dönülse 

kardır. Mademki bu hat kir temin 
etmiyor banda ısrann lüzumu yoktur. 
Para ve mesai daha karlı sahalara 
ııırfedilmelidir. 

* Sndrcddiu Bey ( Gala.ta Perşembe 
pazan 35) 

- Geçen gün bir istatistik oku
dum. Dünya buhranı devam ettiği 
halde bu sene İstanbula gelen seyyah
lann ve seyyah vapurlannın adedi 
artmıştır. Bunların içinde birçok ta 
Mısırlılar ve Suriyeliler vardır. Bunlar 
gelirlerken bizim vapurlanmı:u tercih 
ediyorlar, Sonra Mısıra u çok ihraca
tımız da vardır. Bunun için ıeferleri 

kaldırmamalıdır. 

* Ahmet Kadri Bey ( Sullanahmet 
Fıruzağa 38) 

- Seyrisef ain Mısır ıeferlerinden 

zarar etmiştir. Zarar edilen bir şeyde 
israr etmek doğru değildir. ikbsadi 
buhran zail olunca tekrar bu seferlere 
devam edebiliriz. Bütün denizci kom
ıulanmızın vapur!arı )imanlarında 

yatarken bizim bunlarla rekabete 
kalkışmamıza imkan yoktur. 

Mütevelliler Kitap 
Almıyorlarmış 

Bütün kütüphaneler evkaf ta
rafından Maarife devredilği halde 
bazıları mülhak vakıf olarak ay
nlmış ve mütevellilerin idaresine 
bırakılmıştı. Bunlar arasında 
Eyüpteki Kaptan Hüseyin Paşa 
kütüphanesi de vardır. 

Mütevelliler vakıflarının gelir
leri azaldığı için bu kütüphane
lere yeni kitaplar alamıyorlarnıı§. 
Maarif Vekaleti diğer kütüphane
ler gibi bu kütüphanelere de yeni 
eserler çıktıkça göndereceldir. 

inhisar Memurlarına 
Avans Verildi 

in.hisarlar umum müdürlüğü 
~emurlaı:ın kışlık odun ve kö
mürlerini şimdiden ucuzca temin 
edebilmeleri için kendilerine ya
nmşar aylık nisbetinde avans 
verilmesine karar vermiştir. Bu 
para memurin sandığından temin 
edilecek ve dört taksitte ödene-
cektir. Tütün inhisar memurJa
nodan bir kısmı dün avanslannı 

almıflardır. 

• 
Şeker işi Ne Oluyor? 

Mutavassıtlık Yapanların İsimleri Bir 
Liste Halinde Viliyete Bildirildi 

. Şeker ~iyuasımn. günden güne artması naz.an dik- ı Haklannda tikayet vaki olan şeker tacirlerine ge-
lıati celbetti. Son vazıyet fUdur· li b · nce, unlar yaptıklan masraflardan, avaryaJardan, ta-

Buı semtlerde bakkallar kesme ıekerin okkaaını kas primlerinden bahsetmektedirler. Bunlardan hanriai 
~ kunııa kadar ç.ıkannışlardır. Kendilerine ıekeri ni- haklı. Bunu bir tarafa birakahm. Vakıa fudur: 
çın pahalı satbklan aorulursa, derhal ıu cevabı veri- ş k taciri · b" b" • d "k- t "d" 

ı e er en ır ınn en ıı aye çı ır. 
yor ar: . • 

- Efendim, piyuada ıeker yok, olan da eskisine Tic~r~~ ~UdUrü. Ne eıyor? . 
nisbetle biraı: pahalı veriyor. Şu halde bu işin iki tara- Ticaret Mudurıy.eh şeker pıyasasını yakından takip 
fı vardır: Toptancı şeker tacirleri, bakallar- etmiye ba_şlamıştır. lktısat Vekiüetile muk~vele yapıp da 
Toptancılar Blribirinl itham Ediyorlar piyasaya şeker çıkaran tacirler baklanda lkbsat Vekii-

B t tan 1 b. ·b· · · •t1ı tm k d" l M 1• leline müracaat edilmiştir. Orasının vereceği emir bek-
azı op cı ar ın ınnı ı am c e te ır er. ese a ) k d" 

b 1 d b. . . - 1 d" .ırr; •• b" b firm enme te ır. un ar an ınnın soy e 16 .ne gore ır üyük a fe-
kerde son zamanlarda yüzde 25-30 kaxanmışbr. Hemfde 
yalnız bir devirle! Doğrumudur, bilmiyoruz, ancak orta
da bir iddiacı vnrl Diğer tarafian bazı teker tacirleri de 
bu büyük firmadan biraz daha küçük bazı firmalardan 
tikayet etmektedirler. Bunlann verdiği malümata göre 
şekerde yüzde 35 kir yapılmaktadır. Müstehlik hesabına 
bu nokta tetkik edilmelidir. Bir aralık Avrupa kesme 
ıekeri toptan 46 liraya ıabldı, şimdi 43,S liraya sabl
maktadu. Yine ıeker tacirlerinden bazılarımn verdiği 
malumata göre bu 43.S lirada da dolgun bir kir vardır. 

Müdüriyet şeker işinde mutavaıısıtlan da nazari 
dikkate almış, bunlann isimlerini Vilayet ve Belediyeye 
bildirmiştir. Kaymakamlıklar mmtakalannda şeker fiya
tini tesbit ederek bildireceklerdir. Mutavnssıtlann ve 
perakendecilerin karlan meşru hadden yüksek görülürse 
takibat yapılacaktır. Bu mesele bakında Ticaret Müdürü 
Muhsin Bey bir muharririmize şunlan söylemiştir: 

Adliyede 
Sahte Tasdikname 
Davasına Bakıldı 

Oün Ağırce%a mahkemesinde 
sahte tasdikname kullanarak Hay
riye lisesine girmekten suçlu 
Erzurumlu Rüknettin Efendinin 
muhakemesine başlandı • İddia edil-

diğine göre Rüknettin Efendi Erzu
rum lisesine devam ettiğini göste

ren bir tasdikname yaparak bu
nunla Hayriye lisesinin on birinci 
sınıfa girmiştir. 

" - Meseleyi tetkik ediyoruz. Şeker finlini yüksel
tenler hakkında icap ederse kanuni takibat yapacağız." 

jZiraat Vaziyeti
miz Ümumigetle 
Müsaittir 

İhracat ofisi, memleketin ha
ziran ayı içindeki hava ve mahsul 
vaziyeti hakkında İkbsat Veka
letine bir rapor gö~dermiştir. 

Bu rapora ve mevcut malumata 
göre haziran ayı içinde Trakya 
mıntakasında vaziyet müsait geç

miştir. Mahsul bereketlidir. Yal
nız Lüleburgazda yağmurlar 
ekinleri yahnnışbr. 

Müzede 
Milli Mücadelemizin Hatı

raları Hazırlanıyor 

Askeri Müze idaresi son inkı
labımızı alakadar eden bir seri 
hazırlamak tasavvurundadır. Bu
nun için kurtuluş muharebesinde 

büyük rolü olan kağnıların da 
cephane taşıdıklarını gösteren 
alçıdan birer model hazırlanmak
tadır. Bu model istikliili madalya
larındaki tabloya benziyecektir. 
İnkılaptan beri askerlerimizin giy
diği elbiseler de müzede teşhir e
dilecektir. Bunun içinde manken
ler ısmarlanmışhr. 

""',, 

lktısat Meclisi Bu
gün Toplanıyor 
Ali iktuıat Meclisi bugün ilk içti

maım yapacaktır. Meclisin bu ıderki 
içtimalarında iş Kanunu Jayibaaı, 
orman .siyaseti ve tediye muvazenesi 
meaeleleri görüşülecektir. 

TUrk Dili Tetkik Cemi
yetinden 

Ankara, 9 - T. D. T. C. umumi 
merkez heyeti Maarif Vekili Dr • 
Reıit Galip Beyin reisliği altında 
toplanarak gelen kağıtları gözden 
geçirmif, her biri için layık görülen 
kararlan vermiştir. 

Anket .sözlerine klavuz komisyo .. 
yonundan gelen karşılıkların gözden 
geçirilmesine devam edilecektir. 

Kooperatiflere ikrazat 
Giresun, 9 - Ziraat Bankasının 

bu yıl içinde 42 zirai kooperatiflerine 
ikrazalı 420 bin lirayı buldu. Tem
muzun birinden itibaren de yeniden 
ikrazata başlandı. 

Farka idare Heyeti 
Ankara 9 - C. H. F. umumi ida .. 

re heyeti toplanbsında fırkanın hü
kumetle teması talimatnamesinin mü
zakeresine devam etmiştir. 

Gazi Hazretleri 
Reisicümhur Hz. dün dairelerinde 

istirahat buyurmuşlar, bir tarafa çık• 
mamışlardır. 

Vali Bey Kaza Ceçirdi 
Vali Muhiddin Beyin otomobili 

dün bankalar caddesinde Domuz. 
ıokağı köşesinde bir başka otomo• 
bille çarpışmış, ön çamurlukJan kınl .. 
Dllfbr. Vali Bey kzadan mütesalr 
olmamışbr. 

TUrkiyeded ispanyaya 
Sel im 

Misafir İspanyol talebeleri dün 
öğleden .sonra Tarabyaya kadar bir 
a-ezinti yapmışlardır. Gezintide Da .. 
rülfünun müderrislerinden bazılan da 
bulunmuşlardır. Misafir talebenin da. 
rülfünu~u ziyaretinde teuhürat >.:•· 

pılmıf, lstanbul Darülfünunlulan is
panya ricaline selamlar göndermişler, 
ispanyalılar da gençlerimizi İspanyaya 
davet etmişlerdir. 

Sanayi Heyetimiz Moskova
dan DönUyor Rüknettin Efendi bu tasdik

nameyi kendisi yapmadığını mek
tebe imtihanla alındığını ve ba
kaloryada da muvaffak olduğunu 
söyledi. Rüknettin Efendi mek
tepten çıktıktan sonra Hukuka 
girmiş ve ikinci sınıfa da terfi 
etmiştir. Mahkeme şahitlerin ça
ğırılmasına karar verdi. 

Kocaeli havalisinde mahsul 
vaziyeti çok iyidir. Şile müstesna 
olmak üzere diğer yerlerde hasat 
başlamıştır. Ege mintakasında 
vaziyet müsait geçmiştir. Mahsul 
iyi ve daneler dolgundur, Zeytin 
meyva venniye başlamıştır. 

Moıkova, 9 - (A. A) - Türk 
aaaayı heyeti Türkiyeye dönmek 
üzere hareket ettiler. Büyük elçi 

• Hüseyin Ragıp Bey de mezunen ayni 
ÖIU Kemiğinin Arasından trenle hareket etti. Gerek elçi ve ge

rek murahhas heyet azaaı istasyonda 
Geçen Bir Su hariciye, ağır ve hafif nnayi komi-

Kilise MUtevelllleri Beraet 
Ettiler 

Eğrikapıda Tekfur sarayı ma
hallesindeki Pandelya kilisesinin 
yeni mütevellisi ve bekçileri ol
duklarım söyliyen Pandeli, Mihal, 
lstavri ve İsak efendile~ kilisenin 
yeni mütevellileri Perikli, Sarafim, 
Koço, Vasil ve Kostantin efen
diler aleyhine bir sahtekarlık 
ve dolandırıcılık davası açmış
lardı. Dün Ağır Ceza mahkemesi 
bu davaya ·bakmıştır. Mahkeme 
cürmü sabit bulmadığı için suç
lular hakkında beract karan ver
miştir. 

Orta Anadoluda, Tosya müs
tesna olmak üzere haziran ayı 
yağışlı geçmiş ve meznıata 

biraz zararlı tesirler yapmıştır. 

Cenup mıntakasmda kuraklık 
vardır. Adana ve Mersinde bu 
kuraklıktan pamuk meıruah mü
teessir olmıya başlamıştır. Şarkta 
yağışlar çayırların iyi surette 
büyümesine yardım etmiştir. 

Karadeniz kıyılarında Gireson 
ve Trabzonda hava müsait geç
miştir. Fındıklar tabii büyümele
rine devam etmektedir. Somsun
da ekinler kemale ermiştir. 

Zonguldakta havalar biraz 
soğuk gitmiştir. 

Son gelen hava telgrafı şudur: 

Eyüpte Sokullu Mehmctpaşa ıerlikleri mümessilleri tarafından 
türbesinin altında ve çukurda tefYİ edildiler. Sefaret Müıteşnrı Meh-

met Ali Bey maslabatıüzarhk vaı:i-
bir çeşme vardır. Bu çeşmenin fesini yapacaktır. 
deposu küçük olduğu için çabuk -
doluyor ve yukarıdaki ihtiyat de- Univerist e 
liği de kağıtla hkamyor. Bu defa Ag"'usfosfa 'T'eşsk-
da su türbenin lahitler bulunan ~ ~ 

kısmında toplanıyor ve kemikle- k -ı E' J k 
rin içinden süzülerek tekrar mus- u uece 
luğa geliyor. Eyüp belediyesi 
bunun sıhhi mahzurunu naı.arı 

itibara alarak bir rapor lıazırla
mışbr. Çeşme türbenin karşısın

daki Siyavuşpaşa sebiline nakle
dilecektir. 

"Ayın yedinci günü Samsun 
ve Giresona bir milimetre yağ
mur yağmıştır.,, 

Ankaraya gitmiş olan Üniverisite 
mütehaası Profesör Malı dün müte

fU' •ekili Avni Beyleberaber şehrimir.c 
gelmiıtir. Darülfünun kadrolara tama
men tesbit edilmiştir. 

Kadrolar hakkında ciddi bir kütu
miyet muhafaza edilmekle beraber 
Mulıar Osman Beyin akliye profe
aölliğine liselerde çalışan sekiz genç 
bocanın da diğer müderrislikl~re ta-
yin edildikleri tahakkuk etmiıtir. 
Kadrolar 31 temmuzda matbuatla 
neşredilecektir. Üniversite 1 
tosta teşkil edilmiı olacakbr. 

ağua-

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 1 
ı1-----------------------------~---------------~----~--------------------------~~-------------

- Bu yaz Adaya geldiğime 1 
o kadar aıemnunWP ki Hasan 
Bey.,. 

- Akşamları iurubu •. , Geceleri mehtabı seyret

meye bayılıyorum. 

ıJI 

··-- · -- · -·······-
.+O METRE-

' fıl 
- Kışın şehre dönünce ne ola

cak diye düşünüyorum .•• 

- Ne olacak dostum ya2.1n Adada 
yapbğın masrafı hesap eder etmez 
ayıh•ereceksin-



10 Temmuz 

Hergün 
Tevfik Rüştü Beyin 

Seyahati 
...... __________ ·-

Paris'te Rusya Hariciye Nazırı 
Litvinof'la Tevfik Rüştü Beye ve-

Pariste rilen ziyafetin ma-
nası çok bü-

Ziguf et yüktür. 1 
Fransa daha düne kadar, 

borçlanm tanımadığı için, Sovyct 
Rusyanın en büyük düşmanı idi. 
Hatta merkezi Avnıpada Küçük 
itilafı, Lehistam bu düşmana 
karşı kullanmak üzere bir silah 
gibi hazırlamıştı. Bu uğurda bir
çok ta fedakarlıklara katlanmışb 

Halbuki şimdi F ransanın bu 
düşmanla sarmaşıp öpüştüğünü 

(Örüyoruz. Ne oldu, Fransayı bu 80 
derece yol çevirmeye sovkede.n 
amil nedir? bu sualin cevabı hır 
kelimedir: Hitler. 

Hitler er geç merekezi Av
rupa için ve Fransa için bir teh
likedir. Bu tehlikeyi bertaraf et
mek için Rusyayı da kazanm~k 
lazımdır. Çünkü Hitler ltalya yı 
elde etmiştir. Macaristan'la da 
kısmen anlaşmıştır. Er geç Viyana 
ile de anlaşacaktır. Bu takdirde 
grupu genişletmek lazımdır. işte 
Fransız-Rus dostluğu bu korku-

dan çıkıyor.Fakat bu işte en ziyade 
fcazanan Rusyadır. Çünkü Almanya 
londra konferansında Rusya aley
hinde bir Ehli salip seferi terti
bini teklif edecek kadar ileri git
mişti. Rusya da ona İngiltere ve 
Fransa ile dostluk ve ticaret mu
kaveleleri aktetmek suretile cevap 
vermiştir. 

* İnhisarlar umum müdürlüğünün 
lnhisarın dünkü gazeteler-

' 

.. de çıkan bir ilci-
/ anı nım gördük. Mü-

düriyet kırtasiye levazımı için bir 
münakasa açıyor ve rpüesseseleri 
bu münakasaya iştirake davet 
ediyor. Halbuki bizim bildiğimize 
göre, hükumet dairelerinin kırta
siye levazımı Maliye Vekaleti ta
rafından temin olunur. 

İnhisarlar müdüriyeti Maliye 
Vekaletinin bu yardımından mah
rummudur? 

Kadıköy Ve Adalar 
Hatt Ucuzluyor 

Seyrisef ain Hesapları 
Tetkik Ediliyor 

. . iktısat Vekaleti bu bir iki ay 
ı~ınde Akay battı ile Devlet de
nız yolları işletmesine ve vapor
c~luk anonim şirketine mahsus 
hır~r tarife yapacak ve tarife 1 
eylulden itibaren tatbik sahasına 
geçecektir. 

Öğrendiğimize göre Akay hat
tının tarifesi kömürün (40) liraya 
0~du~u zamanda yapılmıştır. Bu 
~n~u kömür fiatı · tarifenin ya· 
pı dıgı zamandaki kömür fiatine 
n~zaran dörtte üç nisbetinde dü
~ttür. Binaenaleyh, yeni tarifed~ 
t ay hattı biletleri üzerinde h!iyh en ·ı~ 
d ~1 at yapılacaktır. Devlet 
lücw~~z.. yolları işletme müdür-
1 rubun lstanbul - Mersin 
ı:t~~. ul - Trabzon arasındaki iş-

1.1&• vapur navlun ve tarifesine 
i"~knce, Bu hat için kömürün 
yu sek olduğu bir zamanda ya
p~lış olan tarife bugün tatbik 
e ı mernektedir. Sebebi hususi 
M·pdrlarla Devlet Deniz işletme 

u ürlüğUne merbut vapurlar 
:ra.sfın~aki rekabettir. Bu hattın 
arı csı do .. rtt .. . b . d d h e uç ms etm en a-

SON POSTA 

Bazı insanlar iıteo ziyade lakırdı ı Boı yer~ Jikırdı söylemek bo§ 

söylerler. kuyuya kon indirmiye benzer. 

Lakırdı söylemekten 

yapmaya bakmaz:. 

ziyade 

• SON TELGRAF HABERLERi 

İf 

Sulh Siyasetimiz Takdir 
Ve Şükranla Karşılandı 

Fransa Gazeteleri~i;HararetliNeşriya ı 
Paris 10 (Hususi) - Fransız hükümet adam

larile Merkezi ve Şarki Avrupa devletleri ricalinin 
Paris'teki son ·temasları alika ile takip edilmekte
dir. Türkiye ve Sovyet Hariciye Vekillerinin Parisi 
ayni zamanda ziyaret etmeleri Fransız matbuatının 
iki devlet hakkında çok dostane ve sitayişkarane 
neşriyatını mucip olmuştur. 

Paris matbuatı Türkiye ve Sovyet Rusyanın 
sulhun kuvvetlendirilmesi yolundaki mesaillerinden 

1 

takdir ve şükranla bahsetmektedirler. Siyasi mu
bafil Türkiye, Rusya, küçük i~l~~ ve ~albk dev.let
leri arasın .. aki anlaşmaya buyuk hır ehemmıyet 
vermekte ve itilafı takdir ile karşılamaktadırlar. 

Türkiye ile Fransa arasın~a yapıl~ça~ ol:ın Ti
caret mul<avelesi müıakerelerı çok musaıt hır hava 
içinde devam etmektedir. Bu mukaveleye. ait mü
zakereler oldukça ilerlemiştir. Mukavelenın esasları 
üzerinde anlaşmalar hn ı) olmuştur. Bu esaslar 
pek yakında tamamen tespit edilmiş olacaktır. 

Diyarıbekirde S-ekiz Kuruş 
Bir Adam Öldürüldü 

için 

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

Diyarıbekir (Hususi) - Burada tüyler örpertici 1 alacağını istemiş, Fettah parası olmadığından vere-
bir cinayet olmuş ve 8 kuruş için taşla bir adam memiş, bu yüzden aralarında bir kavga başlamışbr. 
öldürülmüştür. Hadise şöyle olmuştur : Dağkapı Bu esnada Halit yerden büyük bir taş kaparak 
civarında Emin Efendinin kahvesinde garsonluk eden 1 Fettahın üzerine fırlatmıştır. Kalbine isabet eden taşla 
Halidin, Fettah isminde birisinde 8 gümüş kuruş yere yuvarlanan Fettah, bir müddet yerde çırpındık-
alacağı varmış. Halit, geçen gün Fettahtan tekrar tan sonra ölmüştür. Halit kaçarken yakalanmıştır. 

Yeni Buğday 
Siloları 
Yapılıyor 

Ankara, 10 (Hususi)- Ziraat 
Vekaleti, memleketin bellibaşlı 
ziraat mıntakalarından olan De
nizli Balıkesir, Konya, Yozgat, Kır
şehi; kasabalarında . yeni~en yedi 
buğday ambar ve sı~o~u ınşa ~t
tirmiye karar vermıştır. Bu ın-
şaa t yakında münakasaya ko
nulacaktır. 

italyen hava filos~ 
Londra, 9 _ Nevyorktan bildiril-

dij'İne gör~ balyan ha~a na~ırı. Jene
ral Balbonun riya1etındekı Jtalyan 
hava filosu havanın bozukluğu dola
yısile birkaç rfın sonra kalkacaktar. 

mürekkep olmak ~ıe~e bir k.o-
isyon teşkil edilmıştır. Komıı

U:,0 hesaplarda bir bozukluk ve 
y ı "k" k-yolsuzluk görürse ·:er ı ı ve a-
lete bildirecek, mes ul mem~rlar 
hakkında takibata geçilecektır. 

-~-
Bir Facia 

Marmarade Bir Motör Battı, 
Bofiulanlar Var 

Birkaç gün evvel 500 teneke 
benzin yükü ile limanımızdan 
Karacabeye gitmekte olan Ahmet 
Ef. nin idaresindeki Karaca Bedir 
ismindeki motör Katırlı civarında 
fırtınaya tutulmuş, benzinler ateş 
almış, yanmış ve batmı~tır. .. 

Motorun üç tayfası ıle henuz 
miktarı malüm olnııyan yolucuları 
kaybolmuşlardır· 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Aslı Yok mu? 
Roma, 9 (A.A.) -: ~ransanı~ 

Adriyatik denizine .a~t. bır ademı 
tecavüz misakı aktı ıçın ltalyaya 
tekliflerde bulunmuş olduğuna 
dair ecnebi menabiindeo sızan 
haber salahiyettar mahafil tara
fından telaip edilmiştir· 

Blslkletçiler 
Dinar, 9 - Mubafızgücü bi

sildetçileri geldiler. Kaza erkanı 
tarafından karşılandılar. 

Yunan Fırkaları 
Arasında Müta
reke Tekli/ i .. 

Atina, 9 ( Hususi ) - Son se· 
nelerin siyasi mücadelelerinde bita

raf kalmış olan bazı zevat mu
halif fırkaya müracaat ed~rek 
vatanın selameti namına muvak
kat bir müddet için bir mütareke 
akdini teklif ettiler. 

Muhalif fırka teklifi doğru 
buldu, fakat bazı şartların kabu
lüne bağlı tuttu. Bu şartlann 
başında süikast mürettiplerinin 
tutulması vardır. 

Atina, 9 ( Hususi) - Muhalif 
fırka toplandı, hüklımetin beyan-
namesine cevap vermeyi karar
laştırılmıştlr. 

Bu cevabın metni fikri alın
mak üzere M. Venizelosa gönde
rilmiştir. 

Muhalif fırkayı M. (Venizelos) un 
gaybubeti esnasında M. ( Papa 
Anastasiyo ) idare etmekteôir. 

b~ aşhğıya düşmüştür. bu itibarla 
k.. sa ada yeni tarifenin bugün- r 
c:~~ ~azaran biraz yüksek ola-

1 
y g soylenmektedir. 

olsuz!uk Var Mı Yok Mu? 
.. Evvelce de yazdığımız gibi 

iSTER İNAN lSTER İNANMA! 
~· ta Cavit Efendi isminde yeni bir peygamber çık-
.,ıvas . d" • 1 1 d • 

Yeni dine girecekler k. ranlık bir odada bir ~ece 
bir post Üzerinde kalıyor. Bir t kım korkunç mant. ra
lara talı mmül ederse yeni dine .ıhnıyor ve peygambe
rin önünde ycınin ediyor. Yeni dine girmek için servet 
sahibi olmak ve bu serveti peygambere nezretmek le 

lazımdır 1. 

mulga S · f · ·d · d- t b eyrıse aın ı aresı or 
~ç~k milyon lira borç devret

ınl ıştır. Maliye ve İktısat Veka
etl · · erının emrile bu hesabah 

tetk"k · 1 ıçin Divanı muhasebat aza-
s~ndan maliyeci Hasan Zeki B. in 
rıyseti altında Haydar, Talat, 
beylerle, diğer bir iki zattan 

t B adanım kurduğu yem mm esa rı şun ar ır. 
ınış. u E · d ,, ·k· ekıit 1 - Allahın bulunduğu rzıncaoa oı;ru ı ı r . 

namaz. ı k d · d la· 2 - Kadınlardan nefret (bun ar a mı ıns?.nı e -

k d .. n c;eytan makulesi sayırorlar.) lcte 5ev e .. ., 

iSTER /NAN /STER iNANMA/ 

Zavallı 

Hocalar 

Sayfa 3 

-
Bu ayın sonunda tarihe karı

şacak olan darülfünun hocalarının 
hali, doğrusu, artık acınacak 
dereceyi buldu. Bizim gazeteci 
arkadaşlar da insafsı z adamlardır. 
Hergün hocaları sinirlendirecek 
havadis bulup hemen yazıyorlar: 

Hocaların en u t\çte biri yeni 
üniversiteden açıkta kalacakmış. 
Fakat yalnız açıkta kalsalar da 
açık maaşı alsalar yine iyi. 

Hayır, yeni üniveraiteye gire
miyenler tercüme heyetine alma
cakJarmış. Giiya, yabancı lisnn· 
dan ilim kitabı tercllme etmek 
çocuklara hocalık etmekten 
daha kolaymış.. Zavallı hocalar 
hem yeni üniversiteye girmekten 
mahrum kalsınlar, hem de evvel
kinden daha çok çetin tercüme 
işine tutulsunlar ... 

"" Yeni üniversite de tüccarlık 
eden hoca bulunmıyacakmış.. Bu 
da başka bir nağme! Darülfünun 
hocası çoluğunu çocuğunu aylağı 
ile geçindiremezse, yahut canı 
para biriktirmek isterse tüccarlık 
etmesi, borsacılık yapması, me
seli Avrupada tetkik seyahatine 
çıkıp dönerken çantasında bir 
parça altın getirmesi ayıp bir 
şey midir 1 .. 

Yeni üniversite de altmış ya
şından yukarı hoca bulunmıya
cakmış.. Bu da yeni bir kaide! 
bizim ötedenberi bildiğimiz, 
gördüğümüz şey Darülfünun ho
calığımn en ziyade ihtiyarlığa 
elverişli olduğu idi. Okuma yaz
ma bilen mutasarrıflar, Darülfü
nuna hoca olmak ümidile tekaüt 
olurlardı. Öyle yapmış, Darülfü
nuna boca olmuş olanlar yeni 
Ünversitede yer bulamazlarsa ue 
yapacaklar? 

• 
Darülfünunda hoca olan he-

kimlerin muayenehanesi olmıya
cakmış.. iyi amma hekim hocalar 
nereden şöhret bulacaklar? yal
nız ilim işlerile uğraşarak, keşif
lerle şöhret bulmak çok uzun iş. 
Hanımlann sinirlerini iyi etmekle, 
çocukların midelerini düzeltmek
le şöhret bulma daha kolay ve 
elbette daha tatlı. Bu suretle 
hanımların kocaları, çocukların 
babaları olan beyler de hekim ho
caları daha kolay tanırlar, Telgraf
la, telelefonla uzak yerlere davet 
ederler, halbuki ilim neşriyatını 
kim okuyacak ta hekim hocaJan 
tanıyacak? 

"" Bugün yeni bir havadis dc:ha! 
bundan sonra hocalar her sene 
nihayetinde bir senelik ilmi mesa 
·ı ini bir muhtıra halinde yaza-
ı er .. 
rak, bu muhhralarda o sene ıçın-
dc verdikleri dersler, bunlara 
ait yeni notlar, tatbikat, kendi 
sahalarına ait o sene içinde Av
rupadan getirttikleri eserler ve 
saire hakkında malumat verecek
lermiş. 

Eskiden iptidai mekteplerde, 
dersler ve imtihanlar bittikten 
sonra çocuklara tatil vazifeleri 
verilirdi, Bu havadis doğru olsay-
dı, eski zamanda çoçuklara tat
bik olunan usul, şimdi Darülfü
nun hocalarına tatbik eililecek 
denilebilirdi. 

Ya, hocanm Avrupadan ge
tirteceği eserlere ne dersiniz? 
üniversite hocası olaracak dere

( Devamı 8 inci aayf ada t 



4 Sayfa 

f Ziraat Bilgisi ('") 
1 

Çiçek 
Mevsimi 

Senenin her mevsiminde çiçek 
yetiştirmek kabildir. Çiçek olarak 
kullanılan nebatlarm adedi iki 
binden fazladır. Bunların arasın

da dünyanın muhtelif iklimlerin
de yetişen cinsler olduğu için 
kışın bile, sıcak iklimlerde yeti
şen çiçekleri limonluklarda, sıcak 
camekanlar içinde yetiştirirler. 
Fennin koyduğu kaideleri bilenler 
her çiceğin hangi şartlar ve usul
lerle yetiştirilebileceğini bilirler. 
Fakat halkın ekserisi bu kaide
leri bilmediklerinden senenin her 
nıevsiminde çiçek dikmek için 
bahçc:!erden, pazarlardan çiçek 
!idam alır~ctr. Eğer aldıkları fi
danlar saksı lçinÔe yetiştirilmiş 
ise hu jibiler toprağile ~eraber 
6ahçeye dikilmesinde fayda varai;"# 

Fakat saksı içinde yetiştiril
meyip te açıkta ve bahçede yetiş.
tirilmiş olan ve topraksız çıkarı
lan çiçeklerin kaffesi de yeniden 
dilô.lmiye elverişli değildirler. İite 
bunun içindirki çiçek pazarların
dan alınarak dikilen çiçeklerin 
ekserisi tutmaz ve bozulurlar ve 
bittabi verilen para ile çekilen 
zahmet heba olur. Ağaçlara su 
yürüdükten sonra bunların yerin
den oynablmaması lazım olduğu 
kadar çiçeklerde dahi · konca]ar 
baş gösterdiği zaman çıkarılıp 
başka yere dikiJmesi muvafık de
ğildir. işte bunun içindirki mayı
sın on beşinden yani havalar 
ısındıktan sonra, topraksız olarak 
sablan çiçeklerden ve koncaları 
baş göstermiş veya çiçek açmış 
karanfillerden bir fayda yoktur. 
Bundan dolayı mayıstan eylul 
nihayetine kadar çiçek fidesi 
aabn almak doğru değildir. 

Yalnız tohumları şubattan 

mayısa kadar ekilerek fide halin
de yetiştirilmiş yaz çiçekleri ha
ziran nihayetine kadar dikilebilir. 
Fakat bunların da koncalanmamış 
olması şartbr, Mesela tohum ve 
çelikten yetiştirilmiş karanfil 
( toprağile beraber çıkarılmış 
olması şarttır ) Saraypatı, ipek 
çiçeği, zinya, nemofilla, gülhatmi, 
ateş çiçeği, piretrom, bahar yıl
dızı, kampanolla, Lübelya, yük
sük otu vesaire gibi. Çelikten 
yetiştirilmiş olanlardan : Kolyos, 
begonya, mozaik denilen renkli 
yapraklı Alternatera, krizantem, 
aster ve kökleri daima yaz ve kış 
toprakta kalan çiçeklerin kaffesi 
ile, çiçek sovanlanndan glayöl 
sünbülteber, monbretia, kana, 
liyalris, sovanh begonyaların kaf
fesi haziran nihayetine kadar 
diki]ir. 

Temmuz ayında bahçelerde 
belli başlı işler sulamak, çapala-

yıp ot temizlemek, hastalıklarla 
mücadele etmek, mahsul ve to
hum toplamaktan ibarettir. Kış
lık turfanda şebboy tohumu ile 
çanta çiçeği ve jeneralya çiçeği 
jerbera, "kaktös, sovan retiştirmek 
için sovanlı çiçeklerin tohumları 
bu ayda ekildiği gibi bahçelerde 
ilkbaharda çiçek açmış ve yap
raklan kurumuş olan sümbül, 
lale, zem, fulya, Girit lalesi, şa
kayık cinslerinin sovanları . top
raktan çıkarılarak dört beş gün 
kadar gölgede kurutulur ve top
raldan silkinir, yavru sovanlan 
ayınlarak anaç sovanlan serin ve 
rutubets·z bir yerde raflara sıra
lanır. Bu sovanlar eylülden itiba
ren marta kadar tekrar dikilerek 
abhardn çiçeklerinden istifade 
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astamonu' Sergi 
Kız Ortamektebinin Biçki Ve Resim 

Sergisi Çok Takdir Edildi 

a 

Kastamo n u , ı tarafından alika-
(Hususi) - Kız 1 dar makamlara 
orlamektebi 933 gönderilmiş, yapı-

senesi sergisini lan tahlil neti-
açmıştır. Sergide cesinde % 42 de-
teşhir edilen biç- mir %22-30 kti-
ki, nakış, elişleri kürt mütebaki 
ve bilhassa yağlı kısmının silisten 

l•L--t olduguv biJ-boya ile vücuda ~ 
getirilen tablo ve dirilmiştir. Taş-

resimler çok mu- köprünün Alipa· 
vaffak olmuş eser- şa, Beytimür ve 
!erdir. El işlerinde Ersil köyleri 
ba~QJ kı%larimı· arazısını ibtiYa 
zın göste~ş ol- eden geniş bir 
olduklan maha- saha dahilinde 
ret cidden şaya• bulunan bu zen-
nı takdirdir. Re- Sergide ~hir edilen eserler, talebeler X işaretli muallim Pakize H•raır .dır gin demir made-
sim muallim Pakize H. m tablo- rine geçirdiği maden ve taş ninin sathY .dan alınan bu parça-
ları sergiyi bir kat daha zengin- parçalarım odaya getirnıiye baş- larda göriilen demir miktan 
Je~rmi..+:r. lam••lardır. Taşköprünüıı Alipa a ümidin fr.vkinde görülmüştür. Ma-

'l... ;ı~ Y denin l.4lt tabakalarının daha 
Kestamo,luda Demir Madeni köyünden Selim namında bir zengin olduğunu tahmin edil-

Kastamonu, (Hususi) - Tica- köylü tarafından odaya getirilen mekle'.iir. Bu havalide zengin 
ret Odası tarafından vücuda ge- maden tetkik edilmiş zengin de- bir d.: bakır madeni mevcut ol-
tirilen daimi sergiye madeniyata mir madeninden bir parça ol- duğo haber alınmrşbr. Bakır, kö-
ait bir kısım daha ilave edil- duğu anlaşılmışbr. Selim Ağaya mür, krom ve daha birçok maden 
miştir. Halk ve köylülerimiz elle- getirtilen büyük parçalar oda parçaları sergiye konulmuştur. 

Gümüş Hacıköyde 

Son Yağmurlar 
Mahsulü Harap 

Etti 
Gümüş Hacıköy ( Hususi ) -

Son yağan yağmurlardan ve do
ludan kazamız meznıab çok mü
teessir olmuştur. Bilhassa Yemişen 
Korkut, Çitili, İspari köyleri 
mahsulatı tamamen harap olmuş
tur. Doludan hasıl olan sel 14 
çift öküzü boğmuştur. --

Akşehir' de 
Asarı Atika Cemiyeti Se

nelik Kongresini Yaptı 
Akşehir (Hususi) - Tarih ve 

asan atika tetkik cemiyeti sene--
lik kongresini yapmış, reisliğe 
ortamektep müdürü Mahir, umu
mi katipliğe Rıfkı Mel\ıl, vezne
darlığa Osman Niyazi, azalıklara 
müddeiumumi Nafi, jandarma ku
mandanı Galip, belediye fen me-
muru Salih Beyler intihap edil
miştir. 

Bergama' da 
Akrepolda Su Tesisatı 

Tahrip Ediliyor 
Bergama (Hususi) - Akrepol· 

da emsali görülmemiş çok eski 
bir su tesisatı vardır. Pek büyük 
köprüler vasıtasile Akrepola yedi 
sekiz saat mesafeden su getiren 
bu tesisabn Akrepola civar olan 
köylüler tarafından bozulmakta 
olduğu haber alınmışbr. 

T eSisabn bozulmaması için 
icap eden tedbirler alınacaktır. 

olunur. Sovanlı çiçekler her sene 
çiçek açarlar. BazıJanm her sene 
topraktan çıkarmak lazımdır. 
Dalya, lale, sümbül, Gılnyol Gi
rit hilesi gibi bunlar kışın top
rakta kalırlarsa çürürler. Zemler 
fulyalar 3-4 sene toprab.-ta bıra
kılabilir. 

Liıl/i Arif 

(•) Ziraat husuıundııkl mli~kl'i.lerlnlll 
sorunuz. Son Poıta'nın (Ziraat mll• 
teha11ısı ) rıılıe cevap verecektir. 

Samsunda Fakir Çocuklara Yardım 

Himaye lacycti ve 6İgdirilen çoc.Jclu 
Samsun(HUA8i~Dumlupanar himaye heyeti her sene olduğu gibi 

bu sene de 58 fakir ve kimsesiz çocuğa elbise, ayakkabı Ye çamaşır 
dağıtmışbr. Himaye heyeti pyanı takdir mesai sarfetmekte, yoksul 
talebenin ihtiyaçlannm önüne geçmektedir. 

Tekirdağ (Hususi) - Tekirdağ muallimleri Çanakkaleye bir 
seyahat yaptılar. Seyahat çok neş'eli geç.ti. Bu seyahate ait iki 
inbba gönderiyorum. 

Yıldızeli Nasıl Bir Yerdir? 
Yıldızeli (Hususi) - Kasaba- yaparlar .. Yozgat, Sıvas ve .Tokat 

K .. v ı ' n vatanı olan Çam- yollan Y ıldızelinde birleşmış bu-
mız orog unu ı nmakt dırl Kasabanm tren 

d 1 
y. d ku 1 u a ar. 

hbel ağ annın etegın e ru - güzergahında oluşu şimdi Yıldız-
muştur. Buz gibi kaynakları, 3000 elinin ticari inkişafını da mucip 
metre irtifaındaki tepeleri ile olmuştur. Bilhassa mahsul nakli-
meşhur olan Çamhbelde halk yatının kolaylaşması çiftçiyi daha 
çok sıhhatli olarak yaşar. Kasa- fazla istihsal yapımya sevketmek· 
ba 550 evlidir. Ahalisi çiftçilik tedir. 

Tr.amuı 10 -------
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Tar:hi Fıkra 

BP.gaz Gül 
Beyaz Sinek 

Eski İran hükümdarlarından 
birinci Y eztigert, hayli ünlü bir 
adamdır. Arap tarihçileri ona 
" el' esim " diyorlar ki günahkar 
demektir. Bizans ve Latin eser
lerinde İsdigerdes diye kendin
den uzun uzadıya bahsolunur. 

Yeztigert'in en büyük zevki 
adam öldürtmek ve öldürttüğü 
adamlann malını almaktı. Meşrep 
bu ya. Üzerinde bir mazlumun 
kan izi görünen para, elmas ve 
halı bu günahkar hükümdarın 

hoşuna giderdi. Eşiğinde pıhb
laşmış kan sezilmiyen saraylara 
adım atmazdı. 

işte bu adam, zenginliği ha
ber verilen bir biçareyi öldürt
mek için huzmwıa getirtmişti. 
Vereceği emri güya adalete uy
gunlaşhrmak fikrile saçma sapan 
bir şeyler soruyordu ve mesela 
" Evin babandan mı kaldı, ser-
mayeni nereden buldun ,, gibi 
sölerle onu mahkiim etmiye çığır 
arıyordu. 

H~rifceğiı. başına gelecek f e
liketi anladığı için bir oyun dü
şündü: 

- Padişahım, dedi, benim 
malım, mülküm senindir. Çünkü 
sayende kazandım. Dilersen alır
ım, dilersen bırakırsın. Fakat 
benim bir hünerim vardır. Fer
man buyurursan o hünerimi gös
tereyim, sana hiçbir kulunun ya
pamadığı bir hizmette bulumuş 
olayım, 

Y eztigert merak edip bu hü
nerin ne olduğunu sordu ve onun 
"beyaz sinek" ürettiğini, bu si
neklerin en ligor hayvana rüzgar 
hın verdiğini öğrendi. 

Efsanenin ehemmiyetsiz taraf
lannı yazınıya lüzum yok. Ölüm
den kurtulan adam, Kafdağına 
filin giderek bir çift beyaz sinek 
getiriyor. Y eztigert de ilk tecrü • 
beyi kendi hayvaınnda yapbrmak 
istiyor. Halbuki herifin bir elin
de de hayvanlan çileden çıka
racak sert bir koku var. Tanı 
hükümdar, hayvanın ardında du
rup tecrübeye başlanmasını bek-

lerken hüner sahibi o kokuyu atın 
bumuna yaklaşhrıyor, hayvan da 
huylanarak çifte &aVUJ'maya baş
lıyor ve bu çiftelerden biri hü
kümdann kafasım dağılıyor! Yeri 
lizım değil, hatta hakiki ismi de 
lhım değil. Gelişi güzel uydurma 
bir ad takarak söyliyonı:zı:, mesela 
Beyazgül adlı bir lokanta var. 
İsmin cazibesine kapılıp iç.eri 
giriyoruz. Ne görsek eyi. Orası 
beyaz gül ocağı değil beyaz sin7k 
yuvırsı. Diikkandaki toz ve kir, 
o zeki lranlı'nın üretmek istediği 
beyaz sinekleri kara sineklerden 
üretmiş. Her sinek bir beyazımsı 
kostlim iç.inde! 

Y eztigert gibi çifte yemedik 
amma yemek te yiyemedik, çılt-
bk. Belediye memurları da bhdm 
gibi yanlışlıkla olsun au lokan
taya veya hem.erlerine '"tğrasalar 
belki sinekler eski renklerini 
bulurlar!.. 

Adapazan'nda 
Seller Bir Kiremit Fab

rikasını Bash 
Adapazarı ( Hususi ) - De

vamlı yağmurlardan hasıl olan 
seller Ahmet Beyin kiremit fab
rikasını basmış ve harp etmiştir. 
F abrikamn zar an pek fazladır. 
Son sistem tesisatla çalışan bu 
fabrika Marsi1ya tipi kirco.it çı
karmakta, tabak ve teati im:ıllitı 
yapmakta idi. 
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BABİCI TILOBArLAB ( Gönül işleri ) (Siyaset Alemi ıl· 
Londra Müzake
releriOrtalığıBüs
bütün Karıştırdı 

Mektepli 
Bir Para Harbi Başlıyor Çocukların 

-Aşkları 
Alman davasının esasta haklı ol

masına rağmen bu davayı yürütmek 
için tutulan yolun yanhşlıj'I, ilk ba
kışta fena bir netice verecek gibi 
görünüyor. Fakat sadece prünüyor. 
Yoksa mücadele bitmit ve akibet 
taayyün etmit detildir. MilU S08}'aliat 
davas na muhalif olanlann kalabahj'I 
ve ortalığı karışbrmalandır ki Alman
lığa karşı umumi bir aleyhtarlık ce
reyanı uyandırmıtbr. Bunun Ok neti• 
.ceai, Londrada, So91et Rusya ile 
Fransa arasında Athi bir anlqma 
teklinde tewür etti. Yine küçük 
itilaf ile Rusya arasında ban müza
kereler oldu. Fakat, bu vukuat, geç
:mif ve geçen hldiaelerin tabii bir 
nrette dayanacatı nokta idi. Alman
yada komüni&me kartı amansız: bir 
cidal -.çan Hitler, İfİD bir Rus• Fran• 
aız itilafına kadar OerileyebUecejini 
hesap etmemit sayılamaz:, fU lıalde, 
Duan dikkate alınacak .ey, bütün 
bu gürültü arasında Anglo • Sakıon 

lleminin, daha dotnısu ıadeee lngilte
renin alacajı vaziyet olmalıdır. lngtlte
rede vaziyete lılldm olan Jnuhafuaklr 
f arkanın mlifrit hizbi Ru•yaya fiddet-
le husumet gösterirken Fransaya 
kartı mGllylm dananıJIOr. Almanhk 
için fada dostluk bealetlljial hiaaet
tirmiyor, amma tfddet pterecete 
de benzemiyor. baptere.ıa umumi 
siyasetinde bGJGk teaiıi ot... bu hiz
bin vaziyetindeki kararaızhkbr ld 
herhangi bir hlkGm vermlye müsaa-
de etmiyor. Londra konferanamclan 

•Y'Vel bir Puta aJdmlanır siW sBrG· 
nen siyuet ufku, b6abGtGn kapanda. 
Muhtelif riizsirlarm UtikametlerinJ 
tayin edebilmek için bir parça bek
lemek lizımgeliyor. - , Süreyya 

Bir kadın tayyareci kendi 
rekorunu kırdı 

Nevyork, 9 - Kadıa tan-reel 
Amelya Erhart, Amerika lat'uuu 12 
saat 2 dakikada geçerek kendi teai• 
ettiti 19,04 aaatlık kadın tayyareci 
rekorunu k1n11Jfbr. · 

Bir Amerika milletler 
cemiyeti 

Montevideo, 9 - Salndor hiikü
meti, Amerika hükumetleri içtimaın· 
da bir Amerika milletler cemiyeti 
Yllcuda getirilmealnl teklif edecektir. 

Şlddetll bir zelzele 
Gelıenkqen, 9 - Dan akpm 

flddetli bir zelzele olmuf, bazı mahal
lerde evlerin damlan ve bac:a.lan par

Albna Bağlı Devletler Parası Düşkün denBııf:;::,.· :;;tal~~~:; 
Henüz orta tahsilını bıtirmelDJf 

D 1 ti H •• Ed bı•JecekJer Mı• ? ıs-ıs yaımda çocuklann aşk m-ev e ere ucum e . kiyelerini okuyor, dertlerini 
Pari., 9 - Paralan altm CSlçü•Gne 

bath devletlerin mümeuWeri arasın• 
da pariate dün yapılan mhakereler 
neticeainde teknik bir mukavele im• 
zalanmıfbr. 

Müzakereler l,ondra konferanmada 
yapılan .. örütmelirden sonraki be,.
nelmilel para vaziyeti etnfuacla olmut
tur. Bilhaua paralan ma.takar dev· 
letleriır apekülUyonlara karp, altuwa 
scr'batçi mGbadeleainl temin, be1• 
nelmlJeJ itimada 1eaiden te.U Ye 

tedlyat muvazenesi devam ettirmek 
meaeleleri görGtnlmiiftGr. 

Mukavele metal alakadar devlet
lerin müdafaaa için miifterek bir 
sermaye tesiainl ka:rcfediyor. 

Bu mukaveleyi tatbik için kulla
nılacak vaaıtalar sizli tutuluyor. 

ÇGnldl mabadı 9PCldiluJonlara 
m:mi olmaktır. 8UDunla beraber fU 
söyleaebilir ki bu Yaatalar •peldllu
yon hlcumlarma kaql bir mldafaa 
olmakla beraber, paralan ditJdbı dev• 
Jetlere kal'fl altm eaamDa bath kalan 
devletlerin hücum edebilmelerine mü
sait lair mahiyette delildir. 

Amerika lnglltareye CIOvenmlror 
Ne91ork, 9 - NeyYork Heralt Tri· 

bün gazeteainin bir haberine .. are, 
Amerika altıa eu•aa batlı devlet· 
len brfl aldıit YazlJette fngllterenia 
rantımma ~-emektedir. ÇGnldl 
lnwilfa ihracatçaları dola.na dDtmeain
den çekinmektedirler. japonyanm 
Amerikaya yardım etmesi muhtemel
dir. Japonya Amerikadan çok pamuk 
almaktadır ve Japon parasının düş
mesi sayemde Çia ile, Hhtdlataa pl
Ybalarmda da la,.... De çarpıfm.ak
tadır. 

Matternl kurtarmaya 
ç•lltırorler 

Moskova 9 - Tek batana bir tay
yare ilk devriilem seyahatine çıkan 
ye yolda kaybolan tayyareci Mattern 
Sibirya'da bulunmuftu. Tayyareci 
Mattenı'e yardım için iki tayyare 
gönderilmittir. Tayyarelerden biri Ka
barovaka varmıtbr• Diteri de yolda
dır. Tayyarelerin birisinde tecrübe 
glirmüt tekniayenler vardır. Bundan 
bqka Viladivustuktan Behrenk bo
l'azına müteveccihen dört vapur ha

l•v•t Klr•ll 78 Y•fınd• 
laveç 17 --L it • • oue·· tav'm 75 va•ını doldmmuı münuebetile Stokhol~ 

AU1Ul u ıncı J-W "17'--· o:ı.- b""tün ail sarayında büyük şenlikler yapalmıfbı'. Resmimizde AU1I& wııtav u esı 
efradile birlikte görünmektedir. 

Fransız Başvekilinin Nutku 

M.Daladiye,Devletlerden 
Samimiyet istiyor •• 

Pariı, 9 - Fransız: Batnkili M. 
Daladiye mühim bir nutuk ıöyliyerek 
muJatelif dün~ m...ıeluine temu 
etmiftir. M. Dafa-!lye, lalklmetla bq
ka bir dnletla lflerlae mldahaleye 
hakla olmadıfl kanaatinde oldupnu 
ıMiylem_!t ve: 

- Fakat, d.Uftlr. Beynelmilel 
aahada beteri bir mesele mevz:ubaha 
olunca lalldmet lalniJet .,.. acWet 
fikirleriae atbk kalarak auinl du
yunnllfbu' Ye dayuraeaJdu

0 

M. Dalacliye, So.,et Ruya tara· 
fından Deri ririllen aautaarnzın ta
rifi husuıuncla elde edilen neticeler· 
den memnundur. Amerika ile de ra
bıtaları kuYYetlendinniye ve baza an· 
lqamamazhldan ortadan kaldırau1a 
çalıımaktadır. 

M. Daladiye allAhlan bırakma ifln

- Eter bGtnn milletler aillhlan 
bırakmak husuıunda ayni irade ile 
hareket ebeler, samimiyetlerini labat 
için aerbe8t n dlrl.t koebol Jm. 
1R1811Dda Fr ... sfW ~. ... 
bGyGk mik1uta tabiye eclllmlf ola
cakbr, demiftir. 

M. Daladiye, lowilfz ve Franaıs 
cliplomatlaruwa Ceaene. Pw •• 
Londradald dostane mGnaaebetlerin· 
den bahsederek, bu iki devJetia ek· 
aeriya mGfterek Wr vadyet alclıldan
nı aalatmıfbr M. Daladi,. iktisadi 
meselelere ~eçerelc 

- FranA lkbaadi iatikrare ayde-
tln ve mlbadele intizamının para la
tlkranna batlı oldutuna kanidir. Bu 
FranADıD ikbAt konferaa..da mii
clafaa ettlti ve müdafaada devam 
edeceti noktainaz:ardır. Bu noktaina
zar dGnya buhranına en iyi ve emin 

dinliyorum. 
Henilz sevme, sevilme ve ya

pma çağına gelmiyen bu çocuk
lar, muvakkat ihtiraSJn albiikln
yici aeli içinde yuvarlanıp gidi
yorlar. Bazan nevmit ve betbaht 
oluyor, ne yapacaklarım şaşın· 
yorlar. 

Bu çoculdan bu yqta qka 
dlifüren Amil, yqadıklan bayatın 
tarzıdır. Bunlar aıbbl gezintiler Ye 
eğlencelerle vakit pçirec:eğine, 
hayatlanm ko1Df1J lazlanm takibe 
haarediyorlar. 

Orta veya lise tahsili yapan 
çoculdanmz vana bunlan sıhhi 
oyunlara ve eilencelere aevkecliaiz. 

Evde oturmalanna hayal ve romanı. 
akit geçirmelerine mani olaau. 

* 
Bu hafta bu mektebli çocuk-

lardan aldıiım mektuplann bir 
kısmına cevap veriyorum: 

Adapazannda Şakir Bedri Beye: 
Düşüncenizde haklısmız. Zaten 

benüz bir kızın hayaline girecek 
kadar, İf ve mevki sahibi değil-
siniz. 
Bot ve limitsiz bir sevdadan İle, 
kendinizi spora ve oyuna ..,. 
riniz. 

* 
"Orta tahsilimi bitirdim. 19 

yaşındayım. Bir kızla 1evifiyor
dum. Fakat 110D zamanda ba 
lmm arka~- bir ba.
kaum mevdiğini ve bana llkayt 
kaldığım 16rllyorum. Ne ya
payım. 

Adapuan: B. M. M. 
Çocukluk qkı b&yle olur. Bir

gtbı siz Jmm hOfUDa gideniniz. 
Birgtln im bqkuma g&nll verir. 
Bu 1evdalara inanılmaz, omm 
llkayt kalmasına da ehemmiyet 
verilmez. Siz hayabmzı kazanmıya 
başladınız mı ki, daha şimdiden 
sevmeyi, sevilmeyi dGfllnGyor
aunuz? 

~nmıtbr. reket etmiftir. 

~--=========================~==========~~====================~====:~~~====~==:=================:s 
başh hareketleri onun bopma indiği zaman kendini hiç te ya· Bu matbaa kağıtlarına yual-

bir çare olacahbr. den bahsederken: 

Dünkülerin Romanı 
Edebi Roman 

Burhan C.hlt -----& 
Almanca mntercimi Mehmet 

&nin gülOyordu: 
- Demek patronun taVllJelİ 

de para etmedi. 
Ahmet Retit baz gibi olmut" 

lti. Sesini Qlt:aımadı. Fazla konut
lllayarak jf.llioi bitirdi. 

Karanna v.ermİftİ. 
O gece annesile karar verdi

ler. Oğlunun diltlhıcelerine emni
yet göıteren Nemide Hanım tek
lifi kabul etti. Şehzadebquıda 
oturduklan evden bqka Ka
cLköyilnde kiraıya verdikleri bir 
evleri daha vardı. Ahmet Reşit 
bunu satmak, parasile tahsilini 
bitirmek istiyordu. 

Muamele uzun sürmedi. 
Kiracı olarak içinde oturan 

bir rum evi bq yilz liraya aldı. 
Ahmet Reşit hesabım yaplDlfb. 
Bu para onun tahsiline yetecekti. 
Eier oradan yazacağı mektuplar 
için patrondan para koparabi
lirse o da yardım edecekti. 

Ahmet Refit kararım •e~bare-

ket edeceği gtinG ilk defa arka· 
dqı Cemil Haklaya açb. 

Mektepte ve ıazetecilikte da
ima beraber g6rjinen iki arkadat 
memleketin balinden mun uzun 
konuştular. Cemil Haklq ona 
daima latanbul haberlerini yaza
caj'uu vadetti. 

Patron ona maarif beabına 
Avnıpaya g6nderemediiüaden 
dolaya mahcuptu. Ahmet Reşit 
keneli hesabına gideceğini ve 
gazeteye Avnıpa bavadialerini 
yazacaj'uu ı6yleyince memnun 
oldu: 

- Mnkemmel dedi. Biz de her 
mektubuna bir lira veririz. 

Ve idare müdilr6nfi çağınp 

emir verdi: 

- Ahmet Refit Beye on lira 
ver. Bu gazetenin hediyesi. Sonra 
her mektubu için bir lira vere· 
ceksiniz. 

Tahrir mOdfiril-pek memnun· 
du. Ahmet Reşidia ciddi. •iır 

gidiyordu: bancı bir memlekette hissetmedi. 1D1f beşalb sütunluk bir pydi. 
- Eminim ki Pariate 6teki BDyük caddelerin kaşelerin· 

talebeler p"bi bovardabp dal- deki yazılan okudukça hayalin· İstanbul Eyini 1900 
8Uyacalmn her halde 8ellden çok deki Parisi adım adım takip edi· Merhaba Reşit, • 
nmiclimiz var. Dedi. yordu. Sen Pariıte gez, ejleal Sis 

_. (Ouartier) ye pek y~ ol- burada çile çıkanyorm. Her ak-
mıyan bir sokakta bulduğu tam Ahmet Rafla ile Araawtklr 

Ekspres pce H:ldz baç~ pansiyona yerleşti. de demlenirken leDİ çekiftiriyo-
kalkıyordu. Garm b6fainde • Burada adeta bır' Babil kule- ruz. Ahmet Rıfla: 
met R-:+ı.. ---ı:..e boplan ka· ---=• A 

~- '"~- sine benzeyen Darülfünun mahal- - Benim abp p..--e nu-
debler bitin genç pzeteci arka- ·c1ec k nim yok. Bari 

dirmi lesine pek sokulmak istemiyordu. paya il e , dqlannı keyiftea . "tti. Dünyanın her tarafından Paria'e f6yle .azo ıeçer meb ualardan 
Cemil Halda, içinde tath bir birinin kmm alayım da damat 

heyecanla muadan masaya do- gelen talebe hep bu mahallede diye itibar kazanayım: diye taka 
lqan Ahmet Refide her buluşta: yerleşiyor, aralannda toplanıp ediyor. 

- Atk ollma sana, diyordu. konutuyor. Ve bu hll onlann taUil Hakikat Arap meb'uslardu 
Hayatla m6caclele bayle olur İfle, hayatına olduğu kadar bu zenıİD birinin kızım da liylemifler. Hem 
branm verelin " yaptm. ilim ve An'at tehrini adam aklUı Arabın Şamcla mı, Kud6ste mi 

Ve ppır ppar lpilyordu. tanımalanna da engel oluyordu .He- dehfetli mallan VarDUf. Birkaç 
Hareket dakikası gelince hep- men bir hafta içinde protramına kabileye hilkmediyormUf. 

il• nbbma fırladılar: Ahmet Reı11°t çizdi. k dini" Dn•ün Tilrk ocaguwı- en 
T ( Sciecne politipue) de ay ..., 

adeta kucaklanır gibi komparti- b .ı. koyu azaaa Ahmet Rıfkı aşiret 
mana götiirüldO. yaptırdı. Bir ay sonra &payan reisine damat olacak. · 

ka derslere hazırlanmak üzere kitap-
Alaylar, mas ralıklar ve kıs- larım aldı ve parisi, mlizeleri, Geçen giin mühim bir müza· 

kançhğa benzer serzenişler ara- dolaşmıya başladı. kere vardı. Meclisi meb'usana 
smda Ahmet Retit kendini kom- Her gezdiği yere ait, gazete· git~iştik. Ahmet Rıfkı müstakbel 
partimanda, ıeker ve çikolata cilik noktasından enteresan buldu- kayınpederini gösterdi. 
paketleri arasında yalnız buldu. ğu şeyleri lstanbula yazıyordu. - işte bak. Ön sırada, Ha-

Jf. Memleket gazeteleri muntaza· san Fehmi Efendinin yanında 1 
men geliyordu. B ktı ak •Paris" e ait o kadar çok 

roman okumuştu ki seyahatinin 
dördilncll gllnll (Gare de Lyoa) a 

Ahmet Reşit Parise vardığı- a m, Bap kefiyeli, kıvırc 
mn onuncu gilnll Cemil Hakkıma ukalh bir Arap teYhi. 
ilk mektubunu aldı. 



Bize Sorunuz 
Size Cevap 
Verelim 

Kndıköyünde Bekir J.,iitfi Beye: 
Arzu ettiğiniz adresleri veri-

yoruz: 
Willi Fritsch: 95 Kaiserdam, 

Berfin. 
Gitta Alpar: 3 Zithen Strasse, 

Zealendorf Berlin 
Brigitte Helm: 12 Schorlenmer 

Allee, Dahlen, Berlin. 
Liane Haid: Charlottenburg 

Fasanen Strasse, Hotel Savoy, 
Berlin. 

* Diyarıbekirde Muhsin Snhir Beye: 
Norma Şirer evlidir. Kocası 

Metro Goldvin Mayer studyosunun 
müdürlerinden lrviııg Tahlberg dir. 
Y ılclız kocasının studyosunda ça
h~aktadır. Senede 3 filim çevirir. 

'f 
Ankarada Hüsc~in Beye: 
Mektubunuzdaki yıldız isimleri 

anlaşılmıyor. Yazarken artistlerin 
iki isimlerini yazmanızı rica ederiz. 

'f 
Gedikpaşada A. N. Hanıma: 
Zannettiğiniz kadar kolay 

değildir. Dünyanın en çok yoru
lan mahliiklan hiç şüphe etmeyi
niz ki sinema yıldızlandır. Kazanç
lanm okadar çok zannetmeyiniz. 

Çünkü sinema yıldızlan kazandıklraı 
paranm yansından fazlasım vergi 
olarak hükumete verirler. 

oliv ttaEski ısı 
DanslarıModa Oldu 

Sinema artisti olabilmek için iyi dans etmek en birinci şarttır. Bunun için Holivuttaki 25 bin ger.ç kız 
dansa büyük bir merak sardırmışlardır. Biribirlerile rekabet etmek için ttlrlü oyunlar ve danalar icat etmek
tedirler. Şimdi eski Mısır danslan moda olmuştur. Yukarda en gilzel iki kızın Mısır dansını görüyorsunuz. 

1Klara Bov 
Yeni Rolünü 
Ezberleyor 

Kırmızı saçlı Klara Bov filme 
avdet edeli bir buçuk sene oldu 
Bu müddet zarfında güzel yıldız 
iki film çevirdi. Şimdi Nevada 
ismindeki çifliğinde oturmakta ve 
yeni çevireceği filmin rolünü 
ezberlemektedir. 

'f Sol M. Wurtzel isminde 
bir rejisör Holivutta yirmi filiın 
çevirecektir. Her yapacağı filimde 
hiç tanınmamış bir güzel kıza 
rol verecektir. 

lf Lllyan Harvey Holivud'a 
geleli henüz bir filim çevirmişti. 
Şimdi "Atkımın Za'fı" ismindeki 
ikinci filmine baılamışbr. 

'f Hemi Gara Holivuttan ay
rılarak Fransaya dönmüştür. Fraiı• 
sa'da iki film çevirdikten sonra 
tekrar Amerika'ya danecektir. 

'f. Küçük Duğlutan boşanan 
güzel Joan Kravfork kocasından 
aynldığından beri daha çok filim 
çevirmektedir. 

Şimdi .. Dansa kız " ismin· 
de bir filim çevirmektedir. 

Bu filimde birçok şarkıh ve 
çalgılı parçalar vardır. Güzel yıl• 
dız bir muzik holün baş dansöz 
rolünü temsil etmektedir. 

Moda Düşkünlerine Bakınız! Yıldızların 
Yeni Mayoları 

Holivut Dedikoduları 

Holivut ( Hususi ) - Sinema 
yıldızlarının her yeni ve cazip 
hareketleri derhal bir moda ola
rak kabul ediliyor. Onların giyi
niş, oturuş ve kalkış tarzları bil .. 
hassa sinema meraklıları tarafın-
dan derhal taklit edilmektedir. 
Hatta Amerikanın bazı büyük 
şehirlerinde sinema yıldızlarının 
hususiyetlerini öğreten moda mek
tepleri bile vardır. Bu mektep
lere devam edenler sinema yıl-
dızlarının tuvalet tarzları ve gü
zellik sırlan hakkında bilgi sa-
hibi olurlar. Bazı terziler sinema 
yıldızlarının yeni yaptırdığı bir 
elbiseyi yüksek ücretler vererek 
satın alırlar, bunu model olarak 
kullan rlar, Çünkü bu terzi bu 
elbise sayesinde milyonlarca dolar 
kazanır. 

Son zamanlarda da sinema yıl
dızlarının yürüyüş tarzları moda 
olmıya başladı. Bilhassa genç 
kızlar arasında geniş mikyasta 
baş gösteren bu yeni modanın 
yakında umumi bir mahiyet ala-
cağı anlaşılıyor. Şimdi Amerika
da her genç kız, meşhur sinema 
) ıl.dızlarmın bu yürüyüşlerini tak
lit etmekle meşguldür. 

En ziyade Marlen Ditrihin 
yürüyüşü beyenilmekte ve taklit 
edilmektedir. Bundan sonra da 
Norma Şererin tercih edilmek-
tedir. Bazı genç kızlar ise Lil
yan Harveyin yürüyüşünü taklit 
ediyorlar. Lilyanın sokakta yü
riiyüşü dan~a yeni alışmış bir 
genç kızın yürüyüşünü andırmak
tadır. Tuhafı şuki kendisi çok 
beyenilen esrarengiz Yıldı~ Greta 
G·tr'~o"'tı'1 } ürüyüsü okadar beye
lli ... n , .... , r ve bum.n mukallidi • 

pek azdır. Çünkü Greta yolda 
yörürken çok büyük adım atıyor. 

Moda meraklılarına yıldızla-
nnı yürüyüşünü öğretmek maksa
dile birkaç müessese açılmışbr.Bu 
müesseselerde dersler bir ay ka
dar devam etmekte ve yüz do-
lar verilmek suretile yürüyüş tak
lidi öğrenilmektedir. Keklik se-
kişini andıran Norma Şererin 
ylirüyüşünü öğrenmek hususunda 
genç kızlar çok müşkülat çek
mektedir. - Turan 

Ram on Novarro 
Sinemadan Çekilmeyi Daha 

Muvafık Buluyor 
Holivuttaki sinema yıldızlan 

arasında en çok para kazanan 
yıldızlardan biri de "güzel erkek,, 
unvanım almış olan Ramon No-
varro' dur. İktısadi buhran dola
yısile bütün yıldızların kazançları 
eksildiği h.alde Novarro'dan on 
para kesilmemiştir. Büyük şöhreti 
sayesinde eski kazancını muhafaza 
eden Novarro bir gazeteci ile 
konuşurken şunları söylemiştir: 

" - Yıld hk çok yorucu bir 
meslektir. Az kazanç ile sinema 
yıldızlığı yapmak imkansızdır. 
Eğer günün birinde param kesi
lirse sinemadan derhal çekilirim.,, 

Sıkmtı Çekiyorlar 
lktısadi buhran yüzünden işsiz 

kalan bazı yıldızlar hayli sıkıntıya 
düşmüşlerdir. Bunlar arasinda 
ismi geçen yıldızlardan bir kısmı 
vaktile bolluk zamanında aldık
ları eşyaları satmıya başlamışlar-

Bu resimde yeni yıldızlarda ı 
Miryam Jordan ismindeki güze 1 
kızı görüyorsunuz. Cici Miryaı ı 

arkasındaki mayoyu yeni alm ş 
ve plajda mayo birinciliğini k. L

zanmıştır. Bu güzel kız şanı 
söylemeyi çok sever ve boş 'a-

~ kitleini daima şarkı söylemek 
suretile geçirir. 

dır. Bilhassa Holivutta birçok 
yıldızların evleri mezat yenne 
dönmüştür. 

-
Güzel Bir Kız Garsonluk-
tan Yıldızlığa Yükseldi 

Maruf yıldızlardan Elissa Landi 
Holivudun en güzel plajı olan 
Santa Monika da kendisine güzel 
bir köşk satın almıştır. Elissa yeni 
evine taşındıktan bir gün sonra 
sabahleyin erkenden pijama ile bah-ı 
çeye çıkmış ve çiçekleri sulamıya 
başlamıştır. Fakat bir aralık göz
leri bahçe duvarının öteki tarafına 
kayınca orada da pijamalı bir 
erkek görmüştür. Güzel kız biraz 
sonra içeriye gitmiş, giyinmiş ve 
sokağa çıkmışbr. Tuhaf değil mi, 
bu sırada yanındaki evden de bir 
erkek dışarıya çıkmıştır. Bu erkek 
Vil Rojers'tir. 

Elissa erkek meslektaşına şu 

suali sormuştur? 
- Sabahleyin erkenden so

kakta ne yapacaksınız? 
- Hiç bir şey yapacak de

ğilim, evde oturacaktım, fakat 
yeni taşınan komşum bahçe key
fimi kaçırdı. 

Elissa bu cevaba şöyle muka-
bele etmiştir: 

- Eğer komşumdan hoşlan
saydım hiç sokağa çıkmazdım. 

• Holivutta hemen herkes 
Golf meraklısıdır. Bütün yıldızlar 
ve diğe:- sinema mensupları boş 
vakitlerinde bol bol golf oynarlar. 
Fakat maruf komik El Brendel 
hernedense bugüne kadar golf 
bastonunu eline almamıştır. El
Brendelin bu hareketi korkusuna 
atfedilmektedir. 

)f Esmer g!ll-eli bir kız olan 
Y oland Patti Holivudun en yeni 
yıldızıdır ve daha bir ay kadar 
evvel keşfedilmiştir. Yoland Patti 
bir lokantada garsonluk yapıyor
du. Birgün rejisörlerden biri geç 
vakit bir lokantaya girmiş, kar
nını doyurmak istemiştir. Fakat 

geç vakit olduğu için lokanta 
artık kapanmak üzere idi. Esa• 
sen bütün garsonlar gitmiş, içer• 
de yalnız Y oland Patti kalmıştı. 
Oda gitmek üzere idi. Fak at 
yeni bir müşterinin geldiğini gö--
rünce göğüslüğünü tekrar tak• 
mış, ne istediğini sormuştur. Re• 
jisör yemek getirtmiş, yemiş vo 
karnını doyurduktan sonra Patti
ye şöyle bir teklif yapmıştır: 

- Yıldız olmak, parlamak 
ister misiniz? 

Genç kız bu söze evvela inan• 
mamış, fakat rejisör israr edince 
teklifi kabul etmiştir. Yoland 
Patti ilk filmine başlamak üze--
redir. 

'f Ramon Novarro geçenler· 
de Holivutta bir mağazaya girmiş 
gömlek, çorap, yakalık gibi bazı 
eşyalar almışhr. Fakat yanınd 
bozuk parası bulunmadığı için 
borcuna dair bir pusula imzala
mış ve mağaza sahibin ermiştir. 
Mağaza sahibi şimdi bu pusula 
sayesinde zengin olmak üzeredir. 
Çünkü Novarro'nun otuz beş do
larlık ehemmiyetsiz bir borcuna 
ait olan bu küçücük senedi 20 
bin dolar vererek satın almak 
istiyen bir müşteri çıkmıştır. Ma• 
ğaza sahibi ise bu parayı az bul
makta, 25 bin dolar istemektedir. 

Glorya Svanson 
Hepimizin tanıdığı sihirli yıldız 

Glorya Svanson bir soğuk alma 
neticesi olarak ağır surette has
talanmış, doktorlar endişe et
mişlerdir. Fakat yapılan ihtimamla 
tedaviler sayesinde güzel yıldız 
tehlikeyi atlatmış, iyileşmiye yü.r: 
tutmuştur. 
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Sümiiklü böcek. tavuk tılkı ve 
kaplan kol kola geziyorla;·dı. 

Ki 

'J'u.vuk iiıniiklü bi)ı•tğc kızdı. bir 
gngn vunıstn za\'allıyı yedi. 

SON J>OSTA 

İse Hak 

'l'ılki tavuğa kııdı. Bir hamlede 
znvnllıyı diri <liri yedi. 

Sayfa. 7 

Ondadır! .. C• • • • 

l\ııplan tilkiye kızdı. Bir pençe at
tı. Ve Zavallıyı kaca ağzına aldı ve 
yedi .. 

Fnknt. .. O sırada bir iııımn ı,;ıftesi
n~ çekince kııplanı vurdu .. 
Boylece kunet kimde IH hıık oouP oldu! ... 

_ı f l -- ·~ ·~ .... -· · .. ....___.,, .. lktısat Konferansı Uyu or! •• 1 . ~---- 1 
1 Fıkracıklar 1 ı Küçücük Masal ( 

__,,,--· ............ 1 .. 

Allahın Büyüklüğü 
ihtiyar bir adam bir gün de

niz kenarında gezmiye çıkmıştı. 
Hava ne giizel, deniz ne tatlı 
idi... 

Adamcağız gezip dolaşbkça 
Allahın büyklüğünü düşünüyor, 
bütün bu büyük şeyleri aklına 
sığdıramıyordu .. 

Bu sırada sahilde bir çocuğa 
rast geldi. 

Çocuk kazdığı bir çukurla 
deniz arasında bir yol açmıya 
çalışıyordu. 

İhtiyar adam hayretle sordu: 
- Ne yapıyorsun bakayım 

evladım? .. 
Çocuk başını kaldırarak ce

vap verdi: 
- Denizin biitün suyunu bu 

çukura dolduracağım .. 
- Nasıl olur, deli misin se 1?. 

Hiç koskoca deniz şu mini mini 
çukura girer mi? .. 

Çocuk hiddetle ayağa kalktı: 
- Ya sen?.. Biraz evvel ne 

düşünüyordun? .. 
Allahml bütün büyük şeyle· 

rini sen nasıl küçücük kafana 
sığdıramıyordun? .. Dedi ve birden
bire ortadan kayboldu ... 

Çünkü bu küçücük çocuk, 
Allahın büyüklüğüne inanmıyan 
bu ihtiyar adama, T anr1 tarafın-
dan gönderilmiş bir melekti .. 

Vecizeler 

ı -·- • ' • ' • ~ •-•u- • --~1, ... 

Doğru Amma! 
Afacana sordum: 
- Söyle bakalım Afacan ... 

Fatih Sultan Mehmet kimin oğ
ludur! .. 

Afacan safsaf cevap verdi: 
- Babasının oğludur, .. 

Göz hastahğı 
Hasan Beyle Afacan Balıkpa

zarına gitmişlerdi. 
Afacan kadar kijçük bir ha· 

lıkçıya yaklaşblar. 
Hasan Bey balıklara haklı: 
- Kaça bunlar! 
- Çifti 20 kuruşl 
Hasan Bey dikkat edince, ba ... 

hklann bayat olduğunu gördü: 
- Bunlar bayat şeyler yahu!. 
- Nasıl bayat efendi amca!. 
- Baksana gözlerine.. Göz-

lerinde ne parlakhk var, ne de 
düzlük! .. 

Küçük balıkçı gülerek cevap 
verdi: 

- Kusura bakma efendi am
ca.. Bu balıklar denizden çıktı 
çıkalı ağlıyorlar .• Tabii göz has
talığına tutuldular. 

O halde ... 
Hanımteyze Afacana seslendi: 
- Bana bak Afacan.. Gel 

buraya ... Bak tekrar söylerim .. 
Arbk Cıngözlere gitmiyeceksin .. 
O arsız bir çocuk, seni de baş
tan çıkarıyor. 

Afacan boynunu büktü: 
.:: O halde o bize gelsin an

necıgım .. 

Vecizeler 
Merhamet çocukta 

dır .. Acımıyan çocuk 
bir gıda-
büylimez. Afacan - Hepsi uyuyor çocuklar .. Birdenbire ai!ıralım da, ödleri kopsun!.. 

Çocuk için iftira yoktur .. O 
her sözünü karşısında bulunan• 
lara söyler. 

* Çocuk için bütün 
iyi birer meziyettir. 

• Çocuk dinlemekten 
söylemeyi sever. 

kusurlar, 

ziyade 

Vecizeler 
Her çocuk ikinci bir çocukluk 

devresi geçirir: Ak saçlı büyük 
baba olduğu zaman .. 

Parmaklar 
Afacana 

dum: 
sor-

- Afacan, bir 
insanın elinde kaç 
parmak vardır?. ' 

- Beş .. 

- f simlerini sa-
yabilir misin? .. 

- Şu baş par
mağıı, göz oymnğn 
yaradığı için göz 
parmağı denir. 

- [Schndet pnr 
moğı gösterdim] ya 
buna ne derler? 

Afacan birkaç 
eaniyc düşündii: 

Afacan - Bir de, annem: 14 Güneıin alnında sabah· 
tan akşama kadar koıar, durursun ! ,, Der.. Böyle, ııe· 
rinde oynadıtımıı.ı l'Örae, kim bilir ae sevinecek! .. 

- Burun par
mağı derler.. Çiin
.ki.i IUzım olunca 
burun kanşbrma

ğa yarar .. 

Haftanın Günleri - --
Afacan ınektebe giderken, 

daima canı sıkılır, soranlara; 
" Mektepte hep gece oluyor ! " 
derdi,. 

Bir gün ona sordum: 
- Hafta kaç gündfir Afacan 
- Bir buçuk... Bir gün 

cuma, yarım gün de perşembe, 
Bir buçuk gün .. 

Afacanın hakkı vardı. Onun gözü· 
ne gün olarak, yalnız bu bir günle 
yarım gün görünüyordu. Tabii 
hafta da bundan ibaret sayılır!. 

Bilmeceler 
Bu bilmeceleri ev\ eli alı dlitllnün.. 

Sonra halledllmlt feldlerine bakın.. Ne 
rtııel atlenlr1IDl1 

-1 
Atbm rafa 
Bir kuru kafa 
Yemesi tatlı 
Maymun suratlı: 

Hindistan cevizi 
~şı yeşil, emir değil 
Üstü kara, kömür değil 
içi beyaz,~peynir değil 
Kuyruğu uzun fare değil: 

Bayırturupu 

Vecizeler 
Her çocugun, çocukluğuyle a

lay etmek kadar dünyada fena 
şey olmaz. 

Hastalar 
Af.ııcan birgün, 

a!lllC'Sılc bir çay 
ııyafotine gitmiş
l~rdi.. Çaylar içil
dı pastalar kurabi
yeler )'cnildi ... 

Bu eırada Afa
can birdenbire nğ
lamıyıı başlamaz 
mı1 Etraftan birkıu; 
kişi vetişti. Çocuğu 
bnşı~dnn yanağın
dan okşamağa baş
ladılar .. 

İçlerinden biri 
masaya uzanarak 
iki kurabiye aldı: 

- Sus bakayım 
çocuğum .. Al s~a. 
iki tnne kurnbıye 
koy cebine evla
dırn!. 

Afacan sesinin 
perdesini blisbütün 
yükselterek mırıl-

Çocukları hayvan öldürtmek· 
ten kurtarınız. Çünkü cinayetler, 
hep hayvan öldürmek hevesile 
başlar. 

dandı: 
- B ilıi, ceple

rim dolu tey2eci
iiml .. 

- Kaça bu köpek? 
- 8 Liral .. 
- 8 lira mı?. Öyle iıe 20 aantimetrelik alayıın Cia• 

ıiiıL .. 
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Kalkınız Köşke Gideceğiz 
Bu kadar meşakkatlı, göz yaşla-ı 

rile dolu senelerden sonra nihayet 
irişmek üzere olduğum saadeti
miz ne olacaktı? Boğaziçindeki 
küçük güzel evimiz nerede ka
lacaktı?. 

Ya onun dizleri dibinde, bpkı 
bir köpek gibi yaşamıya hazır
landığım o sevgili saatlar!. Bü
tün bunlar yok mu olacakb?. 
Bütün bu güzel şeyleri yeniden 
mi kaçıracaktım? 

Evet hiç şüphesiz ki büyük 
annem hakikati söylerse bütün 
saadetim alt üst olacakb. Hayır .•• 
Hayır... O bunu söylemiyecektil 
Ben bunu istemiyordum! başımda 
bir kıyamet vardı!.. Tıpkı öbür 
vaka'da olduğu gibi.. on yedi 
sencdenberi damarlanmda bey
nimde gömülü olan o korkunç 
kuvvet, bir hortlak gibi mezarın
dan fırlayordul hayır... Onun 
konuşmasını istemiyordum •.• Onun 
süküt etmesi lazımdı.. o siikfıt 
edecekti!.. Bu arzu o kadar kuv
vetli idiki birden bütün beyni-
min düşüncelerini, bütün hareka
bmın idare8ıni, bütün meramımı 
avuçlanrun içine almışb. 

* Yalnız onun sükfıtunu istiyor
dum! bütün istediğim şey onun 
susması idi t Ah hayir, küçük 
Mebmede bir fenalık yapmak 
aklımdan bile geçmiyordu... Buna 
hiçbir münasebet yoktu!... Oh 
.zavallı yavrucak... Ne sakin, ne 
küçük, ne sessiz bir mahlukçuktu!, 
Yüzü. bpkı bir melek gibi gü-
zeldi l .. 

Beni birdenbire karanhk oda
sında yatağının yanında görünce 
korkudan kısılmış bir sesle: 

- Sadiye abla l 
Diye kekeledi. 
- Sus... Sus Mehmet l 
Diye fısıldadım. Ötekinin uya

nacağından korkuyordum. Fakat 
küçük çocuğun kor~ ek deh-
şetli idi ... Susmak ~miyor ve 
bağırmıya başlıyordu ... ,, 

Birdenbire genç kız susuyor, 
dehşetle, bu defa sahihten vurulan 
kapıya bakıyor. Köpek şiddetle 
bavlamakta. Nedret sesleniyor: 

- Kim var dışarıda? 
- Beyim yabancı değil... 

Köşkten geliyoruz! Sizi •• 
Fakat Nedret daha fazla bir 

şey işitemiyor. Çünkü Sadiye 
müthiş bir feryat koparıyor: 

- Ah Allahıml Diye bağn
yor. Nihayet geldiler... Biliyor
dum ... Beni bulacaklanndan emin
dim... Oh Allah aşkınıza pey-
gamber aşkınıza beni müdafaa 
ediniz •. bırakmayınız beni!... 

Nedret ne yapacağını şaşırmış 
bir halde iken dışarıdaki ses 
asabiyetle tekrarlıyor: 

- Beyim rica ederim açınız 
kapıyı ... hastayı almıya geldik. 

1f. 
Ellerinde fenerlerle, yağmur-

dan sır sıklam olmuş dört erkek 
kapıda"n i~ri giriyorlar. Açık 
kapıdan dehşetli bir ruzgir oda-
ya doluyor. Adamlardan biri 
Nedrete: 

- Affedersiniz beyefendi, di
yor. Sizi böyle bir vakitte ra
hatsız ettik. Saatlerden beri has-
tayı arıyorduk, onun izini tesa
düfen bulduk. 

Rahats z olan kansına şehir-
den doktor getirmek için yola 

çıkan bir köylü, kendisine sızın 
e\;n civannda rast geldiğini söy
ledi... Eğer odanızda ışık görme
seydik yine rahatsız etqıiyecek
tik. Fakat bu saatte evi ay· 
dınlık görünce burada olduğunu 
zannettik. •. 

Biri bu sözleri söylerken bir 
diğeri Sadiyeye yaklaşıyor: 

- Kalkınız köşke gideceğiz! 
Genç kız inanılmıyacak kadar 

sakin bir halde. Çehresi sarar-
mışb: 

- Haydi kalkınımz.. Bizimle 
beraber geliniz! 

Yerinden kalkarak mihaniki 
adımlarla ağır ağır kapıya doğru 
ilerliyor. Nedret onu dehşetinden 
büyümüş gözlerle takip ediyor. 
Genç kız herşeyi, hatta etrafın-
dakileri bile unutmuş gibi. Başım 
bir kere bile çevirip Nedrete 
bakmadan kapıdan çıkıyor. Ned-
ret, şaşkınlığı içinde ne bir hare
ket yapabiliyor, ne de bir tek 
söz söylemiye muvaffak oluyor. 

Yabancılardan ürkmüş olan 
Neron karanlık gecede uzun uzun 
arkalarından havlıyor. 

B 1 T T t 

Lisan Muallimleri İçin Kurs 

Maarif Vekiletinin bu tatil mevsiminde muallimler için muhtelif 
kurslar açmıya karar verdiğini yazmışbk. Bu kurslardan biri de 
ıebrimizde açılmıştır. Ortamektep ve lise lisan muallimleri için açılan 
bu kunlarda evvelki gilnden itibaren tedrisata başlanmışbr. Bu kursa 
devam eden İngilizce, Fransızca ve Almanca muallimlerine lisan 
tedris usulü hakkında dersler verilmektedir. 

Sözün 

Zavallı 

Hocalar 

Kısası 

.. 
( Battarafı 3 üncü sayfada ) 

cede alim bir adam, demekki, yi
ne okumıya mecbur olacak. Av
rupadan hala kitaplar getirtecek. 

Zaten kendi dilinin ıstılahlarını 
öğrenmesi gittikçe çetin oluyor. 
Eskiden (muhtaç) kelimesinin (h) 
sı üzerinde nokta olduğunu bilen 
ilim hoca olurdu. Şimdiye- kadar 
zorla öğrendiği arapçalı, farsçalı 
ıstılahlann bundan sonra türkçe• 
]erini bulmıya, bulamasa da baş
kalarının bulduğunu öğrenmiye 
mecbur. Bu kadar zorluk yetiş
miyormuş gibi, hiç olmazsa bir 
yabancı dili de bilecek ve o dil
den de kitaplar getirtecek. 

Peki, getirttiği bu kitaplan 
okuduğunu ne ile isbat edecek ? 
Bari - yine eskiden idadi mek
teplerinde talebenin yaphğı gibi -
okuduğu her kitabın bir hulasa
sını da yazmaya mecbur tutul
salar l 

* Bereket versin ki gazeteci 
rırkadaşlarımızın yazdıklan bu 
ha vadisi erin hiçbirinin aslı yok. 
Yeni doğacak üniversitenin işle
rini ş'.mdiden söyleyenler onları 
bilmiyenlerdir. O iş1eri bilenler 
ise onlan söylemezler. 

Fakat ne de olsa. yazılan ha
vadisler darülfünun hocalarını 

~ADYO=: 
1 O Temmuz Pazartesi 

l.tanbul (1200 m.) - 18 Gramofon, 
18.30 Fr. ders (müptedilere mahsus), 
19 Hikmet Rıza B., 19.45 saz (Zeki 
B.), 20.30 Safiye H., Alako ve Y orgi 
Ef. ler, 21.30 gramofon, 22 ajaııcı, 
borsa haberleri ve saat ayan. 

Ankara (1538 m) - 12,80 Gramo-
fon, 18 Oıkestra: Keler Bela Ouver
ture Romantique Leepold Fantafile 
Polonia zibulkıı Screnade ltalicnne 
Sousa Marcbe The D.plomat, 19 ala-
turka 11az, 20.15 ajans haberleri. 

Varşova - 20 40 musahabe, 21 
Flnttt>ur isminde bir operet. 

Peşte - 20.20 ç1gan orkestrası, 
22.10 nskeri bando, 23.40 cazbant, 
24.15 Fr. bir hikaye. 

Palermo - 21 haber ve gramofon, 
21.30 salon orkestraQı. 

Münib - 21 senfoni. 
Viyana - l O kon"cr, fosılalur ara

sında gun hnberleri, 21.55 e~ki Viya-
na hnvnları ve bilhassa hidor von 
Lııtti'nin eserleri. 

Prag - 20.10 konferans, 20.25 
Slovak şarkılan, 21.10 Ilrüno'dan na
kıl, 2~ Bratislava'<lırn nakıl. 

Bükreş - 20 H.adyo Dariitfünunu, 
20 20 gramofon, 21 salon orkestrası, 
~ı.:~o ikı pıyano, 22 dans havalan. 

Breslau - 20 ırıucıahabe, 21 pi:vn
no kon eri, 21.40 rııPat raporu, 22 llk
şnm haberleri, 2:?.10 konser. 

11 Temmuz Sah 
Var4ova - 21 Senfonik konser, 23 

dans muQıkisi. 

Buda peşte - 20. 15 Operet parça
ln· ı, 21.15 temsil ( Sıüdyoian ı, 22.55 
lıaberlcr, ft·g ın mus kısi, 24.15 Almnn
cu konferaııR. 

Viyana - 20.45 ne~eli haberler, 
21 3:J ııaılıi ııı Ş'"I) Jt Türklerin Vıyana 
öııiıııc ge\m,.lni, 22 Senfonik konser, 
2 ~ .. ~~, p'ıık ı c d uı musiki i. 

Miliino - Torino - Floransa 

~1-•ıı.• .. •~10• .. l!!l .. tmlt'let.•11•1 }•u•tı•ı•at:11ra•fı•u•d•cı.n-•, sinirlendirecek şeyler. Zavallı 
tortıp ed\ ı:u ı hocalar l 

21 1 n ı rler, plak, 21 o5 opt>ret. 
Prağ - 20 45 ~olo harpa konseri, 

2 L ınız ılıi neşrıyat. 23 ~O cız. 
Roma - ~l.45 karışık konser, 22.30 

M 1:: u3 
AT 1 Sözün kısası~ Şu yeni unıver-

A L M A N A G 1 site doğsa da, onlar sinirden 
Hor kitapçıda lıu uııur kurtulsa, biz de onun ne oldu· 

--~ !< ı .. u 1 lir•dıc. ~--d'- iunu ıöraek. 
\ . 

tcuıeil, 2J koııseriu devamı, 28.25 
dans musıkisı. 

Bakr~ş - 13. lfl plilk, 13.4!J karı
şık koıı er, 18 konser, 20.45 Solist 
konseri, 21 Radyo Orkestrası, 21.45 
tnganni, 22 Radyo Orkestrası. 

Temmuz 10 

İktısat Cemiyeti Yeni Bir Saha Buldu 
( Baıtaran 1 inci sayfada ) \ 

marazi hallerin önüne geçerek 
bayab uzabr. Bahusus kayısı, 
şeftali, kiraz, incir ve üzüm gibi 
meyvalarla tegaddi eden ihtiyar
lar, ömürlerinden birçok seneleri 
kazanmış olurlar •. 

Biz, bazı hastalanmıza, bol 
bol üzüm yemelerini, üzüm suyu 
içmelerini tavsiye ediyoruz. Üzü· 
mün faydaları hiçbir zaman inkar 
edilemez.. Ve bizim memleketi
mizde de bu usulün tatbiki la
zımdır.,, 

Etfal hastahanesi dahiliye mü
tehassıslanndan doktor Ahmet 
Rasim Bey c' e şunlan söylemek
tedir: 

- Üzümle tedavi, esasen ata
larımızdan kalma bir şeydir. Bu
nun faydalan hiçbir zaman göz 
önünden uzak tutulamaz. Buna 
bp aleminde stafilotarapi denir 
ve birçok doktorlar bundan isti
fade ederek hastalanna üzüm ve 
üzüm suyu tavsiye ederler. 

Şimdi üzüm zamanı oldu
ğu için, bu meselenin ortaya 
ablması yeni bir şekil almasın
dan değil, sırf uzümün re vacını 
arttırarak, bu mahsulü çok sat
brmak içindir.,, 

Doktor Osman Şerafettin Bey 
de, üzümle tedavi uslünün muva
fık ve münaip olduğunu, bu husus
taki mütalaanın esasen başka bir 
şey olamıyacağını söylemştir. 

~ 
. .Al~anya ve lsviçrede olduğu 

gıbı bızde de ilzümla tedavi is
tasyonlannın açılması şimdilik 
mümkün değildir.. Ancak bazı 
sanatoryomlanmıza bu tedavi 
usulünün tesçil edilmesi düşü
nülmektedir. 

Milli lktısat ve Tasarruf Ce
miyeti, bu mesele ile şimdiden 
alakadar olmıya başlamış ve 
doktorlarımız nezdinde t~ebbüs
te bulunulması kararlaşbnlmıştır. 

Gün 
31 
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Bir San' atkarımızın Muvaffakigeti 
Son Balkanlar kongresi, turizm 

reklamlan için bir müsabaka 
açmış ve bu milsabakaya bütün 
balkanlı san'atkirlar iştirak etmiş
ti. Müsabaka neticesinde birinci 
mükifab Ankara istatistik müdü
riyeti umumiyesi ressamı Hakkı 
Bey kaı.anmıştır. Hakkı Bey esa
sen sanayi sergileri için hazırla
dığı duvar reSimlerinde istidadını 
göstermişti. Her yeni eseri eski· 
sinden daha iyi ve daha olgun 
gözüküyordu. 

Mükifat kazanan resmin haa-

satan mevzuu caziptir: 
Mavi gök albnda yatan mor 

Balkanlar. Bir beyaz leylek, kanat
lannı germiş, dağlan aşıyor. 
Leylek kadar seyahati temsil 
eden kuş olamaz. Turizmin remzi, 
bu itibarla ancak leylek olabilir. 
işte Hakkı Bey, bunu, sanatki
rın sezişiyle tesbit etmiştir. 

Leyleğin gagasinda bir uzun 
ip sarkıyor. Bu ipten bütün Bal· 
kan milletlerinin bayraklan sal
lanıyor. Bu renk çağlıyanı, sarp 
dağlann mor sükuneti içinde 
kanat germiş leyleğin bembeyaz 
muvazenesi yanında hareketi ve 
canlılığı temsil ediyor. 

Resimde, plakar tekniği ayn
ca cazip olduğundan birinci mü
kafat Türk sanatkiinna veril-

miştir. Bu itibarla Hakkı Bey 
şayanı tebriktir. 

Rusya Seyahati Bugun Ba,hyor 
lstanbul Halkevi Reisliğinden: 
Rusyada yapılacak maçlara 

iştirak etmek üzere Türkiye 
Halkevlerini temsilen gidecek 
futbolcu, güreşçi ve atletlerimiz 
bugün saat 18 de Galata nhtı
mından kalkacak vapurla hare
ket edeceklerdir. 

Halkevine ve diğer lstanbul 
spor teıekküllerine mensup spor
culann arkadaşlarını uğurlamak 
Ozere hazır buJunmaJan rica 
olunur. 

OekUd11r ••kerllk fUbeeln· 
den: Derece üzerinden malfil zabit ve 
askeri memurlarla efradın maltlliyetlerl 
191 N o. lu tefsiri kanuniyeye göre ye
niden tesbit edilecektir. Şubede kayıtJı 
malıil zabitan ve memurlar resmi .senet 
maaş cüzdanı, ilk ve son muayene ra
porlarile beraber hangi harp malGJü 
olduğunu ve harp malulü olmadığı te
beyyün ettiği taktirde kendisine verilen 
ikramiye parasını tekaüt maaşlanndan 
kat'ı suretile geri verileceğine dair pul. 
Ja iatidalarile ( eirat resmi senet, maq 
cüzdanı ve raporlariJe ) 938 'I1emmuz 
nehnyetine kadar şubeye muracaatJeri. 

-tc 
Kedıköy aekerllk fubeelnden: 

Şubemizde kayıtlı bilumum milül za
bit ve efradın tefsir kararına göre va-
ziyetleri tesbit edilmek üzere ilk ve 
son muayene rnporlarile resmi senet 
ve sair malfiliyeUerine ait vesikalarile 
hemen şubeye gf;;lmeleri. 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün teşrih ve Teşrihi marazi 

binalarının mefruşatla birlikte tesisat işi 21 gün müddetle ve ka
palı zarf usulile münakasafa konmuştur. 

Bu işlere ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi 
şartname, mefruşat ve tesisat fenni şartnamesi, keşifname ve plan-
lar "30.- ,, lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat 
estnitüsü bürosu müdürlüğünden almacakbr. 

Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti 
fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla "40.000 ,, lira~ ta
ahbüdata girmiş ve bu taahhüdünil iyi bitirmiş olduğunu mübeyyin 
vesaiki komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminata muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 
2Ô Temmuz: 933 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Ve
kalet inşaat komisyonuna müracaatları ilin olunur. "2944,, 

Manisa Emrazı Akliye Ve Asabiye 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinin bedeli keşfi 9233 lira olan 
kalörif er tesi nt işi yirmi gün ımiddetle kapalı zarf usulile münakasa) a kon
muştur. Şeraiti görmek için her gün mezkur hastane baş tabipliğine müracaat 
edilir. 'l'alipler münakasn şnrtnameainde zikir edildiği veçhile ehliyeti fenniye 
ve kudreti maliyesine ait veeaıki gösterecektir. Taliplerin teklif edecekleri be
delin % 7,5 nisbetinde te'minatı muvakka.te mektuplarile birlikte ihale günü 
olan 22/7 /938 tarihine müsndif Cumartesi günü saat on dörtte Manisa Vilaye
ti Sıhhat Müdüriyetinde müteıeklril komiıyona gelmeleri ili.ıı olunur. 



Temmuz SON POSTA 

iTTİ AT VE Ti Allllİ. 
- Her hakkı mahfuzdur. - Naııl dalda? •. 

Nasıl Yaıadı ? .• 

Nasıl Ôldl? .. , . 
ŞahitOlunSadrazamın Hüsnii Niyetine 

Hiç itimadım Kalmadı ! 
Abdülhamit vapurun tevkifini ve söyliyen - bazı zevat, Sait ~a-

haber alır alm~z derhal sefaret- tanın bu hareketlerini hot gör-
. ·· I ti · Sait Paşa haneye adam koşturmuş; izzet muyor ar; ne cemn, 

Paşanın teslim edilmemesi için ale!hine bir husraıtla .nihayet bula-
konsolosa emir gönderilmesi hak- cagını beyandan gen. durmıyor-
kında ricada bulunmuştu... Tabii- lardı.. Maliye nazın Zıya. Paşanın 
dir ki bu rica kabul edilmiş; İzzet merdane ve asilane hır tarzda 

· t'f d t telgraf Paşayı hamil olan Marya vapuru, ıs ı asın an sonra pos a ye 
Adalar denizinin enginlerine doğ• nazırı da istifa etmiş isede, halkı~ 
ru silzüliip gitmişti. Likin bu gözüne diken gibi batan ve. bır 
hidise Abdülhamit aleyhinde çok ağır ithamlar alhnda ezilen 
derhal, bir cereyan husule getir- birkaç nazır, daha bili m.evki~e-
mişti. aini muhafaza ediyor; milletin go~-

Bu cereyan, belki bu kadarla terdiği husumet ve hakarete . hıç 
kalır ve geçiştirilebilirdi. Fakat ehemmiyet vermiyorlardı.. Nıba-
bundan daha mühim bir sebep, yet, Kimi) Paşa da bu hale karşı 
Abdillbamidin· meşrutiyete ıada· tahammül edememiş.. Vnkeli 
kati hakkındaki şüphelere büs· heyeti arasında ciddi bir tasfiye 
bütün menfi bir cereyan verdi... ve tebeddül yapılmadıkça Babı-
Sait Paşaya güvenemiyen ve ba- halk tarafına geçmiş.. Halkın ru- aliye devam edemiyeceğini Ab-
hıilinin gidişini beyenemiyen Ab- hunu cezbederek ikbal ve istik- dülhamide bildirmişti. 
dülbamit; m~cl~si vükelaya. me: halini idame etmek istemiş.. Fa- Bu haller karşısında en ziyade 
mur olan Kamil Paşanın nyasetı kat her nedense bütün teşebbüs- endişe ve korku geçiren, cemiyet 
a~bnda şurayı .~evlet reisi, bari- leri talisizliklere tesadüf ederek mahafili idi. Vaziyetin böylece 

Sayfa 9 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

Muallim Ahnıyor 
ı Açık Muallimlikler şunlardır. 

Bursa ve f stanbuldaki Liselerde Riyaziye, Kimya, Fizik. 

2 - Yukarıdaki Derslerden başka evvelki ilanda yazılı olan mual
Jimliklerle Doktor ve Dişçi münhalleri kapanmışbr . 

3 Açık olan bu muallimliklere istekli olanlar aşağıda yazılı ve
sikaları istidal~rına iliştirecekler ve hangi mektebin hangi 
ders muallimliğine istekli olduklarını da yazacaklardır. 

A - Tasdikli sıhhat raporu. 

B - Tasdikli Hüsnühal kağıdı. 

C - Resmi bir makamca veya evvelce muallim olanlar için Maarif 
İdarelerince tasdikli veya Fotoğraflı fiş veya kısaca bal tercümesi. 

D- Şehadetname, Tasdikname, Ehliyetname, gibi vesikaların tas
dikli ve fotoğraflı suretleri. 

E - Noterden tasdikli Taahhüt senedi; bu senede pnlar yazıla
caktır. " Tayin edileceğim . . . . . . . Mektebin • • • • . • Mual
limliğinden herhangi ders senesi için de çekilmemeği, şayet 
tatil zamanında çekilecek olursam çekilmeden en az iki ay 
6nce bildireceğimi böyle yapmazsam alacağım Gcretin iki ay• 
hğım tazminat olarak bir def ada ödeyecegimi bundan başka 
tayin olunduğum halde kanunun göstetdiği zaman içinde va• 
zifeme başlmnauam yine ayni tazminah ödeyeceğimi taahhüt 
ederim,, 

F - Bu vesikalar 10 Temmuz 933 çe kadar Askeri Liseler müfet· 
tişliğine gönderilmiş olacaktır. 

4 - isteklilerden aramlan şartlar şunlardır. 
A - Muallimliğini istediği dersi okutmağa menşei veya Darülfü

nunda imtihanla ehliyetnameyi ve kanuni vasıflan haiz olmak 
veyahut Maarif Vekaletinin aynı derecedeki mekteplerine 
müseccel muallimi bulunmak. 

B - Haftada 15 : 20 saat ders almağı taahhüt etmek. 
C- Tayin edilecek muallimlere ayda 84 : 126 lira ücret 

verilecektir. '' 3146,, "3103,, 
cıye ve dahılıye na:ıırlanndan kendi aleyhine neticelenmişti. devamı hali d meşrutiyetin bir 
mürekkep bir encümen teşkilini 0 d b . k d' ·ı t tehl'k ~ e ~na ve koca Diş tabibi . d , . .. n gün en erı en ısı e eş- ı eye ugrıyacagı 

e~e~ş ve i eta, ~~y eti vu~e- riki mesai eden vükela heyetinde, ülkenin kanla yuğrulacağına hiç Nil• R • FAT Cağaloğlu Halkavi sırasrnda 
Şeref efendi köşesine 

nakledilmiştir. 
!a:~~k a~~nu t esa~.1~~ • ta:aı:l~ - hiç bir suretle lekelenmiyen ve şüphe edilmivor .. 
a ı e ıp e me ıgını on o buna bı'naen du··şu··nen . ( A k ) 

etmek istemişti. pervasızca r -==a=s=ı =v=ar=====---:c:::--
Bu meseleye dair Abdülhamit 

tarafından babıaliye yollanan ve 
sadaret dairesinin binek ta
şında, merasimi mahsusa ile 
sadaret müsteşarı Mehmet Ali 
Paşa tarafından halka karşı oku
nan hatb hümayunda kanunu
esasiye mühim bir darbe vuru
luyordu. 

Kanunu esasi mucibince h&
kümdar, ancak sadrazam ile şey
hilislimı kendi intihap edecek, 
bey'eti vükelanın intihabını sad
raı:ama terkeyliyecekti. Halbuki 
okunan bu on beş maddelik hat
tı hümayunun onuncu maddesin
de, Harbiye ve Bahriye nazırla
nnın intihabım da Abdülhamit 
kendi ıahsına hasrediyor.. ve 
Kanunu esasinin bir 1aarfini bile 
tebdil ve ihlal etmiyeceğine dair 
verdiği kat'i teminatı, bizzat ken
disi haleldar ediyordu. 

Bir anda, efkarı umumiye alt
üst oldu. O anda herkes AbdüJ
hamide karşı ateş püskürüyordu. 
Fakat Şeyhislam Cemaletti.n Efe~
di, derhal meseleyi tenvır etti. 
O maddenin tarafı sadaretten 
tanzim edildiğini açıktan açığa 
söylemekle beraber, heyeti vüke
laya karşı da: 

- Şahit olun.. Artık Sadra· 
umın hüsnü niyetine hiç itimadım 
kalmadı. 

Dedi. Ertesi günü saraya gitti. 
Böyle bir Sadrazam ve böyle bir 
Vükela heyeti ile teşriki mesai 
edemiyeceğini söyledi; istifasını 
•erdi. 

Cemalettin efendinin gösterdiği 
bu büyük celadet, Abdülhamidi 
müthiş bir suizandan kurtarmakla 
beraber Sait Paşanın mevki ve 
ikbaline karşı da mühim bir dar
be vurmuştu. Meşrutiyetin ilanına 
arife olan 11 Temmuz gecesi Ma· 
beyindeki içtimada Abdülhamitten 
çekindiği için gayet büyük bir 
teenni ve ihtiyat gösteren Sait 
Paşa; Abdülhamidfn Israrile meş
rutiyet ilin olunur elunmaz derhal 

T~RKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QAı-tAT- (;; D(;Q 

Karadeniz Ereğli Aallya Hu· 
kuk Mahkemealndan: Kar ıd r ı 
Er" •lı inin \karca mnhallesinden 11 ı
scyin u.;ta oğlu k11.ı Kibra hımımm 
ikamet 'ihı me hu l bulunan mı ddc -
alc) h l-.ı nbul uc;üucu daire mırmiraıı 
llasalip 8 maıJıalJcsindCD Wİ pr e 
caddesınde 4 numaralı hanede lrfan 
be, bini 'l'ahain aleyhine ikame e)le-
di~ı bo~anma davasının yevmi muha
keme ı ulan ~ G-933 tarihine mii ndif 
~;arşuınbıt günü saat 14 tc muddeıaley
hin gelm dığ i <: ilı ctle Jıakkında gıyap 
kararı ıttilıaz cdıldikten sonra muha
kemP) c devamla müddeinin dava
ımı isbat İ <' İD salıit ikame etmesine ve 
gıyap knrnrınıu iliiuen teblıgıne ve 
mııhııkcıııe 19 7-933 tarihine mii adif 
peış11 rıı be glınü saat 14 e talikine 
kurar \ "rılırıi~ ıJlılutYllndan yapılan İ>
bu muamele) e müddeialeyhin be ı,uu 
zarfınJa itiraz etmediği takdirdi' hu .. 
kuk u uli mahkemeleri kanununun 
402 V f' 405 n ci maddeleri muı.: ı biııce 
bir dnlıa mahkemeye kabul edılmı~e
cegı i l.ın olunur. 

lst. 6 ancı Hukuk Mahkem•
atnden: F evziye hanım tnıııfıudan 
koca ı s ıl ivriknpı llavvaaua_ oka• ın: 
d ıı 10 ı.urnarada mukim Salim ı fendı 
ale' Jıı uc a ılan bo canma dava ına mu
tcd~ ıl vc rı l " n dava arzuhali rrıumaı-
ı 1 Zk l·ır }umtden çıknıı k Lır C\ 1 il il P , • 

8~ 1111 mı lı ule gıtrnc .. ı hasebıle t blıg 
11 1 muba .. ırı ve heyetı ılıt) a-

cı ı em ı.: .. . 
rı~ 1 " hll uındıııı Vt rıJe!1 WC' ruJıattan 
tu .• l ... lıııı , e ilıiu< 11 tclıhgat ıt rıı ı ka-
rar r olmu" bıılu ıduğundaıı tarıhı ıl -
muın f ıdu ıııd n ıtıbar~n 10 g ı r 
fındıı ıiıı z etmt dgı ve ıcra)ı tulık J.. t 

ılc t , uı •dılen H/U/9:J3 perşembP gu
mı ı ıı ı• a kıl ınan davetiye Hmıknsı 
malı <'lll d ıvaı lıaJH•sınc talik k ıumış 

b lıııı ı ın hıu :ı cıımi mu an eı mez-
k ı J v • Jı ıttn gelm •dığı hı 1 dırde 
lınkk l ı ~ı) l t•n talıkıko.t icru c ' unrı-
c , lı • ın ıknm ııın kaim olırı k uzı -

ı ı ı ur ef n liın. 
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Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

Tefrika No. 54 

lçerden Lôsiyenin Hıçkı
rık Sesleri Geliyordu 

- -----
Gavur Mehmet maymuncuk destesini 

çıkardı ve _kapıyı açtı 
Doğruca salona girdi. Büyük 

tahlonun önünde durarak hafifçe 
gülümsedi. Koltuğunun altındaki 
saldırmasınt çıkardı. Tablonun 
çerçevesine hiç dokunmayarak 
saldırmanın ucunu resmin muşam
basına batırdı. Muşambayı kese
cek, oradan girecek ve Bonelli'nin 
odasındaki zili çalan y~ı hare
ket ettirmeden demir kapıyı aça
rak merdivenden inecekti. Fakat 
tam o ande saldırmayı gerı 

çekti: 
- Koca ahmak .. ne halt edi

yorsun.. . Sinyor Bonelli cenapları 
henüz odasında.. içtimaa da en 
aşağı bir saat var. Bonelli, bu 
içtimaa riyaset etmek için bu 
kapının önüne geldiği zaman res
mi böyle kesilmiş bulursa, orta
lığı velveleye vermez mi? .. 

Diye mırıldandı. Ve sonra, 
düşünmeye başladı.. Yapılacak 
iki iş daha vardı. Biri, gidip 
bonelli'yi odasında bastırmak .. 
Elini ayağını kıskıvrak bağlamak .. 
Öteki arkadRşlarım da tevkif 
edinceye kadar, o halde bı
rakmak.. Diğeri de burada 
beklemek.. Bonelli bu kapıdan 
geçmek için buraya gelince he
men üstüne atılarak ayni neticeyi 
husule getirmek.. Fakat bunun 
ikisi de tatsız olacakb. Gavur 
Mehmedin asıl istediği şey, onları 
hep bir arada yakalamaktı. Bunu 
temin edecek yegane çare ise, 
zili çaldırmadan bu kapıyı aç
mıya muvaffak olmaktı. 

Gavur Mehmet, birdenbire 
gelen bir his ve fikirle tablonun 
üstündeki küçük halıya uzandL 
Ucunu kaldırdı. Karanlıkta clle
rile yokladı. Parmaklarının ucuna, 
ince iki tel dolaştı. 

Büyük bir sevinç içinde, 
çekti, bu iki teli kopardı. 

- Vakıa, bu gavurun icadım 
bilmiyorum, amma.. Li~nanm ta
rifine bakılırsa, artık bu zil çal
maz. 

Diye mırıldandı. Ve sonra 
yavaş yavaş tabloyu yerinden 
çıkardı. İğreti bir surette yine 
oraya dayadı. Kendisi de salonun 
köşesindeki büyük bir kanepenin 
arkasına saklandı. Bir çeyrek 
kadar öylece kaldı. 

Gavur Mehmet, kendi ken
dine söylendi : 

- Demek ki.. keramet, bu 
tellerde imiş.. teller kopunca zil 
de çalmamış.. eğer zil çalsaydı, 
Bonellinin derhal buraya gelece· 
gıne hiç ş~phe yoktu. Şimdi 
rahat rahat işime devam edebi
lirim. 

Dedi ve sonra demir kapıyı 
açarak içeri girdi. Tabloyu ters 
tarafından tutarak yerine geçirdi. 
Kapıyı kapadı. 

Tekrar bir tuzağa düşmemek 
için, ayaklarının ucu ile basamak
ları teker teker yoklıyarak mer
divenden inmiye başladı. 

Evvela ·küçük sofaya geldi. 
Elile önünde taş yığılı olan kapı
yı yokladı. Kapı, kapalı idi. Son
ra karşısında, sarraf güzel oğlu
aun kızı, Lüsyenin bulunduğu 

odanın kapısına kulağını dayadı. 
İçeriden hıçkırık seslerine karışık 
bir mırıltı geliyor; fakat, cevap 
verenin sesi işitilmiyordu. 

Gavur mehmet, şöylece dü
fündü: 

- İçeride, olsa olsa; bir ve
yahut iki ki~i vardır. Bu kızı, na
sıl olsa bunların elinden alabilirim. 
Her şeyden evvel kızın hayatım 
sağlam bir ipe bağlıyalım. 

Dedi ve kapıya hafif hafif 
üç darbe indirdi. İçeriden, türkçe 
olarak: 

- Kim o? ... 
Diye mustarip bir ses işitildi .• 

Gavur Mehmet Buna, çok taac
cüp etti: 

- Çok tuhaf.. İçeriden türk
çe cevap verilmesine bakılırsa, 

bunu söyleyen herhale sarrafın 
kızı olacak... Sonra, kızın cevap 
vermesine de bakılırsa, her halde 
odada yalnız demektir. Eger baş
kası olsaydı, ya gelir kapıyı açar 
ve yahut ltalyanca cevap verirdi. 

Diye söylendi. Parmaklarının 
ucile kapıyı vurmakta devam 
etti. İçeriden şimdi aynı ses fran
sızca olarak cevap verdi: 

- Kapıyı ne vurup duruyor
sunuz. Anahtar yanınızda degil
mi? .. Hem kapıyı üstüme kilitle
yip gittiniz; hem de şimdi çalı
yorsunuz.. Y aptığımz bu kadar 
fenalık yetişmedi, galiba.. Şimdi 
bir de eğleniyorsunuz. 

Gavur Mehmet, derhal elini 
cebine soktu. ı\laymuncuk deste
sini çıkardı Parmaklarile yokladı. 
Kapının deliğini aradı, buldu. 
maymuncuğu kuvvetle silkerek 
kapıyı açtı. Yüzüne bir petrol 
lambasının sarımtırak zıyası 

çarptı. 

Karyolada yarıçıplak bir halde 
uzanmış olan Matmazel Liisye, 
ellerini yüzüne kapıyarak: 

- Aman yarabbi!. Gelen bir 
erkek.. 

Diye bağırdı. Yorganı başına 
çekerek r altına saklandı. 

Gavur Mehmet, derhal olduğu 
yerde kaldı. Sesini tatlılaştırarak 
söze başladı: 

- Matmazel !. Korkma.. Ben, 
onlardan değilim.. Babanın tara
fından geliyorum. 

Liisye, Gavur Mehmedin bu 
sözlerine emniyet edemiyerek 
yorganın altından Ermeni lisanile 
sordu: 

- Sen, Ermeni misin?. 
Gavur Mehmet, hiç falsosuz 

bir Ermenice ile cevap verdi : 
- Ermeniyim.. Adım Arşak .. 

Beni baban gönderdi. Şimdi seni 
Buradan alıp çıkaracağım. 

Lüsye, birdenbire üzerinden 
yorganı attı. Yataktan fırladı. 
adeta, Gavur Mehrtledin boynuna 
sarılacaktı. 

- İnandım.. şimdi inandım ..• 
Hadi, buradan çıkalım... Kaça
lım.. kurtulalım... Ah bilsen ne
ler, neler çektim ... 

Diye yalvardı. 
Gavur Mehmet Liisyeyi elile 

durdurdu ve sağ elinin şahadet 
parmağını dudaklarının üstüne 
koydu. 

( Arkası var ) 

l 

Bu Sene Sudan ' ,,,.---
Şiktiget 1 j B İ B .İ. Y E 
Etmigecekmişizl ı· 

Bu Sütunda Hergün 

Sen söylenene bakma ! 
Çeşmenin ne vakit aktığını gö
rürsen o zaman inanırsın 1 

Resmin izi Bize Gönderiniz 

.. * 
Size Tabiatinizi Sögligelim 

Resminizi kupon ile gönderiniz. 
Kupon diğer ıayfamızdadır. 

....._--~-----------~ 20 Osman Ef. : Ağır baıh ve gö-
, zli pekçedir. 
Muhatabı na 

birdenbire açıl· 
:JDaz. Tabak
küme taham
mnl edemez, 
fena muame
leye karşı ay
ni şiddetle mu

kabeleye müte
, mayildir. İğ-

bırarını çaouk unutmaz. Muhata
bına kabili hitap bir İnsan hissi
ni varebilir. Büyüklere, ilim sa
hiplerine karşı pek serkeşlik yap· 
maz, muti ve uysal bir tavır 

takma bilir. 

• 21 Hikmet B.: Filen mücadele 
ve tehlikeyi 
davet etmiyen 
işlerde çahşır, 
ve muvaffak 
olur. Rahatile 

ve intizam ku
yudatile ken-

disini pek tak
yit etmez. Her· 
keste samimi 
ve laübali olmaz, açılmaz, kapalı 
ve çekinğen bir tavır alır. 

• 2;~ Seyfettin f~f. (Ankara): (l• otoğ-

rafının dercini i:.emi yor.) Zeki ve 
kurnazdır. Menfaatlerini gözetir, 
herkese uyar gibi davranır. Para
yı daha ziyade birikfrir. Rahatı
na pek ehemmiyet vermez. Ya
vaşca sokulur, herşeyi anlar, 
dinler açıkgöz ve kulağı delik 
insanlara mahsus tavru hareketle
rin hepsi vardır. 
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Nakleden : Hatic• 

Bir Bahar Gezintisi 
Altı sene Anadolunun şurasın· 

da burasında asarı atika hafriyab 
yapmakla meşgul olmuştum ve 
bu suretle alb sene İstanbuldan 
uzak kalmıştım. 

Bandan bir hafta evvel lstan
bula avdet ettim. Ancak bir gün 
dinlendim ve ondanberi adalarda 
Boğaziçinde dolaşıp duruyor, 
uzun hasretlerden sonra maşu
kasına kavuşan bir aşık gibi, 
her günümün her saatimin her 
dakikasından istifade etmiye gay
ret ediyorum. Bu suretle bundan 
üç gün evvel de Heybeliadaya 
gittim. 

~ 
O gün hava pek güzeldi, ılık 

bir rüzgar esiyordu. Bir müddet 
Çamlimamna yakın bir gazinoda 
oturdum. Sonra adayı şöyle bir 
dolaşmıya koyuldum. Ada da 
çok büyük değişiklikler ol
mamışb. Yalnız bundan altı 

sene evvel metruk bir halde 
bırakmış olduğum bir sultan köşkü 
nazarı dikkatimi celbetti. Çünkü 
bu köşkün ve açık duran bahçe 
kapısından bahçenin içi görünü
yordu. Bahçe pek muntazamdı 
tarhlar yapılmış, çiçekler açmış, 
havuzun fıskıyesi şırılblarla akı
yor ve havuzun etrafında bazı in
sanlar yan yana dolaşıyorlardı. 

Beı belli belediye burasını 
park yapmıştı. Kapıda bir bekçi 
bile yoktu bende yavaşca kapı
dan içeri girdim ve havuza doğ-

ru ilerledim, havuzun yanındaki 
kanapelerden birine oturdum. 
etrafımda dolaşan beylere baktım 
bunlardan birkaçı ilerde bir 
ka~eriyenin önünde ciddi 
bir mübahaseye dalmışlar 
spor elbiseli bir genç ise hızlı 
hızlı dolaşıyerdu. Kameriyede ko
nuşanlardan bir tanesi ayrıldı, 
yanıma geldi, şapkasım nezaketle 
ve zarafetle çıkardı bana selam 
verdi ve: 

- Galiba siz buralı değilsiniz 
beyim, diye yanıma oturdu. 

- Evet efendinı, dedim, Adalı 
değilim, fakat buraya doğrusu 

bayıldım .. Pek güzel yer. 
- Zevk meselesi efendim .. 

Hele insan sık sık görmezse da -
a da cazip bulabilir. 

- Maalesef, dedim her zaman 
İstanbulda değilim... i,te bu da 
bizim taliimiz. 

Gezicilerden biri yanımıza 

yaklaşmıştı. Bize selam vermiye 
lüzum bile görmeden : 

- Rit.:a ederim dedi benim 
yanımda talihten bahsetmeyiniz. 
Ben böyle birşey tanımayorum. 

Elde talih eldedir 
Talih mevhum beldedir 

Nasıl güzel değil mi? •. 
Bu garip mısralara şaşırmış 

ve güzelliğini iyice kavrayama
mıştım maamafih: 

- Bu güzel fikrin nazımı 
kimdir? 

Diye sordum. Bana önce hi
tap etmiş olan ve şimdi yanımda 
oturan adam: 

- Belki kendi şiiridir diye 
fısıldadı sakın beğenmemezlik 
etmeyiniz vallahi insanı döğer. 

Şiiri. okuyan ihtiyar bana ce
vap vermemişti. Yerden aldığı 
ufak çakıl taşlarını önünden ge
çenlerin ayaklarma doğru atı)or-

du. Çok lilübali adeta nezaket
siz bir tavurla: 

- Kuzum dedi siz kimsiniz 
lütfen isminizi söylermisiniz? 

İsmimi söyledim hemen tanıdı. 
Doğrusu bu kadar meşhur olmak 
hoşuma gitti ve nezaketen: 

- Beni nereden tanıyorsunuz 
diye sordum. 

- Sizi hiç tanımaz olurmuyum 
diye güldü, sizin gibi bir temaşa 
muharririni. Bir piyesiniz vardı 
ne idi onun ismi? Hani Darülbe
dayide oynandı!. Hem de nasıl 
~üşmüştü, o gece evet hatırladım. 
ismi Hamletti mazur görün beyim 
amma ben de o gece ıslık çalan
lardan biri idim. 

- Affedersiniz beyim dedim 
Hamlet benim değil •şekspirindir. 
Ben vakıa çok genç yaşımda bir 
defa bir piyes yazmıya heves 
ettim amma hiç bir taraftan ka-

. bul olunmadı ve bunun için oynan
madı ve düşmedi. Eserlerim oy
nanmadı ve düşmedi. Eserlerim 
tiyatro piyesi değil, daha ciddi 
ve ilmi şeylerdir!. 

- Peki canım susalım dedi 
sizde fena hatıralar tazeledik 
gali bal 

Bu ara karşıdan doğı u gelen 
ihtiyar ve sivil bir adam bize on 
adım kala yerde tevakkuf etti ve 
asker gibi selim verdi yanında
kiler ona seslendiler. 

- Nas'ılsınız Şevket Bey? 
- Fenayım azizim çok fena-

yım.. Ah Harbi umumide benim 
sözlerimi dinlemiş olsaydılar Ja
pon orduları Vaşingtana giremi
yecekler lngiliz donanması Kutb6 
Şimalide Eskimo medeniyetini bak 
ile yeksan etmiyecekti 1 

~ 

Tuhaf bir adam olmalidi ga
yet ciddi bir çehre ile şakala
şıyordu. Ben güldüm, ötekiler 
tebessüm ettiler. 

Ve o yanımıza daha ziyade yak
laşmadan asker adımlarile oradan 
uzaklaştı gitti. Havuzun yanında
ki küçük bir meydanda üç kere 
döndü: 

- Ne yapıyor? diye sordum. 
İlk önce yamma gelip oturan 

nazik adam güldü: 
zavallı dedi çok büyük 

bir sukutu hayale uğrıyacak, 
çünkü şu döndüğü yerde kendi 
heykeli dikileceğini zannediyor! 

Hayretle sordum: 
- Heykelinin dikileceğini mi? 

Ne münasebetle! 
- Ya, işte siı de söylüyorsu

nuz ya ne münasebetle? .. Oraya 
yalnız Hüsnü Beyin heykeli diki
lecektir. 

- Hüsnü Bey kimdir? 
İki adam hiddetle biribi rıne 

baktılar: 
- Hüsnü Beyi 

sıniz? Sahih mi? 
bilmiyorsunuz ha?! 

bilmiyor mı

Hüsnü Beyi 

Ve ilerde bir kitap okuyarak 
dolaşan kısacık boylu uzun saçlı 
çok sakallı bir adama seslendiler: 

Hiisnü Bey, Hüsnü Bey 
geliniz Buraya! bu zat sizi tana· 
mıyorl 

Küçük boylu ihtiyar yanımıza 
yaklaştı, beni yukardan aşağıya 
kadar bir süzdü ve dudaklanru 
ademi tenezzülle bükerek: 

( Devamı 11 nci sayfacfa ) 
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Dünkü 
Daha 

• ikinci Müsabaka 
Heyecanlı Oldu 

Şiddetli Yağmura Rağmen Taksim 
Stadyomu Hıncahınç 

Bulgar misafir
lerimiz ile süva
rilerimiz arasın
daki ath mlilaba
kalann ildnciu 
de dOn, pddetli 
yağmura r~ 
yapıldı. Fakat 
derhal ilive ede
lim ki, yağmurun 
şiddeti y&dndea 
Taksim atadyo
mu çamur derya
• haline geldip 
halde müsab.U. 
lar yine çok lıe
Jecanh, çok zevk
li ve çok güzel 
oldu. Hatta biraz 

Dolmuştu 
buçuk puvan kay• 
betti. Bundan 
sonra ura milli· 
zım Eyüp Beyde 
idi, fakat binece
ği (Ok) ismindeki 
at sakatlandığı 
için çıkmadı ve 
sahaya Güstav 
isimli at ile yüz· 
baıı Savof geldi 
ve m&sabakayı 
16,3/4 puvanhk 
hata ile bitirdi. 

daha ileri gi- lMaU ......... ,.,... 611' .... 81fN6lfl 

dip diyebiliriz ki bu yağmur mi- mıya bqlaclı, fakat aleyhine 

Banu mite
akip (Kuçd) ilimli 
atile m&aabakaya 
p-en m&IAzım 

Cevat 8q 15,1/4 
puvan kaybetti. 

•bakalarm .., ....... bir kat 7,114 paft1lhk laata pzdclı. 
daha artbrmq oldu. Tablm -..bakaya yedlnd olarak 
ıtadyomunun tribünleri bpkı cu- Marmara isimli ab ile çıkan mii-
ma günO olduğu gibi yine hınca- lizım Saim Bey de manialan 9,5 
hınç seyirci kütlesile dolmuştu. puvanhk bir hata ile atladı. Bun-
Herkes müsabaka aaatiri ... l>üyiik daa &qlll'& QaŞlizım ~~yef 
bir •bırpazhkla bekliyor, ....... pim .. ._ola.ı i r indeki atmı 
k•ıadar Japahyor ve tahminler manialardan 8flnlll)'& bafladı 
ileri llrlliyordu. fakat 29 puvan kaybetti. Miit_.: 

Saat tam 4 •. Hakem Heyeti- kıben (Bekir) ismindeki ab ile 
ni tqkiJ eden zevat ma ile gelip •haya gelen mülizım Salihattin 
yerlerini aldılar ve 0 anda da Bey de en mühim mani.Uan aftı, 
•&aabakaya bat'anıldı. Tafsilita ancak aleyhine 17,3/4 puvanlık 
Iİritmeden kıaaca yuabm: Don- bir hata kaydedildi. Sonra m~ 
kii müsabakalara Bulgar miaa- IAzım Cebbarof s-.haya geldi. 
firlerimizden 10 zabit 12 at (Kobrat) isminde bir ata binmişti. 
bizden de 8 zabit ve 12 at iıtirak Miiaabakayı 20 puvan hata ile 
e · bitirdi. 
tti. ilk Çıkıt Bundan sonra (Doian) İllllİll-

Dibaldı miisabakalar bir parti deki ah ile binbaşı Sami Bey 
ilerin sahaya geldi ve atmı manialar· 

• den yapıldı. Sahaya eYYeli dan teker teker atlatan- bq-
1.izima lharilerimizden :t&zbllfl ~-
Cevat Bey ( Akın ) ismindeki ab lada, fakat neticede aleybine 21 
le geleli. Hakem heyetinin önüne puvanhk bir hata yuılda. 
..cd Şurasmı da unutmıyahm ki 
•• erek heyeti selamladı ve çalı- mtlsabaka bu şekilde inkişaf et-
ilan zil ile maniaları atlamıya baş- tikçe .eyircilerde heyecan ve alA· 
ladı. Cuma pi 12 mania vardı. ka f..ıaşıyor, münakaşalara ha· 
DliJa ile manialar ziyadeleştiıtl- raret geliyordu. 
lllİf, on beşe çakarıhmfb. Bu ma- Sami Beyi ( Zenit ) isiblli ab 
lllalardan onum yiibeldikleri ila Yizbqı Aqelof t.a)dp etti ve 
?!30 metreden yukan idi. Halbu- müsabakayı 38 puvaalık bir hata 

IQ -· glnil - ,.... -·· • ~. l\iailı11 .... 
1,30 metre idi. ( Sakarya) isimli at ile çıkan 

Sabava ilk _....... Cevat Bey Mülizun EJ8p 8ey maaabakayı 
30 '# ~ 15,5 -l•I. &..L hata İle bitir-,3/4 ,. ... üybetıllek mretle .,......... ...-
atım manialardan atlattı. Metea• eli. Bmaa milteakip Ylizb&fl Se-
l..! mof ( Fa-..:. ) isimli bir at ile lliben Bulgar misafirlerimizden ........ 
)'tlz'*ta Semof ( Bek ) ismindeki 18baya çıktı, manielan ..-ıya 
atı ile çaktı ye 26,314 puvan kay- başladı ve 11 puvan kaybetti. 
betti. Sahaya ( Vural ) ismindeki Sonra ,'üzbqı Tevfik Bey ( Ati· 
idile içindi olarak çıkan birinci na) isimli atile sahaya geldi ve 
lbllllzım Cevat Bey manialann neticede 12 puvan kaybetti ve 
ea .abimleriDi muvaffakiyetle arkaamdaıı Miilizım İvan Boyaci-
&fb, fakat neticede 30 puvan yef çıktı. Atının ismi ( Egida ) 
kayb, ~ti. Bundan sonra yüzbaşı idi, birçok manialan atlıyamadı 
Angelof ( Jivak ) ismindeki able ve bu suretle 109 puvan kaybet-
çıktı ve manialan tamam aşamadı ti. Bundan sonra ( Ece ) isminde-
29 puvanhk bir hata yaptı. Be- ki atile müsabakaya giren Yüz-
finci ı :vak ( BaJair } ifmindeki bqı Cevat Bey cidden muvaf-
at ile ı Ollzım Sadettin Bey sa- fakıyetli aşırtmalar yaptı ve ne
.. ya geldi ve 113 puvan kay- ticeyi 6 puvan gibi az bir hata 
betti. &nu da miaafirlerim-&den iJe bitirdi. Müteakıben Yüzbaşı 
!fkbap l.elwtW .(.laaroa) kfaa1i Lekanki ( imparator ) ismindeki . . . . . . . A 

Sonra mlllzım Alekiandr Bo
Jaciyef ( Blöb61ton ) isimli at ile 
çıktı, fakat manialann bir çoğunu 
athyamadı ve 109 puvan kaybetti. 
Bundan ıonra mGlizım Saim Bey 
Kısmet isimli at ile müsabakaya 
pdi ve neticeyi 14,1/5 puvanlık 
itit l'lata Ue bitirdi. Bu suretle 
24 attan 23 tı ahaya çJlnn•ı ol
du. Saraya kadar birincilik ve 
ikincilik bizim tarafta idi. Fakat 
en son olatak sahaya (V elodrom) 
ismindeki atile çıkan yiizbqı 
( Dogramaeiyef ) çok az hata 
yapmak ıuretile birineiliji kencliaine 
çevirdi. Bu suvari lllanialan mu
vaffakıyetle &flllll, ancak 4, 1 /4 
puvanhk bir hata J&PllUfbr. 

Dereceler 
Umumi tunif neticesi fiiyleclir: 
Birinci Yüzbafa l>oar•maciyef, 

ikinci Ytızb8fl Cevat Bey, içindi 
Yiizbaşa Lekanki. dinltbıc& Mi
lizım Saim Bey, betinci Yüm.. 
Semof, altıncı M&lizım Eyup 
Bey ve yedinci MülAzua Cevat 
Bey. 

G6riilllyor ki birincilik miaafir.. 
lerimizde olmakla beraber derece 
alan yedi s1tvariden liçü misafir
lerimizden olclup halde darda 
bhim allvariJerinlizdir. 

Neticeler ilAn edildikten sonra 
bek .. heJeti reili Mlnel Pata 
kaıaaanlara mlkAfatlarmı vereli. 

V-me telau edelim, bu mii-
abablar biae ljretti ki hallrımız 
~~:r:: ile her halele en ml
hün ıuçlanDclan claba çok 
fazla .ıtbd•c:llr· Cama g&nkG ve 
dnnldl izdiham, heyecan ve büytlk 
alika bunu bariz bir tekilde ıaı
tenaiftlr. Hele ailvariler • IOD 
maniayı atladıktan sonra kopan 
alkış futınuı, iddia edebiliriz ki 
futbol maçlannda bile ıör&lme
mİf ve ifidilmemiftir. 

Cemal Gaziye{ 

Zir•tet Verlllyor 
Bug6n Bulgar Sefiri tarafın.. 

dan m&sabakaya İştirak eden 
Türk ve Bulgar zabitlerine bir 
çay ziyafeti verilecek, akşam da 
Mtınel Paşa bir veda zi)'cdeti ke
fide edecektir. Misafirlerimiz salı 
veya çarpmba gtlndofyap ha
reket edeceklerdir. 

Bir Bahar Gezintisi 
( Battua 10 uncu •Jfada ) -J Mikelanjdan bir baplE fakat on-
- Baılnk& neslin cehalet elan tam üç ciltte .............. 

ve nallkarlltl dedi. Biz bunları Ve üçü birbirinia kollma ainı. 
hoş ı•lrilzl . o- -

Sonra devam etti: rek benden uzaklqblar. Hayre
timden hlll kendimi toplayama-

- Hiianii Beyi tanımıyorau- ki 
nuz L.)e mı"? Mecdiye köyu-nü Ro- mlfbm . ~ma hademe kıhkh 

~· bir genç yakiqb: 
ma tehrinin ufak bir nümuDesi - Beyefendi burada ne ara• 
ıeklinde inşa ettim halbuki şimdi yorsunuz. Bugün ziyaret güntl 
onun üstiine bir fabrika kurdu- değildir dedi. 
lar .1 Bundan bir buçuk ay evvel Bu adam besbelli parkın bek· 
düveli mllttehidei Avrupanın çisi idi. 
ibideaini yapmak için bir sipariş -: Affedeniiniz diye cevap 
aldım : v~r~m. ~dar kişiyi bahçede 

Merakla sordum: gorunce zıyaret gtbı6 zannettim. 
· - lkbsat konferansından mı? - Onlara bakmayınız dedi 

- Rica ederim, dedi saçma onlar ziyaretçiler değil hastalar-
söylemeyiniz bilmemekliğinize im- dır. Bütün gün bahçede gezerler 
kin yoktur. Bütün gazeteler yaz- bu doktor beyin tedavisidir. Hat-
dı. O siparişi tekmil ettikten ta bazan bahçe kap18111dan da 
fODra Siyam kıralmın yazlık aa- ayrılırız da bir tanesi c:lışan 
rayını inşa etmek üzere Siyama çıkmazlar. 
gidiyorum. - Aman ne haatumc:lan bah-

sediyorsunuz dedim burası bir 
Yanımda oturanlar da timdi park değil mi? .. 

ayağa kalkmışlardı. içlerinden - Evet efendim burası park-
biri : br dedi. Emrazı akliye m&tebu-

- Hüsnü Bey çok müteva- 1181 Dr. Ahmet Beyin bastaae-
zıdır, dedi. Bütün ansiklopediler IİDİD parkıdır. 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere Mual· 
lim Tabip ve Dişçi Alınıyor 

1 - Açık muallimlikler pmlardır. 
Kuleli Uaesinde: Tabii bimıer, Fızik, Kimya, Riyaiye, Fraa-

m.ca, Alman, Felsefe. 
Maltepe Lisesinde: Tabii ilimler, Fızik, Riyaıiye, Franaızca 
Bun• l.i•eainde: F.m, Kimra, Fnnmaa, 
2 - Bu denılcdea her birine lilmmu kadar mmQipe almacakbi'. 
3 - Konya ve Eniaca Askeri Orta mektepleriade ..abtelif 

elen zOmrelerine de muallim ahnacaktır. 

4 - Ba muaDimlildere; iatekli olanlar, appla yuala ftllikalan 
bir istidaya iliftirecekler ve hanıi mektebin haagi et.. muallimli
jine istekli olcluklarmı da yazacaklardır. 

A - Taadikli mbhat raporu 
B - Tasdikli hGauiibal lriğıdı, 
C - Resmi hir makamca ve melce Muallim olanbır ip. 

Maarif idarelerince, tudik6 ve fotojrafli fiş veya kısaca hal tercümesi, 
D - Şahadetnmne, Eh&Jebiame, tasdikname ve laİr ftaikala

nnm tudikli ve fot~ mretleri, 
E - Noterden ta.dikli taabhtlt aenedi, bu senede pmlar ya

zılacaktır: "Tayin eclilecejim .... mektebinin .... nm•Dimliğiadm her 
hangi den wıeli içinde çekilmemeli, tayet tatil zamam 1 çeki
lecek olunam, çekilmeden en az iki ay önce bildireceğimi, bayle 
yapmazsam, alacağım &cretin iki aybğuu:tazmmat olarak bir defada 
adeyeceğimi. bundan bafka tayin oluncluğum halde kammma gllt~ 
cUği zaman içinde vazifeme başlamazsam yide aym taawinab lcle
yece~mi taahhllt ederim,, 

E - Bu veaikalar 10/Temmm/1933 tarihine kadar Milli- MDda
faa Vekiletinde Askeri liseler MGfettifliğine taneleailmit tflıadmr. 

5 - isteklilerden aranılacak tartlar flQllaF• ı 
A - Mu•llimlijini ilt:ediji deni okutmaja, ~ "Ja Darll

fllnunda imtihanla ehliyetnameyi ve kanuni v~ • olmak ve 
yahut Maarif Vekiletinin ayni derecedeki mekteplerhRia mlseCCef 
muallim bulmmıak. 

B - Haftada 15 • Zaruret ,arlllclll8 taktirde" • çok 29' 
aaat ders almağı taahb&t etmek, • 

6 - Ta,U. edilecek -•IHwl.. .,. 14" 126 lra tlcret 
ftrileeektir. . 

7 - latanbul, K.•:ra. n • bulunu A.keıl liae Ye 
Orta mekteplerle Koaya Gedikli ~ Za~ Hazırlama ~ektebi
nin tabip ve c:Iİfcİye ihtipcı v8rchl-. faliplerm aylık Ocretleri 80: 90 
ditcilerin lcretleri - 10 ..... 

8 - Bunlara istekll olmlar, ·hanti mektebin tabip ve,. dİfd
~ · t diklerini istidalarma yUacakfar ve kısaca bal terdbnelerile 
herab: 4 maddede yudı zamanda Askeri Useler MUfettişliğine 
,&nderec:elderdir. • '!f1Y1 ,, 11 2719 ,, 

Kırklareli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

KIJlldareli memleket Hutaaeai için tahminen "1200,, lira kıyme
tılade "126,, kalem ecza ve laburatuvar, Röntken, alib tıbbiye 26 
Temmuz 953 çarşamba gibıti saat on beıte ihale edilmek ilen ~ 
mlnakaaaya konmafblr, taliplilerin prtnameıini girmek ve laln .... 
aya ipak •tmek ilzere Kırklareli daimi ~ ~dara .. 



ı~ ~ayfa 

BADYOLIN 
Yeni ve büyük tüplerini 

de piyasaya çıkardı 

F ennl bir kıymeti haiz 
olmıyan alellde ma
cunlarm aynı bUyUk-

IUkteki tüplerinden 
1 - Daha ucuz, 
2 - Kalite itibarile daha 

yüksek, 
3 - Miktar itibarile daha 

fazla.... ve: 

BEB DEM TAZE ••• dir. 
~UnkU RADYOLiN f avkalAde sarfiyatı dolayısı ile daima 

"hen Uz imal edilmlf,, vaziyette bulunan 
yegAne Diş Macunudur.. t337t) 

( lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Satılmak üzere Selim Efendi tarafından getirilip Mezat idaresi 

tfya şubesine teslim olunan ve kıymeti muhammenesini bulamıya
f.ak satılmıyan 12444 numarada kayıtlı bir kamyon ve Kerupe 
8fcndinin 12731 numaralı doktor alib ve 11988 numarada mukay
yet Kemal Efendiye ait şamdan ve iffet Hanım tarafından getiri
lerek 70,71 numaralara kayıt ettirilen kanun ve masanın tarihi 
ilandan itibaren on beş gün zarfında sahipleri müracaat etmedik
leri takdirde mezkür eşya alelusul müzayede ile ~atılacağı ilan 
olunur. "3190" .. 
Harp Malulleri ile Şehit yetimlerine 

dağıtılacak ikramiye paraları 
hakkında ilan: 

M. M. Vekiletinden: 
1 - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp malullerile ~ebit 

=lerine verilecek ikramiye parasmdan şehit yetimlerine ait olan 
nın 21 Haziran 933 tarihine tesbit edilen 38997 şehit yetimle

;lne de dağıttırılmasına başlanmışbr. 
2 - Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 

tlamıyan 6332 şehit yetimlerine de o senelerde emsaline verilen 
tlsbette ikramiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait havaleler ziraat Bankası tarafından 
icap eden ,mahallere gönderilecektir, 

4 - 22 Haziran 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde bu
lunan şehit yetimlerinin hakları 934 senesinde yapılacak tevziat ta 
f'erilecektir. 

5 - Malullere ait ikramiye paralan tefsir karanna göre Harp 
malulleri tesbit edildikten sora iki ay zarfında verilecek ve keyfiyet 
ayrıca gazeteler ile ilan olunacaktır. "3130,, "2910,, 

.,_..... ·--------------=-----------

Şirketi Hayriyeden: 
• 

Şirketi Hayriye vapurlarının kahve ocakları müddeti hitam buldu-
~ndan talip olanlarm nihayet Temmuzun on birinci Salı günü saat 
ıkiye kadar heyeti teftişiye riyasetine müracaat eylemeleri. (5325) 

KASIK BAGLARI .. TIBBI KORSELER 
C) n Posta ile kataloğumuzu ve 

~ •;~ ~r;~~ıi>i~;z. 
Beyoğlu: lstiklil caddHi Posta ıokağı No. a. Tel. 4t 420 

SON POSTA 

Deniz Yolları · işletmesi 
ACENTAl.ARI: 

Kan.köy - l<üprübaşı 'I1el. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

iSKENDERIYE POST ASI 

EGE 
vapuru 1117/933 Salt pnü 
saat 11 de Galata nhtamından 
lzmir - Pire • lskenderl .. 
r•'ye kalkar. u 3159,, 

KARADENİZ POSTASI 

CUMHURİYET 
vapuru 12171933 Çarşamba 
günü saat 18 de Galata rıhb~ 
mından kalkar. (3160) 

NAiM VAPUR iDARESİ 
izmlr sUr'at postası 

A D N A N vapuru 
Her Perşembe günü 

saat tam 18 tle 

Oogvru İZMİRE Hareket 
eder 

Tafsll:lt için Galata, GümrUk ~r· 
ımnda Sito Franıez Ban NoHl. 

~--·Tel: 4t041 • (5335) --

KARADENiZ POSTASI 

ERZURUM 
vapuru D f • 

10 Temmuz razar esz 
günil akşamı Sirkeci' den hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafeil!t için Strteot Yelkenci 
Hanındaki aceııtalığın:ı mllraca&t. 

Tel: 2t5UI 

lat. AaHye S inci Hukuk mah· 
kemeslnden: lktısat Vekô.Ietinin Oer

rahpaşada hobyar mahallesinde Kasap
başı sokağında 1 numaralı hanede sa-

kin İsmail Hakkı Ef. aleyhine ikame 
eylediği alacak dava!iının ilnnen tebli
ğat icrasına rağmen mahkemede isbati 

vücut etmediğinden naşi hakkında gı

yap kararı verilmiş ve semri tahkikatın 
18-9-983 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 14 de tayin kılınmış oldu
ğundan yevm ve vakti mezkfuda mah

kemede hazır bulunması lüzumu beyan 
ve aksi halde hakkında gıyaben ınu 

mele olunacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere mezkilr gıyap ka.ranmn 
bir nushası mahkeme divanhanesine 
talik edildiğ·i gibi evrak havadisle de 
iliiu olunur. (5343) 

FENNi SONNETÇi ÖMER 
Acısız olarak sünnet yapanın. 

Tophane Boğazkesen 41/43 No. 
'relefon: 42340 (5316) 

Zayi: Beşiktaşta tekkede su dol
durmakta iken ciizdanımı 16611 numa
ralı arabacılık ehliy~timi ve noterden 
musaddak 60 liralık senedimi kaybet
tim. Bulan adresime getirdiğinde mem
nun edilecektir. Aksi takdirde hiiküm
leri yoktur. Qemberlitaşta Tavukpaza
rında 11 numarada. Ahmet .............................................................. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netriyat MildGrii: Hdil Lütfi 

Temmuz 10 

Bu kahveyi 
Kapalı gözle içebilirsiniz. 
Çünkü: KURU KAHVECi 
Kokusundan nefasetini Osman Ef. Oğlu 

va 

KURUKAHVECI A. İHSAN 

A. İHSAN 
KURUKAHVECI 
Hanının sahibi 

Müessesesinin malı 
Olduğunu anlayabilirsiniz. 

Tahmis sakalı • lstanbul 

Telefon ı 2042$ 

Tacirlerin Nazarı Dikkatine 
lstanbul Ticaret Ve Sanayi Odasından: 

Tacirlerin müessesei ticariyelerine ait ahm ve aabmlarda is
tihdam ettikleri tellil ve simsar ve Plasyelerin do odalara kayıt ... 
lan mecburi olduğundan bu gibi itlerle me,gul olaıılann 15/Hazl .. 
ran/933 tarihinden itibaren üç ay zarfında odaya miiracaatla kayıt
lannı icra ettirmeleri evvelce ilin edilmişti. Bu mUddetiD hita· 
mından sonra haklarında odalar kanunu mucibince takibatta bulunu· 
lacağı cihetle istihdam ettikleri bu kabil tellil simsar ve plbyelerl 
kaydedilmek üzere odaya bildirmeleri bilümum mUessesatı tica
riyeye tavsiye olunur. "3018,. 

Musiki meraklıları! 
İstanbul radyosu ve ODEON fabrikasının 

kıymetli san'atkan 

VEDiA RIZA Hanımın 
Yeni okudulu 

202974 Uıak ıarkı ·Yalnız bırakıp gitme 
Hüzzam şarkı - Kaçsan beni yaban 

202978 Hicazkirı kürdi şarkı - Bak ıu dilber kadına 
Hicazkar şarkı - Şu zavallı ytlretlm 

Cidden tavsiyeye f&yan mezktlr plAkları her halde dlnleylniz. 

~::~;:if LAke Karyolalar 
ve ÇELiK SOMYALAR 
Sirkeci Ebussuut caddesindeki 

Karyola ve Madeni Eşya Fabrikasının 
Kesme ve kemerli Amerikan ve İngiliz sistemi yay ve çelik ıomyalı 
bDyiik ve çocuk karyolalan vesair demir sıhhi mobilyelerin sahf yerleri. 

SELANiK BONMARŞESi YERLi MALLAR PAZARI ve FA'BRiKA 
(~22) 

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

FOSFATLI 

Şark_ Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ıabhr. 


