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meralar 10 ne a iZ a 
Hoyboncu Hainler Hükômetel Ankara Postası 
D h 1 t Et • B ) d I Kaçakçılık Mücadelesinin 

a a e m!_Ye aş _a ı ar Bir Ayda Verdiği Netice 
Suriye' de Türkiye Aleylıinde Fesatçı
lık Yapan Gazetelerin Hepsi Kapatıldı 

1 
hususunda hükümete .az vermifler 

235 Kaçakçı, 800 Hayvan, 17,500 Kilo 
Eıy•, 54000 Defter Sigara Klfıch, Bir 

Tüfek, Fiıek Ve Bomba Yakalandı 

Kaçak 
Yıtın 

,_ ve bunlar ayrıca Beruttaki Türk 
Konaoloıuna da müracaat ederek 
fimdiye kadar yapbklan işlerden 
pİfmuılık ıetirdiklerini saylemiı
ler, Türkiye Cümburiyeti tarafın
dan affedilmelerini istirham et

Bir z•ıruınl•r A•i.,.lerin n zi••~• ,..11,ette •alanıl•lcl•" 
H•lepte11 6ir ••11.s•r• 

Şam, 11 ( Hususi ) - Birkaç 
gün evvel Pariste iki hükumetin 
aiyui ricali aruında yapılan ıö
rlifmeler neticelinde Mjlam•e.
TUrk-Franm dOltlutu kunetli 
1emerelerini vermiye bqlamlfbr. 
Bu doıtluğun Tirkiye-Suriye ml-
naıebetlerini alikar eden ciheti, 
her iki hlikiimet için de çok ha· 
yırh neticelere dayanm11br. 

Suriye hlikümeti ilk hamle 
olarak, burada Tirkiye aleyhinde 
senelerden beri fesatçılık yapan 
ve bu suretle Suriye'ninde raba
hnı kaçıran bir takım maceracılan 
kıpırdıyamaz bir vaziyete getir"' 

miftir. Bu maceracılann başında 
malaut Hoybon cemiyetinin ele
bqıları bulunmakta dar. 

s.ı,. ba •••<Ta 
katı lldanm ,........, bandaa 
10nra Tirkiye aleyhiade en klçlk 
bir fesat hareketine sirifeeek 
olurlana derhal hudut haricine 
çıkanlacaklannı, ayni zamanda 
mallannın da mUaadere edilece
ihıi tiddetli bir lisan ile bildir
miftir. Hlikümetin bu hareketi 
Hoybonculan fena halde tellşa 
dilfirmilftür. Bunlardan birkaçı, 
bundan ıonra Tirkiye aleyhinde 
hiçbir fesatçılık yapmıyacaklan 

Zenginler Aparbmao Yap· 
hrmaktan Vazgeçtiler 

Yeni Yapılacak Binalann Yüksekliği 
Hakkındaki Kararname Tasdik Edildi 

Ba Nne •partım•n g~rln• laep lciiçillc nler g•ptı"lıgor 
Yaz mevsimi her tarafta in- 1 görürdlik. Fakat nedense bu 1ene 

pat zamanıdır. Havalar ısınmıya, apartıman inpab ugari haddi 
yağmur dinmiye baılar baf)amaz geçmemiştir. Yapılan tetkikata 
~aalarda ey, apartıman vesaire 1are bu sene daha ziyade birkaç 
lllfa•~na giritilir. Her sene bu odalı ldlçOk evler yapbnlmakta· 
•ew•de latanbulda ekseriyetle dar. Dlter 1enelere nazaran aylan 
-. apartuwür ,........... ' .,.._ ........... ) 

mitlerdir. 
Bu tekilde Tllrkiyeye dehalet 

eden Hoybon feaatçılan aruında 
Bedirhani ailesi mensuplanndan 
mabut Klmran ile Celidet te 
vardır. Yine Bec:tirbanilerden Sü
reyya iae, verilen bir karar üze· 
rine bir daha Suriye topraldanna 
airemiyecektir. Bunlann &çli de 
11ZU11 mllddettenberi Tllrkiye 

~•ybind~ iayan ~k için G~11 .. itfu• g•hl-•n hç•lı •-•••Nl•11 h.sıl.n 
bır ha71i uir&flyorlardı. "' 

Htık6met nepiyat ıuretile Ankara 12, (Huaut) - Mem· .. bbüa etmif, fakat buıtıne ka-
yapılan feaatçıhk hareketlerine de leket dahilinde kaçakçılık mica· dar hiçbiriai munffak olam•m•ı-
nihayet vermek için TOrkiye deleıi hakkında yapılan iatati.- br. Kaçakçılar ile icabmda mO-
aleyhinde mam yuılar yazu tiki ..ııu__ k ı :L d eclilm • ....._ ---L-L-Put•I• .......... • pyam ..... t ra am U'I .,.. aa eqae • eaw •• ......._.._ ______ _... ........... _____ -.1.................... ' ............. ·~=~·~ 

-
Dün Yapılan 
Muhtelif 
Müsabakalar 

Ola tebrimizin muhtelif yerle
rinde m n deniz •porlan yapıldı. 
Bu arada Modada yapılan yelken 
mllaabakalan. yine oradadaki yiiz
me yantlan •e bilhaua V eliefen
clide yapılan llçünctl hafta at 
yarıtlan çok ıtız~I oldu. Bntan 
Bu mo .. bakalara ait tafailit bu
ıtınan ıpor aayfamızdadır. 

M. Çaldaris 
Yunan Bal Vekili Anka
raya Gelmek Üzeredir 
Atma, 12 (Huauaı) - BqvekiJ 

M. Çaldaria ile Hariciye •• iktıaat 
Namlarmm Ankara aeyabatlan 
eylll ayuun ortalaruuı dojru 
valmbulacaktır. Seyahata iftirak 
edecek zevabn liateai bazırlan-

mtbr· 

bs•ktahk ............. teakll de bnhm•' u .. .ı 
edBeWP=em için mlcadelenia, kal•nm•l•rma mecharlyet 
ilk Jlnlndenberi ficldetle de•am olmaktadır. 
ettip ı&termeldeclir. Mllc:ade- Son 8ç ay zarfuula cenup hu-
le, bilhuaa cenup hududumuz dudummu apnak iateJen kaçak-
boywıca daha fiddetli bir vazi- çılardaa birçop diri olarak ele 
yetteclir. Cenup budadumuadald ıeçirilmif, on biDlerce kilo kaçak 
aiz1i geçit yerinden fimdiye ka· qya yakalaDDUf ve bir mendilin 
dar y6zlerce kacakçı geçmiye te- ( Devamı 9 uncu AJfada ) 

Sahte Peygamberin Mu
hakemesine Başlanıldı 

Sivu, 11 (Huauai) - Bundan bir müddet enel Zara' da Cavit 
bminde birili ortaya çıkarak peygamberlik i,.ddiuma ka.Uutm11, 
din mukesi albncla ortahğı kanıbnmya yeltenmipj. Ca.ıt ile 
arkadatlarınm tehrimiz Ağarceza mahkeme8İllde muhakemelerine 
bqlanmıftır. Muhakeme aizll celse teklinde yapılmıt ve birçok 
f8)ıitler dinlenilmiftir. Muhakeme başka bir ıtıne bırakılmııtır. 
Sahte peyıamber ve clirüm ortakları hakkında verilecek olan 
karara heyecan ile intizar edilmektedir. 

M. Heryo Dün Akşam Gitti 

Sabık Framıız Batvekill M, Heryo dün tehrlmizcle bazı palatiler 1•P
•lft Sllleymaniye camiini, Topkapa Sarayını ve EYkaf mtlsealal ... .
aotlar abalfbr. iL Herp •ta •kp• Sofıara laank.t ......... 



2 Snvfa 

[iia~kın Sesi) 
Dünya Buhranı 
Niçin Dinmiyor 

Lvvclii silahlan bırakma koııfe
r nsı, sonra da Londrndaki ci-

an .iktuı&t koa:fera:n ıbiriıiri 
kaamL - etti. Simdi ıde hıi· 

yük iewlctl ) iden nlilan
mıya 'baŞladilar. Bu vaı ) et 'kar
eısında zıhinlerde ) er eden mü
taleaları ı;u satırlarda oku.) a
bilir ıoiz: 

r hım B. ( Nuruo manİ.)e Şeref 
ıokıık ~) 

- Amerika ile Japonya yine harp 
hazırlıklarına başladılar. Amerika (78) 
il.) on dolarlık harp gemisi yaptırıyor
muş .Japonya (150) parça harp ıefine
sile Atlas Okyanosunda nümayif ma-
nevraları yapıyor. İngiltere bunlardan 
fÜpheye düşmüı. Ben de yaptıraca
ğım diyor. Halbuki bunlar 936 ya 
kadar harp gemisi yaptırmıyacaklar• 
dı. Dunyamn havası yine değişmiye 
başladı. 

ı) a i B. (Be.) a ıt Mıthatpasa ma
halle ı H ) 

SONPOST A 

A BL B 

Kotran ya 
Hidise 

Çiftliğinde Bir 
Daha Oldu 

• Geçenlerde Bakırköyünde Kotranya çiftliği sa
hibi Resneli Osman Beyle Şamlar ve Ayayorgi 
köyleri arasında toprak ve çayırlık meselesi ·yüzün
den bir hadise çıkmış, köylülerden bazıları yaralan
mışh. Henüz bu davanın muhakeme safhası bitme
mişken evvelisi gün burada ikinci bir hadise daha 
olmuş ve yeniden iki köylü ağır surette yaralanmıştır. 

Evvelisi gün Osman Beyin dört çobanı tarlada 
koyunlannı otlatırken bir aralık hayvanlar köylüle
rin tarlalanna geçmişlerdir. Esasen münazaalı bir 
vaziyette olan biçilmiş otlan da mahkemece müsa
dere edilen Şamlar ve Ayayogi köylerinden mühim 

-------------------------
bir kalabalık Osman Beyin hayvanlannı ve korucu• 
larını çıkarmak istemişlerdir. Bu sırada korucu 
Salih oğlu Ahmet Efendi muhtelif yerlerinde yara
lanmış ve omuzundaki tüfeğini çekerek korkutmak 
için kalabalık üzerine ateş etmiştir. Çıkan kurşun
lar köylülerden Mustafa oğlu Hasan ve Mustafa 
oğlu Tevfik ismindeki iki kişiye isabet etmiş, zaval
lılar yaralanmışlardır. Hadise derhal Bakirköy jan• 
darına kumadanlığına ve müddeiumumiliğe haber 
verilmiştir. Bakırköy jandarma kumandanlığı tahki· 
kabm yapmış ve hem korucu Ahmet Efendinin, hem 
de yaralı köyiülerin suçlu oldukları neticesine varmış
br. Üçüne ait tahkikat evrakı Adliyeye verilmiştir. 

Mekteplerde Yeni Ders Yılı 

12 ._ 

Güniin Tarihi 

Avrupaya Talebe 
Gönderilecek 

latatistik mekteplerinde Mtatiatik 
bW etmek ve memlekete dönlt
J.-iede Bqvekilete merbtıt .illtatistik 
.-ııa müdtirlüpnde çabfbnlnaak 
here yüksek mektep mezunu iki 
wencin AvrupayA gönderilmesine 
karar verilmiştir. Bu gençler Avru
pada üç sene müddetle tahsil ede
ceklerdir. Taliplerin arasında bu ayın 
28 inci günü Ankaradc1 İstatistik 
Umum Müdürlüğünde riyaziye, iktısat 
maliye, coğrafya ilimlerinden bir 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. Ay
nca fransızca veya ftalyancadan da 
imtihan edileceklerdir. 

Asri Mezarhk 
Asri mezarlık yapılmak üzere 

defterdarlıktan alınacak olan Zincir
likuyudaki müselles arsanıp pazarhğl 
yapılmıf, arfınına 80 kuruŞ fiat biçil
miştir. Defterdarlık keyfiyeti Maliye 
Vekaletine azarak arsanın bu fiatla 
belediyeye verilip verilmemesini sor 
muftur. 

- Dunyanan gözü Londra iktııat 
konferan ına dikilmişti. Bu konferanı 
iflasla neticelenince yine ıilah yantı 
başladı. Eğer Amerika ve japonyanın 
gemi yaptırma haberleri doğru çıkar
sa iktısadi buhranın geçecetini tah
min etmek safdillik olur. Bizim pa
ramızla ( 160 ) milyon lirayı yalnız 
deniz vaaıta11na hasreden bir bütçe 
elbette dünya buhranını arttırır. 
Maamafih bunlar hep nümayiftir. ln
sanlann yeniden bir harbe ablmala
nnı hiç beklemem. 

Ziraat Bankası 
Yeni Memur 
Alacak Liselerin 11 E ylôlde Açıl Maarif MUdUrlUğUnde 

Faaliyet 
latanbul Maarif Müdürlüğü şehri

mizdeki ilkmekteplerin tedrisata alt 
ek.ikliklerini tamamlamıya karar 
vermittir. Bu cümleden olarak yeni
den 1400 mektep sırası yaptırılmak

tadır. Bu sıralar yeni açılacak olan 
ilkmekteplere verilecektir. 

>f 
aci B. ( Çemberlitaş Halk pansi

~ onu 5 ) 
- Dünya mGthit bir alonb l'eçİ

riyor. i, ve kazanç yok. Her yenle 
aç kafileleri çoğalıyor. Bu vaziyette 
iken devletler ıUah için bütçelerin
den milyonlarca para ıarfedeme.ıler. 
Eter ederlerse beterin ubrabını art
tınrlar. Bence biç olmaz.. on sene
lik bir ailih mütareke•i yapılmalıdU'. 

e A 

amımı 

rkadaş! 
Galata da Karam11.1tafapaşa 

caddesinde Kilit hanında oturan 
Behlül Ef. isminde biri evvelki 
gün odasının anahtarlannı arka
daşlanndan seyyar berberlik ya
pan Hakkı isminde birine bıra
karak sokağa çıkmlfbr. Berber 
Hakkı kendisine emanet olarak 
bırakılan anaktar ile Behlfıl Ef. 
nin odasını açarak para kumba
rasının içinde bulunan 12 lirasuıı 
çalmıJ, aavuşmuştur. Fakat yapı
lan araştırma neticesinde Hakkı 
biraz sonra yakalanmıstır. 

Müsaade Almacak 
lstanbul belediyesi, sinema ve 

tiyatrolarda projeksiyon vasıtuile 
yapılan ilanlar için belediyeden 
müsaade alınması hakkında bir 
karar vermiştir. 

Ziraat bankası, bankanın muh
telif şube ve servislerinde kulla
nılmak üzere memur ve daktilo 
almıya karar vermiştir. Memur 
olarak alınacak gençlerin Galata
saray lisesi ticaret kısmından veya 
orta Ticaret mektebinden diploma 
alllllf bulunmaları lizım gelmek
tedir. Şimdilik bu tekilde alL 
memur alınacak, aynca Ziraat 
mektebi mezunlanndan iki gen
ce de yine banka ıervislerinde 
vazife verilecektir. 

Bu gençler arasında tercih 
ıebebi olmak üzere bu ayın 
29 uncu .günli bankanın Ankara 
ve lstanbul tubelerinde bir mllsa
baka imtihanı yapılacaktır. Müsa
bakada kazanan gençler yüzer 
lira aylıkla vazifelere yerleştirile
ceklerdir. Talip o1anların ayın 
23 üncü günü akpmına kadar 
vesikalarile birlikte bankaya mii
racaat edip isimlerini yazdırma
ları lazımdır. 

Daktilolara gelince; Buna ait 
müsabaka imtihanı da yine bu ay 
aonlanna doğru yapılacak, kaza
nanlara bankanın muhtelif şube
lerinde vazife •eritecektir. 

Banka, bunlardan başka ay
rıca şef namzetliği vaıif~inde 
kullanılmak üzere de alb genç 
almıya karar vermi~tir. Bunların 
yüksek mektep mezunu olmaları 
ve ecnebi dili bilmeleri şart ko
şulmaktadır. Buna ait müsabaka 
imtihanı bu ayın 26 ıncı günü 
bankanm fst;uıbul ve Ankara şu
belerinde yapılacaktır. Şef nam
zetlerine 140 lira kadar aylık ve
rilecektir. 

Motosiklet Va Araba 
Cahit Efendinin motosikleti 

Tarlabaşında Hayık isminde birine Bir Tramvay Kazası 
çarparak yaralamışbr. Vatman Fahrettinin idaresin-* 3430 numaralı yük arabası 
Meyvahoşta ·Abdülgani isminde deki tramvay arabası Samatya-
bir hamalı fena halde yarala- dan geçerken Şevket isminde bir 
mlfbr. gence çarparak yaralamışhr. 

masına Karar Verildi 
Haber aldığımıza göre Maarif 

Vekaleti lise ve ortamekteplerde 
933 - 934 ders yıh tedrisahna 11 
eylulde başlanmasına karar ver
miş ve bu karannı alakadarlara 
bildirmiştir. Lise ve ortamektep
lerde Eylulün birinci gününden 
itibaren mezuniyet ve sınıf ikmal 
imtihanlarına başlanacak, birkaç 
gün içinde bitirilecektir. Bu sene 
tehrimiıdeki mekteplerde ikmal 
imtihanlarına pecek olan tale
benin adedi hayli kabarık bir 
yekün teşkil etmektedir. 

Gerek liselerde, gerekse or
tamekteplerde bu ayın on beşin
den yirmi beşine kadar eski ta
lebenin kayıtlan yenileştirilecek, 
müteakıben de yeni talebe alın
mıya bqlanacakhr. 

Öğrendiğimize göre bu sene 
liseler ile ortamekteplerio ilk 
ıınıflanna yeniden girecek talebe 
adedi de oldukça fazla bir yekün 
tutacaktır. 

Diğer taraftan, bu mektepler 
için verilen ıslahat kararının yeni 

Hem Kavgacı 
Hem Esrarcı 

Küçükpazarda lbrahim, Hamdi, 
Musa, Abdurrahman ve Mehmet 
isminde beş manav arasında re
kabet yüzünden kavga çıkarak 
Musa, Abdurrahman ve Mehmet, 
İbrahim ile arkadaşı Hamdiyi fe
na halde dövmüşler ve yarala· 
mışlardır. Kavgacılardan Abdur
rahmanm üzerinde bir miktar es
rar bu unmuştur. Hakkında bu 
cihetten de takibat yapılacakbr. 

ders yıh başlangıcından itibaren 
tatbik edilmesine çalışılacağı 
muhtemel görülmektedir. Islahat 
programının ana hatları tamamen 
hazırlanmış, tatbik şekilleri üze
rinde görüşülmeye başlanılmışbr. 

Hususi lise ve ortamekteplere 
gelince; Maarif Vekaleti bu mek· 
teplerde tedrisat ve terbiye sis
temlerini sıkı ve esaslı bir kontrol 
altında bulundurmıya karar ver
miştir. Bu gibi mektepler bu aene 
sik sık teftiş edilecektir. 

Üniversitede 
Üniversitede de yeni den yılı 

hazırlıklarına ba~landmıştır. Şim
diki halde Üniversitenin muhtelif 
fakültelerile enstitülerde tedrisata 
ait noksanlar tamamlanmaktadır. 

lstanbul Lisesinde 
lstanbul Erkek lisesinin eski 

Düyunuumumiye binasına nakle
dildiği malumdur. Binanın tam 
bir lise tekline konulabilmesi için 
bazı tadilata ve yeniden bazı 
inşaata lüzum görülmilştür. lnta
ata yakında bqlanacakbr. 

Yine Ceza 
Kesildi 

Alemdar zabıtai belediye me
murları dün Alemdar mıntakasın
daki bütün dükkinlan teftit et
mişler ve cuma rubsatiyesi olmı
yan dükkanlar hakkında zabıt 
varakaları yapmışlardır. Bunlar 
Bakır köyüne, Samatya ve Koca
mustafapaşaya işleyen otobüsleri 
de muayene etmişlerdir. Otobüs
lerden 8 inin noksanlan teabit 
edildiği için kendilerine ceza 
yazılmışhr. 

iki H1rsızllk 
Mustafa isminde biri Nişan ta

şında yeni yapılmakta olan bir 
apartımanın banyo dairesinden 
muslukları çalarken yakalanmışhr. 

lf Sabıkahlardan esrarkq 
Remzi ile arkadaşı Osman, bir 
kadımn evinden öteberi çalarlar
ken yakalanmışlardır. 

Emlak Bankasında •• 
Emlik ve Eytam Bankaıı kendi 

taıarrufunda bulunan bina ve ana
lardan bir kısmını yenidt-n sahta 
çıkarmıştır. Analann mühim bir 
loımı Büyükadadadır. 

Bir Hastane Genl9letili1or 
Haydarpata'daki Emrazı lstilaiye 

hutaneainin görülen lüzum üzerine 
genifletilmesine karar verilmittir. Bu 
karar, fİmdiki binanın üzerine bir 
kat daha çıkılmak ıuretile tatbik 
tıdilecektir. 

Seıyah Geldl 
Dün şehrimize bir kafile ecnebi 

seyyahı gelmift tehrin tarihi yerlerini 
gezmitler, bir arahk Bogaziçine de 
bir vapur gezintiai yaparak akfam 
üzeri tehrimizden aynlmıtJardır. 

Meccani Talebe 
Alınacak 

Sıhhat Vekileti, ıehrimizdeki ni
hari ve Çorum'daki Leyli Sıhhat Me
murlan mekteplerine bu sene de 
meccani talebe kabul etmiye karar 
vermiftir. Hazırlanan kabul fartna
mesine göre bu mekteplere girebil
mek için Ortamektep mezunu ak, 
yq itibarile on dokuz.dan atati •• 
yirmi betten yukan olmamak I._ 
zımchr. 

L~S~o~n~R~o~s~ta~n~ı~n~R~e:.:s::_im=li:.._:Hı~i~k~a~y::e~sı:.:· :~ _____ R_a_za_r_O_la-=H.==as=a=n=B=·=D=ı~Y=o='=~=i:::=' 

Pazar ola memurbaşılar, l 
ltu haliniz nedir? •• 

- Ne yapalım Hasan Bey. Zelzele ı ... Mes'ulı·yet korkusu bir taraf- 1 • • Her tarafımız korku içinde 
ortalıtı altllst etti. biz de böyle çadır- l tan, zelzele korkusu diğer tarafta • kaldı vallahi! •• 
lua çekilcl.ik.. l ı 

Hasan B. - Zelzele korkusu in
faallah yakında geçer, fakat mesu'U
yet korkusunu salan yGrelderiniz .... 
çıkarmayın hal.. 
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Ecnebiler 
Biz i 
Nasıl Görüyorlar? 

-----------------*---Jeneral Balbonun kumandası 
altında Amerikaya giden tayyare 
filosu Lizbon şehrine vardı, yani 
Avrupaya döndfi, seyahatin teh
likeli kısımlarına bitmiş nazarile 
bakılabilir. 

İtalyan Jeneralı bu muvaffa
kiyetten bahsederken: 

- Buglln biten seyahat ya
nn için eskimiı olacaktır. Şimdi 
daha iyisini yapmam'ız lazımdır. 
diyor .. 

Bu söz yorulmıyan bir azmin 
ifadesidir. 

Genç bir millete ancak bu 
aöz yaraşır. 

Yol bitmez, her varı' yeni bir 
yolun başlangıcıdır. 

"" Sabık Fransız Başvekili Herriot 
fstanbuldan bahsederken iki nok
ta üzerinde duruyor. Biri: 

- Seyyahlar burada fes, ka
fes ve çarşaf göremediklerinden 
tikayet ediyorlar, halbuki Türkiye 
tahsiyetini kaybetmemiştir, diyor. 

Türkiye şahsiyetini kaybet
memiştir, ne demek? cümlenin 
birinci kısmında verilen hükme 
bakılarsa Sabık Frans·ız Başvekili
nin bizi hali eski şarklılar gibi 
~ördüğli anlaşılıyor. 

Şahsımızı kaybetmek istemi• 
yoruz, fakat şarklılığımızı kaybet
mek istiyoruz. Bir ecnebi dostun 
bu hükmü, bizim hariçten görü
nüşümüzü göstermesi itibarile mü-
himdir. Bu sözünden dolayı M. 
Herrito' a kızmıya hakkımız yok· 
tur. Dost acı söyler, fakat doğ
ru söyler. 

Sabık F ra1111z Baıvekilinin 
. ikinci durduğu nokta da Süley
ınaniye camiidir. Herriot: 

- Ben Sinanın ötedenberi 
hayranıyım, diyor. Bu sabah sey
!ettiğim Süleymaniye bende derin 
ızler bıraktı. 

Büyük adamlar ve büyük e
lerler daima onları yetiştiren ve 
yaratan milletlerin en büyük abi-
deleridir. Milletler liakkında bu 
adamlara ve bu eserlere baka· 
rak hüküm verilir 

"" j Veremi tedavi için iki aşı 

1 

vardır. Bunların bi
Fr iedman 1 rini Almanlar bul

Aıısı muşlardır. Adma 
FriedmıUn aşısı der· 

ler. İkincisi Fransız doktorlarm-
dan Kalmet'in eseridir. Aşısı da 
bu ismi taşır. 

Memleketimizde bu aşılardan 
daha ziyade revaç gören Kalmet 
aşısıdır. Friedman aşısını Dr. Fu
at Sabit Bey müdafaa ve tatbik 
etın~ktedir. Diğer doktorlar ve 
•1.hhıye h•~yetleri bu aşının aley
hındedir. 

Şimdi Sıhhiye Vekaleti de 
doktorlarımızın fikrine iıtirak 
ederek F riedman aşısının hiç bir 
faydası olmadığını ilan ediyor. 

Halkın bu suretle tenviri fay
dalıdır. Fakat hükômetçe de 
tat.bikında fayda olmadığı kabul 
edılen bir aşının verem gibi has
tayı hassas ve ilaçlara karşı zaif 
yapan hastalara tatbikına müsaa
de etmek doğru mudur? 
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l>nüne bir mania çıkaraa, bunu bir- mıı bir müe1ae1e ufak tefek buhran• Bu kuvvet bize en tehlikeli ıaman-
denbire atlayıp geçebilir. Fakat ya- lar kartı•ında aarıılmaz. Zamanla larımızda imdadımıza yetişir. 
vat gitmekte ise bu maniayı atlıya- kazandıj1 mükteaep ıü.r'ati •ayuinde 
maz. muvaffakiyetle yoluna devam eder. 

• SON TELGRAF HABERLERi 
• 

lrak'ta Nasturi isyanı Ehem-
miyet Kesbetti 

Tedip Kuvvetl;ri Gönderiliyor 
Berut, 12 ( Huıuai ) - Irak Kıralı F eysal Hz. 

tayyare ile ıehrimize gelmiı ve hiç durmadan yine 
tayyare ile Bağdada gitmiştir. Bu ani seyahatin 
Iraktaki Nasturi isyanile alikadar olduğu zannedil-

mektedir.Umumi harp başlangıcında Türkiye aleyhinde 
baı kaldırmıı olan Nesturiler timdi de Irak hüku
metine karşı çok şiddetli bir isyan hareketine gi
riımiılerdir. Nasturi isyanı, Irak hükumetinin bun
ları Süleymaniye mıntakasında iskin etmek isteme
ıinden ileri gelmiftir. 

İhtilalin son günlerde şiddet kesbettiği, Nastu· 
rilerin birçok yerlerde mevziler tuttukları haber 
alınmaktadır. 

Buna mukabil Irak hlikômeti asilerin üzerine 
mühim miktarda tedip kuvveti göndermiı, ıon gün
lerde ise bu kuvvetlerin takviyesine lüzum haııl 
olmuştur. 

Şu birkaç gün içinde ihtilalciler ile hükumet 
kuvvetleri arasında çok kanh bir mücadeleye inti· 
zar edildiiine dair haberler gelmektedir. 

Almanya ile Yaptığımız Ti
caret Mukavelesi İmzalBndı 

Berlin, 11 - Bugün hariciye nezaretinde Türk 
Alman anlaşması imzalanmıştır. Bu itilifı tamamb
yan ve teıkil edecek olan clearing mukavelesi de 
her iki memleket merkez bankaları arasında teati 
edilmiş bulunmaktadır. . . 

İmzalanan anlaşmanın en mühim hususıyetı Al-
manyaya olan ihracatımızın yüzde otuzunu altın dö
viz olarak Reichbank nezdinde Cümhuriyet Merkez 
Bankası emrine amade tutulmasının temin edilmiş 
olmasıdır. 

Clearing hesaplarının ancak mal ile tesviyesi 

esası da kabul edilmit olduğundan lehimize olan 
bu fark ayni zamanda bizim için asgari bir ihracat 
fazlasını ifade etmektedir. 

TUrk ithalatı yüz olduğuna nazaren Almaoyanın 
Türkiyeye ithalatı yetmiş olacaktır. Bu anlaşma ile 
Türk ihracat malları bedellerini tesviye için verile
cek döviz müsaadesinin müşkülata uğramadan 
verilmesi tahtı temine alındığından bu sene Türk 
ihracatının mühim nisbette artacağı Umit edilmek
tedir. 

Ruslar -~BügükErkô.nıhar- Tayyareci Lindberg 
Cevdet Kerim Beye Bir biye Reisi Geldi ~:~~~=li~ffiv:~e~=~~:; 

Madalya Verdiler Büyük Erkinıharbiye Reisi Kopenbag, 11 (A.A.) - Ko-
Moskova 11 ( A.A.) - Be- Fevzi Paşa Hz. dün Ankaradan penhag'da dolaşan bir şayiaya 

deni Terbiye Yüksek Meclisi Şehrimize gelmişlerdir. göre,' tayyareci ~ndberg, ~roen· 
Reisi M. Antipof, Cevdet Kerim Müşir Paşa Suadiyede tren- land da tayyaresıle yere duşmüt 
Beye -işe ve müdafaaya amade .. den inmişler ve akrabalarından ve y ölmüştür. Bu hususta açık ve 
malyasını vermiştir. . "t . 1 d" dogru haber almıya çalışılmaktadır. 

Cevdet Kerim Bey, bu bir zatın evıne gı mış er ır. Londra, 11 ( A. A.) - Lind-
madadalyayı bütün Sovyet sporcu- - • • Z berg sağ ve salim Groenlanddaki 
farının Türk milleti hakkındaki Şehitlerimızı İyaret Yulinhaal'da bulunmaktadır. 
dostluk ve muhabbetinin ifadesi Çanakkale, 12 (Hususi) 

b"ldirın" lngiltere ile Bir Muahede olarak kabul ettiğini ı lf ve Balıkesir Halkevi heyeti Çanak- Kudüs (Hususi ) _ Kudüste 
Sovyet milletlerine bir defa daha kale harbı şehitlerini yetmit kişi- İngiltere ile İbnissuut ve şarki 
hararetli selamlar~m · izhar eyle- lik kafile halinde dolaşmış ve Erden hükümetleri arasmda 
miştir. b'd · k hki h d 1 • Türk spor heyeti Harkofa Mehmetcik a ı esme Balıkesir ~ ostlu ve ta m mua e e en 

k · f namma çelenk bırakınaştır. yapılmıştır. IAnkara' da r;ha:.re=et:..::et=m::.ış=ır.:... -----------:---.. -----:----------...., 

Cemal Beyin Katili Ölü J S TER J NA N J S TER J NA N M A / 
Olarak Y akalandt 

. Ankara, 12 (Hususi) - Kes
kın hü kiimet doktoru Cemal 
Beyin ansızın evini basıp öldüren 
ve kaçan Baraklı köyünden Hali
din ismini ve kıyafetini değişti
rerek Ankaraya geldiği haber 
alınmış ve Atpazannda tahassun 
ettiği yerde öllk olarak yakalan
lllıştır. 

Bir gazetede okuduk: 
"evvelki gün şöyle bir manzara ile karşılaşhk: Bir 

vapurdan çıkarıldığı ve deli olduğu anlaşılan pejmürde, 
çıplak ayaklı, elleri kelepçeli bir mahküm iki jandarma 
arasmda Galata rıhhnıından Vilayete götürülüyor. 
Jandarmalar adamın ceketinin iki tarafından da ınmııkı 

yakalamışlar.. Arkada ve etrafta bir •Ürü mütecessi8 
halk ve bir alay çocuk.. Deli işte ~u alayla sokaklar· 
dan geçiriliyor. Fakat tesadüfen Istanbulda bulunan 
1200 e yakın seyyah hadiseyi görüyor. Bu garip 
manzara ile alakadar olarak - ve tarihi eserlerin 
güzel yerlerin seyrini bırakarak - bu garip temaıay~ 
dalıyorlar t. Bittabi cok haklı olarak . ., 

iSTER iNAN /STER iNANMA/ 

L------------------:---------------------------------.J 

Sıyfa 3 

r •• •• ozun 
Zaro Ağa 
Kadar 
Yaşayabilsem! 

·-------- E. Ş 
İstanbul Üniversitesine gelen 

ecnebi profesörlerin şöhretlerini 
kudretlerini okudukça, yeniden 
mektebe başlıyacağım geliyor ... 

Ben, pek uzun yaşamayı se· 
venlerden değilim. Erkek iktidar· 
larımın tükendiği gün ölmek iste· 
rim. Öyle: 

- Bir :zamanlar tuttuğumuzu 
koparırdık .. 

- Şu gezdiğimiz yerde bir 
kızı ayartmıştam... gibi şeylerle 
avunmak işime gelme!!. Hadım 
hatıralarla başım hoş değildir. 
Cinsi kifayetsizliğin herıeyini gü
lünç bulanlardanım. 

Bunlara rağmen bir haftadan 
beri Zaro Ağa kadar yaşamak 
istiyorum. 

Bütün dünyada ak ciger üs
tünde ameliyat yapabilen yegane 
alimin kürsüsüne kaqa okumak, 
onun kafasının içinde dönenleri 
dinlemek herkese nasip olur ni
metlerden midir? .. 

İlmin bu yaşıyan heykelleri 
karşısında geçirilecek saatler 
gençlik kadar zevklidir. 

İşte bunun için: 
- Zaro ağa kadar yaııyahil· 

sem!.. Diyorum. 
Almanca bilmiyorum. Pariste 

dört buçuk sene kaldım. Orada 
dinlediğim ilmi konferanslardan 
bilirim; büyiik insanlann kafata .. 
rının içini anlamak için, bir lisanı 
ıyıce bilmenin yetitmiyeceğini 
kaç kere hilsetmiıimcllr •.• 

Amerikalı ıeyyab, dtinya pa .. 
noramaımı "göz doyumu,, için 
tercilmanlarlar g6rmiye razı olu• 
yor. 

Ben, Oniversitemize gelen bü
yük adamlann "kafa d&nyalarını" 
tercümanla g6rmiye razı olma .. 
dağım için Zaro ata kadar ya
şayıp, o ilemi kendi kendime 
anlayabilecek bir lisanı öğrenmek 
istiyorum ..• 

Üniversitedeki 
istifaların Sebebi 
Nedir? 

Üniversite rektörü Neşet Ömer 
Beyle Edebiyat fakültesi reısı 
Köprülüzade Fuat Beylerin istifa
ları sebebi henüz öirenileme• 
miştir. 

Dün Y aloyaya giden Maarif 
Vekili Reşit Galip Bey de istifa 
hakkında bir şey söylememiş, 

demiştir ki: 
- Şimdiden söylenecek hiçbir 

ıey yoktur. İstifaların kabul 
edilip edilmediğini de ıöyliye
miyeceğim yarın lstanbula döne
ceğim. Bu husustaki karar lstan• 
bulda alikadarlara tebliğ edi· 
lecektir." Tereşşuh eden haberlere 
göre iki müderrisin istifasının se
bebi Üniversitenin vaziyeti lienüz 
tekemmüı etmemiş olmaıana rağ• 
men İnk>.lip EntstitUsü kUrsüsü
nün teklifinde gösterilen istical
dir. Henüz biç bir kimsenin her 
hangi Dir kürsü teklifine salahiyeti 
olmadığı söylenmektedir. Vaziyet 
bugün tavazzuh edecektir. 

Ruzveltin Bir Emri 
Nevyork 11 - Reisicümhur 

M. Ruzvelt Amerika hükumetine 
ait bütün mukavelelerin milli 
program çerçivesi içinde tanı.im 

edilmesini bildirmifm. 



4 Sayfa 

Memlelı« Man~araları 

'. - -
Geceleri 
Sokaklarda 
Kimse Yok 

J 

lzmir (Hususi) - Kazanan ve 
didinen lzmir hiç mi hiç sarf et
miyor. lımirde eğlenecek, vakit 
seçirecek bir yer yok. lzmirde 
ıeceleri baş dinlendirecek, eğle
necek belli başlı bir gazino yok. 
lzmirde saat :fokuzdan sonra so
kaklarda adam yok. 

* il İzmirliler bu kadar zevksiz ve 
neş'esiz mi ? 

- Hayır, İzmirliler zevklerine 
ve neş'elerine . çok dllşkündlir, 
Kazandığı derecede eğlenmek. 
zevkini tatmin etmek istiyor. Fa
kat şimdiye lmdar İzmirde bir 
ıazino yoktu. Yazın İzmirde eğ
Jenmek istiyenler Karşıyaka sahi
linden başka bir yere gidemi-
9orlardı. 

Y a1mz Karşıyakada birkaç 
ma kahveai ve gazinomsu yerler 
vardı. 

Kıtın ise İzmirde gidilecek 
bir tek sinema var. Gençler için 
de - o da cumalara. munhasır -
bir spor sahası bulunmaktadır. 
Bunun haricinde eğlenmek iste
yenler, yazın Çeşme plajlann, 
Yamanlardaki umumi kampa ve 
iz.mir civarındaki mesire yerlerine 
titmektedir. Kışın ise evden çık
mamak, eğlenmek için en iyi 
çare .•• 

• lzmirde timdi bir ıehir gazi-
nosu var. Son zamanlarda iki de 
'bar açıldı. Bar demişsem orada 
tanınmış artistler bulunduğunu 
aannetmeyin... l.tanbulun ötesin
de, berisinde dolaşan tanınmıı 
ecnebi kadınlar, İzmir barlannda 
Prima donnalık vazifesini g&rüyor. 

lzmir, geceleri saat dokuzda 
uykuya yabyor. ---
Bir Adamdan Bir 
Metre Barsak 
Çıkardılar 

Tokat ( Hususi ) - Şehrimiz 
(ahalisinden Ka
dir oğlu Mus- ._.,,..,...,...,....,..,,,,._ 

tafa Ef. ismin
de bir adama 
burada mühim 
bir ameliyat ya· 
pılmıştır. Mus
tafa Ef. muh• 
tenik fıtıktan 
hastalanarak 
hastaneye git
miş, muayene 
edildiği zaman Bar•t• kedi• 
operatar T alit llul•f• BJ. 
Kadri Bey tarafmdp derh-1 
müdahaleye lüzum ıCSrtilmiif ve 
barsaklaruıda kangren bqladığı 
anlaplmqbr. Yapılan ameliyat 
aetice8İade Mustafa Efendinin 
baraaldan.ndan bir metreli kesil
-., yeniden eklenmiştir. Huta 
iyi olmutt Çllmufbr. 

.. rayda Pehllvan GUretler1 

T ekirclai (Hu1U1i) - Saray 
br.amnda biiyük pehlivan gllrCf" 
leri t~rtip edilmiştir. Bu gürq
lerdt mllsabıklardan başa, 75, 
büyük ortaya 40, küçük ortaya 
20, desteye de onar lira mlikifat 
verilecektir. 

Tekirdağ avcılan Barbaroı 
nahiyesinde bir eğlenti tertip 
etmitlerdir. Eğlentiye bütün aTcı
J.r ve halk •tirak e~. 
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Miisahabe 

. ~~ 

lzmir' de Yeni Yapılan Binalar ı:0renku 
Tl·carete Sekte Verdı· Niırallalı At• Herhangi bir yazıda, edebi-

yattan anhyam en çok sinirlen
diren, anlamıyanın da çok hoşuna lzmir(Huausi)

lzmirin biiyük 
yangınından son
ra, programsız 

ve ıuursuz bir 
şekilde İzmir Ol"" 

tasında yiibelti
len binalar, iz
mirle birlikte, 
Türkiye iJdısa .. 
diyabnda geniı 

bir yıkım vesile
Iİ olmuştur. 

Bugün lzmi
re, hariçten ge
len bir adam, 
Jaapı 1aha1111da ,nkselea iç 
d&r katlı beton blnalan g6riln
ce, belki de lzmire karşı takdir 
hissile meşbu ~bulunuyor. Fakat 
bu zahiri görünüşün ortasından 
sıntan Yıkım, olsa olsa insanı 
teessüre sevkedebilir. 

924-925 seneleri içersinde iz. 
mir belediyesi tehir plinım tan• 
zim ederken hesapS1z ve düşün-
cesiz olarak hareket etmişti. Be· 
lediyenin tanzim ettiği plin mu· 
cibince şehrin yangın sahası kısa 
bir zaman içinde yapılacak, tica
ret merkezi yangın sahasına inti· 
kal edecekti. 

Filvaki bu fikrin cazibesine 

Fransadan Bir 
• 

Katilin iadesi 
• istenildi 

Virantehir ( Hususi ) - lthan 
köytinde alacak yiizlnden bir ci
nayet olmuş, lunot oğla Ali is
minde bir adam muhacir Halidi 
alcliirmüştilr. Ali borcunu verme
diği için muhacir Halit mahke
meye müracaat etmiş ve Alinin 
mallarını haczettirmiştir. Ali bun
dan muğber olmuı ve bii gece 
Halit uyurken beynine iki kurşun 
mkarak öldürmüıtür. Ali vak'ayı 
müteakip kaçllllf ve Fransız top
rağına geçmiştir. Katilin iadesi 
için Fransa nezdinde teşebbüsatta 
bulunulmuştur. ----

Malatya' da 
Çıkanlan Heykeller An

karaya Gönderiliyor 
Malatya (Husuai) - Geçen 

sene Ordüzü Aslan tepesinde 
F l'llDSIZ asarı atika mütelıus1S1 
M. Dalaport tarafından yapılan 
hafriyatta meydana çıkanlan sa
ip kıymettar heykellerin Anka
raya ukli takanlı etmiftir. Bu
nun için Murif • V ekileti 1300 
lira tabsi .. t venniftir. 

Eski Bir Muallim 
Öldü 

lnegal ( Huauıt) - 31 lelle
denberi memleketimizde biWuala 
hizmet eden muallim Hafız Y aauf 
Bey vazifesini ifa esnasmda zattir-
reeye tutulmuş ve kurtanlamıya
rak Blmüştür. 

Hafız Yusuf Beyin 6l6m6 mu
hitte büyük bir teessür uyandırmış, 
cenazesi bütün muallim ve mü
nevver arkadaşlarmm iftirakile, 
yetiştirdiği binlerce talebenin 
elleri üzerinde tatınarak ebedi 
metfeniae aalal Ye defnedilmiftir. 

I 

lz•lrin ... ı binaları 
kendiaini kaptıran belli bqh ser
mayedarlar, bir binaya iki, iç 
y6z bin lira dakmekten çekinme
diler. Manifaturacılar, terziler, ka
vaflar için geDİf çarıılar vilcuda 
getirildi . . Her tiiccar, mağazasındaki 
malı satarak, vannı yoğunu bina
mn yapılmasına hasretti. 

son on senede lzmirde yapdan 
binalara 60,000,000 lira sarfedil-
miıtir. lzmirin ikbsadi varlığından 
kopanlan ve bir kenara depo 
edilen bu milyonlar lzmir tücca
nnın işini küçültmüş, başını derde 
sokmuştur. Bugün, yeni yapılan 
binalarda, kiralar yok pahasına
dır. Üç katlı, geniş bir binayı 

alb, yedi yüz li
raya icarla tutmak 

kabildir. 
Bununla lzmir

de kira ve icar
lann ucuz oldu-
ğu zannedilmesin. 

Kordonda, Alsan
cak istikametin-

de bina kiralan 
1000 liradan 

2000 liraya kadar 
dejişmektedir. 

Bina yapbran-
lann dörtte üçil, 

binalanm ikmal etmek için var
lanm, yoldanm bitirmiş, ellerine 
birer bina iskeleti geçmiftir. 
Bina yapbranlann yllzde 35 i, 
para almak için binaları ipotek 
etmek mecburiyetinde kalımı~ 
lardır. 

Eğer, lzmirin ikbsadi verimi, 
bugün, üç sene evvelkine nisbetle 
ythde 48 derecesinde azalmışsa, 
bu da binalara kapatılan ve 
ticaret sahasından çekilen mil
yonlardan ileri gelmektedir. Şehri 
yapalım ve güzelleştirelim derken 
yüzlerce büyük tüccar, bu ağır 
yükün altında ezilmittir. 

Mardin Muallimleri Tetkik Seyahati 
Ya~yorlar 

-Tetkik •g•lıtıti •• ,,.,. 
Eliziz ( Hususi ) - Mardin 

muallimlerinden 17 kişilik bir grup 
Birlik reisi Nurettin Beyin delile
tile Mardine gelmişlerdi. Burada 
muallimler birliği tarafından Mar
din muallimleri şerefine bir ziyafet 
verilmiş, aamimi hasbihaller ya
pılmıtbr. Mardinli muallimler bu-

Mtırtlira r11a•llimlm 
rada bir haftadan ziyde kalmıtlar 
Eliıiz mekteplerini, imalathane 
ve fabrikalarını, memleketin görü
lecek yerlerini gezmişler, Harput 
havalisini gezmifler, bir hafta 
kaldıktan aonra yapmakta olduk-

lan tetkik meyahatine dev°' etmek 
üzere şehrimizden ayrılmışlardır. 

Çeşme PJijlannda Kalabalık 

ç.,... '1•Jlarıntlo.• 6irl 
Çqme (HU8118i)- Havalar çok sıcak gitmektedir. Cetme plij 

ye ılıcaları iine atılsa yere dütmeyecek kadar kalabahk -olmakta
dır. Bu kalal;abğın çoğu lzmir Ye etraf kasabalardan gelmektedir. 
Bütiia oteller dolmufbır. Misafirler yatacak yer bulamarnaktacbrlar. 

giden ıey hiç şüphe yok ki ıu 
"basma kalıp,, veya "klişe,, 
( cliche) denilen sözlerdir. Bunları 
kullanan muharrir de, seven kari 
de fikri tembelliklerini isbat et
miş olurlar. Sadece tembelliklerini 
demiyorum, çilnkü onlardan hoş
lananlar belki en çok yazan ve 
en çok okuyan adamlardır; fakat 
kafalan tembeldir, yeni bir fikir 
balketmez, eşya arasında yeni 
bir münasebet keşfetmez, öteden 
beri mevcut olanlarla iktifa eder. 

Fakat basma - kalıp aözlerle 
konuşmak, yazmak bir dil meselesi 
değil, bir düşünce meselesidir. 
Original bir tarzda dÜfÜDüp, his
sedip de basma kahp sözlerle 
yazan, konuşan bir adam tasav
vur olunamaz. Bir delikanlı sevgi· 
lisine basma kalıp sözlerle aşkını 
bildirmek isterse emin olabilir
siniz ki hakikaten aşık değildir, 
göreneğe, vehme kapılmıştır. 

Zaten basma kalıp söz ne 
demektir? Evelce kullanılmış 
belki güzel bulunmuş teşbihler, 
istiareler, mevsufa yakıştırılmıı 
sıfatlat, birtakım cümle şekilleri 
değil mi? ••. Bunlar bizim hakika
ten duyduğumuz heyecanlan nasıl 
ifade edebilir? Ve yahut ki biz 
oalann ifade edebileceği heye
canlan ancak onlann Yaatuile 
duymuşuzdur, binaenaley o heye
canlar bizim şahsi tecrübelerimi· 
zin mahsulii değil, yani kendi 
malımız değildir. On1an duyma• 
ml.Z, onlarla müteessir olmamız 
ancak bir ~elümclir. 

Vehim, hakiki heyecanm g61· 
gesi, insana iyi k6t6 her şeyi 
yapbrabilir. Bmıun içindir ki her 
ajhyanın ıııuhakkak miiteessir 
olması icap etmez; kendisi sami· 
miliğine kanidir, işte o kadar. 
Basma - kalıp sözler daima bir 
vehme delalet eder. 

Bir kere kullanılmış bir sö
zün bir daha hakiki bir heyecan 
ifade etmesine imkan yok mudur? 
Elbette vardır, çünkü insanlar 
biribirlerinden büsbütün ayrı 
mahliiklar değildir. Bir heyecanın 
biribirini hiç tanımalll!f, devirleri 
ve muhitleri ayn iki insan tara• 
fından aynen duyulması kabil 
olduğu için evelce kullanılmış bir 
IÖzün yine bize taze g6zük· 
meai kabildir. Bir misal: "Yazın 
11caktan, kışın soğuktan .fkiyet 
ediyoruz" sözü ne kadar kullanıl· 
m1fbr, bunu tekrar eden adama 
ainirleniriz. Fakat onu bir çocuk· 
tan Juydıijumuz zaman it deği
F;or, dtll 'l o zame• -taze,, bir 
tecıt&.a bqumcla bulunuyo
na. Be• gibi bir yuada bize 
...... kahp gibi göztikea .azleria 
bafka bir yazıda ı&zel, J.attl 
taze gözükmesi m&mldinci"'3; ani 
İf edadadır. Hakiki heyecanı ve• 
biınden ayıran da yine yalnız 

edadır. 
Bundan keneli mesleğim için 

bir netice çıkara~•ğıır~ edanın 
ne olduğunu tsarif etmek kabil 
değildir; bunun içindir ki tenkit 
bir ilim olamaz. bmi tenkidin 
bir eser hakkında hüküm ver
meğe hakkı yoktur; halbuki ten-
kit, hük6m vermek demektir, 
o hilde ilmi tenkit yoktur. 
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Kari Mektuplan :1 t Şelıir Mektupları 
_ _ Dünya Hddiselerl _ 

n_.._,-·ıı-er-in-E-sk-i~ Tramvaya Binip Karşıya Doktorlar İşim 
Görülür? V~r Gidemem! 

: , 
Bir Arkadaşı G k N ) 
Anlatıyor eçer en e er 

Dıgorlar 

ı: 

İngilizce Deyli Ekapre• gue-
0 l teainin Viyana mu-

N' 
. nas" a babiri, Avustur-

çın ozıış- ya' da karşılaıhğı 
maştam Haytiı isimli bir 

Avusturyalı gencin şayanı dikkat 
bazı babralarım neşre iyor. Bu 
habralar Hitlere dairdir ve Hay
tiş, iddia ediyor ki Hitlerin en 
e.ski bir arkadaşıdır. Haytit, ez
cümle şunları söylnyor: 

"Ben Hitleri bundan tam yir-
mi ıene evvel tamdım. Bir gece 
bir bekir pansiyonunda yatmıya 
hamlamyordum. içeriye, tızerinde 
11rbk bir pantalon bulunan bir 
senç girdi. Sefil bir maıızarua 
yudL Komqtuk ve ahbap olduk. 
ilk enel, bu adam, bana reuam 
alduianu a6ylemif, ben de bina
larda nakkaf)ık yapan ressamlar
dan olduğunu zanaetmiftim. Son
ra ajrendim ki umumiyetle bil-
diğimiz tablo yapan aanayü ne
ftaedlerdendir. Hitlerin b~yah 
Jan aç, yan tok geçiyordu. Ken-
dİIİle anlaştık. Bir mOddet gazete 
uttlk, seyyar satıcılık yapbk. 
Karnımızı doyurduğumuz gUnler 
olduiu gibi aç yatbğımız zaman
lan da gördük. Nihayet başka 
bir işe karar verdik: Hitler kü
çiik kartpostallar yapacak, ben 
de satacaktım. Bu iş yürümiye 
başladı. Rahata kavuşur gibi ol
duk. Bu sırada, Hitlerin kafası 
birçok siyasi düşüncelerle dolu 
idi. Bir siyasi fırka yapmaktan 
dem vurur, yapılması lazımgelen 

içtimai ve iktısadi bir takım ısla
aattan bahsederdi. Fakat fikirleri 
henüz olup kafasmm içinde yer 
etmişe benzemezdi. Biz de hazan 
kendisile alay eder, hazan hare
kete geçmesini ve birlikte yürü
yeceğimizi söylerdik. Bir gün, 
resim itibarile hayatmm en güzel 
e.serini yapacağına söyledi. Ve 
bir parlamento resmi yaptı. Fa
kat satamadı. Bu tablo için epey 
zaman kaybetmişti. Parasız kaldı. 
Nihayet mecburen tabloyu vere
bildiğim fiata satmamı söyledi. 
Ben de on iki korona satbm. 
Getirdim, paralan verdim. De
di ki: 

"- Sen tabloyu on iki koro-
na değil kırk korona aatbn. Sak
hyorsun. 

Mükemmel bir kavga ettik. 
O gün, bugün biribirimizi 
görmedik. ,, 

Meşhur Armestrong - Vikers 
lngiliz silah fabrikasının 

···H-u-d-ut_H_a_r_ic-.i mümessillerin den 
M. Landers bazı 

Alesel~sine csbaptan dolclJ.ı 
Daır polisimiz tarafui-

dan hudut )ıaricine çıkarıldı. Bu 
bidise hakkında bakımz F ran
aızca Oeu' re (Ôvr) gazetesine 
yazıyor: 

M. Landers Türk hududun-
dan çıkıp ta Bulgaristana vardığı 
zaman Bulgar polisinin, hakkında 
ayni muameleyi tatbik edip et
mediii meçhuldür. Fakat arazi
ainden geçtiği muhtelif devletle
rin, bu zatı, kendini lngilterede 
bulup istediği işe koyuluncıya 
kadar birer top gibi biribirle
rine havale etmeleri kolaylıkla 
kabili tasavvurdur. Maamafih şu 
veya bu memlekete mensup silah 
tacirlerinin mümessilleri hakkında 
bütün devletlerin Türk hükumeti 
gibi hareket ettiklerini düşünür
aek, Cemiyeti Akvamın vazifesi 
daha çok kolaylaşm14, milJetlerin 
istikbali de daha az tehlikeye 
maruz bulunmuş olur. 

-----......----- -----------

Köprüyü Atladık •• Şimdi Tırmanıyoruz 

i•ta116ul lraınoaglarında Nlın•l•r ,.çn 

Durak... Sağ kalçası basa
mağa aaılmıı bir mavili, ağır ak
sak bir yfirfiyüşle tramvaya bini
yor; beni de eteğine takıp çeki
yor. Zambak içine düşmüt gibi
yim. Göğsüme dolan hava, da
marlarımdaki ateşin külünü uçu
ruyor.. o içeriye girdi, ben vat
mana misafir oldum. 

Gidiyoruz, nereye, bilir miyim? 
o bilir. Tramvay onu bıraktığı 
zaman Ford'un kollarına düşmezse 
gt>nüllüsü benim. 

""Biletçi ne yapbğını bilir mi? 
işte kapıyı kapıyor, aya:ıdayız 

artık.. Zambak kokulu hava de
ğil, sünbüllüsü bile yok. Gönül 
boşluğu sevmezmiş, sahiden öy
le: Gene kaldırımlara sürünen 
eteklerin peşinde.. iğnelenecek 
bir çift kelebeğe nasıl pusu kura
cağını tasarlayıp duruyor. 

Göpriiden geçtik, yokUf tır
manıyoruz. Osmanlı Bankası: 
Türkün asırlarca kustuğu kana 
tutulan albn leğenin asıldığı 
çivi.. timdi sökülmüş!.. 

işte Darülbedayi denilen şehir 
tiyatrosu.. Adem oğullarmın ağaç 
devrinden kalma ilk mektebi; taş 
ve tunç devrini atlayarak demir 
devrinde apışıp kalmlf, bütün 
ümidi, beton devrine ulaştıracak 
yangmda! .. 

Dalmışım.. Baktım, kafesin 
kapısı açık.. Eh, siz olsanız ne 
yaparsınız? Yıldızı buluta girmiş 
çöl yolcusuna dönmez misiniz? 

Tramvaydan ınıyorum, bir 
yudum teselJi arar gibi bakıyo

rum. Karşıda bir kapı.. Üstünde 
frenkçe bir isim var. Yadırgayo
rum. Adını bilmediğim yerde işim 
ne ? Dönüyorum. 

Taksim bahçesi.. Bunun da 
ceketinde yabancılık var amma, 
eteği hoşuma gi<iyor.. Eh, etek 
bizim ya, korkmadım. Girdim, 
biraz oturdum. Hava sert geldi, 
çıktım. Uygunca bir yer ara
dım, buldum da. Fakat adını 
saklıyacağım; çünkü burada zülüf
leri uzamış bir güzele rastladım, 

onun berberi olmayı bana çok 

görmezseniz size, kırptığım saç

lardan bir demetçik yollarım. 
- Bizi, ne diye buraya getir

din, Şakir. Heyhey, aman aman, 
vay vay aman mı dinliycceğiz? 

- Bu meşhur hanende ... Bey
dir, bir defa dinlemeden Anka
raya gitmiyesin diye. 

- Bırak canım, bunlan din-

Agajını 6•sam•je lcogdu o• .. 

lemek için insan Lüt gi>liinün 
kenannda doğmuş olmalı. Dok
touın biri, sazlar, bıllkı içkiye 
ahfbnyor, demiı. Yanht değil, bu 
yar yar amanlar başka ttlrlü din
lenemez ki, doldur bir tane bakalım, 
şu doktorun kulaklan çınlasın. 

Sahne.. eli kulağında, yakası 

devrik bir adam: 
Göğsü, yolunmuş tavuk de

risine benziyor, üstündeki gerda
nın dürümleri arasına batmış bir 
çene... Çenede kulağına doğru 
alabildiğine açık ağız, dişle
rinin etrafına iki sülük yapıtmış 
gibi kalın iki dudak. 

Bu adam, (Hanende) dedikte-

rı ıarkıcıdır. Masadaki üç kiti 
bu adamı konutuyorlar: 

- Şunun haline bak yahu, 
sanki iğneli fıçıya düşmliı, söyle-

diği ıeylerde tlire benzer bir ıey 
varsa ona da yazık oluyor. Böyle 
ağızlara Nedimin bir lalesi dlifer
ae ne olur? türkü mü bu .• yolunu 
şaşırmış çöl yabanileri de b&yle 
bağırır. 

- Haklısın Fahri B.! bunlar, 
Türk gölniinden kopma değil. 

Hah, işte beğendim. Bu, Kaf
kaslann Altayların sesidir. 

Sallnede bir kadın.. ayakta 
kıvrak bir türkü söylüyor. Tür
künün gönlünü gıdıkladığı tenin
deki izlerden belli. Dudakların
dan dökülen duygular, birer 
tebeuüm gibi insanın içine akıyor. 

Fahri - Gördünüz mü? işte 
bu, benim öz malım. Ben bu
nu, Himalaya dağlannda din
ledim, Prene'lerde, Karpat'larda 
dinledim, Volga 'larda, Nil 'lerde, 
Tuna boylannda söyledim, Bal
tılt'larda bile binledim. Çambbel
lerde, Toros'larda da bunu a6yle
mek, bunu dinlemek isterim. 

Bıkbk beyahu, çölde dolq-

maktan. Musa evlitlar kırk sene 

kalmış, biz alb yüz senedir dola
fıyoruz, be kuzum, yeter artık. 

Yemyeşil, ıerin gölgeli bir kay

naktan bir yudumcuk olsun içelim 
de gözümüz açık gitmesin .. 

Güney Ha1irn 

Zeki Bir Talebenin Büyük 
Bir Muvaff akıyeti 

İyi fikirler Kristof Kolombun 

1 ıu methur yumurtayı tepe ilıtn 

durduran zeki buluşu gibi bir 
defa muvaffak olurlar. Fakat 
ayni oyun tekrar edilmiye gelmez. 
Tesirsiz kalır. Kilçiik bir Macar 
çocuğunun ltalyan Başvekiİi M. , 
Musoliniye yapbğı müracaat ta 
bu kabildendir. Bu çocuk fakir
dir. Yaz tatilini istediği gibi ge
çirmiye ailesinin vaktü hali müsait 
müsait değildir. Düşünmüş, taşın
mış, baş vurduğu her yerden 
inkisar veren cevap almıştır. Ni
hayet derdini M. Musoliniye an
latmıya karar vermİf, ona uzunca 
bir mektup yazmıf, tatilini iyi 
geçirtecek imkanın verilmesini 
rica etmif. u sonra Peıte ltalyan 

sefareti bu çocuğun babasını da
vet etmiı, çocukları namına ital
yay a gidip gelme bir bilet ile 
faıiat ıençleri aahil kamplarmcla 

Geçenlerde bir gün çocuğum 
haatalandı muayene ve tedavisi 
için bir hekime gittim, bu zat 
miistaini bir tavırla işim var 
aidemem dedi. 

Bir diğerine mllracaat ettim 
Ondan da böyle bir cevap aldım, 
pıkın bir halde çocuğumu gi>r
mek için evime koıtum, gördü
j'üm ubraplı manzara beni yeia 
içinde tekrar yollara atb. 

Bu bal Giresuncla aık aık vaki 
olan bir ıeydir, Halkın dili yok 
diye onun aczini oyuncak aibl 
bll•nmak ve paruı pulile hu
tau için imdat bekliyen bir za
Yalh)'I perİf8D bir halde kapı 
kapı dolqbrmak hangi vicdan 
kaidelerine uygundur, bilmiyorum! 
Bu tabip beylerin hiç olmazsa 
memur olan kwmJanndan n&bet 
beldiyen eczaneler miaillü bir nö
betçi doktor ihdu etmekle bu 
zevahn aalibiyettar mercileri olan 
Sıhhat Vekileti zannediyorun ki 
dej'il Giresuna bütün Türkiye 
halkına en büyük iyiliği yapmıt 
olacakbr. 

Meydan var at yok. Eczane 
var hastaya bakan yok. Ne niyaz 
ne feryat duyuramıyoruz. Böylece 
birçoklarımız bizi cin çarptı tesel
liıile avunup gidiyoruz. 

Giresun: Nuh oğlu leramcttin 

Ankarada Bira işi Halledilmelidir 
Bomonti müessesesinin Ankara 

ıubesinin burada aldığı vaziyet 
acaiptir. Bu milessesenin yapbğı 
buzların kalıbı bugün altmış 
kuruşa sabhyor. Halbuki bu:& 
fiab bu müessese tarafından ilk 
defa elli kuruş olarak tesbit edil
mit ve bir sene bu fiat devam 
etmiıti. t8'mdan daha ıarip bir 
cihet var. Buradaki tube dağıt
tığı bira ve gazozları açmak için 
anahtar vermemektedir. Bu auretle 
tiıeler açılırken kınlıyor, ve her 
halde aermayeai bet kuruıtan 
çok aşağı olan bu ıifelerin beheri 
için tirketin kasasına on kuruş 
ıirmek ıuretile fazla kazanç 
yolu elden bırakılmıyor. ikinci 
bir husus olarak çok bira satan
lara mükafat ikramiye vadeden 
tirket her aene aonunda bet on 
tezgibtara elli lira dağıtıyor. 
Mütterilerimizi tatmin etmek ve 
bunun içinde bira satışından 
vazgeçememek zaruretindeyiz. 

Çorluda Elektrik Ve Ekmek 
Çorlu'da bir elektrik fabrikası 

kuruldu. Fakat sokaklar yine 
zifiri karanlıktır. Sokaklar~ ten
virat yapılmamasının sebebi be
lediyenin mazot almak iktidannda 
olmama imiı. 

Belediye diğer vazifelerini de 
pek iyi yapmıyor. BujdayJn okka
sı tiç buçuk d6rt kurup satılıyor. 
Halbuki bir kilodan noksan olan 
ikinci nevi ekmek elin lleş kuru
p satılmaktadır. 

Çorlu karilerini:ıden Şa<lırvan civa

rında manifaturacı Osman 

bütün bir yaz yaşamıya mahsus 
bir müaaadename vermişlerdir. 
Küçük ve zeki Macar talebesi, 
bu bilet ve bu müsaaden&me ile 
şimdi ltalyaya gitmiş, faşist genç
leri arasında yaşamaya başlamıştır. 
Onun bu muvaffakiyetini duyan 
arkadaşlanmn ayni yolda yaptık- · 
lan tetebbOslere hiçbir cevap ve
rilmediğini aöylemiye, bilmeyiz, 
lüzum var mıdır? 



lvioda koyµnda Heyecanlıl~t .. Ya~ışlarının 
Yarışlar Y apı1dı ,fa~;;~ 

!Mevsimin Yüzme Müsa
bakalarına Devam Edildi 

Gerek Yelken, Gerekse Kürek Mü
sabakaları Çok Güzel Neticeler Verdi 

Modadaki yelken garı,larından bir iratlbc 

Artık futbolün ve atletizmin 
ismini hiç birimiz anmaz olduk. 
Spor meraklılarını deniz sporları, 
bilhassa bu sıcak mevsimde daha 
fazla sarıyor. itiraf edelim ki 
lstanbul iki haftadanberi, deniz 
sporlan noktasından bariz bir 
canlılık gösteriyor. 

Nitekim dün Moda'da yapılan 
yelken ve kürek yanşları bu 
canlılığın özlü bir şahididir. 

Dün Moda koyunda hem yel
ken, hem de kürek yarışlari 
yapıldı ve cidden heyecan
h ve güzel oldu. Y anıılara iıtirak 
edenler gibi, seyircile" arasında 
göze çarpan bir kalabalık vardı. 
Anlatılıyor ki şimdiye kadar yal
nız futbol müsabakalarının top
ladığı kalabalık seyirci kütlesi 
bundan sonra deniz sporlarına da 
nasip olacaktır. 

Şu kadar var ki bu sahada 
eksik olan ve tamamlanması li-
2.ırngelen bir ciheti de yazmadan 
ıeçrneyi doğru bulmadık. Gerçi 
diinkü müsabakalar, eskilerine 
nazaran daha muntazam oldu. 
Fakat gönül ister ki bu intizam 
tarn manasile tecelli etsin ... Çün
kü sporda intizam, diğer faaliyet 
•abalarından daha fazla lazım 
olan bir keyfiyettir. 

Yarışlara gelince; kürek ya
~tlarında evveli üç çifte kıdem· 
lil~r yarıştılar ve neticede Bey
kozlu kürekçiler birinciliği ka
zandı. 

. Bundan sonra iki çifte kıdem
liler arasındaki yanp başlandı. 
Heyecan içinde seyredilen bu 
Y•ntı Galatasaraylı gellÇler ka
zandılar. 

. Müteakiben bir çifte kıdem
lı~er arasındaki yarış yapıldı ve 
Y~e Galatasarayh sporcular bi
rınciliği almaya muvaffak oldular. 

Daha sonra iki çifte dirsekli
~cr arasındaki müsabakaya baş-
~~aldı ve yarış cidden zevkli 

0 u. Neticede Fenerbahçenin 
kıdemli sporcuları birinciJiği ka
zanddar. 

. Bunu müteakip yapılan üç 
çıfte kıdemsizler arasmdaki he
yecanla müsabakamn neticesinde 
de Bey koz kürekçileri birinci 
oldular. 

yelken yarıflanna gelince; 

Kür•k garııçıları 

diyebiliriz ki yelken yanılan 
kürek yarışlarından daha heye 
canlı ve zevkli oluyor. Nitekim 
dün Moda koyunda buna bizzat 
tahit olduk. Filhakika dünkü 
yelken sporcularının adedi hayli 
kabarık bir yekün teşkil ediyor
du. Neticede, spor noktainazarın
dan çok semereli rekorlar elde 
edildi. 

Müteakip haftalar üerek yel-
ken, gerekse kürek müsabakala
rına devam edilmesi için alaka
dar sporcular arasında ciddi bir 
teşebbüse girişildiğin haber aldık. 

Üsküdarda 
Anadolu K uliihü Sahasın
da Kupa Maçları Yapılacak 

Üsküdarda Anadolu kulübü
nün yeni yapılan sahasında kulüp 
tarafından konulan kupa için mü
sabaka tertip edilmiş, maçlara B 
takımları da dahil edilmiıtir. 

Müsabakalara gelecek cuma 
günü başlanacak, ilk maç Top
kapı-Eyüp B takımları, ikinci maç 
ayni kulüplerin birinci takımla
rı arumda yapılacaktır. 

Müteakip haftalar Hilal-Bey-
lerbeyi B ve birinci takımlan, 
Topkapı, Eyüp muhtelit-Anadolu 
B ve birinci takımlan kUJılaşa
caklardır. 

Küçük Bir Tashih 
Geçenlerde Uşakta yapılan 

bir futbol maçında Turan idman 
yurdu 1 - O galip gelerek HaJk
fırkası kupasını kazanmıştır. Hal
buki küçük telgraf hatası olarak 
aayı adedi 1 - 5 teklinde yazıl

mışbr. Tashih ederiz.~ 

Dün Veliefendi çayınnda yu 
mevsimil at yarışlarının üçün· 
cü yapılmıştır. Burada çok hoşu
muza giden bir noktayı derhal 
yazıverelim: Seyirci adedi geçen 
haftaya nazaran dün daha fazla 
idi ve gittikçe de fazlalaşacağı 
anlaşılmaktadır. 

Yarışlara gelince; dün, geçen 
haf talar da olduğu gibi bet yarış 
yapılmışhr. lık yanşta Prens Ha
lim Beyin 16 Leydi Tag" isminde
ki atı birinci, Hasan Ef. nin 
"Odepast,, isimli hayvanı ikinci 
ve Mister Binna'in "Cifra,, sı 
üçüncü gelmiştir. 

ikinci koşuda yine Prens Ha
lim Beyin "Hakan,, , birinci gel
miştir. 

Yerli ve yanm kan lngiliz 
hayvanları arasında yapılan üçün
cü koşuda Ziya Beyin "Yavuz,, u 
birinci, Ahmet Fikret Beyin "Yıl-

Hanımlar Arasında Yüzme Sporlarına 
Karşı Heves Gittikçe Artıyor 

dınm,, ı ikinci ve Emir Salih Be- Diinkil mwahakalara illiralc •tlen hanım gii.ıücül•r 
yin "Klas,, isimli hayvanı üçün- Dün Moda'da husuıl bir yOz- nım iftirak etti. Leyli H. (Fener-
cü gelmiştir. me müsabakası tertip edilmiş, bahçe) 1.45, 4 ile birinci, Milo 

Dördüncü koşuda ise Akif müsabakalara 250 ıporcu iştirak ikinci. 12-14 yaı arasındaki 
Beyin 11Bekar,, 1 birinci, Ahmet etmiştir. Hanım sporcuların da çocuklara mahsus SO Metre: 
Fikret Beyin "Piper,, i ikinci ve kalabalık bir şekilde girdikleri Birinci: Fethi (Fenerbahçe), lkin-
Prens Halim Beyin 11 Aknaton,, bu müsabakalar çok güzel bir ci: Arnoldi, Üçüncü: Mahmut 
isimli ah üçüncü gelmiştir. şekilde cereyan etmiştir. Netice- ( İ. S. K. ), 200 metre kurbalama: 

2000 metre mesafe üzerinde ler şöyledir. Birinci: Adnan (Beykoz), ikinci 
yapılan beşinci kopda ise Prens TOrk bayrak yanıım Beykoz Orhan (Fenerbahçe). 
Halim Beyin "Rüçhan,, ı birinci, takımı kazanm1f, 400 metre •er- 200 metre kurbalama H. lar: 
Kemal Ef. nin "Alderviş,, i ikinci best yüzmede on yüzilcll arumda Birinci Leyli H. ( Fenerbabçe) 
ve Ihsan Beyin "Vezir,, i üçilncü F enerbahçeden Salim birinciliği (Yeni Türkiye rekoru). İkinci 
olmuıtur. almıştır. Diğer kazananlar daıun· Eva Alter. 100 metre aırtüstü 

Kuanan atlann sahiplerine lardır: erkekler: Birinci Niko ( Beykoz ) 
ikramiyeler verilmiştir. 100 metre hanımlar: DGrt ha- 100 metre aerbest erkekler: Bi-
__ .._ .... __ .__, __ 18i!'Jioi __ ...___________ rinci: Orhan (Galatasaray) 1. 12 

Ankarada Spor Hareketleri (yeni rekor) ikinci: Halil (Galata-
aaray) Oçtıncii: Li. 

Ç k T k · D v ı• 12 • 14 Yaflllda kızlara malıaD aya a ımı eger 1 auı ~ m.etre: Birinci: Suzi MlU-
ler. lkincı; Nedi. 

Muvaff akiyetler Kazandı Balıkesir 
Akhisar -....... 

Ankaranın Çanlcaga apor /culü6ü takımı 

Ankara, ( Hususi ) - Ankara 
futboHi her sene daha ileri gi
diyor. Buradaki genç sporcular 

çok ciddi bir tekilde çalıştıklarını 
aldıkları neticelerle iıpat etmek-

tedirler. 
Ankaranın çalışkan sporcu 

teşekküllerinden biri de Çankaya 
kulübüdür. 

Bu kulüp 933 senesi ikinci 

takımlar şampiyonasını kazandı. 

932 Lik birincisi ve kupa bi
rincisi olan Çankayalı~r bu sene 
de yedi gole mukabil 22 ıol at-

mak ıuretile Ankara ikinci tak -
mlarının birinciliğini almııhr. Dt
vamlı ve muntazam bir şekilde 
çalııan gençleri ve onlan çalıştı
ranları tebrik etmek bir gençlik 
vazifesidir. 

Ankarada Su Sporlar. 
Ankara, 12 (Hususi) - Şeh

rimizdeki büyük yüzme havuzunda 
Cuma günleri çok heyecanlı su 
müsabakaları yapılmaktadır. Dün 
Karadeniz havuzunda yüzlerce 
meraklı seyircinin huzurunda muh
telif yüzme müsabakalan yapılmış 
çok güz.el neticeler elde edilmi9tir. 

Takımları 
Balıkesir (Hususi) - Balıke

sir tampiyonu İdman birliğinin B 
takımı Akhisara gitmiş, bir ma~ 
ve bir müsamereden sonra avdet 
etmiştir. 

Maç kalabalık bir seyirci önün
de olmut, Birlik B takımı 3 Uncü , 
Akın GOcü 44 üncü dakikalarda 
birer gol atarak berabere kal
mıtlardır. 

Akın Gücü diğer kulüplerden 
(8) oyuncu ile takviye edilmişti. 
Gece müsamere çok zevkli ol
muı, gençler lıayli alkışlar top
lamıştır. 

Ayvalığa giden idman birliği 
takımı Ayvalık idman yurdu ile 
bir maç yapmış ve neticede 4 - 5 
gibi . bir farkla galip gelmiştir. 
Her ıki güzide kulübümüz de av-
det etmiştir. idman yurdu 30 
Ağustosta lstanbula gelecek Be
şiktaşla bir maç yapacaktır.-R.G. 

Ankarada intihap 
Ankara, 11 (A.A.) - Ankara 

idman mmtakası reis ve azaları
nın istifaları üserine bugün ak
dettiği fevkalade kongrec!e yeni 
mıntaka merkez heyetini St..\.miıtir. 
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Konya Ovası Bol Suya Kavuşacak Mı? 

G U L H 1 M Veki et Tesisat ·çin Yeni-
HaP.ı lar Mü ahi er, Fedailer A asında 

Y ' Yaza•• ôm•• Rua d İn Lira K b ) Etti 

am dur.ncaklnrı .sırada ortalığı 
gök gürültü ü - dıran bir ses 
kapladı. Bu mühiş ses her tarha 

kisler tetpıyor, b-tün fezayı .sar
sı;or<lu. Duban ile Reyhan kulak 
h:ıbart rak titrediler. Kabr: r 
kaçmak istediler. 

Ömründe buna benzer bir es 
duyma} an Kurt surdu: 

- Bu ne? 
fosrure cevap verdi: 

- Aslaniar! 
Ve İlave etti: 
- :Bu civ rda epice :aslan 

vard . Onun için burada din e
nir ek daha muvafık olur. 

Asi arın kökremesi durmuş
tu. Atl nndruı inerek hayvanlnrm 
eğerler.ini çözdüler, yüklerini 
aldıl r. fakat Duban ile Reyhan, 
durdukl ) erde kıvranmakta \'e 
rah tsız o'd ldanru, bir tehlı'lce
den lkurıktu tlnnnı göstermel..-te 
idiler. Hayvanlan civardaki 
mağaraya sokmak istediler. Fakat 
hayvanlar bunn da razı olmadılar. 

Mesrure: 
- Be1ki de, dedi, içem ?

kal var. Hayvanlar dışurda rat
mlaı.i! 

Havanları ... lıveroiler e ate 
yaktılar. Gece sıcak o duğu 'için 
Mesrur nt'Cşb!n on on beş adım 
uzakta bir ağacın ııltında, ve 
m ğaranın ğnna ya1km bir yer
de oturuyordu. Ka mcağız yor
gunluktan okhığu yerde eyudu. 
Kurt ta uykusu yenememiş, ı() da 
da\mıştı. Doğan nôb t lbekliyordu. 

Doğnn gab do aşıyor, gah 
atlana yanma 'gidip o'tunıyor, e 
on1ann haline -dik'kat ediyQrou. 
Atlar murtarip'ti. Biri <de çömel
memişti. Bundan rtalı ifa bir fev
kaladelik bulunduğu an aşılıy u. 
Ooğn etrafına akmıp ilnruyorl<en 
bendi düşünce1erine <daldı. Bu se
yahat ne tuhaftı!. Acaba neticesi 
ne olacal<tı?. Sonra kendilerine 
refakat eden bu kadın ı?. . 
Onlann bütün sırlanw asıl 
keşfetmişti?.. Sonra u bdın 
onun yuzune baktıkça eden 
dalıp gidiyordu? Kendisi m iye 
uvıak:tuyor, ve e diy;e öteden bir 

dm, iri özlerle ıb kıy.ordu. 

f: t kadı m gözleri lbiiyle yeşil, 
öyle altın renkli değildi. · ns 

baktıkça bu kadar büyüm!ym-. 
kü .. ·· p ö iyonlu. 

Doğ · de ire :eri den 
çr dı. ıE ~t, ördüğü y, 
dm öileri değildi. Kendisi ir 

takım hülyalara dalmıştı. Y... · dü 
re ğa a bir d1l1 apar.arak 

t . D , fandı e ortah-
y~ı ttı. Doğan Kur.dun -y 

y.a'.lda k oturdu. çıl 
mışıl uyuyordu. 

Geoe derin ir Ulrut · çinde 
-z-) rdu. F kat bu sükü't insanın 
zerin bir ğırhk gibi çöken, 

sık n, boğan ir sükr.ttu. Otur
makla vakıt geçmiyordu. 'Kalktı 
mağr>ranın önünde gidip gelmiye 
başladı. Kılıcını çekerek ona da
yandı ve ona daya a dayana 
yüı üdü. 

~ c rure uzanmış yatıyor.du. Ba
ımı atının eyerine dayamıştı.Doğan, 
durdu ''e bakb. Ay ışığı dallar.ın 
·aprakları arasından üzülerek 

yüzüne aksediyordu. Bu uyuyan 

er 
a 

kadın, h ki ten güzeldi. Doğan, 
'° u u dar güzel görmem· şti. 
Ayın gümüş renkli ışığı yüzünün 
.ç~ile.rine başka bir cazibes baş
ka bir füsun vermişti. Gerçi bu 
uyu ~.adın ölüden farksızdı. 
Fakat Doğanın kafasından ölüm 
fikr" in geçmesile birlikte .bu uyu
yan ·adının yüzü canlandı. Ya· 
n.,. ~ıan kızardı, dudakları ayrıldı, 

a.;.pandı. yuvarl k kollan rüya
md gördüğü bir hayali kavra

için kımıJdanb. 
Doğan yüzünü çevirdi. Uyu

yan bir kadım temaşa etmeyi, 
onun sırlarım görpıeyi doğru bul
madı. Çünkü onun ala adar ol
duğu bir nol1:a bu kadının sela
meti idi. Başka bir şey değildi. 
Ateşe doğru yürüdü. Ve bir dal 
daha kopar: p ateşe uzattı. Dal 
elinde y dı :ve ortalığa ışık sn1-
dı. Birdenbire bir • dm çığlığı 
ortalığı titretti. Atlar kişniyor 
'katırlar kaçıyorlardı. Dal, hala 
Doğanın elinde idi. Sırb, mağa

raya karşı idi. Dikkat etti. Kar
şısında sapsan bir mahlük duru
yor ve Mesrurenin endamı onun 
ağzın-dan sar uyordu. Doğan şim
diye kadnr böyle bir hayvan gör
mc.miş"ti, fakat 'bunun 1>ır dişi 
aslan olduğuna h'ükme'tmiŞti. 

Hayvan, mağaraya giı"mek isti
yordu. Onu görünce geri döndü 
ve ateşin istikametinde yürüdü, 
ağaçlığa girmek istedi. 

Doğan xoŞtu. Dişi a lan a 
karşı lkarşıya gelirken e'linde'ki 
aaıı meşe a'tb. Dişi slan ağzın
daki avı, yani Mesrureyi :yere 
bırakarak aya farına da
yandı, ön pençelerini uzattı ve 
Doğanın ·· erine ~laıımak istedi 
Doğan beklemedi. Kendisi karşı
laşmamıştı. Fakat ya bu hayvanla 

öv:·· ecck, yahut ölecekti. .Onun 
çin ..., Cia .. otım ttti ve _ ol 
b"tün kuvvetile kılıcı onun sap-
an o· .. e apladı. Kılıcın ü

tiin çeliği 'hayvanın gogsune -gir· 
miş, ortada yalnız kapzası kal
mıştı. 

Bunu bir sademe takip etti, 
Doğan orkunç bir omur;danma 
d ydu e kendisi yumu ak fakat 
ğır bir sı detin albnda y:-Jvar
andı, bütün :bildiği bundan iba

retti. Çünkü beyhuş düşmüştü. 
Doğan ekrar kendine geldiği 

ı.nman yüziınün ıüzerinde yumuş 
birşey bulunduğunu hissetti. F.akcıt 
bunlar M rurenin erin elleri idi. 
Bu güzel kalın bir bez paı;~ı 
uya daldırıp onun .alnına ıy pı -

tınyor, rt ta onun ellerini of!u-
• u 

yorôu. 
Doğan kalkıp oturdu. Güneşin 

ışığı altında gözüne ilk •ılişen şey 
ölen nın a 1 oldu, ıkendi ıkı
hcı hali ayv nın oğsune plı 

idi. 
Ooğan Mesrureye baktı e: 
- Deme'k ki seni 1curt.rrabi1-

dim! dedi! 
Mesrı..ıe "Cevap rdi: 
- Ev.et, dedi, beni kurtardın! 
'Sonr onun lknrşıcında diz çö-

k r elit e ar.ıldı ve elini öptü. 
Soı a bir r.bire ayağa kalkarak 
uzun saçlar·ıe mm kolundaki 
yaradan kan knm sildi. 

- :it -
ııGUI Hanım, babası Duman 

ıç adı 
aş 

Beyin çiftliğinden, sahil boyunca 
götürülerek, mahut koyda 
bir kayığa bindirilmişti. Hay
dar Bey onunla b~raber bin
miş, orada bulunan diğer kayık
lara onun maiyeti bimiş, birkaç 
uşağı da, babasına ait bir balık 
kayığına yerleştirmişlerdi. Hepsi 
ae buradan hareket ederek ya· 
vaş yavaş ilerilemişlerdi. 

Hacı Mehmet hepsina yol 
gösteriyor ve etrafa talimat veri
yordu. 

Gül Hanım, bir heykel gibi 
oturmakta ve iki kardeşin takibe 
çıkmalarını beklemekte idi. Fa
kat pek te ümitli değildi. 

( Arkası var ) 

Rekor! 
Birgünde 45 Bin kişi Yerli 

Mallar Sergisinde 
Dün yerli mallar sergisinin 

ikin<j ve son cuması idi. Bütün 
güzellikl,.rin sergide toplanmış 

olması bütün lstanbullulan ser
giye topladı ve sergi sabah
tan gece y rısına kadar dolup 
dolup boşaldı. Gece saat 
22 de kapanması Jazım ge
len sergi, vakit bu saati geçtiği 
halde bir türlü kapanmamış, halk 
sergiden çıkmak istememiştir. 

Dün sergiyi 45582 kişi ziya· 
ret ıetmiştir. 

=:RADYO=: 
4 2 ~ustoı Cumartesi 
lıtanbul - ll8 gramofon: Sahibinin 

eeıJİ C 16 2, n'hıbinin eeBi 6 , 
Odeon Vw T. O. 32, 18.UO Fraıısızca 
dere (Müpt dilcıı mab~us), rn UJi 
Refık 'l't llit D. ve arkadcışları 20 fle· 
da)ıİ :.hlusıkiye hryeti, 21.30 gramo-

: Odeon C ~rn 3 U>lomhi~ a DW 
'2 '6, Kolom ı~ n 22 , "2:. nnao u 
ııju.nsı, saat ayar.ı. 

Ankara - 12.-ıO gramofon, l8 
~ttlon or'kestraı!ı, l .45 A1aıuıka anz, 
1!).45 Dnnıı mus.kis~, 20.15 ojrms 

haberleri. 
Vnrşova - 20 O kestrn koruı ri 

(tngo.nr1i refokutile ), 22 '35 O.lıopııf ın 
e er1ıırinden konser, 2S dıın .musikisi, 
23.4G d vnmı. 

:Peı~ - 21 lzci nf'..şriynb ~e kon· 
ser, 22 ,p1uk, 24.~0 bir ~1 cıır izci ruı. 
ne i :hariç mcınlck tteki i:zcilere hitap 
ediliyoT, 24.30 söilcr. 

'Viyana - 20.20 S Jzl m .,\t n mık. 
lrn 1ozart'ın "7.JSubt'rflöte., opt:n:ti, 
2Bz5 b b rler, 23,40 caz opp.rası. 

Milino - Torino - floran 
21 Hnber.ler, pliik miıt ıikıhen: 

Sn.lzburg•tan (7,a11berl öte) opernaım 

mı.kıl. 
rag - 21 Kunforans, senfonik 

konsPr, 23 20 halk dnos takımı. 
.Bükrcı - 18 Haberler, plôk, 14 

ı>llık, 18 'Romen milli havaları, 20 25 
mulit lif e1t>Oer 'le ]>RTQalar, '21 Vıya-
011 Şrnmm 1 nme kisi, '21.30 ne i 
sözler, ..,]jO halk mu iki i. 

' =: TAKViM== 
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Konga sulama kanallarından biri 

Konya (Hususi) - İki sene- naldan yüz elli metre yüksekli-
denberi devam eden kuraklık ğindedir. İkinci Ali Bey Heyuki 
Konya ovasını sulıyan Beyşehir civannda, üçüncüsü İsmil civ -
gölünün su seviyesini çok indir- nnda, dördüncüsü Mil obruğu, 
diği için kanala su az akıyor, beşinci de Obrak köyündedir. 
ve binaenaleyh Konya ovası su- Bu obruklar ovada ve bir 
suz kalıyordu. Bu susuzluk bil· istikamette T ahtelarz geçen bü-
hassa bu sene çok hissedilmiştir. yük bir su cereyanının bacaları 
Ova köylerinden birçoklan ku- halindedir. En sonundaki ölçül· 
raklık hasebile hicrete başlamış- müş (130) metre derinliğinde oldu· 
!ardır. 327 senesinde Almanlar ğu görülmüştür. Bunun (90) met .. 
tarafından açılan bu kanal için resinde su vardır. Bu ular dul'"' 
şimdiye kadar hükümet bütçe- gun gibi berraktır. Fakat içlerinde 
sinden tamam (14) milyon lira Beyşehir gölünde bulunan balık-
sarfetınişti. Ziraat Vekaleti kanal lar vardır. İçine düşen manda,in· 
eşiğinin biraz daha aşağıya indi- san, koyun vesair gibi çör çöp te 
rilerek gölden fazla su akıblması bir müddet sonra kaybolmakta-
için bu sene (90) bin liralık bir dır. Şevket Bey bu bavalideki 
tahsisat daha kabul etmiştir. Bu yaşlı 'köylülerden bu obruklar 
para bankada emre amade dur- hakkında malumat toplnmışbr. 
maktadır. Ancak bu para sarfe- Söylendiğine göre buralarda tah-
dilmeden evvel bir defa daha telarz Kızılırmak büyüklüğünde 
tetkikat yaptırılması faideli gö- bir nehir vardır. 

rülmüş ve kanalı ilk defa olar"'k Birinci obruğun önündeki yük-

açan Alman mühendisi celbedi- seklik kazılarak kanala bir mec• 
lerek vaziyeti tetkika ve bir rıı- ra verilirse Konya ovası susuz-
por hazırlamıya memur edilmişti. luktan kurtulacaktır. Bu ameliye 

Mülıendis tetkikabnı yapmış-ve için de mühendisler azami beş 
raporunu baurlamışbr. Bu rnpo- bin lira masraf kabul etmişlerdir. 
ra göre kanalın seviyesini daha Eğer bu ameliye muvaffalayetle 
aşağıya indirmiye imkan yoktur. neticelenirse tahtelarz cereyanın 

Bu mütalea üzerine vekalet önüne beton setler yapılacak bu 
ekizinci ube müdiirü Şevket B. suretle az masrafla bol su temin 

Kony ovasındaki (Obruk) deni· edilmiş olacaktır. 
l göJ ilıalindeki beş menfezi Ziraat Vekaleti bunl~ı ehem· 
tetkik etmistir. Bu ObruJdardan miyetle tetkik etmektedir. Ynkın-
birisi Apa raycığındadır. Ka- da karar verilecek&. 

Ze g n erApartımanYap· 
brmaktan Vazgeçtiler 

Baştar.afı 1 inci aayf Pda ) 

olan hn variyetin sebebini araş
tıranlar, apartımanların eskisi gibi 
dol un kazanç temin etmediği 

ıwe bu sebeple npnrbman inşaatı
nın dunluğu neticesine varmış

lardır. 

Filhakika Belediye Fen İşleri 
üdürlüğüne inşaat sahipleri ta

rafından verilen yapı projeleri 

tetkik edildiği ı.aman aparbman 
i atı "çin müsaade isteyenlerin 

hiç denil~ek kadar az olduğu 
görülmüştür. Yeni yapı ve yollar 
kanununun tatbikatına girişildiği 
günden bugüne kadar Belediyeye 

yeni inşaat için altm ş proje \•e

rilmişlir~ Bunların elli beş kadarı 
küçük binalar içindir. Bü proje
lerden birçoğu noksan görülmtiş, 

-.---:;-@ =rt: 

tamamlanmak üzere sahiplerine 
iade edilmiştir. 

Yeni binaların yüksekliklerine 
gelince; belediye, şehir planı ya
pılıncıya kadar binaların yllksek
liklerini tayin edebilmek için bir 
program hazırlamıya kar ver
mişti. Belediye fen heyetinin ha
zırladığı program evvelki gün 
Belediye Reisi Muhiddin Bey ta
rafından tetkik ve tasdik edilmek 
suretile kafi şeklini almıştır. Bu 
program bugünden itibaren bü· 
tün belediye şubelerine bildirile
cek ve tatbikata girişilecektir. 
Programa göre yeni binalar için 
muayyen bir yükseklik kabul 
edilmiş değildir. Binaların yük-
ekliğini, yapılacağı yere ve bi
nanın cinsine göre belediye fen 
heyeti tayin edecektir. 

Galatasaray Yerli MalJar Sergisindeki 

veo· L GAZ Şi 
dairesini ziyaret edini:ı. 

BOK KÖM1İ Ü 
katrandan çıkarılan maddeler. (G1'•> 
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Bu Esnada İstanbulda Bazı Garip Ve 
Mahiyeti Meşkiik Hidiseler Oluyordu 

Bir taraftan da Şurayı Ümmeti 
çıkarmakla meşgul oluyordu ... Li
kin, cemiyetle hükümet; araların
daki muamelatta bir türlü tevazün 
basıl edemiyorlardı, Sadrazam 
Kamil Paşa, cemiyetin her umura 
müdahalesinden şikayete başla
mıştı. (Tasfiye) namı altında çı
kanlan memurlarm yerine iki 
misli adam kaymlmış, dairelerin 
kalem odalannda oturulacak yer 
kalmamıştı. Böyle olmakla bera
ber yine hergün nazırlara birçok 
tavsiyeli adamlar gönderiliyor ; 
kalem müdürleri bunlara otura· 
cak sandalye bulmaktan izhan 
ac:zediyorlardı... Tavsiye edilen
lerin ekserisi, Anadolunun ve 
Arabistanın ücra köşelerinden 
avdet eden sürgünlerdi. Seneler
denberi yuvalarından ve sevgili
lerinden mahrum yaşayan bu za
vallılar, üçer beşer kişilik kafile-
ler halinde lstanbula geliyorlar .• 
Bunların içinden ehemmiyeti haiz 
olanlar, derecesine, göre istikbal 
olunuyorlardı. Şamdan avdet eden 
Müşir Fuat Paşaya, görülmemiş 
derecede parlak bir merasim 
yapılmıştı. 

Bu suretJe avdet eden menfi
ler, doğruca cemiyetin İstanbul 
merkezine geliyorlar, kendilerini 
tanıbyorlar.. haiz olduklan içti
mai mevkileri derecesinde birer 
kabul sureti ile karşılanıyorlardı. 
Gelenlerin içinde pek çok çi1e 
çekmiş ve her türlü refahı hak 
ebnit insanlar vardı. Fakat bun
lar, bir mümtaziyeti haiz olma
dıldarı için göze çarpamıyorlardı. 
Senelerce gurbet diyarlarında 
•ürünmekten mütevellit bir şaş
kınlıkla maddi ve manevi müva
zeneleri sarsılan bu bedbahtlar; 
aönmüş liyakatlari ve fersude 
kıyafetlerile İstanbul merkezinin 
kapılan önünde saatlerce boyun
larını büküyorlar.. vatanı halas 
eden cemiyetten, kendilerine de 
bir necat bekliyorlardı... Fakat 
•rtık devlet direleri hiç lüzumu 
olmıyan birçok memurlarla dolup 
taşıyor; necat kapılan da kapa
nıyordu. Fakat aç mideler, bunun 
inanasım anlamıyordu. Açıkta 
kalanlar, şikayete başlamışlardı. 
Bu ş;kayet gittikçe genişliyor; 
git gide, halk ve avam tabaka
sının basit ve muhakemesiz di
IDağlarma kadar çarparak, onlar
da da baıka başka şekillerde 
bir hoşnutsuzluk husule getiri
yordu. 

Hürriyetin ilk giinündenberi 
başlayan hudutsuz meserret, en 
çılğın derecelere kadar yüksel
dikten sonra, yavaı yavaş kuv
•etini kaybetmiş; bir sabun köpft
i'G gibi aönü vermişti. Bu aksnl
amel, şimdi bir neşesizliğe doğru 
gidiyor, herkesin kalbinde bir 
talum menfi hislerin doğmasına 
sebebiyet veriyordu... Bu kadar 
büyük bir sevinç ile karşılanan 
hürriyet, hiç kimseye bir ,ey ka
zandırmamış.. hiç kimsenin ka
zancını arttırmamıştı. Bu garip 
zihniyet ve hislerle bedbin 
olmıya başlıyan balk ve bilbasaa 
avam, kendi düşüncelerinde hak 
kazanmak için başkalarına tiki-

M111,.atigeti11 ilanı üurin• Ma,;,. Fuat Paıanın rn•n/Hınclaki 
•otl•n ille çıkışı 

yete başlıyor.. Ve başkalarının 
şikayetlerini dinlemekten de zevk 
duyuyordu ... Tasfiyeden müteessir 
olan eski memurlar da, gözlerini 
yumuyor, ağızlarını açıyor; önle
rine gelenlere, dert yanıyor; ve 
kendilerini bu feci akibete mah
küm edenlere karşı gayz ve ateş 
saçıyorlardı. Bunlar, artık cemiyet 
mensuplarının hususiyetlerini bile 
didiklemiye başlamışlardı. Onların 
mazideki ballerile şimdiki vazi-,; 
yetlerini ölçllyorlardı. En ehem
miyetsiz hareketlerine miibalağah 
manalar veriyorlar. Resmi ve 
mecburi ziyafetlerde yedikl~~ 
yemekleri, bir iı içi~ ücretını 
kendi keselerinden tesvıye ederek 
bindikleri arabaları .bile gözden 
kaçırmıyorlar; biitün bunları, bin 
türlü dedikodu sermayesi yapı
yorlardı.. Az zaman zarfında, 
bütün mahalle kahveleri, Sir
keci ve Babıalinin bütün 

gazinoları bir kıylükal piyasası 

haline gelmişti. 

Bu esnada, lstanbulda bazı 
garip ve mahiyeti meşkük hadi
ıeler de zuhur ediyor; bunlar da 
menfi düşünenlerin evham ve 
zihniyetlerinde mübala~alı akisler 
husule getiriyordu. lstanbulda, 
Sirkeci otellerinin birisinde, genç 
bir <lelikanlı ölü olarak bulun
muş; ve bu ölünün, hiçbir tahki
katı adliye ve tıbbiyeye lüzum 
gösterilmeden defnedildiği şayi 
olmuştu. Bu delikanlı, büsbütün 
meçhul bir şahsiyet değildi. Dok
tor Nazım Beyin, tütüncü Yakup 
ağa sıfatile lzmirde çalıştığı eı
nada Romanyadan gizlice hmire 
gelen ve orada ( evrakı muzırra .> 
tevzi ederken ele geçen gençti. 
Esasen Aydınlı bir mektep tale
besi olan bu genç, iatipdat dev
rinin son zamanlannda evveli Bul
garistana, Oradan da Romanyr 
geçmiş.. Doktor lbrahim T t 
Beyin riyaseti albnda çalışan \ 
tihat ve Terakki Cemiyeti Kös-
tence Şubesi) ne iltihak etmifti. 
Bir müddet sonra, lbrahim Temo 
Bey bu gence birtakım gazete 
ve beyannameler vermiş, bir Ro
manya pasaportile lzoıire gönder
miıti. [Evvelce, İzmir hadiselerini 
yazdığımız zaman naklettiğimiz 
veçhile ] bu genç, bir gece c:lu ... 

varlara beyannameler yapışhrır
ken. yakalanmış, 0 tarihte İzmir 
Polıs Müdürü olan Mazhar Bey 
tarafından kendisine epeyce da
yak ablmış ve sonra İstanbula 
yollanmış.. Fakat aradan çok 
geçmeden hürriy;tin ilan edil
mesi üzerine birçok mevkuflar 
meyanında bu genç te serbest 
bırakılmıştı. Şimdi bu delikanlı
nın, böyle eszarengiz bir surette 
ölmesi ve hiçbir tetkikat yapıl
madan defaeclilm•i, cemiyetin 
gizli bir icr-bna atfediliyor; ce
miyetin harekibm tenkit için 
bahane arayanlara, müsait bir 
fırsat veriyordu. 

( Arkası var ) 

( MEKTEP IŞLER..!_J 

Hasta 
Bakıcılık 
Mektebi 

Hililiahmere merbuttur. Bu 
sene yeniden 50 talebe alınacak
tır. Mektep leyli ve meccanidir. 
Tal ebenin iskan, iaşe, il bas ve 
bilumum masarifi ve hatta her 
ay verilen cep harçlığı Hilaliah
mere aittir. Tahsil müddeti iki 
buçuk senedir. Mektebe, ilkmek
tebi ikmal edenler imtihanla, or
tamektebi bitirenler imtihansız 
kabul edilir. Taliplerin 18 ile 30 
yaı arasında bulunmaları lazım
dır. Mektebi bitirenler beş sene 
müddetle mecburi hizmete ta
bidirler. 

Kayit ve kabul muamelesine 
başlanmıştır. Kayit 15 eylülde 
kapanacaktır· 

• 
Adaoada kuilerimizden "An Beye: 

Arzunuza muvafık mlieaseae 
bulmak mlifkilldlir. Ancak Hukuk 
F akülteıi ve ytikaek Ticaret mek
tebi bir dereceye kadar arzunuza 
yalandır. Bununla beraber bu
gOnkG teraitinizle bir bankaya 
girebilirsiniz, .. 

Boğaziçi Yeniköy köyba~ı caddesi 
813 numaralı dükkanda Halil Beye : 

Hentiz Lise ve Muallim Mek
tebi leyli meccanilik imtihan ta
rihi tesbit edilmemittir. imtihan 
günü ve şeraiti Vekalet tarafın
dan ilin edilecektir. Gazeteleri 
takip ediniz. 

Meklep91 

..,,. 9 - .----
Ankara Pnstası 

Kaçakçılık Mücadelesinin 
Bir Ayda Verdiği Netice 

( Baştarafı 1 inci aayfada ) 

bile memlekete kaçak olarak gir
mesine imkan verilmemiştir. 

Geçen temmuz ayanda cenup 
hudutlarımızda vukubulan kaçak-
çılık hadiseleri yüz elli kadardır, 
fakat hep~i de tenkil edilmiştir. 
Bu yüz elli hadisenin cür' etkar
larından 220 kişi muhafaza me-
murlarımız tarafından diri diri 
yakalanmış, on beı kadar 
cür'etkar da ateş açmak gibi ağır 
bir harekete yeltendikleri için alü 
olarak yakalanmışlardır. Yine bu 
müddet zarfında, tizerlerinde 
kaçak eşya taşınan 800 kadar 
hayvan ele geçirilmiştir. Yapılan 
tetkikat neticesinde cenup hudu-
dumuzdan kaçak efya kaçırmak 
istiyenlerden hemen hepsinin 
ailihb olduklan ve bunlardan 
bazılarının bomba bile tqıdıklan 

Bu bir ay içinde ) a1 alanan 
kaçak eşyaya gelince; tesb't edil
diğine göre temmuzun başından 
sonuna kadar yirmi bin kilo kadar 
kaçak eşya, 53,500 defter sigara 

kağıdı, 1200 kutu kadar kibrit, çak 
mak taşı ve sair eşya elde edil
miştir. yakalanan eşya arasında 

şeker, gaz, ipekli kumaşlar ekseri· 
yeti tt>şkil etmektedir. Ayrıca bir 
yığın da tüfek ve binlerce fişek 
ele geçirilmiştir. 

Ağustos ayının ilk haftasında 
da yedisi müsademeli olmak 
&zere 25 kaçakçılık vaksın 'da 
biri yaralı ve ikisi 6lü olarak 
29 kaçakcı, 1 tnfenk, 500 kilo 

gümrük kaçağı, 600 kilo inhisar 
kaçağı 3500 defter aigara kiğıdı 
ve muhtelif cina hayvan tutul

öğrenilmiştir. 
~;.. ................... llİll!iiiııiP!!~l..ı!"ll!t ... '!8'!~~~~9!1!!--------~!i"-A 

muştur. - * >f 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .., -tr 

• Size Tabiatinizi Sögligelim ••. 
Resnıini7.i kupon ile gönder iniz. Kupon diğer sayfamızdadır. 

'iM± • s - r _, .... 

,, at B. : Nazik ve 
narindir. T eh
likeli ve me
suliyetli şey

lerle meşgul 

olmaz, canını 

sever, ataklık 
yapmaz. Neş' e
li ve eğlence

li arkadaşlarla 
lmaafmaJıter

cih eder. Kab y&reldi delildir. 
Kolayhkla heyecana kapdabilir. • 82 Salih B.: Ajır bqlı ve olgun-
dur. iş üzerin
de pek müsa-

mahakir de

ğildir. Sert ko

nutur, aevdi-

ğini sever, sev
medikleri hak
kında riya ve 

tabasbus ya-

pamaz, hisle

• 

rini kolaylıkla izhar edebilir. Na
mus, aile ve ahlak bahsinde kıs
kanç davranır. 

• 8.1 Kukıye H. : ( Foto~cafının der-
cinı i"temiyor.) Mahcup ve çe
kingendir. Her yere sokulmaz, 
tavru hareketlerinde sıkılganlığı 
çabuk belli olur. Temizlik ve in
tizam bahsinde titiz davranır, 
mes'uJiyetten endişe eder, bu iti· 
barla vazifesini ihmal etmez. Di
le düşmekten korkar ve tarzı ba
yatını bu korku ile sevk ve idare 
eder . 

89 Hayı:i E f.: Gözü pekçedir 
Rahatına fazla 
düşkünlük gös 
termez, boğa
zım sever, üs-

tünü başını 

ihmal eder, 
intizam kuyu-

dabna pek 
<j rağbet etmez, 

dilene elinden 
İf gelir. H6snft muameleden hot
lanır. Bazen inatçı ve dikbaf)ı 
olur . • 61 Ş. A. Bey : Çalıfkandır. Medih 
ve takdirden 
hotlanır, tq
vik ve teşci
lere kapılır. 

Çabuk kızar 

ye parlar, k• 
çük şeyle: 

izzeti nefis me 
aelesi yapabi
lir, tahakkü
me, sert muameleye tahammülü 
kuvvetli değildir. Mukabeleye 
temayül eder. Alayişi ve nümayişi 
sever, kendisinden bahsedilmesini 
ister. Eğlence ve zevklerden uzak 
kalmaz, büyüklere karşı hürmet
kar bir tavır alır. 

• 80 \nkara'a Hüseyin B.: (l• oı o~· 
rafrnın dercini İ:ıtemiyor .) Sureti 
umumiyede sakin muhitini bul
duğu zaman neş'eli ve konuş
kaod1r, kafasını fazla yormak is-
temez, tesadüflerden istifade 
eder. Menfaatlerine 1 karşı pek 
becerikli ve itgüzar değildir. 

-========~==~~-~~~ 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Enatittisünün inşa edilmekte olan Zoot k · 

Ş pb b. e nı, 

Kimya, Siltbane ve ara ane malannın mefruşat ve onlara ait 
teaisah 21 gün ~üddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya kon
muıt~. Bu İfe aıt mu~avelename, münakasa şartnamesi planlar 
•e uır evrak on bet lıra bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yük
sek Ziraa~ Ensbtüsü v Büros~dan ahnacaktır. Her talip miinakasa 
~rtna~esınd~ yazıldıgı . v~çbıle "!hliycti fenniye ve kudreti maliye
sıne . aıt. vesıkalarla bırl_ı~te asgari 20,000 lira kıymetinde kat'i 
tesel~ümü ya~ılmış. ve ıyı netice vermiş mobilye tesisab yapmış 
old~guna d~ır v~sıkayı da komsiyona göstermeye mecburdur. 
Talıpler kendı teklıf edecekleri bedelin % 7,S nisbetinde teminatı 
muvakkate mektuplan beraberlerinde olduğu halde ihale gUnü olan 
17/ ağustos/ 933 perşembe günü saat 15 te Vekalet İnpat Komis-
yonuna müracaatlan ilia olunur. " 3558 ,, 
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A avu e 
Kara Yürek Çetesi 

Tefr i k a No. 87 

Abdülha •t: Bakınız. 
Bu Olabilir, Dedi 

Gavur Mehmet, göz göre göre ölüme 
atllmak istiyordu 

O da, hükumetin hakkı hü· 
kllmranisini ihlal eden bir çe
teyi derdest ederken, bu çete 
tarafından taarruza uğramasıdır. 
Bu suretle cürmü artan canileri 
ele geçirmek, hükümetin vazife
sidir. Amma diyeceksiniz ki, 
bunların arasında ecnebiler de 
bulunuyor.. Bu, henüz bizce 
meçhuldUr. Biz, kendi mem• 
leketimizde, bizi sillhla tehdit 
edenleri ele geçirelim. Eğer bun· · 
lar ecnebi ise, o zaman ona 
ıöre icabına bakarız. 

Sefir, fena halde asab!leşmişth 
- Şevketpenah, orada teca

vüze uğrıyan, doğrudan doğruya 
Rus bayrağıdır. 

Abdülhamit güldü: 
- Bu hususta haklısınız. 

Evvela, Rus bayrağının, Arna
vutköy tepesinde hiçbir mevki 
ve manası yoktur.. Sonra, Rus 
bayrağına hakaret eden, oradaki 
zaptiye kuvvetleri değil.. Bilakis 
kendi cinayetlerini setretmek için 
o şerefli bayrağı, ellerinde ilet 
edenlerdir. 

Sefir, fena halde bozulmuştu. 
Derhal sözün mecruım değiı

tirdi: 
- Şu halde, irade buyursanız 

da müsademe dursa.. sefaretler
den gönderilecek bir heyet va· 
sıtasile Karadağlılara teslim tek
lif olunsa ..• 

- Haaa... Bakınız bu müm
kün olabilir. Siz, bir heyet ter• 
tip ediniz. O.taya gönderiniz. 
Beyaz bayrak çeksinler. Kara
dağhlara gitsinler. Teslim olma· 
larmı teklif etsinler, 

Abdülhamit, bu sözleri söyle
dikten sonra, pençereye doğru 

yürümüş; siyah caketinin cebin· 
den çıkardığı beyaz keten men· 
dili, burnuna doğru götürmüştü ..• 
O zaman pençerenin karşısında 
sivil elbise ile bekJiyen ve Abdili· 
hamidin bu hareketini gören bir 
yaver, dizginleri kolunda duran 
atma atlamış .. hayvanı çatlatır• 
casma sürmiye başlamıştı. 

Bu yaver, daha Rus sefiri 
huzura girmeden evvel Abdülha
mitten emir almıştı. Hünkar, pen
cerenin önüne gelip te mendille 
burnunu siler silmez derhal atma 
binecek .. Son süratla Arnavutköy 
sırtlarma gidecek.. Hasan Beye 
bir irade tebliğ edecekti. 

* Akşamın yaklaşbğını 7e mü
sademenin de neticesiz bir şekil 
aldığını gören Gavur Mehmedin 
canı sıkılmıya başlamıştı. O, şim
diye kadar gürültüsüz, velvelesiz 
gördüğü işleri daha çabuk hallet
miye alışmıştı. Halbuki sabahtan· 
beri ortalık bir harp meydanına 
döndüğü halde, karşıki tepelerin 
arkasında ne olduğunu bilmiyor; 
en çok, şövalye Bonelli ile arka
daşlarının bir kolayını bularak 
fra r etmelerinden korkuyordu. 
[ki iiç saat sonra karanlık basa
cak, ve bir taraftan sıvışarak 
kaçmak pek kolay olacaktı. 

Ser teftiş Hüsnü Efendi ile 

bir tepeden vaziyeti tetkik eden 
Gavur Mehmet, asabi bir tavurla 
sordu: 

- Acaba bu herifler daha 
ne kadar inat edecek?. 

Hüsnü Efendi, endişe ile ce• 
vap verdi: 

- Galiba.. cephaneleri bitin~ 
ceye kadar. Yalnız, acaba ne ka· 
dar cephaneleri var?. 

Gavur Mehmedin asabiyeti 
artmışı. Öfke ile bağırdı: 

-Hayır, Hüsnü Efendi. Bence, 
meselede cephanenin ehemmiyeti 
yoktur. Bu heriflerin plimm ben, 
pek güzel hissediyorum. Bunlar 
bizi karanlık basıncıya kadar 
oyalıyacaklar.. Ondan sonra da 
usullacık kaçacaklar. 

- Etraf, o kadar sıkı çevril· 
miş ki, hiçbir yere kaçamazlar. 

- Ya, mağaraların içinde 
gizli bir yol varsa ... 

- Ona bir şey diyemem. 
H.. .. Ef d't - usnu en ı ... 

' t - Söyle, Gavur Mehmet. 
1'! - Ben, bir şey düşünüyorum. 

- Gene, ne düşünüyorsun. 
- Ben, yavaş yavaş şuradan 

bu heriflerin içine sokulacağım. 
Hüsnü Efendi, tüyleri ürper• 

mit gibi bir hal aldı. Ve korku
dan titriyen bir sesle bağardı: 

- Sen, deli misin Gavur 
Mehmet. 

- Bana kalırsa, yapacağım 
iş, en akıllıca harekettir. Burada 
üzüntü ile beklemektense ... 

- Bırak, Mehmet.. Cesaretin 
bu derecesine delilik derler. Sen, 
yalmz bugün değil.. Yarın.. Ve 
daha pek çok zaman bize la
zımsın... Görmüyor musun.. He
rifler ateşten okadar ·sıkı bir 
çember çevirmişler ki bunun içi
ne girmek mümkün değildir. Y ı· 
lan olup ta, akacak değilsin ya? •• 

- Evet Hüsnü Efendi... Yı
lan olup akacağım.. Lakin bir 
kere de kumandan Hasan Beyi 
göreyim. Ona da malumat ve
reyım. 

Serteftiş Hüsnü Ef. Gavur 
Mehmedi fikrinden döndüremedi. 
Gavur Mehmet gitti; Hasan Be· 
ye de ayni suretle yapmak istedi
ği işi söyledi. 

( Arkası var ) 
=============== 

Başvekil p_ş. 
Geldi • 

Başvekil İsmet Paşa Hz. bu
gün saat onda şehrimize geldi. 

Dahiliye, Müdafaai Milliye, Maa
rif Vekilleri ile F ahrettin ve Şük
rü Naili Pe:.~alarla Afyon meb'usu 
Ali, Başkatip Hikmet, seryaver 
Celal, Kılıç Ali, Neşet Ömer, 
Fuat, Ruşen Eşt·ef, SaduUah 
Beylerle, Vali, Polis müdürii ve 
Liman şirketi müdürü istikbale 
gelmişlerdi . 

Reisicümhur Hz. nin vatları da 
limandan uzakta bekliyordu. 
Kendileri içindeydiler, Başvekil 
Paşa gara çıkar çtkmaz bir mo· 
töre binerek yata gitti ve yat ta 
Yalovaya teveccüh etti. 

SON POSTA Ağustos 1~ 

Tayyare Piyangosunun Keşidesi Bugün Bitti 
• 

u ede kramiy azanan 
Numara arı Aşağıda Okuyunuz 

On Beşinci Tertip Tayyare Piyangosunun Dördüncü Keıidesine Bu 
Sabah Üniversite Konferans Salonunda ikmal Edildi. Kazanan 

Numaraları Aıafıdaki Sütunlarda Bulacaksınız 

10000 Lira 50 Lira 60 Lira 
Kazanan 

10978 
5000 Lira 
Kazanan 

432 
3000 Lira 
Kazananlar 

46190 
5383 
18002 
28498 
150Q lira 

Kazananlar 

30481 
29323 
38472 
8308 
1000 Lira 
22431 
15081 
8845 

Kazananlar 
49956 49704 
36620 38175 
34620 21319 
3043 14105 · 

30388 9416 
150 Lira 

Kazananlar 
33959 6287 6736 
17736 46947 5348 
31294 44572 14336 
29925 29453 48811 
6435 32418 14144 

19418 42083 45344 
41168 28940 33774 
47875 32506 19506 
44642 1644 22551 
34588 39890 39298 
7696 47346 35307 

12046 22408 20747 

196 
31220 
3660a 
13678 
28822 
8585 

48703 
21702 

37121 
45986 

30125 
8098 

23652 
48015 
47609 
29993 
44337 

34668 
39979 

22942 
13279 
27810 
49114 
19684 
33269 
24983 
13640 
33595 
44839 
16593 

1151 

17440 
35109 
3g800 
22426 

7317 
7084 

39162 
31676 
13082 
35476 
30298 
9842 

25691 
19726 
15187 
52211 
49595 
4875 

28181 
10232 
3532 
5964 
9260 

168 
36581 

6975 

32901 
37114 

2986 
41344 
6651 
1092 

14339 
27357 
6369 

21929 
40831 
45716 
23872 
24983 
13540 
33595 
44839 
16595 

1151 

24790 
44138 
39050 
18214 
10369 
4143l 
42770 

Kazananlar 
7987 

31159 
1743 

12126 
4924 
5524 

~= 
8969 

14940 
2548 
684 
737 

6026 
22768 
9220 

35030 
47858 

1353 
49508 
26858 
39390 
13288 
23240 
48432 
41774 
45893 
11018 
283()4 
18489 
2167 

40464 
43354 
36617 
48091 
12655 
16427 
30539 
10551 
28{l32 
42321 
27804 
46091 

24585 
47229 
7974 

19421 
28532 
ısııı 
23175 
13224 
109116 
33406 
41443 

49102 
23416 
20898 
2523 

19087 
18151 
41669 
34465 
2740 

45687 
47899 
18483 
36175 
24642 
39697 

270 
41774 
45893 
l 1018 
28304 
18489 
2167 
17303 
45994 
12177 
31351 
37416 
23856 
23865 

2048 
28963 

1108 
38229 
34&23 
42364 
492~ 
34o81 
23957 
9a2A 
3160~ 
42814 
l7032 
8642 

23825 
14170 
41446 
45330 
6236 

48038 
5739 
5531 

11285 
~232 
4lı152 
29937 
8527 

29177 
23()40 

5725 
15160 

6144 
37353 
19343 
17245 
23113 
18227 
35153 
14610 
38500 
17170 
3038 

15463 
42002 
26521 
47295 
36241 
25972 
22888 
19507 
21202 
26018 
28878 
46718 

45546 
44206 
33958 

9096 
42980 
16485 
13938 
20745 
7261 

40725 
28:!66 
7690 

18062 
13063 
10279 

29837 
8527 

29177 
23040 
57'~5 

15160 

32383 
34717 
41056 

1650 
1886 

39145 
3269 

23895 
l7890 
19800 
22607 

45574 
49410 
10826 
33460 
32612 
1526) 
36112 
18872 
47836 
30745 
4]511 
f9204 

8670 
27271 
39249 
28080 
20049 
14528 
30523 
26804 
49917 
34180 
10709 
46359 
12776 
30706 
10309 
26148 
15154 
19884 
12560 
42049 
39645 
28333 
17558 
36073 
28606 
16984 
18135 
20328 
33446 
3182 

13849 
40870 
7929 

45415 
18353 

381 
38840 

44029 
18778 
28882 

40813 
39921 
34068 
14909 

24249 
40059 

2321 
26498 
19674 
44606 
42578 
27846 

49917 
34180 
10709 
46359 
12776 
30706 
35656 
40610 
7651 

48132 
31528 
33516 
20074 

41093 
1135 

12091 
47804 
23378 
84799 
84937 
12669 
9857 
~2340 

13712 
19593 
4861 
9088 

23361 
12691 
46583 
17145 
47861 

2900 
14875 
33111 
18386 
35241 
13307 
39146 
19723 

69 
28329 

7273 
42399 
13009 
43561 
13788 
15157 
40807 
31202 
42882 

Kazananlar 
29123 
19437 
37492 
22448 
29541 
33436 
16398 
40950 
15823 
5o73 

12919 

14126 
22196 

22176 
18662 
34600 
32767 
49:21 
28893 

7603 
3603 

40858 
24296 
26613 

40493 
1506 

42965 

21585 
28244 

4635 
29346 

33481 

18482 
3563 

37110 

46998 
15991 
18015 

21375 
8361 

48878 
p7J8 
2725 

18906 
Ş7694 
4002a 
39025 
41493 
29935 
26693 
36894 
27200 
16434 

17565 
39629 
37149 
16380 
25706 
47927 
35754 
32058 
46208 
18864 
32200 
5693 

41414 
12410 

30067 
19206 
24108 

17912 
28817 
46872 

3858 
37419 
47215 

Mükafat 

19769 
88J07 

4504· 

f 1959 
,024$ 
4'015$\ 
'7914i 
938841 
{8138' 
1223(• 

J~749i 
3598 

11381 
13M3 
46919 
38507 
24688 
35267 
47363 

8149 
20481 

9334 

42229 
4628 

33973 

~ 

37257 
28429 
75703 

35685 
37740 
39116 
47729 
11931 
13622 

l 

Keşidenin en sonunda çekilen 
yüz numara arasında da SO bin 
liralık mükafat taksim edilmiştir. 
Bu numaralar aşağıdadır: 

2706 
7810 
5402 

12 
40337 
44768 
20535 
29122 
32661 
19947 
41140 
31589 
33124 
15664 
27133 
16308 
23717 
18866 
11510 
36744 
47574 
49181 
42388 
37867 
42170 

2943 
8189 
5892 

255 
40979 
45158 
20678 
29307 
33358 
19977 
41944 
31805 
34446 
16473 
27468 
16882 
14344 
18915 
12756 
37454 
48052 
49618 
43497 
38715 
42413 

4960 
8401 
6650 

458 
40688 
46341 
20968 
29270 
33506 
29635 
42110 
32317 
34929 
16351 
27945 
17261 
24922 
19153 
21448 
37510 
48528 
49812 
43662 
39223 
42462 

5380 
9817 
6979 

10374 
41938 
46495 
10531 
29662 
33912 
29951 
42182 
32638 
34988 
25860 
28956 
17456 
15474 
19102 
23441 
37330 
48673 
49920 
44036 
39952 
42761 





12 Apstos 
:= il : 

.ION POSTA 
:-===-==================================--

Baima 
Birinci! 

Sümer Bank 
Paviyonu 

Yerli Mallar ~ergisinde yapılan de
korasyon ve vitrin müsabakalarının 
her ikisinde de birinciliği kazandı 

lerll••n ea glul pawlyonu aavaamı resmen 
ll•••n•n n glzelllkler pavlyonana we mlkllat 
elarall aidatı vazoları gidip giriniz 

( 6302) 

ı 
1 

Yeni Çıktı 

Hakikat Güneşi 
Edebi, Milli Hikayeler 
Son senelerin en muvatfak 

olmut eseridir 
Fiab: 75 Kurut 

Her Kitapçıda Arayınız 

SELANIK BAN~-::ASI 
Te.la tarihi: 11111 

Sermayesi 30,000,000 Frank 
idare Merkezi: l.tanbul 
Türkiye deki fUbelerl: 

İstanbul (Galata \re ıstanbul) İzmir 
Samsun, Menin, Adana. 

Yunaniatan'dakl şubeleri: 

.Sb:LANIK, KAV ALA, ATlNA, PİRE 
Bil'umum banka muameleleri. Kredi 
mektuplan. Cari heHplar kiltadı. 
Eıbam ve TahvlJU. Kualar icara. 

.Matbuat Cemiyeti tarafından 
tertip ·edilen 
1933 

MATBUAT 

ALMANAGI 
çıktı. Her kitapçıda bulunur. 

~--.,. Fiatı 1 liradır. -4m-rı# 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Haoadis fHI 

Halk gazetesi ............ 
idare: İstanbul : Eski Zaptiye 

Çatalçe~me sokağı No.25-1 
Telefon : - 20~3 
Posta kutu.su: İstanbul - 471 
Telgraf : İstanbul 80NPOSTA .................... 

ABONE FIATI 
TORKlYE ECNEBİ 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 " 

6 Ay 1400 " 
400 " 

3 ,, 800 " 
ıso " 1 " 300 " .................... 
Gelen evrak geri verilmez. 

lıınıard•n mea'ullyet •llnm•z. 
Cevap için mektuplara ( 6 ) kUl1lflo.k 

pul illvesi l!zımdır. 
Ad,.•ı deliltirilmed (10) kuruflgr. ···-···-Gazetemizde 9ıkan resim ve yaıuların 

bütün hakları mahfuz ve 
gazetemize aittir. 

Zafiyeti umumiye, iftihasızlık ve kuvvetsizlik halahnda büyük Hava Makinist Mektebi Müdüri
yetinden: faide ve tesiri görülen : · 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI . 

kullanınız.. Her eczanede .satılır. 

• 

............ ............................................... . . 
Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neşriyat Müdürü: Hclil . Lutfi 

1 - Hava Makinist Mektebinin kayıt ve kabul müddeti 
15/ Ağustos/933 günü akşamı bitiyor. Bu tarihten sonra müracaat 
kabul edilmiyecektir. 

2 - Müsabakasız kayıtlan yapılan ortamektep mezunlarının mek-
tebe ne vakit iltihak edecekleri ayrıca mektepten bildirilecektir • 

3 - Müsabaka imtihanlanna iıtirak etmek üzere mektebe 
kayıtları yapılan efendilerin imtihanları 20/ Ağuıtos/933 pazar günll 
yapılacağından mezkür günde mektepte saat 9,30 da bulunmalan 
icap eder, bulunmıyanlann haklarını kaybedecekleri ilin olunur. (3931) 

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

: ;::ılın;::~~= Kristal Toz Şef erin Kitoıu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
~ Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
. siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
· Depodan ~tiharen bütün masraflar ve mes'uliyet mü.,teriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
:sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lif'a tenzilattan istifade ederler. 

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


