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Gaz Maskesi Tedarik Ediniz! 
Zehirli Ga~lere Karşı Şim- 1 Ankara Postası 

Maarif Hareketinin On 
diden Ted~_r _Alınıyor Senelik CömertBilinçosu 

İ slanbulunMuhteli/Yerleri'!-de Büyük Bu Sene 8000 Mektepte 800000 den 
Sığınma Mahzenleri ' Yapılacak Fazla Talebe Ders Görecek 

B• re•irnJt11ıi lı•/i/ rnaslcelt1r ••z.lt1r• lt•rıı •" l''•tlk 
koru11ma vuıl••ıdır 

BUJUn hepimiz biliyoruı kl Avrupa kimyahanelerinde en meı .. 
11zehırli gaz,, denilen harp vasıtası, bur profesörler, maalesef &ldUrll• 
aınm ıilahların\n en tehlikelial, en el tesiri dalıa lada oJu.. ablrll 
ınüthişidir. Bu dehşeti .. daha. ke1- gazler kqfetmek için hani hani 
kin bir ifade ile anlatabılmek uğraşıyorlar. Bununla beraber ze .. 
için buna " öldürücü gaz ., ismi birli gazlerin 6lüm saçıcı tesirle-
verilmektedir. Muhakkak olan rini azaltmak ve batta hiçe in· 
cihet şudur ki istikbal harplerin- dirmek mümktin görülüyor, aynca 
de zehirli veya öldürücü gazler, bu sahada da geniş mikyasta ui .. 
diğer silihlara nisbetle çok daha raşılıyor. Bir tarahan bu uğrat• 
Ustün bir rol oynayacakhr. Bugün malar devam e~erken diğer ta• 

Gece Y arısi )ki Y oleu 
Kamyonu: Soyuldu 

------- --
Bu işi Yapan Cür' etkir Haydutlar 

Şiddetle Takip Ediliyor 
lzmir, (Hususi) - Dün aqam 

aaat 20 sularında Tire civ•nnda 
Mahmutlar .. Akkoyuıılu köyleri 
arasında bUyUk bir soygunculuk 
vak•aaı oldu ve silihh haydutlar 
tarafından ııra ile iki k•myon 
ıoyuldu. Haydutlar bu soypn 
hidisesinde kurnazca h.areket et· 
mi~ler, köprünün üzerine taı yı• 
j'arak bir de kalas bırakmıtlar· 
dır. Bu şekilde yolu kapıyan 
haydutlar köprllnün iki tarafına 
geçerek siper almışlardır: 

Haydutlardan birisinin elinde 
çifte tüfeği, diğerinin elinde bı
çak vardı. 

Bu sırada Tireye gitmek üze-
re İzmirden hareket eden 48 nu• 
maralı, şoför Ahmet Ef. nin ida
resindeki kamyon tam köprüye 
geldiği zaman: 

- Dur! .. Sesile karşılaşmıştır. 
İçerisinde 13 yolcusu bulunan 

bu kamyon lambaları söndürerek 
bu söze itaat etmiştir. 

Bu sırada ikinci bir emir daha 
verilmiş: 

- Tabancalarmızı birer birer 
teslim edin! 

Yolculann hiç biriıinde ıilah 
C Devamı 1 iael aarfatla ) 

Yakalanan Şakiler 

Üç gün evvel Diyanbekirde 
azılı haydutlardan birkaçının ya• 
kalandığım yazmışbk. Bugiin de 
bu şerirlerin resimlerini koyuyo .. 
ruz. Bu üç şaki şimdiye kadar 
hesapsız soygunculuk ve cinayet· 
ler yapmıflardar. 

1 
raftan da bütün lıllkümetler ıivil 
ehaliyi ıimdiden zeblrli gaze kartı 
müdafaa vaııtalarile techiz edi .. 
yorlar. Bazı hUkümetler bütlln 
balkın gaz maıkesi tedarik etme
Jeri hakkında kanuni mecburi• 
yetler bile koymuılardır. 

Bize ıellnce; şehirlerde, kaıa• 
balarda ve hatta gaylerde oturan 
halkın, ölüm gaı:larana kartı 
kendilerini korumaları için ne 
yapmalan, ne ıekilde hareket 
etmeleri hakkında etraflı 
bir talimatname bazırlanmlf, 
beleHiyelere tebliğ c:dilmiftir, Bu 
talimatnamede belediyeler tara .. 
fından ~u r-:lhada şimdiden ya

( Duamı b \acl urfada ) 

Dö •• iii•iik milı4/atı b.ı.nan 
Milfizim C•u•I oe E,1p S.g/.,. 

Dün Yapılan 
Muhtelif 
Müsabakalar 

Düa ıehrlmiıde yiıae muhtelif 
ıpor hareketlerlne .. hıt Eolduk. Bu 
arada VeUefendlde yu mevılml. at 
yanflanmn da ıonuncuıu yapıldı ve 
ddden mökemmel oldu. Dilnkü ıpor 
hareketlerine ait tafıilAt Ye liaberlerl 
llltfen ıpor ıayfamuda okuyunuz. 

İngiliz Lortları 
Şehrimizde - - --

Aralarında lngiliz Karalının 
Teyzezadesi De Var -
Dün ıehrimize 270 kitilik bir 

seyyah kafilesi gelmiştir. Kafile 
arasında İngiltere Kırah Corç 
Hz. in teyzezadesi prenses Mari 
Luiz İngilterenin sabık Türkiye 
elçilerinden lord Dabermon ve 
yirmiden fazla lord vardır. Sey .. 
yahlar dün ıebrimizio muhtelif 
yerlerinde gezintiler ve ziyaretler 
yapimflardır. 

Arllll• Nl•6eti &t zigoıl• ille Mektep Taldel•rindeılir 

Ankara, 1 (Huıuıi) - Önü- lere devam eden talebelerin mik-
milzdeld 29 teırinievvelde Ttır- tarı, her geçen . sene bariz bir 
kiyede cümhuriyet kuruluıunun fazlalık ıöıtermektedir. Bu ço-
onuncu ıene1i tamamlanmıt ola· ğalmayı daha iyi anlamanız için 
cakbr. Bu on sene zarfında ıu rakamlan tetkik ve mukayese 
memlekette köylünÜRt kasabahmn ediniz : 
• _tebirliai• Okumw •• 9ki1tul- 924 - 925 derı aenesinde ilk, 

ma•ı için neler yapıldığını öğren• orta ve yüksek tedrisat) mektep-
meniz için şu sabrlara g6z gez- !erinde 16,249 muallim ders oku .. 
dirmeniz klfidir. tuyordu. Fakat bu rakam her 

Evveli ıunu söyliyeyim ki bu sene biraz daha çoğaldı, mem .. 
on senelik devir içinde Türkiyede leketin muhtelif yerlerinde yeni 
mektep adedi, okuma öğrenen mektepler kuruldu ve 931 se .. 
adedi ve talebe adedi, eski yıllar nesinde muallim adedi, 3 bin 
ile mukayese edilemiyecek dere- fazlasile 19,261 adedine yükseldi. 
cede çoğalmışbr. Bilhassa cüm.. Bu sene ise Türkiye mekteple· 
huriyetin birinci senesinden rinde tamam 20,000 muallim yurt 
onuncu senesine kadar mektep· ( Devamı 8 inci ıayfada ) 

f Sayfiyeler Haşerattan Oturulur Gibi Değil.. 1 

- Aman birader bu ne hal.. İğne ipliğe dönmüşsiln? Daha iki 
üç ay evvel 120 kilo geliyordun? .. 

- Sorma biraderim, giıya sayfiyedeyim.. Tahta kurusu, ıivri 
ıiDek, pire, »eni iki ayda bu hale getirdi .• 



2 Sayfa 

[Halkın Se5i J 
Mücadelenin Lü-
zumlu Şartları .•• 

Bugün İsta.nbulun bazı ıemtle
rinde, Mlgın halinde değilae bi
le, fiddetJi bir mücadeleyi icap 
eUirecek derecede tifo hastalığı 
hüküm eürmektedir. Bu müca
delede muvaffak olmak için n8811 
hareket edilmelidir? Bu husmta 
halkın söylediklerini şu satır
larda bulacaksınız: 

.Mehmet Hüsnü Bey { Üniversite 
talebeleriadeo) 

- latanbulda tifo hastalığına sık
uk tesadüf ediliyor. Şimdi yine bazı 
aemtlerde tifo hüküm sGrilyomıQf-

Sıhhat te,killbnm gerek bu hastalıkta 
gerekıe diğer bastalıkLula mücadele 
ettiti muhakkaktır. Fuat bu •6-
cadelede muvaffak olmak için her 
ıeyden en-el hutalıj'a tıebep olan 
ıeyleri yok etmek lazımdır. Meaeli 
İstanbul suları mikropsuz bir hale 
getirilmedikçe butahktan kurtulma
mız mümldia detilclir. 

* Ferit Bey (Akbıyık 27) 
- Hutahk mücadelesinde en 

eAm feY hallan haatahta yakaJaa
mamumı temin etmektir. Halbuki 
biz elueriyetle hutalan ölümden 
kurtarmak teklinde micadele etmek
te,iz. Nitekim bugiln l.tanbulda bü
k&m a\lren tifo hutalıtanda da böyle 
yapdmaktachr. Mikropıuz sebze Ye 
mera aablmuı temia edilmedikçe, 
içilen mlar mikroptu kurtanlmachk
ça yapılaa mleadele de pek kıar 
lcahr. 

* Niyazi Bey (Fatih Kızt.aşı) 
- Aziz.im, hufGn fen hayli llerle

miftir. Hutahktan korkanlar, huta
lit• yakalanmamak latiyenler dem.ı 
a..ıanmalıdır. Fakat IMa kolaJhta 
ldtue itiw etmiyor. Hükumet be
da•a qa)adıtı halde herkeate bir çe
ldagenlik, daha doj"ruıu bir tembellik 
Yar. Miicadelede muvaffak olmak için 
Afi mecburiyeti hakkında bir kanun 
ç.kanlmabdır. Bence ea keıtirmi yol 
budar. 

Yol Parası 
Vermigenler 

Yol parasım bedeni çalışma 
teklinde ödemek istiyenlerin m. 
teleri hazırlanmıştır. Bu gibi mft
kellefler yakında resmen vazife 
başına çağınlacaklar ve Nafıa 
Başmühendisliği tarafından gös
terilecek olan yerlere gönderi
leceklerdir. 

Yol parasmı. yollarda çalı.ı
mak suretile ödemek istiyenlerin 
miktarı vilayetimiz dalıilitıcle bu 
ene geçen seneki miktant.a 
Wraz fazla olduğu lliylenmekte
dir. Bu gibiler vilayet dahilinde 
Jenİ yapılacak olan yollara sev
liedileceklerdir. 

Esnaf Cemiyetlerinde 
Esnaf cemiyetleriacle yorganct

lann yeni ~. · heyeti intihabab 
Japılmış r~ Seyfettin. Bey 
teçilmiştir. 

Hamallar, ka..yikcılar1 terziler, 
manifaturacılar cnmiyetiain idare 
•eyetleri de yalanda seçilecektir. 

B 

Türkiyed·e 
Milyon 

Bugün 
Tavuk 

LEB 

Sekiz 
Var 

ihracat Yapılmasına Çalışılacak 
Mb!ekette tavuk, hindi ve uire gibi kümes hay- y eni bir istatistik cetveline göre, bugün Türkiye da· 

vkt d lemekle uğraşanJann miktan gittikçe çoğal- bilinde tamam sekiz milyon tavuk Yardır IJi çahıılchjı 
m.:' a ır. Yapılan son tetkiklerin verdiği neticeye takdinl b u"8a ima b. mMdet ~ birk 
&'0 re, kmnea hayvana ticareti diğer ıenelere nisbetle . . e •- ır aç 
daha fazla gellİflemiıtir. Ta'Vllk adedi de seneden mıslı artacagı muhtemel g<Stftfmefde l>eraber tav91t 
seneye artmaktadır. BilbRSsa İstanbul mıntakasında ticaretinde muvaffakiyet kazanılm .. ~ cins tavuk 
birç.ok yerlerde asri kümesler ve taYUk çiftlikleri yetiftirilmelt hususuaa ehemmiyet verilmesi liimmlu 
vik:ude retm1miştir. görülmektedir. Buadan 1-fka barice tavak lıra~ 

J?iğ~ ~ftan Ziraat Vekaleti tavuk yetiştiril- edebilmemiz imklnlan da araşbnlmaktadır. Fakat 
lllem, cinslennin aslihı gibi işlere bayii ehemmiyet bu sahada her fe)'den evvel tavuk cinslerinin ısllhı 
vermekte, bu hususta fenni şekilde çalışılmaktadır. llzun ıelmektedir. Bu takdirde ihracat ya,.bihnek 

Memıeketteki tavuk miktan hakkında hazırlanan imklnlan ~endiliğiqden doğacakbr. 

Bono Tefeciliği Şoförlere 
Gayrimübadiller BuYüzden Yeni Vesika 

Çok Zarar Görüyorlar • 
Gayrimnbadiller Cemi) eti Ver ıl ece k 

umumi heyeti 6n6müzdeki sah 
glbıll kongre halinde toplanacali
br. Bn kongrenin, diğer toplan
bJara nisbetle daha münakaşalı 
olacağı pdiden kestirilmektedir. 
Kongre_de bilhassa bono meselesi 
etrafıada hararetli fikir çapışma
lan olacaktır. Çilnkü Gayrimüba
dillenlen birçoğu, boaolann bu
gla hari~e hakiki kıymetlerinden 
çok aşağı olarak satılması mese
lesinde bazı tefecilerin parmağı 
olduğunu 16ylemektedirler. Bun
lann iddialarına göre piyasada it 
gören yedi, sekiz tefeci söz bir-

Piyasada tabi otomobilleri 
azaldiğı için birçok toförler Ana
doluya gitmek veyahut başka iş 
bulmak mecburiyetinde kalmış· 
Jardır. Şoförler Cemiyeti geçen
lerde belediyeye müracaat ede
nk bugün meslekten ayrllan ve 
taahhütlerini yapmayan şoförlerin 
cemiyetten çıkanlmalanm ve elle
rindeki vesikalann istirdadını iı
temif ti. Belediye bu teklifi kabul 
etmiştir. Y ~ında bilfiil çahşn 
toförlere yeni Y6ikaJar verile
cektir. 

liği edip gayrimübadiı bonoıan- Tıp Kongresi 
mn kıymet bulmaması ~in eu~ 
rinden geleni yapmakta, neticede Beıinci Kcngre için 
bonoıan çok düşük bir fiatıa H 87ırlıklcar f; acladı 
kendileri toplamaktadırlar. Y 

İşte mııyrimübadiller bilbusa Beşinci Milb Tlrk Tıp kon-
bu vaziy:tm 6niine geçilmesinin · iaimüzdeki birinci tqrin 
temini için hükfımete müracaat ~6 da Aukaracla toplanacaktır. 
etmiye karar verm:·'erdir. Kongre Gazi Hazretlerinin 

Dig· er taraftan ~ayrimühadil- yilmek himayelerillde ve llhhiye 
lerin bütün istihkatdan otuz beŞ Vekili Refik Beyin n,uetincle 
buçuk milyon lira tutmaktadır. aÇl)acalr, ilk olarak doktor Akil 
Bunun ancak yüzde yirmisi bono Muhtar ve Aaun l.mail Beyler 
ile ödenmiş, aynca Yunan hüku- tarafmclan içmeler, maden mlan, 
meti tarafından verilen (62) bin kaplıcalar •aklnncla mlhim l»irer 
lngiliz lirası da bu istihkak kar· bbbi kmderans verilecektir. 
phğı olarak gayrimübadlılere da- BanUn bqka doktor Osman 
ğıblmışbr. Şerafettin, Sedat ve Ziya Beyler 

Sahtı Bir fı"emur tarafından Tlrldyede barsak pa-
Salahaddin isminde biri keo- - ruitleri ve mücadelesi üzerinde 

dine maliye memura eüaii vererek mltalealar söylenecek, hu mey. 
Sirkecide bakkal Hasan Efen~ zular ve diğer serbest menular 
nin defterlerini kontrol etmek &zerinde muhtelif tebliğler yapı .. 
isterken cürmü meşhut halinde lacaktır. 
yakalanmw.tır. Kongreyt, doktor Ziya Nuri 

Cinst V T 
'

Ak ve Kadri Rafit Pqalar, doktor 
ı lillllllll 8 a a Fahreddin Kerim, Niyazi lsuret, 

Şe~ 111ol lufzızsıhh• 
c~mi~ti, "f,eşrinienelde yapact 
içtimaım, ilP•i tettine tehir 
miştir.Bu toplantıda bilhassa ciıill 
terbiye, talik 'Vt türümlerin mep-
şei gibi lUlı mevzular konu .. 
lacakt r. iiırçok ta-.mmış doktqr
lanlDIZ tarafındaıi raporlar ha* 
lanmaktadır. 

Hasan 'Vad, Salahaddin lleluiet 
Beyler idare edeceklerdir. 

Bundan b .. b ~ tıp 
kongresi idare heyeji, \on~enin 
devanıı ~·tferii. .. f!ı!bi 
tıp aletlerile musta&Wa v" ltibi 
es.erlerin teşhiri için Ankarada 
Halkevi salonlannda bir sergi 
tertip etmiştir. 

Staj İçin 
Sovyet Rusyaya Otuz Ta
lebe. Daha Gönderilecek 

Hüktimet tarafından teaia edil
mesine karar verilen yeni fabri
kalarda usta haplık yapmak 
üzere geçenlerde Ruayaya 40 ka
dar genç gönderilmişti. Banlar 
Sovyet fabrikalannda staj g6r
dükten sonra memlekete dönüp 
yeni fabrikalara yerlqtirilecek
lerdir. 

Öğrendiğimize g6re, JİDe 
Rusya fabrikalarında ilatisu ka· 
zanmak üzere otuz genç daha 
seçilecek ve Rusyaya gönderile
ceklerdir. Bu gençler Siimmer 
Bank tarafından seçilecektir. Seç
me işi hafta içinde bitirilecek ve 
lailialz~ peqem~ gla6 bu 
otuz genç Ruayaya hareket ed~ 
ceı.Qlir. Aynca bu parij ile 
beraber Siimmer fabrikalaruıcla 
çalapn mühendialerdea dört kiti 
de gençlere iltihak edecekler, 
onlar ela Ruayada bir RDe kadar 
staj gireceklerdir. 

Araya Girmif Amma ..• 
Samatyada bir kahvede oyun 

yüzünden çıkan kavga neticesin .. 
de Mihran, Vahan ve Karabet 
isoliade üç kişi birbirleriai fena 
halde dövmi.\flerdir. Bunlan ayır
mak için .araya girea Leoa ismin· 
de biri de hapnclan yaral•nımpır. 

Eir Facia 
Kasuiıpqacla Hultiai BeJin 

taşçı dükkanında ~aa Refit 
isminde bir taf P\11• kamm-.; bll
yUk bir ~ dUt_erek ap surette 
yaralannpı ve ifade veremiyec,ek 
bir IHaltle;lllWJtane,e ht.._(llır. 

Sokakta Yatan Sarhoş! 
Son derece Al'hot bir halde 

Kalyoncuda sokakta yatmakta 
iken karakola gltürillen Vuil 
-.U.de biri karakolda memarlan 
t.lakir etmİf Ye nezarethane ka
.... kımupır. 

[ Gün/Jn ~arih~ ] 
Yeni Jandarma Ve 
Polis Mektepleri 

Ankuada yeni yapbnlmalan te
lrarriır eden polU Ye jndarma mek
teplerinin inpatı yakmcla ll..ıe olu
llkakbr. 811 iki biDa laik6met mer
kezimizin en asri Uim mGeneselerl 
olacaktır. İntaat bittikten ıonra ıeh
rlıiaizdeld poliı mektebi Aakuaya 
n.WediJecek; tedriut yeni im.ada 
dalaa url ve tl•ullG bir tekilde 
yapılacakbr. 

BU1lllrd81'8 Fldanhğı 
1.ta.b.ı a.-.,e11 Büyükderedeld 

fidaıalıkta y'9Jdea baza tesiaat vücude 
geti meye karar vermiffu. Fidanlajın 
ıu tesisab genifletilecek, bazı kısımlar 
da tamir ve ıslah edilecektir. 

ihtisas Kazanmak için 
Maarif Vekaleti tarafından muhtelif 

IAD'at ve mesleklerde ihbau kazan
malı tbere AYJUpaya biı' miktar 
talebe l'Önderilecektlr. G6nderilecek 
talebe san'at mektepleri mezunları 
aruınclan müAbaka De seçilecektir. 

Y erll Malı Tebeflr 
Maliye Vekileti, yerli mamulittan 

olmak pmte re..ı daireler Ye mek
tepler ihtiyaca ~ mlhim miktarda 
tehetir alımya karar ftl'IDittir. llem
leketimb:de aoa 11enelerde tebqir 
waayil oldukça leMpf ebaiftir. 
.,_. Tlaret Mektebi 
Oıtaklydeld Yübek Deniz ticant 

mektebine 6nlmüzdeld yeni den 
1eneai için d~ meccani le,U talebe 
almmuına bNr Yerilmiftir. ş..tna
me mucibbace ahnacak talebenin Ola 

bet De on 1elds yq ar .. ada almuı 
•• Hanin dobzwu •mfau bitlrmit 
balaaması 1'zamdlr. Kap ••aıneleıi 
ba aym IObmaa lraclar deftlD edecek 
miiteakiben denlere bqlanacakbr. 
Bu mektep ticaret gemilerine kaptan 
n çarbça ~ir. 

S.tıhk Kitaplar 
Şeluimizdeki Devlet Matbauuıın 

ambulannda eYYelee e*i laarflerle 
buılmıf olan ldllliyetli miktarda 
kitap mevcuttur. Matbaa ldareu bu 
Jdtaplan okka Ue toptan aabhfa 
çıkannıya karar vermiftlr. Mtb:ayede 
de aabf muamelen ba aym yedisinde 
yapdacaldır. 

Tamir Edilecek 
lnanbul rGmrilkleriain elektrik 

timabmn tamir edilmesine linm 
p..üblaüı ve bu huauta bir mükua 
açıbmıtır. 

Maarif Cemiyetinde ••• 
Haber aldıtımıza were TOrk Maa

rif Cemiyeti, meaaWni l'eaiflehniye 
karar vermİftİr. Cemiyet, bu karannı 
eWe edecetl wriUt niaetinde tat
bik Allasma ~ plıtacaktır. 
Cemiyetin elyevm idare etmekte bu
lunclu;u mektep ve müeaacw .. er 
memlekete ~ faydalı Jtler ıa.wk· 
tedir. 

Üniversitenin 
Eksikleri 

Oniversite idaresi Oniversitenin 
bütiD ıubelerine ait eblklerl peyder
pey tamamlatmaktadır. Bhıa.larm 
tamirah, tedrisat lnuaım ~ 
edtı.awi aiW i ..... iN .,.a oa .. 9t1•• 
kakar bitmlt olacak ve bu suretle 
yeni sene tedrisabnın pfirfluGz Wr 
tekilde geçmesi temhl e.tilecektir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar. Ola Hasan B. Diqor Ki: 
'-------------------------------~----.;._------~------------~------------------~ ..... ~-------- I 

Hasan Bey - Pazar ola Hit
ler reis!. Yine bugfhılerde alet 
pa.klri;ronua.. 



H er_Bün 
Dünya 
Neler 
Okuyor? '----------·-
ispanyada Ne Okuyorlar? 

ispanyaya heyecana düşüren 
ltlr kitap " kız çocuk " isminde 
prip bir hiklyedir. 

Romanda anlablan macera 
fUdUr: 

Gllzel bir kadın, mllnhasıran 
cemiyet hayrına çalıpn bir çocuk 
aahibi olmaya karar ftriyor. 

Bu çocupn babası olmak 
&zere kadın, kencüini sevenler 
arumdan bir papazı tercih ediyor. 
Çnnkl bu adama hem beden, 
hem ruh itibarile mlkemmel 

•buluyor. 
Bu birlqmedea bir kız çocuğu 

oluyor. Çocupn okuma itlerine 
miiateuıa bir kabiliyeti olduğa 
ı&rillllyor. Km. on yedi yqında 
Hukuk faknltainl bitiriyor. Ay
nca felsefe ve Tıp faklltelerine 
devam ediyor ve bu yqda yedi 
eser sahibi oluyor. 

Annesi kmle moftehirdir. Fa
kat kadimn içini kemiren bir 
dert var: Evlendikten bir müddet 
aonra kocasının ahliksız bir 
adam olduğunu ve kendi yeğe
nini baştan çıkardığım 6ğreniyor. 

Çocuk ailesinden aldığı tel
kinle kendisini cemiyete vakfedi· 
yor. Fakat on sekiz yaşana girin
ce aşka tutuluyor. Bu sevdanın 
neticesi hem kız, hem annemin 
fellketi ile neticeleniyor. Kaz 
bayata koatlyor. Gazetelerde ya· 
za yazarak HıbO ile KabU hi
kayesini anlabyor ve Kabili bu 
cinayetinden dolayı mazur gö
rüyor, 

Annesi bu malc•leyi okuyor, 
bütün e911e1deriain bop ıittiibd 
ıörllnce ye' te dlfllyor ve kwm 
6lcltirllyor. 

Garip bir hikiye, fakat doi
ru. Ç6nkl vak'anın kahramana 
olan kadın fimcli ayni cllrümden 
hapiaanede yabyor. 

Eserin mtiellifi iki gazetecidir. 

Belçikada Ne Okuyorlar? 
Bugibı Belçika'da en çok aa• 

blan eserin müellifi Pierre Huber
mont on yedi yatına kadar 
bir mağazada itçi idi. Bot 
ıamanlannı okumıya hasret
ti. Bir mOddet memur oldu. 
Nihayet gazeteciliie intisap etti. 
Bet sene evvel 25 yaşında iken 
••kömilr madenlerinde on üç 
adam" isimli ilk eserini netretti. 
itte madenlerdeki feci hayab 
anlatan bu eser hayli okundu. 

Bu adam, pdi (Hardi) i .. 
illinde yeni bir roman •etnt
IDİftir. Romanda maden ameleai
Dia y•r:t klytln ~y•tı t~ 
edilme . Mlellif natüralist 
olduju için, uerde halkın kul
laadıp icaba .... •• kiftlrleri 
aynen naklediyor. 

Fakat eteri methur yapan ve 
ea çok satılan eler' mertebeaine 
vakaran ıey, llç kitinin eeerin 
laakikı mtleUifi olduklannı iddia 
etmeleri ve elel'in aahibi aleyhin
de claYa açmalandır. 

Mahkeme de mtlellifi tazminat 
itasına malıkim etmiştir. Bu hll
kllın pzetelerde çok dedikoduyu 
IDucip olmuı ve eserin aatılmasma 
aebep olmuştur. ---

Limanda Sis 
Bu sabah saat dört buçukta 

limanda kesif bir sis başlamıf, 
•aat sekize kadar devam etmiş· 
tir. Sisin devam ettiği müddet 
Zarfında limandaki seyrüsefer mil
nakalitı intizamını kaybetmiş, 
•apurlllan gidit ve gelitlerinde 
bazı teebhlrler vukubulmuştur. 

Resimli Makale a Hastalık Ve Sebebi a 

·t 

Doktorlar hastalığı tetbia 
ve tedavi ederler. Halbuki ud 
vazifeleri bastahjın vukuuaa mani 
olmaktır. 

Bir cemiyette mali ye ildıaadi 
ltuhraalar zuharuaa.. aoara oaa 
karf1 tedhirler • alma11 dltlaGrGz. 
Halbuki yuifemiz k hular .... zuhu
ruaa ani olmaktır. 

Gerek meli, r•rek lçtl•al haratta 
h.alhr: tMaYI .. ., .. ..,.., .._.. lıeraJUC11 
Yaslyete ,.,. .. defllls. P•tt•" ce•I· 
rette hutalafaa ahur11aa •aal .... ,. 
IHktMlr eld ... u .... llaldld -"hatl• 
alal kauacbia•• ... .a...ktar. 

• 

• SON TELGRAF.HABERLERi 

Fransa, Hudutlarını Niçin 
• Kuvvetlendiriyor? 
Almanya Bunu 

Berlin, 2 (Hususi) - Fransa Başvekili M. Da
ladye'nin Fransız hudutlan ilzerinde yapbğı BOD 

tetkik seyahati siyasi mahafilde bqhca mlnakata 
menuu tqkil etmektedir. 

Buglln F ransarun Almanya ya bitifik olan hududu 
boyunca çetin ve son sistem istihlclmlar vllcuda 
ıetirilmif olcluju mailim bir hakikattir. 

Diler taraftan Franıanın BOD zamanlarda hava 
kuvvetlerini de yeniden ve eaulı tekilde t•Iİk et
miye karar vercliii anlqalmlfbr. 

1 

Merak Ediyor 
Ôyle zannediliyor ki birkaç g6n sonra faaliyete 

bqlıyacak olan Fransız Meb 'usan Meclisinin 
Bqvekil M. Daladye'nla hudut Dzerindeki tetkik
leri hararet ve heyecan ile mevzu baha olac\ktır. 

Mesai ve aalahiyettar Ahnu mahafili, Fransa• 
mn tealihat ve tahkimabm, her ihtimali nazarı dik· 
kate alarak takviI_eye Hlzum ıördllğll kanaatindedir. 
Şimdiki halde Franmz meclisinde. bu hususta 
Yllka bulacak mllzakere ve mllnakaplara intizar 
edilmektedir. 

Sözün Kısası 

Az Ve Pahalı 
Çok Fakat Ucuz ._ ______________ .. c 

ister zevk olaUD İ8ter ihtiyaç. 
Sigara, bugünldl medeni cemiye
tin ana91nndandır. 

Diyorlar ki halk artık pabah 
Iİpralara ratbet etmiyOJ' ve 
yalnız kaylll için yapalan ucuz 
•iıaralar tehirlerde aatahyor. 

Tlttlin inhisar lclareainin iata· 
tiatilderi de itiraf ediyor ki ltlb 
•iıaralar rağhetten dltl1or, buaa 
mukabil ucuz üpra aarfiyab p 
ıeçtikçe arbyor. 

Bu bir hakikattir. 
Buhran, aparbman ıibi, kaprl 

tibi maddi bir beyull teklinde 
pterilmez. itte blyle cemiyetin 
ihtiyaçları tızerinde yapdan iata· 
tistilderle ifade edilir. 

Ekmejin okkuım altı kul'Uf& 
yiyen halk yirmi kurup bir paket 
Y eaice a,.ra. .ım.,. manam 
buluyor -ve bu zevkini veyahut 
ihtiyacuu daha ucuz bir kalite 
ile temin ediyor. 

Avrupa ve Amerilcada ayni 
bal göze çarpıyor. 

.. Fransa ve İtalyanın cenup sa-
hillerindeki muhteşem otelleri iki 

~ aenedenberi bottur. Su ve e;ıen
ce tehirleri tenhalqlDlfbr. Buna 
mukabil Balkanlara varmaya ka
dar nisbeten ucuz ve nbat pllj
lar, banyolar Ye oteller mllfterl 
almıyor. Amerikada lllb otomo
bil aatlf(an durmuttur. Buna mu
kabil barcıilem seri otomobil 
imalib arbmfbr. 

Lnbe, Zİilete, zevke ait teJ· 
lerin hemen bep11iade kunetli 
bir nkut baa maakabll ikinci, 
lçlncl kalite mallanla elaemmi-

Balkan Misakı Dünya Sulhu için ~etlim:.,ar-:",..!!'8 Hmıri~: 
UD dediii ıibi blytlk lmallthaae-

Kuvvet Kaynağıdır :ı:.:.:ıı:.: ::.=:: 
"Şimdiye değin başanlan it Balkan memleket- yorl;;dn imam: 

lermin milli pvplarmın mllmeuillerl için teref 
Atina, t (A.A.) - Meb'aaaa meclisinin cltbddl 

toplantısında M. Papanutuyo Balkan devletleri 
aruındaki ilatillflarm salbperverane vuıtalarla 
hallinden ve bir ademi tecavlb: misakı yapılmasın· 
dan bahsetmiftir. 

ihtiyaca g6re cephe dejiftir-
veren bir eaer mahiyetindedir, hazırlanan Ye ya- mek lizımdıf. Tlltlln inhinr ida· 
pdan misaklar alelide birer nazariye değildir. Bun- resi de bu hakikate lcaJ'f1 kıy· 

M. Papanastasyo Tiirkiye, Bulgar ve Yunan 
mümessillerinin lstanbul' da buluıup g6r6tmelerinl 
mesai iştiraki hakkında bir protokol İmzal&nmlf 
olmasını ve tfittin ticareti sahasında rekabetin 
tahdit edilmesini bu sahada ilk muvaffakiyetler 
olarak anmıı ve demiftirki: 

lar, biç değilse kısmen tatbik aahasına bile çık· metten kaybettitinl keyfiyetten 
mlf}ardır. · · kazanmalı ve ucuz ciıaralara 

Ttirkiye ile Yunanistan arasında yapdan ve ehemmiyet verip cimlerini ulab 
mer'iyet mevkiine konan posta mukavelesi bu fib etmelidir. 
tatbikattan birini teşkil eder. Reisi bulunduğum v: t • • Al "' J J. • 
hükümet bu mukaveleyi imza fınabna erdiğinden Al lŞeCl QBaaln 

0 Balkan milletleri arasında iktisat sahasında 
mesei iftiraki yakmda Sellnikte toplanacak kon
feran11n milzakerelerine de mevzu olacaktır.,. 

dolayı kendisini bahtiyar uyar. B AT f 
Bahsettip ameli neticelerden biri de ttltlia hak- ey ıwezare 

Baıvekil M. Çaldaria, M. Papanutuyo'yu 
tebrik etmif ve ıunlan &aylemiftir: 

kında propapnda yapmak için latanbul'da bir All Al ~ 
ofis teşkil edilmai ve ba buuata" T&rldye, Yana· lftG IRUI 
niatan ve BuJıari.tan arumda bir anı. ... ,.,.._ Evvelki p Şitli - BIJlkdere 
llllf olmuadır. yolunda eRU'ellp bir otomobil 

Bulgaristan' da 
Belediye Reisinin Katli 

Siyasi Detilmit 
Sofya 1 ( Huual ) - P..

malda Belediye Reisi M. Porfiyo
fun lldlrlllmeai keyfiyeti ehea
miyetle tahkik edilmektedir. Ci-
na,.tia Trakya tetkillb tarafın
dan itlen~ anlaplmaktadır. 

Maame cinayetin siyul ol-
mayıp pbal mahiyette olduiu n 
M. Porfiyofun siyasi ve ..ur 

Gandigi 
Kandırmak 
latigorlarmışl 

Puna, 1 A. A. - Gandi'nia 
buıtme kadar tattuiu liyuet yo
lau bırakma• •• lıayatma, hor 
pealeria i~cleD ,_ kul
....... için kaadınhna11na çalı
pl-aktadır. 

dlfmanlan tarafından kurban 
ecliJdiii tahakkuk etmiftir. 

JSTER /NAN /STER 

Arnavutluk'ta 
Mekteplerde İtalyanca Oku

mak Mecburi Oldu 
im, 1 - Karal tarafuMla 

imulwn bir lcararnamecle Ar
navutluk mekteplerinde lta1,.. 
cliHnin okutahıp liretilmeli ve 
yabancı J1lrl)ara ı&ıderilecek 
talebeden Jlbde aebeninin İtal
yan Onivenitelerine aynlmuı 
emredilmiftir • 

iNANMA/ 
Al por d!n' ;etirilen mütahaası• Her Dalla• diyot ki: talebe itini ciddiyetle yapamaz. Her hareketi her mu-

S t kTtımızdaki nokaaalan tetkik etmek Gzere 1 talonu .-iymek lizımdır. Soyunmıyan ne mıaallim, -

~a~ya feyden evvel beden terbiyeal yakalıkla boyun allim talebe ile birlikte yapmak tartbr. Yalnız kuman
b tile :.ma:ı. Almanyada bir müfettit bir muallimi bu da eden ve harekib tatbik etmiyea hoca, tam hoca 
v:ziyette yakalaaa kolundan tutup itten menedebilir. detildir •• 
S or hareketle kaimdir. Elblıeteri üatGnde olan bir Bizde mekteplerde bGtü~ apor ve bede~ hareket
krm•e aporu layikile yaptıtını iddia edemez. Spor yap- leri elbiae, kravat ve yaka ıle yapıldıtına gore bunlara 
mak için evveli soyunmak, vücude yarım idman pan- •por dcnebilecejine, artık 

iSTER /NAN iSTER iNANMA/ 

faciam oldajıma pl'Dlf, faciaya 
tebep olan otomobilin lditeci 
Alieddin Beye ait olclajunu da 
illve etmiftik. 

Dnn de haber verdilimiz ıibi 
AlledcliD Bey otomoWliain p-
lmdıpu, faciaya otompblli ka
çıran lunalat tara6Ddaa ...,._ 
biye •erildiiial idcHa emektedir. 

Fakat zabata ha iddia•n ha· 
ricinclet lcala ilatima•ri de ık 
ininde bahmclararak talıldkatma 
derinlettirmektedir • 

Bu arada faciaya bizzat 
Alledclin Beyin de sebep olmasa 
ihtimali llzerinde c:hırulmut Ye 
kendisi nezaret albna ahnmqbr. 
Tahkikat devam etmektedir. 

İngiltere Gümrük Resmini 
Arttırdı 

Berlin, 1 - Londradan alı
nan h11berlere nazaran lngiJtere 
5/9/933 tarihinden itiblrea bazı 
gümrük resimlerini caktır. 
Yulaf resmi yiizde iye, 
tasfiye edilmiş balat lizde 
on lteşe çıkanlaca 
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Siyaset Alemi 

Suriye 
Mandasının 

Sonu Gelirken ..• 
Franıııanın Suriye üz.erindeki man• 

duı hitama ermek üzeredir. Komşu 
Arap memleketinin lrakta olduğu gibi 
l•tikliline kHUfUP kendi kendini ida
n etmek vaziyetine getirilmesi Arap 
memleketlerinde timdiye kadar te
menni olunagelen bir nihai hal şek· 
lidir. Fakat Fransanın tereddütleri· 
dir ki şimdiye kl?dar bu meselenin 
neticelenmesini geciktirmiştir. Irak· 
ta, Asuri kabilelerinin isyanından do
tan vaı.iyeti istismara kalkıfan Fran
sa, bu vadide nasıl bir niyet besle
diğini şimdi daha varih bir surette 
röıtermiş oluyoı·. Onun bu tarzı ha
reketi, Suriyeliler arasında hakiki 
bir fCf vasfını haiz bir kimsenin bu
lunmaması ile kolaylaşmıt bulunuyor. 

Son zamanda, Suriyeliler aruında, 
Şerif Hüaeyinia otlu Emir Ali'nin 
Suriye Kıralhğına getirilmesi hakkın· 
da bir meyil bat göstermi9tir. Bu Kı
rallıjın aynca Irak ve Maverayı Şeria 
hGkümetl«>rile bir federasyon teşkil 
etmesi de •OD zamanın batlıca teza
hürlerindendir. lagiitere, bu tasav
Yura yardım etmektedir. Fakat Fran
.. mn mukaYemeti. Emir Alinin de 
aıhhatsizliği, timdilik, bu projeye 
kar11 yükselen baılıca manialardır. 

Sü.reyy• 

Almanga'4a 
• 

iki Nazıra 
Rütbe Verildi 

Berlin, t - Camhur reisi Fon 
Hindenburg Milli Müdafaa Nazın 
Fon Blomberg'e feriklik ve Hava 
lıleri Nazın M. Göring' e ünifor
ma giymek aelibiYeti ile birlikte 
piyade jenerallığı rütbesini ver· 
miştir. 

lngtlterenh.1 Atin• Seflrll§I 
Londra, 1 - Sofyadaki lngi

liz elçi.si M. Fillp Vaterlop lngil
terenin atina elçiliğine tayin 
edilmiftir. 

Fransa Kabl esinde 
Parls, 1 - Kabine mecliai 

tark hudutlannda yapbğı teftit 
aeyahab hakkında Başvekil M. 
Daladye'yi dindeyecektir. 

&Aalcl Tl'J.8BArLAB 
• 

Hitlerin Müthiş Sözleri 
-

Alman Başvekili Dünkü Nutkunda 
Demokrasiye Karşı Ateş Püskürdü 

Berlin 1 - Başvekil M. Hitler 
milliyetçi sosyalist kongresi mü
nasebetiyle neşrettiği beyanname
de bilhassa diyor ki: 

" Demokrasiye ve Kari Marka 
mesleğine dayanan idare usulünli 
)'lkmak ve yerine 6çüııcli Alman 
devlet;ni kurmak için böyle bir 
değişikliğin yaptlmumı mümkün 
kılacak ilk farl)an tambp mey
dana çıkarmak ve ona söre dav· 
ranmak gerekti. 

"Bunun için de illronce zekiya 
karşı tedhiş usulüne baş wrmağa 
azmetmiş olan bir kuneti fikir 
silahile yıkmağa ~D olmadığını 
tanımak lizımdı. ,, 

M. Hitler iktısadi meseleler 
hakkında ıonlan söylemiftir: 

" Bu mese~eler, hükômet ta
rafından alınan tedbirlerin bütün 
milJ.,tçe tam bir imu ile kar,.
lanmu& halinde ancak halledile
bilir. işte bunun içindir ki bükü
met, Alınan milletinin yıkılıp• pri
şan olmasında amil olan eski 
müsebbiplerin çürütüp dağıtıa 
f aaliyetlerile bu milleti. irade ve 
azim kuvvetlerinden mahrum ba
rakmakta devam etmelerine artık 
glb: yumamaz." 

Başvekil beyannamesinin so-

nuna doğru demiştir ki: 
" Alman milleti, mukaddera

bnı elleri araauıa bıraktığı milli
yetçi sosyalist harekatının, yllriin-
mesi gerek olan yolu sağlam ve 
kuvveili bir surette çizdiğini gör· 
melde memnun ve bahtiyar ola
caktır. Bunun içindir ki bit de
niokruiye ~rlimentarizm pren· 
siplerini tanımayonız. Biı bu 
prensipleri sadece halle iradesinin 
bir karikatüı'il gözile balcıyoruz. ,, 

Belçika istikraz Yapacak, 
'Brüksel, 1 - Hükumet bir 

milyar beş yüz milyonluk bir is
tikraz yapmağı kararlaştırmıştır. 

ltalyao hava ouın Mare§&l Balbo 24 tayyare ile Bahrimuhiti geçmıye 
muvaffak. olmtıttu. Reunimiı Balbonwı n diğer tayyareci\ erin Romada Kos
tantep zafer abideli önünden geçişini gö~termektedir. 

"Tan,, Gazetesine Göre: 

Almanya,A vrupayı Karış
hrmak Yolunu Mu Tuttu? 

Paris, 1 - "' Tan ,. gazetesi 
dlhıkü baş yazısını Almanyada 
Nüremberg şehrinde gösterif ka
bilinden olarak yapılan geçit res
mine tahsis etmiftir. Tan bu 
yaz•ada diyo.r ki: 

" Bu geçit rumi Almanyayı 

bugün tesiri altında bulunduran 
yeni zihniyetin parlak bir tezahü-
rü olaaktır. , 

"Milliyetçi sosyalistlerin Sles
vi2de, Çekoalovakyada, batta J.
viçrede bile yapmakta olduklan 
tahrikler ve tutuşturduklan ga
leyanlar yeni Almanyanın sulh 
anusu hakkında söylenen nutuk
lardan çok daha manalı ve be
lagatlidir. ,, 

Tan Gazetesi almanyanın, 

' 
Avusturyada Hitlerciliği iktidar 
mevküne getirmek ve binnetice 
Alman .. Avusturya ittihadını ta-
hakkuk ettirmek için giriıtiği 
taşebb üslere karşı Avusturya hü-
kumetinin ıiddetli muhalefetini de 
tahlil etmekte ve Hitlercilerin 
el'an bu gibi tehlikeli "faaliyetleri
ne devam ettiklerini yazmaktadır. 

Amerikada 
Bir Grev 

Patterson, (Amerika) 1 - ipek 
sanayiinde çalışan yüzlerce işçi 
san' ati erine teallük eden kanunun 
tatbikmı protesto etmek üzere 
grev yapmışlardır. Bunlar grev 
hareketini genişleteceklerini söy
liyerek tehditte bulunmaktadırlar. 

Dlakllerin Bom anı 
başladı. Fikir hareketleri merkezi 
umumi karaile istikamet buluyor 
ve kalem sahipleri yazı yazmak 
için ittihat v~ Terakki müessese
lerinden icazet abyorlar . 

terki bizim fikirle kalemle iğne 
ile kuyu kazar gibi yapmak ia
tediğimiz inkılabı kendi enerjisi 
ve kıhcı ile bir hamlede yapa• 
billin. 

1 
Edeb'iRomnn 

.. 1 ıznu 

-------- Burhan Cehit ----s2 
yamaanda yapmıya ça)qan Tür
kiye için dejildir. 

İttihat ve Te terakki Wr liyul 
fırka ,ekline girebilmek için ka· 
rakterini J mevcut lrf •e Adetlere 
g6re tanzim etti. 

Bu ankaz arasında zavalh 
( Ziya Gök Alp ) ıaipten haber 
veren bir Asuriye .kilıini ıı"bi 
&aylenip du:ııyor. 

Hakiki Tlirk tarilıiııi Türk 
ıcaclni mual diye dinliyor. Buna 
nıukabil (Kadiaiye) muharebesinin 
azametin~ Hanmürrqidin sefalıet 
llemlerini milli tarih gibi mlita· 
lea ediyor. 

Blitün bu garip tezatlar için
de nereye gidiyoruz. 

Azizim Reşit, benim evvelki 
mektubumda bahsettiğim gençlik 
fırkası işte bu yılbap seyaha
tini l.tanbul tarafına değil, büa· 
biUin garbua fimal mtintehaıına 
dopu J•pmaktaki armmm aere-
4- selcliii flmcli anlafddı. 

Neyae uprlu olsan. . 
ı.taaw (Flaet) ı. Hilutepe-

sinden bakıp söylediği gibi yine 
asırlık uykusul\8 kavuştu. 

Ne Trablusrarpta gfimliyen 
ltalyan toplan, ne Çatalcada 
pathyan Bulgar mermileri, ne de 
memleketi köstebek yuvasına 
çtviren dahildeki isyanlar bu 
uykunun ağırbğmı gideremedi. 

llıtiWi yapan demokratlar ya· 
vq yavq aristokrat olmıya baş
ladılar. lnkılAbm en ç.alııkan 
kahramanı olan Talit Paşa bile 
rahatlıktan koltuğuna yerleşemez 
oldu. iki doktor her sabah kar
nına masaj yapıyorlar. 

Yani hürriyet inkılabı erkanı 
tamamile yağlandılar. Et ve yağ 
insanı faaliyetten keser. lııkılap
çılanmız da lstanbulun tarihi re· 
ha ve tine alıştılar. Kışın Şişlinin 
sıcak salonları, yazın adaların, 

Boğazın serin sahilleri bu vücut
tan nailı, nazik birer Enderwı 
oğlamna benzetti. 

bk bamlede biraz bot verir 
ıP~i olan milli edebiyat ve MD'at 
bile behfe " .... fdcl"' almıJa 

Devlet kanalından geçen ede
biyatm san'at kıymeti olmasa bile 
mefküre kuvveti olduğu inkir 
edilemez. Fakat devletçi eclebi
yatıa muayyen bir hedefi, istika
meti olmua llzundır. Bizde yeni 
bqlıyan fikir hayabnın bir manası 
var. O ela fikir ft kalem uhiple
rinin iş başındakilere kapı kulu 
olmalanadaa ibaret. 

Bu ıerait altında gençlerin 
nasıl yeti,ebileceklerini pek iyi 

takdir edenia-
yeni, uyanık. hareketli bir 

nesil yetiıtirmek imkinı yok. 
Hayata atılmıya hu,.ırlananlan o 
eski tanzimat çerçivesi içine hap-
aediyoruz. Gençlik fikir hürriye
tinden, meslek aşkından tama· 
mile mahrumdur. 

Tezatlara nihayet verecek bir 
programa sahip olmalıdır. 

Böyle bir fırkanın, ber ileri 
ye geri hareketi kılıçla yapan bir 
memlekette fikirlere yeni cere· 
yanlar vermesi için kimbilir ne 
kadar •zaman ister. Bunu da 
bilirorum. Fakat başka ne çare 
fltu1 

ılw6Jlellirthiyetp 

Şarkın havası bulamkbr. U
mumi seviye çok diiftiktür. Bu 
seviyeden fırlayıp sivrilecek bir 
iman iradesini herkese dinlete
bilir. 

Fakat tarihin durgunlqbğı 
böyle hareke~iz zamanlarda ha-
rikalar yaratacak insanların tah· 
siyet haline gelmesi pek kolay 
değildir. 

Bunu ancak hadiseler dopra
bilir. 

İşte azizim Refit, timdiki haJ. 
de o şarka mahsus derin tCYek· 
kül •e kanaatle bekletiyoruz. 

lstanbula gelmek niyetin yok 
galiba. 

Bana öyle geliyor ld bir g6n 
seni Sirkecide • karşılarsak yalnız 

görmiyeceğiz. 
Bana izahat ver kuzum. Sana 

ait haberleri başkalanndaıı öğ
renmek giran geliyor. 

Gözlerinden öperim Retit. 
Ahmet Rıfkı .. 

Paris bahçelerinde ilkbahar 
göründ6. · 

Llbewtburg, Tüileri ft niha-
,et 8olODJ& onnam bltla kq 

1( GöniJl ~,.,,: J 
Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Buraada M. M. Beye: 
Bahsettiğiniz kız size karşı 

likayt olmadığını anlatmıya ça
lışıyor. Fakat nedense siz buna 
anlamıyor göriinüyornnuz. Sizin 
bqkalarile münasebet teüniz
den titizlenen, görüşüp konUf" 
mak için vesile anyan bir kız, 
elbette size karşı lakayt sayıla
maz. Kitapta bulduğunuz mektu
ba gelince; bu mektubun size ait 
olmadığı anlaşılıyor. Kızlar biri
birlerine böyle ıeyler yazmayı 
pek severler. 

• Ankara A. S. Ş Y. M. Ş Beye: 
Bu meselenin en basit bil 

ıekli derhal işi resmiyete dök· 
mek, nişanlanmak hatta niklll 
kıymakbr. Madamki sevişiyoraa
nuz, madamki ailece münuebe-
tiniz maliimdur. O halde niçin 
qi resmiyete clakmiyonunuz? 

* Ş. Ş Hanıma: 

Benim anladığıma göre ba 
ıenç Iİ%İnle münasebette samimi 
değildir. İlk defa bafka bir mak
satla sizinle görüşmek istemif, 
sizin hatb hareketiniz onu suku
tu hayale uğratmışbr. Bu genel 
unutmıya çalışuıız. Kendisine ka
tiyen ehemmiyet vermeyiniz. ~ 
ziıı bir kabahatiniz yoktur. 

* Arıkara'da Edirneli Şerif Naci Ef.ye: 
Kannız evden kaçıp baıkala-

rına metres olduktan .sonra artık 
eve dönemez. Zaten dönmek için 
para isteyişi de gösteriyor ki, ka
dın evini aramıyor. Siz de bu 
kadınla arbk yaşayamaZ11mz. 

Mahkemeye müracaat edip vazi· 
yeti tespit ettiriniz ve bopmmL 

* Hicran Hanıma· 
insan hayaliİıdeki tipi bulama• 

dıkça sevemez. Şimdiye kadar 
sizi sevdiğini söyleyenlere k&l'fl 
lakayt kalışınızın sebebi budur. 

Tipinizi bulduğunuz gün seve
ceğinize emin olabilirsiniz. 

HANIMTEYZE 

dumanlı. Sıcak salonlarında, ,. .. 
ralb bariannda, tiyatrolarda, »
nemalarda kapah kalalı Parislilerl 
kafesten kaııatlanlDlf kutlu Kibl 
kırlara, toprağa ve günqe çekti. 

Pazar günleri Parisin biitiiD 
bahçeleri yeni bahar modalanma 
renk renk şekillerile dolup ta-
11yor. 

Ahmet Rqit ve nipnl181 Pa
riateki itlerini bitirmek için Uç 
aydanberi hararetle çahpyorlarda. 

Genç kız etüdleriDe devaa 
ediyor, Ahmet" Retit ıazete ve 
siyaai iljmlez mektebindeki maa
isinde batla ga)fttİDİ aarfecliyor
du. Gazetedeki vaziyeti ıittikçe 
kuvvetleniyordu. 

Ciddi ve muntazam çalışma11 

bu 1ıenç Türke karşı bütün ıa
zete erkimnın sevgisini arttırı
yordu. 

Şimdi siyasi ilimler mektebi 
için Boğazlar meselesine ait bir 
these hazırlayordu. 

İki genç, sakin. fakat daima 
artan bir sevgi ile bağlanmışlardı. 
Gretta muhakemeli bir kızdı. 
Girdiği bayatın müntehasım ka.
ramış gibi Ahmet Reşidin mesai
sinde kendisine bir yer ayırmlfb. 

Kalem ve fırça JUYaD• 2el-
mifti. 



Esrarengiz 
iki Yolcu 

Amerikadan Londraya sefer 

tl as lt.ga isimli bir ln(illz b O yapan G. Rose 

noaantla gemiai Atlu Ok
rlarıldı lor yanosunda bir sal 

üzerinde otuz uattenberi kalmıı 
ve &ilim haline gelmit iki ara• 
renp ve garip yolcuyu kurtar
mqtır. Y olculann kurtanlınam. 
tamamen tesadüfi olmuftur. Çln
ktl G. Roae gemisi sabahın ye
disinde ıeyrederken ..ı üstlbıde
ki yolculann feryat ettikleri du
yulmuftur. Halbuki Atlas Okya
n01Unda, rüzgar ve g6rültil ara
lllllcla, sea g(irültüsnnü duymak 
bir miihim meseledir. 

Kurtanlan iki yolcudan biri 
brezilyah. diğeri de bir Kanada· 
hdır. BuDlar, her aedeme Alman
yadan Amerikaya ,ttmiye karar 
vermif, bunun için gizlice bir 
Alınan •apunma binmişlerclir. 
Fakat yan yolda meydana çak· 
mqlardır. Bunun &zerine, Alman 
vapuru telsizle Amerikadan Al
manyaya giden en yakın Alman 
va_purunu çağmnıf, kaçak yolcu
lan ona teslim etmiştir. Fakat 
Brezilyah ile arkadatı Kanadah 
Almanyaya dönmektense gecele
JİD tedarik ettikleri bir sal ile 
denize açılmayı tercih etmişler
dir. Fırari yolcular kurtanldıklan 
zaman, tamam otuz saattenberi 
deniz llzerinde bulunuyorlardı. 

lngiiiz zabıtasına teslim edilen 
yolculann hhiyeti tahkik edil
miye bqlanmlf iaede pmcliye 
kadar bir netice elde edileme
miftir. Her ikisi de son derece 
e•arenglz g6.r6nüyorlar. .. 

Bir middettenberi Alman 
zabıta11 tuhaf tabiath bir 

ı
~•lalc Ke• berber kaHuuu 

anyor, fakat ba
Berhr lamıyoı d u. Bu 

adaDUn ismi Handeıwn'dir. Ber
ier kaHası Haııdenen, trq ettiji 
mlfterilerinden bazitaniun blak· 
lanm kesmek tibi k6t8 bir huy 
.alu1ii idi. Çok defa: kazaya at
fohman kulak kesme vak' alann
.tan aonra Handenen'in firar 
ettiil ,ar&1ayordu. Ç&nldl keaİfİD 
.-U banua bir kaza eeeri oı.
_,..tuu ,a.terircli. Zira kesi
len kulak ya clibindea koj>anhr. 
,aı..t ya"8• u~. Kalfa 
Handene11 keatiii lmlalrbiri iapir
toht ltir lanücmın içbitt koyarak 
orada muhaliia Merdi. Bu ka
Ydbilann ~ki Hu
denenhı mabaeh ....... Mte-* 
ket etti;ini isbat eylemiştir. Za
l;lta ~tarafından yakalandıktan 
IOlll'a, Handenen dlr&mlerial 
itiNf etmit ve mtlfterilerini 
ini ederken, çok defa, muka
wmet edilmez bir bnetln 
.,kile trq ettiği adallilarm im-
lama ııe.tijbü dylemiftil'. Han
latı de~ bmarbaneye yahnl-

••fhr· ..,, 

Yugoalavyamn Banjal6ka ka
aabumda gllzel bir laz 

__ A,_,k--. y&z&nden kalib bir 
.a1c·a otmUfbu'. Bu 

Relca6eti kasabada iki de-
libnlı genç bir kızı lftiyorlardı. 
Nilaayet bir tanesi, kmn kalbini 
elde etmiye muvaffak olmut ve 
aipnlanmaftı. Bunu gören abat 
tlelikanht rakibini düello davet 
ellDiftir. \ 

.bd taraf, ~laNia da 
~e bir IMJ~ .,.... 
_,. v.• ~ Wr ·••N~/, 

«• 
eVkl• Konga~a Bir 

Yat Ehemmiyet Kazanıyor B~skUvi w 

Pıgangoculugu 

1 • ı• v · F o d 1 d y ı Buıllnlerde Konyada biskDvlt 
ngı iZ e ransız r U arın a apı an piyangocuıutu ayıe bir raibet 

sörmilft6r ki adeta bir adp 

Tecrübelerden Eyi Neticeler Alındı ~ =.. ~ !:.!: 
kapbnyorlar. itin en tuhaf noktam 
bu apkglz teyyar abcılar kendf. 
lerinden iç bq arkadq edin
miflerdir. Bunlara bialdmtlenlen 
pkaa bot ikramiye kartlarıu 
plonlf pbi kıymetli ikrami,.ı.
den veriyorlar. Soma bir taraftan 
geri alıyorlar. Bunu giren ahali 
bize de çıkacak diye elindeki 
paralan kapbnyorlar. Bunun 
&nlae seçilemez mi? 

ErulclJde Denize Glr•k Yasık 
Bir Wtadaaber\ Erenkly .. 

hillerinde laalkm deniz bllll)'OIU 
almaalDI polisler men ediyorlar. 

Okaclar ki polia efendiler mü• 
bim bir YUife abmtlar sibi açık
ta denize penleri menetmek 
için sabahtan alrpma kadar a
hil boyund• adeta nlbet bekli• 
yorlar. 

Sonra polia dencliler haDon 
deniz kenarmclaki elbiselerini 
alarak karakola pmeleri ve ... 
km mayo De karakola gelmele
rini icbar etmeleri ne derecede 
dotıııdur. 

Vali ve folia mlcl&r8 beyle
rin nazan dikkatlerini eelbetme
nizi rica e~erim. 

Enmköy Kokarpmar çamlı Jı:ötk 
· tffet 

Sirkeeiie Orhuiyı Caddasimlek' 
OtobDsler 

Sirkecide Orlumiya addı .. 
de Edirae-1.tanbul hattına ifllJea 
otobllleria aabahlan mt .,._ 
ltiHrea alrllt8leri ip.de ... 
hyona " akt•• lwi ldiraedea 
gelen otob&alerin caclcle Wlade 
durarak yolculan indirmeli W,.. 
çok kalababklar meydana reliJor 
kapılDIZın lnlbıde akşamları 
duran çoc:uldanauz için dalma 
bir tehlike oluyor. L6tfen imla.: 
W kaymabmlıfıma llUMI 6"' 
katini celbetmealzl rica ...... 
fleadim. 

SilkMWe Orııam,. ..weliJMle lf 
No hanede Baydar 

1 • 



Ver efendi 
• vsm 

At Yarışları 

r 

1 Tenis Maçları 
Yarın o··n 

Sonu cu 
Neticelenignr 

Oş Su Yapıldı Tokatlıyan ' turnuvası tenis 
maçlarına dün de kalabalık bir 
seyirci kütlesi önünde devam 

Gelecek Hafta Da Vilayet Tarafından ediım~tir. 
• Dünkü müsabakalarda şu ne-

HUSUSİ Bir Koşu Tertip Edılecek ticeler alınmıştır: 
Suat iyi bir oyun ile Mehmet 

Dünkü yarışlardan iki enstantane 

Veliefendi çayırmda . birkaç 
haftadanberi devam eden at ya
rışlarının sonuncusu; dün bUyilk 
bir meraklı ve eeyirci huzurunda 
yapıldı. Beş yarıştan ibaret olan 
koşuya saat tam 15 te başlandı 

ve neticeler şöyle oldu: 

birinci, Ahmet Efrnin 2 numa

ralı (Tayyar) ı ikinc, Tevfik Be
yin 1 numaralı (Sada) sı llçüncll 
geldiler. 

Gelecek Haftaki Yarış 
Haber verildiğine göre gele

cek cuma gUnü vilayet tarafın

dan ve bir defaya mahsus olmak 
Uzere bir at yarışı tertip edilmiş-

tir. Dolgun bir programa sahip 
olan bu koşunun mükemmel ola
cağı ve rağbet kazanacağı bek
leniyor. 

ı A ::ı::::::::::: ::a::z::w_ -C 

Karakaşa galip gelmiş, Şirinyan -
Trebugof maçında Şiriu'yan ka
zanmış, tek hanımlarda da Mat
mazel Grodeski Matmazel Acem
yanı mağlup etmiştir, 

Çift erkeklerde Şirinyan .. Ka
rakaş çifti Davit - Trebugof çif
tine galip gelmiı, Suat - Şodvar 
takımı Bins - F ovet takımını 
yenmiştir. 

Muhtelit takımlarda da Mat-
mazel Kuming • Şirinyan takımı 
Mehmet Karakaş - Matmazel 
Grodeski çiftini yenmiş, çift ha-
nımlarda ise Matmazel Grodeski
Matmazel Kuming takımı Mat
mazel Salen - Matmazel Savos 
çiftine galip gelmiştir. 

Yarm son müsabakalar yapı· 

lacaktır. 

Niğdeliler Galip Geldi 
Niğde, (Husuıi) - Kayseri ve 

Niğde Halkevi sporcuları arasın
da yapılan futbol maçında 1 - 3 
ile Niğde ıporcuları galip gel
mişlerdir. 

' Fener bahçe Mağlup 
Eskişehir, (Hususi) - Bugün 

F enerbahçe - Eskişehir muhtelit 
futbol maçında Fenerliler 2 - O 
mağlup olmuşlardır. 

J 

Spor Nazariyeleri Karşısında .. 
-- - -- -- --

G .. eşt az Yan a 
Sporcularııl Aleyhine 

- -- -_ __..,... -

• 1r 
Bu Yeni 

Arasında 
Fakat 
Kadınlar 

Sporun moda üzerinde bü
yük tesir yapbğı malumdur. Mo
daya ait birçok şeylerde olduğu 
gibi, plajlarda yanmak huıusunda 
da on sözü ıporcuların ıöyliye
ceği zannedilmektedir. 

Amerikan ıporcu kızlarından 
bir kısmının son aylarda garip 
bir şekilde plajlarda gezinmiye 
başladıkları nazarı dikkati cel
betmiştir. Yüzlerini ince bir alçı 
tabakasile sıvayıp, burunlarına 

beyaz siperlikler takarak ahile 

çıkan ıporcu Amerik lı kızları 
merakla ıeyreden diğer banyo-

Fikir En Ziyade 
Rağbet Kazandı 

cular işin esasını ODJ".adan öğ

renmişlerdir. 

Birinci koşu: üç yaşındaki yer· 
ll yarım kan lngiliz erkek ve dişi 
taylara mahsus olan bu koşunun 
ikramiyesi 225 lira idi ve birin
ciye 150, ikinciye 55, üçüncüye 
20 lira verilecekti. Yarışa 9 hay
van girdi ve Lutfi Beyin (Can
kız) ı birinci, Rüstem Beyin (No
na) sı ikinci, yine Rüstem Beyin 
(Suha) sı üçüncü geldiler. Me-. 
ıafe 1400 idi. ·ye Yelken Birincilik eri 

Amerikan por antrenörlerinin 
iki enelik tetkikatı neticesinde, 
ortaya çıkmış bazı idman naza
riyeleri arasında, fazla yanmanın 
sporculuğa mUZlr olduğu da söy
lenmektedir. Alıştırmak suretile 
günde bir saatten fazla kızgın 
güneşte kalan sporcuların formla
rından kaybettikleri beJJi olalı

danberi, Amerikan kızlan az 
yanmak heve ine düşmüşlerdir. 

Günde bir saat yanmakla her 
tarafını bakır gibi bir renkte kı
zartmak kabil olmadığı da anla
şıldığı için genç kızlar yarım kı
zarmaktansa beyaz kalmayı ter
cih etmişlerdir. 

-ikinci koşu: Üç ve daha yu
karı yaştaki halis kan İng!liz jlt 
ve kısraklsra mahsus olan bu 
koşunun ikramiyeıi 550 lira idi. 

. 'd zmr e Yapılan Kotra Yarışları 

Bu spor nazariyesi yavaş ya
vaı şeklini değiştirerek; yüzleriıı 
beyaz, vücutların yanık olmasını 
moda haline getirmiştir. Yalnız 
vücutlann kızarmasını istiyenler, 
yeni modaya uymak İçin bir çar 
bulmu~lardır. O çare de, resimde 
görUldüğü veçhile, güneş banyo
suna çıkarken yüzün ve bumun 
ince bir lçı ile örtülmesidir. 

Neticede Prens Halim Beyin 
(Aknaton) u birinci, Akif Beyin 
( Bekir ) ı ikinci, Hasan Ef. nin 
(Odapaşte) i üçünsli geldiler. 

Üçüncü koşu: Bu koşuya ikin
ci inönü koşusu namı verilmiş 
olup günün mühim ve beyecanb 
bir yarışı oldu. 

Sekiz hayvanın iştirak ettiği 
bu koşuda binicisinin güzel ve ma
hir idaresile lsmail Hakkı Beyin 
(Çelenk) i birinci, M. Viladimirin 
(Oragan) ı ikinci ve Celal Beyin 
(Özge) si üçüncü geldiler. Mesa
fe 1000 metre idi. 

Dördüncü koşu: (Uzun çayır 

koşusu) namı verilen bu k.oşunu.n 
mesafesi 2600 metre idi. lkramı
ai 600 lira. birinciye 525 lira ile bu 
yarışa giren hayvanların duhuliye 
ücretleri ikinciye 55, üçüncüye 
20 lira verilecekti. 

Koşuya 5 hayvan girdi. Emir 
Salih Ef. nin (Bozkurt) u birinci, 
yine (Emir Salih Ef. nin (Klas) ı 
ikinci ve Hamit Ali Beyin (Sel
ten) i üçüncü oldular. 

Beşinci koşu: Bu son koşunun 
mesafesi 2800 metre ve ikrami-
yesi 300 lira idi. Birinc\ye 200, 
ikinciye 75, üçUncUye 25 lira ve-
rilecekti. Dörl yaşındaki hayvan
lar 58 ve beş ile beşten yukarı 
olanlar 60 kilo taşıyacaklardı. 

Y arışn 6 hayvan girdi. · Kemal 
Ef. nin 5 numaralı ( Aldevriş ~ i 
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Uyandırdı 
fzmir, ( Hususi ) - Türkiye 

yelken birincilikleri için ıehrimiz· 
de yapılan yarışlar çok derin bir 
alaka ile karşılandi. Yarışlara 
çarşamba günü Karşıyaka koyun
da başlandı. Oldukça kalabalık 
bir seyir · kütlesi kotraların dur
gun su üstünde uçuşlarını heye· 
can içinde seyretti. Seyirciler 
arasında Vali Kazım Paşa, Fırka 
idare Heyeti Reisi Hacim Mu
hiddin ve Belediye Reisi doktor 
Behçet Salih Beyler de vardı. 

Bugünkü yarışlar yedi millik 
mesafede iki tur Uz erine yapıldı. 
Neticede birinciliği İstanbul mın
takasmdan Demir Turgut Bey, 
ikinciliği de Şeref Bey kazandı
lar. Bu yarışlarda üçüncUlüğü de 
İzmir mıntakasından Refik Bey 
elde etti. 

Bu yarışlara gösterilen rağbet 
karşısında spor idarecileri önü
müzdeki seneler için şimdiden 
dolgun bir çalışma programı ha
zırlamak lüzumunu hissetmişlerdir. 

Filhakika İzmirde deniz ve 
ıu sporları üzerinde fazla çalış
mak zarureti kendini göstermiştir. 

· Bu spor şube i bugUne kadar 
' ihma; ~tlJlmiş fİbidir. Mıntaka reisi 

vali Kazım Pş. da İzmir sporcuları
nın deniz ve su sporlarile f8%la uğ
raşmaları lôızm geldiği kanaatini 
izhar etmiştir. 

Memnuniyetle öğrenildiğine 
göre önümüzdeki mevsimde 
lzmir sporcularının deniz- apor
larile de çok yakandan uğraoma
ları temin edilecek, kendilerine 
bu hu.susta icap edm kolaylıkla.-

( 
ıösterilecektir. 

Hatta gelecek sene yapılacak 
olan türkiye birincilik müsaba
larına lzmirlilerin geniş mikyasta 
iştirak etmeleri ve şampiyonluk 

kazanmaları yolunda esaslı te
kilde çalışılacaktır. 

Mıntaka heyeti kısa bir müd
det sonra teknik esasları hazırla
maya başlıyacak, tam mevsınu 
ge_lince de bu progrnmm tatbikı 
için harekete geçecektir. 

Bandırmada Denizcilik 

Bandırma( Hususi )- Denizci
lik Federasyonu gelecek sene 
denizcilil< fıta yarışlarına iştirak 
etmek üzere bu sene Avnıpadan 
son sistem ve ~ltı yüz ellişer 
lira kıymetinde dört tane fıta 
getirtmiş \le bunları lstanbul, İz
mir, Kocaeli ve Bandırma gibi 
mühim mmtakalara hediye et
miştir. 

Birkaç güne kadar İstanbul-
. dan antrenör gelerek on beş gUn 
kadar Bandırmada kalacak ve 
yeni gelen fıtanın ne şekilde kul
lanılacağı hakkında Bandırma 
gençliğine baD malumat verdik
ten sonra lzmire reçecektir. 

Amerikalı ve Avrupalı gaı.e
teciler, plajlarda yüzleri ve bu
runları alçılanmış kızlarm çoğ 1-
dığını görerek, gelecek sene, sa .. 
hillerde alçı peçelerle yüzleri ka
panmış kadınlardan başka bir 
şey görülemiyeceğini yazıyorlar. 

Her şeyde olduğu gibi, bu 
yanıktık modasında da, sporcu• 
lar son sözü söyliyecek vaziyete. 
gelmişlerdir. 

Bu moda yaz mevsiminin son
lanna doğru çıktığı için henüı. 
bu sene tamamile teammüm ede
meden gelecek seneye kala
caktır. 

Bakalım gelecek sene bizim 
plajlarda da alçı peçeler takmış 
kadınlar görecek miyiz? .• 

Ç.,ankırı 'da 
Futbol 

Çankırı, (Hususi) - Şehrimiz
de bulunan Altmordu sporculnrile 
Çankırı Spor kulübü nrasınd 
yapılan futbol maçında Altmordu 
ınfıra karşı be'li IBY• ile galip 
gelmiştir. 
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Kurt Reyhanın üzerinde iler· 
leyerek kardeşinden birkaÇ'- arşın 
uzakta durdu. Seyredenler iki 
kardeşi alkışlarlarken Kurt atını 
rk ayakları üzerine kaldırarak 

çevirdi ve geri döndü. Doğan da 
onu takip etti. 

Kurt memnundu: 
- I" ardeşim! Bunlardan daha 

asil t, yeryüzünde bulunmaz. 
Y nn akşam muvaffak olacağım 
in nıyorum. 

- Ben de şüphe ebniyorum. 
F kat dikkat et. Çünkü Zaloğlu 
yeis i indedir. Kendisi mükemmel 
bir ksvg adır. Sonra onun kar 
ab da mükemmeli H tta bizim 
ati rımızd n daha ğır. Mü.bnreze 
yeri · c son derece tehlikeli! İki 
damı böyle bir yerde mübareze 

ettirmek cak Sinanın aklın 
gelebilecek bir şeytanettir. 

Kurt ce ap verdi : 
- Elimden geleni yapacağım. 

Muvaffak olmazsam, sıra senindir. 
Y a1nız bu herifin ikimizi de öl
dürmesini istemem! 

lki kardeş, kaleye dönmüşler, 
atlarını ahırlarına sokmuşlardı. 
Bahçeye çıkblar. Kadınlar, yine 
şuna buna kadehler sunuyorlardı. 
iki kardeş bunlara .. lakayt kalarak 
yavaş yavaş ilerlediler. Bir kimse· 
nin kendilerini tarassut etmemesine 
dikkat ederek uzun kayanın yo-
lunu tuttular. Kendilerini yapa
yalnız gördükten sonra tepedeki 
kapıya ilerlediler ve açtılar, 
mağaraya girdiler. Adım adım 
ylirüyerek ay ışığına Çlkblar ve 
oturdular. 

Çok geçmeden Doğan bir elin 
omuzuna dokunduğunu hissetti ve 
eli tuttu. 

Mesrure ile karşı karşıya idi. 
- Nasıl geldin Mesrure? 
- Gizli bir yoldan, bütün 

6midün bu yoldadır. Doğan Bey! 
Fazla konusmıya vaktim yokl 
Taşıd1ğın mukaddes yüzüğii bana 

\ ver ve derhal geri dönün. K~n
dinizi ve Gül Hanımı kurtarmak 
için elinizden geleni yapın! 

Doğan, elini zırhları arasından 

göğsüne soktu. Ve üstünde han
çer resmi bulunan yüzüğü çıka

rarak Mesnırcye uzattı. . 
- Demek ki ban itimat 

ediyorsun! Doğan Bey. 
- Tabii, Mesrure Hanım! Si-

ze itimnt ediyorum. Fakat sizin 
bizim için kendinizi bu kadar 
tehlikeye atmanızın sebebini an
lamıyorum. 

- Anlamıyor mısın! o halde 

Resim Tahlili Kuponu .......... ._.....~ 
TnlııRtiai?.ı öğrenmek istiyorsanız 

rt smıoizi 5 ndet kupoa ile birlikte 
gorııi ruıi:ı:. He:ıruiniz sırayn 
tiılııdır ve iade edılmcz. 

"bulur rlu!{U 
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ltesınin klişesi 30 kuru§luk 
pul mukabilinde gönd rilebilir. 

a 

anlatayım. Belki be~ bu macera· 
ya nefretim yüzünden girişiyorum. 
kimden mi nefret ediyorum? Şey
hülcebelden. çünkü Şeyhülcebel 
insanlara sevgi ile hnkim ola
mıyor, Belki de ben bir az vahşi 
kanlı olduğum için hayatımı teh· 
likeye koymek istiyorum. Tehli
keyi atlatmak tn, tehlikeye düş· 
mek te benim için birdir. Belki 
d beni dişi arslandan kurtar
dığımı için izinle birleşiyorum. 
Fakat Doğan Bey, siz neden be
nimle yani Şeyhülcebelin bu hakir , 
casusu ile bu kadar alakadar 
oluyorsunuz?! Ben sizin memle
ketiıiize düşsem, belki de beni 
p rça parçıı edersiniz. Bununl 
beraber bu yolu tutuyorum, ni
çin mi? 

Mesrure durdu. Göğsii kaba
np boşalıyor, gözleri parlıyordu. 
Bu kadının arengiz hali kat
kat artmakta idi. 

Doğan kalb:nin çarptığını, 
kanlarının kaynadığını hissetti. 
Fakat bir şey demeden Kurt 
atıldı: 

- Hanım! dedi, demin bize 
vaktimizin söz söylemiye müsait 
olmadığını söylmiştiniz. Li'ıtfen 
ne yapacağımıZl söyleyiniz! 

Mesrure sakin1eşmi~. Anlat
mıya başladı: 

- Yapacağınız şudur. Yann 
gece bu vakit Znloğlu ile dövü
şeceksiniz. Bütün şehir halkı burr 
dan bahsediyor ve bu mübareze
yi seyretmek istiyor. Cebel şeyhi 
de halkın bu temaşadan mahrum 
kalmaması fikrindedir. Zaloğlunun 
korkak ve alçak bir adam oldu
ğuna kaniim. F kat bıina rağmen 
belki...de muvaffak olamazs nız. 
Çünkti bu iş, yalnız cesaret 
işi değildir. Hüner işidir. Kılıç 
kullanın işidir. Muvaffak olma· 
dığınız takdird Doğan Bey bu 
adnmln döğiişecek, onun da ne 
yapacağını bir kimse bilemez. 
ikiniz de muvaffak olmıyacak olur
sanız Gül Hanımı, Sultan Snla
haddine iletmek için elimden ge
leni yapacnğıml Bu yolda muvaf
fak olamazsam onun esaretten 
kurtulmasını temin edeceğim. 
İcap ederse onu kendi elimle 
öldüreceğim! 

Kurt rica etti: 
- Bunu yapacağın yemin et! 
- Yemin ediyorum. 
- O halde yann Zaloğlu ile 

tasasız karşılaşacağım! 

Mesrure devam etti: 

- Kurt Bey yartıı muvaffak 
olduktan sonra ikiniz de, yahut 
bayatta kalan biriniz, vak'ayı 

mütealap, durup dinlenmeden, 
kalenin ahır kapı ına dönün. Sizin 
atlanmza hiçbir at yetişemez. 
ahır kapısına vardıktan sonra bir 
lahza geçirmeden, buraya doğru 
hareket edin. Döndüğünüz sırada 

bahçede bir kimse bulunmıyacak. 
çünkü herkes mübarezeyi seyret
mek için toplanmış olacak Kor-. 
kulacak bir tek şey var. Bu ka
pı ..ın öniine muhafız 8ikmeJer·. 
Çünkü sultan cebele harp ilan 
etmiş bulunuyor. Bu şerait tnh
bnda bu kapıyı muhafızsız tut
m k doğru . olmaz. Burada muba-

' ac 
fız bulunduğunu görür görmez 
ouu bir and yok edinl Şayet 
Kurt Bey bir kazaya uğrarsa 
siz Doğan Bey, ayni şekilde 
hareket edin, fakat sizin bu kapıyı 
açmak için anahtanmz k. O 
halde şu anahtarı Blıruı ve onu 
kullanınız 1 

Doğan anııhtan nldı, Mesrure 
devam etti: 

- Buray rdıktan ve kapı· 
yı açtıktan onra içeriye atlan .. 
nızla birlikte girin. Kapıyı kilit• 
leyip sürmeleyin r Sonra bekleyin 
Ben Gül Hanımı p buraya ge .. 
tireceğim. Şayet gfuı doğuncıy 

kadar gelemezsek bir k ı.aya uğ
radığımızı nl yın ve hemen bu· 
radan ayrılıp Sultan Salihaddine 
iltica edin. Ona bu yolu gösterin. 
Sultan, bu yolu bulursa, Sinandan 
kolay)ıkl intikam labilir. F kat 
elimden geleni yapmak hususunda 
hiçbir fedakirhktan çekinmedi
ğime, muvaffak olmamak takdi .. 
rinde en korkunç ölüme maruz 
kalacağıma emin olun 1 Plan 
budur. Artık ayrılabiliriz. 

iki kardeş Mesrureye: 
- Allaha marladıkl diyerek 

döndüler. Birk ç. dım atblar. 
Doğan yüzünü çevirerek baktı. 

( Arkası var ) 

ee arsı 
• 

iki Yolcu 
Kanıgonu Soyuldu 

( Bnşt rafı 1 inci sayfad ) 

olmadığından bu emre boyun 
eğememişlerdir. Ancak üçüncü bir 
emir üzerine, şoför yolculardan 
birer miktar p ra toplıynrak hay
dutlara teslim etmiştir. 

işte bu sırada ikinci bir kam
yon hadise mahalline gelmiştir. 
Bu kamyon tireye ait ve 69 nu
maralı idi. Kamyonda 7 yolcu 
v rdı. 

Ayni muamele ikinci kamyo
na da yapılmış ve yolcuların pa
ral n gasbedilmiştir. 

Fakat haydutlar aldıkları pa· 
ranın zlığından şikayet ederek 
şoför Ahmet Efendiyi tazyik et
meye başlamışlardır. Kurnaz şo
för mal sahibi olm dığını, mal 
sahibi kadri Efendide para bu
lunduğunu söylem· tir. 

Bütün r~tırmaya rağmen 

Kadri Efendi bulunamamış, ya
kalanacaklannı nlayan haydut
lar derhal fırnr etmişlerdir. 

48 numnralı kamyond lırenin 
m nif atura tlicc rlanndan Lızar 
Efendi lzınirin tanınmış arrafla
rınd o A vram Koh en Efendi de 
vardı. Zabıt derhal t kib t 
çıkmıştır. 
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Zehirli Gazlere Karşı Tedbır 

sta b 1. Muhtelif Yer-
e ahzen apılıyor 

G çenlcrd Şehrimizde Yapılan Sani Sia Tecrübesi 

( Baştarafı 1 inci ayfada ) 
pılması lazımgelen esaslar tam • 
men tesbit olunmuştur. Bu suretle 
belediyelere, müst kbel bir harp
te halla zehirli gazlerin tesirin
den kurtarmak için daha bugün
den mühim v zifeler. verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, hallan 
gaz maskeleri ile teçhiz edilmesi 
belediye hudutlan dahilinde bn
yük mahzenler vtıcude getirilmesi, 
bu mahzenlerin ne ekilde yapıl
ması lizımgeldiği, halkın zehirli 
gazlara dair sık sık konferansl r 
verilmek uretile tenvir edilmesi, 
gaz maskelerinin kullanılması, bu 
hususta tecrübeler yapılması hak
kınd talimatnamede tavsiyeler 
vardır. İstanbul belediyesi bu ta
limatnameyi belediye dairelerine 
ve kaymakamlıklara tebliğ ebniş-
tir. Verilen malumata göre bele
diye daireleri bu tıllimatname
deki tavsiyeleri yerine getirmek 
iç.in bütçedeki imkan nisbetinde 
u günlerde faaliyete geçecekler-

dir. lstanbul Belediyesi ilk iş ola
rak şehrin muhtelif mıntakaların-
da sığınma mahzenleri vücude 
getirmiye karar vermiştir. 

Bu mahzenler o mıntakadaki 
bütün halkı kolaylıkla alabilecek 
şekil ve büyüklükte olacaktır. 

Fakat bunun için bütçenin müsait 
vaziyette olmasına ihtiyaç hisse
dilmektedir. Bu arada bütün hal
lan gaz maskeleri tedarik etmesi 
işine de ehemmiyet verilecek, bu 
hususta çnlışılacakbr. 

Belediye rei mu vini Hamit 
Bey bir muharririmize f11 maJQ .. 
mab vermiştir: 

"-Müst kbel bir harpte tay
y relerden ablacak zehirli gazlara 
karşı şimdiden korumu tedbirleri 
nlınması ve bu cOmleden olarak 
halk için sığmm m hzenleri vil
cude getirilmesi hnkkında g6n
derilen talimatnameyi bütün be-
lediye dairelerine bildirdiıf. Bu 
hususta her belediye dairesi kendi 
mıntakası dahilinde tetkikat yap
maktadır. 

·Bütçenin müsaadesi nisbetinde 
şehir dahilinde münasip gÖrülen 
yerlerde sığınma mahzenleri yap
bracağız. ,, 

Vali muavini Ali Rıza 8. de 
şunlnn söylemiştir: 

" - Bu hususta aldığımız em-
ri belediyelere tamim ettik. Büt
çelerinde imkan olduğu nispette 
bu işi tahakkuk ertirmiye çab-
acaklardı. Fakat halk ta gaz 

maskeleri piyasaya . çıktığı tak
dirde birer tane edinmiye çalış• ' 
malıdır.,, 

Ankara Postası 
( Başt rafı l inci anyfada ) 

çocuklanna ders göstermektedir. 
Bu devre zarfında kadın muallim 
adedi iki mislinden fazlaya çık
mıştır. 

Mektep adedine gelince; 924 
senesinde Türkiyede ilk, orta ve 
yüksek olmak üzere 6000 kadar 
mektep vardı. Bu miktar çoğala · 
çoğala 931 senesinde 7000 .ade
dine çıkh. Fakat on iki sene 
zarfında mektep adedinde büyük 
bir fazlalık görüldü. Öyle tahmin 
ediliyor ki yeni ders senesinde 
Türkiyede 8000 den fazla mek-
tepte okuma ve okutme f anliyeti 
gösterilecektir. 

T alebeJdedine nit rakamlar da 
şöytedir: 924 senesinde ilk, orta 
ve ~ üksek mekteplere devam 
eden Türk çocuklarının adedi 
416,629 idi. 931 senesine gelinciye 
kadar bu adef tamam 100,000 
k dar yükseldi ve 931 yılının 
sonunda taleb~ adedi 534,595 
oldu. Geçen en bu miktar 
biraz d ha arttı ve 600,000 ade
dine yaklaştı. Bu sene ise 
talebe adedi dab geniş mikyasta 
rtacak ve tahminlere göre 

800,000 kadar gencin talebelik 
yaptığı görülecektir. Bu arada 
şayanı dikkat görülen bir vaziyet 
vardır: Lise ve Ortamekteplere 
devam eden erkek talebe ade
dinde bu fazlalık pek azdır. Fa
kat buna mukabil kız talebe 
adedi çok yükseltl!ıştır. Çünkü 
924 yılında Lise ve OrtaJllektep
lere 3000 kadar genç kız devam 
ederken 931 enesinde bu mik
tar üç misli fazla.sile 9000 ade-

dine yilkselmiştir. Son iki sene 
zarfında ise kız talebe adedinde 
bir miktar daha yükseklik milşa• 
hede edilmiştir. 

Halkın okutulması faaliyetine 
gelince; harf inkılabından onra 
Millet mekteplerinde girişilen 
okuma ve okutma faaliyeti neti
cesinde geçen 932 senesi niha
yetine kadar tamam 1,800,000 
kişiye okuma öğretilmiştir. Bu 
miktarın üçte birini kadınlar teş
kil etmektedir. 

Yeni ders senesine gelince; 
933-934 ders yılında, yani bu 
sene birçok kasabalarda yeni 
Ortamektcplcr açılacaktır. Bun
ların muallim kadroları da t spit 
edilmiştir. 

Şunu söyliyeyim ki talebe ve 
mektep miktarı lstanbulda, diğer 
vilavetJere nisbetle daha fazla 
art~ışhr. Maarif vekaletine gelen 
haberle~ göre lstanbuldaki ilk 
mekteplerde geçen sene 54 bin 
talebe vardı. Bu miktarın bu se
ne 60000 kadar olması muhtemel 
görülüyor. Çünkü geçen sene t • 
tanbul ilk mekteplerinin ilk sınıf
larına yazmak llzere 10 bin tale
be müracaat etmiştir. Bu sene 
ise tahsil çağına giren 15 bin 
kadar çocuğun ilk mekteplere 
müracaat edeceği tahmin ediliyor. 

lzmir vilayetinde de bu saha
da bariz bir fazlalık vardır. 
Bilhassa bu vilayetimizde köy 
çocuklannın okutulmasına f zla 
ehemmiyet verilmektedir. 

Bu ders yılında lzmirde e ki
lerine ilaveten 200 kadar k6yd 
yeni mekt.epler çılmış olacaktır. 

•• 
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~======~Ziya Şakir<===========================" 

Hep Bir Ağızdan Gürültü Y apblar, Za
bitler Koştular, Rumları Dağıthlar 
Ağustos ayının aonlarma d<>ğ

nı Selinikte mllbim bir hadise 
olmuş, Rumların Bulgarlara karşı 
olan noktainazanm tamamen or· 
taya koymuştu. 

Vak'a, fU suretle cereyan et
mişti. Bulgaristandan dört yüz 
kişilik bir ziyaretçi kafilesi gele
cekti. Cemiyet ve Belediye büyük 
hazırlıklar yapmış, Bulgar misa
firler, büyük bir muhabbetle 
k8J'flhrnm11h. Cemiyet namına 
Cavit Bey, Bulgarlar namına da 
Besarya Ef. nutukla ftl'mİfler; 
yine Bulgarlardan Simon Radef, 
istinaf ml\ddei umumi muavinle
rinden Pançe Doref, Türklerden 
Rıza Tevfik, Musemerden Se
moiJ Levi ve Nesim Ruao Efen-

. di ve Beyler bulgarca, türkçe, 
fı.ansızca hitabelerle milletler 
arasındaki dostluğu teyit edecek 
mahiyette aö:ı.ler saylemişlerdi .• 
Merasim bittikten sonra Bulgar 

misafirler şehre dağılmış; fakat 
oturacak ne bir tek kahye ve 
ne de gazino bulamamışlardı. 
Çünkü kahve ve gazinolarda 
çalıpn Rum garsonlar, Bulgar
lara hizmet etmemek için grev 
yapmışlar birçok gazino ve bira
hane sahipleri de dükkanlannı 

temamen kapamışlardı. Misafir
lere karşı yapılan bu muamele
den mütehassis ve müteessir 
olan Türk ve Musevi gençleri 
derhal İf başına geçmişler •• 
birer garson önlüğü taka
rak Bey82.lnıle bahçesinde iki 
srün iki g«e garsonluk etmit
lerdi... Rumlar, bununla da kal
madılar, misafirlere karp cemiyeti 
kilçük dtişürmek için bir manevra 
yapblar. 

Bulgarların geldiğinin ikinci 
günü (Viladeti hümayun) a tesa
düf ediyordu. Giıya, o geceye 
mahsus olmak üz.ere Rumlann 
işleri başına gelmeleri için cemi
yet tarafından rica edildiğine 
dair duvarlara yaftalar yapıştı
nldı. Halbuki cemiyet namına 
bunlara hiçbir müracaatta bulu
nulmamıştı... Rumların Hürriyet 
meydanındaki gazino ve biraha
neleri kimilen kapanmıştı. Bura
lara gitmeyi itiyat etmiş olanlar, 
ortada kalmışlardı. Mişon Varsa
no isminde bir Musevi, bundan 
istifade ederek beş on para kazan
mak istedi. Hürriyet kulübü albn
daki boş kahvehaneyi açarak 
birkaç fıçı bira getirtti. Fakat 
vaz~yeti uzaktan tetkik eden ve 
bıyık altında gülen Rumlar, 
Kristal kahvesinde çalışan iki 
Rum garsonu Mişon Varsano'nun 
açtığı diikkana gönderdijer. Bira 
fıçılannı devirttiler. Camlan, çer
çeveleri kırdınp indirttiler. Orada 
bulunan bir jandarma zabiti işe 
müdahale etti. Garsonlardan 
birini tutarak karakola götürmek 
İstedi. Fakat garson bağırmıya 
başladı. Etraftaki Rumları, derhal 
başına topladı. Hep bir ağızdan 
gürültü yaptılar. Garsonu, jan
darma zabitinin elinden alarak 
kaçırtblar. O civarda bulunan 
zabitler koştular. Rumlan dağıt
talar, Kristal kahvesinin mabze-

T1'nawıtl• lcırollıjınr iliıe etlen, 
Ferdinand 

nine saklanan iki Rum garsonu 
çıkardılar. Gürültüye yetişen 
polislere teslim ederek karakola 
yolladılar. 

Bu mesele, halkın okadar 
nefret ve heyecanını tahrik etti 
ki; azkalsın, bütün Selinik Rum
ları fena bir akıbete sürüklene
cekti. 

İşte, iki milletin arasındaki 
bu münaferetten Cemiyet pek 
güzel istifade edebilir. Hiç ol
mazsa bir müddet, Abdülhamidin 
takip ettiği ( tazıya tut, tavşana 

kaç) siyasetini kullanarak a:ı 
zaman zarfında orduyu birhayli 
kuvvetlendirirdi. 

Fakat, Cemiyet bunu yapacak 
vaziyette değildi. Merkezi umumi
de ciddi iş)ew-le meJgul olanlar, 
ancak dahili va:ıiyetin ıslahı 

ile meşgul oluyorlar, Anadolunun 
bin bir yerinden gelen dedikodu 
telgraftan arasında boğuluyorlar .• 
işleri biraz daha avare olanlar 
ise; aziller, nasıplar, nümayişler, 

kulüp açmalar, teşkilat yapmalar
la uğraşıyorlardı. Osmanlı impa-

ratorluğunun mukadderatını der
uhte edenlerin dimağına tam 
manasile bir gaflet perdesi geril
miş .. Açıktan açığa cereyan eden 
hadisatı, göremiyecek dereceye 
gelmişlerdi. Van vilayetinin Ahlat 
kasasındaki Malmüdürünün, cemi
yete sadık olup olmadığını uzun 
uzadıya tetkik ve tahkik ile meşgul 
olanlar; Bulgaristan Prensi Ferdi-

' 
olmak üzere aynen dercediyoruz: 

( Tarafı Cfl'efi hazreti padişa
hilerinden hakkı senaveranemde 
ibraz buyurulan measiri celilei 
haynhahiden dolaJI zati bilma· 

yunlanna karp hissiyatı samimei 
aadakatkirane ve ihtiramab faika 
perverde ettiğim cihetle JUrasını 

:ıati hazreti şehriyarilerine iş' ar 
etmeyi vazifeden addeylerim ki: 
Devleti Aliye ile emaret beynin-

de bu ane degin suizan ve ademi 
emniyeti tevlit edip menafii 

mlttekabilemiz icabınca Devleti 
Aliye ile Bulgari.tan beynin· 
deki mOnasebab dostanenin tevıi 
Ye teşyidi emrinde birtakım me-

vani teşkil eyliyen esbabın sureti 
kat'iyede ref ve izalesini görmek, 
Bulgar kavminca şiddetle arzu 
edilmekte olduğundan, işbu ar-
zuyu kat'iye tebeiyetle Bulgaris

tanın tamamile müstakil bir kıra· 
liyet haline ifrağ olunduğunu ilin 
ettim. 

C ArkaSI nr) 

nandm alelacele Budapeşteye niçin 
gittiğini.. ve orada kendisine mun
tazır olan Avusturya İmperatoru 
tarafından, kırallara mahsus me
rasimle kabul edildikten sonra ; 
aralarında niçin hususi bir müla
kat cereyan ettiğini merak bile 
etmiyorlardı. 

Likin .. Sofyadan yıldız telgraf
hanesine çekilen bir telgraf, İs
tanbulda müthiş bir bomba gibi 
patlar patlamaz, herkesin aklı ba
şına geldi. 

5 Teşrinievvel 1908 tarih ve 
( F erdinant) imzasını taşıyan bu 
telgraf, ittihat ve terakki cemi
yetinin tarihinde ehemmiyeti 
haiz olduğu cihetle bir -.aika 

Sayfa. ' .::: , i , 

/ktısat Çarpışmaları 

Müthiş Bir Muharebe İçin 
Hazırlık Yapılıyor 

Japonya, Cenubi Amerikayı İstila 
Etmiye Karar Verdi 

Vcui .. ikgaata iatihNlal gopan 

logiliz aanayü ile Japon fab
rikalan arasında iktısadi ve müt
hiş bir harp başlamıı, sayılabilir. 
Harpten evvel birincilik Made in 
Germany markalı eşyada idi. Şim· 
di, Made in jopon damgalı eşya 

dünya piyasasını tutmak istidadım 
gösteriyor. Japonlar, logilterenin 
elinde bulunan cenubi Amerikaya 
karşa tiddetli bir iktısadi taarruz 
icrasına baıırlanmaktadırla1'. Bu
nun için bu piyasayı tetkik edip 
orada yerleşmek üz.ere ml\him 

modem 6lr Japon Jo6riwı 

bir murahhas heyeti g&ıdermek 
tize.re bulunuyorlar. Japonların bu 
hali, bilhassa İngilU pamuklu 
mensucat sanayiinin fiddetli ıiki
yetlerini mucip olmuftur. 

Bununla beraber ingilterenin, 
bu açıkgözlük karşısında bot 
durduğunu zannetmeyiniz. Müca
delede muvaffak çıkmak . için 
İngiliz iktısatçılan da timdiden 
hazırhklara girişmişlerdir. Her 
halde bu ikbsadi muharebe çok 
heyecanlı olacakbr. 

T~QKiYE 

ll"RAAT 
BANKA5ı 

.DARA . 
BiRiKTiREN 
QA~T-6Db:Q 
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Kara_ Cehennem 
Ne Mutlu 
Onlara BIKAYB 

Her Hakki Mabluzdur Bu Sütunda Hergün 

Fotini 

Bu genç adam, kimdi?. iman 
kudretinin, insan ciir' etinin en 
yüksek ntlmuneaini ghterirken 
en pervamz bir tebeuümle llİ
lea, en btlyiik tehlike ile mika
dele ederken bile alay •• taka 
eden bu epiz ve emaalaiz deli
knlı acaba hakikaten bir iman 
mı idi? Y okA; Barbanm aalat
bğa esatiri muallardaki kahra
manlardan birimi?. Ştipbesiz ki, 
o bu yalıda ya bir upk. ya bir 
seyis, ya bir bahçıvandı. Fakat 
ne olursa olsun, arhk onunla 
bir çab altında bulunmak.. Kim· 
bilir, belki de onun bir başka 
kahramanlığını gönniye yine bir 
fırsat bulmak, en tatlı ve en 
munis bir hayaldi. 

Cece olup ta efendisi geldiği 
zaman F otini bu hayaline bir az 
daha kuvvet verdi. 

ilk gördüğü gecedenberi tik
sindiği bu adamın, kalın ve siyah 
kaşları, sık ve aert sakalları, us
tura ile braş edildifi için bir 
mezar taşına benziy• batı, ve 
bilhassa fersiz ve bulanık göz· 
leri, sun 'i bir kuvvetle hareket 
ediyor gibi görünen çelimaiz vii
cudile, Doğanın kudret ve hq
met saçan varlığım kıyu ettiji 
zaman kalbinde yanan bir nok
tanın acısını hissetti. Derin derin 
içini çekerek: 

- Ah, onu bir kere daha 
ı5rıem. • 

Dedi. .. 
Aradan birkaç gün geçmişti .• 

Ne zamandanberi içinde yaşadığı 
bu loş oda evvelce ona bir zm
dan gibi gelirken; Doğan' ı gör
düğü gUndenberi her şey değif
miş, sanki bu odanın kasvetli 
köşelerinden bir ümit yıldızı be
lirmişti. 

Yalnızlıktan kurtulmak, her 
ne şekil ve surette oluna olsun, 
bir adamla karıı karşıya bulun
mak için, efendisinin gelmesini 
iple çekerken; şimdi yalnız kalmak 
istiyor .. Hayallerini daha kuvvetle 
yaşatmak, onlan dağıtmamak 
için insan ytizü görmekten çeki
niyordu .• Daima yatağınm üatlne 
boyluboyuna uzamyor.. Bapm, 
kilitlenmit avuçlarının aruma 
alıyor .• Gözlerini yumuyor •• Hulya 
ufuldarımn enginlerine dalarak 
mest ve mahmur saatler yqa
yordu .. 

Acaba, ( qk ) dedikleri bu 
mu idi?. Buna iyice Wlmiyorclu. 
Bütün hayabm aflar Ye oltalar 
ile ihtiyar bir balıkçının peripn 
çebreai arumda geçiren F otini, 
qkın tarifini hentlz kimseden 
ititmemİf; qkın bulıran ve he
yecanlanna tutulan bir kimseyi 
ıörmemifti. 

Vakıa efendisi, her gelişinde 
ona kalbinden, kalbinin ıstırap 
ye elemlerinden bahsediyor. Git-
tikçe artan bir hararetle sinesine 
ba:ıtararak : 

- Y aktan beni gavurun piçi, 
yaktın ... 

Diye, önüsıde kıvrım kıvrım 
kıvranıyor ve inim inim inliyorsa 
da : F otini bu adamın bu ballerini 
de iirenç buluyor •• Bütiia bu ha-

Tefrika No. 10 •ı-- Yazan: lsm•t Naibi ·oç Ahbap Çavuşlar 
~~~~----~-. 

Vapur ayni yerde Aatlerdir - Siz de adaya mı &idiyor-
beklemektea bıkımt gibi dtlt dllt ıunuz?. 
diye batınrken ben de afriverdim. - Evet, ya siz? 

reketlerde, dilfknn bir adamın Orta kattaki Alona teytanların - Heybeliadaya .. ' 
zilletinden bafka bir ıey göremi- cirit oynamalan için bazırlanmıt- - Bizde! .. 
yordu. { / / Gllverteye çaktım •• ne kalabalık - Ne alil.. 

itte, birkaç gündenberi büttln \ \ ( ,,t;. eier kaptan, k6prüsünde durup, Hakikaten ne ala oldu bir 
bu hayaller ve dilftincelerle , ~{1'1fı~ • yakasından çıkardığı bir toplu yanımda biri bir yammcla iteld 
yapyan F otini mehtapb bir ıece- / # ipeyi atacak olu yere difmiye- üçümüz birden Heybeliye çıktık, 
de, yine yatağının üatiine uzan- cek.. bu kalabalık içinde omuzla· qeklere bindik, Çam limamna 
llUf, yine bu derin hulya Nihayet Seninle yalnız ra çarpa çarpa, ayaklara baaa gittik.. Bir ona, bir ona balu-
ve tefekklrata clalmışb... Y alımn kalabildik !.. basa ilerledim, Kendime, t&yle yordum. ikisi de birbirinden ca-
her tarafında ses ıeda keıilmifti. çıkıverecek ufacık bir yer ara• na yakındılar. Keneli ken-
Vakit, sabaha doiru bir hayli dun. insan aradıktan sonra mev- elime, esmer kıvırcık saçlara 
ilerlemifti. Şamdandaki mumlar, Reşminizl Bize Gönderina lisım ela, beliaım da bulabilir de, bayıldım derken öteki AnflD 
erimif ve a6nmütttl. Pençerenin ben ufacık bir yer bulamazmıy- yqil gözlll g6zime ilifiyor, fik-
açık kanatlarından giren ılık bir lf. * dım? buldum. Bu yer kırmızı rimden cayıveriyordum., 
rüzgir, onu sıyırarak geçiyor.. İ•• Tahiatini•I Sög/ige/lm kırmızı f&pkalı, yqil gözler cive- Bu sefer esmerin bir aüliifll. 
demir parmaklıklardan süzülen Resminizi kupon ile gönderiniz. lek bir genç kızla beyaz şapkab, işi yine deiiftiriyor.. Vellıuıl 
ölgün bir ziya, onun üzerine Kupon diğer eayfamııdadır siyah kıvır kıvır saçlı cana yakın hangisini seveceğimi, hanaiaine 
mehtabın solgun yaldızlarını ser- L I bil' küçük hanımın arasında idi.. daha fazla yakınlık giSıtereceğimi 
piyordu. 29 Sabri Ef. : Ağır başlı ve dti- şöyle iki pardonla sıkışıp oturdum: bir türlü kestiremiyordum. 

- Tık .. tık .. tık.. ıünceli hare- - Rahatsız mısın?.. Alqama kadar beraberdik. · 
Bu ilç hafif darbe, onu bir- ket eder, işle- - Estağfirullah.. Öyle anlqbk, öyle anlaıbk ki, 

denbire titretti. Evvela, kapı rinden, fiil ve Estağfirullah kellmeai ağzımdan ayrılırken daima bulutmak •• Bli• 
vuruldu. zannetti. Başını kapıya bar eketlerin- çıkar çıkmaz, devirdiğim çamın tün eğlence vakıtlanmızı beraber 
çevirdi. Fakat bu üç darbe, teker- den etrafın farkına varmışbm .. meğer sağım- geçirmek için üçümüz birlikte Uç 
rür etti. Odanın selamlık cihetin- haberdar ol- daki kırmızı şapkalı -rahatsız mı- başı mamur bir karar verdik. 
deki duvannda bulunan yfiksek sın?.. - Sualini solumdaki beyaz 1f. 

mamasını ıs- kı' 
ve küçük. pençereden gelmekte ter. Kızdığı şapkalıya soruyormuş: Günler birbirinin peıine ta r 

idi. Fotiai, yatakta doğrularak, zaman atak ve _ Yok rahatsız değilim.. mıı ilerleyen bir tiren katan 
renkli camlardan ve yaldızlı çer- 1 Beyaz c.apkalının lil dudak- gibi gelip geçti. Biz arbk tama• bırçm o ur. Y L_ 

çevelerden yapılmış olan bu pen- d b T ları arasından çıkan söz yüzilme mile doıt olmuttuk, etrınmızda· Etlenceyi e i mal etmez. ahak-
çereye başını çevirdi. Camda, z sürtüne sllrtiine geçip kırmızı -p- kiler bile tanaılDlf adımw "llç kOme ve ağır saze gelemez. a- ...-
mehtaba karşı bir gölge teressüm hiren 1&kin halile kendisini sev- kahnın ufacık kulağından içeri ahbak çavuı,, koymutlarclı. 
etmifti... Hemen ayağa kalkb. pdi.. Garenler biriblrleriae pete-
Bu, filphesiz bir hırsu olacakb. dirir. • Sağımdaki çantasını açtı. Bir riyor: 
Gözlerini pençereden ayırmadan çikolata çıkardı: - Üç ahbap çavutlarl 

k d k 5 Pulatlı'da Muzaffer Ef.: Zekidir. 11ııt yavat yavaı apıya oğru çe i- - Çikolata vereyiaı.. T 

liyordu. O böyle adım adım ka- ıtlerinde ve Gayri ihtiyari elimi uzabver- Ey benim iyi huylu, tatlı clilll 
Pıya çekilirken, korkup kaçmam tarzı hayabn- mi• bulundum, kapkara koskoca güler ytlzl6 okayuculanm salan 

....,.. b"-- vakitlerimi bu iki ...._ lazım gelen gölge bilakis daha da intizam ku- elim, ince manikürlü parmaklar u1.uu •--

d d arasından rı"kolatayı rekiverdi, zel arasında geçirdiiim içla ziya e cama yap1Ş1yor.. muttarit yu abna ria- T T k O bbap 
dl"kkat edı"nce devrilen ikincı· beni kıs anmaymız.. ç • fiskelerle cama vurmakta devam yet eder. Arık 1 d b dbabb 

r .. amın birinciden daha büyllk çavuf ar arasın a en e 
ediyordu. -ı:.zın ı k T b Bir ·ı· ı. b 

.., 0 ma oldugu" nu gördüm. Solumdaki boı enim.. sevgı ım 0 un 8f• F o tini, kJeıya dayanarak bir b k"t · elim istiyorum. ister. Eğlence- yere uzanm•• elini geri ,.ekiyordu. aşa va 1 geçır anda zihnin en şu mWihazayı .., T F k · kin k ki O ı.:.: b 
1 d h - Ah affedersiniz.. a at ım yo •• ç IU9A q-geçirdi. Eğer bu, hırsız olsaydı; er en, eye- başa verip biribirimıze atkımızı 

kabil değil, bu en .. • ati göstere- can mevzula- Çikolatayı sağıma mı verecek-
__. anlatamayız ya !.. 

mezdi. Çünkn selimhkta bir alay randan mah- tim, soluma mı uzatacakbm, yoksa Hem ben bekir bir adamım, 
adam vilrdı. Bunlan hiçe sayarak .. ·um kalmak istemez. Nadiren yiyecekmiydim? Benim bu mütered· evlenmek istiyorum. Beğendiğim, 
bu duvarın üstüne kadar çıkmak bedbin olur, cür'etkir, tehlikeli dit halim onlann boşuna gitti.. sevdiğim kadın üç ahbap çavut-
ve harem dairesine yaklaşmak ve mütecaviz insanlarla düşüp ikisi birden gülmiye baıladılar: lar partisinin kadmlanndan biri 
tamamen muhaldi. Şu halde?.. kalkmaktan hazzetmez. Canının - Bir yanlqbk! olabilir •• Fakat o, birini ayırum· 

Fotininin zihninden, timtek kıymetini bilir. Rahahnı arar. - Zaran yok beyefendi afiyet yorum ki ikisini birden de ala· 
gibi bir sual geçti: • olsunl... mam l.. 

- Acaba, bu?.. 59 Ankara'da N. Riza H. (Fotoğ· Çantada daha çikolata var- Keşki vapura bi·i:°t:1dim, 
Bu suali ikmal edemedi. Elini rafmın dercini istemiyor.) Amerilra mif. Hep beraber çikolatalan ketki ellini uzabp çı 0 a anna 

hl b · en bir ti · dik almasaydım •. 
b~~~~b~L~~u~e ff~~M9~ ~nr- ~y~e==·~·~~----~-~-~=~~~~~~~~~---
dikkatle bakb. Kalbinden tqan dır. Sade giyinir. Temizlik bah- Y V S ••t MaJu") Gazı•Jer 
bir ses, dimağına fU sözleri fıııl- sinde titizdir. Başkalarına minnet og" urt e u 

etmekten parasını iyi kullanamı- • y l 1 1 dadı: yarak borç albna girmekten en- Belediyenin T alimatnameıı Yeni Heyet en f er 
- Ne Şüphe ediyorsun.. Bu, dip edebilir. KocaSIDID tahakldl- Tasdik Edildi Görmiye Çabııyor 

odur. Doiandır. Ondan baıka, mllne tahammiil g&termez. Aile Daimi Enclimen yojıırtçu, Malül Gaziler cemiyetinin ıe-
ba cDr' eti kim g6aterebilir?.. bayabnda yekdijerine h6rmetklr stıtçl ve maballebiciler için yeni çenlerde seçilen yeai lct.e laepti 

Pencerebe dikkatle baktıkça, iki arkadq gibi hareket eder ve bı"r talimatname hazırbyarak tu- -'-·· 
ha k dil · · · cemiyete ait itim ... .....-. •• o allaeyi oı" anın bqına ben- o suretle re ete mesını ıster. dı"k 1• .. in Sıhhat Veklletine ...an- .._..;. 

• r- av tedvir etmiye -.-llUfbr. 
zetiyor ve artık ıüphe etmiyordu. dermiftİ. Salıhat Veklleti bu gibi yeni heyet .W lleyetia elin-
Ukin bu 1efer de, dimağında 58 Ankara'da M. Hiza B. ( FotnA. emaf haldwıcla umumi bir tali- - --L __ ı1 __ , 

va b 1 kta ld M• de bulunan ~ ft YUUUU8ft 
canlanan bir ses. kalbi.e cevap rafının dercini istemiyor.) Birıeyi matname azar ~:dik 0 u.... tamamen almıfh"· 
veriyordu : beğenmekte müşktUpesent davra- için talimatnameyı etmemıt Haber aldıtımwa ıöre Jenİ 

- Var11n, Dofan olaun.. Ne nır. Kusurlan çabuk girlr. Dai· ve ıeri pndenniftir. Dllnkn ga- b:J;et MalO.I Cazilerimizin blitln 
Yapabilir? .• Hu pencereyı· açmak, h . <le rtlii zetelerde, Belediyenin sDt ve ki . . tiril-" 

k h ma lflllmez çe resın e se e yoğurt hakkında talimatname h lı iste ermin yenne ge 
onunla konuıma , em onu hem delllet eden bir mana vardır. hazırlamakta olduğu hakkında mesi için çalıpcak, bu huauıta 
de kendini göz göre göre ölilme Mnnakqayı sever, ikna kuvveti çıkan haberler do~ değildir. hükumet nezdinde tetebblialerde 
atmak demektir. var. Müdafaa ettiği fikir ve pren- Kıfhk Odun _ihtiyacı bulunacaktır. Cemiyet bilhassa 

Bütün vücudünde buz gibi siplerden feragat edemez. Yaz mevsimi bitmek üzere tütün beyiye lıisılabmn Maliillere 
soğuk bir el g~ziyor, onu üşütü- d K rrn d oldugu" ı"çı"n belediye, ,•ehn"n kıı- taksimi işinin prllzsliz bir ıe-bile çeviriyor u... aç 6 ... n en- y ı l il d " 
yor ve titretiyordu. Bu t~hlikeyi beri onu bir daha görüp lak m hrukat ihtiyacile de meşgul kilde yapı masa mese es e e ug: 
zarars•zca atlatabilmek için yalnız w • • dti ü ·· k · olmıya bsa•lamıştır. Şimdiki tah- raşacaktır. Diğer taraftan yem göremiyecegım Ş nur en; şım- -r k kı idare heyeti, Malul Gazilere yeni 
bir çare vardı. Doğana yalvar- di ona bu kadar yakın olmak minlere göre önümüzde i 1 mev- menfaatler teminine de gayret 
mak' Onu oradan uzaklaştırmaktı. hayatında ilk defa hissettigıv · bir siminde odun ve kömür fiatlan 

b 1 b "k edecektir. Bu fikirle, yavaş yavaş pençereye zevk ve saadet oluyordu. F akilt geçen seneye nis et e ir mı tar 
d b k vaziyet, onu bu zevkin bir lahza ucuz olacakbr. Çünkü şehrimize 

yaklaşb. Başını kal ınkp ed~ ta. olsun lezzetini tatmaktan mene- fU gllnlerde mebzul miktarda 
Ay qığı onun başına a s ıyor; odun gelecektir. 
kilisedeki azizlerin başları etra- diyordu. Bununla beraber kıt ıiddetli 
fınü oldup aibit nurdan .. ir ( Arkua var ) 

geçti~ taktirde odun ve kömiir 
fiyatldnmn yükselmeai de ihtimal 
dahilin'aedir. 
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2 Eylôl 

Bağcılık Ve Şarapçılık 
inkişaf Ediyor 

Tekirdağında Yapılan hk Konyak 
iki Sene Sonra Piyasaya Çıkacak 

Tekirdajından 6ir manzara 

Tekirdağ (Huauai) - Bağcılık sonra ilk Türk konyağı piyasaya 
ve ldmclllk Tekirdağınuı ikb- çıkarılacaktır. T ekirdat mmtakam 
1adi ve ticari meşgalelerinin mih- dahilinde ikisi rakı, on dokuzu 
Yerimi teşkil ettiği için hllk6metçe ...-.p olmak &zere 21 mliakirat 
ve halkça bu sahada vasi mik- fabrikası vai'dır. 
yasta faaliyet gösterilı:Dektedir. Geçen sene T ekirdağının ve 

Vilayetimizde cem'an 31,359 Çorlunun ihraç ettiği şarap 
dönüm bağ vardır. Bu bağlardan (55,199) kilodur. Dahilde istihlik 
alınan · sene ri üzüm mahsulü edilen prap ve ilzüm miktan 
7,117,000 kilo ve istihsal edilen bunun haricindedir. Bu sene şeb-
tarap miktarı da 2,115,000 kilo- r.imizdeki (Amerika asma fidan-
dur. Geçen sene şarap fabrikası lığı) ndan halka binlerce çubuk 
Lağcılanmı:ıa 62526 lira para tevzi edilmiş ve dikilen çubuk• 
vermiş ve Tekirdağ, Kırklareli, larla birçok yeni bağlar meydana 
Uzunköprü bağcılanndan 1,236,616 Jelmiştir. Burada aynca bir 
kilo liziim almlfbr. Tekirdağ (meyva ağaçlan fidanlığı) da tesia 
farap fabrikumm istihsal ettiği edilecektir. Tekirdağında meyva
farap çok temiz ve nefistir. Şa- alığın ilerlemesi ve inkişafı, 
rap Ye likör mütebawılan ya- çıplak mahallerin tqçiri içq. 
nında çalışan gençlerimiz o san- vücude getirilecek bu fidanlığın 
atlan Ciğrenmektedirler. Fahri- umumi menrifine viliyet bOtçe-
kamn yapacağı konyaklar henüz sinde ( 2000 ) lira tahsisat aynl-
tecrilbe devreaibi!edir. iki .-ene 181flır. - Ahmet Hiimi 

ft , H (7 ff t ta: $t f F ; r:=: 

Garip Biı- Hiddet Buhra
nının Feci Neticesi! 

Adapuan (Hususi) - Karasu yolunda biribirini takip eden 
iki garip kua olmuştur : 

Karasu .köyünde demircilik eden Ha11111 usta ticaret için Ada-
pazarına ge11rken yolda arabadan diişmüş, ağır ıurette yaralanmış, 
hastahaneye yabnlmıştır. · 

Aradan birkç gün geçtikten ıoma Hasan Ağanın oğlu Sakin 
Ef. de ayni arabaya binerek Aclapuanna doğru yola çıkmış ve 
babasının kuaya ıağntdığı yere gelince bu miiessif vak'ayı hatırlı
yarak arabadan İDIDİf, hayvanlan: 

- Babamı burada dtlfiirilp yaraladuuz, haydi beni de yarala-
yın bakalım diye kıyasıya dlmdye bqlalDIŞbr. Bu esnada nasılsa 
Sakin Efendinin .,. arabanın tekerleğine takılmış, hayvanlar da 
dayaktan ürküp • ... e kopuya ve ayakları tekerleklerde 
takılı kalan Salda. *6klemıye başluuşlardır. Sakin Ef. 
biraz sonra par 

----••• .. •••••••••••••••••, ... liiıııtli~!ı"İ'-- •-w 1 J ••••••••••••••••••••••••••••• 

Gümrük MUhafaza Umum Kumandan-
lığı lstanb palma Komisyonundan 

1 - Muhafaza cı içla aabn alınacak "3388,, çift F o-
tinin Ka a konulmuştiir 

2 - Kırdırma 'falilPa kAğad:nuı tasdikli suretleri Muhafaza Umum 
kumandanlığı İstanbul Sabnalma komisyonundan alınacaktır. 

a - Kırdırma Gümrük muhafaza Umum kumandanlığı İstanbul 
Satına1ma kurulacak alım sabm komisyonu tarafından yapı• 
lacalbr. 

4 - Kırdırma 23/91933 tarihine rashyan Cumartesi pnll saat 
14 te 6. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre gün ve saa
tinden evvel komisyona verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler hangi ticarethane •eya imalithane sa
hibi veya Fabrika vekili olduklannı isbat edecek vesikayı 
g6aterec:eklerdir. 

7 - Her istekli biçilmiş bedelin % 7 ,5 ğu olan .. 1168 " lira 80 
kuruşluk muvakkat güvenmelerile teminat betli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

8 - Örneği Satmalma komisyonundadır. istekliler orada gö
ftbilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı doldurul
duktan ıonra hiçbir teklif kabul edilmiyecektir. (4463) 

lir llaallim Aranıyor 

SON POSTA 

=:RADYO :::: 
2 E JIOI Cumartesi 

l.taaW - 18 Gramofon, 18.SO 
Fran&ıca ders (Müptedilere mahsus, 
19 Udi Refik Tallt Bey ve arkadqLm, 
20 Bedayü musikiye heyeti, 21.80 gra• 
mofon,21 Anadolu ıjans1, borsa haber
leri, A&t ayan. 

MNkOTa - 7.15 Sabah koııaeri, 
10.SO öğleyin konaeri, 11.15 gündüz 
konseri. 

Vartct•• - 21 Türk mueikİIİ, 22.85 
Chopenin eserlerinden parçalar, 28.20 
hafif akşam musikisi, 24.tO caz. 

Viyana - 21.15 "Çay 1DA1&11Dda,, 
isimli bir perdelik tem.sil, 22.5~ dans 
aumkisi. 

lliliDo • Toriao • Floran• 
21.45 Kanşık neşriyat. 

Praı - 20,15 Sloven aşk ıarkı
lan, 21 bnşık neşriyat, 28.20 orkestra. 

Roma - 21.20 Plaklar, 21,35 
tiyatro 

86kret - 20.25 Muhtelif aletler 

28.86 danl m11Bİkiai ve hafif " neşeli 

Sayfa 11 

lstanhul ve Trakya Şe
ker Fabrikaları T. A. 
Şirketinden ~ 

Alpullu'da dörtytiz metre murabba aabada inp edilecek poeta
hane, kahvehane, aşçı dllkkinlarile diğer dört dükkimn İnfaah bir 
grup halinde münakasaya konmuştur. Kat'i ihalesi 20 Eylfıl 935 
Çarşamba giinii saat on beşte yapılacakbr. Taliplerin f81'bıame, 
vahidi fiat ve resimlerini görmek &zere Cumartesi, Sah günleri 
öğleden sonra şirketin 4. üncü Vakıf Hanandaki merkeziDe 
müracaatları. 

Zaffy.eli umumiye. iftib.amzbk ve kuvvetsizhk halibnda b6y6k 
faide ve tesiri görülen : 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede atılır. 

ile parçalar, 21 kilise musilrisi, 22 ak
pm muaikisi. • 

Brealau - 21 Viyana musikisi, ı 

musiki. ,... ............................................... ., 

Deniz Yollan işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprübqı Tel. 4236! 
Sırkeci Mühürdar zade han 

'J'p)f'fon: 22740 

KARADENİZ 
2. nci arallk postası 

ERZURUM 
vapuru 3 Eyl61 Pazar saat 18 de 
Galata nhbnundan kalkacak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Fat
aa, Glreıon, lırebolu, Glrele, 
Trabzon'a uğrayarak Rizeye 
gidecek ve DÖNÜŞTE ayni 
iskelelere ilivetea Of, Pulat• 

hane, Ordu'ya da uğrayacak. 
yalnız Zonguldağa uğramıya
caldar. "4548,, 

------------------------Mersh aralılı postası 

KONYA 
vapuru 3 Eylfıl Puar saat 10 da 
idare nhbmmdaa kalkar. Ta
ıucu, Anamur, Kuşadası ve 
Gelibolu'ya yalmz dönüpe uğ
rar. "4550., 

Ayvalıll slr'at postası 
MERSİN 

vapuru 3 Eylül Pazar ıaat 17 de 
idare nhtımından kalkacak ve 
Çanakkale, Edremit Ayvahk ve 
Dikiliye uğrayarak l:ımir' e gi
iecek ve d8nüşte ayni iskele
lere uğrayamkbr. u 4549,, 

han 
Mar-1 miiesseseshıin muaf 

maaözlerinden M•dam Olge 
Falcı kadın çehresinin ıüzelleş. 
mesine ait son metotlan takip et· 
mek lizere Parite hareket etmiştir. 

Çanakkale~ 
ŞEHiTLERiNi TAZiZ 

7 Eyldl 
GÜLCEMAL npurile 

DO'fÇE 0811NTBANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Bertin 
Türki) ed~ki şubeleri 
lıtanhul ( Galauı "re latuıbal ) 
Depon TOtGa GümrGp 

Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

Meşrutiyet mahallesinde Zonpldan Ticaret Odası binasını tev
si ve ikmal etmek üzere inşası mukarrer olan ve 3558 lira 31 ku· 
ruş bedeli keşifli üçüncü kabnın İllş&Sl Eylülün 9 uncu Cumartesi 
günü ihalesi icra edilmek üzere 2018/933 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle kapah zarf aaulile mftnakasaya konulmUfbır. Plin 
kefifname ve şartnameyi görmek iatiyeolerin Zoaguldak Ticaret 
Odasına müracaatları lüzumu ilin olunur. 

1 lstanbul Belecllyesl kinlen 1 
Keşif bedeli 413 lira. 16 kurut olan Fatih 19 uncu mektebin 

tamiri açık münakuaya konulmuştur. Talip olaalar keti evrakım 
görmek 'Ve teraiti anlamak üzere Levazmı lftkllrlüjüııe, mfhulka. 
saya aiJ'mek içia de 31 Urahk. t.llİİDat makbaz Yeya mektubu ile 
4191933 puarteai g8nl -t GDbete bdar Daimi E.cOmme mira
caat etme6dirler. ..4116,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Kapalı zarfla talibi çıkmıyan Aydın Başmüdthiyeti binası 

lnşaab pazarlıkla yaptınlacakbr. 
Taliplerin keşif name ve şartname ve projeyi gördükten sonra 

pazarlığa iştirak etmek &zere % 7 ,S teminatlanm hamilen 1819/933 
pazartesi günü saat 15 de Galata'cla Alım Satım komisyonuna 
müracaatları. "4499,, 

İzmir. 

i tirk Maarif Cemiyetinin Gazi Antepdeki Ana mektebi için 
... ana muammi lizlmcbr. A,yda aami 75 lira verilecektir. Ana 
llluallimi evsafını haiz isteklilerin Yesika ve nufus kiğdlarile Anka
•' da Tilrk Maarif Cemiyeım...· ..m.c:rıu:zmL11ıumK&a.wm.....:.:.4J~~~~--1..-llL111:._UIJcm.....1111!D!!l~!!!!!!!!.!!.!l!!!!!!L-..L--=.:__~~~~~~~~~__.,-..: __ ~~~~~~~~~~~ 
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12 Sayta SON POSTA Eyl6.I 2 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirkatinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa bqlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmam~k üzere her istiyene ıablmaktadır. fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ıim ;:;~r~: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39 50 Kuruıtur. ' . 
Ancak en az be' vagon tekeri birden alanlara vagon baıına be' lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerde" yapılacak 
sipariıler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itihareı bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Siparİf bedelinin · tamamını gönderenler için sigorbl ihtiyari oldufu gibi eft az be• vagon aiparİf 
ederek bede!ini!I tamamını pefin ödeyenler vagon baıına bet lira tenzilattan istifade ederler 

Adrer ı istan.bul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Na. to•IO 
24470. • 

Telgraf adresi: lstaabal, l&ker Telefon No. 
............. __.. ................. "' .......................................................... 4 ........................................ 4 ................. "' ....................................................................................................................... _ ..... ..... _ .................... ~ .... ~ ....................................................... ~ ................. -

Le)'ll Y8 Nellarl 
Resmi Liselere muadil 

· F eyziati Liseleri 
KIZ ERKEK 

Anaavatlllf'de • ÇlltesaraJlarda 
Ana sınıfını, ilk kısmı orta ve liıe sınıflannı havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve 
mtikemmeliyeti ile tanmmıt olan mllessese lstanbulun en güzel yerinde kain ve her türlü sıhhi 

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

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine başlanmıştır. Cumadan mada hergün saat 10 dan 18 e 

kadar müracaat olunabilir. İateyenlere mekte tarifnamesi önderilir. 
Telefon: 36,210 (6898) 

İSTiKLAL LİSESİ Müdürlüğünden: 
1 - ilk - Orta ve Lise kwmlarına kız ve erkek Leyli ve Nehari talebe kaydma başlanmııtır. 
2 - Müdüriyet Müracaatları. Cumadan bqka hergün kabul eder. 
3 - Le yit ve Nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmıştır. 

4 - Arzu edenlere tarifname gönderilir. 
Adres: ••hzadeb•t• Polis Merkezi erk••• -Tel. 22534 ~ (~:t) 

Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada 

ve 

Erkek re,zlye Lisesi ve 

Nehari 
Memleketimlzir '" ıık· hususi lisesidir. "Feyziye mektepleri cemiyetinin,, 

idareı· altmdı manevi bir fahsiye~tir. 
mUesse-.ı olmadtlındar. Ucret vesalr huausler hakkında talebesine 

her tUrlU kolayhlı gBsterlr 

Mektep talebenin 11hhati vı terbiyesi ile ayrı ayn uğraşabilmek için azami 150 teyh 
talebe kabul eder vı her sınlfta otuz beşten fazla mevcut bulundurmaz. 

Mezuniyet ve ikmal lndlhaillanna 2 EylGlde ve der•re 11 EylOlde batlanacakbr. 
Kayit muameleli Cumadan maada herıün yapdır. 

Mektebin tarifnamesini iateyiıliı. 

Telefon: 44039 

Gümrük . 

Rusyaya Gönderilecek işçiler 
ltbaer Bak U•aa Mldlrlllbdea: 

Aıağıda isimleri yazılı Efendiler Rusyaya stejiyer gBndericek
lerinden en geç 2 Eylül 1933 Cumartesi gllnlbıe kadar 
Bankamız Pamuklu ıubesine mllracaatlan. - Snleymu otlu 
Hasan, Ali oğlu Bekir, Faik Fikri, Halil izzet, Sadettin İzmir, 
Hilmi Hakkı, Ziya Necip, Mehmet Ata, Hamdi Konya, Ahmet 
lırui, Ömer oğlu Avni, Rqit Ankara, Tahsin Kıbrız, Mustafa 
Bursa, Rnştu Kasaba, Refik Eıref, Şefik lzmir, Abidin Manubr, 
Ahmet Gelibolu, Kemalettin Ankara, Ahmet Riu. Vehbi 
Nevrekop, İbrahim Şevki, Süleyman Necip. 

mandanlığı 
Muhafaza 
İstanbul 

Umum Ku
Satın Alma DAHiLi TiCARET EŞVASININ 

Yükletilmesi ve Bo.atttlma&1 
/stanbul Liman Şirketinden: Komisyonundan 

t - istanbul Gimrüklerinin Elektrik teıiaatı~ tamilt .Jçık müna
kuava konulmuftur. 

2 - Mtbıakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumand&nhğı Satm 
Alma Komiıyonunda yapılacakbr. Mllnakaza 719/933 tarihine 
rastlayan Perşembe günii saat 14 tedir. 

3 - Taliplerin bu gibi tesisatı evvelce yapmış ve Ticaret Odala
rının birinde mukayyet bulunmuş olduklan ve yahut bu işte 
salihiyeti fenniyeyi haiz Mühendis istihdam edeceklerini 
Noterlikce musaddak vesaikle is bat etmeleri lizamdır. 
Bu Şeraiti haiz isteklilerin iğreti güvenmelerile belli saatten 

. evvet komisyona gelmeleri: 
4 - Şartname ve Projeler komisyonda her gün görülebilr. "4086,, 

Or: A. BUTİEL 

Tirk limarilarmdan etya 1retiren vapurlarla lüaaaımıza selen eıya· 
nıa botalma.. gerek bu vapurlara ve serek ialelıilmum ihracat için 
limanımızdan \rapurlara etya yiildenmesi itleri de eylulün birinci gilnün-
den itibaren şirketimizce yapılacağından bu kabil eıya getiren Yapur
larda eıyaaı olup ta vapur bordalarında ve ayn nııta içinde almak 
iatiyenler ve vapurlara yiik vereceklere azami kolaylık a-öaterilecetindea 

Karaköy, Topçular c:•ddeel N 0~3 tahliye ve tahmilden evvel şirketi~ize müracaatla . keyfiyeti. ve latediklerl 
(9R~ va•ıtanan cinsini ve yükleyeceklerı etyanın nevi ve aikletinı tayin ederek 

............ - -- ~ vHıta latemeleri ve daha f aı:la izahat iateyenlerin timdiden tirketimiz 
•on Posta Matbaa l kabotaj nakliyab tubesine müracaat etmeleri kendi menfaatleri namına 

Si alikadarandan rica olunur. 

Sah
"b"· Al" Ek ,...,......_ Sirkeci Liman hanı. Telefon: 24360 
l •• l rem (6887) • UMUM MODORLOK 

Neıriyat MGdilrü: Hdil Lütfi 

~ 
~ 

~ • 

BnOG
VLDNDA ::: .. -.':nv:: AHMET CEVAT ECZANEsı· Bütün •ıhhi ihtiyaçlarınıza cevap verebilen 86 .enelik maruf bir müe.H••· •• , dir. yeni aahibini tanımak kifidir. Reçeteler diğer memlekdqlan ribl 

büyilk bir dikkat ve ciddi bir ihtimam ile hazırlanır. 

:. v:u:.; TEL. 40786 ilaç, parfümöri, müstahzarat (6581) 


