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Heryo'nun Seyahatine A wu
pada Çok Ehemmiyet Verildi 
Fransız Devlet Adamı Memleketimize Bu Defa Deniz Yolu ile 

Gelecek Ve Doiruca Ankaraya Gidecektir 

Haricif e Vekileti Kalemi Mahsus 
Müdürü Akşam Varnaya Gitti 

seyahatine UZUD m•kaleler taJıaia etmekte •e bu 
MdS)(i>.VA makalelerde b&Z1 Avrupa mahafilinde matbuat 1ay-

falanna. ak.eden imalaruıa Pllİf mikyuta yer ver
mektedirler. 

Sofya, IS (HulUll) - Radikal Soayalid konıre
lfnin hitamı mtlnaıef>etile 111reti mabnaacla ba me-1 
8ele içia buraya ~olan aabık FraD11Z Bapekili 
M. ~el'JO bap Sofya belecliy.W ziyaret etti. 
la 11yaret eanuında Sofya belediye meclisinin karan 
Ue kendisine fahri hemterilik mab verileli 
• Belediye reisi bu tevcihe ait vesaikİ takdim 
ederken bir nutuk ıöyledi: 

M. Heıiıo'•• phmada ...ua iPa •• laiirrir•t. 
için çahpn Fraua'11111 uil pyretiai MIAmJanaa deci. 

Sofya ıazeteleri ba mllnuebe~e M. (Heriyo)nun 

Yerli Mallar Sergisi Kapandı ' Y•blnını Unutmapn MuMYI 
TUrk 

Moiz Efendinin 
Manisa Ha.tanesi 
Açıldı 

Maniu, ıs (A.A.) - Ameri
kada alen T&rk vatandqlanndan 
Manisah Moiz Şinasi Efendinin 
''Diyeti mucibince Manisada ya
J)l]an kırk yatakh son sistem baa
tanenin açılma resmi buglln Sıh· 
hiye Vekili namma MGatepr Hn
aamettin ~1 t~afından yapd~ 
br. Bu vesile de parlak merasim 
tertip olammuftur. 

Haydutlardan KurtulmakMümkünDeğil 

"Bütün Milletin Parmak 
• 
izini Almak La~ım !,, 

Amerlk• RelalcUmhurunun Rlyaaetl Alllnd• DUn Ak .. m 
MUhlm Bir içtima Aktedlldl 

Haydutlara Ceza: Sürgün Ve idam! 
V qington. 1 S - Amerika 1 

Reiaiciimhara M. Runelt iktidar 
mevkiine aeçtikten aoara Amerl
bdaki haydutluk •ak' alarma ... 
kinden kazımak için cezri tecl- J 
birler almağa azmetti. Cinayeti.-
da caıtadaa. Wclanlm-. içia ter ....... '•
IPI ...... ppb. Ha•ımet ... • 
liU, btlttba hllktmetlerde bfıw 
cinayet bilrosa yapdm• hma
auncla ısrar etti, handan aonra 
canilerin ve haydutların parmak 
izlerinin ve cDrtlm doayalarmm 
mübadelesi istenildi. Amerikada. 
kolayca tedarik edilen ailihlann 
tahdidi ileri ılirilldO. Nevyorlam ' 
eski polia komiaeri M. Mulrooe7 
çok cezri bir teklifte bulundu. Ba 
teklifte, bütün vatandqlann par-
mak izlerinin ahnmam mecburiyeti 
ileri slirillmekte, ve haydutluk vak-

tfüter Roon.11 
alan için •Drglln cezumm tesW 
istenmektedir. 

( Devama 8 inci qJfada ) 

Vapurcular Arasındaki 
ihtilaf Halledilmek Üzere 

DGa yerli mallar •rsülaiD son sGnG ldL Ba mGnasebetle sabahtan ak· 
.... Ye alqamdaa \~:.9 yansına kadar mltemadlyea dolap boplcb. zı,... 
retçllma adedi kaç • vardı, bilmiyonu. Sersinin tertip ~rtl tiyle bir 
tahminle otu ltia, belkl de kırk bin kiti diyecektir, fakat '* alclumadan, 
en kalabalık sinicli, diyebW..iz. Serl'İnin verdiji netice7e l'elince: Geçen ... 
neldae nazaran fazlahk var midi, yok midi. Sanayi Ahamnda yeni bir pbe
nin açaldajuaa p)alt olunda mu olunmadı ma, ba ayn bir meıeleclir. Fakat- aer
aiye lttirak eden firmalar sabf itibarile pek memaun l'CSrGnmemekte, buna 
da buhrana ••mletmekteclirler. fqaallah CSnGmGzdekl sene bu yalın bir misli 
fazluım l'Brilrler, diyecejiz. 

Mal Verdik, Mal 
Alıyoruz 

' Şeker Fabrikasını Tütün 
ile Yapacatız ı Jf 

Yeni Basılacak Gümiiş Paralar 

Ressamlar Arasında Tez
yinatMüsabakasıAçılacak 

Yeni Paralar Üç Ay Sonra Basılacak 
Yeni basılacak olan ,nmOf, ı n tezyinat yapılacaktır. Bu tez• 

nikel Ye bronz paralar için hll- yinabn esası milli ruhtu alma
ktmetia kabul ve teabit ettiği cakbr. Bu tezyinat için reuam-
~~~ mldlrlDjilne bil- lanlDll ara11ncla bir mtlubaka 
-llllllfUI"· Buaa nazaran yeni açılacakbr. Darphane mldGrltl-
paralanmmn bir tarafuıcla Reisi· tinin hazarlaclıjı m&aabalra prt-cQ.... ltwetl.iain pG1beli ..... Maliye Veldletille pa. .......... ......... 

Samau, 15 (A.A.f - Ba,e. 
Almuyaya fladerilmelr ._. 
Alman banchiah Derince iamia
deki vapura it Banka11 tarafmclaa 
350 bin lira kı.,metinde Sam .. 
ve BUra tltlal Jilldetilmiltir. 

Mukabilinde SiYuta Japdacak feker 
fabrikuı için malzeme almacaktır. 

buçuk a:y:hk bir mllhlet •erilecek
tir. Bu itibarla yeni paralar 
aacak':.t." iç 8J aonra buılabi-
lec:e • Yeni b .. lacak paralar için 
150 ton &!'mllte, 100 ton nikel 
ve bir bakadar da bronza 
ihtiyaç vardır. Yeni bulacak 
paralar adet itibarile 170 milyon
dur. Merkez Baakasmdan ve 
Garbi Anacloludan fimdiye kadar 
Merkez: Bankamna ı&nderilen srl
mOfb mikdan 17 ton bclara.r. 
·~ ...... _. ........ 
birlikte ha,aa clarpbaaiacle ancak 
25 - ~ ....... itibarla 
=12Stoa .......... .... 

• G•vıı .. ı.. 250 • ıilr • 

lMaldl kti111Gd1111 bir intilM 
Miltt vapurcalar aruuulald b" 

ihtiWı hal için dlln b" • tiına ır mazbata yapalmlfbr. 
a ıhmfbr Dllnktl i tim il' iç lsmaU laa Bey ba mueleJ9 

~eCİeti ~dan ~tu:h' ~t ait dosyalan daha enelden tet
bakem namzedi rWerilen,lt b= kik ettiği için bir Od ıt1ne q. 
kua Hukuk m&pvirl lam . ı.. dar kararım verecek n ba ... 
Be, ele ittink etmiftüO ail retle ihtiWlı ve piri.ti noktalar 

H ild taraf da ı.• ela ortadan ka•bcalcbr. 
er ..U la Ba itibarla Yaparc:alak tirle.-

Beyin hakemlilbd W11 ._,.. ti ele bir E,161d• ltibmu f..u. 
pıt kabul .... ft ._ ,. ........... 'Caktar. 

• 
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(Halkın Sesi) 

Otomobil Yerine 
At Arabası 
Küçük tehirlerde otomobillerin 
yerine arabalann konması için 
bir temayül var. Bu hususta 
halkımız diyor ki : 

Yusuf Salim Bey (Küçük Ayasofya 
.ddeel 52) 

- At aallaia ıalaha ıp. araba
lann lhyuma tefebbfia edilmif. Kl
~lr tehirlerde tabi otomobillerinin 
meaedllmeai dotGaGlüyormu• Ben 
bunan lradar isabetli bir ftldr tuav
nr edemem. Etekler dolusu para 
.eriyoruz. Hele afak Hhlrlerde araba 
De s6rillecek bir iti taksi ile yapmak 
,erli mallanmın korumamak demek
tir. Araba usullnll ihya edersek hem 
at nealini çotaltmıf, hem de arpala• 
nmm istihlak etmlt oluruz. 

* ttyaa B. (Divanyolu Şefak perüki.rı) 
- Yirminci una &JUla ...& 

alr'attir. Kapı ve araba ,..U.e oto
mobil fimendifer kaim oldu. Bu da 
az ıelditi için tayyareler icat edildi. 
ilam ve bezir kandili yerine elektrik 
bulundu. Yelkenlilerin yerini yüzücü 
tehirler aldı. Bunlar hep medeniye
tin pzel eserleridir. Bunları kimse 
istihfaf edemez. Fakat yirminci amn 
doturduğu bir de ikbsat ilmi vardır. 
buna (amenna) diyoruz. inanmazsak 
iktisadi buhran bizi difleri arasında 
ezer, yok eder. Yerli malı istihlak 
etmek mecburiyetindeyiz. Arpalan
mız, bufdaylanmız içici mahreç bula-
mıyoruz. 

• Hakkı Bey ( Sultanahmet İncili 
mahallesi 25 ) 

- Kücük tehirlerde otomobillerin 
lflal arabalara ı&dürmek çok fay
clah bir teeebbGstir. Bu tepbbilsGn 
tememü halinden çakarak kanan 
olma11nı bekliyoruz. Tasarruftan bat
b lltım kazan da uahr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Meçhul iki pbı• Sirkecide 
Rüstem Efendi isminde bir zabn 
55 liramm zarfçılık IUl'etile çal
mıtlarclır. 

Jf- Pangalbda Demirciyan apar
bmanmda oturan Raiz Efendi 
karakola müracaatla aparbman 
kapıcı11 Arıak tarafından 27 lira· 
8UUD çahndığım iddia etmiştir. 

Jf Sabıkah S&bahattin Unka
panında Divrikli Hay~ efendi· 
DİD evine girerek öteberi çalar
ken yakalanmışbr. 

Jf ltalyada Tronogil Vitola 
ıazetesi muhabiri M. Maryo De
aardo Mia sokağından geçerken 
kalp 1ekteaiaclen &lmilftiir. 

>f. Cemal Ye Refik isminde 
iki kafadar Etyemezde nara atar
larken _ıaulanmıılardır. 

Jf Kumbaracı yokutunda ma
nngoz Hıriato Uvac:li mahdumla
n fabrikasında yaapı çıkmıf, 
lirayetine meydan 'ftlrilmeden 
adlirllmDfttlr. 

• lpekci ham ulıibi Nuri B. 
enelld p tramvaya atlamak 
W:erken clilfm6I •• bacağı la
nlmltm. 

SONPOSTA 

ABIL BABIBLIB 

EskiProfesör~er Alınmıyacak 
Ecnebi Profesörlerinin Adedi Zanne· 

dildiği Kadar Çok Olmiyacak 
Maarif Vekil Vekili Refik Bey dün atleden evvel 

S.hbat MüdürlltGne Btleden ıoma da Oniverslteye fit· 
mft, wahat •eyetf azalariJe priiftGkten sonra lstanbulda 
IMalunan dlrt eaıebi profes4r6ai1 kabul etmiftir. Millikat 
bir saat kadar sürmGfllr. 

teeyjüt etmemektedir. Pqanın detfımeslal icap ettirecek 
bir -sebep prllmemektedlr. 

Kadroda Delltlkllk Olacak mı? 

Ecnebi Profesörler Gidiyor 

Şimdilik bu ..hada kat'i bir ıey söylenemezse de kad
roda pek hafif bir tadilat olması ihtimali mevcuttur. 

Onlvenlteye celbedilen ecnebi profesörlerden bir 
kıStıu baaila, bir kısmı da birkaç gün ıonra avdet ede
ceklerdir. Şimdiye kadar ecnebi profesörlerden pek azı 
Ue anııkavele yapılmııhr. 

Yeldi Refik Bey, eski profeslrlerdea bazılannan tek· 
rar Oniversiteye alınacaklan hakkındaki tahminlerin 
doğru olmadıtını söylemittir. 

Tahmin ettiğimize göre fazla ecnebi profesörü celbin
den timdilik sarfınazar edilmifti'r. 

Reffk Bey ve ıslahat heyeti bir hafta kadar burada 
çalışacaklardır. Bundan sonra heyetin Ankaraya avdet 
etmesi muhtemeldir 

Akll Muhtar Bey Reis Olacak mı? 
Milli TUrk Talebe BlrHil 

Tıp Fakültesi Reisi Tefik Salim Papnan yerine Akil 
Muhtar Beyin reis olacatı hakkında verilen haberler 

Milli Türk Talebe Birliği bir Anadolu seyahati tertip 
etmiştir. Talebelerin başında antropoloji profe.ar& Şevket 
Aziz Bey bulunacaktır. 

Meccani Talebe .• Bu Sene Mektep 
lmtihanlarlstanbulveEren- Kitapları Çok 
köy Liselerinde Yapılacak T r O' k 

Bu sene muhtelif mekteplere UCUZ ıaca 
meccani olarak alınacak talebe 
hakkında henüz lstanbula hiç bir 
tebliğat yapılmallllfbr. Mevcut 
vaziyete göre bu sene alınacak 
(150) talebeden erkeklerin imti
hanı lstanbul lisesinde, kızlarınki 
Erenköy lisainde yapılacakbr. 
Bu hususta Maarif Vekaletinden 
emir beklenmektedir. 

Yeni Mallye Tefkllltı Ve 
Darphane 

Yeni maliye teşkilat heyeti 
ıllin Defterdarlıkta çalışmıştır. 
Yeni kanunda Darphane ile dam· 
ga matbaası idareleri birleştiril· 
miştir. Müşterek müdürlüğe dam
ga matbaası müdürü Fuat Bey 
tayin edilmiştir. Yeni idarenin 
kadrosu vekilete gönderilmiştir. 
Bu tevhitte on memur açıkta 
kalacaktır. Yeni murakipliklerden 
birine Raşit Beyin tayin. edileceği 
haberi bir tahminden ibarettir. 

Eminönünde Sicil 
işleri Muntazam 

Yeni kadastro kanununa göre 
bit temmuzdan itibaren tapu da· 
b-esinde bir sicil muhafızlığı tef'" 
kil edilmişti. Bu muhafızlık Emin· 
6Dil kazu dahilinde kadastrosu 
yapılan (17) mahalledeki (7) bin 
parselin kiitülderini kadastrodan 
devir almakla ve bir taraftan da 
ilmühabeniz taaarnıf itleri yap

makla mefl'llclL Bu mullambk 
bir buçuk •J için.le (300) kadar 
gayri menkalla •bpn ye ipote
ğini J•Pllllfbr· Ba aabf Ye ipo-
tek ifleri yeai ...... ı&'e .... 
.. ,.... .... t.itmekteclir. 

Bu sene bkmekteplerde tek 
kitapla okunacak dersler tamamile 
tespit edilmiştir. Bir Eyll\lden iti• 
haren lıkmekteplerin beşinci ve 
dördlbıdl sınıflannda oktulacak 
tarih ve yurtbilgilerinin basılma· 
lanna ba birkaç glln içinde bq
laDIDlf olacakbr. Vekiletin yap
bğı bir tetkike g&re bu kitaplar 
ancak 7 kuruşa elde edilebilecek 
ve iki firkete bastınlacaktır. Bu 
suretle awç dolusu kitap para• 
veren çocuk velileri, yeni ders 

senesinden itibaren İlkmektepte 
bulunan yavrulannın yurtbilgisi ki
tabını 9, tarih kitabını da 11 ku· 
ruşa almış olacaklardır. 

Bu sene yalnız dört kitaba 
tahsis edilen bu tek kitap usulü, 
ancak gelecek sene tamamen hal· 
ledilmiş olacakbr. 

Tarih ve yurtbilgisi kitaplan 
Uçer sene için kabul edilmiştir. 
Bu kitaplar bu sene yüzer bin 
nüsha tabedilecektir. 

Bir Kamyonu Çaldllar 
Hüseyin Efendiye ait 3663 nu

marah bir kamyon T aksiJn garajı 
önibıde dururken meçhul bir fa· 
lııa tarafından işletilerek kaçınl
mq ve çalınmıştır. 

Yapılan bütün arafbrmalara 
rağmen kamyon bir türlii bulu
namamıı ve hırsız da meydana 
çıkmallllfbr. 

Zabıta bu açıkgaz kamyon 
hırllZIDı elde edebilmek için bll· 
tibı dikkatile talıldkata girit-
miftir. 

Taksiler 
Dört Ay Sonra Ayni 

Renge Boyanacak 
lstanbul Belediyesi budutlan 

içinde işliyeo taksi otomobilleri
nin ayni renge boyablmaamı ka
rarlaşbrmıf ve bu İfİD yapılması 
için otomobil sahiplerine geçen 
aenenin sonuna kadar miilılet 
vermişti. Bilahere bu mllddeti 
kinununninin birine kadar uzat• 
llllfb. Şoförler her ay Belediye
nin g6sterdiği bankaya beter 
lira yabrarak sene nihayetine 
kadar 60 lira toplamak ve bu 
para ile otomobilleriai boyatmak 
mecburiyetinde idiler. Şimdi ba 
mühletin üçte ikisi geçmiştir. 

"Dört ay sonra lstanbul'da 
btıtün taksiler ayni renkte boyan· 
mış olacaktır. Seyrisefer idaresi 
her ay şofarlerin defterlerini göz· 
den geçirmekte ve boya parasını 
yabnp yatırmadıklanna bak
maktadır. 

Şoförlerin 
Kasketleri 

Seyriaefer talimatnamesine ga
re btıttın taksi toförlerinin numa
r kasket giymeleri lizımdır. 
Son zamanlarda toförleria tali· 
matnameye riayet etmedikleri an
laplc:lığı için diln Alemdar zabıtai 
Belediye memurlan mmtakala 
nndaki biitün ıoförlerin kasket
lerini tetkik etmişler ve numaraa 
bulunmayanlar bakkmcla cesa 
zabıtlan tutmuflardır. 

Jf. Mihriban isminde 8 yapncla 
bir çocufu çiğniyerek lldtırmek
ten suçla toför Salim Efendinin 
muhakemesi dün nihayet bal
muttur. Şof6r6n dikkabizliii ..
bit g6rilld6ğtbıden 10 ay bapH 
mahldim olmqtur. 

Son Postanın Re imli Hikayesi: Pazar 

- Ke11 ket al, bbajma para 
1okl 

H ..... Bey - Pazar ola kar....... , Eyvallah Ha1&11 Bey ••• Huaa Bey - Beni dinler.Mil 
bir dalaa · 11 Kabap.a para 1okl • •. " ........ 
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Türk • Amerika 
Müzakereleri 

Türk ve Amerikan tebaasının 
harp esnasındaki matluplarının tetki
ld lçla müzakereler bqlalDlfbr. 

MGtarekeden 90nra 1923 ve 1927 
senelerinde Tirkiye lle Amerika 
ar.-nda, o zaman fevkallde komiser 
bulunan Amiral Bristol Ue HariciJ' 
Veklletinin teati ettikleri notalarla 
siyasi münuebat iade edilmiı ve bir 
ele ikamet mukavelesi akdedilmitti• 
Teati edilen mektuplar mucibinbe 
tarafeyn tebeuuun harp zamanlan na 
ait metaliplerin tetkiki için muhtelit 
bir komisyon tetkili tekarrilr etmişti. 

Dünkü içtima J>u ltilifan tatbika. 
tından ibarettir. 
Toplantıda usulü müzakere meselesi 

slirGfülmüf, celse birkaç gün sonra
ya talik edilmiştir. Dün Ankaradan 
tebrimize gelen Hariciye birinci şube 
mldürii Salp Be7 de mGzakereye 
lftirak etmiıtir. 
Zafer Muhrı;ı Varna'da 

Yamada bulunan eski Fransız 
Başvekili M. Heriyo'yu almak 
Gzere zafer torpito muhribi Var
naya gitmiştir. 

Bafvekll Ankarada 
Ankarar, 15 (A. A.) - Bqqldl 

ismet Pqa Hazretleri bu sabahki 
tnınle Yalovadan Ankaraya d8nmGf
lercllr. istasyonda Vekiller, Mebuslar, 
erkiııı askeriye, devalr mldGrlerl 
Bqvekili karplam1Şlarclar. 

Ziraat Veklll Ka,.erlfe 
Gldlfor 

Aakara, 15 (A. A.) Ziraat Vekili 
Muhlis Bey Kayıeride kurulacak bez 
fabriklsma ait itleri intaç etmek 
Gzire bugünkn trenle Kayseriye ha· 
reket etmittir. Vekil Bey iki .One 
kadar dönecektir. 

Maarif Kadrosu 
9rta te4r{ut •ctrobın Maarif Ve

kAletince taıdtk edllmttlr. 
Yeni kadroda lise ve ottame'j!ff~ 

mGdlrlükleri aruında hayli detftl 
vardır. liu meyanda orta tedrisat 
mGdüril Fuat Beyin Haydarpaıada 
Tıp fakültesi binasında aplacak kız 
U.esiae midir tayin edlleceji, yerine 
Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürii Halit 
Ziya Beyin ıetirileceil 867lenmek
te:dir. 

ltalyan 1000 Talebe Gellyoı 
Yakında ltalyadan TGrkiyeye ye

niden fazla seyyah talebe relecektlr. 
Talebeler lstanbulun eıki yerlerini 
n mlzelerinl ~zeceklerdir. Talebe
ler Maarif Vekaleti ve Oaıversite na
mına kartıluacaklardır. 
Mıa1rda Sigara FebrlkaSI 

Açacalız · 
Tiltb inhisar lclarul llıarcla bl 

Jlk bir slpra fabrikua açmaya karar 
Vermlttir. Bu ite ttıtüaclferclea Ziya 
BeJ talip olmuı ve tetkikat ppmak 
here Mıma ~. 

Polis Meklebine 
Talebe Alınıyor 

Polis mektebi 45 inci elene lmtl
banlan bitmittir• 8a ......... 1'0 
kiti mezun olmuıtur. 46 anca devre 
eylOl bqmda açılaeakbr. 

Bu deneye 50 Wtl yenldea Ye 
dapndan lmtlhaala ahnacak ·~ 
Ha mektebinde obtturularak poli• 
bdnmma almaeaktır. 

Ki: 
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H r •• u 
4.. . - ------ ... ~ 

lt1ündericalımzzırı çoklu-
ğıından dercedilememiş· 
tir. 

Soyguncuların 
• 
isticvabı Bitti 

Bursa, 16 (Hususi) - Soygun· 
-cuların isticvabı bitmiştir. Başka 
şehirlerde yakalanan şerirlerin de 
buraya getirilmesi beklenildiğin· 
den muhakemelerine başlanılma· 
maktadır. 

Sabri imindeki şerir de Tirede 
yakalanmıştır. Şerirlere yatakhp 
etmek suçile istanbul, Bandırma 
ve Samsunda tevkif edilen bet 
kişi buraya getirilmişlerdir. 

Hazreti İsa 
Gökteki Makamından 

Yere Mi f ndi ? 
Roma, 16 (Hususi) - Bel· 

fiyir isminde bir amele Protes
tan olmıya niyet etmiş. Fa
kat Kapişino dağında gezerken, 
karşısma İsa çıkmış ve dinini değiş· 
tirmemesini söyJiyerek kendi
sini tehdit etmiş .. 

Amele, başından geçen ma· 
cerayı köyün rahibine anlatmıı, 
rahip kendisine, lsanın göründü
ğü yere tekrar gitmesini tavsiye 
etmiş. lki arkada.şile gitmiş ve 
orada lsa kendisin~ tekrar gö
rünmüş ve günahlarını çıkartmış. 

İsanın göründüğüdü haberi 
ilzerine, birçok mutekitler, daia 
tırmanmıya başlamışlardır. 

lstanbul Maarifinde Bazı 
Değl,lkllkler 

Maarifçiler aruında ıayi bir ha
bere göre erkek muallim mektebi 
müdürü Saffet Beyin Vefa, Adana 
liseıi müdürQ Salim Beyin Kandilli 
liaeaine tayini takarrür etmiftir. Kız 
liıeai müdürü Zeki Beyin bir maarif 
müdürlütüne tayin edilmek üzere 
olduğu da söylenmektedir. 

Kasaba' da 
Ticaret Odası Hakkında 

Tahkikat Yapıhyor 
Kasaba (Hususi) - Kasaba 

Ticaret Odası hakkında mühim 
birtahkikat dosyası hazırlanmışbr. 
Anlaşıldığına göre, Oda hesababn· 
da bazı noksanlıklar vardır •• 
Bundan başka odanın karar def
teri ortadan kaldırılmıştır. 

Tahkikat istiatak safhasına 
dahil olmuştur. 

Yeni Kontenjan Listesi 
Ankara 15 - 6 aylık kon

tenjan listesi Heyeti Vekilededir. 
20 ağustosta ilan olunacaktır. 

Tazelik llAcı 
Kasımpaşada Hasan Efendi 

isminde bir zat yumurtaların taze 
0!ar~k aylarca durabilmesi için 
hır ılaç hazırlamıştır. 

· Hasan Ef. dün İstanbul Tica
ret Odasına müracaat ederek 
kendi hazırladığı ilacın tecrübe 
edilmesini istemiştir. 

. Bu müracaat üzerine bugün 
pıyasadan alınacak bir taze yu· 
murta üzerinde Hasan Ef. ken
di hazırladığı ilacını sürecek ve 
bu ilaç bir sandığın içine kona· 
rak üstü mühürlenip saklana
caktır. 

Çamlıkta Yangın 
. Dün akşam Büyükadada Aya

nıkoladaki çamlıklarda k yangın 
çı mış, 90 çam ağacı yandığı 
halde söndürülmüştür. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Evvela Kolay, Sonra Güç a 

Hayat Bir maniali yarııa benzer. Evveli kolay görünür. Fakat zaman ile güçleşir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yunan . Ricali Patrikhaneyi 
De · Ziyaret Edecek 

)C~mhuriyetiKorum;CemiyetiKuruldu 
Atına, 15 (Hususi)- M. Çaldaris'in ve hariciye 

nazırı M. Maksimoı ve iktısat nazm M p ... 1 .1 1 
• eımaz 

og ~ ı e ey Ul ortalarında Ankaraya gideceği ha· 
berı bura efkin umumiyesini ve matbuah çok ala
kadar etmektedir. 

Atina Türk sefareti, hariciye nezaretine y . 1. . 1 b , unan 
rıca ımn stan uJda ve Ankarada aeçirecekJer· ·· 1 . ... • ı gun .. 
erın programımn hazırlanmakta olduannu hab • • e- er 
vermııtır. 

Ankaradan avdette, Yunan ricali Ortoclob dev• 
let mllmeuilleri olmak huebile Fener Patrikha-
nesini de ziyaret edecektir. • 

Muhalif ve muvafık, biliiatiıma bütün gazeteler, 
Yunan Başvekilinin Ankara seyahatini fevkalide 
ehemmiyetli telakki etmektedirler. TOrk ·Yunan 
münasebabnın çok samimi olduğunu kaydettikten 

sonro bu doıtluğun daha ziyade samimileşeceğini 
ilave etmekte ve bu samimiyetin yakın şarkta sulhün 
idamesine en büyük hizmeti yapacağını yazmaktadır. 

CUmhurlyetl Koruma Cemiyeti 
Atina, 15 ( Hususi ) - Selinikten gelen haber

lere göre mezkUr ıehirde ( Cumhuriyeti koruma ve 
Yunan Birliği) namile bir cemiyet teıkil edilmiıtir. 

Bu cemiyete iıtirak edenler çoktur. Cemiyeti 
esuı gayesi, Yunanistanda krallığın iadesine ve 
cllmlıuriyetl devirmiye matuf her haaei harekete 
mini olmaktır. 

Cemiyet bu münasebetle neırettiği beyannamede 
climhuriyeti korumak için M. Venizelosun yawnda 
abzı mevki ettijini beyan eylemekte ve Yunan 
vatandaşlarını kendisine zahir olmıya davet 
etmektedir. 

Rusyaya Giden Sporcularımız Parlak 
Muvaff akiyetler Elde Ettiler 

Harkov, 15 (A.A.) - Atletizm ve güreı maç· MUaabakalar Bitti, Sporcularımız Dönüyor 
tarını hükumet ve parti ricali ile kalabalık bir halk Harkov, 15 ( A. A.) - Yüksek misafirperverlik 
kütlesi huzurunda kazandık. Atletizmde Semih gösteren dost Sovyet ittihadı topralarında yaptığı· 
11,2 de birinci, Haydar 1,71 de 3 rakibi ile bera- mız maçlar bitti. 
bere, Besim 2,6 da ikinci. Futbol, güreş ve atletizmden ibaret olan kafile-

Güreşte Ukranya Milli takımına karşı 6-1 galip miz Moskova, Leningrat, lnanova, Gorki, Harkov-
geldik. Takımda Sovyet ittihadı şampiyonları da vardı. da 18 müsabaka yaptı. Kafilemiz bu müsabaka-

Ağır, yan ağır, orta, hafif sikletleri tuşla ka- ları 29 a karşı 43 puvanla kazandı. 
zandık. Filizi kaybettik. Yaptığımız 18 maçın 12sinde galip, birinde be-

Müsabakadan sonra Dinamo stadında beden ter- rabere beşinde mağlubuz. Buna mukabil Rus ta-
biyesi teşkilatı reisi, kafilemize bir ziyafet vermiştir. takımlannın elde ettikleri netice 12 mağlubiyet, 
Ziyafet samimi hislerin tezahürüne sebep olmuştur. bir beraberlik ve beş galebeden ibarettir. - -

Kudurup Ölen KöylU Bursa' da Komünistlerin Muhakemesi 
Havzanın lmircik köyünden Bursa, 16 (Hususi) - Komü· 

Hurşit kudurarak ölmüş ve has- Kuduz Tedavisi nistl!k maznunlarına ait tahkikat 
talığı yine bir ay evvel kudurup Yapılacak bitmiş, evrak müstantiklik tara· 
ölen babasından aldığı anlaşıl- Bursa (Huıuıi) _ Şimdiye fından müddeiumumiliğe veri!-

ml~tır. lıkkuduz vak'asını haber ver- h miştir. Yakında muhakemelerine 
T kadar kuduz ayvanların ısırdıgı"' b 1 kt 

mı.yen ı'htı'yar heyeti hakkında 1 aş anaca ır. hastalar stanbula gönderilmekte 
takibata başlanılmıştır. idi. Sıhhat Vekaleti Ankarada ha- ========================== 

lzmlrde Zelzele zırlatbğı Semple namındaki ku· lstanbula gönderilmiyecek bu atı 
lzmir 15 (A.A.) - Gece saat duz qısından bir miktanm bura- ile Memleket hastahanesinde te· 

22 40da hafif bir zelzele olmuştur. ya göndermiştir. Badema hastalar davi edilecektir. 
' ___ .....;;.......;;... ______________________ .:..,, ________________________ __ 

JSTER İNAN iSTER iNANMA! 
Milli Türk Talebe Birliği, (Birlik ~ isminde bir 

mecmua çıkarıyor. Bu mecmuada, şehir dahilinde 
kapıların~ kirl.i ye. ~ırhk . bayrak asan daire ve müesse· 
selerin isımlerını ıl~ edıyorlar. " . . . 

Mecmuanın ikincı sayısında tesaduf ettığımı:ı bazı 
isimleri naklediyoruz : 

Muhtelit Mübadele komisyonu binasında kapkara 
yırtık bir Türk bayrağı 

Tokatlayan oteli 
~eriköy maliye şubesi 
inkılap müzesi 
Yeni postane binası 
Altıncı noter 
Milliyet gazetesi 
Tayyare cemiyeti binası 
Halk Fırkaaı İstanbul merkezi 

iSTER iNAN /STER iNANMA/ 

Sayfa l 
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Hazır Olun! 
Karpuz Modası 
Geliyor! 
-------- E. ş 

Eskiden, karpuzu anlamak-
ta, onun kadrükıymetini takdir 
etmekte birinciliği lstanbullular 
alırdı. Cazbant ve kübik sofralar 
çıkmadan karpuz, mutena yemit
lerimiz arasında geçerdi. Küçü
ğünün, ortancasının, körpesinin, 
geçkininin yenilecek ve seçilecek 
zamanlannı pek bilirdik. 

Yemeklerimizin cinsi, sofra
mızın şekli kübikleıtiğindenberl 
karpuz rağbetten düttü. Kibar 
sofralarında ortaya çıkarılmaz 
oldu. 

Evvelce kabuğunun beyazına 
kadar adap ve erkanile yediğimiz 
karpu.zları hor gördi.iiümüz için 
o her derde şifa, toparlakçıkla; 
sergilerde (ibadullih) muşmulalar 
gibi satılmıya başlamıştı. 

Al göbeği rüzgarda soğumUf 
olgun bir karpuz kadar serinlik 
ve ferahlık veren yemiş var 
mıdır? 

Tababette ıu vitamin modaat 
çıkmasaydı, bu gidiıle, zavalh 
karpuzun hali harapb.. Sarhot
lar bile, yürek söndürmek içiıa 
yemez olacaklardı ••• 

Frenkler, kabuklu yemişleria 
gıdai ve şifai hassalarını araftır .. 
mıya bqlayalıdanberi Avrupa ve 
Amerika karpuza k&J'fı umumi 
bir hücuma geçti. Şimdi profesir 
derecesini bulan doktorlar, hastı• 
lara karpuz reçetesi veriyorlarmıt-

Frenklerin karpuza hücumla
rma dair gazetelerde okuduğum 
havadisler, bana, başımdan geçen 
bir vak' ayı batırlatb: 

• Bnytik harpten enel Marail
yada oturan bir Franaı:r: ahbapta 
misafirdim. Yemeklerimizden bah
sederken, sevdiğimiz yemifler ara
sında, karpuzu da .. )'llllfbm. Tat
mak iı~edilerdl. Erteıi aiin, liman
daki ltalyan gemilerinden bia 
zahmetle bilyllkçe bir karpuz te
darik ederek eve yollamııtım. 

Akşam yemeğinde, karpuzun 
böbreklere faidelerinden, bahse
derken, Fransız aşçı, bllyük, kay• 
nar bir tencereyi sofraya koydu. 

içimden: Bilmediğim bir yemek 
olacak!... Dedim. 

Ten cerenin kapağı açıldığı za
man anladım; bizim canım karpu
zu, toparlak kabak sanarak baş
lamışlardı. Ertesi gün aşçı ile epl 
aradığımız halde yenilecek gibi 
bir karpuz bulamamıştık. Avrupalı 
dostlarım da karpuzu tadamadı
lardı ... 

Buradan giden bazı adetlerin • 
biraz şekil değiştirerek, Avrupa 
modası diye tekrar geldikleri 
malumdur. 

Günün birinde İstanbul kibar 
mabafilinde danslı, cazbantlı, iç
kili [ karpuz geceleri ) davetlPrinl 
görürsek hayret etmemeliyiz •.. 

Kadastro Fen MUdUrU 
An karada 

Kadastro fen heyeti mlldUrii 
Halit Ziya Bey Ankaraya gitmiş
tir. Birkaç gün kaldıktan sonra 
kadastro işlerini teftiş için Kon
ya ya gitmesi muhtemeldir. Umum 
müdür Cemal Bey de şu günler
de teftiş için İstanbula gelecektir. 

M. Janino Gitti 
Türklüğü tahkir iddiasile 

mahkemeye verilen Yataklı Va
gcın şirketinin Beyoğlu Müdürü 
M. Janino üç gün evvel mahke
meden beraet karan almıştı. Dün 
ıre:nleketine gitm.ttir. 
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Memleket Manzaraları 
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Bartın Deresi Ve 
Kağıthane 

Bartın deresi denizden Bartına 
kadar motörle bir saat kadar 
sürer, derenin gen:şliği takriben 
otuz metre kadar vardır. Dere 
temizlenmiye muhtaç vaziyettedir. 
Dereyi teşkil eden iki çayın 
sürüklediği kumlarla içerilere 
doğru hemen hemen dolmuş gi· 
bidir. Derenin denizden başladığı 
yerde Hacı Davudun kahvesi 
denilen bir yer vardır. Burada 
bir küçük mesçit, bir jandarma 
karakolu ve bir de gümrük mu
hafaza memurluğu kulübesi var· 
dır. Bu Hacı Davudun kahvesi 
yanında Karasu köyü vardır. 
Derenin etrafı geniş tarlalar, 
kıyılan yeşil çimenler ve söğüt 
ağaçlarile örtülüdür. Dere her 
yirmi otuz metrede bir dönemeç 
yapar. 

Derede mütemadi bir faaliyet 
göze çarpar. Bartın deresini 
geçerken Naci zade Cafer Çele
binin 904 yılında kiğıthane için 
yazdığı aşağıdaki mısralannı bu
günkü Barbn deresinin bir tas
viri olarak kabul edebiJiriz. 
" Geniş sahrası çevreyanı gfilısıır 
Drahşaru sebiztanı g ülüzar 
Dırahtı sayeperverler erişmiş 
Budaklar biribirine el verişmiş 
Aralık yerde bir ırmak revaot 
Çimenler derkeoardır bi gernne ,, 

Barbn deresinin güzelliğini bu 
•ahrlar çok iyi anlatmaktadır. 
Derede motörlerin yanaşması için 
bundan iki yıl önce Belediye 
tarafından (28000) bin lira sarfile 
çok mükemmel bir nhtım yapıl· 
mıştır. - Mehmet Enver 

Balıkesir' de 
Hak Evin·n Faaliyeti 

'f akdir Edildi 
Balıkesir (Hususi) - Halkevi• 

miz bergün her aahada büyük 
yenilikler yap
maktadır. Dil 
edebiyat ve 
tarih fUbesi
nin faaliyeti 
Türk dili tet-• 
kik cemi-
yeti tarafın

dan 6 defa 
takdirle karşı
lanmıştır. Köy· 
cülük ve içti
mai yardım 

kolu da geniş Esat AdU B. 
bir yardım hazırhğı yapmaıttc ~.ı-. 
ıewrdeki bütün fakirlerin listesi 
yapılmaktadır. Bunlara h~r mü• 
nasebette yardım edilecektir. 

Kütüphaneden bütün şehirli
ler ve köyliiler istifade etmekte• 
dir. Cümhiıriyetin onuncu yıl 
dönümünü parlak bir ıurette 
kutlulamak için şimdiden hazır
hğa başlanılmıtbr. 

Ev reisi Esat Adil B. her 
kolun mesaisini tanzim hususunda 
pek büyük bir muvaff akiyet gös· 
termektedir. 

Rlzede Çarıkçllar 
Rize (Hususi) - Burada hay

van derilerini debağat edecek iş 
evi yoktur. Bu işi, çarık yapan 
ustalar kendileri yaparlar. Dana 
ve sığır derilerini kendi evlerinde 
hususi bir usul ile pek mükem
mel debagat ederler ve deriyi 
adeta paınuk gibi beyaz ve yum· 
ıak bir bale getirirler. Bunlardan 
yaptıkları çarıklan bayağı ayak
kabıya benzer bir şekilde yapar• 
lar ve bir liraya satarlar. 

• 
ET R 

ô emişlilerin Kadirşinaslığı 
Şehre Su Getirenlerle Belediye Reisi 

e A 

için Bir Abide Rekzediyorlar 
... Tire (Husu- - - büyük küçük Ti-

ıi) - Ege mın· reliler, büyük bir 
takasının mühim inkisarı hayale uğ-
bir kısmı olan ramışbr. 

"Küçük Mende· lf. 
res H<!-vzası ,, , Ödemiş, iki se-
saçayağı üç ka- ne evveline ka-
za merkezi ve dar ıusuz bir hal· 
~~~~ ·~ 
but birçok şirın Şehrin bu pek 
nahiyeler, zen- )Azım ihtiyacım 
gin topraklı köy- l»ir an evvel te-
lere maliktir. Üç min maksadile 
kaza biribirine belediye reisi dok-
şimendiferle ve tor Mustafa Bey 
muntazam şose· işe girişti, Boz dağ-
lerle bağlıdır. daki Üzümlü dere-
Bu havzada her Ôdemişte Zafer meydanı ve bügak lıavuz. sinde fenni tesisat-
çeşit mahsul yetişir. Bilhassa tü- Japonların İzmir havalisinden fazla la su getirtti. Şehri suya garketti. 
tünleri pek meşhurdur. Tütünler miktarda tütün alacaldarı haberi Şimdi her evde bol su ak-
bu sene fevkalade nefis olarak buralarda sevinç uyandırmıştır. maltadır. Ayni zamanda bu su-
yetişmiştir. Havaların yardımı ve Bu takdirde tütünlerin iyi dan elektrik de istihsal edilmek-
tütün zürramın iyi tütün yetiştir· fiatla satılması kabil olacak ve tedir. Belediye, su sayesinde 
mek için daima kır ve dinç tar- müstahsilin yüzü gülecektir. meydanlıklarda çiçek bahçeleri 
laları seçmesi bu seneki mahsu· * tarh etmektedir. 
lün fevkalade nefis ve olgun ye- Tire, kırk beş bin küsur nü· 
tişmesine yardım etmiştir. fusa maliktir. Bu şirhı beldeye 

Bu sene dört milyon küsur bir ortamektebin şiddetle lüzumu 
kilo tütün istihsal edileceği tah· vardır. Fakt bu sene İzmir vilayeti 
min e'dilmektedir. Tütünlerin en içinde hiçbir ortamektebin açıl· 
çoğu Amerikan kumpanyalan maması Maarif Vekaletince ka· 

«Hal,, meydamnda yapılan 
bahçeye şimdiyekadar Ödemişe su 
getiren hayır sahiblerile bu işte 
büyük hizmeti görülen doktor 
Mustafa Bey ve arkadaşlan için 
bir abide dikilecektir. Bu abidenin tarafından ıabn alınmaktadır. rar verilmiş ve tebliğ edilmiştir. 

Bu sene İnhisar İdaresi ile Bunu duyan gençler ve umum yeri aynlmış 1/e inşaata başlanmıştır. 

M. Kemalpaşanın 1 

Tabii Gazozları 
M. Kemalpaşa, (Hususi) -Ka

zamıza iki saat mesafede Akarca 
denilen bir kaplıca vardır. İzmir, 
Balıkesir ve havalisinden ve di
ğer kazalardan vücudunda ağn 
ve sızı olan birçok kimseler bu-
raya gelerek eyileşip gitmekte· 

dirler. Kaplıcaya beş dakikalık me
safede bir taş yanğından fışkı
ran ekşi bir su vardır. Bu sudan 
bir bardak içerisine bir .kahve 
kaşığı şeker atarsanız gayet 
keskin gazoz olur. Bu Ciğer, 
Böbrek ve midede mevcut kum 
ve taşları temizler ve ne kadar çok 
içiLrse insana okadar iştiha ve
rir. Kapalı şişe içinde muhafaza 
etmek tehlikelidir zira tazyikten 
şişe patlar. 

Kasabamıza 20 dakikalık me
safede Mineviz köyüne Y' kı ı bir 
memba suyu daha vardır ki bu 
sudan çok hastalar içerek şifa 
bulmaktadırlar. Doktorlar bu 
suyun Tuzla içme suyunun ayni 
olduğunu ve hastalara içirilmesini 
tavsiye etmektedirler. 

Babaeski' de 
Köylerde~ akdire Değer Bit 

Maarif F aa1iyeti Var 
Babaeski (Hususi) - Mektep 

inşası faaliyeti devam etmektedir. 
Pehlivan köyde inşa edilmekte 
olan üç sınıflı beton ilk mektep 
binası inşa edilmek üzeredir. 
Kırklareli valisi Fuat Bey köy 
mekteplerinin çoğalmasına bil
hassa ehemmiyet vermektedir. 

Müsellim köyu ahalisi sırf ken
di himmetlerile . köylerinde büyük 
bir mektep inşa etmişlerdir. An
cak bu köyde muallim yoktur. 
Köylü maariften köylerine bir 
muallim tayin edilmesi istemek-
te ve bu pek yerinde isteklerinin 
l u ders senesince y rine getirile -
ceğini ummaktadır. Köyde tahsi. 
çağında tam 120 çocuk vardır. 

Mercimek Aygır Depo
sunun Faaliyeti 

Üç Senede, Müessese Ne Gibi 
Hizmetler Yapb?. 

Mercimek Aggır deposu 
Çukurova (Hususi) - Seyhan 

ve Ceyhan nehinerinin durma· 
dan, dinlenmeden suladıgı Çu-
kurova arazisinin verim kabiliyeti 
herkesçe malumdur. Her tarafı 
düz, bereketli olan bu arazinin 
mühim bir kısmı mer'adır. Bura
larda vaktile çok merakla yetiş· 
tirilen hayvanlar arasında Kolu 
kısa at ırkının koşuculuğu ve 
teşekkülabndaki güzelliğile aldığı 
şöhret bütün dünyaya yayılmışb. 
Çukurova atlan namile tarihlere 
bile geçmişti. İdarei mutlakanın 
halkla alakasızlığı yüzünden Çu· 
kurova yetiıtiricileri yardımsız 
kalmıı, görgii ve bilgileri de cet
lerinden mir&1 kalr>n uaulOn ha· 
ricine çıkmamııtır. 1 

Varidatı, vaktııe sultanların 

zevk ve safasına hasredilen Çu
kurovanm merkezinde, Ceyhan 
nehri boyunda uzanan Mercimek 
Çiftliği arazisinin menfaatlerini 
hara ve aygır deposu kurmak 
üzere Ziraat Vekaletine verdi. 

1 eylül 929 tarihinde sevgili 
Gazimizin hediye buyurduldarı 
(Mebruk) ve (Mes'ut) namındaki 
iki saf kan Arap aygıriJe Merci· 

mek aygır deposu kapılan açıldı. 
Modem bir ahır vücude getirildi. 
Bu ahır yirmi beş boksu ihtiva 
etmektedir. 

Aygırlara günde iki saat 
idman yptırılmaktadır. Bu suretle 
ırki' va~ıflardan evlada intikali ar
zu edilen vasıflar inkişaf ettiril· 
mektedir. 

Üç sene zarfında Çukurova 
köylüsünün elinde (1599) depo 
aygırları mahsulU tayın bulunduğu 
ve bu miktardan her hangi bir 
arıza ıebebile ytizdo on telefat 
kabul edildiği takdird..: (1440) 
tayın yaıaır.akta ve yetişmekte 
olduğu görülmektedir. 

Türkün aziz yoldap abnm 
düzelmesine hizmet eden cum
huriyetin bu verimli eserinin 
sevimli cumhuriyetimizin onuncu 
yıl dönümllnde unutulmamasım 
dilerim - H. Rifat 

GUdUlde Fırbna Ve Dolu 
Güdül (Hususi) - Nahiye 

merkezi ile Kadılar, Karacalı, 
Bük köylerine ve civanna deh· 
şetli dolu ve yağmur yağmış, bü
tün köyler harap olmuştur. Dolu 
esnasında şiddetli bir fırtına da 
olmuş, birkaç diikkinın dama 
uçmUftur. 

Apatoı 16 

1 1 
( Mecmualar 1 
1 ,-

Ahmet Haşim 
Nüshası 

Narullalı Ata 
"Mülkiye,, mecmuası hiç şüp· 

hesiz ki en ciddi ve en iyi 
mecmualarımızdan biridir. İsmine 
bakıp da sadece idari meseleler
le uğraştığım zannetmeyiniz; da
ha doğrusu bu mecmuayı çıka
ranlar her işin bir idare mese
lesi sayıla bileceğini ve devletin 
dahili veya harici siyaseti için 
çalışacak olanlann her meseleyi 
bilmeleri Jazımgeldiğini anlamış
lardır. Charles Maurras siyasi 
makalelerinde şiirden, şairlerden 
de l:ahsederken mevzuunun ha
ricine çıkmadığını, çünkü edebiya
bn da bir siyaset işi olduğunu 
söyler. Zaten siyaset, bir millet:n 
bütün faaliyetinin terkibinden, 
onun felsefesinden başka birşey 
değildir. Bunun içindir ki her
hangi bir iş veya fikir adamının 
"Ben siyasetle uğraşmam,, demesi 
manasız bir sözden ibarettir. 

Bu mecmua 27 inci sayısını, 
Mülkiye'de uzun zaman Fransızca 
muallimliği etmiş olan Ahmet 
Haşim'e tahsis etti; zaten son 
nüshalarında Haşim'in birkaç ya
zısınını neşretmişti. Şairin en ha
rikulade yazılarından biri olan 
"Yemek,, fıkrasını, yani en son 
yazabildiği makaleyi de yine o 
mecmuada okumuştuk. Zaten 
Mülkiye mektebi talebesi o şair 
hocalarmm kıymetini anlamışlar, 
ona samimi ve hürmetkarane b"r 
muhabbet göstermeği bilmişlerdi. 
Ömrünün sonuna kadar hicvi bı
rakmıyan Haşim, Mülkiye mekte
binden ve talebesinden bahseder
ken sesinde derin ve şefkatli bir 
heyecanın akisleri duyulurdu. 

Belki hiç kimse, 1 bilhassa biç 
bir şair esasen heccav değildir; 
belki sözlerimiz arasında zalimane 
addolunabilecekler aadece bir 
sitem, haklı veya haksız olarak 
kendimizde bulduğumuz kıymeti 
gcr.:miyen muhitimize karşı bir 
sitemdir. Hicvin, hllcumun bir 
maskeden başka bir şey olma
dığını şefkat ve muhabbet kar-
ıısında kayboluvermesi ispat et
mez mi? Biz Ahmet Haşim'i 
sevenler, onu hayatımızda ras· 
geldiğimiz sanatkarların en hari· 
kulidelerinden biri sayanlar onun 
yüzünden sertlik maskesini ara 
ııra olsun çıkarabildikleri için 
Mülkiye talebesine teşekküre 
borçluyuz. 

Vakıa Haşim'in en çok beğen· 
diğimiz tarafı bu şefkat ve sükun 
tarafı değil, bilakis insafsızca 
yırbcılığı idi. Fakat onun hicve 
meyyal zekasına hayranlık gös
terirken, D bazan istemediği 
ha.le' e falan veya filin hakkında 
şiddetli bir hüküm ve eğe 
sevkederken asıl insafsızlık bizde 
değil miydi? Şimdi di;şünüyoruz; 

o, bir kimseyi hic' e · e k n gözleri 
parlar, bir memnuniyet duyard!. 
Fakat buoaan emin olabilir misi
niz? O göz panltısı, o memnu
niyet yaranın ağrısını bir an için 
azaltan, fakat vücudu büsbütün 
tizen bir morfinden başka bir 
ıey miydi? 

" Mülkiye ,, mecmuasımn Ah
met Haşim nüshasındaki yazılan 
okurken büyük dostumuza, büyük 
ustamıza o mekteplilerin göster
diği şefkati gösleremediğim·z için 
bir eza duydum. Vakıa bu nüs
hadaki yazılann çoğunu hariçten, 
az çok tanınmış muharrirlerden 
almışlar; fakat hepsinin de, hoca-
nın hatırasına dindarane bir 
rabıta ile toplandığı belli .•• 
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Btıtllll ba la&dialeria manw 
aedir Wli,or mu,,..? 

TaW Pqa bana içmem içia 
bdehi ipnt ederek ele,,.. etti: 

- Bamlmn mımı• c:lnfıet 
fduaiacle ••jmt clan•nmamn 
teUkeD oldajuclar. • --·hl clnletlesia wle
ll 1'101 ...... ..,. "•• .... ,. 

inini laıi ifiıl bir...._. 1•• 
.... 1181 •l '- • l ut 
içW. 

Padiphı devirdik. Bir ,.ı 
10nra bq veren irticaı da baabr-
cü. Boma· ifmek. Trabbprp1 

BaJhn ...... .ı:•a1aımı atl&ttık: 
Ancall • cB kemli derdi.izle 
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Wr lllİkt• pan kaicb. Ba puayı 
•ecs ifiae 8el'ID.,. oı.alc 
k.,du. 1'.dW - biml .. 
r.-letti- Eliwte .,..._ aWaja 
ı.ça luac•m cma kafa bıtalDIJOI'• 
o ela hu •azi.Jettea iatifa&le ede
rek bepkniıi k••sine Wzmetçl 
yapmak iatiJ•• Bez• iaJaa 
edecek alayonam. ~ocaa llztbal 
•izama tıkıyor. Fakat f.elaemmft. 
Rhı ela bir derecemi 'ftl'dar cled.r. 
Benim ele artık tah•mml .. 
kalmadı. Kecaaa ıa o., J& .._ 
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etmelfclr. Erkek istene ama ko
la1blda JQla ptirehmr. Fabt 
m lmrbncatma m,. ı.,....._ 

lfiDI ele haaamıJa pl..,,sk 
ilamdır • .. 

.. Bir im 8ftiyorum. Geçende 
ba imla .... JUbn clraalmq
lıat haliacle yaka•ın+• h• 
lzerine kıza evleamek teldifincll 
\,u),emıya me.chuı ..... Şimdi 
llipnbyız. Fakat sQa seçtikçe 
km daha u ıevdiii-i hi"ı• 
yonma. Ba ıiditie bedbabt bir 
aile kuracağsadan korlmyoıum. 
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bir ~ •••• tlıllsldlr. 
.... •wıırcla llJnlap keneli 

keatlae bir otorite olmak i.tiyor
~- Bazdan ela onu bizim tutanda 
gumuz yeglne nokta sanıyorlardı. 
Adamcağlz bu ita zat tellkldnia 
kurbanı oldu. 

Netice ıu azizim. biz bap 
vaziyeti üstünkör muhafaza etmiJ• 
çalışıyoruz. Yoksa lıiçbil' iltinıt 
DOktamıx yoktur. o ....... 
kadar ıbvan dolu lazlifWia • 
pvenilmez bir tqkilAt ol l i'w• 
ela bilmez c!ejjliz. F .at WAll ba. 
.. laekeJi ~ bnet aibi s&ater.. ....... -.; 
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Dünya Hadiseleri 

Yunan 
Ordusunda 
Tensikat 

Bundan birkaç giin evvel Yu· 

Askeri ik nan ord~su Erk.a: 
Müddeti nı barbıye Reısı 
. . J ener al Manettas 
~ekız Ag I istifa etti, yerine 

Jeneral Katenyotis geldi. Yunan 
ordusunun yüksek bir makamın· 
da vukua gelen bu değişikliğin 
aebebi, Harbiye Nazın jeneral 
Kondilis ile erkanı harbiye reisi· 
nin bazı noktalarda anlaşama· 
makta bulunmalandır. Zira Yu
nan hükümeti, harbiye bütçesinde 
esaslı bazı tenzilat yapmak isti
yor, fakat Jeneral Manettas bu 
tenzilata muvafakat etmiyordu. 
Çünkü Avrupanın ve bilhassa 
Balkanların bugünkü vaziyetine 
bakarak mevcut kadroda her· 
hangi bir değişiklik yapılmasını 
tehlikeli buluyordu. Maamafih bu 
ıılahatı yapmak bir blitçe zaru
reti olunca Jeneral Manettas'ın 
aynlması da elzem görüldü. Şimdi, 
Yunan ordusunda askerlik müd
deti ıeki:ı. aya indirilecektir. Bu
nu, Harbiye Nazan Jeneral Kon
dilia söyliyor. Bunun haricinde 
bazı askeri kıtaat miktarında da 
tensikat yapılacaktlJ'. 

* 
ıtalyan gazeteleri, Baresi isimli 

bir kan kocanın Trablusgarp 

Trablustu çöllerinde başlan-
na gelen feci bir 

Bir Facia hadiseyi nakledi-
yor. Bu kan koca otomobil ile 
Ageyla denilen kasabadan Bin
gaziye gelirlerken çölde yollarmı 
ıaşırmışlardır. Bu sırada M. 
Baresi otomobilden inerek isti
kamet tayin etmeye çalışırken 

zehirli bir yılanla karşılaşmış ve 
yılan tarafından ısırılarak feryat 
ede ede ölmüıtür. Bu sırada 
Madam Baresi kocasınao başına 

selen faciayı görüyor, fakat 
yardımına kotamıyordu. Bereket 
venin otomobil kapalı idi. Çünkü 
ayni yılanın kadına da hücum 
etmesi muhakkakb. Baresi aile
ıinin geciktiğini gören Bingazi 
zabıtası, Valinin r nı~akatile iki 
tayyare uçurmuşl dır Bunlardan 
bir tanesi, iki ,Un aradıktan 

10nra otomobili b .muşsa da 
vakit akşam olmuşm. Ortalık 
karanyordu. Binaenaleyh yere 
inmek mevzubahs olamazdı. An
cak ertesi sabahtır ki pilot oto-
mobilin yanma konmuş, Madam 
Baresi ile kocasınan cesedini ala
rak Bingaziye nakletmiştir. Ge
çirdiği maceradan dolayı Madam 
Baresi son derece aarsılmıştır. 
Muvazenesini bozmasandan kor
kulmaktadır. Onu bilhassa müte
essir eden· hidise, Jcocaıının ce-
1edinin geceleyin çakallar tara
fından parçalanmaıa olmuıtur. 
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Re&im Talı/ili Kuponu 
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gönderini~ ncamini& •ıraya 
tabidir ve iade edilmez. 

İsim, meslek 
veya san'at 
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Resmin klişesi 30 lı.uruıhık 
pul mukabilinde- gönderilebilir. 

BİR APAŞ KABARESiNDE ... 
--...~--~~--_,_...._.~~-----~~ 

Yarı Kokot Ve Yan Apaşların 
Toplandığı Bir Gazino 

- Bırakın Ulan, Bırakın Şu iti Yiyeyim 
Ulan, Tutmayın Ulan!. 

latanoul'un göbeğinde, tıpkı, 
amma tıpkı Paria apaş kahvelerini 
andıran bir kahve bilir misiniz? 
Öyle bir kahve ki, içindekilerin 
boyunlan birer siyah bezle sıkı
lıdır, başlarında yağlı kasketler, 
kat kat briyantin kümeleri var
dır .• bu kadm ve erkek apaşlar, 
dans çılgmlıkları, kokot kavgalan 
marazalar içinde sabaha kadar 
delicesine eğlenirler, zıplarlar; 
yumruk yumruğa, kafa kafaya 
gelirler, boğuşurlar, sevişirler, 

gülerler ve oynarlar ..• 
işte ben, bu Paris kabarele

rinin bozması, yan, bizim kül
han beylikle kanşık yeri keş
fettim. Ve bir cuma günü saat 
7 ile 8 arasında bu apaş ka· 
bareıine gittim. 

* Kapıdan içeri girince, koyu 
kurşuni bir sigara dumanı gözü
mü aldı.. Evveli bir fey farke
demedim.. Çatlap, bozuk bir caz 
çalıyordU: Ortada yalnız dönen 
bir arı kümesi var. Masalar bom
boş.. Amma ne kadar boş ? .• 
Şöyle, midesinin ağrısı tutup ta 
oturan tek bir insan bile yok. 
Ne tubafl. Sigara dumana, burayı 
topçu ateşinin dövdüğü sahaya 

• • 1 
çevırmış .• 

Gözlerim alıştıkça şekiller 
belirdi ve ortada, basık tavanlı 
salonun ortasında, vücut vücude, 
(çılgınca dönen çiftler gördüm. 

Buranın garsonları bile yaman 
adamlardır. Ben daha masaya 
oturur oturmaz yambaşımda gö
rünüverdi. 

- Kahve!. dedim. 
Sokuldu, güç işitilir bir ıesle: 
- Taharrisin galiba ağabey? .. 

Dedi.. yüzüne baktım.. pişkin 
pişkin sriliiyordu: 

- Biz adamından tanınz ağa· 
bey, amma yine bilmemiş olalım .. 

Birdenbire Jlans kalabalığı 
içinde bir gürül[ü koptu: 

- Ulan itoğlu, buzağımi 1an· 
dın sen bunu?. Ôlii,ıü kandilli.. 
kanya çimdiği ne atıyorsun?. 

-:- Otur yerinde hırbo! 
- Ulan ben senin kanını içe-

rim, hırrrtl.. Bırakın ulan, tutma
yın ulan!.. 

Caz bütün kuvvetile çalıyor
du.. kalabalık birdenbire karış
mıştı .. 

- Yapma ulan Mastafa, yap
ma ulan, bırak ulan, çekil ulan!. 

Sesleri arasında, nihavet dans 
yine başladı, yine çiftler birbirine 
aanlıp, kahkahalar, gürültüler, 
çığlıklar içinde delicesine dön-

miye batladılar. Garson kahveyi 
• ıetiriuce, yine kulaiıma eğildi: 

- Kusura bakma amma, 
ağebey, buradan bir ışmar göre
mezsin.. kabulün varsa, seni şu 
köşeye götüreyim, rahat rahat 
dikiz edersin .. 

Beni daha ileriye, büfeye 
yakan bir yere aldı. Sandal
yalardan birini duvara dayadı, 
sonra yarı eğilircesine bir selam 
vererek uzaklaştı .. caz birdenbire 
durmuştu ... 

- Bis, Bisl. Sesleri içinde, 
bir kadın sesi haykırdı: 

- Bana bak, zumacıbaşı .. 
Şu bizim P.eşrevi tımbırdat da, 
göbek atalım .. 

Caz derhal bir rumbaya baş
lamışta .. Çiftler, Şu bizim çiftetelli 
ahengile kıvnhp bükülüyor, tit
reyip baygınlaşıyordu. 

Delicesine bir tepinme.. Ter
ler ıaklJ' şakır boşalıyor •. Sigara
lar ağızlarda.. Kwar büsbütün 
serilip ıerpişiyor, iki yana, dur· 
madan zıplayarak, bütün vllcut
larile, havalanıp, vahşileşiyorlardı. 

·Birdenbire kalabalık içinde bir: 
- Ah, anam 1. ıesi koptu. 

Ortalık darmadağın oldu.. Ve 
iki kat yere çömelmiş, bir 
insan vücudü ortada kaldı. 
Etraftan birkaç delikanlı koşuştu, 
genci yerden kaldırdılar. 

- Ne oldu be?. Vurdular mı 
ulan, bıçakladılar mı? 

- Baksana be vücuduna? 
- Yok ulan kırmızı sudan 

zırnık yok .. 
- Yumruklamışlardırl. 
- Kancıklık bu kadar olur 

be 1 •• 
Burada caz bir inzıbat ami

ridir. Her saniye kavgası, gü· 
rültüsü eksik olmayan bu yerde, 
bütün kanşıklıklar hemen yok 
oluverir. 

Nitekim birkaç hızlı davul vu• · 
ruşundan ıonra eski hal yine ye
rine geldi, çiftler yine biribirine 
aanldı. Yine gülüıler, kınhtlar, 
dökülüıler içinde oynanmıya bq
landı. 

* Yanı başımızdaki masada Uç 
genç kız oturuyor .. llçü de biribi
rinden beter çirkin... ikide birde 
portföylerini açıp açıp yüzlerine 
bakıyor, podralannı tazeliyor, ruj
ları ı yenileştiriyorladı. Bu iş bit
tikten sonra yine ikide birde 
korsalarını aşağı yukarJ çekip 
göğüslerini şişiriyorlardı .• 

Bir aralık caz yeniden baş
layınca, önlerinde soluk elbiseli 
bir genç peyda oldu.. kızlardan 
birinin omuzunu fiskeledi: 

- Kall. I dedi •• 
Kız istibf afla döndü, baktı, 

omuz ıilkerek dudak bildi ve 

kalkmadı. Genç lesini bofarak: 
- Kalk ulanl dedi. 
Kız birdenbire parlamışti: 

- Y ormuyorsun ki kalkmam. 
l 000 lira versen kalkmam .. 

- Kalk ulan kaknem, naza 
mı çekiyorsun?. 

- Kalkmam deorum, çok 
agzmi bozma .• 

- Kalk ulan kız 1. Vallahi 
kafamı kızdırma fena olur !. 

Kız birdenbire, cesaretinin 
feveranile doğruldu. 

- Sen hayvan, ben hayvan •• 
iki hayvan oynar mı? 

Delikanlı fena halde bozul
muştu.. Yaradana sığınıp f6yle 
bir gerindi, vurmak ister g6rlin
dli, fak at etrafta kollanm tuta
cak kimse bulamayınca birden
bir ·aandalyamn birine çöktO: 

- Ulan! aabaha kadar bura• 
da bekliyeceğim.. hele birile 
kalk ta görürsün gününü... Kar
nını deşip te alb aylığını çamura 
dökmezıem, yuf olsun ecdadıma .• 

* 
koca salonun bütün masalen 

bombof.. acap delikanlılar hiç 
İçmez mi? diye şaşmayın.. hepsi 
de, onların tabirince matizdir. 

Kafayı tütsülemeyince, zaten 
aftoza yan bakılmaz!. iki karafa 
ile de bu iş olmaz, masaya çö
künce iki yüzlüğü devirmelidir. 
Fakat burada değil, tabii dı· 
ıarıda ..• 

* 
Bu kabara, lstanbulun en çq>c 

kavga çıkan yeridir, ve en az da 
cinayet olan yeri.. Bütiln bu de
likanlılar birer gözdaiı ustaları· 
dır. Hele bir yabancı, Allah 
g6stermesiıi benim gibi, bunların 
eline dOtmesin.. Mutlaka insanı 
lif gürliltüıile boğarlar •.. 

Nitekim, benim böyle yalnız 
sessiz, sakin ve edeplice oturu
şumu gören, karaya~ ~ir deli
kanii arkadatlarına döndü: 

- Avalın zoruna bak be!.. Biz 
burada köçek aynasımıyız be!. 
Bu seyyahın işi ne burada? .. 

Ötekiler de dik dik yüzüme 
bakıyorlardı.. iş çatallaşmıştı .. ya
aldırmamak veyahut ta çıkıp git
mek lazımdı.. fakat birdenbire 
bizim garson peyda oluverdi. 
Elindeki peşkiri aalhyarak rumca: 

C De•amı 10 uaıcu aayfada ) 

Ağustosta 
Yapılacak 

işler 

(1) 

Tavuk bcsliyenler ~n her ay 
en ziyade dikkat edilecek itler 
hakkında kısa malumat vere· 
ceğiz. 

Bu cümleden olmak there 
buglln taYUk besliyenlerin ağus
tosta hangi husuaata aaha Jazla 
itina etmeleri lizımgeldiğini bil· 
direceğiz. 

Ağustos, havaların en sıcak 
aylarından biri olduğu . malômdur. 
Bu ayda tavuklann tüy dökümü 
devam eder. 

Tüy dökümü veya tüy değiş-
tirmesi tavuklar için bir yorgunluk 
olması dolayısile bunun devam 
ettiği müddetçe gıdaların& hususi 
bir ihtimam verilmelidir.· ' _ 

TGy d6küm6 ~qladığı umarı 
tavuklann sabahki lipalarına 
beher hayvan içi'.iı bir tutam 
ldildirt çiçeği ilive edilmelidir. 
Kuvvetli gıdalarla b~raber hoJ 
bol yeşillik verilmelidir. 

Sulannı ıtınde en az iki defa 
değiştirmeli ve au kaplan iyice 
yıkanmalı ve beher litreye sekiz 
gram aulfat de fer ilive edil
melidir. 

Dökülen ttıyleri parkelerden 
ve kümeslerden kaldırmalıdır. 

Horozlar · bütibı ilkbahar ve 
yaz mevsimlerinde çalışmış olduk
ları cihetle tüy dökümünde de 
ayrıca yorulacaklan için bunlara 
da aynı gıdalar verilmelidir. 

Ağustos, kümeslerin ve par
kelerin bilhassa dikkat edilecek 
aylardan biridir. 

Kümesleri her sabah temizle· 
mek lazım olduğu gibi haftada 
bir iki defa da koyuca bir kireçe 
bir miktar kreolin veya Krezolin 
kablmak suretile mükemmel en 
badana edilmelidir. Bu suretle 
kümeslerde bulunması ve tOreme
ıi melhuz bit ve laİr bapratm 
&nline geçilmiı olur. 

Parkelerc!e gölge vtıcude ge
tirecek ağaçlık yokaa huauai ve 
alçak çardaklar yapılmak 1Ure
tile ıölgelik temin etmelidir. 

Parkelerin ıölgelik bir ma
halline tavuklann adedile mUte
naıip bir çukur açılmalı ve bu 
çukurun içindeki toprak brmıkla 
eyice inceltilmelidir. Bu ince 
toprağın içine bir miktar ef enmiş 
kül ve bir az, da kiikiirt koya
rak karıştırmalıdır. Sabahlan bu 
çukurun iizerine bir az su dö
külerek kanşbnlırsa tavuklann 
bu çukurda gayet rahatça ve 
zevkle eşelendikleri görülür ki 
bu onlar için pek lüzumlu bir 
ihtiyaçtır. 

Vaktinde yetiştirilmiş piliçler 
eyliilde yumurtlamaya başlaya
caklarından bunları da ayırmalı 
ve kümeslerde haddi istiabisinden 
fazla hayvan bulundurma alıdır. 

Hulisa, bu ayda gerek tavuk 
ve gerek piliçlenn gıdalarına. 
ıularına, ve temizliİderine .pek 
dikkat etmek icap ettiii un-.tul-
mamalıdır. • . .,. 

EnnlcÖf:l ll. Hmnttin 
... 

(1) TaYUk •• Tavullfaahat• alt elan 
•ltklllerhılal Mrunu •lt•h .. ai illiı9 
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Hac 

Kıbn.s imperatoru bergün 
gemiye ancak bir günlük su ve 
yiyeceki gönderiyordu, lmperator 
lsok, kumandan Haydar Beyin, 

ikosyaya kadar giderek ona 
hürmet etmesini istemekte idi. 
Yoksa gemiye yol için erzak ve 
su venniyecekti. Haydar Bey 
gitmek istemiyordu. Çünkü bu 
davette esrarenglı birşey vardı. 

Belki bu davet kunıl~ bir tu
zakb. Halbuki Limazolden ha· 
reket için erzak tedariki zaruri 
idi. 

Gül Hanım sordu: 
- Zaloğlu Rüstem bey bu 

meseleyi halledemez mi? 

Haydar Bey cevap verdi: 
-:-- Hiç şüphesiz halledebilir. 

Fakat halledemiyeceğine yemin 
ediyor! Günler geçiyor, sıcaktan 
adeta eriyorlardı. Hele bekle· 
mekten bıkmışlardı. Gemideki· 
lerdeo birçokları Kıbna hununa
ıına tutularak hastalanmışlar, 
içlerinden ikisi de bu yüzden öl· 
müşlerdi. Ara sıra şehirden bir 
takım zabitler geliyor, Ye kuman• 
dan Haydar Beyin imparatoru 
ziyaret etmesi lüzumundan bahse
diyor, sonra çıkıp gidiyorlardı. 
Çünkü Haydar Bey, bu teklifi 
reddettikten başka Gül Ham
mın muhafazasına fazla itina 
rösteriyordu. 

Geceleri, geminin etrafında 
bir takım kayıkların dolaşması, 
Haydar Beyin gözlerini dört aç· 
mıştı. Sonra gündüzleri de aahil 
boyunca bir takım adamlar dola
ııyor, ve gemiye karşı yürümek 
utiyormuı gibi hareketlerde bu
lunuyorlardı. 

Haydar Bey, gemideki bittin 
adamlannı, tepeden tırnağa ka· 
dar ıillhlamıfb. BunJarm hepsi de 
lnhçlamıı çekerek güvertede gidip 
geliyor ve bmılan görenler, 
gemiye yanaşmaktan korkuyor
lardı. 

Haydar Beyin tahammnln ıon 
dereceye varmışb. onun için ilk 
fırsatta harekete geçmiye karar 
verdi. Bir sabah Zaloğlu tehirden 
geri dönmüştü. Yanında Kıbns 
ululanndan birçokları vardı. Bun
lar, Haydar Beyle konuşmak ve 
uyuşmak için gelmişlerdi. Söz 
evveli Haydar Beyin imparatoru 
mutlaka xiyaret etmesi icap etti
ğinden açıldı. Sonra iş tehdide 
yardı. Haydar Bey aldırmadı 
sonra birdenbire emretti: 

- Zaloğlu Rüstem Bey! De
nizcilere söyle, derhal açılsmlarl 

Zaloğlu itiraz etti: 
- Fakat yiyecek yemek, içe

cek oyumuz yokl 
Haydar Bey ısrar etti: 
- Zarar yokl Burada lıum

m dan mahvolacağım za deniz 
yüzünde açlıktan, susuzluktan 
gebeririz, Sonra bize ne olursa 
bu Kıbrıslı asılzadelere de olur. 

. Haydi, demiri aldır, yelkenleri aç 
ve yürii! Yoksa sen bilirsin! Seni 
de, onlan da haklarım! 

Zaloğlu kızdı, köpürdü. Fakat 
Haydar Bey dinlemedi.. Bilakis 
Kıbrıslı eşrafa dönerek son söz
lerini söyledi! 

- Ya bu gemiye lazım olan 

t rısa Çıkmış Ve Orada 
ay 

erzak ve suyu temin edersiniz, 
yahut sizi de alır götürürüm. 

Kıbnslılar birden yalvardılar: 
- ıüsaade edin, sahile çıka· 

lım, istediğinizi gönderelim! 
Haydar Bey: 
- Hayır! dedi, öyle olmaz. 

Erzak gelinciye kadar burada 
kalacaksınız! 

Bunun üzerine imparatorun 
yakinlerinden olduğunu ıöyliyen 
eşraftan biri sabile bir mektup 
gönderdi ve erzak, ıo gönderil· 
nıediği takdirde öldürüleceklerini 
anlattı. 

Çok geçmeden geminin bütün 
ihtiyaçları temin olundu, Haydar 
Bey de esirlerini bıraktı ve gemi 
hareket etti. 

Geminin hareketinden sonra 
Glil Hanım dikat etti. Hacı Meh· 
met ortada yol-tu. Gnl, mülaha· 
zasmı, Haydar Beye naklettiği 
için o da tahkikat yapb. Zaloğ
lunun anlatışına göre Hacı Meh
met, geminin K!brısa vardığı 
gün sahile çılrmış ve kaybolmuştu. 
Hiçbir kimse de onun encamı 
hakkında birşey bilmiyordu. Hay· 
dar Bey, bu adamın, kaybolup 
gitmesinden memnun olmuş, Gül 
Hanım onun yüzünü görmediğin· 
den sevinmişti. 

Kıbnstan hareketlerinden bir 
gün geçti. Her yaz mevsiminde 
olduğu gibi Suriye denizi, sakindi, 
o kadar ki gemi yerinden kımıl· 
damıyordu. Bu sükunet sekiz giln 
devam etti. Gemi pek yavaşlan• 
mıştı. Hepsi de, yağ gibi bir de
nize bakıp durmaktan usanD11f· 
lardı. Nihayet bu süküneti bir 
hareket takip etti. Bu hareket 
arttıkça arttı. Müthiş bir kasırga, 
ortahğı kaup kavuruyordu. Ka
mga. ertesi günün akıamma ka
dar devam etti. Kuırga, biraz 
aikllnet bulduktan sonra uuklar
da bir dağ g&rdüler. Zaloğlu da 
Allaha tükür etti, Haydar Be1 
ıordu: 

- Bunlar Antakye civannda
ki dağlar mı? 

Zaloğlu: 
- Hayır 1 dedi, bunlar Laı:· 

kiye ile Cebele arasındaki dağ· 
lardır. Fakat buralarda güzel bir 
liman vardır. Oraya uğrar ve 
dinleniriz. 

Haydar Bey anlıyamadı: 
- Cebeleye ) akın olan liman, 

fırenklerin elindedir. Oraya uğra· 
mak işimize gelmeı. J 

Zaloğlu kızdı : 

- Öyle ise i't.lin! Gemiyi ıiı 
idare edin! • 

Ha} dar Bey etrafına balandı. 
Dalgalar sertti. Onun için Zaloğ
luna: 

- Ne yaparsan yap! dedi. 
Ortalık kararmıştı. Geminin 

ışığı sayesinde sahili görüyor, ve 
yan~mıya çalışıyorlardı. Geminin 
bütün yelkenleri indirilmişti. 

Geceyi, saJland sallana geçir· 
d·ıer. Geminin en kabadayı deniz· 
cisi bile ) ere düsmüş, hep i de 
limana girmek için aydınlık bek
lemiye başlamışlardı. 

Bir aralık Zaloğlu, geminin 
direklerinden birine bir fener 
yükseltdi ve: 

ştu 
- Korkmayınf 

Dedi. 
Kurtul dok! 

Denizin sertliği geçiyor ynhut 
gemi sakin bir suya ulaşıyordu. 
Dikkat ettiler. Bir nehrin ağzına 
girmişlerdi. Kıyıların iki tarafı 
da çalılıklar içinde idi. Zaloğlu 
bağırdı: 

- Demiri abnl 
Sonra bütün gemidekilere İs· 

tirahat emri verdi. Dünkü tehlike 
geçmişti. Yorgunluktan yere ıe
rilm.iyen yoktu. 

Yalnız GUI Hanım uyumadı. 
Yerinden kalkarak kamarasının 
kapısına gitti ve etrafı seyretti. 
Gün doğmak üzere idi. Dağlan 
ı.arif bir pembelik sarmış, sahilin 
her tarafım ince bir sis kaplamış
tı. Etrafta hiç bir ıehir, veya 
bir köy yoktu. Demek ki burası 
metruk bir yerdi. Gül Hanım 
etrafına bakınırken bir takım ka· 
yıklann gemiye yaklaştığını duy• 
du. Merak etti. Bu metruk 
yerde kayıklann ne ışı 
olabilirdi? Onun güverteye 
doğru bakmasile Zaloğlunu gör· 
mesi •e vaziyetten şüphe etmesi 
bir oldu. 

(Arkası var) 

==RADYO== 
16 Ağustos Çarşamba 

latanbul - 18 Gramofon: Plô.k neş
riyatı, 19 Cennet B., 19.45 Hazım B. 
T. karogoı, 20 30 udı Seliihattiu B. ve 
Nobar fü. rcfokatilc Hamiyet ll., 21.30 
gramofon: Pıuk neşriyatı, 22 Anadolu 
ajansı, borsa haberi, saat ayarı, 

Ankara - 12.30 Gramofon, 18 
salon orkestrası, 19 dans musikisi, 
20.15 ajans h~berleri, 

Varıova - 21 Tagannili konBer, 
22.15 hafif musiki, 23 dana musikisi, 
23.45 dans mnsikisi. 

Pqte - 21.15 Sözler, 28,15 ha-
berler müteakıben ıigaıı muaikisi, 24.35 
radyo orkestrası. 

Viyana - 20.20 Kanıık danslar, 
21.45 zamana ait sözler, haberler, 
22,4G scnfonık konser. 

Milin o - T orino - Floraıaaa 
20,45 PlfLk, 21,05 haberler, 21,85 

Leo Fallin eserlerinden ismi bildıril
mıyen bir operet tem$ili. 

Pra2' - 2l Köylü bandosu, 21.45 
ate)ycden nu klen bır temaü, 22 radyo 
oı kestraaı. 

Bükreı - 18 Hafıf musiki, ha
berler, 14 kur konseri, 18 Romen 
musıkisi, 21.05 kemon konseri, 21 50 
piyano l onı ·ri, 22.20 Yiyolooeel 
konseri. 

17 Ağustos Persembe 
V llJ"fO•• - 21 Akşam konseri 

(orkestra ile), 28 dans musikisi. 
Peıt~ - 21.10 Sigıın musıkisi, 22 85 

opera takımı tarafından konser, 23.35 
ıon haberler, plak, 24.35 caz. 

Viyana - 20 Bcethoven'in eser
lerinden enfonik koDSer, 21.35 bafta
mn haberleri, 2:?.20 plUk ( meşhur 
eserlerden ), 22.40 Salzbuıg'dan ""Fa
ust h v müs&it olmadığı takdirde ha
fif musiki. 

Milano Torino - Floransa 
21.~0 Moznrbn "Donjunn,, operası. 
Prag - 21 "Tomy evleniyor,, 

isimlı operet, 23,15 salon arkcstrası. 
Bükreı - 13 Haberler, pliik, 14 

hafif musiki, 18 caz, 19 haberler, 
20.20 hufif musiki, 21.06 Polonya 
gecesi, Lehlileria aaederinden konıer, 
22.20 devamı. 

Ankara da Yüzme Birincilikleri 

Ankara Gücünden Ab
dullah B. Birinci Geldi 

Ankara, (Hususi) - Bu cuma 
Gazi çiftliğindeki Karadeniz ha
vuzunda Ankara mıntakası yüz· 
me birinciliklerine başlandı. Ya
nş mahalli bfiyük bir meraklı 
kütlesi ile çevrilmişti. Yanşlan 
mıntaka heyeti ile Türkiye id
man cemiyetleri ittifakı umumi 
merkezi reisi Aziz Bey idaro 
etmiştir. Müsabakaya giren ku· 
lüpler arasında en ziyade derece 
alan Ankara Gücü oldu. T elmik 
derecelerini yazıyorum: 

100 metre serbest : Birinci : 
Abdullah B. Ankara GUcilnden 
1-33-6/10. ikinci: Faik B. Albnor
dudan 1-39-5/10. 200 metre kurba
ğalama: Bu müsabakaya iki mü· 
sabık 'iştirak etmiştir. Fakat ha· 
talı yüzdüklerinden her ildsi de 
diskalifyc edilmişlerdir. 

400 metre serbest: Birinci Ab
dullah Bey Ankara Gücünden 
7-57-2/10, ikinci: Faik B. Albnor· 
dudan 8-13-4/10. 

100 metre sırtnstll: Birinci 
Azmi Bey, Gençlerbirliğinden 
2-16-9110. İkinci: Himi 8., Genç
Jerbirliğinden 2-21-3110 

Anka"" Güc/Jntlen Bbilalla1t B. 
Ap6eglsl ile 6irllkte 

1500 metre serbest: Birinci: 
Abdullah Bey Ankara Gilcünden 
35-50-5110 ikinci: Yawz Bey 
Gençler Birliği, 3~15 

Miisabakalarda derece alan 
yüzilcülerimiı: latanbuJa giderek 
oradaki Janılara da iftirak ede
ceklerdir. 

Heryonun Seyahatine Avrupada Çok 
Ehemmiyet Verildi 

( BqtaFah 1 inci s..<fada ) 

teakiben (Moskova) yı zıyaret 
edeceği cihetle seyahabmn ameli 
fayda sahası bundan ibaret kal
mıyacakbr. Fransanın son za• 
manlarda, ltalya ile dost bir si-

yaset takip etmesi, Türkiye mu
allakta bulunan bütün mese
lelerini bitirmesi, diğer ta
raftan da Almanya hadiseleri 
do 'ayısile Rusyaya temayül etmiye 
başlamuı dünya siyasetinde na
zandikkati ehemmiyetle celbeden 
bir hadisedir. Eğer M. ( He· 
riyo ) bu seyahatleri esnasında 
esasen açılmıı olan yolu daha zi
yade genişletecek zeminleri hazır
byabilirse dünyanın yepyeni bir 
siyaset devri karflsında kalması 
çok mümkündür. 

• M. Herlyo Gellyor 
Yapılan tahmine göre M. (He-

1 
riyo dün akşam Sofyadan hareket 
edecek ve bu sabah latanbulda 
bulunacaktı. Halbuki sabık F ran• 
sız Başvekili Bulgaristamn dahili 
akaammı da gezmek istediği ci· 
betle bu defa deniz yolundan 
gelmek istemiştir. Binaenaleyh bu· 
raya varışı bir ve belkide iki gün 
gecikecektir.~ 

Hariciye VekiJetimizin Kalemi 
Mamus Müdiirft dün akşam 
Franaz devlet adammı kufılamak 
üzere V amaya hareket etmiftir. 
M. Heriyo ile birlikte dönecektir. 

Ankara Zlyaretlerl 
M. Heriyo ıehrimize gelir 

gelmez doğruca Ankaraya gide
cek ve orada iki gün misafirimiz 
olacaktır. M. Heriyo mütealaben 
Başvekil Paşa ile ve Tevfik Rfişttl 
Bey ile birlikte dönecek ve 
Y alovaya giderek Gazi Hz. ne 
arzıtazimat edecek, sonra iki 
gün de lstanbulda kalacaktır. 

HaydutlardanKurtulmakMümkünDeğiı 
( Baftarafı 1 inci sayfada ) 

Burada haydutlar, bükflmet 
fevkinde bir idare kurmuşlardır. 
Bütün milyonerler, bankerler ve 
iş adamları daimi surette onlann 
tehdidi albnda yaşarlar. Gün 
geçmez ki, bir bankerin kızı, bir 
milyarderin oğlu, bir fabrika sa• 
b~binin kansı haydutlar tarafın· 
dan dağa kaldırılmasın. Daha 
geçen sene meşhur laJYarec:İ 
Lindbergin yavrusu da onlann 
elinde can ~ermişti. 

En modem vesaittea istifade 
eden ve programlı bir tekilde 
çalışan haydutlar, taşkınh1daram 
okadar ileriye götürmüşlerdir ki, 
bükiımet ve zabıta kuvveti onlar 
için bir alay mevzuundan başka 

bir şey değildir. 
M. Ruzvclt bu hamlesinde 

acaba muvaffak olacak mıdır? 
Amerikayı yakından tanıyan

lar bu suale tereddütle: 
• - Evet! 

Demektedirler. 

ALBNI TBŞBB•fJB 
Sevgili valdemiı.in vefab do

la yısile cenaze merasimine ve te
essürlerimize iştirak eden zevab 
kirama ayn ayrı teşekküre tees
sürlerimiz mani olduğundan lit
fen muhterem gazetenizin tavaı· 

sulunu rica ederiz. 
Kerimeleri: Prenses Nazh 

ve Rukiye Halim. (M29) , 
Galatasaray Yerli Mallar Sergisindeki 

VEDiKULE GAZ ŞiRKETiNiN 

KOKd•''i';iiüB i) 
btrudaa çıkanlaa aaddeler. .__. tWtt _ _. 
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Merzifon Yolunda Adi 
Bir Soygun 

iki Kişi Maruf Bir Esnafı Soydular, 
Fakat Tutuldular 

Merzifon, (Hususi) - 30 ae
ned enberi Lidilde Merzifon ara
amda çapula (yemeni) ticareti ya
pan Dede zade Talip El.Din 
bqından geçen gün mfteuif bir 
nk'a geçmiftir. Talip Ef. seçen 
,cm yine Liclikten Merzifona ge
lirken aaat 18 - 19 aulannda 
Belvar kayilne yakm Çavundur 
mahallinde Bahri ve Y uauf ia
minde iki adama rut geliyor. 
Bunlar, kenclilerine jandarma ıil
ıG veriyorlar. lçlerindeıı Bahri 
nereye pttijüıi ve kim olduğunu 
aoruyor. Verilen cevap tudur: 

- Ben Merzifondan Dede 
zade Talibim. Lidiktea geli
yorum. 

- Biz senin o ·adam olcluğa
nu ne bilelim; ya kaçakçı ilen? 
Ve Talip Efendiyi atmclaıı apia 
indiriyor. Belvar mubtanna tes
lim eedeceğini s6yleyerek BelTara 
gidecek yolun alt tarafındaki 
dere içine doğru sap11orlar. Ora
da atm Ozerindeki heybe ve 
Talip Efendinin üzeri aranıyor. 

Heybede verdiği çapuia!ann be
deline mukabil aldığı (5) kilo 
inhisar köyltl sigarası paketleri, 

bir çakmak birJzenit saab De Ti
caret odasından alınmıt6000lirahk 
kredi kiğıdı bulunuyor. Bahri 
bunlan ahyor Ye ata biniyor 
kay yoluna doğru içi beraber 
y&rüyorlar. Nihayet Behara 
geldikleri zaman muhtar lamaU 
Ef., oilu Sadık ve mahalle bek
çisi ~ğnlıyor. Banlana bumnm
da Bahri diyor ki: 

- Bu herif lipra kaçmyor· 
IDUf. Y akaladak biz ıeliaceJe 
kadar lufzediD. 

Halbuki l.mail Ef. TaHp Ef... 
eliyi tanımaktadır. Lehinde ta
vassutta bulunuyor ve nihayet 
20 lira ftl'IDesİ UUI lzerinde 
anlqahyor. Bir klyltl Talip Efen
diyi Mustafa Efendinin evine 
f6nderiyor. Biçare adam ıec 
uykudan uyandmlarak parak · 
almıyor, Bahriye veriliyor ve T t. -
lip Efendi de aerbeatisine kavu
fUYOr. 

Mahalli jandarma kumadanının 
meseleye vazıyet etmesi llıerine 

mücrimler meydana ~ 
para ve ef)'a geri alınarak aa· 
hibine verilmiştir. - Çağatay 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
.. '* 

Size Tabiatinizi 
'* 

Sögligelim •.. 
Resmtnizi kupon ile gönderıniı. K.upoıı diğer aayfamııdadır. 

2 Marika Yorıiyado H. : 

.......... ......... 
lua ...... 
si1•ıkı.w ....... .,.,. 
lafbnr .... ............ 

eereyaıanna tabi almak llUr, 
llkmtap .. aıkmbla ...... ,.. 
lemu. • 



10 Sayfa 

Gavur Mehmet· 
Kara Yürek Çet.esf 49--------•,. Tefrika No. 91 .ti 

BarutF ıçılarını Mağaranın 
1 Pilot - iki bin metre yük-

Çİ De Doğru Sıralamışlar ekt~~~~~ri - Ehemmiyeti yok, 
- ben apartımanm en tist kahnda 

Hepsine birer fitil koymuşlar. Fitilin ucunu oturduğum için alışığımdır. 

da yere uzatmışlar. Beni görünce korktular ( M EK T=;-P =
1 
ş:; R~_ .... , ~)1!11111!!11 

O zaman, işi anladım. Siirüne 1 geniş nefes ahyor, bir taraftan da [(. •ı • 
sürüne buraya geldim. Saklandım. söyliyordu: QT l er ln 

- Bu da iyi ... o halde, ıim- - Benim gördüğüm, frenk- Sual/erine 
di buradan tekrar yavaş yavq lerin hepsi orada.. Barut fıçıla-
mağaraya gidece,sin. Orada, nm birinci mağaranın kapısından Cevaplarım 
Hırvatlara, Karadağlılara benze- içeri doğru sıralamışlar. Ağızlarım 
miyen birtakım adamlu göre· da açmışlar. Hepsine birer fitil 
ceksin. koymuşlar. Fitilin ucunu da yere 

- Yoksa, hani ıu firenkler uzatmışlar.. Evveli beni gi>rtır 
mi?.. görmez, korktular. Orada, ne 

- Onları biliyor musun?.. aradığımı sordular. Ben, ipretle 
- Hayır .. Lakin, ben kaçar• oranın adamı olduA"umu anlatbm. 

ken, onlar bağrışa bağrış~, mağa- Sanki bir şey unutmuı gibi, 
raya doğru koşuyorlardı. doğruca, bizim baskı makineleri-

- Kaç kişi kadar vardı? rinin olduğu iç mağaraya daldım. 
- Eyi saymadım amma, sekiz O zaman emniyet ettiler. içeride 

dokuz kişi vardı. Elindeki basto· biraz kaldım. Sonra dııarı çıkarak 
nuna dayanmış olan uzun sakallı biraz dolathm. Oradan da koşa 
bir adam, şu karşıki yolun üstün- koıa •.. 
de durmuş, onlara elile mağarayı -Aferin Artak.. hiç yorulma. 
gösteriyor .. Firenkçe bir ıeyler İti anladım. Soracağım, yalnız 
ıöyliyordu. bir şey kaldı. Mağaralardan 

- Tamam .. Hadi timdi mağa• harice çıkmak için baıka bir yol 
raya git. Bu adamların hepsi var mı? •• 
orada mı? .• Yoksa, şuraya bura• - Hayır ajam, bayır •.. Eğer 
ya dağılmıılar mı? .. Eğer orada· öyle bir yol olsa, hiç ben durur 
lana, ne yapıyorlar... Daiılmı.- mu idim? •. 
)arsa, nerelerde bulunuyorlar... - Olabilir iri, b6yle bir yol 
Bunları pzelce anla. Bana lıa· bulunur da, önilne nöbetçi konul-
ber retir. mut olur. • 

Arpk, memnuniyetle oraclaa - Hayır. Blyle bir yol mev-
azaklaııyordu. Fakat, Givur Meh· tut dejildir. 
met onu durdurdu: - O halde, hadf bakalım .• 

- Fakat •. Eğer, bu aöyledik- timdi seninle iyi bir it göreceğiz. 
terimin aksini yaparsan .• Veyalıut Fakat,. evveli, ıunu anhyahm. 
beni ele vermiye kalkarsan •• So- O, uzu11 sakallı adam nerede? .• 
nunu da sen düılln... Bak sana - Hani ıu, bastonlu ... 
ıöyleyim. Şu gördüğün kayanm - Evet .. Evet .•. 
iatilnde tam üç yüz kiti hazır. - O, timdi mağaralann üs-
Buraya inmek için bir 11hk çal- tthıdeki tepede birine bağırıp 
mamı bekliyorlar... Eminol ki : çağırıyordu. Fakat tUfek sesle· 
Seni asmıya hacet bile görmezler. rinden, ne dediği anlaşılmıyordu. 
Burada, bütün etlerini didik didik - Bu da ili.. Yilrü bakalım, 
ederler. şimdi •• seninle mağaralara gidi· 

Arşak, esasen saf bir adamdı. yoruz. 
korkudan büsbütün şaşırmış, ade- Arşak, Gavur Mehmedin yü-
ta şuursuz bir hal almıftı. Gavur ziine bakh. Ermenice olarak ta: 
Mehmedin bu sözleri üzerine he- - Tövbe, yarabbi.. Acaba 
men onun ellerine sarıldı: bu adam, çıldırdımı?. 

- Aman ağam .. öyle ise, beni Diye mırıldandı. 
gönderme ... Başına bir iş gelir de, Gavur Mehmet, iki üç adım 
ıonra benden bilirler. atbğı halde, Arşağın daha hali 

Diye yalvardı. yerinden kımıldamadığını gö-
Givur Mehmet, bu adamın rünce : 

kendisine ihaner etmiyeceğine - Yürüsene hadi .. Geçirecek 
kanaat hasıl etti, mağaralara vaktimiz yok. 
gönderdi. Fakat her ihtimale Diye bağardı. Arşak, Gavur 
karşı, bulunduğu yeri tebdil etti. Mebmedin bu ciddi vaziyeti kar-
Şayet bir ihanete maruz kalırsa tısında daha fazla dayanamadı. 
hayabnı pahalıya satmak için, bir Onu takibe başladı... Bazan yan 
toprak yığmını siper alarak ta· yana giderek, bazan da Arıak önde 
bancalarını önüne dizdi ve bek- olduğu halde, yolun dar yerlerini 
ledi. geçerek yokuı atağl, mağaralara 

Bu esnada müsademe devam doğru iniyorlardı. Gavur Mehmet 
ediyor .. İki tarafın yaylım ateıle- hem gidiyor, hem de talimat ve-
rinden, dailu ve taşlar inliyor· riyordu : 
du... Aradan bir çeyrek geçme- - Sözlerime dikkat et... Senin 
den Gavur Mehmedin yüzü gill- yapacağın fevkalade hiçbir it yok. 
dü. Arşak koşa koıa geliyor.. Şimdi sen benden evvel oraya 
Dik yamaçları acele acele hrma· gideceksin. Mağaranın kapısı önünde 
nırken bazen düşüyor, hazeiı yu• şöyle bir delaşıp kendini frenklere 

gösterdikten sonra bir köşeye 
varlanıyor.. Bir sn evvel sadaka- çekilip ohır'°caksın.. Sanki vazi-
tini ispat etmek için inim inim yetten korkuyormuşsun gibi dil· 
inliyordu. şünmiye başlıyacaksın.. Ben, koşa 

Gavur Mehmet, bu adamdan koşa oraya geleceğim. Sana ses· 
bir tehlike gelmiyeceğine tama- leneceğim, sen, birdenbire sıçra· 
men kani olduğu için, olduğu yacaksın. Giıya, buranın amiri ben 
yerden kalkb. Arşağı, yanma ça- imişim ribi. önümde duracaksın. 
ğırdı. Arşak, bir taraftan reniş ( Arkası var ) 

Geliboluda N. M. Hanıma: 
Erenköyünde oturacağınıza gö· 

re Erenköy kız lisesine nehari ola
rak devam edersiniz. Nehari Üc• 
reti yoktur. Leyli olarak ta gire
bilirsiniz. Bu sene Haydarpa~ada 
Tıp fakültesi binasında da bir 
kız lisesi açılacaktır. Kadıköyün· 
de de bir kız ortamektebi vardır. 
ikmal imtihanları eylülde başlı• 
yacak, Eylülün 11 inde mektepler 
açılacaktır. Kayt için bu günler· 
de müracaat ediniz. Sorduğunuz 
mektep sizin için çok uzaktır. 
Ancak leyli kalabilirsiniz. 

Jf-
Haydarpaşada AHkeri tıbbiye be. 

şinci sınıfta Adnan Beye: 

Darünafakaya müracaat edi· 
niz ve çocuğu müsabaka imtiha
nına sokunuz. Babadan yetim ol
duğu için şeraiti haizdir. 

• Ala~ehirde O. H. Kenan Beye: 
Fen Bilgisinden ikmale kaJmıw

llDIZ. Bütün kabahati hocanıza 
ylkletiyorsunuz. Fakat mektubu
nuzda o kadar çok imli hata11 
var ki, türkçeden nasıl ikmalıi.ı 
reçtijinize hayret ettim. 

Her ne ise.. geleliai leyli mec
caniliğe.. bunun için vekilet bir 
müaabaka imtihanı açacaktır. im· 
tihan tarihi ilin edilecektir. 

• Kartalda 'f aşlıbayırda, Adnan Mem
duh Beye: 

Ali deniz ticaret mektebi mec• 
canidir. Yalnız mektebe girerken 
bir taahhütnarr..e vermek lazımdır. .. 

İzmir Sama~galı l'\o. 18 de \1. Zihni 
Beye: 

han ettirmeniz lazımdız. Yeni 
tehadetname alamazsınız. 

• 
lkiçmımelikte 20 numarada lızet 

Beye: 
Vakit geçirmeyin başka bir 

mektebe kaydolun. Gedikli Küçük· 
zabit mektebine de tekrar müra
caat edin neticeyi bildirmelerini 
isteyin. 

'l'okat OrtamektPbi mezunlarından 
Muzaffer Beye: 

Miihendis mektebine lise me
zunlarl kabul edilir. Bu itibarla 
buradaki Nafıa Fen mektebine 
girmenizi tavsiye ederim. Mektep . 
leylidir. Yalmz, cebir, hesap, hen
deseden bir müsabaka imtihanı 
açılır. Müsabaka imtihanı 16 Ey
liılde yapılacaktır. Mektebe şim
diden müracaat ediniz. 

* Uşak Ortamektebinden A. Kadir B.: 
Lise, Muallim Mektebi, Sanayi 

Mektebi gibi mekteplere leyli 
meccani girmek için müsabaka 
imtihanları açılır. Kendi mınta• 
kanızdaki Sanayi Mektebine mü· 
ıacaat edip şeraiti ogrenımz. 
Liselerin leyli meccanilik imtihan
larının tarihi yakında ilan edile· 
cektir. Askeri Ortamekteplerle, 
liselere de girebilirsiniz. Fakat 
kayıt ve kabul müddeti bitmiş
tir. B•munla beraber askeri mek
teplerin kadrosunda münhal yer 
varsa yine talebe alırlar. 

Mektepc;I 

Afuatos 16 

Bir Apaş Kabaresinde ... 
( Baştarafı 6 ıncı sayfada ) 

- Mikatosi pisteğo tutosine 
tarisisivree! •• [1] 

Dedi.. Delikanlılar tekrar, Fa
kat bu defa mülayim mülayim 
yüzüme baktılar .. 

* Cuma ve pazar günleri bu ka-
bara hınca hınç kalabalık oluyor
muş.. Kurtuluştan tutun da, Orta
köy~, Bebeğe kadar bütUn ma· 
rangoz, demirci, kalaycı, te
nekeci, bakkal, yoğurtçu, 
manav, terzi, garson, kapıcı, 

terlikçi, kuyumcu, tahafiyecl, aşçı 
çırakları delikanlılar, . çamaşırcı, 
kolacı, trikotajcı, sütçü, Y abudi, 
Ermeni, Rum, Ttirk kızlar varsa, 
hepsi buradadırlar... Y aıları hep 
15 ile 23 arasındadır, hiç değiı
mez.. Tuvaletler, fakrü zaruret 
içinde bile modaya tabidir. 

Bütün bu gençlik kafilemi 
kilfrfi mubah, apaılığı helal, ko
kotluğu makul addederler .• Kal-
çalarını kıvıran, goguı şışıren 
genç kızların dans edişlerinde, 
topuklarına basa basa küçük 
adımlarla yürllyUp omuz düşüren 
delikanhlann konuıuşlarmda bü
yük bir hususiyet vardır .. 

* Vah zavallı kızcağız vahi. Bel-
li ki danı kurbamf.. Kime acıdı
ğımı mı soruyorsunuz: Bakmaz 
anlatayım: 

Efendim, ıarı tuvaletli, çarpık 
bacaldı, sivri burunlu bir tazecik •• 
buraya yalnız baŞtna gelmiı, 
belli.. fakat çoktanberi ' bu yer
lere alışmq olacak.. yine yalmz 
baş•na sandalyaıında otururken, 
helecan içinde cazın çalmaıım 
bekliyor ve ilk anda önüne çıkan 
delikanlı ile lyle bir dana eclifl 

[l] Takılmayın ulan, herif galiba 
taharri! .. 

l•t. d8rdGnca tcra memurıu
ıundan: Tamamına on oltı bin yedi• 
yüı yirmi üç lira kıymet takdir edilen 
Şehza.debaşmda Fevziye mahallesinin 
tramvay caddesinde eski iki mükerrer 
ve beş defa iki mükerrer yeni doksan 
bir, doksan üç ve doksan bet ve dok· 
ıan yedi numaralarla milrakkam tram· 
vay caddesine nazır maabahçe k&rgir 
konak ile altında üç bap dükkanın ve 
Fevziye caddesinde maa bahçe kargir 
ahır ve araöa.lığın tamamı 17 j96 tamamı 
doksan altı hisıe itibarile on yedi hiı· 
sesi ve yine tamamına altı bin beşyüz 
altmış iki lira kıymet takdir edilen 
Fevziye caddesinde eski dört ve yeni 
on dört ve on altı numaralı maa bahçe 
ahşap konağın keza doksan altı hissedı 
on yedi hissesi eçık artırmıya vazedil· 
miş olup 21-8-933 tarihinde şartname
leri divanhaneye talik edilerek 13.g.933 
tarihine mıisadif Çarşamba günü ıaat 
14 den 16 ya kadar lst. Dördüncü icra 
dairesinde satılacaktır. Gerek tramvay 
caddesinJeki yeni doksan bir ve dok-
san üç ve doksan bet ve doksan yedi 
numaralı gayrimenkulün on yedi hisse· 
eile ve g11rekse Fevziye caddesinde 
yeni on dört ve on altı numaralı ahşap 
konağın mezkt1r on yedi hissesine be
şer yüz lira bedel ile müşteri talip çık
mıştır bukerre artırma ikincidir hisse· 
lere isabet eden muhammen kıymetle
rinin yüzde yetmiş beşi bulduğu takdirde 
en son artırana ihalei katiyyeleri yapı
lacaktır. YiV;de yetmiş beşlerini bulma
dığı takdirde ihaleden sarfınazar edile
cektir. Artırpıalara iştirak için hisselere 
isabet eden muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuk teminat akçesi alınır ve 
müterakim vergi ve belediye ve vakıf 
icaraleri müşteriye aittir. Hakları tapu 
sicillerile sabit olmiyan ipotekli alacak
lılar ile diğer atakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarının ilan tarİ· 
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelcrile bildirmeleri ltızımdır aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit olmi
yanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar alakadarların işbu maddei 
kanuniye ahkamına göre hareket etme-
leri ve daha fazla malUmat almak İs· 
teyenlerin tt31/21 dosya numarasile 
memuriyetimize mii.racaatleri ilan 
olunur. (6409) 

var ki, insan buna gülmek mi. 
ağlamak mı lazım geldiğini bir 
türlü bilemiyor ... 

Kızcağız vücudunun yarısını 
delikanlının omuzlarına verip, 
yarısını da inadına dışarı ç'ıkara
rak, tavana baka baka bir daD1 
ediyor ki sormayın gitsin .•• 
Esmer veremli bir delikanlı bunu 
görür görmez gevrek bir kahkaha 
attı: 

- Ulan ahrete mi gidiyorsun?. 
Bu ne davloz, bu ne açlık bel •• 
Bir aralık caz durunca, kalabalık 
içinde bir ıslık, bir gürültüdür 
koptu: 

- Haydi isteriz.. Eleni' 
den Sagopuyu iıteriz.. İsteriz 
ulan, isteriz.. isteriz de isteriz •• 
Com tom com tom, com tralalla.. 
Derken ortaya etine dolgun, ka .. 
ragözlü bir kız çıkh.. Bir undal
ya üstünden masaya atladı.. Pi· 
yanonun iştirakile, baygın bir 
Rumca ıarkı aöylemiye bqladı, 
herkes bitkin.. Birbirine ıokulaa 
sokulana .• Birbirine yaslanan ya .. 
lanana .• Oh, gel keyfim!.. Ne güzel 
şarkı, ne güzel hayat, ne güzel 
eğlence değil mi? .. 

Hayır, değil.. Çünkü bGtUn ba 
güzelliklerde yine rahat yoktur. 
Birdenbire bir; gUrliltu kopunca. 
ortalık yine allak bullak oldu: 

- Ulan susuz herif!.. G6zü· 
nü patlabnm alimallah.. Tutma· 
ym ulan bırakın, bırakın fU iti 
yiyeyim ulan!.. Beni ayazda be~ 
letir, kızı ayartlrıın dejilmi ulan?. 

Ve yine, bermutat, lıer ı1z 
dağc.aya yapılan muamele U. ild 
tarafı teıkia edivercliler •• 

Ben bu apq kabaruind• 
çıkarken yine içerden bir flrlltl 
bir bailrlf sellyordu. 

- Ulaa unin damaaa da ka
Yalyana da ..... 

Kocaell icra Dalreelnanı 
Salim Bey• borçlu Mehmet Beyia 
borcundan ipotekli olan İzmitin kozltık 
mahallesinde hududtı malt1m 800 alta 
yüz lira kıymetli bir bap limitoi fırı· 
nının 18-9-938 tarihine miitadif p .. 
zartesi günü saat 14-16 ya kadar açılı 
arttırma ile 11atılacaktır: Yevmi mez• 
kl'Lrde tahmin edilen kıymetin ~ do 
yetmiş beşi bulmadığı takdirde en çok 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şar· 
tile arttırma 15 gi.in daha temdit on 
beşinci gün ayni saatta en çok arttira• 
nm teklifi yüzde yetmiı beşi bulduğtı 
halde ihalesi icra aksi takdirde satıı 
geri bırakılır ve arttıranlar teahhhüt
lerinden kurtulur. Bu baptaki arttırma 
şartnamesi 8-9-933 tarihinden itibaren 
herkes tarafından görülebilmek için 
icra dairesinde açık bulundurulur: 

MczkUr gayri menkul üzerinde bir 
hak iddia edenler hususile masarif ve 
faize dair olan iddiaları evukı. müsbi· 
telcrile yirmi gün içinde icra dairHine 
bil<lirmeleri aksi halde haklan tapu 
eicilile sabit olmadıkça satıt bedelinin 
paylaşmasından hariç bulunacaklan 
ve fazla malu111at almak istiyenleriıı 

icra dairesine miiracaatlan " taliple
rin tayin edilen giinde d.ipozitolan 
ile beraber icra dairesinde bulunmalan 
iliin olunur. (6411) 

Adalar tapu ateli mullafıshğıadHı Ka-

nahadada Muradiye ıaalaalletlade ...._. 

aokajıacla klln Serpuhl haaım vereH•lnt. 

t•puya teaclllnl tıtediklerl 71 No. l11 bala

çell evin mUlklyetl llakkıada tahkikat 1•
pılmak Uıare aiuıtoa &JIDlll 24 tlacl P•"" 

fembe glinli aaat 14 te mahallin• mem11r 

gönderlleceifoden bu eyde benim hakkım 

var dey.ınlerln elfndekl veılka1ile beralM. 
idaremize v.yahut tayla etlilen gtlnde ye
rine gelecek olan memura müracaat eyl .. 
malerl bildirilir. (6413) 

Zayi - Bandırma askerlik şube
sinden almış olduğum tt>zkeremi zayi 
ettim yenisini alacagımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
Bandırma P.rdek kazasının Halit paşa 
mahallesinden Arnavut oğullarından 

Rıfat 322 dogumlu 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sablmaktadır. Fiatlanmız eskisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

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

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

M. TOBATLIYAN 
T ARABY A YAZLIK OTELi 

ve LOKANTASI 
Tarabya M. Tokatlıyan 01•11 ve Lokantaaının en asri konfor ve 
yemeklcrile küşade bulunduğunu muhterem müşterilerine arzeder. 
Bolazlc;lnln en bavad~r ve c~zip. ~ok~ında bulunan otellmlz 1stanbuluo 
her cihetten en giizel hır sayfıyesıdır. Bılhassa lokantamız yemeklerinin 
nefaset ve emsalsizliğini ispat külfetinden müstağnidir. Ziyaretlerile 
müessesemizi §İmdiye kadar taltif buyurmamış olan zavab muhteremenin 
teşrifleri rica olunur. Fazla ikamet buyuracak aileler mUsall f&ralle 
tiibi tutulur. 

Muhtelif Deriler ve Deri Mamulatı 
'Eşya Satışı: 

lstanbul Giimrüklert Baş 
Müdürlüğünden: 

.2. 6, 13, 20 Temmuz 933 tarihli Türkçe Milliyet, Cumhuriyet, 
Vakit, Son Posta, Akşam, ve Akın gazetelerile yapılan ve açık 
•rthrma suretile sahşa vazedildiği bildirilen eşyalardan mülga ta
rifenin 11 inci faslına ait 233 kapta 4582 lira 44 kuruş kıymetin
deki muhtelif deriler ve deri mamulab çantalar, iskarpinler, terlik
ler ve sairenin 12 Ağustos 933 tarihinde yapılan müzayedesinde 
verilen bedel haddi layık görülmediğinden 23 Ağustos 933 Çar
tamba günü tekrar müzayedeye konacaktır. Talipler buna ait şart
nameyi Baş müdürlükten alacakları gibi eşyaları da lslanbul ve 
Galata Glimrüklerinde görebilirler. isteklilerin o gün saat 15 te 
İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünde müteşekkil ıabş komisyo
nuna müracaatları. "4128,, 

Erenköy Kız Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Ağustosun yirminci pazar gününden itibaren talebe kayıt •e kabulüne başlanacaktır. 
2 - Pazar, Salı, Perşembe günleri saat ondan on yediye ka

dar eski talebenin kayıtlan tecdit, mliracaat edecek yeni talebe 
llaınzet kayıt olunacakbr. 

3 - Kayıt ve tecdit kayıt için müracaat edecek talebenin 
•hhi muayeneleri yapılmak Ozere muayyen günlerde saat onda 
mektepte hazır bulunmalan lizımdır. 

4 - Yeniden kayıt olunacak talebenin hüviyet cüzdanı, evvelce 
bulunduldan mektebin tehadetname veya tasdiknamesi; beş bin 
bqytiz kunıta kadar maaş alan memur çocuklarmdan pansiyon 
kanununa tevfikan yüzde on tenzilat yapılmak için babalanoın 
bulunduldan vazife ve maq mıktannı göıterir vesika "on beş ku
rufluk pul lhımdır,. beraberlerinde olarak velileri ile birlikte mllra
caat eylemeleri. 

-5 - Mektebimizin ilk kısım dördilncll ve beşinci ıuııflarile 
orta ve liae ıımflanna leyli talebe kabul olunur. ilk kısmın leyli 
&cretı 200, orta ve lise llDlflanmn 225 liradır. 

6 - Eyl61 iptidasına kadar kayıUanm tecdit ettirmemiş olan 
eski talebelerin yerine yeniden mllracaat edenler kayıt olunacaktır. 
Tatil mtinuebetile bulunduklan mahallerden muayyen zamanda 
aelemiyecek olanlar UcreUerini 16ndermek tarlile yazı ile müracaat 
edebilirler. 

1 - Mezuniyet, ikmal ve kabul imtihanlan eylül iptidasından 
on birine kadar yapılacak eylüllln on birinci günü derslere baş-
lanacaktır. "393 7 ,, 

Camlıca Kız Ortamektebi 
Müdürlüğünden : 

Ücretli leyli ve nehart talebe kaydına Ajuıtosun Yirmisinden 
Otuzbirine, ikmal imtibanlanna da Eyl&Jnn ikisinden onuna kadar 
4evam olunacaktır. 0 3U'l 4 •• 

T~R.KiYE 

lf RAAT 
BAN·KA.51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-l;Dl;q 

-----~~----~------~~~~~~~~~~.~--="--~~~~~~~~~--------

ista n bu I Ziraat Bankasından : 
Karyui Mevkii Numaruı Cinsi Kıymeti muhammeneai 
Kalitarya K6yiçi 10, 17/16, 20 iki hane ve ahır 1000 

" .. 4,3 Albnda gazino maa mliftemilit hane 1800 

" ,, 116/2/1 Hane 400 
,, ,. 53,l Maabahçe otel 3000 

Maltepe Papaa 291 Hanenin 113 hissesi lOO 
,, S.çah O Tarlanın 4/5 hissesi 3 dönüm 448 zira 30 

Kartal Meşeli ayazma O ,, 3 dönüm 30 
Kalitarya K6yiçi O Tarla 2 dönüm 30 
Pendik Cavitpqa 94/5 Hane 4500 

Yukarda ena~ yazılı. gayrımenkuller ihale bedelleri. yüzde yedi buçuk ve pey akçeleri nakit 
veya gayn mllbadıl bonosile ödenmek üzere ~çık artbrma ıle satılığa çıkarılmıştır. 

Kat'I ihaleleri 21/81933 pazartesi saat onlieıtedir. lıtiyenlerin pey akçelerilc Bankamıza mllracaatları 
prlname Bankamız kap111Da aıılmlfbr. 

,5enei haliye YeJ'IİIİ ile biJ6mum rli1Um müıteriye aittir. ihaleyi müteakıp pey akçainio yüzde on 
..... ..... prtbr. . '3'12.8 
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HALiS BUKUMLU ,, 
YUNDEN MAMUL ,, ,, . 
AVRUPA YUNlULER 1 
• iLE AYNI AYARDA 

•• • • HfR TON UZERINE MUHTELIP .. 
RINJCLlRf BULUNAN ENFES 
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İPiKI{ ~uNLÜLf RİNDEN YAPtLAN . ~ ,, 
1

JÜ f LBISE NE KADAR 6UZ f.L •• • • • 
. Su1 tfte IPEKl/ind ir !. 

Sıtmaya k•'fl··· 

Kininle silahlanınız J 

PIBTBV 
Kinin Komprimeleri 

Batakhk havallde 
100.000 lerce 
vatandatın 

1 hayabnı kurlardı 
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Deniz Yollan işletmesi 
~CENTALARI: 

Karaköy - Köprübaşı Tel 4236! 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 227 40 

KARADENiZ POST ASI 

KARADENİZ 
vapuru 16 J\iustoı Çer9amb• 
gtinll saat 18 de Galata nhb· 
mmdan kalkar. Danllfte Tire• 
bolu'ya da uğrar. "4043,, 

KARADENiZ POST ASI 

l -SAMSUN . 
17 A~°' Perşembe 
ıtmı •kpmı Sirkecl'den ha· 
reketle (Zonguldak, lnebolu, 
Samsan. Ordu, GireSOD, T 
zon, Sürmene ve~) 1• admet 
ve avdet edecektir. 
Fazla tafatl&t için Slrkeol Yelk.encl 
Hanındaki ıcentalığına mttrıcaat. 

Tel: ateıe 

"-----------~(8372) 
DOTÇI Olllllft'BAl8l 

Dreadw Buk Şubeli 
Merkul ı Berlln 1 

Türkiyedeki tubeleri: 1 
i.t.nbul ( Galata •• lataabul , ~ 
Depo•: Tltla Glmılsl ..... ................. ,.... ........ 

•••• •••• 

-roRK\~& 
I$ Bl).NKAI\ 

~FOTOVIT~ 
FOTOARAFCILIKTA ŞAYANI HAYRET BiR iCAT 

FOTOVIT ile kijıt, mukavva, mermer, ipekli kumaflar ••sair 
her ne Ozerine oluna olsun biç bir maUlmata ihtiyaç olmakmnn 
güzel fotoğfaflar çıkarmak mlmktindllr. Y almz bir neıatif (plak 
veya cam J. ile fotoğraflar bozulmaz bir hal keıbeder. Ne uyab 
odaya ne de virai ve fiksaja hlzum yoktur. 
Bir ıife FOTOYIT ile 100 kadar fotoğraf yapdabilir. Fıata 78 
kurUftur. TGrkiye için uhibi imtiyaz: Julea Kaatro, latanbal 

Celil Bey han. Tecrllbeai 11.!eccanen. Her ,... lalalar. • (8m) 

.--~Haberiniz Var mı?~--• 
Asri MollllJa Mellaerl 
Botun m~ları Uzırinde azamı tenzillt yapmıfbr. 

Fırsattan istifade ediniz. lıtanbul Rızapaıa yokqu • N~. h Aırl 
Mobilya Meşheri. AHMBT PBYZI Telefon: 234\7 

'----------------~~~~~~(Mit 

•apuru hır Peqt ... 
16 da Slrtec91'fııiia"\ 

hankeU• 
Gelbolu. Çanakk•I• " Kaslı 
tarikile Ayyahk'a azimet ve 
avdet edecektir. 

Dikkati Cuma gOnQ Edremit yol
oaların1 trene yetlıfütr ve Ayvalık 
yoloularını aynı gUn akıamı Ayvalı· 
ta çıkanr. 

Yolca bileti ••purdı da nrlllr. Adruı 
Yemlf't• Tnllaad• Mustafa biraderler. 
Telefon 22210 

....... -----·----·-·--------·---
Son Poalll ......... 

lülblı Ali Ekn• 
N•lıat ....... , IWI Ul8 

ALEMDAR ZADE MEHMET 
vapura 

B0LBNT 
yapana 16 Ajııatoı Çarpmba .... 
CZoaruldak, laebolu. Samaaa. Ordu, 
Gireıoa, Trabzon, Rize, .ıapam, 
Pazar ve Hope)J'e nimet ye aYdette 
•)'ili iıkelelerle (SGrmene, Vakfıke-
bir, Görele, Oaye •• Ayaaata 
utrıyarak avdet edecektir. 

Aceatua Alilye hu No. 1 
Tel. 21G.17 

~------. ("71) 

.Matbuat Cemiyeti tarafmdaa 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 

A LllAN A 61 
çaktı. Her ki ... bulwmr. 
--~l'illtalliıUlr. .. _ .. 


