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Tercüme Kadrosu Telif Ve 
Tamamen Tespit Edildi 

K dro Haricindeki Bazı Müderrisler 
Ef ganistana Gitmeyi ~üşünmektedirler 

tıbbı adlici Ethem Akif, idareci 
Muslihittin Adil, Macit, Hamit 
Sadi, Yusuf Şerif, terbiyeci lı
mail Hakkı, Ferit, felsefeci Naim, 
Nimet, Süreyya Ali, Hüsnü Hamit, 
Mustafa Hakkı, Malik, Ligor, Hasaa 
Reşat Beylerle diğer birkaç ze
vat. Kadro 25 kişilik olacaktır. 

Telif o• terciim• lı•geti katlr,wıntı alınacak olanlardan Mualihiddin 
Adil, lsmail Hakkı, Etlı•m Akif '"' Hüsnü Hamit Beyler 

Maarif Vekili Reşit Galip Bey J Galip Beyin tasdikine arzedil· 
dün de Üniversiteye gelmemiştir. miştir. Yeni telif ve tercüme 
J?ün ıabah ıslahat heyeti bir heyeti kadrosunun bugün yarın 
toplantı yapmış, ve münhal kür· neıri muhtemeldir. 
sülere talip olanların evrakı üze- Heyete Kimler Giriyor? . 
rinde tetkikatta bulunmuştur. Yeni telif ve tercüme heyeti 

Öğrendiğimize göre telif ve aşağı yukarı şu zevattan ibaret 
tercüme heyeti kadrosu tamamen olacaktır: ' 
baıırlanmııbr. Kadro dün, Reşit İktısatçı Münir, cezacı Vehbi, 

Efganlstana Gidecek 
profesörler 

~~rülfünunda profesör olupta 
yem Üniversite kadro&una alın· 
mıyan bazı müderrisler Efganis· 
tana gitmeyi ve orada birer kür· 
sü almayı tasavvur etmektedir
ler. Hatta hu müderrislerden bir 
kaçı Efganistan sefaretile müza· 
kere halindedirler. 
GUzel Sanatlar Akademi· 

sinin ıslahı 
Profesör Malş, dün Güzel 

Sanatlar Akademisine giderek 
1. ( Devamı 9 uncu •ayfada ) 

- ---Türk dağcılik, ytırüyüciilllk ve kıt sporlan kulnbtı azalan 
geçen cuma Y a11ı ve Hayırsız adalarda çok güzel bir teneız\ih 
yapmışlardır. 

-

Misyoner 

İngiliz Sefiri Sir Hanri Bulver'in de iştırak ettiği bu tenezzühte 
D J l i Hayırsızv ve v Y aı~ı ada kayalıklarında iniş ve çıkıı idmınlan yapıl· 
r.ropaganua arı lf las Ediyor mış. dagcıhga aıt bazı spor oyunları tecrübe edilmiştir. 

T e.!'ezzüh. ç~k ~zel ~lm'!ş ve. azalar geç vakte kadar neı 'eli 
ve eglenceli bır ~ırmıılerdır. Y.ukardaki resimler Haylral% Amerikan Kolle~iı·. =adaya ve kulüp aı:alanna ait iki intıb •• göstermektedir. 

~ Çivril' de Zelzele Faciası 
• 
lzmirdeki 

•• Uzeredir.. Sarsıntılar Dur~adı Dai-
reler Çadırlel!da Çalışıyor 

Kapanmak 
lzmir, 8 (Hususi) - Misyoner 

propagandalarına karşt halkın 
gösterdiği şuurlu mukavemet elle 
tutulacak bir hale gelmiştir. Bu 
yüzden buradaki Amerikan kolleji 
kapanmak üzeredir. Kapanma 
kararının sebebi varidatsızhk ve 
bütçedeki açıktır. 

931 ve 932 senelerinde Ame· 
rikan kollejinin senevi bütçe açığa 
yirmi bin dolardı. Bu seneki açık 
28 bin doları geçmiştir. 

Kollej müdürü Dr. Reed mis· 
yoner müesseselerinden yardım 
istemek üzere Amerikaya gitmiş, 
fakat her bat vurduğu yerden 
menfi cevap almışhr. Yalnız, dün· 
yada beynelmilel sulhun hakimi· 
yeti için çalışan ve '' lnternatio· 
nality Peace,, • Beynelmilel sulh • 
cemiyetinin organı olan Karneci 
müessesesi, İzmir kollejinin kü· 
tüphanesi için 5000 dolar yardım 
etmiştir. 

Kollej müdürü son! bir ümit ol· 

Koll"jd•n hir manzara 

mak üzere, geçenlerde bir para 
rezaleti yüzünden Amerika Aya· 
nınca sorguya çekilen Morgan 
bankası sahiplerinden Mister Mor· 
gana mürr.caat etmiı; bu adam: 

- Kudüsteki Y. M. C. A. 
kadar da faaliyet gösteremiyorsu· 

Lise ve ortamekteple~deki ecnebi lisan hocalan için Mualli~ 
Mektebinde açılan kurs dün nihayet bulmuştur. Bu kursta Amerı· 
kanın tanınmış lisancılarından Profesör Dr. Faucet, ~eri halin~e 
konferanslar vermiştir. Resmimiz, kursta bulunan mualhmlerden bır 
grupu göstermektedir. 
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nuz. Eserleriniz nedir? diye sor· 
muş... Kollej miidürii de, İzmirde 
kollejin spor bayramında çekilen 
fotograflarmı ve fotografların bir 
köşesinde bulunan Amerikan bay· 
rağım göstermiş... Bundan sonra 
Mister Morgan yardım vadinde 
bulunmuşl •. Kollej hakkında son veri· 
len karar çok düşündürücüdür: 

- Kollejin leyli ücretleri se-
nevi 450 lir~dan . 275 liraya, ne· 
bari ücretler• 75 liradan 50 liraya 
indirilecek ve mektebe azami su
rette talebe teminine çalışılacak· 
br. Eğer bütiin ~u .fedakirhklara 
karıı talebe celbı yıne kabil ola· 
mazsa, mektep te teşrinievvel ni
bayetlerinde kap~acak ve Atina
daki kollejle tevhıt edilecektir. 

Bu tevhit keyfiyeti daha şim· 
diden tatbik sahasına girmiş gi
bidir. Amerikan mektebi müdürü 

Dr. Reed iki haftadanberi Atinadadır. 

M. Heriyo Bergama 
Harabelerinde 

lzmir, 8 (Huausi) - Sabık Fransız 
Ba4vekili M. Heriyo hu sabah İzm ire 
gelmiş ve hükUmet erkam tarafın dan 
kar4ılanmı4br. 

M. Heriyo, yanında Vali Kazım 
Pata ve Fırka Reiııl Hacim Muhiddin 
Bey olduğu halde otomobille Berga
rnaya gitmi4tir. Fr~n.sı:ı: devlet adamı 
Bergama barabelerım gezdikten ııon-
ra saat 17,30 da dönecek ve lstan
bula hareket edecektir. 

Almanyadan ~açan Yahudiler 
Kudüs, (Hu~u~ı) - Almanyada M. 

Hitlerin Ya~udılere kartı açbğı mü
cadele ilzerıne b1;1raya akın halinde 
Yahudi muba~lrlerı gelmektedir. İlk 
parti olarak Itiılyan bandralı Roma 
vapuru ile 1500 ~~an yahudfıi Hay· 
fa limanına gelmıtbr. Bunlar Filistl· 
niu muhtelif yerlerine yerlettlrilecek
lerdtr. 

. Çivril, (Hus~si) - Birkaç· gün evvel muhitimizde bir zelzel 
facı~sı olmuş, bırkaç kişi ölmüş ve birçok binalar yıkılmıştı. Zelze~ 
lele!m ardı arkası kesilmemiştir. Sarsıntılar sık sık devam etm k
tedır. Halk büyük bir endişe içinde olduğundan evlerde otura~a
makta bahçelerde ve çadırlarda yatıp kalkmaktadır. Zelzelede il" 
kfım_et d~ir:si de. sa~atlandığı için memurlar çadırlara naklediimt: 
lerdır: !"fukumet. ışlerı .çadıılarda görülmektedir. Celbedilen 150 !. 
dır kafi gelmemış yemden 100 çadır getirtilmiştir. Kaymakam ~ _ 
ref Bey zelz~le~en !11üt~.essir ~~~nların ~stır~plaz:ını dindirmiye çalı'
maktadır. Hukumetin gonderdıgı beş bın lıra ale civar viliyet 
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kazalardan iane suretile toplanan paranın dağıtılmasına başlanın ve 
br. Bu paranın bir kısmı ile de yıkılan binaların yerine bina yapış: 
lacak ve binalardaki çatlaklar tamir edilecektir. 
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1 Plajlara Rağbetin Sebebi 1 
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- Ne o yanındaki erkekten yüzme d . 
E 

ersı mi alıyorsun? 
- vet .. 

t 
t. 

- Şimdiye kadar ne öğrendin? 
::-- Çooook... Evini, yaşım, mesleğini, servetini ve bekir 

oldugunul •• 





Hergun 
-----

Başkaları 
Ne 
Digorlar ? 

Türkiyenin Hür Kafası 
FellA Rı//cı 

Bllttln bunlann man.. nedir? 
Bitin bunlardan alacajımız den 
nedir? Birdir, pciar: T&rldp ID
kipf ve teklmll asullerlai ar&JIP 
bulmakta aerbeattir. Tlrk karar 
n tedbirleri, Tlrkiyealn ve Tltk 
hallnnm prtlanu a,.-. • 
Tllrki1eye ._ olac•ldn'· Her ka
rar tedbirimbl ...-.., bltla 
ıejimleriD .... tea ...... 
••aamm ..... INluadaraca-
1& He.,.W .., bfa De tetkik 
ft tUlll ........ Ecnebi ... 
............. •• lltipreleria
dea istifade edecejiz. Fakat hiç 
birİIİlle esir olmıyacap. Unat-
•amak ıereldir ld ........... bir 
memleketi bilmek, [o ...ıeketla 
•kipfa iPn ......... ... 
lbbwlann ........ .... Tir-
kiye, ot.claju ,...., )lr Tlrk ..,....... ... ,...... .. 
tabalda JUi ,... ta ....... 
farzıaıahal, ..... _...,. .... 
....... Wr ......,...,.., 
o ....... c.Wet tpDclecHr. Ne 
., .... ,...,. .. bot lafta 
ibarettir. 

CtlmburiJet kuralduja slha 
biz birçok teJ bDiyordak. Fakat 
TllrldyeJİ bilmiJorduk. O ne slç 

... - "' ...... - OJDUllP ....... • .......... nrldmuf, 
ı.- wak JeDI rejimin hıldlrl 
e.Milan W.. 

• Haldal,.tl lllWJe • 

Ziraatte Devletçilik 
V.W N-'l• 

... .......... q ......... ,.. .. ,. ...................... .... ..... .... ....., 
Fenli ,_..... tierlt ederek, .._ 

tlaf.tllr ip. .............. .. .... ....,.. .... "" ........... .... 
Yal' ... , 

u,ı. lranak ..,. temel GzerlDe ....._"Yen.il bir U,uet lmnalaW
Ur mi? fler,... aytl AJir ....... 
teri, .,,. .,,. bwa,.tlerl, .,,. ll1ll 
ıe.s,.lerl .-ardır. Nud olar • .met 
meafaatl. ... •Jft a,rn rirlaWUm k&ı 
talilüa• temoım ... ? 
~ ........... hOl'OZU 

........... ......,......_azım 

.,...,. .. pktlrdlil kuntmdan dotan 

.mon ta11 Hlummlıktan toJIUzlat
tıran, tohum lstaqODWUIP temla to
humunu melezlqtlıu ferclln menfaa· 
tine Tilrk ta.vukçulupun, Tilrk hay• 
•nc:alıpwa, Türk pamukçulujunun 
talibi.al batlacbkça ileri ve ruyonel 
bir ziraat hayatı, lrlfllmez bir IVAp 

halinde dalma bizden uAMepaldlr. 
Ancak millet meafaatlai ..,_et 

aoktaa olarak alu Mi ziraat ill,a• 
setidir ki, llplll, mabatb " ...-'d 
Wr .aye..t olaltlllr. 

ÇGakl mBet ......... la .... 
4laa laapuelhta....., .-ukfuhala
•--. fuMbkph ...... kuaca bltla .............................. .............. .,.. .... ,... 
sp. ................... ....... .... _ ................. -·· ................. , .... ...... .............. ... __ .. 

v. Tllts ..,..... ..... -
........ Wrak .......... ~ ....... ... .. ...,.. 
.._._ Dırt leenk, __ .... .................. _, .. ......................... 
....... ..-.. ... o1 ........ 

- ..... Ohletp .. mut ..,..... ........ . 
-ıc.--

Resimli MaTcale il Demi,ler Ki... a 

Oilmcel* dınltm W: 1 ı..te t1 .. ıt1er ld: Sanmaata •mitler ki: 
- Ea çok ........ Jerlıılnia? - Ab ..-ceWllr ..... ? - Gella olar ·-? 
-Puakhlana ta•PlllaruMlal..... - Bir kere cama ,.....,. ılr- - Kllk ... 1"9 Wld lls ..,... .......... ..... ........ 

• SON TELGRAF HABERLERi .. 

dise ya' da • 1 
A 

Bir Hırsız Polisler Tarafından Bir Aşık 
Ta Rakibinin Silihile Öldürüldü 

Aatalya ( Hlllllll ) - Burada birlbiriai ml
teakip iki lldtbme nk'.. olamttar. BirİIİDcle llea 

flabdrah bir lmm, lldtlrea de bir polia memmudar. 
Ba bum Giritli Ali Rnukl llmiacle bir .. ... 

cbr. Bir lutmhk .... ac1a drmtlmetlmt .... ... 
yah11Mnk karakol. ptlrllmif, ifadeli almırken 
pencereclen atlaJlp kaçm•fbr. 

Polil Necati ve Tallt Efendiler merbm• tald
biae çıkmlflar ve Konyaaltı denilea dar bir Jerc1e 
sıklftınmya muvaffak olm....... Ali Rozald ba-

ra-....a 
Halaterin Çakardılt Re 

Anpne Guetealnl 

Necd Efendi Aliyi korkutmak ve tealime mecbar 
emek iÇID hanp aiWu• .,....., fakat cıku 
............... birlli merkumun ajzma isabet ederek 
lltllrmllfllr· 
~ nk'a Tepiki~e mahaue1mm Kemiklik 

meYldlDcle amumlaaDed mminin made ...... 
ıc..ua• tenllik eden 18 yqmcla o.mu ba •Ye 
.....-,. ıitmif, oturup kalıve lçerkea Emminin 
cı.ta 20 Jltulda kalaya Arif ne lelmİf ve 0.
_. ,ar&nce linirleaerek kaytaya batlı!Dlptar. .... 

Ka~tb 
Aatall,a ( e-...) - .$am'd& 

NiDmettia Kihar ct.ileil ..... 
bakalt tarafmClim çdranlm.a .. 
hlkOmet tanfmdu lra,....Mfbi. 

............... 
lmclat Jaaricl ~ ııso Mu
m;, Sudı• bllrAmet•ace de lra
bul edilmiyerek ....,. ....... 

• biaberi te'ldt ~ .. 
Ha1Wm Vahdet psetell &JIB _. 
maM• Pw'te ylllellilildscl 
Mehmet Albda cıbrmakta oldup 
urepahlik Ailfene pa~Yl'UllllD 
ela, lıiWı lnıılcilrat .. doltlala 
tecavllz eder mahiyette -.ri1• 
tn dolayı F..._ h8k6metice 
kapabldıjım bilclirlllektedir. 

Şa "Miz,, leri 
Bırabalt. 
Artık. .. .,_ ______ .. ' --

Din - belediyemia • bir mlcl
det salan kelmiftir ••. 

Galata - kaprtlall • tekrar 
boyatdacakbr ... 

Tramn1 • flrketim • tarife. 
leri clejİftireceJdh ••• 

Elektrik - ......,_. - , .. ...... ., ........... 
Ti.el • llaketmla. _,...._ 

J&ilı1 .... kbr ... 
Km- ..... ..., ..... 

•leucalrtlr ... 
Gu - tlıDtim .... _ .... 

ptiıteeeldlr ... 
ıca1a-. - eto11111ı..-... 

aldqbniacllkbr ... 
Menba • ...__. 

edilecektir ... 
Velb••l;mil,• ... ~ 
Guetelanle Wr ( .. J ...... 

diJor. ( .. J ia ,.,...... .. 
ilim bn•··~ ...._ olcla.. 

lftnuu. .. ... .... bllaa
cbjmm ft 98ft MVe olmdap .... 
1.mlerdea batb ,.1er. .. 
( mis ] 1ere nerede ,..._.._., 
bitin sinirlerim .,.1r1 ...... 
~blçmerakeblle

.mı •... ...,_... ............. 
kalanlar, mamhaktaa ocaJcteld 
teacereleri yananlar, myma baba 
b.&elliye tarafmdan kelilditini ,... 
idil bilirler. Bqka yerin beJedl. 
Jelİ plip latanbulua mlanm ke-
1emez yaL. 

Galata klpriiaibıiia, Kızkuleü
aln ı.abahm olcluiuaa berk• 
bilir ve glrlr. 

Tram••J eirketiaia biı.e ait 
~a akprhn Wr,...ı. 

...... ...... ueı ............ 
Diba ......... 

28 vagoa " !Ot .... ...-, 
ıelmiftir. 17' m•Dar alta ~ oa ,.... ....... 

Bir Meb'uıumm Ôlclil 
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• Akse Köyü Bir 
Mektep Yaptı 

Upk (Hususi) - Akse Uşa
ka bir saat mesafede Şirin ve 
yetil bir köydür. Muhitimizde 
maarif noktai nazarından en baş
ta gelir. Akse 350 Naneli 1000 
nüfusludur. 

Köy halkı (4000) liraya yakın 
para sarfederek köylerinde güzel 
bir ilk mektep vücuda getirmiş
lerdir. Bu mektebe 50 kadar ço
cuk okumaktadır. Köy halkından 
ekserisi bilhassa gençler okuyup 
yumak bilirler. Bu vaziyet köy 
balkının maarife gösterdiği ciddi 
alakayı ~atermektedir. Bu köy 
halkının \.~ışkanlığını eu hafta 
kaydetmek icap ediyor. 

imar Şehirlerimiz 
Eliziz' de Genç Bir Belediye Reisi Ve 

Mükemmel Bir Belediye Var 

Edilen 

1 Havai Müsaluıbe 1 

/stanbula 
Seyyah Celbi 

Vaktile, İataıabul limanına gelip 
giden yabancı vapurlardan birinin 
ihtiyar batkaptanı biç şehre çıkıp 
ıezmez, vapurdaki köprüaünün üze
rinden bu güze) memlekete bakmak
la iktifa edermiş. 

Bir defa yanandaki ıenç kaptan
lardan biri: 

- Başka • limanlanLı vapurdan 
çıkarıınız da latanbalda niçin çıkıp 
tehri gume:uini1? Merak ettik. 

Tavşanlıda 
Pehlivan 
Gülbanki 

Tavpıılı (Hususi) - Gençler 
Yurdu menfaatine burada büyük 
pehlivan müsabakalan tertip 
edilmiş, Dinarlı Mehmet, Bursalı 
M~hmet, Dinarlı lsmail, Tavşanlılı 
Arif, Bo:ıöyüklü Hüseyin pehli
yan)ar güreşmişlerdir. Borada 
giireş başlamadan evvel bir gül
bank çekilir. Bu gülbank aynen 
fiiyledir: 

Gokte kartal 
Kanatlarile yer yırtar 

Pehlivan kendini kurtar 
Yoksa h88mın karnını yırtar. 

Jiannan yeri çayırdır 
Etraf dağdır bayırdır 
Korkmayın peblivanım korkmayın 
Korkulu Duşun ıonu bayırdır. 

Alta gittim diye yerinme 
Vıte çıktım diye sevinme 
Hasmm karınca iee de 
lılerdane bil kendini. 

Bahkesir' de 
Veril Mallar Sergisi için 

Hazırlık Var 
Babkesir (Husuai) - Gazi 

mektebinde açılacak ve 20 ağus
tostan 3 eylllle kadar devam 
edecek olan yerli mallar ıergisi
Dİll hıwrhklanna devam edilmek-
tedir. Sergiye birçok vilayetlerin 
Sanayi mfiesseseleri iştirak et
mektedir. idare serginin mlkem
mel olması için fevkalade mesai 
aarfetmektedir. Gayet mükemmel 
bir rehber ve talimatname ri
cude getirilmiştir. Sergide muh
telif eğlenceler de temin edil· 
miftir. Sahş yapılmasına mii
aaade edilecektir. 

Eliz.iz (Hususi)
Belcdiye ıayanı 
dikkat bir imar 
faaliyetine baş
lamıştır. Elaziz 
beş sene içinde 
tamnmıyacak bir 
hale gelmiş, yeni 
yeni binaların 
temeli atılmıştır. 

Şehirdeki bu 
inkipf civar şe
hirler halkının da 
nazan dikkatini 
celbetmekte, bir
çok adamlar bu· 
raya hicı:et ede
rek iş ve güç 
tutmaktadırlar. Belediye Reisi 
Hurrem Bey çalışkan, genç ve 
yüksek tahsil iÖrmüş bİI' zatbr. 
100 bin liralık dar bir bütçeye 
rağmen muazzam işler başar
maktadır. Şimdi de yeni bir sine
ma binası inşa ettirmektedir. 
Halkevi binasile Nafıa Vekili Bey 

Fevzipaşa Mekte
bini Bitirenler 

ll•z- t•l•IHt .. •-lli•l•ri 

Sivas (Hususi) - 1928 sene
•inde açılan yedi slmflı ve sekiz 
muallimli Fevzipap mektebi bu 
aene 44 talebeye ıahadetname 
Yermiştir, mektebin 350 talebesi 
vardır. Mektep muallimleri çocuk
lannı bir baba ıefkat ve alaka
aile yetiştirmekte, herbiri Ozerin
de ayn ayn meşgul olmaktadır· 
lar. 

Malatya' da Biçki Ve Dikiı Dersleri 

Hilal dilciş yurdundan ınezrna olan A.anımlar B 
Malatya (Hususi) - Hilil biçki ve dikiş yurdu bu sene ilk 

mezunlannı ç.ıkarmışbr. Mevhibe Hanım isminde müteşebbis bir 
Tftrk kadının idare ettiği bu yurtdan ilk defa yirmi hanım diplo
ma alarak neş'et etmiftir. Den 1enesi aonu münasebetile yurtda 
bir sergi açılmışbr. 

Eliziz belfllılige daireai 
tarafından temel atma resmi icra 
edilen memleket hastanesi der

pesti inşadır. Şehrin au işi için 15 
bin lira tahsisat aynlmış ve Nafia 
V eklletinin deliletile celbedilen bir 
au mühendisi ıehirdeki su tesisab 
plAnını bazırlamıya başlamışbr. 
Şchirin tenviratı pek mükemmel 

Rize Hapishane-
sinde izdiham 

Rize, (Hutusi) - Hapiahane
de mahk&m ve meTlud oı.ak 
üzere 211 kadar mabbm nrdır. 
Hapishane binasının haddi iatia
bisi ytız kifiliktir. hdihamdan 
pencerelerden soa derece fena 
bir koku çıkmatadır. 

Malıpuslarm k:ıanu ktUrm fa
kir olduğu için her birine tayın 
ftrilmektedir. Ayda 400 lira ka
dar ekmek urfiyab vardll'. I~ 
lerinc:len bazılan maau •pmclan 
•epet ve undalya ye saire teY
ler yaparlar. Edirnede derdesti 
inşa olan büyük hapishaneye 
mahkimlann bnılan HYkohınur 
Ye hazılan da affı umumiclell 
istifade ederse o zaman hapia
laane mevcuda haddi istiabiaine 
İDIDİf olacaktır. ----

Tarsus'ta 
Bir Adam Karısım 

Öldürdü 
TarlWl (Hususi) - Enelki 

gln burada çok feci ft kanh bir 
aile facia11 olmuştur. 

Verilen malimata göre lıidiae 
.. tekilde cereyan etmiffu: 

Takke mahallesinde oturan 
Diyanbekirli çörekçi Mehmet, bir 
mlddettenberi llansı Fatmact.. 
flphelenmelrtedir. 

Enelki gün eve gelen Mdı
met, Fatmayı ıüpbeli vuiyette 
görmüt ve aralarında derhal bir 
ağız kıngaıa bqlamıştır. 

Bu sırada gözleri kararan 
Mehmet, karısım dövmek üzere, 
bir 90p& kapmq ve Fatma11 ko
nlamıya bqlamlfbr. Genç ka
dın, ugm kocasımn elinden kur-
tulamıyacajım anlayınca mbğa 
fırhyarak komşulardan birine 
kaçmak istemiftir. 

Fakat hızım alamıyan Meh
met, elindeki aopayı at.arak b.ça
pu çekmit, bchm bet aJb ye
rinden baçaklamtpır. 

Kadın derhal kanlar içinde 
'ere dlişmi1ş, birkaç dakika SOD

ra da &lmUftih'. Katil yakal•nm•ı 
Y• tahkikata batJanm'flır. 

olup karanlık ve 
ıpkuz kalmış yer 
yoktur. Beledi· 
ye bütçesinden 
tenvirat ıçın 

aenede 6 bin 
lira aarfedil-

mekte, yoksullara 
muavenet için de 
muhtelif teşek
küller hesabına 
5 bin lira har· 
canmaktadır. Şeh
rin temizliğine 

tahaia edilen pa
ra on bin liradır. 
itfaiye ve sıh
hat işleri tqkilib 

pek mükemmeldir. Yalnız eaafm 
ve gıda maddelerinin kontrolu 
keyfiyeti biraz hafifçedir. 

Maamafih bunda balkın likay
disinin tesiri olduğu da muhak
br. Gıda maddelerinin kontrolu 
işinde belediyeye halkın da yar
dım etmeai icap etmektedir. 

Diye sormuş. Bunun üzerine baş 
kaptan gülerek anlabnıt: 

- Daha mülinm kaptan olarak 
bir yaz pnü istanbula ilk defa 
geldiğim vuit herkesin bu kadar 
be~ndiği bu güzel ıebri görmek için 
ukeaden kaJkbm, yeai beyaz eavap
lanmı, beyaz iakarpinlerimi geydim. 
Rıhtıma çıkbm. Karaya basar b ~· 
maz iskarpinlerim kirlendi. Fakat 
diayanm her tarafında rıhhmlar az çok 
kirlidir. Asıl tebre girerken bir boyacı 
bulur temizletirim diye düşünerek 
Uerlukea yaa •kaklana birinden 
uzun bir aınk peyda oldu. Üzerinde 
kanlı kanlı ciğerler ..W leli. Ben bu 
nnktan ve üzerindeki ciğerlerden 
Nkınayım derken aınğl tafıyan uzun 
boylu bir adam : 

- Cele e e .... 1 
Diyerek citerlerini bembeyaz. ea

yabımm üzerine yaplfbrch. Bu halde 
fehirde gez.miye imkin yoktu. Hemen 
rmlye döndüm ve o vakittenbt-ri 
latanbula bir clalaa 9kmadım 

Doktor Cemil Paşa şehremini ol
duldan aonra o aırıklı ciğerciler 
• hamdolsun - artık kalmadı. Fakat-

'f.. 
Geçen gün Galata tarafında bir 

lfİJD dütmüftii. bir sokaktan geçiyor
dum. Karşıdan da güzel güzel bir 
takım kızlar geliyordu. Hallerinden 
IMJJah olduklan anlqıhyordu. ltal
pnca konUftuklanna göre belki de, 
o günlerde nbbma batb olan, büyük 
ltaıyan vapurunda seyahate çıkan 
ailelerin kızlanadan bazılan idi. 

Tam o aralık bir berber düW
mnın önünde berber çırağı elinde sa
bunlu ve kirli au dolu bir taaı tut
muf, mntank ludawa bakayordu. Yine 
aıntarak elincleld ı- suyunu kal
chnmın üıtüne boca etti. Kızlar hay
lanprk kaçtılar. Bir tueainin laku-

. plnleri berberin kirli AJU ile berbat 
obaqtu. 

Bilmea ... sizel kızeatı.ı. bundan 
.... bir ...... lata.bula sörmek için 
yapurdan çıkanm? 

Jf 
EYet, ihtiyar lıaptam letanbulclan 

JlaFaa ınnkh citercila artık kalmada. 
Fakat dükkialannda kirli aulanm 
dAecek yerleri bulunmayan berberler 
kaldı. Yalnız onlar kalıaydı •. Daha -
p.e kirli aulanm .olrata atan - lo
kantalarda var .. 

Bir iki hafta eyyeJ ,atan bere· 
ketll yapurlann arkaa kesildikten 
soma latanbulun birkaç tün içinde 

~iıa --1limwl t4- 6ir 6"'P temizlikten ne kadar uzaklaıtığı el-
Diyanbelôr (HU1118i) - Mar- bette gözünüze çarpmlfhr. 

din muallimlerinden bir grup ta- Birçok sokaklar ™ ld oralardan 
ti) müddetinden iatifade ederek pçerken biz kendimiz lfreniyoruz. 
bir tetkik seyahatine çıkmışlardı. luan evine misafir ça19rmadan eVYel 
Grup Elimden sonra ıehrimize eYini rialemek için kudreti olmua 
gelmiş ve tarihi yerleri, abide- bile •iç olmana onu temi.der. 
leri gezerek tetkikat yapllllfbr. l.tanbula gelecek seyyahlar da 
Grupa Diyanbekir muallimleri phrin misafirleri demektir. Onlan 
b&ylk bir misafir peı Yedik P buraya celp içiu her ıeyden en-el 
termişler ve kendilerine tetkikleri latanbulu temiz tutmak acaba lizı• 
euıasmda yarcbm etmİflerdir. cletil midir? 

= 
Tekirdağ Vilayetinde Yol Faaliyeti 

T •kulalı gollarııula 6ir dliadir malciaai 
Tekirdağ (Husmi) - Şehrimiz Nafıa kadroauna 2 fen memuru 

bir mühendis iliYe edilmipir. Bu aene Tekirdağında 17 bin milkellef 
amele çahfarak Saray· Çerkesköy, Barbaros ·Şarköy - Hayrebolu
Alpullu Muratlı yollan tamir ,inşa ve kaprDleri tecdit edilecektir. Yeniden 
d6rt k6pr6 y•pılnp. Malkara • Şukly yolu da yeni açılmaktadır. 
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B&BİCI 'llLIB&rL&B 
Efgan 
Kabilelerinin 
Hareketi 

Bir mGcldetteaberl Hint - Efran 
hududunda baza kabilelerin bir hare
keti kaydedildL Bir meczup olduj'u 
ltlldirilen bir adam ba kabileler ara
mada tahrikat )'apmıfo Kınllık ma
kamına kendi.ınin li11k oldaj'una 
IMınlan kandırm11o Bir taraftan EfpD 
hükUnıetine iayan hazırhjı yaparken 
clij'er taraftan da Hint hududuaa klll'fl 
tecavüzi bir vaziyet ihdH etmif. 

Hadbeye umumi bir nrette dahi 
baktığımız zaman j&lrib 1d ha 
meczup asi,, bililda çok aJaBa bir 
adama benziyor. Çüald ba adamm 
röıü Efgan tahtmda ola,., badine 
bedof tuttujıl yalaıa a.u tahta kal'f' 
hareket eder, aata .ola saldırmak 
lüzumunu prmezdL 

Hint - Efgan hududundaki Bajori 
ve Mohman kabilelerini Efsan Kıru 
Nadir Han aleyhine tahrik etmekte 
ba adam lpa bir Hbep mncut 
olabilir. Ayni kabileleri api zamanda 
Hiat bum.et- • .-......... ••k
uda iae açıkbr ı Vui,.ttıe Wr W 
r•pmak. 

Efran Kualhfl taldmı ı.teyee k 
meczup, herte1d• enel Wr taı..6-
-· Ba aoldacl-. ... ..,. ...... 
ecnebi parmajı prmemek ---~ 
dejildir. El.- Karalhjınm blnyeaine 
teYcfla edllea ba ..ıerld Jmadak ta 
........ ekbNllr .... tellllb ta
mamen ıeçmif u11lamaz. - Sureyya 

Fransız T•n•recllerlnln 
Rekoru 

Pariı 8- Franmz ta,.,.areclleri Ro.t 
,,. Kocto. Ne.yorlda Şam aramada
ki yola 900 kllometro nobade lra-

tebaifler " -- ....... morun• 
lanmflardu. 

Atlu denizini ilk geçenlerden 
Klana• Çemberlay diyor ki: 

Franmı tayyarecileri lngiliıJerden 
dalaa çok pyam dikkat birteJ JAP
.......,... Çoakl .,.... Ada8 ..... 
berinde ea feaa prtlar lçlıılM •r 
mqlard1r. 

Büttla lngllb pzetelerl Fr ... z 
taJ1areelleriai takdir etmektedir. ...... ~ 

Seajaatl&T__.,a - ltaı,
ha•a Naan jennl IWlto'a• .._ 
manduandald ltalJU flla.a aftlet 
etmek Ozere bap ... t 2,45 ele laa
nlaamıfbr. 

Uzbon, 8 - Balbo'- taJJare
leriadea OD beti Poata .J>elıad•'Ja, 
dobnda F.,.ra ............ Ban
larda ftalyan ..,,......,. lpa muaz
zam ıenlikler 1apalacakbr. 

Almanya Cevap Verdi 
Avusturya ile Arasındaki Münakaşa

larda Müdahale Kabul Etmiyor 
Berlin, 8 - Almanyama Avustur

ya gHkUHae twa#b etmıd n bir 
ban filon ricada r~ tqelt
bü etmal tlzeriae ........., Frama 
ve ltaJya Almanya aezdlade ..... 
biate balunacaldanb. 

Da. f,....... .flrl A•eae laarlcip 
naıınaa d&tler miubla ldlDit ...._ 
rek, Alma,-~ .a. 
clabal......... ....... te-
lif ol......... .....,..... Harici,. 
aazın ftrdill enapta, Alman,.... 
Avunarya de .ı.. mlaahplanacla 
her haaıl lrir adclahal~ bbal et
mlY.eceiW ltildirmlftlr. Öiledea ._. 
ra ln,wa -~·da Wr te
tebbi.te balumaut n a)'lll tekilde 
bir cevapla karfalaamatbr· 

IUl,.m• Yad;ell 
Loacln, a - ltal,a Mlrtmetı Al

man • AYUatarya ıerPalili hakim.ela 
seçen Ufta Alman bOldlmeti nezdin-
de da.tça Mr tepbblste bahınmuı
tm. S. tepbbh aetlcealacle Almu 
bikimeti laerhanp bir Alman tayya-
nlİDID A......turya toprajı üatibıclen 
uçup geçmesini ve propaıanda yaza. 
lan atmaam, AhUa tel.iz telpaf 
merkezlerinia Avuturya lalklmeti 
aleyhinde taamaz mahiyetinde nqri-
yat yapma•m men' için elinden se
leni esirgemi7ecetf hakkında ltalyaya 
temiaat nrmiftir. 

lnptere bükumetinia cllD Almaa 
hiikimeti nezdinde bu meMleyi llerl 
ıürdiijii aman, bu ite karp bf'alediti 
alikaJI patermek için bu temüıat 
noktal nazanndan o teşebbdsü yapbtJ 
öğrenilmiştir. 

Alman b6kümetinin dl>rtler miu-
lam.. , ...... .....,.... .. ,,,.. ,... ....• 
.. ..._ .. heder, ~ ....... 
lerde cWdl telAW ......,_. 

.... ,_. Tel&ZIM 
Roma, a - Bir talam Alıau tay. 
~ AYUblrya topraklan a.
ı...... "PP Pmit olmalan m..ıe.i 
lwkknMla ftalywla Beria .. k6metl 
....... Wr .................. .... 
aa dair olan halteria Ula JOldar. 

Oç Gazete Kep11ndl 
Sarrebnack, • - Sam laOk••eti 

ko.U.,0- matltut 1wa-- Wlaa
d .. 3 pnteJI oabef ... ~ b
pabmfbr. 

,,,,_ .. ,, 6oral•N i•fmık ppılı,.,.. De•lr ..,...,.,. .,_irb. 
Musul petrollannı sahile nakletmek içiıı çölden getirilen . yeraltı borulamwa 

tanzimi bir hayli ilerlemittir. 90 kilometre mttnluk •• üç kilometre genifliğile 
M:usal petrol madenleri Baku ile Amerib'nm TebM qalebdeki petrol 
madenlerinden daha büyüldür. Bu itibar ile yere gömülen boruJarm geDİf)jği 
de mühim ınikdardadır. 1ki kol üzeriııden ~e inecek olan ~u boralardan en 
kısasının uzunluğu takn"ben 2000 kilometredır \'e Hayfa'da nihayet bulacaktır. 
Bütün borulann yerleştirilmeei i..e 1934 aenesiniıı soonnda tamamlanacaktır. 

Amerikadaki Grevler 

Grevciler M. Ruzveltin Ta· 
vassutunu Reddettiler 
Yatinatoa. 8 - 11.a •• iktuadl 
~ •• w.-- - w.ı.-_.......Pi!" ............... __ 
tilldbıiaett ..... llf8cl• "'•laiz F• 

70 Mal mlteea'f'la peni, ....._ 
c? w il. a......-. .. lla'8h+I 
" aaleıma taw.t,..W *nlı•rm•ıtir. 
Gre• ...... .....ırteclir. Ameleler 
S"IP l..lincte awiealerla htlncle top-
lanmakta ............ mak iatlyenlwl 
ele b1ralua ... aktMarlar. 

Gep haftaki bala laldiMleriıa 
tekrar bqlama•na awü olmak için 
vaH firketlere bGrolanm açmamalan
m elllJ"etmiftir. 

Vqla,toa, 1 - Hlktmet, iL 
RuneltlD tav.ı,elerbaia aalaıma tek
lifleriaba pevcller tarafuadaa dinlen· 

memesini. komünin propapadamuı 
......... Hii~ ... ~ ..... p 

1 Piı .... ,. 1 1 • - ... .... _, 
...,. t'b&at •••ı ......_ -e·Ha ....... _ ........... p. 

...... _ ......... ·····- ... • .,... Wr NÜ ....... . 
GreTe, ......... ..,..W.n, 

.... ,., ticaret, ........... Mt d 
ler, posta n tel..., n Waaetpier 
iftink ......... 

Grma .. ,... ·••t ....... 
Ud taraba ....... ........,.. .... ............ 

q.. llW• ..,. ..... ... 
koape, taalahldata kaldanr ....... . 
na. edene, ...................... . 

Dlnkllerln Bonıanı 
prap kadehini tapracak kadar 
doldurnyordu. 

Ahmet Reşit: 
- Fakat bu gece çok hızh 

gidi1oruz ph"ba. 

Ba bir kelime ile hWeriai " 
dlf8nceleriai ifta ettitini anla
yınca kulaldanna kadar imarda. 
Sıkıldığını belli etmemek için: 

Edebi Roman 

-.------ Bur ... n Cehit ---- 38 --

- Demek memnunsamml 
- Pek çold 
- Pariıi ne umaa terkecle-

cekain. 
Genç im onwala buan aenli 

benli konutuyor, teklifsiz prünB· 
ror. bazan aakılıyor, utanıyor, 
tekrar (siz) diye hitap ediyordu. 

Ahmet Retit cevap verdi: 
- Hem br• ..,...edim, ,. .. 
- Sizin ..... 1 
- o halele &er.her ..... 
- Nereye? 
Ahmet Retit f8lll'dn: 
- Bilmem! 
- ineç. bir ..,u.t ppaaak 

llter mİlin? 
- Çok iaterim. 
- Gicleli.m. 
- T atilcle .._ yapabiliıb. 

g - y dbatmcla pleli&. Amma 
L - ,....... Paria ... et-
--- bol .. tebirde peiraeJI 
-.. ..... h. 
ı1..1 h ••tsa uhn lrMla filmimi . , ....... ..,.. .......... 

bulunmayacağıma da tfiphe et
mezsiniz değil mi? 

- O halde yılhap geceaini 
annemle baba1D1D resimlerinde 
g6rd6ğlhı0z evde pçirelim ister 
misiniz? 

Ahmet Reşit bapıu ejdi : 
- Bu benim için bllyOk bir 

zevk ve şeref olur. 
- O halde kadehinizi kal-

dırınız. 

Allmet Reşit itaat etti. 
- Sıhhatimize ve.. 
- Saadetimke 1 
- Bravo Retit. 
Bu alrpm çok Def' eliydiler. 

Bir- hafta enel pauiya aalaibi 
Madam Pbrippoa'aa ilim ıece
sincle çok keyifli idiler. Fakat ba 
akşam pnç kam içi içine 11jm .. 

yordu. 
ŞaJaılapyor. Glllyor, anlab

yor ve ilk sak Ahmet Retide ta
lulıJ_.. 

Nun Alamet Reli• ....._ ...... ,...... .......... 

Dedi. 
Gretta katıla kabla ıüiDyor-

du: 
- Rekor kırarız. Fena mal 

Arkadaşuuz 18 yaşına bub. Bu 
geceyi mmtmamamz lizım. 

Ahmet Reşit güld&: 
- Sahi. Siz bu gece arbk 

hayatınıza bAkim oluyonunm. 
Kanun aize bu pce bir çok hak-
lar veriyor. 

Genç kızm yanaldan al al 
olmupı. 

Ahmet Retit takılcL: 
- Ba bıklardaa De zamaa 

istifade edecebiniı? 
Gretta'mn ince samur katlan 

titredi. 
Şimal cleniriaia koyu dalıala

nna bealiyea JefİI l6z bebekleri 
bi)ldl. 

Cenp ....-k içia kencliai 
zorladatı hiaecliliyorda. Nihayet: 

- Bilmem ki, dedi. Hayat 
teudlfler, hAdiMler doludur. 

- Şa halde hldiaeler, teu
dlfler heldiyonanuzl 

Genç im bot bulunarak bir
cleabira Cftllp vereli: 

- ffartr. Aıtlk .... .., .... 
h•'s• r 

- Demek yılbaşı programı
mız fimdiden tahakkuk etti, dedi. 

- lffem de nefis bir prog-
1'8111. 

- O halde o programm p
refine: 

Kadehlerin ince plartısı du-
yuldu. 

- Gozel bir prap! .. 
- Lltif. 
ikisi de mahmurlatmitla .. & 

Genç lmm iri yeşil g6z bebek
leri klçilllyor gibiydi. Gk ka
paklanma •tırl8fbia gGrl]llyorda. 

llaamafih o okaclar net'.U,. 
eli ki. 

Ahmet Retit leziz bir hayal 
alemincleJIDİI gibi keacliadea 

;...: 
geçm,-.~ 

- Riya gibi, clecli. Renkler, 
çiçekler ve IHll'eler. 

- Uyaamayabm ba riyadan. 
- Ne iyi olur. 
- Bu rilya ile fatokholme 

kadar gidebiliriz. 
- Ve uyanmamak fartilel 
- Bam fLmyatlar okadar aaa-

det dohaclar ki rllyaclan f--'-L deiildir· ..-&11 

- lllhelaN .. kacl.r .... 
•ldet tuanar 9clwem. 

Sayfa 5 

'r Gönül işleri 
u 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

İltanbulda Hllleriat Hamına· 
Sordujunuz mesele hakkında 

qağl yukan malümat aahibiyim. 
Çllnldi bundan bir müddet enel 
plininizden, sonra oğlunuzdu, 
bir mldclet llOlll'a da evinizin ~ 
flaanda oturan kızdan mektup 
~dım. Bugtba ele ayni hiklyeyl 
llZ anlatıyonunuz. Bllt&a bu mek
tuplann bana Oi'rettiği hakikat 
tudur: Oğlunuz buKibı)dl 11.ansm
clan memnaıı değildir. GanJo lıAll 
o kızdaclar. Ve aize gelip ona 
g&rebilmek içindir. Kanan bunun 
farkına Yarmlfbr. Kocunu kena
diaine inhiur ettirmiye ça)qıyor, 
fakat muvaffak olamıyor. Kaa 
pliace, o da oğlunum HYiJor, 
ODU eYlenmİf baJmaktu mltea
lirdir, hllA kencliaine brp ..... 
kası olup olmadıjuu anlamıra 
çalıpyor. 

Z.DMdiyorum ba izabatudla 
vuiJeti hali• etmit balmuayo
ram. Ba ifte ana llfatile IİZİD cll
flncelerinizi dojru balm•mak 
mümldba dejildir. Fakat dojrma 
bu İf çok karqak. Bir defa za
valh gelinin ne bbahatı nr. 
O im sevdumda kusar ,a.ter
memif. Koca11m hAll eakiai gibi 
sniyor. Oğlunuz onUDla evlen
mekte acele etmipe bu kadının 
kabahati ne? 

Fakat &te taraftan biribirle
rini bili seven gençlere ele acı
mamak mlimkün olmuyor. Bir ay
nlma imklnı olup olmadıit bak
lmlcla bir avukatla İltİfan ebe
m ....ı olar? 

• 
~ Malla :ae,.: 
<>ilam • lr..cllnise laapt ... 

bct.p cletB. Wr bakıca anıona
nm. A&I bir adama elbette bir 
im varmaz, clul Tt lrimıaiz bir 
kaclua laelld .... ev1...ı,. .... 
olaWlir. Blyle birWni araJllllL 
Fakat meniz yawmzda varken, 
neden kendinize batka {bir fela
ket yoldap anyonmaaz? 

HANIMTEYZE 

Genç im ciddi bir •lnaka
PJ" hazırlamr ıibl dineıW 
muaya dayadı. 

- Neden mllbalap ol.un. 
Kadm iatene bir erkelin baya. 
hm cennete çevirir. 

- Şlpbe yok, Ye iatene b&
ttbı &mriblll cehennemde yakar 
kavurur değil mı°? ' 

- Pek tabii.. Eğer hayali 
anlallUf, iyi aile terbiyesi al11Uf 
bir genç im Iİze hayatınızı mea'at 
edecejim dene buna inanmaz. 

Ahmet Refit içini çekti: 
- V aitler, Bmitler erkekler

clea fazla kadınlan aldatır. 
- Aldananlar hayab daima 

geaç lnıhklanndaki hul alarm ,. ~-=-~ .. y 
..erçır:ı......uen gorenlerdir. Bir er-
kete hayat arkadap olmak içia 
geaç laZhjm muum ve lap c:ll
tflnceleri kifi detüdir. m.kejia 
&mrlne bntacak genç 1az .... 
~1? fazla hayata ait teyler bilme
lidir. Erkek mektepten çıkıp 
~ealeğe girdiji zaman nual kea
dinde vazife hislerini dupna 
genç im da evliliğe adım atbp 
gtln birçok vazifeleri kabul etti-
ğini bilmelidir. izdivacı yahu bir 
atkın mlnteh.. UDDedmlerdir 
ki kafalannı dolduraa laa,.ı ~ 
-:L~ wecla ıdırler. 

rulUl9'i Reeit clildratle .... ,..... 
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1 
Tavukçuluk <ıf 

Yumurtalarımızı 
Kıymetlendirmek 
Çareleri 

Son zaman]arda yumurtaları
mızın hakiki kıymetlerinden pek 
aşağı sataldıklarmı biliyoruz. ih
racat mallarımızdan biri olan 
yumurtaların dördü, beşi beş 
kunaşa sablmış olmalarında muh
telif sebepler varsa da bunlar
dan üçü en mühimlerini teşkil 
eder: 

1 - Yumurtanın gıdai kuv
vetinin layikile takdir edilmemesi 
hasebiJe istihlfikatımn az olması, 

2 - İhraç edilen yumurtala
rm fenni tasnife tabi tutulmaması, 

3 - Keza ihraç edilen yu
murtaların markalanmaması. 

Yumurta istihlakimiz hakkında 
hakiki ve kat'i bir istatistik mevcut 
olmamakla beraber halkımız ta
rafmdan yenilen yumurtaların 
nüfusumuza nisbetle diğer ınem
leketlerininkine nazaran pek aşağı 
olduğu muhakkaktır. Bu cihet 
yumurtanın gıdai kuvvetinin bi
linmediğine delilet eder. Bilhassa 
taze yumurtanın hassaları, ço
cuklara pek lüzumu olan bu 
hassalann doktorlarımız tar11fıo
dan halka tavsiye edilmesi sure
ti)e istihJakitının az çok artacağı 
ıüphesizdir. 

ihraç edilen yumurtalanmıza 
da çok dikkat edilmek icap eder. 
Eski sistem ambalajlar, yani 
tabutlarla yapılan ihracat hariçte 
kıymetini kaybetmektedir. Bu 
tabutlarda talaşlann içine konu
lan irili, ufaldı, taze, bayat muh
telif çeşit yumurtalann ecnebi 
piyasalarında yapmakta oldukları 
fena tesirlere artık bir nihayet 
vermelidir. 

Ticarette aynı cimten olan 
malların aynı evsafı haiz olma
larında bil yük faydalar olduğu 
malümdur. 

Binaenaleyh, harice göndere
ceğimiz yumurtalann ambalajla
nru asri ve modem bir tarzda 
yapmak ve yumurtalan tazelik 
Ye bayatlık derecelerine göre 
ıyırdıktan sonra büyüklük ve vezin
lerine göre de tefrik etmelidir. 

Bu işlerin pek büyiik ve zor 
olmadığını da ili ve edelim. Y u
murtalann tazelik ve bayatlık 
derecelerini ayırmak pek kolay
dır. Bunu yumurta tacirlerimiz 
pekali bilirler. 

Bundan başka halkımız daima 
yumurtaların büyüklüğünü ara
maktadır. Halbuki en esaslı ola
rak aranılacak nokta yumurtanın 
sarısının büyüklüğü ile beraber 
gıdai kuvveti ve tazeliğidir 

Yumurta ihraç eden memle
ketlerde on binlerce yumurtaları 
pek kolaylıkla büyüklük ve siklet 
derecelerine göre ayıran makine
ler vardır. Bu makineler pek 
süratle ve çok kolaylıkla az za
man zarfında binlerce yumurtayı 

oüyüklüklerine ve sikletlerine göre 
ayırırlar. Bunlardan tedarik 
etmek suretile bu cihet te halle
dilmiş olur. · 

Fakat en mühim mesele yu
murtaları damgalamakbr. Bu 
adeta yumurtalar için birer 
menşe şahadetnamesi makamın
dadır. 

Faraza yumurta ihraç mınta
kalanmızdan her biri kendisine 
mahsus bir damga kabul edip 
bu markayı tanıttırmağa gayret 
etse ve her zaman da aynı ev
aafta mal sevketse ecnebi piya
salarındaki rağbeti iimidin fev
kinde artacak ve Yumurtalarımız 
seve seve adeta kapışılacakbr. 

lkbsat vekiletimiz tarafından 
yumurta ihracatı hakkında, söy-
lediğimiz bu mahzurlann ortadan 
kaldırılmasını teminen yapılacak 
talimatname bu ciheti de hallet
miş olacaktır. 

Erenkög: M. Nur•ttin 

(l) Tavuk. ve Tavukçuluğa ait olan 
mDt Ullerlnlıl sorunua mUtelıaaa&• alH 
.... ., w~rcceı.tir. 

SON PDSTA 

---- Hindistan' da Son Posta ·===--

Seylan Adasına Giderken 
I Neler Gördüm? 

-
irili Ufaklı Maymunlar Ellerindeki Taş 
Ve M~yvaları Trenimize Ahyorlardı 

C'1nubi HinJislanJtın tHlpaN 6inerlcen Daiıkıırdl •ol1U1tltın bir manztıra 

Kolombo (Hindistan Mubabi- su altında bulunan tarlalarda bir ı tir. Bundan başka birtey yok. 
rimizden)- Sıcak mevsimi geçir- kurt var, bu kurt insanın ayağını Fakat Madru halkı bu vak'anın 
mek ve Hindistana töyle umumi haberi olmadan delip mideaine [manevi tesirlerini bili tapyor. 
bir surette göz atmak için Seylan kadar çıkıyor ve bu yüzden her Saat dokuzda hareket... Şarka 
adasına gitmiye karar vermiştim. sene yüzlerce köylü ölüyor. Onun doğru yol aldıkça sıcak taham-
Tatili Seylanın Kolombo şehrinde için hükumet köylülere alb de- miil edilmez bir bale geliyor. 
geçirmek istiyorum. O Kolombo mirli çizmeler dağıtmayı düşilnil- Vücutlanm ızkahank içinde, vanti-
ki yer yüzünün bir cenneti oldu- yormuş. latörlerin mütemadiyen dönmeaine 
ğu söyleniyor. Pirinç tarlaları artık görünmez rağmen sıcaktan bunalıyor, nefea 

Saat tam bir buçukta hareket oldular, yavaş yavaş ormanlara almakta bile milşkülit çekiyoruz. 
ettik i yavaş yavaş Bombaydan giriyoruz. Kompartimanın pence- Artık kimsede ne belot oynamak 
aynlıyoruz; altı yataklı bir kom- resinden öyle kuşlar, öyle garip için heves ne de çene yanşbr• 
partımandayız. Dart vantilitar ıekilli ağaçlar görüyorum ki, tabi- mıya takat var, hepimiz birer 
mütemadiyen dönüyor, küçllk 11- atın büyllklüğü karşısında şaşır- köteye çekilmiş dışardan eten 

tasyonları durmadan geçiyoruz. mamak mtimkün değil. ııcak rhgira karşı kendimizi ko-
Etrahmız gilnefİn kavurucu aıca- Bizim memlekette bin itina rumaya çahtıyoruz. 

Son Posta miilaabiri 
Hindistantltı 

ğına rağmen gözün alabildiğine 

yeşil. 
Elektrikle yürüyen trenimiz 

okadar hızlı gidiyor ki pencere
den başımızı çıkarmaya korku
yoruz. Rayların gürültüsü kulak
ları sağır edecek gibi. 

Saat alb buçuk. Ehemmiyetli 
at yarıfları yapılan Puna'dayız. 
Artık hava karanyor, insana fe
rah veren o güzel manzaraları 
yavaş yayaş kaybt!t:iiyoruz. Vagon 
restoran çok geniş ve tık ; ye
mekleri de çok iyi. Üç tabak 
yemek, tatlı, meyva, kahve hepsi 
Uç rupyiye; bizim para ile yüz elli 
kuruş. Elektrikli hat burada biti
yor, bundan sonra lokomotifle 
gideceğiz. Gece hiç bitmiyecek 
gibi, arkadaşlarla belot oynaya
rak vakit geçirmiye çalışıyoruz. 
( Belot 66 ya benziyen bir Fransız 
oyunudur, belot bilmiyen Fransız 
yok gibidir. ) 

Sabah saat beş buçukta Rayşur
dayız. Rayşurdan sonra uçsuz pirinç 
tarlaları içinden geçiyoruz, Hint 
köylüleri suların içinde çalışıyorlar. 
Bu çok tehlikeli, çilnkü bu gibi 

ile yetiftirilen palmiyeler, burada 
kimsenin yardımı olmadığı halde 
tren yolunun iki tarafını dolduru
yorlar. 

Ağaçlann sıklaıbğı bir geçit
ten geçerken bir sllrü maymunun 
hllcumuna uğradık. Ne o, korktu
nuz mu 1 Durun canım anlatayım: 
Eğer yaya olsaydık pek fena he
yecan geçirecektik. Bereket venin 
trenimiz durmadan geçiyor, irili 
ufaklı maymunlar, garip sesler 
çıkararak ellerindeki taş ve mey
valan belki sevinç, belki de kiz
gınlıktan trene yetiştirmiye uğraşı
yorlar. Saat dört buçuk. Madras
tayız. Burada tiren değiştireceğiz. 
Eşyalan hamallara teslim ettikten 
sonra,,başka bir gara giftik, ora
da kukun verdiği biletleri tasdik 
ettirdik; bagaj meselesini yoluna 
koyduktan sonra dışarı çıkbk. 
Burada 'ilk defa insanlar tarafın· 
dan çekilen arabaları görüyorum; 
hele bir tanesine şişmanca bir 
zab muhterem kurulmuş, arabacı 
da zayıfını zayıf, kurumu kuru, 
bu bale gülmek mi yoksa ağla
mak mı lazım kestiremem. 

Vaktile Emden'in maceralaTını 
okuduğum için onun bombardı
man ettiği yerleri görmek istiyo
rum; şoföre lngilizce: Emdeni 
tanıyor musunuz? dedim adam 
gözlerini açb, ve başım iki tarafa 
sallıyarak: 

- Y es, yesl dedi; galiba bu 
meselede zavallıların fena halde 
canlan yanmış. Beş dakika sonra 
oradayız. Emdenin yaktığı yerde, 
şoför yolun kenarındaki duvara 
gömülmüş bir mermer gösteriyor; 
otomobilden atlıyarak toz top
raktan akunmıyacak hale gelmiş 
yazılan seçmi} e uğraşıyoruz. Mer
merin üstünde İngilizce olarak şu 
yazılar var. 

Büyük harpte .. Emden " is
mindeki Alınan harp gemisi bir 
gece burasını bombardıman etmiı-

Kolomboda insanların taııtlıtı 
bir araba 

Saat dört, Danişkudi'ye gel
dik; tiren vapurun yanına kadar 
gidiyor; tirenden vapura geçmemiz 
hemen hemen yirmi dakika sür
dü; şimdi vapurun güvertesinde 
kendimizi denizin serin rüzgarına 
vermiş, Hint okyanusunun salla
dığı bu koca beşikte, biz koca 

. bebekler, uyuyuverdik. Omuzumu 
dürten bir elin hareketiyle gözle
rimi açbm. İngiliz polisi ve pasa
port muayenesi... Pasaportları ver
dik. Adamcağız benim pasaporta 
epeyce bakb, vizeyi aradı bula
madı. Ben gC>sterdim. Biz Türk
ler vize parasını iki misli veririz; 
her halde ondan olacak. Saat 
altı buçkta Seylan adalarının 
Talayman nar istasyonundayız. 

Burada da vapur tirenin tam 
yanına yanaşıyor. Bu hatta işli
yen trenler çok dar ve pis. Sa
at dokuzda Kolomboya hareket 
ediyoruz. Artık sıcaktan şikaye
timiz yok, dört tarafı denizle çev
rilmiş olan bu güzel adada hiç 
eksilmiyen serin bir rüzgar var; 
ortalık ağarıyor; pencereden et
rafa bakıyorum; ne ağaçlar, ne 

Ajmto. 9 

ı ° Kari Mele tap/an f: 
Bir Fincan Kahve 
Altmış 
Kuruşa 

SUtlice mahallesinin Ba demö
nü ıokağında 6 numarada oturan 
bir kariimiz, gönderdiği mektupta 
sazlı bahçelerdeki ihtikardan 
bahsetmektedir. Kariimiz, iki ar
kadaı iki fincan kahve için 132 
kuruş paramızı aldılar! diyor. 
Karimiz bu müessesenin bir de 
fiat listesini göndermiştir. Bu 
listede gazoz ve limonata 60 ku
ruştur. Diğer şeyler'"' de buna gti
redir. 60 paralık ıermayesi ol
mıyan bir şeye bir lira istemek 
diipedüz ihtikirdır. Herkesin buh
randan yaka silktiği bir devirde 
bu miieueselerde bir itidale gelse· 
ler iyi olur. 

Salihlide~ Ayak Bastı Para11 
Alb arkadaş Salihlinin Kur

fUDlu ıhcalanna gezmiye gittik 
Banyolara uğramadık ve ban
yoda yapmadık. Bizden ayak bas
b diye 25 kuruı aldılar. Buııa 
ne deniniz. 

Salihlide: Ha-<it 

Belediye Su lfini Halletmelidir 
Bundan birkaç aene evvel be

lediye Kırkçeıme ve Halkalı su
lannı eline aldı. Geçen sene de 
terkos ıuyu belediyeye geçti. Be
lediyenin au iti.le meıgul olması 
en tabii vazıfelerdendir. Fakat 
çeşmelerle hiç meıgul olunmıyor. 

Su yolcular halka - iatedikleri 
kadar pia au vermektedirler. Bi
dm mahallenin auyunun içinde 
herşey vardır! kokuıu kerihtir. 
Rengi kırmızıdir. Kıvamı çamurlu 
Ye koyudur. Bence belediye her 
itini bırakmalı eneli su meaele
IİDİ halletmelidir. Çilnkn öyle bir 
uırda yuayoruzki, milletlerin me
deniyeti aarfettilderi auyun mik
taile &lçtıltiyor. 

K umkapı saraç İshak çe§me ıokak 
numara 4 de Ali 

Konya istasyonunda Para 
Ahyorlar 

Konya istasyonunda tiren ve 
yolcuları seyretmek ilzere gelen 
halkta bilet mukabili olmak 
Ozere müsaade edildiğini görü
yorum. Biletsiz içeri girilmesine 
meydan vermemek için sıkı bir 
inzibata tabi tutuluyor. Konya 
istasyonu' bildiğimiz alelade istas
yonlardan farksızdır. Biletle içe
ri girmiye değer hiçbir şey ya
pılmış değildir. 

Şimdiye kadar gezdiğim ve 
gördüğüm memleketlerde bilet 
mukabili tireni görmek şekline 

hiç tesadüf etmedim. 

Çok garip buluyorum. Öyle 
ümit ediyorum ki bunu okuyan· 
ların da bu tarzı hareket garibi
ne gidecektir. Bilmen sizler bunu 
nasıl kartılıyorsunuz. 

Suphi 

~===================== 
sular, ne manzaralar ... Hakikaten 
Kolombo yer yüzünde bir cennet. 
Nihayet saat yedide Kolombo 
istasyonundayız. Şimdi Grand 
Oriental Hotelde} iz... Otel çok 
büyük; size bir fikir verebilmek 
için odamın numarasını söyliy~ 
yim: Üçüncü kat No: 271. on iki 
asansör durmadan işliyor.,, 

Gelecek mektubumda Kolom
bo ve ahalisi hakkında malumat 
veririm. J. Halil 





8 Sa,fa SON POSTA 

GÜL HANIM 
Haçlıla·r, Mücahitler, Fedailer Arasında 

24 Yazan: Ômer Rıu 

iki t{ardeş Baş Başa Vererek Ne 
Yapacaklarını Düşündüler 

Doğan: , 
- Hanım! dedi. Bizi hakla

mak hiçte kolay değildir. Biz de 
ı buraya, tez elden haklanmak için 

gelmedik. Sonra sizinle uğraşmak 
aklımızdan bile geçme~. Çünkü 
bir kimseye fenalık etmek, bir 
kimseye zarar vermek için gel
medik. Maksadımız; Cebele çık· 
makttr. Sizin de cebel ile alaka
dar olduğunuzu görüyoruz. Bize 
yardım ederseniz yardımınızdan 
istifade eder, etmezseniz bir 
başkasının yardımını aramıya 

mecbur oluruz. 
Mesrure düşllndü. Sonra cevap 

verdi: 
- Size şimdilik bir söz vere-

mem. Fakat bana dört gün müh
~let veriniz. Beklerseniz size cevap 
rerirdim. Aksi takdirde dilediğinizi 
yapın. Dilerseniz gidiniz, aley· 
himde istediğinizi söyleyiniz. Ben 
de size mukabele ederim. Fakat 
ben size fenalık etmek istememi 

iki kardeş biribirlerine bak
blar. Bu esrarengiz kadına ne 
cavap vereceklerdi. Nihayet Do
ğan ona döndü ve: 

- Hanım! dedi. Size itimat 
ediyoruz. Sizin hamnızda kahyoruz. 

Mesrure gülümsedi. Sonra: 
- Teşekkür ederim! dedi. Ar

bk şehri dolaşabilirsiniz. Köle size 
refakat etsin. Dört gün sonra 
sizin bu seyahatinizi tekrar konu
ıuruz. 

Mesrure kalesini çağırdı, köle 
beline bir kılıç ta takmıştı, 

iki kardeş sokağa çıktılar. 
Şehir, bu sırada haçlılann elinde 
olduğu için yolda bunlara rastgel
diler. Fakat iki kardeşin asıl gö
züne çarpan nokta karşılaştıklan 
müslümanlann onlara selim ver
memeleri ve yanlarından giden 
zenciye bakıp yüz çevirmeleri idi. 
Demek ki halk bu zencinin kime 
mensup olduğunu pek iyi biliyor
du. Yolda, seyahat arkadqlarm
dan birkaçına tesadüf ederek 
onlarla konuştular. Şehrin görül
miye değer yerlerini gördüler ve 
nihayet hanlanna döndüler. 

İki kardeı baş başa vererek 
ne yapacaklannı konuştular. Mu· 
hakkak olan bir ıey onların taras
sut edildikleri idi. İhtimal ki 
sultan Saliheddin de onlann yola 
çıkbklarını, amca zadelerini ara· 
dıklannı haber almışh. O halde 
yapılacak iş, Cobel yolunu, müm
kün mertebe sür'atle tutmak ve 
amcalarının vasiyetini yerine getir
mekti. Bu seyahatin tehlikeli ol
duğu apaşikirdı. Fakat büttın 
yollar dikenli olduktan aonra 
bunlann herhangisi seçilebilirdi. 

-1cr-
Ertesi sabah Kurt ile Doğan 

yemek odasına çıktıktan zaman 
banda yalnız olmadıklanm anladılar. 
Kendilerinden başka birçok yoı:. 
cular vardı. Bualann içinde Şamb, 
lskenderiyeli, Halepli tacirler, be
devi Araplar, Kudn.lü Yahudiler, 

· hangi milletten olduldan belli 
olmayan frenkler de vardı. Bu 
biribirini tutmıyan adamlann bu
rada toplanmaları. pek tuhafb. 
Belki bunda da bir IU' vardı. 
Belki bunlann topa da Şeyhtılce
bele hizmet ediyorlar ve burada 
birlqerek elde ettikleri maltmab 

birbirlerine devrediyorlardı. Çok 
geçmeden onlann gemide gördük
leri, konuştukları tticcar Veli de 
geldi ve iki kardeşi selamlıyarak 
yanlarına oturdu. Onlara hoşa git
mek üzere hazırlandığını, fakat 
Berutta birkaç giin daha kalaca
ğını anlatb ve iki kardeıi şehri 
gezmeye davet etti. lki kardeş 
bu daveti reddetmediler. Kurt 
da, Doğan da, bu adama iti mat 
etmiyorlardı. Çünkn onun da 
cebel casuslarından olduğu anla
şılmışb. Bununla beraber bu adam 
onlann işlerine yaradı. Çllnkü.onun 
biitün bavalide olup biten herşey-

tehlikeden kurtarır. istenen para 
çok değildir. Çünkü bu atlar, üç 
yüz albn değerindedir. Paranız 
kifayet etmiyorsa ıize ödünç ve
rebilirim. Çünkü herhalde bana 
rehin bırakabileceğiniz mücevber
leriniz veya eşyanız vardır. Meseli, 
Doğan Bey, sizin yanınızdaki 
yüzük bile kifidir. 

Kurt: 
- Paramız var! dedi. Bu at• 

lara ytız altın azdır bilel 
Mesrure Araba bakarak: 
- Sabn aldılar! dedi. 

( Arkası •• ) 

den haberdar olduğu sözünden -------------
anlaııhyordu. Onun verdiği malü- ' 
mata göre Guy Lusignan .kendi· Resminizi Bize Gönderinz 
ni Kudüs büldlmclan ilin etmiş, JI. * 
fakat Trablus Razmond onu ta- ize Tabiatinizi Sögligelim 
mmadığı için Taberiyeyi muhasara 
etmek üzere idi. Saltan Salihat· 
tin Şamda bulunuyor ve ordusu-

Retımlniıl kupon ile gönderlnfs. 
Kupon cliter uyfamıadadır 

nu toplayordu. HaçWarla Müca- 63 
bitler arasındaki muharebe yakın· 

Borsada Faik B.: Zeki ve mü
dekkiktir. Ya
pacap işleri 
eneli tahlile 
tabi tutar, ka
rarlan ini ve 

da başlayacaktı. 
iki kardeı dikkat ettiler. Han 

sahibesi meydanda yoktu. ikinci 
gün, onu bir gören olmamışb. 
Ancak ftçilncil gün, ona kavuş
tular. Mesrure onlara sordu: 

- Uzunca bir yola çıkacağı
nıza gare at lazım değil mi ? 

- Elbet, dedi. 
- O halde ben at satan bi-

rini tanıyorum. Ahın şuradadır. 
Gidelim de atlan bir g&riin. 

Oçn de birlikte gittiler ve deve 
kılından bir aba giyen, sağ elinde 
bir mızrak taşıyan bir arapla kar-
tılaıtılar. Onun ahın bir mağa
radan farksızdı. Mesrure bu araba 
yaklqbğı zaman iki kardqe 
baktı: 

- Şayet, dedi, atlan beğenir
seniz pazarlığı bana bırakın! 

Arap, Mesrureyi görünce ayağa 
kalkıp onu selimladı sonra sordu: 

- Müşteriler bunlar mı? 
- Evet, atlan çıkar da gör-

sünler! 
Arap ahınn kapısım açb ve 

bağırdı: 
- Duhanl 
içeriden nal sesleri duyuldu 

ve çok güzel bir at flıtan çıktı. 
Rengi kurşuni yelesi, koyruğu 
tüylü, alnı siyah benekli küçük 
başh, iri gözlü, iri kemikli, ince 
bacaklı idi. Duban, homurdana 
homurdana yürümüt sonra ara
ba sokulup flurmuştu. 

Arap tekrar bağırdı: 
- Reyhan 1 Gel 1 
Ve ikinci bir at.daha, birin

cisi gibi dııan çıktı. O da, Citeki 
gibi güzel, yalnız renıi siyah ve 
alnındaki benek beyazdı. 

Arap; atları ıöstererek: 
- İşte· hayvanlanm 1 declL 

İkizdirler. Yedi yaşındadırlar. Alb 
yaşına gelinceye kadar sırtlarına 
binen olmadı. Yüz ıenelik ıece
releri de var. 

Kurt atlara bakbktan ıonra: 
- Hakikaten giizelt dedi. Bun

lar için ne ne istersiniz? 
- Çifti için yUz altın isterim. 
iki kardq biribirlerine baktı· 

lar. istenen para çoktu. Mesnıre 
aalatb: 

- S. Pfit atlar, inunlan 

teclit değildir. 
itlerini intiza
ma raptetme
IİDI bilir. Her
kesle çabuk 

ahbap olmu, bafkalaruaa pek 
bel bağlamaz. Tavır ve hareket
leri manalı ve kapahchr. Hislerini, 
hususiyetlerini iz1ıarda mlfkül· 
pesent davramr. • 59 lzmir'de M. Ziya B.ı Yamu-
şak tabiath 
değildir. Ça-
buk imar ve 
sert davrana
bilir. Başkala-
nna minnet 
etmek istemez. 
Kızdığı zaman 
tok s6zliiolur. 
Dürilst hare-
ketlerden mertlikten hoşlanır. 
Tehlike ve mücadele bahsinde 
gözü pektir. • 57 Adanada Kemal B.: Zeki Ye 

şendir. Arka· 
datlarile aJay
h konuşur, p
kayı sever, 
baıkalarmm 
taklidini yap
makta muvaf
fak olabilir. 
Eline ıeçen 
paraJI daha 

ziyade boğuma arfetmek ister. 
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Bu Cuma /vereye Gidigor.su11uz? 
-·---- • 

AteşiniziSöndürmeklster-
seniz Göksuya Gidiniz 1 

Göksu, Sükunun Ve Şarkın Köşesidir 

Bu cuma sizi Gökaaya götür
mek isterdim.. Fakat asrın ma• 
kine ~enceaiııe ka111 Göksunun 
şark ve hayal eğlenceleri öyle 
samyorum ki, pek acaip kaçacak. 

Dllfibıün.. Muradı Rabi ile 
EmirgilDe oğlunun .. üç çifte 
zevrakçe., lerde su llemleri yap
bğı bu sakin key, bu kocamq 
dere, bu ihtiyar çmarh, ihtiyar 
ıöğftt ağaçb Glbu. bilmem ki 
cazbant, kotra, datna ve viıki 
keyfini verebilir mi? 

İçimizde hali şarklı, hili 
afyon yemiı gibi sakin ve sessiz 
zevkeden insanlar vardır.. Yan 
yumulmuı ıözleri önünde gül 
yanaklanna yaşmak iliştirmiş 
ıark kadınım düşllnen, bol ve 
ipek feracelerle salına ıalına 
yürlyea ahilan tabanlil edenler 
van11r. Arbla ı-a m siler 
misiniz, yoka imrmir miainiz, 

bilmiyorum. 
Şu muhakkak ki, Göksu tari-

hin bize bıraktığı ea gözel ilem
lerden biridir.. G6bu Sidibit 
kadar meşhurdur ve ondan çok 
daha sağlamdır. Si dibi da bu
gb hemen hiç giden yok, fakat 
Göksu her cuma hıncahınç ka
labalıktır. 

• Göksu'nun en bllyük eğlen-
cesi aandal gezinti.eidir. Rakısuu 
ve mezesini alan Göksuya dam
layınca, mutlaka bir sandal kira
lar, hele bir utla bir de keman 
oluna değme gitsin!.. Y amk ya
nık ıarkılara, baygın baygın 
gazellere yollar açıhr!.. Her medet 
çekiıte mutlaka bir söğüt yaprağı 
dereye düşer ve kartı ağaçlık 
altlarından kahkahalar işidilir .. 

Göksuya giden aileler pek 
çoktur. Bunlar ekseriya çoluklu 
çocuklu geldikleri için ya aajlt 
ve çınar ağaçlarının albna ve
yahut gazino köşelerine demir 
atarlar .. 

Derenin nihayetine vanbğlmz 
zaman kulaklarınız saz sealerile 
gıdıklanır.. s.ra sıra pzinolarda 
mükemmel ince aazlar vardır •• 
Buraya "Üçkardeıler,, ismi veril
miştir ve cuma günleri G&kamıun 
bütün kalabalığı hemen hemen 
buralarda toplamr •. 

Oçkardeşlerin biiyiik meyda
nında, aenelerdenberi kazan kal
dınp kazan indiren mwrcılar var
dır.. Sakın bunlara "Yeniçeri kal
maları,, demeyiniz, bayır.. Mısır
cılar iri iri ve sıcak sıcak muır
larile adeta bir llemdirler. 

Üçkardeılerde sarayın arka
sındaki geniş meydanlık akşam 
uat albya doğru oldukça kala-
balıklaşır. Rum dilberleri ve Ya· 
hudi mamazelleri buranm ea iyi 
piyuacılanclır. 

Göz süzüp gerdan kırmalar 
Kökswıua aki hatıralan ise de, 
yine lıiJA ayai cilveler devam 
etmektedir. 

Ekseriya saat dörde doğru 
Bebekten Göksuya doğru bir 
akın bqlar. Uzaktan klçlik yel
kenli kayıklar, ura ııra akıntıya 
karp göifis gerer ve dereye 
yaklaşırlar ••• 

Göksu sükunun ve şarkın bir 
köşesidir. Başını dinlemek, bağ
rındaki alevi söndürmek iatiyen
ler Göksuya ..gitmelidirler. Dere
nin serinliği size öyle rehavet 
verir ki diifüne düfine bir uyb 
ilemine bile dalanmız •• 

••• 
Bitlisten Gazi Hz. ne Bir 

Seccade Gönderildi 

Bitlia (Hamsi) - İkinci mektep Bat muallimi Şevket Beyle 
nıfibsı S-liha ve arkadqlan Fatma Hanımlar Tllrkiye baritamm 
rmldi olarak sWerea çok malairane bir laalı iflemiflerdir. Ha 
zabitan ,.,.t.acla teı•·, edil ·ı ve Gazi Huretleriae ttkdim e&ll-
mek kere l.teah-•• aiti*'' lftk. Halı tul altı a,.S. ille· 'Is ._. •ı• .,.. ı He cıltri 'ctir. 
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Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi · 

Tefrika No. 84 

Kalpazanlar Kendilerini 
Pahalıya Satıyorlardı · 

Kireç Ocaklarındaki müsademeye Gizlice 
Bir Tabur Asker Daha Gönderilmişti. 

Vaziyet, ciddiyet kespetmiıti. 
Bu kuvvetle, bu şerirleri tepele-
mek müşkül görünmekte idi .•• 
Hasan Bey, bir aralık imdat 
kuvveti istemeyi düşündü. Fakat 
bunu da vekarına yediremedi. 

Vakit öğleye gelmişti. Mü.sa• 
demenin şiddeti kesilmemişti. 
Bütün bu şiddetli yaylım ateşleri 
Yıldız sarayından duyuluyor, 
orada da büyük bir teliı hn
kümferma oluyordu. Bir aralık 
Abdülhamit, yaverlerinden Çer
kes İsmail Beyi sivil olarak Ar
na vutköy sırtlarını görebilecek 
bir yere göndermiş, sabırsızlıkla 
haber bekliyordu. İsmail Bey 
avdet edip te vaziyeti anlatbğı 
zaman hünkarın fena halde cam 
sıkıldı. Derhal serasker paşaya 
gizlice haber yolladı. Maçka kış
lasmda bulunan bir tabur asker, 
giıya talime çıkıyor gibi taş 

ocaktan istikametine doğru açı· 
lacak.. ve sanki müsademeyi 
görmüş te! muavenet ediyormuş 
gibi orada harp eden zaptiyelere 
yardımda bulunacakb. Serasker
likten, maçka taburu binbapsı 
Eşref Beye (mahrem) olarak bu 
emir tebliğ edildi. Tabur derhal 
cephane alarak hareket etti. Ma
nevralar yaparak taş ocaklanna 
doğru ilerledi ve sonra, zaptiye 
müfrezelerinin arasına karışarak 
onlar da harbe girişti. 

Şakiler, bu suretle sıkışbkla
nnı gorunce büyük bir hileye 
müracaat ettiler. Taş ocaklanmn 
deniz tarafındaki bir tepesine 
derhal uzun direkler diktiler ve 
bu direklere lRus ve Karadağ 
bayrakları çektiler. Bu suretle 
işe siyasi bir renk vermek iste
diler. 

· Gavur Mehmet, hesabında 
bir az aldanmışh. O, kaptan 
Mihalaviçi tevkif etmekle bura• 
~aki şeı i rleri kumanC:afan mahrum 
bırakacağını ve bu suretle taş 
ocaklarını kolayca kan ve ateş 
içinde boğacağım zannetmişti. 

Onun yegane gayesi, bir 
planla buraya düşürdüğü Kara 
Yürek çetesinden intikam almak .• 
Kanunun tatbik edemediği ceza
yı bizzat kendisi tertip ederek 
bu çetenin ~ücudünü büsbütün 
ortadan kaldırmaktan ibaretti. 
Fakat, hesap ve tahminleri, dü· 
şündüğü gibi çıkmamı~h. Çünkü 
Karadağlılar, sanki evvelden bu 
işe hazırlanmışlar gibi silahlarına 
sarılmışlar, muntazam bir surette 
harp ediyorlar ve işgal ettikleri 
mevzilerde yapışmış gibi bir 
adım geri çekilmiyorlardı. 

Demek ki, kaptan Mihalaviç'in 
yokluğu, buradakiler üzerinde 
hiçbir tesir husule getirmemiş .. 
Kumandayı kim bilir kim temin 

t . t"? c mış ı .... 

Gavur Mehmet bu endişelerle 
muztarip iken taş ocaklarında 
hüyük bir faaliyet hüküm sürü· 
yordu... O gece arkadaşlarile 
ocaklara gelen ve sabahleyen 
uyandıktan sonra her nedense 

vaziyet hakkında müzakerede 
bulunmak için kaptan Mihalaviçi 
aratmış, bulduramamış .. o zaman 
merakı, büsbütün artmışb. 

Kendilerini kurtaranlara para 
götürmek için giden kapatan 
Mihalaviçin şimdiye kadar avdet 
etmesi icap ediyordu. Saatler 
geçtiği halde, ne onun ve ne de 
yanındakilerin geri dönmemesi 
şövalyeye büyük bir endişe ve 
ısbrap veriyordu. 

Meseleyi bir kere de sahildeki 
meyhaneden sordurmak istedi. 
Daima kaptan Mihalaviçe muavin 
gibi bir vaziyette bulunan Hırvat 
Diınoya müracaat etti. Meyhane
ye bir adam göndererek kaptanı 
aratmasını söyledi. Esasen Dimo 
da ayni fikirde idi. Ayağma ça
buk Karadağlılardan biri, sahil
deki meyhaneye gonderilcli. 

Fakat giden adam, T aşocak
larından biraz uzaklaşır uzaklaş· 
maz, telaşla geri geldi. Bir zap· 
tiye müfrezesinin karşıki tepelere 
yerleşmekte olduğunu haber verdi. 

O zaman, Şövalye Bonelli 
nasıl bir tuzağa tutulduklarını 
anladı. Dimoya! 

- Mahvolduk... Bütün aziz· 
ler namına yemin ederim ki: 
Hepimizi birden kapana soktular. 
Şuna da yemin ederim ki: Kaptan 
Mihalaviçi bir yaban domuzu 
gibi yakalıyarak kafese koydu
lar... Haydi bakalım.. müdafaa
dan başka çare yok.. hepimiz 
birden silah başına!.. 

Diye bağardı. Ve, Dimo'nun 
emrile silaha sarılmış olan Hırvat 
ve Karadağlıların kumandasını 
ele aldı. 

Evvelce de söylemiştik ki,_ Şö
valye Bonelli, eski bir askerdi. 
Fazla olarak da İtalyadaki Maf
ya cemiyetinin muhtelif yerler· 
deki çetelerinde hükumet kuv
vetlerile harp etmiş.. Bilhassa 
çete muharebelerinde büyük bir 
tecrübe görmüştü... Silaha sarı
lan Hırvat ve Karadağlılar da 
küçük yaşlarındanberi bu gibi 
müsademelere alışmış adamlardı. 
Böyle bir kuvveti ele geçiren 
Şövalye Bonelli, tabiidir ki kolay 
kolay teslim olmayı aklından bile 
geçirmiyor.. Evvela zaptiyelere 
bir müdafaa ile mukabele ettik
ten sonra, muhasara hatbm za
yıf bir noktadan yarıp çıkarak 
kurtulmayı düşünüyordu. 

Kara Yürek çetesine mensup 
olanlar, harp silahı kullanmayı 
bilmedikleri için müsademeye 
iştirak etmiyorlar.. Şövalye Bo
nelli tarafından verilecek ilk 
emre intizaren, ocakların ortasın
daki mağarada hazır duruyorlardı. 

Müsademe uzadıkça, Bonelli
nin endişesi artıyor, arbk bütün 
halas ve necat ümidini, gecenin 
karanlığında arıyordu. Öğleden 
sonra, Dimo, Şövalyeye gelmiş : 

- Cephane bitiyor .• Ne ya· 
pacağız ?. 

Demişti. 
Şövalye, korku ve telişını hiç 

balll etmeden, allktlnetle : 

Meslek Sahip
lerinin Hususi 
Hayatı 

Kuvvet şampiyonunun hususi 
hayab. 

( M E K T E P 1 Ş L E R.!_J 

Mü/kige 
Mektebine 
Nasıl Girilir? 

Maarif Vekaletine merbuttur. 
Yüksek dereceli leyli bir ihtısaı 
ve meslek müessesesidir. Üç sı
nıftır. İlk iki sınıf umumi; son 
sınıf ta idari, mali, siyasi şube· 
lere ayrılmışbr. Kayıt muamelesi 
1 eylulden 30 eylôle kadardır. 
Kabul şartları şunlardır : 

Yaşı 18 den küçük 25 den 
büyük olmaması, sıhhatı tam ve 
lise mezunu olması lazımdır. Ta
li pi er hüviyet cüzdanları ile şaha· 
detname veya tasdiknamelerini 
dört adet 4 112 X 6 büyliklüğünde 
fotograflarını, sıhhat raporu çiçek 
aşısı ilınlihaber He birlikte istida 
ile miidüriy,ete müracaat etmeli
dirler •• 

Ücretsiz talebe mektebinden 
çıktığı veya çıkarıldığı veyahut ta 
hühumetin gösterdiği yere git· 
mekten imtina ettiği takdirde 
bütün tahsil ücretlerini ödemiye 
mecburdur. 

Taliplerden lstanbulda bulun· 
mıyanlar istidalarını daha ev
vel gönderebilirler. 

Talipler kabul adedinden fazla 
olduğu takdirde müsabaka imti
hanı yapılır. Müsabaka imtihanı 
türkçe, felsefe, içtimaiyat, riya· 
ziyat, tabiiyat, tarih, coğrafya ve 
ecnebi lisandır. 

)f. 
Adapazarında Karaağaç poliıı ka· 

rakolu karı:usında kahveci l\Ielımet Ef. 
vasıtasile 1\1 etroviç-eli Velıbi Ef. nez· 
dinde Kenan Beye: 

Askeri liselerin kaydı erken 
kapanır. Daha evvelden müracaat 
etmek lazımdır. YaşınlZ müsaittir. 
Liselere ve ortamekteplere de 
girebilirsiniz. Vekalet bu mek
teplere alınacak leyli meccaniler 
hakkındaki şeraiti yakında ilin 
edecektir. 

* 
Ankara, Yenihalde Ahmet Faik 

Beye: 
Vekalet bugünlerde müsabaka 

imtihanı şeraitini ilin edecektir. 
Gazeteleri takip ediniz. 

* Konya'da Gazi .Alem şalı mahalle-
sinde Cemal Beye: 

Ana ve baba kaybetmek gibi 
arızalar herkesin hayatında vaki 
olmuştur. Fakat hiç kimse bu an· 
zalar yüzünden senelerce tahsilini 
terketmemiştir. Askeri liselerde 
imtihanını veremediğinız sınıfın 
muadili sınıflara alınırsınız. 
Diğer mekteplerde de muadil 
bir samfa girersiniz. Yalnız orta· 
mektep mezunu kabul eden mek
teplere airemeuiniz. 

Mek 

_...--------------------------------------------------.....:"'· 

B I' BAY 1 
Bu Sütunda Hergün 

L--- Alman Edebiyatından: Tercüme Een: Hatice 

Beyaz ipekli Elbise 
Maria fakir bir mahallede, 

eski bir evin bir odasında kiracı. 
O bir zamanlar çok güzeldi l 
Şimdi kırk alb yaşında bir ka
dın. "Şarkı dersi,. vererek haya
tını kazanıyor. Ona eski güzelli· 
ğinden yalmz harikulide bir çift 
siyah göz kaldı! Babası bir je
neraldı. Kendisi de pek meşhur 
bir san'atkirl Konserleri yalnız 
Viyanada değil bütün Avrupada 
pek sevilirdi. 

Maria şimdi yatağında. Oda11 
dehşetli surette soğuk, okadar 
soğuk ki ayaklarını ısıtmak için 
baı yashklanndan birini yorga· 
nın üstüne koymuş! Kafi derece
de parası olmadığı için hergün 
soba yakmasına imkan yok! 

Yandaki oda !ile aralarında 
bir kapı var. Bu kapı kilitli değil 
yalnız önünde bir iskemle duru· 
yor. ~Yandaki oda ev sahibesinin 
odası. İşte ihtiyar kadın ara sıra 
bu aradaki kapıdan Maria'nm 
yanma geliyor, ve kendi odasında 
yalnızlığa yine tahammül edeme· 
diğini söyliyerek, onun odasında 
dolaşmıya başlıyor. Maria ihtiyar 
kadını pek iyi anlıyor. Hakkı 
var. Yalnızlık pek müthiş şeyi 
Kendisinin de şimdi ancak boya 
ile eski rengini verebildiği o 
enfes siyah saçları böyle yalnız· 
lıkla geçen giinlerde ağannadı 
mı? Maria ikinci yastığı da diz
lerinin üstüne koyuyor: Ayaklan 
adeta donmuı gibi! 

İçeride ihtiyar kadın yine 
dolaşmıya başladı. Maria bu 
gece uyuyamıyor. Bugün Çar
şamba, onun dersi Cumaya. 
Haftada iki gün cuma ve salı 
günleri üç kız kardeşe ders ve
riyor ! Cumayı beklemek lazım. 
Beklemek.. Daima beklemek 1. 

İhtiyar kadının ayak sesleri 
durmadan Maria uyuyamıyacak. 
O, düşünüyor.. Gençliğini, mu· 
vaffakıyetli senelerini düşünüyor!. 
~onserlerini habrlıyor!. Ne büyük 
bır hayranlıkla onu dinlerlerdi!. 
Her konserden sonra o ne kadar 
çiçekti yarabbi!. 

Maria'nın beyaz ipek bir tuva
leti vardı ! Ona herşeyden daha 
fazla bu elbise yakışırdı. Bu be
yaz tuvaletin üstüne, sol omuzuna 
doğru Stefanın getirdiği güllerden 
en güzelini takardı!. 

Maria yatağında dönüyor. 
Dışarıda kar fırtınası var. Cam
ları sallanıyor 1 Sıkı sıkı yorga
nına sanhyor. 

Stefan onun konserlerinde 
daima salonun sol tarafında, üçfin· 
cü sıramn en ucunda otururdu, 
onun sesi Mar.ianinki ile kabili kı· 
yas değildi! fakat bütün arzusu 
bir gün Maria gibi bir yer iıgal 
edebilmekte idi; onun meşhur ol
masını genç kız da bütün kalbi ile 
temenni ederdi! 

Maria bu gece uyuyamayacak. 
Bunun için de eski hatıralar onu 
rahat bırakmıyor. 

Bir gün Jeneral kızına: " Ste
fan Amerikaya gidiyor konturat 
yapmış, seni de beraber götürmek 
istiyor, gidecek misin, beni bıra
kacak mısın" demişti. Bu müm· 
kün mil? Maria genç adama an
latmak istemiş, bunu anlamalısın 
demiıti, babamı nasıl birakabili
rim? ea · methur •• zen,U. 

olursun, sonra avdet edersin ... 
Mes'ut oluruz! 

Fakat nen var Stefan? bir söz 
söylemeden nereye gidiyorsun? •• 

Aman yarabbi! ev sahibeal 
bugece hiç oyumıyacak. HAii 
geziniyor. Ne uzun bir gece 
yarabbi! 

Gene birgün babası müte-e 
heyyiç bir sesle ona "harp var!., 
demiıti. 

Maria, Stefan 'm azimetindea 
ancak üç sene sonra ondan bir 
mektup aldı, bu da babasının 
ölümünü bildiren mektubuna yaz
dığı bir cevapbt 

Uzak, soğuk, hain. bir mek• 
tup! bu mektuba ne cevap verile
bilir kil ... Maria ona ne yazsın! •• 
Stefan artık genç kızın mektup
larından ne anlayacak! ona deh• 
şetli yalmzlığını, biçareliğini, uzun 
bir hastalıktan sonra sesini blls• 
bütün kaybettiğini mi yazacak? 
bu felaket onu alakadar ede
cek mi? hiç birşey yazmamak 
daha doğru değil mi? 

İhtiyar kadın kapısını wruyorı 
-Uyumuyorsunuz galiba? Size 

bir mektup gelmişti, unuttum. 
Şimdi alırsınız? 

Maria yatağından kalkıyor. 
Mektubu alıyor. Ona kim yaza· 
bilir? •• 

- Sabah gelmiıti.. Unutmuıum. 
Allah rahatlık versin, 

-Size de 
İhtiyar kadın bir az tereddilt 

ediyor: 
- Bugün ayın dokuzu. Henüz 

aylığı vermediniz de .•• 
- Yarın vereceğim. 
Ne ile ve recek, bunu keneli 

de bilmiyor. 
- Muhakkak değil mi? 
- Muhakkakl 
İhtiyar kadın odadan çıkıyor. 

O yatağına giriyor. Aylığı nasıl 
verecek? Mektubu açıyor .• Mek
tup Stefandan: ~nanılacak şey 
değil. 

- Maria bugün hareket ediyo· 
rum. Zengin ve meşhur oldum, 
Sen ne haldesin? Beni affede· 
ceksin değil mi? Sevgili elbette 
öyle muvaffakıyetli ve güzelsindir!, 

Maria yerinden kalkıyor. Ay· 
namn karşısında sefaletle harap 
olmuş çehresine bakıyorl adeta 
ihtiyar bir kadın yüzil! 

Halbuki Stefan ona: "Elbette 
öyle güzelsini,, diye yazıyor. 

Odası ne soğuk 1 Stef 'an 
mektubu uzun: "bilmem bu ek· 
tup eline geçecek mi? Nerede 
olduğunu bilmiyorum ki!.. Viya· 
naya gelince seni her gece saat 
onda Bethoven'in heykeli oniiııde 
bekliyeceğim. Maria gelirken be
yaz ipek bir elbise ile gel olur 
mu? Seni her zaman beyaz ipek 
elbisen ve göğsünde kırmızı bir 
gül ile gözümün önüne getiririml " 

Demek Stefan onu bu gece 
de bekledi. Yazık şimdi çok geçi 
Maria'nın beyaz ipek elbisesi ne 
oldu? Ne ehemmiyeti var, Viya
nada beyaz ipek elbiseler öyle 
çok ki!.. Parasını verince!.. Maria 
yatağana giriyor. Kirasım bu ay 
veremedi. Para çantasında iki 
şiling elli santim var. Stefan ile 
biribirlerini ne uzun mllddet gör· 
mediler: Biri Amerikaya gidiyor!. 

( Devama 11 iıacl .. ,,.da ) 
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' Sutıyen gorj'ları •• 

' {oatıup hu tut ve tenasubu 

ı.. Ltemın edecektir: 

Başka y rde 

sat:ılanıa aynı t'iatta 

.,akat daha iyi. 

H afıf. yumuşak ve şık olan 

J Roussel kemeri, vi.ıcu• 

da math..ıp tenasübü ve g\nel 

hututu vermekle beraber 

glydlğınız etblselerı de k ı y4 
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ince ve dayanıklı elastıki bır 

trlkoaan ınamul olup "ücu

dunu zi.ı bır eldıven gıbı ka

ııplaştırır. Bu hakiki Paris• 

Kemerı oonuerece pratık 
ve altı aylık tomınatla satıı- ' 
makta.dır . 

Kemerın bir az eskıdığı gun 

hususi servlsımız cuz 'i bır 

ucret mukabtlınde temizle-· 

mege ve yanı bır hale ıfrağa 

amade bulunmaktadır 

Hakıkl bir zarafet şahe~erl 

olan 3 5 santimetro yuk· 

seklığınde guzeı senturıe. 

rimız vardır . Fiatı 15 llradır. 

Yalnız, Beyoğlu'nda 

Tünel meydanında 12 

istiklal caddesi 3 es 

J· 
ma{lazalarında satahr. 

PAIUS ı 166. B• o..-..-
----------------------· (!1974) 

Tarsa• American College 

AMERİKAN EBBEB LİSESİ 
Tedrisat 3 Tf. Evvelde başlar. 

Tam devreli Liae olduğu Maarif Vekaletince taıdik edilmiıtir. 

Tirkçe, laglUzce, · Fransızca 
lan'at, Ziraat, Ticaret. 

Leylf Ucret 220 llra, Neharl Ucret 40 llradır. 
Fazla malümat için Mlidlirlilğe müracaat.~ (6143) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

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

Müsabakaya iştirak edeceklerin 11 Mülkiye ,, veya " Yüksek 
lktısat ve Ticaret » mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmalan lazımdır. Müfettif namzetlerine " 140 ,, lira maaş 
verilir. imtihan programına ve sair şartlan havi matbualar: Ankara, 
İstanbul, ve İzmir Ziraat bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikalan bir mektupla beraber 
Ankarada Ziraat Banka11 teftit hey'eti müdürlüğüne nihayet 
10/8/933 günü aktamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

E 
Büyük Elbise Fabrikası 

Sağlam ve iyi cins kumaşlar ve birinci nevi malzeme ile Paris 
terzi akademisinden mezun mahir bir makastarın kusursuz 
biçimi ve atölyelerindeki itinakar terzilerin pek dikkatli 
dikişi ile imal eylediği 

ma 
1 • 

rı 
iher sınıf halkın keselerine elverişli olmak üzere 

2 t/2 Liraya 
yapmaktadır. 

lr tecrübe bin reklamdan iyidir. 

TEDİYATTA 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENT ALARI: 

Karaköy - Köpriibaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

KARADENİZ POST ASI 

GÜLCEMAL 
vapuru 9 Ağustos Çartamba 
günü saat 18 de Galata nhtı· 
mandan kalkar. "3843,, 

MERSiN POSTASI 

KONYA 
vapuru 11/8/933 Cuma gunu 
saat 10 da İdare rıhtımından 
kalkar. Gelibolu ve Kut· 
adaaı'na yalnız dönüşte uğ· 
rar. "393611 

TA VİLZADE VAPURLARI 

Ayvahk ekspres Postası 

.. •şp~uLh! M,~m! 
~~ 16 da Slrkcol'den 

hareketle 

Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalık'a azimet ve 
avdet edecektir. 

Dikkat: Cuma gUnU Edremit yol· 
oularını trene yetlıtlrlr ve Ayvalık 
yolcularını aynı gtln akıamı Ayvalı· 
ğ'a çıkarır. 

Yolcıa bileti vapurda da YvlUr. Adr.,ı 
Yemlı't• Tnllsad• Mu•tafa blrad•rler. 
r.ı.foa 22210 

TESHİLAT 
(5731) ~ 

LLOYD TlllllTIMO 
gm, l1UH!1'S ~OV• Tlllntı.Q•HAQITTI,.,. ITAUANA•SITMAA 

Limanımıza gelmesi beklenen vapurlar 
HELOUAı'{ vapuru 13 Ağustos Pa

zar ( İtalya, Yunanistan ) da 
ASSJ.RlA vapuru 1~ Ağuıtoa Sah 

( Batum ve Anadolu ) dan 
GASTElN vapuru 16 Ağustos Çar-

şamba (İtalya, Yunanistan, Selanik 
ve Kavala) dan 

Limanımızdan gidecek vapurlar 
HELO lJ Al'ı vapuru 15 Ağustoı Salı 

( Pire, Radoı, Limasol, L arnaka, Yafa 
Ilayfa, Berut, İekenderiye, Sirakua, 
Napoli ve Cenova) ya 

ASSlRiA vapuru 16 Ağuıtoı Çar
şamba ( Köstence, V arna ve Burgaı )a 

OELlO vapuru 16 Ağustos Çarşam
ba ( Burgaz, Varna, Köstence, Sulina, 
Kalas ve İbra.ile) ye 

Şime.li, Cenubi ve merkezi Amerika 
ile A vusturalya, Yeni Zoland ve Aksayi 
şark için doğru bilet verir. " tr AI.SA,, 
vapur kumpanyasının lüks vapurile 
muhtelit servis. 

Her nevi tafsilat için Galatada Mer
kez Rıhtım hanında ( Lloyd 1.'rieetino ) 
baş acentesine. Telefon: 44870 yahut 
Galatasaray'da sabık Selanik bonmar
şesi binasmdaki yazıhanelerine. Tele
fon: 42-190 

NAİM VAPUR iDARESi 
lzmlr sUr'at postası 

A D N A N vapuru 
Her Perşembe günü 

saat tanı 18 de 
• • 

Doğru IZMIRE H-:;!',~t 
Tafsllllt için Galata, GUmrilk kar• 

91eanda Site Franıeı. Han No12. 
._ __ .Tel: 41041 + (6127) --

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ Postası 

Damla Pınar 
vapuru 

10 Ağuetoı Perşembe günü sııut 
18 de Sirkeoi nhtımından hareketle 
Zonbrı.ıldak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve 
Rize limanlımna azimet ve avdet 
edecektir. 

İzmir sürat postası 

Sakarya vapuru 

Her Cumartesi gUnü 

saat tam 18 de doğru iZMiR'e 
hareket eder. 

Fada tafaiJait için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentahğa mü
racaat. Telefon : 22134. 

~------. (61S0·6lOı) ...1 
•-~ 50 Derecelik ~-....._ 

HARiKA RAKISI 
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~ 

fıçılarda DINLENDIRILMIŞTİR. 

'~------... (51196) --........................................................... 
Son Posta Matbaa .. 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neıriyat Müdürü: Hdil Lutfi 

isianbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirkelindeli': 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sahlmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani tıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ırm !::~~J: Kristal.TOZ Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruşıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon baıına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan )tiharen bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigor a ettirilir. Sipariı bede1inin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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