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Sabık Antalga meh'asa Ahmet 

Saki B. 

Para Gönderin Mal Verelim! 
-----

Piyasayı Dolandıran Bir 
Şebeke Meydana Çıktı 

- -·~---'-olmak üzere muhtelif resmi mües-Dün lktısat Vekaletinin alaka
dar müesseselerinden birine bir 
'komisyon evi hakkında mühim 
bir şikayetname verilmiştir. Şiki
yetnamede bu evin yaptığı bir 
dolandıncılıktan bahsedilmekte ve 
~cap eden muamelenin yapılması 
~ten':"ektedir. Şurasını kaydede
liaı kı, bu komiayon evi hakkında 
fİlacli e ka abi ette 

seselere topyekiın 20 - 30 şika
yetname verilmiştir. Şikayetname
leri verenler de ayrı, ayn kimse
lerdir ve bunların bir çoğu Ana
dolunun muhtelif yerlerinde bu-
lunmaktadırlar · 1 

Hldl•• Nedir? 
latanbul piyuaamcla türeyen 

( J>eyama 9 UIM8 •rf• ) 

M. Heriyo Geliyor 
Atin• 7 (Huıusi) - Sabık Fransız 

Bqyekill M. Heriyo buraya geldi. 
M. Heriyo bükOme~ tarafından verile
cek ötle ziyafetinde b...Junduktan 
ıonra İıtanbula 8'itmek üzere 1aat 15 
te Atinadan ayrılacakt1r. 

Sofya 7 ( Huıuıi ) - Başvekil M. 
Muıanof, M. Heriyonun yapacatı zi
yaretten çok memnun oldutunu, M. 
Heriyoyu Bulgariıtanda bir seyahate 
davet edeceJini ıöylemiftir. 

Uşakta Bir Avukat Tevkif Edildi 
Ufak 7 (Hususi) - Burada Hami 

Bey isminde bir avukat tevkif edildi. 
Avukat Hami Bey hükumeti, orduyu 
ve Türklüğü tahkir etmekle maznun 
olarak Kola Ağır Ceza mahkeme1ine 
verilmi,tir. Mu.hakemesi mevkufen 
cereyan edecektır. ----

Gandlnln Kar.sı Y enlden 
Tevkif Edlldl 

Abmetabat, 1 - İki •tu•toıtanberi 
Salamaki tevkifhanesinde bulunan 
Madam Gaııdi ile kongrenin on bet 
diter kaduı azaıı bu ıabah tabliye 
edilmif iseler de, muayyen mıntakada 
oturmak emrine itaat etmedikleri 
lem yeaiclea tevkif olu11mu1larcl1r. 

• 

Bir lnloerslt• malıall•ıi lıallnl alacolt olc11 Begazıtta11 6lr manzara 
Üniversitede yapılan son ııla- civanmn bir Darülfünun mahallemi 

hat hamlesi, memleketimize bir de haline girmesi bir emrivaki ola· 
Dariilftinun mahallesi kazandıra- caktır. ŞimcJiden, Beyazıtta muh
cakbr. Üniversiteye merbut olan telif talebe pansiyonlan, talebe 
blltlln fakültelerin Beyazıtta teksif kahveleri, talebe lokantaları ve 

edil~eıi bu t~savvın:u~ ilk ~ezah~- talebe kütüphaneleri tesisi dtitll
rlldür. Bu vazıyet, butun mudema nülmektedir. 
ve talebelerin münhasıran den Bundan başka lıtanbul bele-
saatlerinde değil, mesai haricinde diyetinin de Üniversiteye bu bu• 
de ayni muhitte bulunmalannı ıuıta yardımlarda bulunacaiı an-
mümkün kılacaktır. laşılmaktadır. Profea6rler ve mu-

Birkaç sene içinde Beyazıt ve ( Devam 8 inci aayfacla ) 

Bir Vehmin Doğurduğu Facıa 

Bir Şerir, iki Kardeşi Öl
dürdü Birini De Yaraladı • 

Malatya (Hususi) - Buraya bir saat mesafede T ecde k6yilnde 
tüyler ürpertici bir facia oldu. Sıra ile üç kardeşten ikisi öldürüld& 
birisi de ağır surette yaralandı. 

Facia şu şekilde cereyan etmiştir: 
Yirmi beş aenedenberi bu köyde ihtiyar heyeti azalığı yapan 

Yırtık Yusuf oğlu Ali, köy halkından debbağ Mebmetle kardeşi 
Ahmet ve Mustafanin kendisine hürmet etmedikleri vehmine diif
müştür. Bunun üzerine Ali raka içmiş yanına da övey oğlu Hamdiyi 
alarak bu llç kardetin evinin kapısına dayanmıt ve kardeşleri 
dışarıya çağarmışbr. 

Bu esnada Ali, tabancaaım cekerek Mehmedi öldürmüş, övey 
oğlu Hamdi de Ahmedi 6ldunniiştür. Ali hırsım yenememif, tıçüncli 
kardeş Mustafayı da ölüm derecesinde yaralamıştır. 

Hamdi Malatyada saklandığı bir evde yakalanmıştır. Ali henüz 
yakalanmamıştır. Şiddetle takip edilmektedir. 

japonga ve Am•rilcanın silaU•n11ta lıoml•Iİ üzerin• Inıiltere tle 
silahlanma lcanırını f1ertli - GaaetelerdH -

• 
I 
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- Bu kızııu pnefİD albnda bu katlar yike ...ı talaaamil 
edilir? ı ... 
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Ne Yapacak? 
. L.-L.- Owi 9 iıllıilıW em~ 'Ni!. 

hali .... biJik imilJer 'fllllb'or. 
Bu hlllllllla • ' , .,_ ti : 

Ahmet Bey (Sultr n ılim Kinmit 
llObjall) 

-Yem• lnO•a 1 .... 
~p aaun..a. kiymeti artıyor. 
- lyle .. ,ar ki Wrkaç -e - ,.._ -mı•u• lalı, 
ft ... yam $..tı .,. ...... Wdııii 
Oaiverıütemize talelte atam 1te/ J.,_ ................. ,. ....... ... 
_... methur bir 1lha medlezi ola
aldar. Bu Wt Jııer TGrk Pil -
ıllslml • ..... ,.,.,. 

• N%if Bey ( Sehwle..... ~ 
.. l 16) -T..-. ,__....,..._.ta Wır 
t ... ft ...... , ......... feJll8 
... Orta Asfa.... 11.,en1ı .... 
... ft •••• ,.. -r.ar.k .... 
...,_,, .&ı' ı ı F.-.. ._ademe 
- se• ' ... _,. Mı lftl. 
TMdJıe .. ,_ı Oalıu ·ı • .. 
elld -· • 'ptiwi .. ... lijlltinri 
u; n • ..,. •m ' ·a11r. OD-1 i,. 
ti9 w.111 ~·~ f9IE td 1 'aır. 
~ 1 .... tıellR .. 1 'ıı. 

• Aa Bey ( A.kwaJ Horhor .. a.• 
lea 11) 

- Valıtlle Orta Asya•nın bilytlk 
.-111sw ... yn1an llf• kenen 

• _ ........ dl ....... .., ..... 

,_.. At .. , ....... _,..,. aaılicdL 
Felul .. Mit ıar..,ı h 111 ta•.Uik 
,..._dea TirJc ....... ilim ....._. .. 
olmak vulyetlni kiyl»etmifti. idea 
prp tebtderlne 'blcre\ Mmlfl'. $imci 
1'trldeı- nehhn l»ert _.ctaldan Jıeal 
Wr r9•e anıbllar. Ya'ld 1lmt •t· 
fttterlnl la e41eoetder, ..._ ... bize 
Oul•w• ...._ aılecelrtir, 

• t..iil El. ( 8ki hikzaelıt le• Bey-

•öı Qııı.ftr -· 1 t 
- Sdm -•n11111zcla IKiyle mun-

t.az .. L ........ , Ocıılı••1'• ... 
yokta. Rutubetli medrMe ~ 
C NMua J'eDıuru l .diyerek diNek 
..,Ottlk. ..... JIMI 11 ...... ler 
................. 'lw.ulr.Uı 
emıalıl&dir. f"akat inkipf ipn 
....wt lln1UN7orcla· O..venilıe .-ıe 
w .. ......, ••• ııellbir.-ı' ' 
tur. Ha ıençler sizi ıWelim )'Gzü
mbii ak ~k,,.. iZ 

lacaristan Bizden Na 
Alacak 

Yeni mukavele mucııNıce Ma
ada Taıtdyeden 25 bin ton kö
.... ft 25 vason tltlhı ve m 
W. penkfdlk bnı meyn alacak
lardır. Atacakları el)'Uln kıymeti 
top yekin d&t ,OZ bin li:a ola
caktır. 

Devrek Panywrtarı 
Bu sene Devrekte iki pana,. 

aplae,elrtır. Biri 23 ey~ dijeri 
1 t fri·brse•+ haflar-ak •ilri-
ter ... ··- edecıektir ...... ,.. 
ela 1ler am. ef18 ve bayfu alım 
w 11' Jli ...... 

DA LI BA'I B 
1 

Belediye K .. pt 
Tahsilatına 

Sıvas Şeker Fahri· 

Ruhsatiyesi ka!~~ ~~',.!i~!!I 
...can z~riyab cok iJi aetleeler 

a 1 
__ ....,._ 

a 1 FeWri~ mı• "lıw4 " difm' 
..... huau1ah tetMt için relen ... 

ler Ne Kadar Pa-- erecekler 
Y mi Wecliye kanunu mucibiiıce ı.. atıe.e

.._ llılpıt nmıııi 1awiJ• •ıcw llnbılm...-.. 
Ajuetoem bqmdu itıDaıen belediye, k&pt ruhsa
tiye9i •..,a .ıe nıla.m,e almıyanlar .. akLCNla 
ceu zabıtları 7apmıya bapamııtır. 

lerdir. Barlar A1 İlllllfbr. 100, 75, 50, 25 &ra ve
ıeceW. .... H ı. iki , r... ıe,s.., Wr•·
bet sımftar. 50, 35, 20, 10, S lira, otelle.- bet muf-
llr. 100, 7S. 5G, 25, 12,5 .... berlt.a. ltet ........ 
28, u. ıo, s, 2,5 .. • ....... . 

Ruhsatiye resmi aranmau tızerine, BelecliJe 1Jm. 
at lliicllrffiihe bsbeder .-e clii-' mBeııeıı •l"ı 
leri laicam la•ljpcle mlracaat e• ·ıh dil. B ' r, 
tarifelerini deiiftirmiJe tetebbls elmiflenlr. Baa 
berberler -- farldarmdma istifade etmek icia ~ 
fiatleriai 9,S brap indirdilderimi .a,lt ...... 

R ' 11,e .bı:llk ~ .-ı•mr: ffszam, t.r, 
• t.., .tel. .... lobata. birahaae, pzillo, mey
._ ft bu.._ . Rahutiye verecek ml112eseier 
m .. ., O.... •ıı"-fbt. 

llmttll • e•Hıhıia -flarma pe ftl'IDiye 
meda. M+len ......... reBÜDlerilli llfailJ• , .. ,.™ 

lhm •b• iç ı ta. 15. 10, 7,5 lira ftftCek-
J>iier •iE•Heler ele ha.lera h-z- tarifelel' ptir
... i9e de helediJe '-'lan bitik ..-,ewııir 

Kantlilli-Beglcoz ı Yat Meyva bıracab 124 Saatin 
Yolu Ne Olacak? Miişküller Henüz Hadiseleri 

Beleılı• Ke ff-Be1koz yo
._. (15) •etre olarak açmaya 
karar verlllİf ve Wr sak yerleri de 
imti•like Htla•Jlh. Y mi yollar 
k-ı•ı - p yelluıa yhjller

.. •pnn· · iaıp ettıir•ekeılr. 
•a ._ B•ıclip Pnclilik bu 
,.. ....... 1r .. ,acald: •• ICan-
... e e'fllri la 1 •• b- •· e· 
~ "8a Bele&7e7e ...... t 
-ederek ,. isti.tik eclilmaıini 
yeyahut inpata llllsaade edibne
shd iatemiflerdir 7 

E"4f V•ı• .. i 
E•kaf idaresi memurlar1n 

...... ,...... v~ Hayrat ha· 
demesinin temmuz lcretlerini he* venDClllİltİI'. Para temin 
..... art ............ ~ .. 
rilecektir. 

Eı 11 Yer• DilllU ·i 
• Venımle mOcadele cemiyeti, 
Eılıpk hir ....... pptıracak
a.. m ,. illprne plmnda 
lnıh·raldlr. ----
Yılan Hikayesi 

Belediye-Evkaf · lhbwRan 
Halle4ilecek Mi ? 

Belz j"'e ile emf • da 
aenelerdenberi dewaa edm ezeli 
Datilifm halli icin belediye bir 
rapor haurl81111fbr. Belediye, 
Dalıitiye Ve\lletine pdereceği 
t.. raporda llıa plrih.l6 ·. me.ele
laia laa'bde Vekil tia laakemli
jilli -, neltir. 

ŞeWe ait .. - iılltil•Rat 
Jlzllodm &mmc7e 1lit iJla' ya
pdamamaktachr. Mesf.ll 9U ifin•e 
--Ls~ ~ .. ? __ : ~ • .ı::.a:.: -.w .1U11Ra1 ·~a va.._. 
••·•ak vıet memelctedir. 

Halledilemedi 
Alnıanyadan Gelen ite
bas••n Usulü Beğenilmedi 

Y=•i.._la Balpiiitaa ,.. 
•t)N ibracalana blyik bir el.em
miyet ftrmeide ve zengin pip
aaları istili etmddulillw •• m 
bükümet me)'ft ihracatım teşvik 

içia iııılklfallar ••ıa.eldıe ve 
ll1r tllrll teı•illi ,..,... ....... 

Biıde azifet ... 3 ltir -
.., alfteımemittir. Mepa ---
JAji içia ~-- ptirtilell 
Her Kalalin metodu da uypn aö-
,.lmemiftir. 

Diier tarafta ~ iclmft
aiaia aJdıjı bir bıw da, JAf mey
•• illl'aeetıwa .. __..eder l»ir 
tekDdedir. Meseli, ihracatçılann 

Avr••+• getirttiMeri -tak ba
va va2onlanndan bilibare iade 
edwa ... ıt=• resmi is
tenmektedir. Bu maele lktıaat 
V eklletine ak•tmiflir. HcDiiz 
an.bet Wr .-tice P..-•fts. 

Hilli... Pifa•ll• 
HiWiahmer cemiyeti. 1au ae

ne bir piyuko tertibiae ._.... 
www ·ı·w ... reis Ali Papnın 
riyasetinde anlar blrafmdan bir 
toplantı yaplımfbr · 

Y11p1 Pı 091 •mı lhıznillndı 
Şefairlercle yapalacek Qıpat yapı 

1ı: ••-da taldı e4lnrifti. Fabt 
latanbul •*ini• pllm-..S h•aalaa
madıtmci- 1-eledire munkkat bir 
proır~ ...... 1t1r. f'tıesram bu
..... ,.belen ...... Yıe baza 
iapaba dojrudaa 4ot~• alauılle 
nrileceldir. Bu propam telair pilim 
ympdneaya ka.d• m.tel»er olacaktır. 

Anplr•pn 111111 dep aı da 
çahpw MI en• 8- clzpo 
•erdivealerincl• .. as .... 
wwwette yarala• ıbr. 

* Galatada ,.,,._ ..... 
neticesinde bazı kimselerin lzer
Jeriade b.a, biçak VHJ

0 

6 .... 

lmarak mlsadere edilmittir. • * Kadlk6ytlnde Mehmet D
minde biri arak tamircisi Salih 
apyı hlçakla kovalarkea 7ara
la11l'4br. 

ff Galatada tiipbeli bir vazi
yette sewı ...... IW • M• 
llw'inde .... fDaDCll •• hır 1npk 
buluıamUflur. * Kumbaraa )Okapada 
Y cqi Et llİD eYİllİ tamir -.. 
T.., clifeıek 1anle-·lbr· * Wtakahlmdan Halil ibra
ün, .,........ Hayik El ... 
cllkklnından 6 g&müf bıçak ça
laıken 1•l&Dllllfbr. 

'fr Be,eilu ıc-m'ılıçetmede 
otura Mehmet Efendi zabıtaya 
müracatJa • aabibi EleDi tara-

fı.._ so ·---~ 
iddia etmiftir. 

Şehrin Tenviri 
1500 Liaıba Düa 

Takılacak 

1 t alar sltmlllerclir. Fabrik ... 
-··h-' illi ...... edil ... ............ , .... 

Sava 7 - S.vuta ziraat vckiletl 
-.ıındm ,.phnlaa butdaJ •• 
- ..ateaWaitlen ite '-c'mr• e.e.. 
.. l'lh 'ftir, 

Erzurum Hlllb Y91t1hJOr 
S...., 7 - faww luılbnı aW. 

11 p• •hn•lll _.ımı1t1erdir. Ey• 
161 birde ameliyat batbJacaktır. 

Zlratd Bllg .. rl Kurau 
Aak.a, 7 - Kay muallimlewiDe 

••' ••te .a.. ztr..t bilsfleri kuna 
... _ elnltldedir • ................... " ... , .. 
............ -- tam ..... .. ..... ,........ . ......... . 

Bir y,... ........... . 
Ona, 7 - Düa Aneo İlt.uJ•-· 

.. ld trm ÇUJNlllUI YC ltirçGk 
-.- ...... olmafbll'. Os aıı ve 
,.. ,.... Yaldır. 

bıbsas Mahkemesi 
LefterJa Hanımı Sekiz 

Ara Malıktim Etti 
ı...ar Upkçıbjmdan suçlu ol•alc 

mı t •emrhrl yapılen Lefterya H. 
Ue Artak ve Murat lfeaclileria mil• 

...._elerl Mtmiftlr. Alplı ve llarat 
Deadilerin iftiralderl teltej71D eme. 
... den beraederiae n Lefteıya, 
.... _ .... ., ..... , 135 .. 
... ,.. ft'I:••- .... ...u-... ................ 

u.u. 7 (A.A.) - ...... tnal 
~ lltuyoaaM w.11 ~ .... 
.,.. ita. 
.. _.'81K lte-ı ... Ymll1IJ1i..., 
a,.t , ......... ~ .v,_ ....... ... *· v .......... ,,.,. 

y .. '2 ·- ........ . 
Dm Yedi Malnr wwwıWDi 11 

w.lea fazla kiti ıemaiftir. llilMaıa ...... ..... ----· ...... Wlyilk bir ~dir ••)'mQflan1ar • 
Cimhuriyet Gençler Mahfli ..,_ 

pieki ............ .., ........ 
..,.iflercllr. 

Dly•m•cllnln Muh•emeal 
Ola Diyam_. ..... • 'ehmed ...,et bulmuftur. Kanr cumart..S 

.- .... neelıilır. 

e.tmt Muh•••lt•clll Geldl 
ı.....u1Evbf ............ 

taJia Mil• Bana Eftaf ... 
Faik B. plm1ı Ye ......... ..... 

IDlfbr. 

Bandırmada Bir 
Harman Yangını 

ilı•ll•.... 1 - ~ • Muhl9e 
Wyt.le •raıt BeJia .......... 
hanua aeH ıd-.. .._ y •• 
Mll~+d• .... _ .... , ... 

11' 
.....-~ ........ !..., ..... 

rek dlpr harm ...... ~. 

Son Postanın Pazar Ola Hasan B. Dig 

- Haümızi g6rmllyor musun 1 - .Ş.. .. t' iae Mai _. Wr 1 
""lllıır.-r-• •• 1 'taa tarıilyona•. ...... ....... 1 tıırı_ .... 
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Günün 
lktısadi 
Evamiri Aşeresi ·-Amerika Cümhur Reisi Roos

velt memleketini iktısadi buhran
dan kurtarmak için birçok esaslı 
tedbirler almakta devam ediyor. 

Bu menaııebetle "Devrimizin 
İktısadi Evamiri Aşeresi,, ismi 
altında Amerikan milletine yeni 
bir düstur neşretmiştir. Vaktile 
Musanın kendi evlatlannı kurtar
mak için Tevrata koyduğu "Eva
miri Aşere" bugüne kadar Mu
seviler arasında muta birtakım 
emirleri ihtiva ederdi. Amerika 
Cümhur Reisinin evamiri aşeresi 
yalnaz bugünkü milletler içindir 
ve buhrana karşı düşünülmüş 
tedbirleri ihtiva etmektedir. Roos
velt diyor ki: 

1 - Kazancından fazla ıar

fet miyeceksin. 
2 - Kendi nefsine itimadı 

kaybetmiyeceksin. 
3 - Paraya tapmıyacaksın, 

fakat paranın da seni mahvet
mesine mahal vermiyeceksin. 

4 - Eşya fiatlerini yükselt
tikten sonra refaha gidecek yol 
paranın istikrarını temindir. 

5 - Altmı kendine Allah 
değil köle yap. 

6 - Milletinin işsizliğini alı-
fılmJŞ bir hal olarak kabul et
miyeceksin. 

7 - Sanayiini iyi idare ede-
cek, rasyonalize ve te.şvik ede
ceksin. 

8 - Bolluk için fakir muga-
latasını kabul etmiyeceksin. 

9 - Mahalli iktısadiyatını ih
mal gafletine kapılma, fakat ken
dini bütün dünyadan tecrit ede
cek bir yola da girme. 

1 O - 1şlerini ne fazla basit
leştir, ne de fazla karışık hale sok. 
Bu evamiriaşere, şüphesiz Ame
rika gibi sanayide çok ileri git
miş bir millet içindir. 

Fakat bazılan her millet ıçın 
istifade edilebilecek ana fikirleri 
ihtiva etmektedir. .. 
Cenevrede toplanan silahsızlan

ma konferansile Londra iktı

Milletler 
Tekrar 

sat konferansının 
iflası mukadder 
neticesini verdi: 

Silôhlanıgor Amerika, Japonya 

SON POSTA 

Resimli Makale g Kitap ve Dürbün a 

Uzaklarda bir takım feyler vardar 
ki onları daha yakandan J'Örmek 
isterseniz o vakit dürbün onu aize 
daha yakana getirir. 

Kitap ta tapkı dürbün gibidir ıize 
t:zak l'Örünen şeyleri ıize yakmlaş
tınr ve bu ıureUe bilmedij'İniz bir
çok feyleri ötrenirsiniz. 

Uzaklan görmek için nasıl dürbün 
kullanılır.a bilmedij'İf!İZ şeyleri de 
öğrenmek için kitap okumak lazım
dır. 
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• SON -TELGRAF HABERLERi 

Demirci Mehmet Efenin 
... 

Arkadaşını Öldürdüler 
Cinayetin Faili Belli Değil 

NazilJi 8 (Hususi ) - Kuvayi MiUiyede demirci 
Mehmet efenin maiyetinde çalışan ve daha evvel 
Aydın ve havalisi dağlarında şakavet etmiş bulunan 
takmaklı Hasan çavuş, dün gece esrarengiz bir 
ölüme kurban gitmiştir. 

Nazilli ile Dallıca köyft arasında bulunan ve 
Nazilliye yarım saat mesafede olan Hayıt Alanı 
mevkiinde ihtiyar bir kadın, çalılar arasında kanlı 
bir ceset görmüş ve köy kahvesine giderek key
fiyeti haber vermiştir. 

Kahvede bul11n•alar, hicliae mahalline S'elmifJer 

ölü olduğunu görünce Dallıca ihtiyar heyetine ha
ber vermişlerdir. 

Hadiseye derhal zabıta ve adliye vazıyet etmif; 
Hasan çavuşun yattığı vaziyete göre beyninden 
kurşunla öldürüldüğünü tesbit etmiştir. 

,Nıcak cinayetin başka bir yerde ika edildiği, 
cesedin bilahare çalılar arasına bırakıldığı anla-
şılmıştır. 

Çalılar arasında bir de mavzer bulunmuştur. 
Cinayet esrarengiz bir mahiyet taşımaktadır. Or
tada hiçbir maznun yoktur. 

Diyanbekir' de iki Kişi Jandarma Elbi
sesi Giyerek Bir Cinayet işlediler 

Diyarıbekir,8 (Hususi) - Elaziz yolu üzerinde ve 
buraya on beş kilometre mesafede bulunan Deve 
geçili nahiyesine tabi Kareveli köYfuıden Mehmet 
oğlu hacı Hamzayı gece yatağında iğfal ederek 
kaldırmak suretile öldürmüşlerdir . 

Vak'a şöyle cereyan etmiştir: Jandarma elbisesi 
giyen Ekil nahiyesine tabi ( Şava!iye) . köyünd~n 
Mire Sadık oğlu Sadık ve bıraden tf üseyın 
ve aveneleri saat on sekiz raddelerinde Ka
raveli köyüne gelmişler ve bir müddet gizlen
dikten sonra jandarma elbiseli olan içlerinden ikisi 
Hacı Hamza ağanın evine gelerek giiya Hamza 
ağayı yüzbaşıları istediğinden ~ahsile çağırmışlardır. 

Her ne kadar bu gece çağırmasından Hamza 
Ağa şüphelenmif ise de ellerinde tüfenkli sahte 
jandarmalara emniyet ederek beraberce evden 
çıkmışlar ve köyü biraz çıktıktan sonra esasen 
pusuda yatan arkadaşlarının yanına gelmişlerdir. 

Orada Hamzanm elleri kolları bağlanmış ve 
sureti feciada tüfek kurşunile ve eziyetle öldürül
müştür. Gecenin karanlığından bilistifade failler 
kaçmış ise de takip müfrezeleri peşine düşmüştür. 

Yakında canilerin pençei adalete teslim edileceği 
muhakkaktır.Keşfine müddei umumi muavinlerinden 
Hilmi Beyle hükumet tabibi Ali Bey gitmişlerdir. 

Kız Mı, Soyguncular Gorki Futbol 
Oğlan Mı? Adapazarında Muhtelif Maçını Kazaı: dık 

I' • • oz n 

Artistler 
Birer 
Sakallı Bebektir -----E. Ş-

Münekkide kızan ressama man-
tıkla hücum eden arkadaşlara 
hak veremiyorum. 

Frenkler, çocukluğunu muha
faza eden san'atkarlara hayran
dırlar. Hatta gülünç saffeti büyük 
artistliğin alametlerinden farze
denler bile vardır .. 

Papaya kızıp, koca granit 
d~ğını tek başına oymıya kalkan 
Mıkel Anj'ın gayreti ... 

Çocuk arabasında aleme kartı 
güneşlenen Van Dongen'in hali ... 

Tablolarını Amerikalılara sata
bilmek için her birine bir kedi 
r~smi oturtm~ya, mecbur olduğunu 
soyleyen F ucıta nın ihtiyatsızlığı .•• 
Çocukça şeyler değil midir? 

Büyük artistlere, akıl işlerile 
alakayı kesmek yara11r .• 

Mesela bu seferki resim ser
gisini gezen biri ş6yle tenkitler 
yapsaydı: 

Şevket Bey; ayni camileri 
bekleyen emektar bir kayyum 
gibi, tablolarım bekliyordu .. 

Çallı lbrabim Bey; konuştu
ğu kadar resim yapamıyacağıru 
anladığı için bu sene resim teı
hir etmemiıti. 

Namık lımail Bey; ressam
dan çok mektep müdürü olduğu 
için sergiye resim göndermemek
le en akıllı hareketi yapmışb. 

Hikmet Bey; beı senedir is· 
tarye yediği için tüccar tara
fından hamulelerile beraber ol
duğu yerde terkedilen mavnala
nnı arbk bir romorllire bağla
yıp çektirse fana olmazdı ..• 

Avrupadan yeni aYdet eden 
(pbeserci] ler kendilerini anlaya
bilecek yerlerde bir sergi açsa
lardı ... 

Daha ne bileyim, bizim aklı
mıza gelebilen bir çok feyleri 
yazsaydık.... Ressamlarimız birer 
çocuk gibi feryadı kopanrlardı .•• 

Sanatlarında olmasa bile, ta
biatlerinde büyük artisti yaşatan 
ressamlarımıza ilişmemeliyiz .. 

Onlar birer sakallı bebek gi
bidirler. 

Amanullah Han 
Kıralhk Tahtını istirdada 

Mı Uğraşıyor 
lnebolu (Hususi) - Abana na- Cinayetler Y apmıılardır Gorki, 7 ( Hususi ) - Futbol 

biyesi Poıta telgraf müdürünün Bursa (Hususi)'-- Soyguncu- kafilemizle Gorki muhtelit takımı Efgan - Hindistan hududun-

' 
ı "drar yollan daki isyan hareketinin devam 

O 
J tenasü uzuv arı ve 1 lar, adliyeye getirilerek İltintak bugün yirmi bin seyirci önünde 

ve İngiltere arasında tekrar silah
lanma rekabeti başladı. Yani ci
hamn korktuğulve ürktüğü akibe
te uğramak tehlikesi baş göster
di. Çünkü bu rekabet şimdi di
ğer Avrupa memleketlerine sira· 
yet edecek ve cihanı tehdit eden 
harp tehlikesi artmış olacakbr. 

n Be-f: Yaşınaa 01mıyan bir çocuğu dünyaya dairesinde ıeç vakte kadar istic- karşılaştılar. ettiği haber verilmektedir. 
Y gelmiştir. . ed ı-=-• dir De r Ek B • Ç ""' Çocuk lnebolu . hastaha~esı.ne yap i 111&9'er • Maç saat yirmi buçukta bitti, Y ı spres ıazeteai isyanla 

lr OCUgUn getirilmif, ve ameliyat _netacesan- Soygunculardan birinin kendi takımımlZ çok güzel bir oyun oy- sabık Kıral Amanullah Hana ala-

c • f • de bir tenasül uzvu ve ıdrar yolu arkadatları tarafından öldürüle- nadı. Neticede maçı 11fıra ka11ı kadar görmekte ve Amanullah 
ınage l yapılmıştr. Yavru yaşamaktadır. rek Adapuarında bir su membaı iki golle kazandık. Takımımız Hanın.~~ seyahatini ve Türkiye-
Bor (Hususi) - Keşlik köyün- Kocas·nı Yaralayan Kadın civanna 16müldüğü haber alın- tiddetle alklflandı. ye gehşını de esrarenğiz mahi· 

de feci bir cinayet olmuı, ismali Şehremininde Melekhatun .. ma- mıştır. yette telakki etmektedir. 
Efendi bocanın oğlu Ahmet, Ha- hallesinee oturan kuyucu Suley- Bu noktadan yapdan tahkikat Tahkikat ilerledikçe soygun- D 1 lil oğullanndan Mehmet oğlu man refikası Kadriye Hanımla haberi teyit etmif, teririn cesedi cuların Adapazannda da bazı l ey i Eksprese nazaran Ama-
Rifatı kama ile vurarak öldür- kavga etmiştir. Kadriye H. koca- gömülü olduğu yerden çıkarıl- cinayetlerle alikadar oldukları nu lah Hanın biraderi Ubeydullah 
müştür. sım bıçakla yaralamış, kocası da mlfhr. meydana çıkmaktadır. Han vaki olan müracaatla~ •• 

Katil on beş yaşındadır. K;;a;d;n~·y~e~H~a~n~ım;ı :;d;o:"g;w m;:ü~ştü~·~r~. ~~=~~;::::;:=:~~:=::=:;;:=:;::::=;:;;~~====:=:=:=:::=======:; ısrarlar üzerine sabık kralın 
Vak'ayı müteakip kaçmıştır. Jan- j- 1 l tahtına kavutmak ıçın uğ-
darmalar kendisini takip ederek J S TER J NA N S T E R J NA N M A / raştığını ve bu isyanla alikadar 
ertesi günü yakalamışlar ve Adli- olduğu şüphelerini kuvvetlen-
yeye teslim etmişlerdir. Betikfa•ta lhlamurda oturan suçlu Nuri Efden

1
di; mealde iki kayda tesadüf edilmiıtir. direcek imalarda bulunmuş, ez 

T ' • d b" · • de o a- "Şu tarihte komıumuz Leman Hanımm evine, ayak cümle: 
Çoculunu Blr.k.n An. bir aiin Botaziçinin mesire yerlenn ~n . ırKısın d'ııı"nd•n 

6 - • • Jbet t r en .. kabı sınan içine bıraktığı anahtarla rirerek aandıktan 
Ak şırken jandarmanın 4üpheıını ce ~ıf 1 

•• • • 
sarayda Olanlar tekkesi hüviyetini ııbat edecek bir vesika ıstenıldıti ı~rada, 70 lirasını aldım. Evin kiremidinin uasına sakladım.,, 

sokağında oturan Meliha Hanım ce~inden çıkan bir defter jand.,.malann nazan dılcka- "Şu tarihte Şükrü Beyin evine rirdim, aandıj'ı:ı 
bir haftalık erkek çocuğunu Şeb- tini celbetmittir. Bu defterin buı sayf alaruıcla ıu üzerinden bir tabancasına aldım.,, 
remininde bir arsaya bırakmıştır. /STER /NAN /STER 
Çocuk bulunarak polise teslim 
edilmit. Meliha Hanıın bakluada 
takibtrta batl•ml•lfbr. 

iNANMA/ 

- Biraderim hiçbir zaman 
kıral olmaktan vazgeçmemiştir 
demiştir. 

Şehrimizde bulunan Amanul
lall İtalyaya dönmiift&r, Efgan 
sefareti hu haberi teyit etmiftir. 



4 Sayfa 

Memleket Manzara/an 

Araziye Tecavüz 
Kanunla 
Kaldırıldı 

Çoruh (Hususi) - Burada 
sık sık arazi kavgaları olmakta
dır. Dahiliye Vekiletinin teşeb
büsn \izerine çıkanlan son kanun 
mucibince bu araJ.İ kavgaları ar
hk vukubulımyacaktır. Bu kanu
na nazaran bundan sonra bir 
kimsenin elinde bulunan gayri
menkule, başkası tarafından mü
dahale ve tecavüz olunarak ih
dası yet edildikte viliyette vali, 
kazada kaymakam, nahiyede mü
dür tarafından derhal yapılan 
tecavüz def ve eski haline iade 
olunacaktır. 

Tecavüz eden, o gayrimenkul 
üzerinde t..:rciha şayan bir hakkı 
olduğunu iddia etse bile mah
kemeye müracaatla hakkmı ara
,uası kendisine ihtar edilecektir. 
Hükumetçe yapılan men ve def 
hali, tarafların mahkemeye mü
racaatla ref'iyet veya mülkiyet 
davası açmalanna mani olmıya
caktır. Bu kanunun sureti tatbi
kine dair bir de nizamname ya
pılmıştır. 

Tecavüzü hükumetçe menedi
len kimse, mahkeme kararile 
kendisine teslim edilmedikçe o 
gayrimenkle tekrar tecavüz eder
se bu ikinci tecavüzft de refe
dilme1'e beraber alb aya kadar 
hapis veya beş liradan elli liraya 
kadar ağır para cezasına mab· 
küm edilecektir. Bu işe hükumet 
alikadar oldukça birçok asayiş 
bozan hadiselerin önü alınacak 
ve bu kanun, hak aahiplerine bü
yük bir kuvvet olacaktır. Bu 
haber, köylüler arasında büyük 
bir alaka ve sevinç uyandırmıştır. 

H. Ş. 

Sağırlar işitiyor 
Dilsizler 
Konuşuyor 

bmir, (Hususi) - KarşayaU. 
mn bir k6şesinde senelerdenberi 
sessiz bir faaliyet gösteren bir 
müessesemiz vardır. Bu müeaae
•enİn başında, TBrkiyenin tamn· 
1111f ruh doktorlanndan Necati 
Kemal Bey çalışmaktadır. Burası 
"sap, dilaiz ve körler" müesse
sesidir. Sıhhiye Vekaletine mer
buttur. 

Dünya aııklanndan mahrum 
olan, dinlemek hassalannı kay
'beden yüzlerce genç bu mektep
ten, her hassası tam olarak 
çıkmaktadır. . 

Son günlerde lstanbul Dilsiz
ler Cemiyeti Reisi Süleyman Sırn 
Bey ortaya, lzmirdeki müesseseyi 
kötüleyici bir iddia atmış ve l:ı
mirden yetişen gençlerin bu mü
essesede hiçbir şey ağreııemedik
lerini ileri sürmüştür. 

İzmirdeki sağır, dilsiz ve kör 
)er mGessesesini gezen ve tetki
kat yapan birçok AYrUpalı müte
husıslar, memDuniyet ifade et
mişler ve tatbik edilen "Orol,, 
metodunu çok uygun bulmuflar
chr. KUflyakadaki m&esseade 
.. ;ır ft dilaiuere iki aeae içinde 
bltiin aealer bu metotlar çıkarbla
bilmektedir. Dudak üzerinden 
kıraat usulile dilsizler normal 
mubataplarile göriifmek imkin· 
lanm elde etmektedirler. Bu tekil 
bu ilim müessesesinin en büyük 
muvaffakiyetidir. 

Bayle olduğu halde Süleyman 
Sam Beyin çok garip bir iddiada 
bUJunması lzmirde teessUrte kar
planmlfhr. - A. 
Burasa'da ipek Buhranı Var 
· Bursa (Hususi) - Son günler-
de Bursa ipek fabrikalarında faa
liyet azalmışhr. Bu faal'yetin ve 
işin azalması ipeğin bulunmaması 
yüzündendir. 

Hatta ipeksizlik yüzünden ba
zı fabrikalar gayri faal bir halde 
bulunmaktadırlar. 

Yeni yapılan birkaç fabrika da 

SON POITA 

• 
A L 

Sıtma iı~ Mücadele 
lzmitte Bakırlı Ve Dipsiz Batak

lıklan Kurutuluyor 
İzmit ( Husu

si)- Sıtmanın or
tadan kaldınlına
sı için yapılan 

mücadele muvaf-
f akiyetli neticeler 
vermekte, bu İfİ 
üzerlerine alan 
doktor ve me· 
murlar da cidden 
takdire şayan bir 
çalışma ve faa
liyet göstermek-

tedirler. Pek yakın 
zamanda hmit 
sıtma belasından 
kurtulacaktır. iz· 
mit valisi Eşref 

Bey sıtma milcadelesine pek bil
yük muzaheret göstermektedir. 

Sıtma mücadele heyeti on beş 
köyün çevrelediği 2000 dönüm 
genişliğindeki Bakırlı ve Dipsiz 

Balcırlı &aüıklıiında lcanal açalırkfJn 
bataklanm kurutmıya başlamıştır. 
Burada bin amele çalışmakta, 3,5 
kilometrelik uzun ve geniş bir 
kanal açılmaktadır. Bu kanal 
Kirazderesine bağlanllllfbr. Ba .. 

takhjın suyu Ki
razderesi vasıta· 
~,e ,denize alabl
&ktadır. 

Bataklığın ku
rutulması İ§İnde 
köylüler bllyük 
bir istekle çalış
makta ve daha 
ıimctiden hasıl 
olacak arazıyı 

aralannda pay et00 

miye uğrqmak
tadırlar. Köylüler 
J>ataldıga ilk ev
•el mısır ekmeğe 

karar yermişlerdir. 
Bakırlı ve Dipsiz bataklıklan 

kurutuldUktan soma Seymen 
deresi bataklığının kurutulmasına 
başlanacaktır. Evvelki yıllara nis00 

betle sıbna çok azalmışbr. 

Bandırmada Ortamektep Kocaelinde Kaçakçılarla 
Mücadele A .. ,, .. Yapılıyor • 

Ortamelct•p ittilıe:ı .dilecek ol•n Fırlca 6ina•ı 

Bandırma, ( Huıuai) - Bandırmada açılacak 
oriamektep için C. H. F. keneli binasım tahsis 
etmiftir. Bu sene tedriaata orada başlanacak, ge
lecek sene belediye dairesi ortamektep ittihaz 
edilecektir. Ticaret Odası yeni mektep inşası için 
1500 lira teberru etmiştir. Bandırma ortamekte
binde G6nen, Karacabey, Erdek ve Manyas kaza
lannın çocuklan da okuyacaktır. 

Kacaelirail• tatulan lca,alc filtiinler 

Bügükçekmecege 1 

Büyük Bir Plaj 
Yapılacak . 

Büyükçekmece (Hususi)- Ye
ni kaymakam bugün köy ihtiyar 
heyetlerini toplıyarak kendilerile 
bir müsahabe yapmış, köylerin 
teşclr v~ imarına, köy kanununun 
tatbikine dair esaslı kararlar ve 
tetbirler almmıfbr. Son bahara 
kadar bütiiD köy yollannm top
rak t.esviyelerinia ikmali ta
karrilr etmiştir. Her alb köye bir 
katip tayin olunmuş,~ Büyükçek
mece nahiyesinde PliJ, nhbm ve 
iskele inşası işleri konuşulmuıtur. 
Mimar Sinan klSyOne her sene elli 
metre olmak llzere nhbm yapala· 
cakbr.J(aymakam Bey Çatalcanın 
elektrikle tenviri için icabeden 
teşebbüslerde bulunmuştur. 

Konya' da 
Kalaycılar Bir Cemiyet 

Teşkil Ettiler 
Konya ( Hususi ) - Şehrimiz 

kalaycı ve bakırcılar esnafı Halk 
Fırkası h"mayesi albnda bir cemi
yet teşkil etmişler, idare heyetlerini 
seçerek faaliyete başlamışlardır. 
~ ~ sa 
ipeksizlik yüzünden henüz işe 
başlamamışlardır. 

Adapazarı, ( Husui) - Aziziye mahallende 
Tatar Hamdi iaminde bir adamın evinde 1350 
defter sigara kiiıdı bulunmUf, müsadere edilmif, 
Hamdi Efendi l.tanbw dokmmıcu ihtisas mahke
mesine gönderilmiftir. 

Bir 1tme zarfında Kocaeli mmtakasnacla yapdaa 
takibat neticesinde ırtçakçılık vak'alan biç kalmadı 
denecek kadar azalmışbr. 

Bir Köy Ağası 
iki Çingeneyi Hırsızlığa 

Teşvik Etti 
Gelibolu ( Hususi ) - Kara 

lnebeyli köyünde dört hayvan 
çalınmış, hırsızlar aranmıya başla
mışb. Jandarm ytizbaşısa Bahri 
Bey aldığı tertibat sayesinde hır
•ızlan Geliboluya 18 saat maa
fede Malkara köylerinde yaka
lamıf, haJTaDlan da müaadete et
miştir. 

Hınızlar iki Çingenedir, bun
lan bımzhğa kay atası Hacı 
Ağanın teşvik ettiği anlaşıhmftır. 

Vapurcu/ar 
Rekabet Yapıyor 

Tekirdağ (Hususi) - Tüccar 
vaparlan bilhusa karpuz ve 
kavun nakliyab mevsimi müna
sebetile zararlı bir rekabete baş
lamışlardır. Evvelki gün Şerefnur 
vapuru bu rekab~t neticesinde 
f sta bul için 50 kuruşa kamara 
yolcusu almışbr. Rekabetten yol
cuların istifade ettiği muhakkak· 
br. Fakat vapur kumpanyaları 
ne kadar zarar ediyorlar, tahmin 
edilemez. 

Hart 0fJası 
Köylüleri 
Sıkıntı içinde 

Gümüşhane, (Hususi) - Hart 
ovası gayet mllnbit ve mahsuldar 
araziye maliktir. Ancak geçen 
aene kuraklık dolayıaile bu ara• 
ziden istifade edilememiş, Hart 
Uft8I ahalisi de zahiresiz kal
mıjlardı. Bunun için Hart nuı 
k6ylüleri borçlu ka1mışlar, bu 
seneki istihsallerin satış fiab İ9e 
maliyet fiabndan çok daha az 
olduğu için vaziyetlerini dlzetl
mek imkimnı ! bulama1D1Şlardır. 
Burada buğday 5, arpa 3 kuru
t• öküz 10, inek 5, koyun iki 
buçuk liraya atılmaktadır. 

Köy Y atıMektepleri 
Horsunlu Ve Kızılderede 
Birer Mektep Yapılıyor 

Nazilli ( Hususi ) - Maarif 
V .:kaletinin emrile Horsunlu ve 
Kızıldere köylerinde ymıiden 
birer Köy Yab mektebi yapıla
cakbr. Civar köy çocuklan bu 
mekteplerden büyük istifadeler 
temin edecekleri için köyliller 
çok sevinmektedirler. 

Ajod11 1 

1 
Ev Doktoru 

Şişmanlığın 
Sebeplerine 
Dair ... 

1 

Bir insanın dimlei asabiyesi 
ansefal denilen beyinle küçük 
beyinden belkemiğinin içinde 
uzanan mundar ilik tabir olunan 
Nabaı Şevkiden ve bir de asap 
ismi verilen damarlardan mürek
keptir. Bu asaplar, ansefal veya 
mundar ilikten başlıyarak bütün 
v6cade yayılan bir kordon şebe
kesidir. Asapların kendilerine 
mahsus bir takım hassas hücre
leri vardır. Haricin intibalanm 
abr ve adalelerle asabi lifler va
aıtasile hariçten alınan bu intiba
lan 'beyne nakleder. 

Bu azanın ihtisas, tefekklir 
tahrik mahiyetinde olan vazifeleri 
prensi itibarile iradenin tesiri 
albndadır. (Haytı hayvan) iyi tan
zim ederler. Bundan başka bir 
diğer kısım cümlei asabiye mev
cuttur ki buna büyük asabı sem
pati derler. 

Bu asabın teşekküllb şöy-

ledir: 
l - Bel kemiğinin iki tara

fında iki zincir halinde mevcut 
olup mundar ilikle temas halinde 
bulunan asabi bezeler. 

2 - Bel kemiğinin önünde 
mevcut olup bir lif yığını halinde 
duran bezeler ki bunlar da mun· 
4ar iliği barsaklar, kalp, ciger
ler, mide, ikaraciger ve diğer 
guddelerle temasa getirirler. 

3 - Karnın içinde bulunan 
diğer beze ve asap grupu .. 

Bundan da anlqtlıyor ki büyük 
Sempatinin teşrihi mahiyeti gö
ründüğünden daha mühimdir. 
irade haricindeki bütün vazife
lerin ifasile alakadardır. Nitekim 
irademiz haricinde çarpan kalbi
miz, lıazım vazifesini yapan mide
miz ve ilih.. Hep bu bip gru
pile hem ahenk yilriir. 

lhtirak esasına milstenit olmak 
tıı:ere bütün hazım temsil ve te· 
meadl, deveran, ademi temenni 
gibi bu azanın faaliyetleri, baya
bmızı temin ve devam ettirirler. 
Hayatı hayvani mukabili olmak 
Ozere bütün bu faaliyet .. hayatı 
hayvani,, teşkil eder. 

Bundan evvelki yazılarda da 
kaydettiğim ııibi şipnanlık vücu
dua yağlanmuıdır. Bu yağlanma, 
bu münasebetle gördüğümtiı: vec
hile dahili ifrazat yapan gudde
lerle gran sempatik makanizma
•ımn fena çalışması veya bozul
masından ileri gelmektedir. Bun· 
dan da anlaşılır ki bir şişmanı 

tetkik ~den bir doktor, ıişman
lığmın sebepleri arasında gran 
ıempatiginin vaziyetini de gözden 
geçirmek mecburiyetindedir. Fa-
kat bu makaaizmalDD fena r 
halde olduğunu nasıl anlayabilir 

Bunun için metabolizaıuuu 
gözden geçirmelidir. 

Metabolizma ne demektir? 
Bunu da gelecek yazımda 

izah edeceğim. * 
Biberiye Şeghi 
Vefat Etti 

Tarsus ( Hususi ) - 339 sene
sinde matbuat aleminde uzun 
zaman dedikodusu olan Büberiye 
tarikatinin mucidi ve şeyhi Halil 
Efendi 75 yaşında olduğu halde 
Namrun nahiyesinde vefat et
miştir. 

Koyun ge! y ı>r 
Konya (Hususi) - Buradan 

lstanbala koyun sevkine başlan-
mıştır. Son bir ay zarfında İstan
bula beheri bin koyunlu 20 süril 
...kedilmiştir. 
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Siyaset Alemi 

Asıl Yarış 
Şimdi 
Başladı •• 

Japon donaamauaıa ka"8tleadl· 
rilme•İ için ahnan tedbirler Ame
rikaya harekete ptirdL Bu iki 
devletin f aali7etinl ı6rea ln,ntere 
vaziyeti tehlikeli buldu. O da doaaa
muını daha ziyade bGyltmeye tefe~ 
bila etti. O suretle ld dl..,_. bir 
.Uihlan bırakma cereyuına pecetl 
la.yal olunurken :plÜ v• •ldlerdea 
daha çok tiddetll bir silihlaııma 
)'&nf• bqladı. Eauen bu hakikati 
Amerikan Bahriye nazın M. Fdip• de 
inkir etmiyor, ppade o.yordu ld: 

- " JapoayaDID tatbilda• karar 
verditi yeni pro,.... Japonya He 
Amerika arP&Dcla ılmdl e...h bir 
allib JanflDID bqlamaıına sebep 
olmaktadar. " 

M. Filipı'in ilave etmeyi unuttuju 
nokta, bu yanfa, bizzarur n tabiatile 
ln,UtereoiD de iftirake mecbur kal
maadar. 

* DGnyama iki bl)'lk deYletW te-
lqa dilfüren Japoa .baarbldarma 
.. are. yeni deniz programı takriben 
300 milyon TOrk Urua urfetmeyi 
lcap eylemektedir. Sa para De 118 
deniz tayyare•I yapdaeak. dlrt hattı
barp pmW taclll eclllerek .. ,... .. 
ihtiyaçlarına ceYap verecek bir hale 
konacaklar, birçok ,eal uhll iatih
klmab ve merkezler ppılıciık, apıca 
iki kruvu6r, lld tanare remı.I. 
birtakım denbalb pmilerl, torpidolar 
.ua1n .... yeri.,tlrlleeek " 
bütGa bu ulm propam il .. ede 
....... ıa.aeekhr. Ba, maun• bir 
Uarbkbr ki aeticeli feltkettır. 

Süreyya 

Pnnsız Tanarecllerlnln 
Seyahati 

Parla, 7 - Franııı tayyarecileri 
Kodoa ile Roul'den ıelen haherlre 
tanarecileriıl F....- xM'hı._ ,_.. 
lapldanm blldlnaektettir. 'Tan:are
cilerin yaauacla 2800 lilre dMa IH;n· 
ün balaamaktadu'· Tayyarec:Ber, Hin
i&taa yolun• tutarak daz hat lserin· 
............. ...,.. ---- bir 
laa,U kırmak Gmillbuledirler. 

A.tlna 7 - Tanarecilena Wr tel
.nine na..,.. Atiaaya bir ... tlik 
meufede ...... duldan ••lapl•ak· 
tedar. 

Atiiaa 7 - Ta17arecller Wr ..at 
eYYel Rodoıtaa uçmuflardır. Tena
ireeller Adu denizbd qarken biraı 
vakit kaybetmit olmalanaa ntmee 
rekora buıüa qle vakti iane aklarma 
laait etmektedirler. 

.. 
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B&BİCI TILIB&rLAB 

ilk Silih Patladı 
Alman-Avusturya ihtilafı Ve Büyük 

Devletlerin Vaziyeti 
Vlyaaa 7 - Soa Abaaa-A"8tur

ya milaafereti n ihtillf:I aaticeainda 
Avu.turya hudaclaacla ilk lliWı pat· 
lamıfbr. 

Hududa yalan bil' )Wde pulU 
.. armut olan bir ta~ kimseler 
AYUsturyah yardıma palfdere at .. 
açmıılar, bunlardan birilll alcliralt
lerdir. Ölen poli.U. arkadafl muka
belede bulUDmuftur. Bu mukabele 
neticeılnde Blen HJ• 1aral•naa 
yoktur. Mtıtaamzlaran b&flannda çe
Bk milfer " mrtlanncla s1nnnn ı,. 
çllere mahaua ilaiformalar bulumel8ju 
priilaaüftilr. 

Parü; 7 - Franaıı Ye lnriliı H· 

flrlerlaha, Alawa tayyanlerlaia Awu.. 
turya topraklan ilzerlndea uçuflan 
bakkanda Ahaanyl hlkametl nezdin
de yapacaldan tepbbO.ter dine bira· 
lalmıfbr. 

• Ta .. pzetesi, tini• JU18111cla, 
Beribade yapalacak tetebbGaleria prea
lip itibarile balledilmit oldatua pz
maktaclır. 

Hldi.lelerden anlaplc:bpaa ~ 
Londra, Pari• Ye Roma bltlnWI 
alacaklara vaziyet üerlade ••l•.-•t
laıdır. 

Tan ıaıeteal ltaiya Abuaya 
arumdald mla münuebet dolayulle 
1taıyanm nalik vuiyetllli si& &aOa
dea aızaklaıbrmamak icap ettltlnl 
yaıayor. 

•Bu takdirde, ltaıpnua tefebbia 
huıuaunda lngBtere De Franaya 
filen iştirak etmekle beraber aynı 

zaıaaad.a da ~J.•DID izzetinemni 

::. :.::=r~ 
ltlmacb bozmamu ıçm k..U ı.e.
bma ve do.tane bir .. idi•• ~ 
kolayca aalaflbr.,. 

IDflllz matbaab bu ım...ta Al
manlara lrıJllletl bir tlatanla Waa• 
maktadır • 

Matbuat Hltlercilerin Ansbarfa 
blldlmetiae kartı yapbklan propa• 
pndamn cicldi maaasuu lnaiJh efkln 
umumiyesinin peldlA anlaclallm MI· 
diriyor• Eğer fıasl)teftltla derhal 
MWeder Cemi,-t maahecleıtine ml
racaat edecek yerde, meteleyl daha 
do.tane bir pkilcle ileri ...... inin 

Beynelmilel Ilıfmmh]ıa kongreli bu 18119 Londrada toplandı. Reamimizde. 
Fıanm murahhuı Dr. KaftfOD görünmektedir. Franm murahhası mekteplerde 
çocuklanıı BJhhatiniD aauıl mulıafau edilmeei lizm geldiğini izah etmiştir. 

Fon Papenin Bir Beyanab 

Almanya Sar Meselesini 
Yakında Halledecekmiş 

Berlia. 7 - Saaday EbpraiD ma
laabiri, .. 1.ak Alman ~ Fon 
Papeaia Wr .,.,_.hm, mlllbt tek· 
Baae Depebaiftir. foa Papa, Sar 
mesel.ellinden ballaederkea Almanya
ma yalaacla t.u me1eleyi Fnn• ile 
halledecetlnl, 1935 te yapdacak arayı 

umamlyeye mtlracaat kararım çitnl· 
,.,.k Adece Sana Almanyaya geri 
ftrilmulnl ı.tlyecefbıi .a,lemlttfr. 

Fon Papea yeni bir beyanatta 
bulUDUak muhabirin mükilemeyi yanlıı 
naklettitinl ve eusen bu mlkilemenin 

tamamen huıuıt oldupnu bildirmiıtir. 

Maamafih delikaalı kendine Ruslann o ıeri devirlerinde aiz 
peniyorda. Avrupamn en kuvvetli devletle-

Dlnlıllerla Bomanı - Herhalde bir gazete •hibi riaden biri idhU. Fakat ( Petro) 
olmak isterim. Dedi. nun zekisı o cehalet kimelerin-

Edebi Roman 

------- Burhan Cehit ---- 37 --

Bir villama senit ftl'allclaanda 
çekilen bu resimde genç lmm 
annesi ve babuı yanyana abd• 
•ermişlerdi. Annesi bir mektup 
okuyor, babua dinlipnla. 

Genç im: 
- Bemm mektubumu okuyor

lar. Dedi. 
- Ne gllzeL 
- Oalana laer cumartesi tliDB 

lair aektap ,___ ve ller çar
tamba pil bir .-.., ......... 

- Çok ...... onlan. 
GeaÇ im ...... etdi: 

au"I 

- Çok! 
- Bafb kardetiaD JOk delil 

- Ha,.... 
- Dalaa Pariate çok kala· 

c0 DU•mz? 
Genç kma iri yeşil gk

leri gölgelendi. 
Bir çiçek balaçaiae benze

ren ha+k•lan ldlcllGr pi oldu. 
Ba ..... C8ftP nrmek ... i
,. ıa"bi bdehial ladclria: 

- o..ım,.... .... 
cıs" w. 

- Ve bütün ömwiinüzel 
Genç kaz kadehini birdebire 

seri çekti: 
- Retit. 
- Matmezel. 
Sustular, yalnız g6zleri konu-

şuyordu. 
Ve yahuz elleri hareket etti. 
Boı bclehlermi ,.... ... 

yarkea parmaktan biribirine ka· 

l'lfb. R • ? -Sen kaç J ......... ept 
- Yirmi Oç. 
- Muhakkak santed bla· 

cebn dep aıi? 
- Zamıederim. 
- Nasıl lleslejia laaldaada 

kararm kat'ı değil mı"? 
Ahmet Retit ,_ç ima katı 

cevap vermek ilterk• clBfla&
yorda. Memlekethule gazete~ 
olarak pişealerden kaç kiti 
gazeteci kalm•fh. Gazetedliti 
ideal olarak kabal eden • •tefli 

uhurirler bile laele ...... .,... 
:. -- .,... lilcac'ıh b .. 

.. laalda ......... '• ....... 

.... pçmfl'b .... 

Gretta onu imtihan eder gibi den ortaya mttthit bir Rusya çı-
soruyordu : kardı. Herhalde y&zlerce yıl 11J11-

- (Paris) te yerleşecek misini yan Tlrkiyenin bu lamıJdmnfl 
Abmet Retit Tnrkiyedeki bi- bop Jidecek de,Uclir. 

diaelerden ara sıra genç ima Genç im kopardığı bir karaa-
babeederdi. Ve ikiai ele ittifak fili dişlerile didikliyordu. 
etmiflerdi ki Walip heniz ta- - Biz laveçliler Tilrlderi çok 
mam olmut deiilc&r. Daha hir aeftriz. ( Şarl )m eliıaclea tubap 
takım yeni hidiaefere intizar ODU Kauk SUvarilerinİD k ........ 
etmek )bamda. Genç lazua mali iılllılJIKlaD kurtaranlar Tlrklenlir. t.. 
ile IMa bitaralan tueleaea Alamet v~e aekiz yqmdaki çocilklar 
Refit 161 .. Hdi ı blle buaa bilirler. Fakat m .__ 

- ..._wret içia çabpnak diDiıd llllUttuniıak ilter 111ai ne
ikim, dedL Tlrld,e ,em ft kadar ........ DiL 

genç kayndere IDllbta~. Almet Refit .-ç lmm taild 
- Nud kadınları kurtara- hakibtlan blfle tuatlan ft te

calme•L Garp medeaiyetiai pıt- udlfleri ile hbdar vaah Wa-
m Jra,.,_ kabul eclecıek.Wi• fUDll hayret ecli1ordu. 
delil _.., Gretta'am .hakkı vardı. 

- Mabat budar. Fakat çok Ttirkiye devekUfU gibi Ama-
pri kalanı bir memlekette bu paam hlcamlan karfmada batuu 
tue fikirleri bir hamlede ortaya Arap ç&Derinin kumlarma sokuyor, 
atacak kahraman nerede? dlpnda kalan vticadü kapanın 

Genç lmm iri )'eşil gizleri etinde kahyordu. Avrupayı daima 
mazide hirfe1 arar ııDi daJplanch. dilfman cephesinden tanımanın 

- Evet. dedi, size. bir (Petro) feliketi hali anlaıdamamıştı. 
lboa... Gmç Tllrkiyeain kafaaı hali 

Ve ilin etti. Haraalrreticlin kafua gibi itli-
- lnbMp ..., ............ 1•- ~ HaP.dd ba, ll'k " milli

..... .....,.... ~ ( .,.... , ıet llilleri semi ... , ........... 
et.. enel ••• ltilit• ı ı aı ,_ • seri eemiıetleNi ....._ 

S.Jfa s 

1( Gönaı ı,ıerı ) 
Kariler le 
Baş 
Başa 

"Bir gençle aevifiyorm. Ev· 
lenmiye de karar verdik, fakat 
aevıiJimin bir annai var. O• 
ela bakaya mecbur. Evlenirsek 
onnnla birlikte otanmya mec"-
olacaju. Dinledijim kaynana hi
klyeieri beni llrldittnjtl için bir 
arada otarmaktu korkuyorum, 
Siz De deniıaiz ? 

Hatice 
Endifeniz yerindedir. Fakat 

her kadın biribirine beuemes. 
Kaldı ki kaynanaya idare biru 
da ıeliniD elindedir. Kocanla gl
ntilleriniz bir olduktan 80Dra aa
lapp geçinmemek içia •bep 
kalmaz. 

* •• Za,.t bir kmm. Bir ... 
aeYitiyoras. Bu MYİfme e'Vleamek
le neticelenmek &zere idi. Fakat 
eevgilimin ailesi zayafhjı• baha
ne ederek evlenmemize nu g61-
termiyorlar. ZaJd oldupm için 
anne olamıyacajuııı iddia ecli
yorlar, ne yapaJUD ? 

Nü•eyde 
Onlara ic:lclialannm yanhf ol

duğuna iddia ediniz. Bunun içba 
de eneli doktorlardan çocuk 
yapabilocejinile dair bir rapor 
abnıı.. Bir taraftan ela kendinid 
iyi belleyip biru toplu.ya 
çalqamz. 

* " Yelli evliyim. Evı...-
evvel kocamla balaya yapma,. 
kan.r vermiştik. Fakat fimcli vaz. 
~ llllyor. ......, ,ap
Iİlaktall ~ ......... ? ., 

Nadide 

KmJn, eter kocama ka11111e1 
..ı.c1a1:... elinde parall yoba 
evvelce .aa Yel'IDİf olmama rat
meıa balayı yapmaktan ...... 
mek baldbcllr. Bu takdirde .. 
mar etma de manuaz olar. Pa
ram vara, bir mlnuip zamaada 
blyle bir inat ihclu eclw 
ıezeninb. , 

HANIMTEYZE 

kete getirmlftl. Buna ntmen 
Osmanlı imparatorhıiunda Ula Ha 
cerieıvet aiyaaeti devam ediyordu. 

Onun clalgmlıjuu ı&ren ~ 
im gllldn: 

- Hadiseleri tevkif ebaije 
imkln 1oktur azizim Retit, deci. 
Tlrkiye ergeç lıakiQAle bqa1a.: 
pcaldır. Yeter ki blyle aazik bir 
zamanda Iİzİ elinizden tatup kal
dıracak bir dahi yetipbı. 

Ve illve etti: 
- MiDetler en dfifldbı clnfı

lerincle · aıuhnaz bir hamle ile 
.,... blkarlar Ye blJle hala
,.... ckmrler daima b&Jlk aekl-
lama il ...... seçmesini temia 
eder. Umit çıokbil. 

Ve Mt'e, laeyecan lçiacle -
dopu eiildi; 

- Yemeğe başlıyalım mı? 
- Hay bayi 
Api meyq 8zerinc1e b ... 

makta devam ederek yemete 
başladılar. 

- Şarap ne kadar IOjuk 
değil mi 
~ Ve o kad• da aefla: 
- ftt;bum DUal? 
- Mnkemmel, 6yle yemelds 

lumrJatmıfSUUZ kil 
- Sıkılmıyonanaz ya? 
- Ni~ her ..... bum 

mnlforı a. s.w.t lltlf pir 
-'red..- .-.asalla -hhaı o ...... .... ., 

·~--· 
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23 ... -=--•••ml••••-••ıa-•ııı. Yazan: Ômer Rıza 

Allah, Allah!.. Demek Biz Orümcek 
Ağına Düşmüş Bir Sinek Gibiyiz · 

Mesrure civardaki tepeleri 
dolaşmak üzerinde durdu ve 

- Tepelerde işiniz neJ Bu 
tepeler vahşi hayvanlarla, kan 
döken insanlarla dofudur. Orada 
gezenlerin ele düşmeleri, esir edil
meleri muhakkaktır. Çünkü o ha
vali de Cebel Şeyhi hakimdir. 

Doğan sordu: 
- Bu şeyhin adı nedir? 
- Sinandır. 
iki kardeş dikkat ettiler. Mes• 

rure bu ismi telaffuz ederken 
dört tarafına bakınmış, sanki baş
ka bir kimsenin bu ismi duyma
sına istemediğini göstermişti. 

Doğan tekrar sordu: 
- onun başka bir ismi yokmu? 
Mesrure cavap yerdi: 
- Ona "Cebel şeyhi,. derler. 
- Onun yaşadığı ve ikamet 

ettiği yere ne derler? 
- Masyef! 
- Biz, burasını ziyaret etmek 

istiyoruz. 
Mesrure, geniş gözlerle iki 

gencin yüzüne baktı ve sordu. 
- Evlimisiniz siz? 
Mesrure ellerini çırparak hiz .. 

metçiyi çağırdı, zenci köleye sof
rayı kaldırmasını emretti. 

Sofra kalkbktan sonra iki kar
deş şehre çıkmak istediklerini 
söylediler. Mesrure zenci k6le
sını onların yanma katmak 
istedi ve: 

- Y a.biız gitmeyiniz! dedi, 
belki yolu şaşırırsınızl kölem size 
yol gösterir, sizi görmek istedi
ğini:z yerlere götürür. 

Kurt: 
- Teşekkür ederiz l dedi 

şehri yalnız başımıza da ziyaret 
edebiliriz. Mesrure'nin geniş göz
leri biraı: açıldı. Doğan onun 
kendilerine bu derece alakadar 
olmasından hayret içinde idi. 
Kendini tutamadı: 

- Hanım! dedi. Neden bize 
böyle bakıyorsunuz! 

Mesrure cevap verdi: 
- Benim gibi hancı bir dul 

kadına türlü türlü yalanlar söy-
lemeniz tuhafıma gidiyor da 
ondan. Halbuki ben sizin asıl 
adlarınızı biliyorum. Birinizin adı 
Kurt Bey. ötekinin Doğan Bey! 
ikiniz de Duman Beyin birader
zadesisiniz! 

Kurt bir kahkaha koyuverdi. 
Fakat Doğan donakaldı. Mesrure 
ilave etti: 

- Nasıl? iç yüzünüzü biliyor
mu) um bilmiyor muyum? 

Kurt cevap verdi: 

- Mükemmel biliyorsun:ı:! 
bu iki kardeş şöhretlerinin 
bu derece yayılmasından iftihar 
duyarlar. Yalnız acaba bu malu~ 
matı nasıl edindiğinizi sora bilir 
miyim? 

- Sizin geminizde bir adamım 
vardı. Yemeğinizi hazırlarken bu
raya uğradı. Ve bana bu malu
matı verdi. Sultanın çifliğinize 

. gönderdiği adamlardan bahsetti. 
Onların size ne yaptıklannı, sizin 
onlarla nasıl döğüştüğünüzü an
lattı. Nihayet onların amca zade
niz Gül Hanımı nasıl kaçırdıkla
rını nakletti. 

Doğan sordu: 
- O halde bu adam size Gül 

Hanımın da nerede bulunduğunu, 
nereye vardığını söyledi mi? 

Mesrure: 
- Hayır! dedi, ona dair bir 

şey söylemedi. Aziz misafirlerimi 
Siz beni dinleyin! Benim size dair 
bu kadar malfımahm olması sizi 
hayrete düşürmesin. Çünkü sizin 
gibi büyük bir hadisede büyük 
roller oynıyan iki asil kahramanın 
hali saklı kalamaz. Herhalde on
lan y:akından gözetleyen bulunur. 
Benim de vazifelerimden biri bu 
çeşit malumatı toplamaktır.. Bunu 
size anlatmak hiçte doğru değil 
fakat bilmem neden.. Bu sözleri 
ağzımdan kaçırdım. Herhalde sizin 
gibi asıl, mert, kahraman iki genci 
sevdim de ondan.. Sizin macera
nızı beğendim de ondan.. Sizin 
bir kadmı müdafaa için yan yana 
yaralanmanızdan. yan yana yere 
yuvarlanmanızdan, sevdiğiniz ka
dını bioöiği atla koyun sularına 
sürüp onu kurtarmamzdan hoş
landım da ondan.. Bu yüksek 
kahramanlığı, kim beyenmez, kim 
takdir etmez ki.. Hala yüzüme 
dik dik bakıp benden şüphe mi 
ediyorsunuz... Öyle ise anlatayım. 
Ben rıhhmda sizi beklemiyordum. 
Demin kavga eder gibi görün
düğüm hammal eşyanızı alıp bu
raya getirmiyecekti. Sizi yola 
çıkbğınız andanberi hiç bir casus 
gözetlemedi. Yalnız demin oda
nıza girip çıktım. eşyanız ara
sında birkaç kitap vardı. Dikkat 
ettim. kitapların üzerinde asıl 
ismınız yazılı idi. Kılıçlanmzı 

çekip tetkik ettim. Birinin üzerin
de amcanızm, birinin üzerinde 
babanızın ismi yazılı idi. Sizi 
biribirinizle konuşurken dinledim. 
Biribirinize Kurt, Doğan diye 
hitap ediyordunuz. 

Kurt: 

- Allabt Allahl dedi. . Biz 
örümcek ağına düşmüş sinek gi
biyiz. Bu ağ sizsiniz, Mesrure 
Hanım! Şimdi ne yapmak gerek?. 
Doğan söyle.. Bu ağ sahibesi ile 
dost olabilir miyiz? 

- Olabiliriz gibi .• 
Doğan, Mesrurenin yüzüne 

baktı ve: 
- Hanım! dedi. Demin hamalla 

kaga ediyordunuz. Size Cebel 
kızıl Dediğini hatırlıyorum. O ne 
demekti? 

Mesrure kaşlarını çattı: 
- Demek ki dikkat etthıiz .. 

Fakat size bundan ne? 
- Hiç 1 Yalnız biz de Cebel 

şeyhine gitmek istiyoruz. Onun 
kızlanndan birine rasJ: geldiğimiz
de a memnunuz!. 

-S:z demin de buna söyledi-
niz. Gemide gelirken de buna işaret 
etmişsiniz .. Size açıkça soyleyeyiın: 
Cebele doğru atacağınız ilk adım
da hepiniz de mahv olursunuz. 

Doğan: 

- Yanılıyorsunuz 1 dedi. 
Sonra elini cebine attı. Bir 

yüzük Çıkardı. Ve onu elinde 
evirip çevirmiye başladı. 

Mesrure yüzüne dikkat etti. 
Sonra sordu: 

- Bu yüzügü nerede ve na
sıl buldunuz? 

Kadının gözlerini korku ve 
ve hayret kaplamıştı: 

Doğan cevap verdi: 
- Bunu bize yüzüğün sahibi 

verdi ve bunu Cebel şeyhine gö· 
türmemizi söyledi. Hanım beni 
dinleyin. Sizinle açıkça konuşalım. 
Siz bize dair birçok şeyler bili
yorsunuz. Bizim sizden gizli ka
lan bir şeyimiz yok. Onun için 
hanımzdan ayrılacağız. Kendimi
ze başka bir yer bulacağız. 

Sizin hüviyetinizi ifşa edece• 
ğiz. Zannederim ki o zaman sizin 
de burada barınmamz güçleşir. 

Kadın dikkatle dinliyordu. Do4 

ğan sözlerini bitirdikten sonra 
o da cevap verdi: 

- Anlaşılan, dedi, siz, ge
çenlerde içimizden birinin sihir
baz diye diri diri yakıldığını bi
liyorsunuzlj 

Kurt ile Doğvn bunu ilk de
fa duyuyorlardL Fakat biliyor
muı gibi: 

- Evet! dediler. 
Kurt ilave etti: 
- Bunu bilmiyen' kalmadı •• 
- O halde beni de diri diri 

yakmalarını mı istiyorsunuz? Fa
kat emin olunuz ki siz bana bir 
şey yapamadan ben ikinizi de 
haklarım! 

Arkası var) 

---============-====== 
SON POSTA -------Jetıuı lıul 

BORSASI 
7 -8 - 1933 

Paralar ( S•tıt ) 

kuru• kuru --
' '•'•·il• 702,- ~ knro11 120,-
1 do'ar 155,00 1 9lllrı A~ 25,00 

it> fr. Fraoıu J71,- 1 pezet• 17,-
20 l'r•~ 227,- J Mua 50,IJO 
20 fr. I! etçl:t.a 118,00 1 slotl 24,0D 
20 clr•~ mi 2.~,00 ı Penga 31,-
20h. 0nlı;u fı24,- 20 ley 23.~ 
tO len :15,50 20 dinıu ~7,-

l florlıı h5,- 1 Çoı•ono9 -.-
Çekler 

[.o dn '/'OtJ,00 ı Praıı 15,S25 
Ne• • yorll f,645 Vfy .. un 4,28 
Far'• 12.,06 M•dr ı C,64'75 
Mllnno 8,98:> Berll.ı 1,977!) 
a il ıasl :t,3825 Var~o .. ._ 4,22j 
Atına 82,7!l Pct e 3,852; 
CeneYr• :l,44 BU.net 79,56 
hofya 67,77 lilllgt Ü 34,74 
l'.nı•t'I dun 1,1712; Moı.ııo~ ı 00,0[) 

Hl••• senetlerı 
L!rn. J,lm 

f, Pıınk.fN!lma) 9,'\0 Anado'u !i l!JOV. 37,50"' 
ıH&mlle) 9,'H Şnk D. Y. *46, H 

: (tllleH ı )116,- lı•. Tram .. .ı1 !il,3J 
ram• ılı ban-{, iı5,- (ıkUdar •~ 
fe in < ~ 5,93 'l oko• 
f.ı lı.etl HayrlJ• 15,00 

ı ı, '.)O 

27,5J 
tta.ıç o,~·\ Hl!Y3jpıl 
Auadolu "OOV. :m,ı ' .. ıero' 

27.
JJ,r) 1 
•l,!jJ • '(o.O P. ~ :.J,2, ..>11 no ~.t 

Eeliam v• rehvUAt 

Llrıı. --
19!1 ll<Tanı.lyell 9!\ ,oJ 

latlkrau 
fıt'kTa~ı Dahllt 5'\50 
LıU1u11u lrt..ı. 54,00 
t.~ıı dal , .. tip r 9,2!1 

• - u 11.7.l 

BORSA 
Tahvilat -

l.lra 

l ürk Allııu 922,~ O 

ı""' • 10,55 
fr, • 8,:>3 
R • • 10,85 
Mecidiye ~7,00 
ı..aıık .ot (Oa. 8.) :l46 

h.al.n betlblr ık altııt 

\\.>üınh ... rı)cıtı ~ 
\~sl.ı J Cti,23 
ı,n.wJt' 4~ 

Lfrıı. 

Re1f' -3,60 
Tr1m..,., 4,97 
ili ıtı...n 18,00 o ... n.-,t ... mı,-
Te. ": 4J,JıJ 
l!.loktti~ • -.-
HARİCi 

Me•kOkAt 

l~lra 

ıRe,atl 47,!i'1 
( Va.ıltı 4ti,ü 

ince bı:tlblrlll& aJ ua 

(Cll.11h11.r•7e' ı 4;),,J 
(Ha111ır ıı.. uıa.ı.1 .. 11,JJ 

tReıa•ı • ~jJ 
\ v •. ıtıı • 47, iO 
lmuı .ı<r.Fo. J~ 163t50 
• • • ıWJ 93,o1U 

• • • 1111• -·~ 

,., Yddıs 'f>ll'etıu~ buaa. •ıHmel• 

alr••t.Alf~. 

Beyazıt Ve Civarı Bir İlim 
Merkezi Halini Alacak 

( Baştarafı l inci aayf ada ) 
ailimlerle talebeler için bu civar
da muhtelif ucuz evler yaptırılması 
mevcut tasavvurlar arasındadır. 

Ecnebi Talebeler 
Üniversitenin ecnebi ve liya

katlı profesörlerle takviye edilmesi 
komşu devletlerde, bilhassa bal-
kan memleketlerinde alaka ile 
takip edilmektedir. Halen dişçi 
ve eczacı mektebi ile Üniversite· 
nin muhtelif şubelerinde okuyan 
ecnebi talebe miktannın birkaç 
misli artacağı anlaşılmaktadır. Bu 
sene bilhassa, Bulgaristan Ye 
Romanyadan mühim miktarda 
talebe geleceği haber verilmek
tedir. 

Yeni MUracaatlar 
Üniversite ıslahat heyeti ça

lışmalanna devam etmektedir. 
Maarif Vekili Reşit Galip Bey 
dün evinde meşgul olmuştur. 
Emin Neşet Ömer Bey muhtelif 
profesörlerin ziyaretlerini kabul 
etmiştir •. 

Münhal profesör muavinlikleri 
için müracaat edenlerin yek:Unu 
50 kişiye baliğ olmuştur. Bu 
istidalar tetkik edilmekte ve 
münasip görülenler kadroya alın
maktadır.~ 

T ~lif Ve Tercüme Kadrosu 
Telif ve tercüme heyeti kad

rosu tamamen bazll'lanmışbr. Bu
günlerde Vekil Beyin tasdikine 
arzedilecek ve alakadarlara bil
dirilecektir. 

Ecnebi Profesörler 
Kendilerile mutabık kalınan 

30 kadar ecnebi profesör Eylül 
içinde şehrimize gelmiş olacak
lardır. Bunların büyük bir kısmı 
bir müddet daimi olarak çalışa
caklardır. Bunlardan birçoğunun 
mukavelelerinin uzablması ihti
malleri çok kuvvetlidir. 

Yeni Profesörlerln llml 
Hüviyetleri 

Cahit Arifi Beg - Pariste 
Sen Lui lisesinde birinciliği ka
zanmışbr. Ciddi müsabaka ile 
talebe kabul eden Paris Yiiksek 
Muallim mektebi ile Pötite 
Chnique 'in müsabakalarında ka
zanmıştır, Yüksek Muallim mek
tebinden muvaffakıyetle mezun 
olmuştur. Yüksek Muallim mek .. 
tebi Fraİısanın en yU.ksek ilim 
müesseselerindendir. Şimdiye ka
dar bu müesseseye pek az talebe 
girmeye muvaffak olmuştur. Ca
hit Bey mektebin ilk Tnrk tale
besidir. Aldığı sertifikalar şun
lardır: Tamami ve tefazuli tahlil, 
umumi fizik, yüksek riyazi tahlil, 
riyazi mihanik. 

Mehmet Beg - Poitiers lise
ıinin felsefe sınıfında, felsefeden 
birinciliği kazanmrşbr. 

Lyon Darülfünunundan şu ser-
tifikalan almışbr: 

1 - Psikoloji. 
2 - lctimaiyat ve ahlik. 
3 - Umumi felsefe ve lojik. 
4 - . Pedagoji. 

Resminizi Bize Gönder iniz, . .. • Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
n('ırnıini:ı:i kup 111 ile gönderiniz. Kupl)rı diğer s\yfarnızıl:ıılır. 

"56.,Ankarada, K. S. Hımım:((Fotoğ· 
rnfuun derciµi istemiyor.) Manalı 

ve esrarlı kalmayı tercih eder. 
Hususiyetlerinin harice sızmaması 

için lazımgelen tedbirleri alır. 
Herkese uyar gibi davranır, Fa-

kat sevdiği ve samimi olduğu 

~inseler pek azdır. Giyinmesini 
ve her giydiğni kendisine yakış-

tırmasını bilir. Arkadaşlarını ve 
kendisini tanıyanlar üzerinde hu
susi bir tesir yapan durgunluğu 
gizli bir elem ve emelin ifadesi 
olabilir. 

• "91,, Fatma Nihat Hanım: (Fotoğ· 
raftnırl dercini istemiyor.) Kafa
sını ve zekasını işletir. Kadınların 
nmumiyetle rağbet ettiği süst 
tuvalet vesaireye karşı hususi bir 
istiğnası vardır. Erkekler gibi 

hareket etmekten daha ziyade 
baz duyar, ve prensiplerini bu 

esasla telife çalışır. Okumaya ve 

kitaplara meraklıdır. Gardıro
bunda takım takım elbiselerine 

zengin bir kütphaneyi tercih ede
bilir. • 0 62" Polatlı N. M. Hanım: (Fo-
to~rnfının dercini istr.miyor.) Sü
se, şıklıga ve zerafete meraklı .. 

dır. Günlln birkaç saatini ayna 
karşısında geçirebilir. Dik ve sert 
muameleye karşı hazimkar de-

ğildir, olgunluk gösteremez, o( .. 

duğu gibi görünür, içindekini ba
rice taşırır, ve mukabeleye tema· 
yül eder. Bazen neı'eli olur, ve 
bulunduju meçlia llkmu. 

1 

FA TS 

f 
55 Eskışehirde Kadri B. (F otoğra. 
flnın dercini istemiyor.) Şıklığa ve 
gösterişli bir hayata lizenir, sami-
miyetini herkes hakkında ibzal 
etmez. Bir~eyi çabuk sever, ça• 
buk bıkabilir. İşlerinin anzaal% 
devamım arzu eder, müşkülit 
karşısında çabuk sinirlenir. Sevgi, 
macera ve kadın bahsinde kllı
kanç davranır. 

• "58,, lzmirde Ah, Necati Bey: 
(Fofoğrfmın dercini istemiyor.) 
Herkesle iyi geçinmiye taraftar
dır, gurur, kibrü azamet gibi da· 
vaları yoktur. Tevazuu ve sade
liği tercih eder. Maahaza: ifinl 
bilir ve menfaatlerini idrak eder. 
İntizam bahsında dikkatli dav-
ramr. 

• 
90E:skişeh rde M. K Ef.: (Fotoğrafı-
nın derciııi istemiyor.) Cür•etkar 
ve azimkirclır. lğbirarı kin tek
linde devam edebilir. Sert mua
meleye gelemez, kızdığı zaman 
tok sözlü ve kırıcı olur. Fazla 
laübali olmıya gelmez; tahakkü
me tahammülü yoktur. 
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Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

TefrN<• No. 83 

Hasan 8. Gavur. Meh· 
•• 

medi Alnından Optü 
Kalpazan Çetesini Tamamen Yakalamak 

için icap Eden Tertibat Allnmı,tı. -----
Hasan Bey, derhal emir verdi: 
- Kaldınn şunu... Arkadaş

larile beraber, koğufa ıötürlln .. 
aakın kaçırayım demeyin haaa .• 
gözünüzü patlatırım. 

Dedi ve sonra, Givur Meh
mede dönerek, sözüne iliYe etti: 

- Buraya gel, o(lum. 
Hasan Bey önde, Givur Meh

met arkada, odaya ~iflerdi. 
Hasan Bey kapıyı kapadıktan 
ICinra, ellerile Givur Mehmecfin 
başını iki tarafından tuttu. Alnına 
bir buse kondurdu. 

- Berhudar ol, oğlum. Bu 
hizmetin milkifatsız kalmıya-
aktır. 

Derken, bu takdirkar amirin 
sesi titriyordu ... 

Givur Mehmet, mütevazıane 
bir tavırla pri çekildi: 

- Efendim, müsaade buyu
runamz, bam teyler daha arze
cleceğim. Maele, henüz bitmedi. 

Dedi. Ve ionra, kendüini 
büyik bir dikkatle dinliyen Ha
san Beye uma uzadıya bir ta
kun izahat verdi. Huan Bey, 
Givur Mehmedin sözlerini dinle
dikçe heyecana ıeliyor;adeta aa
b1rt1ızlıtuadan yerinde durallİl
yordu. 

Bu milikat hitam bulurbul
\bulmaz, Huan Bey derhal atma 
atladı. Y ddaz ..,..yımn yokutuna 
doinı allrmiye bafladı. 

* 
Sabah oluyordu ... Heniz tan 

yeri ağanrken, Arnavut kiydeki 
laf ocaklan istikametine doğru 
iiç zabtiye mnfrezesi ileriliyor; 
bu müfrezelerin 6nfinde de ser
teftiş HiUn'J, Deli Kerim, Gürcü 
Hasan efendilerle, en muktedir 
zaptiye teptillerinden Aman Ali, 
Küçük Mehmet, Abanoz Hasan, 
ince kaş Salim ve arkadaşlan 
gidiyordu. 

Aynı zamanda Büynkderede 
bulunan zaptiye bölüklerile Me
eidiye köyüne yerleştirilmit olan 
muhacirlerden eli sillh tutanlar 
da Arnavutk6yiine doğru iler
lemek ve icap ederse, müsade
meye tutupcak olan zaptiye 
miifreze~ yardım etmek için 
emÜ" alllllf(ardı. 

Betiktat kum•nclanı Hasan 
Bey, bu mlfrezelerin he} eti umu
miyesine bmanda etmek içia, bir 
kaç dvari ile seriden ıeliyer •• 
yanındaki Ghur M~etten iza
hat almakta denm ediyordu. 

Günett Anadolu ahilincleld 
tepelere ilk nurlarma aerperken, 
bu mlfrezeler, tapaklanm 11m

aıka kuptmlf)ardı. Hasan Beyle 
Glwr Mehmet, atlannclan inmit
ler; kendilerini rlstermeclen bir te-

• peye çıkmlflar.. Biraz sonra ha
rekete seçecek olan mü&ezeleri 
sevketmek içia arazi llzerinde tet
kikata bqlamıflarda. Zemin çok 
aıWlb ve iltenildiii fibi har~ta 
müsait& aut,: mllcadeleye ıirifi-
lecek ad •• m..ı-tcliltıcek bir 
kaffet . .. ... ..,, ..... 

delri dürbünle bir taraftan blcum 
yoUarmi ve müdafaa noktalanm 
tayin ederken, diier taraftan da 
Givur Mebmede izahat veriyor: 

- Karadajtılar, çok iyi harp 
ederler. Her halde bu herifleri 
elde edebilmek için birkaç arka
dat feda edecejiz. Bunun için bu 
laerifleri miimkün olduğu kadar 
siir' atle basbrmalı.. hiç olmazsa 
az zararla kurtulmalıyız. 

Diyordu. 
Hasan Bey, taşocaklannın her 

taraftan sımsıkı abluka edildiiini 
müfreze kumandanlarının ıönder
~ikleri haberlerden öğrenince, bir 
zaptiye çavuşile iki neferden mü
rekkep bir postayı taşocaklanna 
ıiinderdi. 

Ocaklarda bulunan btitün ame
lenitı tek sıraya dizilerek mağra
lann üıtllndeki tepeye çıkmalan
m ve ailihsaz olduklarını göster
mek için de kollannı yukarı 
kaldarmalannı emretti.. Fakat 
giden posta, henüz ocaklann 
bulunduiu tepeye tırmamrken, 
evveli iki el ailih sesi ititildi 
ve bu ıilih seslerini, acıklı bir 
feryat takip etti. 

Hun Beyle, Ghur Mehmet 
birdenbire yerlerinden 11çradılar. 
beriye doğru abldılar. Sillh pat
layan noktaya doğru koplar. 
Giden posta neferlerinden biri 
kop kota ıeliyor, arada sırada 
durarak arkasında kalan tepeye 
dojnı alet ediyordu. 

Glvur Mehmet öfke ile ıöy
lencli: 

- Zaten tepelere daima nö
betçi bu.aayorlardı. Şimdi iteki 
caniler "de relince, demek ki nöbet
çilerin miktanm artbrmışlar. 

Hasau Bey, Givur Mehmede 
cevap verecekti. Fakat sözleri 
ağzında kaldı. Çünkü, mağaraları 
ihata eden tepelerden, şimdi her 
tarafa tiddetli bir ateş boşan
llllfla. Dibi balmumulu kara mar
tin kUffUD)an, korkunç vıt:dtılar

la Huan Beyle Givur Mehmedin 
baflannm llsttınden geçiyor; ora
lardaki taşlara çarparak dağılan 
parçalan etrafa serpiliyordu. 

Huan Beyle Gavur Mehmet, 
ıeri çekilmiflercli. Hasan Bey, 
arbk lmmncla batına ıeçmif ve 
mOfrezel-. taarnız emri Yermişti. 
Zaptiye mlfraeleri ele ateşe bar 
baflamı.,...da. Fabt zaptiyelerin 
ellerinde buhiiıan ~ t&fek
lerinin menzili kıaa ö'tcloiu için 
Karadaj'hlann bulunduiu tepe
lere kadar vasıl olmuyor; tepe
lerin turumda buraam.da aaclece 
toz Ye toprak kaldınyorclu. 

Bu mretle başlıyan miiaa
deme az ltir •man zarfında fic:l
det kesbetmit; bittin o aha, 
adeta bir harp meydanma ben
zemifti... Hasan Bey, bir aralık 
llnill takbrarak müfrezeleri hü
cuma ludclarmak istedi. Fakat. 
laepiai de mahir birer nipnc1 ofu. 
Karaclathlarm fasdalı ve mütte
hit Jaylnn atefleri altuada, 
.aw. miktarda telefat ver-4 

(Ana. ... , 

Ankara Yüksek Ziraat Ensti
tüsüne merbuttur. Bu sene ziraat 
sanatları fakültesine. 50, baytar 
fakWtesine 50, orman mektebine 
30 talebe alınacaktır. Leyli ve 
meccanidir. 

Kabial ıartlan: T-urkiye Cüm
huriyeti tebeasından olmak, lise 
bakaloryasını vermiş bulunmak, 
17 yatından aşağı bulunmamak, 
bedeni kabiliyete malik ve has
tabklardan salim olmak. Tahsil 
veya ıtaj esnasında mektebi terk 
edenlerden veya cezaen çıka
rılanlardan kendilerine yapılan
masraflar tazmin ettirilir. 

Mahalle ihtiyar heyetinden 
veya polis merkezinden hüsnühal 
mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf 
vermek lizımdır. Taliplerin mik
tara kadroyu tecavüz ettiği tak
dirde tahadetnaıne dereceleri ve 
müracaat tarihleri sırasile kabul 
muamelesi yapılır. 

Ziraat Fakültesine firecekler 
bir sene Gazi orman çiftliğ:nde 
staja tabi tutulurlar. Staj müd
detince talebeye yemek ve elbise 
bedeli olarak 40 lira ücret ve
rilir. Müracaat yerleri Ankara 
yüksek ziraat enstitüsü rektörlüğü 
ile lstanbul Selimiyede Baytar ve 
Büyükdere Orman mektebi rek
tiirlfiğüdür. Müracaat tarihi 31 
eylfılda nihayet bulmaktadır. 

• Ayvalık inhisarlar memurlanndan 
Bahri H. mahdumu Edirne San'atler 
mektebi mezuon Bahaettin Beye: 

Dokuzuncu sınıfa ııirebilirsi
niz. Şimdiden askeri liselerden 
birine mfiracaat ediniz. 

• Bunada Reuam Kemal Beye: 
Akademinin resim tubesi ne

hariclir. Eğer hayabnızı dıtarda 
kazanacağanw ümit ediyorsanız 
akademiye devam edebilirsiniz. 
8afka tlirlü yatacak ve yiyecek 
yer temini mütküldür. Sununla 
beraber bir kere de halkeYine 
mliracaat ediniz. Belki size bir 
yardımda bulunabilir. 

* lzmir Ta4lıçeşmede No. 30da Hasan 
Fehmi Beyt : 

Ortamektebe de san' at mek
tebine de girebilininiz. Vekilet 
yakında leyli meccanilik şeraitini 
ilin edecektir. Leyli meccanilik 
imtibam için şimdiden milracaat 
ediniz ve mftsabaka imtihamna 
hazırlanınız. ... 

İzmir'de• Aydın Beye: 
Güzel San' atler mektebi mi

mari şubesinin tahsil miiddeti 
d6rt sen.edir. Lise mezunlan alınır. 

Jf. 
Tekird11g nda J~ş ve MA Beylere: 
Muallim mekteplerinin liselere 

batlanması ihtimali var. V azi
yetleri henüz maltim delildir. 
Şimdilik talebe kaydetmiyorlar. 
liu hususta Vekiletin tamim ve 
iliıdannı bekleyiniz. Liselere leyli 
meccani firme weraitini de Ve
kilet yakanda ilin edecektir. 

* Liselere Talebe Kaydi 
Ba1ıke irde A. Rıfat Beye : 
Büttın liselere talebe kaydi 

eylul birden itibaren başhyacakbr. 
ıt 

F..skişehirde İhsaniye mahallesi Tay
yare aokak numara 28 Mahmut Arif 

Viliyet mubaaebei husuıiye
Iİne müracaat ediniz. Olmadıp 
takclirde arada sırada hiikUmet 
de Avrupaya talebe rinderir. 
Gazetelerdeki ilinlan takip edi
•İZ ve Awupa miaabaka imti
lıanliirma .airiniz. Yahut husasl 

=rle bir anlaşma da yapa
•· Nevmit elmayımz. . . ......... 

Billi1'1 
Bu Sütunda Hergün 

....... _____________ Nakleden: HatiH 

Ressamın Aşkı ___ , ___ _ 
Genç ressam kollannı göğstı 

&zerinde kaVUfbırmUf, hayran 
gözlerle kendi yapbğı resme ba
kıyordu. Bu, gür aiyah saçh, 
r ekik uzun siyah gözlü, genç ve 
L üze) bir kızın tasviri idi. 

Ressam Ali Hiisnli bu resimde 
' endi san' atini dejil, modelinin 
~ özelliğini bu kadar hayran ı&z
. .!rle seyretmekte idi. 

AJi Hüınü bu genç km bir 
loet evinde tanımıştı. Davetli 
oldujıl ailenin kızı, onun bir 
arkadatı idi. Bu genç kızın ismi 
LeylA idi. 

Ali Hüsnü Leyliyı töriir ıör
mez Atak oldu ve o günden sonra 
daima ahbap evlerinde biribirle
rine tesadüf ettiler. Hatta birçok 
akpmlar AJi Hnsnn onu evinin 
kapımn~ kadar götürmüftü. işte 
bu akşamlann birinde, ıenç kıza 
resmini yapmak istediğini söyli
yerek at6lyesine gelmesini rica 
etti. Ali Hüaııü pyet mahcup 
bir çocuktu, Leyli onu daha faz· 
la mahcup etmemek için bu 
ricasını reddedemedi, eauen res
mini yapbrmak ta pek hofUDa 
gidecekti! 

• Leyli uslu bir kızdı! Ve iki 
senedenberi gayet ciddi bir afkla 
kardefinin arkadqlanndan bir 
genci seviyordu. 

R .... iai yapbnaak itin mı 
defa ressamın evine gittiği glhı 
ufak, uçma sebeplerle Leyllnm 
aevgili8İle arası açahmt bulunu
yordu. itte bunun için alzleri 
blyle atlamaktan lmarmq, Ye 

yildnde bu kadar bllyllk bir 
hlztln vardı. 

Ali Htısnü onun kederini 
- tabii sebebini bilmeden - anla
mıttı. 

OuWı doıt ve samimi sözleri
nin kartııında Leyli çabucak 
pziinil açb. Onunla dertleftil 
Ali Hüsnü ona aıkını itiraf et
mk için daha bit kaç zaman 
mlemek lazım geldiğini biuecli
yordu. Bu defa genç kwn dost· 
lujunu ve emniyetini kaıanmıı 
olmak kifi bir muvaffakiyetti. 

* ikinci ve üçilncü geliflerinde 
Leyllmn emniyeti daha aıtmaf 
gibi idi adeti eski bir arkad8f8 
anlatır fibi, ona kalbinin derin
lerini söyledi. Sevgilisi ile bili 
barışmamıtlardı. O kendisine 
kartı pek haksız davranıyordu. 

Leylimn bukadu do8tluk p 
termeai Ali Hüsniiye limit veri
yordu. Bu fidit hiçte fena bir 
ridit dejildi. 

Resim spnslanm uzatmak 
keneli elinde dqil mi idi? N...a:. 
olsa renç kıun resmi bitene 
kadar kendisine qkanı bildire
cekti. 

Nihayet bir pn, ona ilbıqk 
etmiye karar verdi. Gw kas 
nerede ise ıelecekti. Alf . RllnO 
pyet ihtiyatla hareket edecekti. 
Ona ka~ ve manalı llzlerle 
Iıislerini anlabnıya uğraf&caktı. 
Oyle birdenbire malıabbetini 
itiraf' ed11ek cesareti yoktu. 

* Leyllnm resmini yaparken ip, 
derinden içini çekmekle bqladı. 
Fakat pnç kız bUDlan hiç duy
madı bile. 

Deria" .................. 

kendisine baktı. Fakat Leyli bu 
bakışlardan da bir fCY anlamı
yordu. 

Bunlarla bir teJe muvaffak 
olamayacağım anhyarak renktea 
renge girerek ona kapah bir tarz
da qkını anlatacak akler llyle
di. Fakat bu sözlerdeki sizli ma
nalan Leyli hiçferk edememişti! 

Genç kız gittiii zaman Ali 
Htlsnü büyük bir yeis içinde idil 
Hayır hiuiyabm kendisine anlata
mamıttı ba gidişle de anlatamıya
caktıl. 

Daha apk ye daha cesaretli 
olmak lizım idi. İşte tam &natb. 
Leylimn sevgilisiyle aruı açık ve 
bili barıtmamıfhu'dı. Eğer 
biraz açıkgiz olana geaç 
kızın gizine kola~ ıi
rebilecekti. Acele etmek lizamclı. 
Çünkü, Ali Hüsni ae kadar da 
uzatsa, aıbk ruim bitiyordu. 
Daha bir, haydi olsun iki seanslık 
it kalmıfb. 

* Kapmm ç•lmmuam bekliJor-
dul blylk bir heyeca iPade 
idi. Bu defa ela a,ı. pcalduk 
etmiyecekti. Bu kadar cesaretliz 
ve mahcup olmaa hakibtea 
fllllnç bir pydil 

Bu defa pnç im selir pl
mez, hiç teredd8t etmeclea oaua 
ellerini elleri arasana alae•k. bir 
aefeate ona keqclWıd ae ....... 
dan IJeri Ye Be kaW çok leV• 

diğini siyleyiverecekti • 
E.a1e11 belki ele Leyll hu teJi, 

bu itirafı çoktan bekliyonlul 
Belki ele OllUD bu ceurebidiii 
ile içia için alay eclijm dul 

Yavaga ~ plmclı. AH 
H&anü, heyeca••••• ..... bir 
halde kapıya kOfbı. Gelen Leyli 
idi. Fakat paç laz ........, her 
defaki ıibi mllkeclder ve mala
zun değildi. Çehreli blytlk bir 
nq' e ve saadetle adeta parlıyor-
du, içeri fİrer ıirm• ıılelik••'IJ• 
iki elini birden uzatarak, HYinçle: 

- A1ı bilaeniz H68a6 Bey ne 
kadar mes'ucluml 

Diye haykırdı. Ve bir W.. 
susarak genİf bir nefu alchldaa 
sonra, heyecandan $rlyen tatli 
bir seme: 

- Nihayet.. nihayet barlfbkf 
Diye illve etti. 

....................................................... _ 

SON POSTA 
Yevmi. Sipid. 8-tli• ve 

H•llc .. ntni ' 

Ttl'BKIYE 
1400 Kr. 
750 • 
400 • 
ıso • 

--·····-

ECNEBİ 

27tO Kr. 
ıa. .. . -. 

{}elen evrak geri verilmez. 
ı .. nlWden •••'ull,.. .aınmu. 
Cevap için mektuplara (') lrnnıfluk 

pul ilavesi lizulııcllr. 

Atlrw• tlellfllril,,,..; (20 J brrı,tıır. 
-·· li 

Gazetemizde çlbıı resia ve yuılamı 
bütün haklan aabfus ve 

p.zetemiıe ait.tir • 



il.AN 
ı ...... ~ .... 'fi .. YaJ ve ftael 91rketlerl 
i'e ,..... ve •ı&Nr BaYafUI flrlletlerl 
ve Tesllatl ~18/ _. elyevm ve 
olJukça uzun bir müddet için münhal hiç bir ••••eCllrl bulunmadığını ilin ve hiç bir 
netice ver;fmiyecek olan lalgnef taleltbldell sarfı 
nazar olunmasını bil .... a rica e.derJer. 

Binaenaley müsted°'rle alakadar olan hayırhah 
zevattan ~ aelen ... ..,..... .ve t8'81tltlller 
hakkında dahi Jieyfiyet aynıdır. .,. ·· 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bankamıım muhtelif ıervialerinde iatihclam edilmek llzeı:. yiizer 
Hra maaşla albll Galatasaray Ticaret kısmı ve orta ticaret ıvkle&i 
memurlarından ve ikisi orta ziraat mektebi mezunlarından olmak 
there bilmusabaka sekiz memur ahnaeakhr. Masabaka imtihanı 

Ankara ve l.tanbulda 29 Ağustos 1933 tarihine müaaclif alı günii 
-t dokuzda yapılacaktır. imtihan programı 'fe uir ıartlan havi 
izabname Ankara ve İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından teda
rik edilebilir. Talipler bu izahnamede yazıh vesikalan bir mektupla 
beraber Ankarada Ziraat Banka11 Memurin M8dürlliğfine veya 
latannbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 23 Ağustos 933 
akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile mUracaat 
etmit bulunmahclırlar. "3920,, 

1 latanbul Belediyesi llinlitrı 1 
Beykoz Kazası idare Heyetinden: Beykozun bir kiJom~tre 

••lchjlacla hususi mubuebe:ıe ait mal6mllhudut Arpacı çiftliği 
~ n WmlariJe PÇek &ahçai Ye Kaymakdonduraa mesire ma
llillli kaymakamhkta mevcut prbwneler dairesinde icara verilmek 
f1ent 20 ,un maddetle mllıayedeye çıkanlmlf olduğundan .gerek 
tp-, hım ıeselaıe toptan çiftliji tutmıya istekli olanlann prt

e mlnderecatmı anlamak üzere ihale tarihi olan 17/81933 ta-
. e kadar hergün kaza tahrirat kal~mine milracaatlan lüzumu 

lln olunur. u3911., 

İstanbul · Oniw!Wtisi 
Komisyonundan: 

Haydarpaşada Tıp Faknlteai CfYa&ımn fstanbula ıartnamede 
g6sterilen mahallere nakl Ye Onivenite binumdaki Edebiyat Fa
klllteai ve bllıiyat Eutittlsl ew•am Veznecilerde Zeynep Hamm 
kona;ma nakli Ye yerleştirilmesi olhaptald prtnameleri mucibince 
pazarlık 1Uretile ihale lohnacafmdan nakle tabi ve cins, evsaf ve 
loymetleri Oniveraite muhuebeliade bulunan defterlerde yazılı 
ef}'&DID görülebilmesi için taliplerin mezldir Fakültelerde memuru 
mahaualarma mür~tlan ve hu taliplerin ehliyetnamelerile ve te
minat akçalarile birlikte 12 apatoı 953 tarilailıe milsadif cumartesi 
pil aaat 15 te l.tanbul Onivenite.ti m8bayaat komisyonunda 
hani' balunma .. n ilin olunur. ( 3898) 

lstanbul · 4 üncü f cra 
Memurluğundan: 

Emniyet SaJijl • • ı WwJaJ cltırecede ipotekli olup tamamı 
8016 lira kıymeti m '•ı ı•frc• ca...t..i puarmda Hoca Üveys 
mahallesinde Ca•ı•ı•• _..., •• , _.. 10 yeni ıno, 1, 1, ıo nu-

Toleet len ..... e81nden.To. 
bdm Akdeğirmeıı mahallelİDden Koç
hisarh .zad~ müt4?veffa Lutfi efeadi 
weresesı oglu Ali ef. ve aaireye ez 
pyri ~asraf bo~lu olduğu ıekiz yüz 
Jdhıur lira~ vepmyen manallei mezkı1-
ıeden endiz agaaı züe dervi§ ef. mab-
clumu Mustafa İzzet ef. namına mu
DY)'~t b~ •u ~hallede kiin 
oambi yemım ealia agaaı sade derviş 
ef. hemşiresi ıukiye hanım hanesi 
~san ıWe~ ef. hanesi, arkam ta~ 
iik ve ceph• akdemce sahibi ıenet 
bahçeleri jken elyevm tapu memuru 
cemal ef. bahçeti ~e mahdut 200 zira 
miktarında ve eekilde bir sehmi vali. 
deli pkire hamma ait buhman ve 
iora dmy•11 meyamndaki 8,/11/982 ta· 
rihli zabıt ft1'llbeı .,çhile (hİet efen-
diye ~t aekisde yedi aehmin bin lira 
kı1metinde olciuju ve kendi ihtiyacın-
dan fazla bulwıduğ11 ve satılarak Jıa.. 
liDe mÜD88İP diğe.r bir ıı.eııin ahn
muı 1oıu.tdaki maa,meleyi ) kabul ve 
tuJıhiitle •tJlaa811Da mUrpaileyh Wet 
efemiinin u;uıv~ ~tiği eekizde _ye
di aebiiu banenuı müJkiYeti bedeli iba-" 
le ~ vo clelWlye Ye meaarif milJ
teri)'8 alt otmak üzere eatalmua içm 
a911c attar •>'9 konalmu§tar, aatıı be
deWen bofçlmmn haline mtlnasip 

diler hir llaae alaaaoabr, ba ha
ue iiseıiade b9ıbea ca)'li .....ıruı 
..... Wcli!' ~·- taribi iJIDdu ...... yan •• aaıfuida ila .,,,.. 
in .u.bitelerL . ~ iora daiıeaiıae 
miiracat etmelm lazımdır, abi halde 
tapu ~· •ubyy.et olmıyular 
gayri mnkul~ Allt bedelinin payla§· 
IDUIDdan banç blacakıarclır, ihale 
24/91933 tarihiıa• müsadif _perfembe · 
güri ıaat onda dairede icra 
kılmacakbr,. birinci ihalede artırma be
deli kıymeti mabam•oe olan hin lira
ma ,;izde Yefmİf betini balmach v 

taktirde 30-9-988 tarihiae müıadif c~ 

.,,. 11 
==- •• 

T~Qf<iYe 

llRAAT 
BANKASı 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

1.ir*I ......... "'• ildi olup ,.~ 6 det 
lltm• • tSJhw. ..... 1MI ı...1ama yeri ve teferraata a 
zarf • •• _. 21 lla IDltldetle 91nakasaya lt:Obll) b~ 
..... k .. prbiMieli, ....... .. ......... e. .. 
.............. '..abihde Zira&~~~=.~ ...... ..... 
Emtitlsl ...... ahnacakbr. Talipler münakasa ilmek ~ 
ZJ~ ftÇlalle .. •eaece taaınmı ld . fUlnaur•acle 

. t o ufu Ye yaptaldan • 
ata aıt ve aagari 8 bin lira kı · . . ...... n .. Od d . . M ymetinde bır bınayı ikmal etti~-= 

IC iJ8ID ~ ~a.at nıuteahbidi ld v 5uu 

-

maralarla milra... * laapenin tam rr açık artbrmaya 
konmut olup .. ,...,. 5 al • 7/81933 t&rihi~•( ..... en dairemiz
de herkes tara '*ı far ı•llebiJeeeii Jibi ıtJtlll .· tarihine mll
.-dif Pazartesi ...... M fleia 16, f! .. · •dlrilliremizde açak 
artbrma ile sah'nttfıl(§ ~ ~ •N'lltt ın ~ym~tinin 
yOzde yetmiş • ı• l 1 1 achga . takdirde • ı90D arttiranm 
taabhtid6 baki •ıh 11 lrere 2"9/933 . tmimi'e miisadif Sah 
g&ntı yine 1811 14 dea 1' ,. kadar dairemizde yapılacak 
olan arttumuuıda ~ n ı •-• kıymetinin % 75 ini 
ı..w.p takdirde • çok arttuau ihale akmi laalde ilaaledee 
aarfmazar edileceğinden taliplerin amhammen kıymetin Jls
de yedi buçuğu nisbetinde peJ ~elilli ftJ• miUI Wr 
Bankamn teminat mektubunu hamil bulunmalan lizamchr. 
Müterakim vergiler ile vakıf icaresi Ye Belediyeye ait tenvirat ve 
tanr.f' at rii-•ı.n mtlfteriye aittir. 200ıl numaralı icra ve fflis ka
nununun ( 126) mcı maddesinin . dördüncü fıkrasına tedikaıa bu 
p,.._.abl tizeriade ipotekli alacaklılar ile eliler allkadarlarm ve 
irtiralr halda ..Wplerinin ba lıaldanm ve -.... faiz ve maarife 
dair '- icldial.nm, ilin tarihiaclea itibaren (20) yirmi gltıl içiade 
emab ....Wtelerile ~ abi halde· heklao tapu lieilc=rile 
lal.it w..-... •bf ~ payllıtm__.• lmiç blacıaldan 
c•ılk .atbdMl&na .... maM ·n _. L41 fala- .... 1aareJmt 
., •• , i - .... 6ida . dl ht 1 ~. ~··m. 9J2-215t ~ 
Ja •marUile mtlnicaat:İan illa • •· ~· 7t 

ID8desi giiai Mat onda ikinci •• b&'i 
ihaleai icra Jalınaca~ aıtımpya 
iffirak edeceklerin kıymeti muhammi-. ~.-b d;:1 akçelerile _,.=~ 

komiayq~östermiye mecburdur! T :pi u~u .mübeyyin veuild 
beclelia Jtizde 7 .S Diıbe • ar.. a er endi teklif edecekleri 

. birlikte iUle ·· nl lan tiııcle. tellliaeıb muvakkate mektaplwile 
_._.. . ...t- ıs!°. u ... :aL. 29 ..... 93.3 taiibille •'naafff SM 

ne Q~ ~ icra daireeine ~ 
etmeTiia ~ üaa .... (8180) 

·- , .... .._... ..... ko . 
olumr.t . (•95) .... ~ ............. . .... ... . 



~yf· SON POSı"A Ai-t• • 

Asipin Kenan !--------·----------... 
Tabletleri 

Havalann bu kararaızhğı ekseriya n~zle, kırsın
lık, ba4 ağnsı gibi hastalıklar tevlit eder. 
Buna mini olmak için yanınızda daima taze
litini muhafaza için şife tüpler içinde bulunan 
Aaipin Kenan tabletlerini balundurmatı unut
mayınız. Bu sıhhatiniz için emin bir ilaçtır. (611)4) 

M. TOBATLIYAN 
TARABY A YAZLIK OTELi 

ve LOKANTASI 
Tarabya M. Tokatllyan otell ve Lokanle•ının en uri konfor ve 
yemeklcrile kti"ade bulıındugunu muhterem mü terilerioe arzeder 
Bol•zlçlnln en havadar ve cazip nokt.asıodt bulunan atellmlz lstanbulun 
-her cıhetten ~n giizel bir sayfiyesidir. Bilhassa lokantamız yemeklerinin 
nefaset ve emsalsi1.ligini ispııt kiilfetinden miliıtagnidir. Zıyaretlerile 
mües esemizi şimdiye kadar taltif Duyurmamış olan zavatı muhteremenin 
lefrifleri rica olunur. Fazla lkamel buvuracak aileler mUad .f8r•lle 
tlbi tutulur. · 

... 

Biliyor musunuz? 

Cinsi cazibenin bütün 
esrarı güzel ağız ve 

güzel Dişlerdedir! 
Güzellikten dah~ tesirli; daha tılısımlı olan 
cinıi cazibeyi ancak güzel diıler; güzel diıleri 
iıe ancak "RADYOLIN,, temin eder. 

KUçUk bir numune imalathanesi Yerli Mallar Sergls 
bahçesinde RADYOUN Paviyonunda çahşmaktadır • 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anortim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::.im ;::~~J: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Sekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden •lanlara vagon baıına bet lira indirilir. lıtanbul 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 müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri heaabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını pefin ödeyenler vagon ba41na bet lira tenzilattan istifade ederler. 

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

Ademi iktidar ve 
bel gevtekliğine 

kar~ı en mÜPH ir deva SERVOIN 
h!'Plandır. Deı>oau. lstaııbul'Ja ~ırke
cıde Ali Rıza 1J,.ı kez c< r.anesidir. 
Ta r~ya 150 kuru~ posta ile gôncl~ri
)ir. b:miıd~ l~gat pazanodakı, 'l'rab
souda Yenı .Ferab eczanelerinde bu-
huuır. '5938) 

PETROL NiZAM 
Saçları kuvvetlen
dirir. Dökülmesi
ni lçeser. Kepek
leri öldürür. Batı 
temizler. Günde 
biT defa friksiyon 
yapınız• C*7) 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTALARI: 

Karaki-iy - Ki:ıpriibaşı 'fel. 4236:! 
;.;;irkec:i Miilıiirdar ıade han 

'l'elefon: 22i 40 

KARADENİZ POSTASI 

GÜLCE MAL 
vapuru 9 Ağustos Çerfembe 
günü saat 18 de Galata nhtı-
mından kalkar. "3843 ,, 

lleyallu OqUncU eulh hukuk 
haklmllllnden: Dairemizin 33nt2'l 
No. Ju doayaaı altında mGddei Hiriato 

Ralli Efendi tarafından mtlddea aleyh 
HGaeyin Hüsnü Bey ve Andon Çituri 
Efendiler aleyhine bir iatihkak davaaı 
ikameaile müddeinin kendisine ait 
bulundutunu iddia ettiji eıyalann 
Andon Çituri Efendinin borcundan 
d,olayı !alacaklı Hüseyin Hüınü bey 
tarafından haciz ettirilditinden mev
zuu haczin fekki talep edilmektedir. 
Müddeaaleylerden Andon Çituri Ef.ye 
her ne kadar usul~n tebliıat 
icrasına teveHÜI olunmuf ise de mu
maileyhin lokantaaı kapalı ve kendi
• nin iae aemti meçhule aitti ti mü
batir metruhabndan anlatılması üze
rine mahkememizce müddeaaleyhe 
20 riln fasıla ile ilanen tebligat 
icrasına karar verilmit olduğundan 
muhakeme günü olarak tayin kılı

nan 9/9/33 saat 10 da müddeaa
leyh Andon Çituri Efendinin 
mahkemede bizzat hazır bulun• 
ması ve ya musaddak bir vekil 
göndermesi aksi takdirde muhakeme 
gıyabında cereyan edeceti tebliıat 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. "6158,. ...........................................................• 

Son Poata Matbaa .. 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netriyat Miidüril: HUil Ltitfi 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankara Bankamız Merkezinde çalışmak üzere Ortamektep 
veya muadil derecede tahsil görenler meyanından bilmüsabaka uı
zumu kadar daktiloğraf alınacaktır. İmtihanda muvaffak olanlara 
derecelerine göre ayda (50) liradan (80) liraya kadar ücret veri
lecektir. Talip olanlar şeraiti ve imtihan gününü anlamak için ni
hayet 15/ Ağustoı/933 akf81Dına kadar İstanbul Ziraat Bankua 
Müdürlüjüne veya Ankarada idarei Merkeziye Memurin Miidürlü
j'Une müracaat etmelidirler. "3919,, 

' 


