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- PAZAR - 24 EylUI 1933 idare itleri telefoau 20203 Fiatı 5 kurut 

• eye ·ı t 1 n 
aşv il Paşay Varn y ı 

Bulgar Gazeteleri "Sa.dece Türki-
genin Dostluğu Kô.f i,, Digorlar 

Sof ya, 24 
(Hususi) - Hey'
etimi-ıin hareke
ti sabahı çıkan 
Bulgar gazetele
rinin bir bllyt\k 
k1Smı bu siyasi 
temasın verdiği 
neticeyi hnlisa 
ettiler. Söyledik-
leri şudur: 

- Türkiye 
i l e aramızda 
mevcut dostJuk 
muahedesi tec• 
dit edilmi~tir. İk-
ısadi meselelerin 
aalli için de büyük 
bir adım atılmışbr. 
B:zim için sade-
ce Türkiyenin . 
dostluğunu mu• 
lıafaza etmek 
kafidir. 

Türk-Yunan 
nıisakma gelince, 
bunun Bulgaris-
tana istihdaf et- Hususr mulaabirimlzi11 ılrıtlertllll resl•lertlenı Bapelcll P11,. Xıral ..,..9''"" hlaçeıi11tl• 
mediği hakkında TUrkiye tara· denilebilir ki Bulaar guel.elerlada 1 eila •dnliıt tatırld srallnd11 &.. 
fmdan verilen teminat memnuni- hqetimlaia ma....ıab ...... .. okunmakta •• buı gazetelerde 
J etimizi muciptir. rtılen huzuru neıriyat azalmııbr, Ttırkiyeyi de Yunaniıtanın yanın-

HUlisa etmek lazım gelirae maamafih Yunaniıtana mütevec- ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

İkhsat Vekili Dün Geldi 

C•lal B. Hagdarpaı•tla lcarıılam•g• pl•nl•r ara1111ıla 
iktısat Vekili Celil Bey dün ıehrimize a-eldi n iıtasyonda bazı 

meb'uslarla birçok dostları tarafından kartılandı ve alqam üzeri it Bankasına 
uj"rıyarak bir müddet meşgul oldu. 

Vekil Beyin tehrimize gelmesi üzerine İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
idare heyeti dün fevkalade bir tcplanıf yapmıt v~ Vekil Beye verilecek bazı 
malumat etrafında çalıtmııtır. Haber aldığımıza göre bu günlerde geçmit 
taka. itlerinden bazılannın tetkik mevzuu olacağı tahmin edilmektedir. 

İstanbulun Eski Bir Derdi Açıldı 
-- ·---

·Dün Hamallar Kesedarını 
Bıçakla Vurdular .. 

r 

BllriıW ıı a adaoımı· 
zın gazetemizde tefrika edilen ( Dün
külerin romanı ) eseri bitti. 

Muhterem okurlarımıza yakında 
başlıyacağımız yeni romanıınızdan eT• 

vel pek hoşlarina gidtcek bir büyük 
hikaye takdim ediyoruz. 

Bu hikaye de yazıları cok beğent .. 
len bir romancımızın kaleminden çık
mııtır. '.Bugünden itibaren iç sayfamız
da bu macerayı okuyacaksınız, 

epinizi, genci ve ıli ıyarı, erkeei 
alikadar eden meraklı, korkulu, heye
canlı bir gençlik llemidir. 

Bir Yığın Kemiğin Çıkardığı Esrar 
• 

Bir Adam Kardeşini 
Balta ile Öldürdü 

~~~~~-·~~~~~-

Kati I; " Balta Değil, Sopa ,, Diyor 
---·---

Gönen, (Hususi) - Armutlu köyU ile Geyikli köyü arasında 
yflkaek ağaçlar fundalıklar1a örtUlil Asmalıdere mevkiinden teaa• 
dGfen geçmekte olan Musa iıminde bir köylü burada bir yığın 
inaan kemikleri görmUt ve derhal hiikiimete haber vermiftir. Bu 
ihbar üzerine Gönen adliyeıi faaliyete geçmiş ve mahalline bir 
hey'et giderek tahkikat yapmıı ve bu bir yığın kemiklerin iki ay 
evvel tegayyup eden Armutlu k6yünden Çakır oğlu izzetin olduğu 
teabit edilmiştir. Tahkik hey'eti doğruca Armutlu köyllne gitmit 
tahkikab neticesinde İzzetin kardeşi Ziya tarafından öldürtıldilğil 
anlqılmııbr. 

Esasen Ziyada cürmünü itiraf etmiştir. Bundan birkaç ay evvel 
iki kardeş ipek böcekleri için askı kesmek üzere dağa gitmiı!cr. 
Bu iki kardeşten küçüğü Ziya ağabeyisi izzete bazı aykın ve fena 
itlerden vazgeçmesini söyliyerek nasihat etmek istemiştir. Kardeşi
nin bu sözlerinden müteessir olan izzet Ziya ile kavgaya tutuımuı 
neticede Ziya ağabeyisini öldürmüştür. Askı kesmek üzere gittikleri 
dajda cereyan eden bu faciada Ziya'nın ağabeyisini öldürmek için 

balta kullandığı hatıra gelmekte ise de katil bunu inkar ederek sopa 
kullandığını iddia etmektedir. Ceset tamamile çürüyüp yalnız kc· 
mllderi kaldığı için bu cihetten tespiti bittabi mümkiin olama
mıtbr. Katil kardeı Ziya yakalanmışhr. Yakında muhakemesine 

baılanacaktır. 

Keyif Veren Zehirler .. ·----
!Bu Dava Bugünkü Müca
dele Şeklile Halledilemez 

• 
Bunun Şeklini Geniıletmek, Yalnız Zehir Satanla 
Değil, Aynı Zamanda Zehir Alanla Da Ciddi Ve 

insani Surette Meıgul Olmak Lizımdır 

-10-
" Afyon kaçakçıbtı tetkikat ko

misyonu, Cemiyeti Akvam aarayında 
toplanıyordu. Ben de bu sırada uzun 
ıeyahatime batlamak üzere idim. 
Bir feyden netice çıkarmak, bir iti 
baıarmak, blinço yapmak isteyenler 
muhakkak ki başlangıç noktasına 
rücu etmelidirler. 

Bütün konferanslar, komisyonlar 
birlbirlerine benzerler : At nalı blçi· 
minde büyük bir maaa, bir reiı, 
murahhaslar, cilbentler, raporlar, ıu 
dolu surahiler, bardaklar ve 1&ndal-
yeler .. 

İtte hiç değiımeyen bir dekor .. Bu 
ıefer sandalyelerin ekserisi boştu. 
Öyle yal Afyon tetkiki gibi bir mev
zuun ne cazibesi olabilir? 

Murahhaslann önlerinde baştan 

atağı rakamlarla dolu raporlar var : 
Mücadelelerinin netice.ini bu rakam
lardan anlıyorlar. 

Konferanıta en tuhaf nokta fU : 
Masanın etrafı, memleketleri, müca· 

dele ettiklerini iddia ettikleri afetla 
merkezi olanlarla dolu .. 

Hele bu ze9ati mubteremenin, b• 
mülhit zehirlerle mücadele için veri
len kararların altlarını bila tereddül 
imzalamaları, tuhaflıtı bütün bGtüıa 
arttırıyor. 

Neler mi konutuluyor?. 
işte lngiliz murahhası.. Limanlar

daki mücadelede gevtek davranda
ğından doloyı Franaaya çatıyor. lKe
mali ciddiyetle atet pllıküren bu zat 
İngiliz mü.temlikelerinde, bilhassa 
Hindiatanda, binlerce dönüm arazide 
cayır cayır haşhat yctiıtirildiğini unu• 
tuvcriyorl 

İşte Fransız murahhası... Memle
ketinin her tarafında her türlü teda
blrin alındığını iddia. ediyor. Müdafa· 
asında çok hararetli olan murahha1 
Paris'in diğer memleketlerden atı
lan kaçakçı elebatılanna merkea 
olduğunu hatırına bile getirmiyorl 

(Devamı 11 inci aayf ada) 



2 Sa fa 

[Halkın Se!li) 

Çoban Mehmet A
merikada Maç 

Yapacak 
Dün karilerim ize ('oban hleh, 
medin Amerikıı.~ a gitmesi ihti
malinden bahaetlildıgioi haber 
~erdikten rıonra oktl) ucu lan mı· 
ıın buna ne dediklerini or<luk
ı~tc cevaklan· 

s .. Jım Be) Be~ oglu Ahnıetbcy eo· 
kagı fıi) 

- (Türk gibi kuvvetli) söz:ü garp 
dillerinde darbımesel olmuıtur. Gü
reşçilerimizin Rusyada ve buracfa 
kazandıklan muvnffakiyetler bu darbı
meselin kuru bir laf olmadığını bir 
daha gösterdi. Şimdi de Çoban Meh
met Amerikaya gidiyormu,. Ben bu 
E"İdıfİ çok muvaf1k bulu} orum. 

~ 

N ci BPy (h.ad koy :Fırıldak okıı 
ğ 4) 

- Güreşçiler de olmasa, meşhur 
futboJcular1mız: sayesinde hahmdolaun 
ıafer alkışlamak umelinden az:ade 
kalat"aktık. 

Çoban Mehmet Amerikaya gül" 
güle gitsin. Bunu muvafık bulmamak 
gayn makul olurdu. Hatta ben futbo!
cul nn her mağlubiyetini isyan avHla
rilc karşılıyan kalem ıuhıplerinin, 

JrÜtttÇilerin •ırt sırta kaz.andıklan 
z•ferler hakkındaki aatırlarını az: 
buluyorum. ... 

lh nu B. ffopl..~pı M rkezeiendi 27) 
- Allah iç.in .öylemek Jiumgeline 

1rüretÇilerimiz yüzümüz:ü ağarttilar. 
Bütün sporculanmıun boyle otmala
nm isterim. Eminim ki Çoban Mehmet 
Amerikada da yüzümüzü atartacakhr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ayaspaşada Hendika apartı

eamnda oturan madam Marinin 
30 tirasını çalarak kaçan hizmet
çi madam Angaliki yakalanmışhr. 

Jıf. Evvelki gece Be)loğlunda 
yapılan arama neticesinde bazı 
kimselerin üzerinde taşınması 
memnu kama bıçak ve saire bu
lunarak müsadere edilmiştir. 

'lf Muharremin idaresindeki 
yük arabası Karagiimrükte Na
zire Hanım isminde bir kadına 
çarparak yaralamışbr. 

'lf Sabıkalı korsanlardan Av
ram evvelki akşam Fenerde Li
man şirketinia mavnalanndan 
birinden muşamba Ye saire plu
ken yakalammfbr. 

lf Be} oğlunda lımmbana P"' 
kuşunda oturan Cemil Efetııcli ia
minde biriai 70 lir.- ~ 
Kühan isminde laiııiainia prfee 
takılarak, kendiaiai zab.taya ta
lim etmek istClllİf f.kat ........._ 
da kavga pkWfbr. Neticede 
Cemil Efendi bıçakla pra-

lanm•ttır. 

. 

SON POSTA 

DABİLI BABB LBB 
Açıktakiler Yerleştiriliyor 

Maliye T eşkilitında Kadroya Giremi
yenler Ay Sonunda Anadolu ya Gidecek 

Aldığuım ma]ümata göre, son maliye teşkili- bulunamayıflndaac:hr. Buna rağmea bu yiizdeD 
tında açıkta kalan 450 memurun Anadoluda yeni istisnai bir muamele yapılarak ıerait me-
vazifeJere tayinleri bir haftaya kadar bitirilecek ve selesi gözetilmeksizin değerli memurların İt 
ay başından itibaren işe başlamaları için kendile- başına getirileçekleri yolundaki ıayialann doğru 
rine emir verilecektir. Maliye Vekaleti bu arada olmadığı temin edilmektedir. Bu tayinler ay başına 
bütün vilayetlere bir tam.im göndererek münhal kadar tamamlanamadığı takdirde Tahsil ve Tahak-
memuriyetlerin li tesini istemiştir. f\çıkta kalanlar kuk Müdürlerinin emrife, her şubenin memur veya 
daha ,;iyade Ankara, Adana, lzmir, Bursa ve muavini baş memur vazifesini görecek, ona vekilet 
Konya vilayetler.ne tayin edileceklerdir. Salahiyet- edecektir. Esasen başmemurlar şubelerin imiri ve 
dar bir zat takaüde se\ kedilen1er müstesna olmak nazımı vaziyetinde olduklan için bu suretle, işler de 
üzere, açıkta kalan memurların temamen bu vazi aksamallllf olacaktır. 
felere gönderi'eceklerini söylemiştir. * 

Diğer taraftan yeni teşkilat kadrosu da henüz Terfian Adana Defterdarlığına tayin edilen 
tamamlanmış değildir. Mesela hemen bütiin bq Denizli Defterdan Halil Beye vazifeyi devretmek 
memurluklar münhal vazijcttedir. Bu vazifelere üzere Adanaya giden istanbul Maliyesi Tahakkuk 
tayinlerin yapılamayışı aranılan şeraiti haiz memur Müdürü Talit Bey dün şehrimize dönmiiftür. 

• ~ ~- -

Afyon Mesele- Bir Katil On Sene- Para 
sinde Yeni Bir /h- 1 M hk... Ed.ld. Borsasında 
ti/lif Çıktı ·Ye a um 1 1 Temevvüç Var 

Afyon inhisar İdaresile, afyon Eroin Davası Mü- İngiliz lir .. ve dolar arum-
tacirleri arasında nümune abJI daki mücadele din de devam 
şeklinden çıkan ihtilaf şu tekilde dafaaya Kaldı etmiftir. Perşembe ı&nk6 fiata 
halledilmiştir: nazaran lngiliz Jirumda bir cle-

lnhiaar idaresinin harman ma- Dün lstanbUI Ağır Caa Mah- iifme olmam•f, lsterlin 655 ku-
kineleri bir buçuk ay sonra ge- kemesinde iki m&him danya nıştan muamde g&rmiiftiir. Do-
Jecek ve afyon nümuneleri fenni bakıldı: 1ara gelince peqembe günit bir 
harmandan sonra alınacakbr. Jf- Selriıkiplik birinci U0111C1 Tiirk lirası 74 çent olduğu halde 
Şimdiki nümune tarzından muta- kafilesinin muhakemeleri yapıldı. dün Anupa telgraftan bir Tlrk 
zarnr olan tacirlere istihkakları Müddeiumumi jddiamm audetti. lirasına nazaran 73 ç• tberin-
verilecektir. İdaTe ile tacirler ara· Mirc:an Efendi miistaı:.a olmak den gdmiftir, Bu hesaba göre 
smda bu meselenin halledilmesilc üzere bütün suçluların cezalandı- dolar biraz yükıtelmiştir. 
beraber diğer bir ihtilaf Çlkuuş- rılmaaam istedi. Elebqı vaziyetin- Dün ibraat afisi borsaya 
br •e o da şudur: de bulunan Bernar Blumental E- aih'acaat etkrdı l.gi&z •e clolmr 

idare yalnız fstanbul piyasa- fendinin 4 noktaina:z.ardan auçJu fiatlanndaki temevvüçleri tesbit 
sından mal alma! ta, İzmirdeo ve bulunduğunu söyledi. Oul'Uflll& ~. Kat'i tekilde öğrendi-
diğer mıntakalardan almamakta- müdafaaya kaldı. ğiame göre bu para harbi piya-
dır. Bize verilen malümata göre ... Üsküdarda ustası Osman sannza büyük bir menfi tesir 
hmirden lstanbula sevkcdilen af- Efendiyi başına örsle vurarak ol- vaplmamaktachr. Ancak7 Ameri-
yonlar için okkada otuz kuruş düren kalaycı çırağı Alinin mu- kalıların doların düşüklüğünden 
masraf ihtiyar edilmektedir. Bu hakemesi neticelendi. Heyeti Hi- istifade ederek ucuz tütün almak 
fuzuli ma&l'afın ortadan kalkması kime Alinin 15 sene hapsine ka- istiyecelderi tahmin edilmekte ve 
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I[ Giniin Tarihi ] 

Hattı Söken 5 Ame. 
le Tevkif Edildi 

hmit 23 - Ray hadi.esinin üı.e
rlai örten e!lrar perdesi tama•He 
k•mttır. 

IMcliae7i haı .._çiılile bir it.Al 
amelenin ikramiye kop.,..ak mak
.. dile yapbklan fen rapoTlarile ve 
tahkikat MJetiaia taWülaab netice
slntle kat"i olarak anlaf\lmış müseb
bipleri tevkif edile.ek tebrimlu 
g"etirilmif)erdir. 

Tevkif edilenler Ahmet ve Halit 
çavUflarla Emin, Arif ve Hikmet 
Efendilerdir. 

Maarif Vekaleti Vekilliği 
Ankara 23 - Bir vekJlin iki ve

kil ete birden vekillik edemiyeceti 
için Maarif Vekiletine dünden itiba
ren Ziraat Vekm bakmaya baş amıfbr. 

Başvekil paşa döndükten son
ra Maarif Vekaletine yine Refik 
Bey vekilet edecektir. 

Sis DüdDğUnUn Yeri 
Değişi~or 

KızkuJesindek.i sİ• düduğüııün 
liauumız.a l'elen vapurlara daha 
faydah olmam için Yefillıöye nakli 
tekarrür etmiftü. Tahliaiye idareai 
29 tqriaieYVelde düdOğün Yeşilköyde 
kurulufU ınünaaebetile bir müaameN 
tertip edecektir. 

Yeni lchlre Heyetleri 
Musiki aan'atkirlaruua yeni idue 

heyeti intihabı paı.ule.si. bahçıvanla
nnld çarpmba pnii yapalacakbr • 

Hamallar cemiyeti için de intihap 
yepalacaba da bunan ailnü henh 
teebit edilmemiftir. FMat, intihabat 
J.u ay içinde yaplaeat- talunia edil
mektedir. 

Telif Ve Tercüme Heyetlnlı 
KHrosu 

Üainraite Ye telif ve tucüıae 
kadrolan taıaaa.en teabit ediJmiftİı'. 
K ldrolar bugünlerde ıehrimiıe gele
cek olan Maarif Vekil nkiJi Refik 
Beyia tUclRıl.M arzıe"8eeelıttir. Y eal-
den bir kısım profe.ar muniııleri 
alındığı gibi açıkta kalan profesör
lerden liuıı bilenlett telif ve 
tercümede yer nribaiftir. 

Sıhhiye Otomobilleri 
İs &nbul bdediyeaini takiben 

için lzmirden de af) on alınması rar verdi. Ancak bazı hafifletici buna karşı da tütün tacirlerin 
ileri sürüJmektedir. sebepler gözönünda tutularak bu uyanık bulunduklan söylenmektedir. 

Buzcular Arasında ~~~~c1~ooo~fı: J:d:~:ina~1!~~~ Yani Nerede ? 

Anadolu beıecliyeJe.-- buılan da 
fdürleriade Ulııiye otomobili bulua
dunnıya karar •enaifler Ye istanbela 
aiparİf vermiflenlir. AJ11İ •uretle 
in. Hükümeti de t.t..a..Jda mani 
bir fabrilcadaa 34 ta.e oto1110 .. 
almıştır. 

Şidd~ tli 1.ir Rakabet 
Çıktı 

Geçen HM latanblda bulunan 
buı.haneier araJanncb bir anlaşma· 
yapuak buzhane fiatlerini yük
.dtmİflerdi. 

Hah6 alclığmiaza göre buzha

neler arn1nc:lalri anlaşma bozul
IDUf Ye aralarmda pdcktli bir 
rekabet bafblmlfbr. Geçen sene 
bir ~gyal peynir İpn 250 kuruş 
IMuha•e ı:arasa a'111dağı halde 
fiM 60 bnt abnmôtachr. Buz
U- fiatlaillİll ditmesi iizuine 
peyair fiatlai bir miktar acuzla
..pr. 

mesi kararlaşhnldı. 

Gemlik'te .. 
Bir Esrar Deposu 

Bulundu 
Muhafaza ve polis tt'fkillb 

Gemlikte yeni bir esrar de
posu meydana çıkarmaflarcbr. 
Ge..likte Yaziyeti fÖpheti bİI 
kadımn evinde arafbraalar yapıl
IDlf ve netkede t 50 lrilo arar 
bulunm~r. Muhafaza romOT
körlerinden biri dün esrarları 
şehrimize ııetinnitti,. Bu ıneMJe 

ile alikadu olmak üzere birkaç 
kiıi yakalanauşhr. Mamunlar 
ihtisas mahkemesine scvkedi:e-
ceklerdir. 

Recep Ağanın Katili 
Meydanda Yok 

Polis Midüriyeti Litroa köytia
den T opkapya ıelirken öldüriilea 
Recep ağanm katili olmakla, 
maznun ( Yani ) yi aramaktadır. 

Bunun için ( Yani ) yi Ro ... ya 
vapuruna bineceji suada prm 
Deniz merkezinin Dçillc6 ko iıeri 
ile 9 arkadqa memar ......... 

Zannedilcfiğine göre Yani el'an 
şehrimizdedir ft clo.tlan.dn 
biri.in em.de uldnmaldachr. 
Polis Mftdiiriyeti kendisinin ba
i(ÜD}t'rde yalcalanacapıa mnO.k
kak naarile bakeakt.clır. 

İzmirde incir 
Piyasası Yok 

izm·r, 23 - Bujla lterwla ' b-
111fl .. 2S ka· ... kMu 3231 çaftll 
iıacir, 't'e ıt 1ı--.... 22 ..... -
4- 5265 çuYal izim ..a.IP'flır. 

Muta.....t ~ -- •mtab
...... telsnf ~dl ......... p.-
tleriLDHİDİ ~. 

Pıyuada oa lııia ~ İ8cİr .a... 
sına ratmen ihrttatçdar fiat verme
dikleri için maamele ıapıhaa:mııtır. 

Vaziyeti tetkiJa ipa Yaliaİll riya
Mtincl e bir içtima ,., .... ,tu. .. 
içtima IMapa .W •- Mecdi .t 
............. vaairae .. ~ lııaluna· 
caktır . 

1 S on Postanın R esimli Hikayesi : P•zar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

Hasan B. - Paz -ola tercii

man ~·· böyle acele acele bu 
_,,ahlan aereye pt..ayonun? 

Ten:itman - Soe-ma Has.an ~y, 

aorma!. seyyahlara eski isar ôak.Joocla 
icabe*. iı.Mah YerİJoraaa. Yal.mı. 
Wr ~ 4ef.lemiyona-. 

Hasan Bey - l'\cdir o .:anım, 

yoksa bu l&adar U... üfi ı~ 
miyor nw? •• 

- Detil Hasan Bey. Gnf't"ken ıı
k&flyorlar, götürecek bir yer bu)amı

yur, baı.an da pua mukabilinde e•
lere sir~ 91CCM •!.;,....._ 

H;,san Bey - Mera• etme /t&yr 
sofya t<ıraflarında Wr asri heli ,..,,.

r d• haca aiı. 4e •yy.W. ~ bu ... 1 

8'kaabcian lawtuhle.-a, .... Wtell-



Niçin 
Muvaffak Olamayız? 
Sofga Müzakereleri ._ __________________ . 

Hayatta herkes muvaffak ol• 

1 

Niçin manın lll'lannı 
M , 1~ lı &ğrenmiye çah· ""° 11 a pr. Bu makutla 
Olamll!Ju? muvaffak olmut 

adamlann bayatlannı tatkik eder. 
Bu sabada yaıılmlf yazılan 
okumaya çal11ır. Kendi muhi· 
tinde muvaffak olmuı lrim1ele
rin muvaffakıyet sırlarını anla· 
mıya ıayret eder. 

Fakat bu bir taraflı tetkikte 
ihmal ettiğimiz bir taraf vardır: 
Muvaffak olmıyanlarm niçin iflia 
•ttiklerini liğrenmiye JOzum rCSr· 
meyiz. 

Edebi edepsizden iğren, di· 
yenlerin hakkı vardır. Muvaffa
kıyetin ıırnnı da muvaffak olama· 
yanlardan öğrenebiliriz. 

Avrupalı bir ruhiyatçı, ıeçen· 
de insanların niçin muvaffak ola· 
madıklan hakkında ilmi bir top
lantıda bir konferanı verdi. Bu 
zat muvaffakıyetsizliğin sebeple
rini ıöyle tasnif ediyor: 

Bir insanın hayali kesesinden 
b&yükse, 

Bir insar itimat edilmiyecek 
kimselere bel bağlana, 

Eğlenceyi vazifeye tercih ve 
takdim eder ve masraflı eğlence
lere dalana. 

Kontrol edemiyeceği bir vazi· 
yette bütün kozlannı birden kul
lanırsa, 

Y anna bırakılmuı faydab ola· 
cak bir iti bu gtinden yaparsa, 

Muvaff akıyetaizlik zaruridir. 
Bundan başka mlitereddit, ka~ 

ranız, çok enc:lifeli aclamlar mu
•affak olamazlar. Bir act,m, dost 
tutmallDI bilmez, insanlarla ko
DufmallDI beceremez, bir darheyi 
m~tanetle karplıyamaua, kartı· 
amd•kini yoracak kadar, ıeveze
lik edene. veya Dehine itimada 
yoksa, ba adamm da muvaffak 
olamamuı tabiidir. Bu zat, mete
lik yuvarlaktır ıibi hakikatler ıliy· 
liyor. Fakat çoğumuz bu buit 
laakikatleri ihmal ettijimiz içindir 
ki muvaffak olamıyoruz. 

• 
,. Ankaradan sonra Sofya. 

So6, a ismet Pqa, 
.. ~'il ltedeaberi takip 
uzalcer11lerı ettiji sulh ıiya· 

ıetinde musırrane devam ediyor. 
Ankarada ·yunanlılarla imzala· 

Dan misak Bulgarlan kuşkulan
dırdı. Y unanistanla mtifterek hu· 
dutlanmw, biribirimize kartı te
keffül etmekliğimiz, Bulgaristan 
aleyhinde yapalmlf bir ittifak 
zannedildi. Çiinkn Bulgarlar De
deağaca inmek arzusundadırlar 
Ye böyle bir anlqmayı bu emel· 
lerine bir mani telikki ediyorlar. 

Bu sebeple Sofya ziyareti ev• 
•eli soğuk bir hava ile bqladı. 
Fakat ismet Pqa bu yanlıt telik· 
kiyi derhal tubib etti. Bulgarlarla 
da aynı mahiyette bir misak imza· 

lamaya hazır bulunduğumuzu bil
dirdi, bunun lzerine Sofya mtıza• 
kereleri doetane bir tekil aldı. 

..... ~.,~t .. .., ...... .... ~ 

il Hedef, 8Jllh Ye Yol il 

Muvaffak olmak için kuUamlacak 
•ilih, takip edilen hedefli mGtena
•İp olmalıdır: Tavpn atla avlanmaz, 
itle avlanır. 

Hedefini tayin etmeden ora1a 
ablanlar, lmllanacaldan vuıtaJI bll· 
medilderi için muyaffak olamamata 
mahk6mdurlar. 

lana sldee•fs Jerl ltll•••H, Jlrldifl 
Jel •• blrçek tehllkell a.eeralara drGk• 
U1eblllr. 

IWeflalal, roluau•u, alllluaı•ı ...... 
dea teıblt ediniz. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Bulgarlar Ergeç Türk-Yunan 
Kombinezonuna Girecekler 

Heyetimiz Bugün Geliyor. 
Sofya 24 (Hususi)- Bulgar siyasi mahafili Tür- sabah Tırnovadan Varnaya hareket etmiftir. Tır-

kiye ile yapılmış olan dostluk muahedesine çok novada lsm et Paşaya ve refakatindeki zevata btl· 
büyük ehemmiyet vermekte Tiirklerin sözüne ve ytık bir misafirperverlik gösterilmiştir. 
dostluğuna gflvenilebileceğinini siSylemektedirler. Bilhassa güzerglhtaki istuyonlarda yerli Türkler 

Bulgaristanda Yugoslavya ile tefrikimesai tarafından Başvekil paıanın treni geçerken b&ytlk 
taraftarlan o kadar kuvvetli değildir. tezahllrat yapılmıştır. 

Aldı erenler Yugoslavyanın Bulgaristanla tefriki Baıvekil Pı. Varnada bir müddet istirahat 
mesaıyı BuJrarlann bilikaydil ıart kendilerine edecek, ıehri gezecek ve akpma dotru Yavuz 
tabi olmalan teklinde telikki ettiğini ileri ılirenler zırhlısa ile lstanbula hareket edecektir. ismet Paşa 
pek çoktur. Hz.nin Yavuzda Bulıarlar şerefine bir ziyafet •1• ........... "fikrinclea ... pçmipa llul- Veiaeli W1111atemeldir. 
garlar bittabi Yoguılavyanın bu tahakldlm arzu· Varna 24 ( Hususi ) - Yawz zırhlıaı Zafer Ye 

d · fi ı d ktad ı Koca tepe torpitolan gece limana geldiler, top sun an ın a uyma ır ar. k phri 1 ladılar 

Bulgar liyuileri balkanlarda ıulhün teeuOaB ve •wa.. 1abah flı!m kuma~dam ve latanbul valili 
Bulpriatanm Mllmeti için hlıarlarm da erıeç mtllld ye ukeri makamlarla belediyeyi ziyaret et• 
TGrk· Yunan koaabinezonuna girecekleri fikrindedirler. tiler. Gemide ziyaretler iade edildiği zaman yine 

Sofya 24, (Hmall ) - Bqvekil ismet Pqa bu top atmak 181'etile meruim yapıldı. 

Millet Meclisi Askeri Hakim 
Ayhaıında Açılıyor 
Ankara, 24 (HUIUSI) - MWet 

Mecliai aybquıda açılacaktır. 
Meclis binuanda yapılan bazır
laldann ikmaline çal11ılmaktadır. 

Htıkümet meclisin ilk içtima~ 
lannda mtlzakere edilmek üzere 
bet liyiba hazırlamııbr. 

Bunlar laviçre ile mücrimlerin 
iadesi, Noneçle hakem muahede· 
si, bazerde devlet demiryollannda 
ve ıirketlerdeki r.abitlere taamiye 
ve iaşe zammı verilmesi, Ce
nevre' de yapılan balina balağı 
avcılağının tanzimi, Sıvas Villye
tinin Darende kazasının Malatya· 
ya bağlanmaana dair olan liyi· 
halardır. 

OskUdarda Bir Dispanser 

Ve Muallim 
l' etiştirilecek 

Ankara 24 (Hususi) - Heyeti 
Vekile, aıkerl muallim ve hlkim 
yetiştirilmeaine ait yeni bir tali· 
matnameyi ~dik etmiştir. 

Bu talimatnameye göre, as
keri muallim Ye hAkim S1D1fma 
lise talıailini bitirmit olanlar, 
askeri liae ve orta mektep
lerle Harbiye ve muadil as· 
kert mekteplerde tahsilde iken 
resmi anzuı zabit olmıya elve· 
rifli olmayıp ta muallim ve hi· 
kim sınıfında istihdama elYeritli 
olan talebeler alınacakbr. 

Talimatnamede ukerl muallim 
ve hikim 11mflarının mllteba1111 
derecelerine rfrecelder için ayn 
ayn yq hadleri. kabul ec:lilmiftir. 

Bu mretle seçilecek talebe 
Harbiye talebesi ribi laakuka, 
malik olup her ıeae ihtiyaç nilbe
tinde teıbit edilecek kaclt.W-la 
Harbiye mektebi kadroauna ilhak 
edilecek. 

Gemlikte 
Bir Kızın Ölümü Uzun 
Boylu Tahkikata Yol Açb 

Gemlik, 24 (Huıual) - Ericek. 
k6y&nde bir laZcajız ilmllf, fa
kvt bu auım biiyOk bir heyecaa 
tevlit •iştir. 

Ôlen kız yirmi ,an evvel kırda 
bir kadın tarafından dövOlmliftlr. 

Kı~ bu dayaktan yirmi gtln 
sonra 6lllnce ebeveyni dayaktan 
aldllğü iddiuile Miiddeiumumiliğe 
müracaat etmişlerdir. 

Bunun üzerine kaymakam, 
mllddei umumi ve doktor gelmit
ler, kızı muayene etmifler, döğen 
kadını da sorguya çekmiflerclir. 

Fakat yapalaD muayeftede 
kızan zattilcenpten öldiiii teabit 
edilmit Ye ihtiyar kadın Hrbat 
bırakılmıfbr. 

devam ettirileceklerdir. 
Mealek taı..illerini muvaffald· 

t::e bitirealer ihtiyat zabitleri 
ununa tevfikan ihtiyat zabiti 

Sıhhiye Vekileti Oskiidarda 
Şemlipqadaki Mihrimah .-eclre
HIİDde alt ve mektep çocuktan 
için yeni bir cliapanser açılmasana 
karar vermif Sıhhiye Mlldilril 
Ali Rıza Beyle Belediye Reis 
Muavini Himit Bey bupn Oıkü· 
dara geçerek medresecle yapıla· 
cak tadilib kararlqtıracaklard ır 

Bu aabrlan yazdı;ımız daki
kada, Sofya mizakerelerinin ne
ticesini henüz bilmiyoruz. Fakat r 
hiç olmazsa etki dostluk muahe· 
desinin tecdidine muhakkak na· 
zarile bakılabilir. 

Ve memap oldukları mektebe 

yetittirilmek tlzere ihtiyat zabitlerl 
mektebine g&nderilecelder ve 
mektebi ikmalden sonra 7 inci 
muf aakeri hakim veya muallim
lije tayın olanacaklardır. 

}STER iNAN iSTER iNANMA/ 
"Pertembe ~nü Darülaceze civarında bir hendek 

içinde bulunan ceaedia 65 yapnda Sürmeneli balıkçı 
Salih otlu Ahmet a.ta oldutu anlaplmıfbr. Ahmet ata, 
Darillicezeye milracaat emtif, fakat hemen o ,On 

kabul ve kaydına imkla olmadıj"ı cenblDI alınca 

ridemiyerek ora4a 1atmı1, e1aaen ibtiyar •• basta 
oldutu için pce llmOfttir.,, 

Sofya ziyaretinin, Yunan mi· 
•akı münasebetile Bulgaristanda 
hasal olan suitefebh6mil ortadan 
kaldırmasa bile, kafi bir müspet Is TER I NAN 's T B R I NAN M At 
lleticedir. l~-------~--------.-...---------------·------------------------' 

Sözün Kısa• 
-----

Kırtaaigecilile 

Hürmet Zaruritlir 

·--------------- * .. 
Dünyada en çok fikiyete ıe

bep olan pylerden biri de flp
heaiz resmi dairelerdeki kırtasiye
ciliktir. Her hanri memlekette ve 
her hanp devirde olana olmn 
htıkümet kapı11nda bir İfl dlfea 
herkes muamelenin çolduiundan 
mutlaka fiklyet eder. 

86yle oldup halde kutuiye
cilik hiçbir devirde, hiçbir mem-
lekette kaldınlamamıfbr. Her 
memlekette yeni bir idare rejimi 
kuruldup vakit çıkanlan progra
mm en bqlanncla laıtuiyecili-
p kaldınlm&11 tnadcleai rlrlllllr. 
Her bnyllk memur yerine oturun-
ca, gazetecilere llylediji ilk siz· 
lerden biri lmtuiyeciliji ortadan 
kaldırmak niyetine dairdir. Fakat 
.eneler geçer, bllylk memur ., .. 
rinden kalkar, kırtalİyecih"k JİDe 
bakidir. 

• Niçin? Diye IOl'IDlya hacet 
varmı? Bukadar fiklyetlere Ye 
izalesi için g6aterilea bnkadar iyi 
niyetlere rajmea yerinde kalaa 
ıey ilzam ve zaruri demektir. 

Eski adamlar : u saz torbaya 
11tmaz l ,, derler, her it İçİD kl
ğıt isterler veya klğat huırlare 
lanDlf. 

Şimdi hükümet itlerinde tor-
ba yok, fakat onun yerine d09-
yalar var. Doıyalara pecek ki· 
ğıt ilzam. 

Kırtasiyeciliğin devamına se
bep, bükümet iflerinde mes'uliyet 
kaidesinin devamıdır. Bu kaide
nin kaldmlma11na imkan olm ... 
dığı için kırtasiyecilik te kal
kamaz. 

* Zaten kırtuiyecilijin bazen 
fa1claa ela vardır. Y apdamı1caak 
iflere menfi cevap mlemedill 
vakit, kırtasiyecilik imdada yetl
ıir. Şimdi dairelerde • cll,..tar, 
bilmiyorum amma. Eakidea yapa-
lamiyacak ifl-1 untm•ya "iti 
medreseye cl6kmek ,, clslercli. 

Banan glzel bir ah li=i elkt 
devirde ~a,. Deftet ... olan 
Sait Pqadan clapauftam: 

Sait Pqa, o U'ND .. Cezair 
Bahrisefit ,, denilen adalar vill· 
yeti valiUiincle iken merkezi ola 
Sakız' ela OtururlDUf. Namık Kemal 
Bey de Rad• Matuarnfı İmİf. 

Bir rlln Radoa adUUUD aula
nndan geçen bir vapur fırtmaclaa 
kayalıkl&ra çarpar, parçalanır. 
Y olculanm kayalıktan tebire ka
dar getirmek içio çok uhmet 
çekilir. . Kemal Bey aletli mata
samf, derhal viliyete telrraf 
çeker. O kayalıklardan tehı"e 
kadar bir yol yapbnlmaa içla 
m&saade ve para ister. 

Bana olmaz, denilH Kemal 
bey .aliyi hamiyetaizlikle itham 
edecek, müsaade edilae, llzum-
181 yol. Bir daha vapur, bakall• 
o kayabldara mı çarpacak? l.ti 
"medreseye cl6kmek,, lbım. 

Sait Pqa derhal: 
- Pek mlbıuip, ba yola ne 

kadar maral gidecek. Hemea 
tahkik ettiriniz.. 

Diye ceyap Yerİr. Kemal S., 
elindeki mlllaenclialeri kayalara 
çıkarbr, hesaplar yaptınr. Valiye 
bildirir. 

Bu aefer "bu yolun ne kadan 
tqlıkbr, ne kadarı dk oYaclır?. 
Diye sorulur. Oçnncn bir defada 
"verilecek paranın ne kadarı ta,. 
lıklardaki kısma, ne kaclan db 
ovac:laki kısma aarfolunacaktır? • 
Suali gelir. Kemal Bey de: 

- Glrchbıllzmn dikkatli ... 
liyi? diye memnun olur. 

Fakat araya bqka itler kan
fll'• Mutasarnf ta, vali ele Jolu 
unuturlar. 





• • t 
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Siyaset Alemi 

Sof ya Ziyareti 
Ve Bulgar 
Matbuatı 

Yunan devlet ricalinin ınemleketi
rrıizi ziyareti akabinde Başvekil ismet 
Paıa ile Hariciye Vekili Tevfik RüttU 
Beyin Sofynya hareketleri, iki mem
leket arasında muallak durduğu an
la4ılan meselelerin daha iyi meydana 
ç.ıkmaaına vesile verdi. Bulgarlar, 
tiındiye kadar içlerinde bir ukde 
olarak yeretmiş görünen davalannı, 

ıiyasi meyil ve kanaatlerine göre 
izah ettiler. Bunlann kısa bir zamanda 
halledilmesinin iki taraf münasebeti 
üzerinde iyi tesir yapacağını söyle
diler. Onların bu mülahaz.ası varit 
görülmüş olacak ki bu itlerle meşgul 
olmak üzere muhtelit bir komisyon 
teşkil edilmesine karar verildi. Ayrıca 
Türk - Bulgar dostluk muahedesinin 
bet 11ene müddetle uutılmasındaki 
faydalar göz önüne getirildi. Fakat 
Türk-Yunan devletleri vaaında ahiren 
~sası kurulan miHka benzer bir 
nıisak yapmayı Bulgarlar lüzumlu 
görmediler. Bunun böyle olmasında, 
bilhassa, Bulgar matbuahnın neıriyatı 
lmil oldu. BBfVelril ismet Pata bir 
nutukla Türk-Bulgar münuebab bak
landa Türk Cümhuriyetinin görüı Ye 
dütünüıünü izah edinceye kadar bu 
aıatbuat ihtiyatkir davrandı. Memle
ket da\•asını müdafaada protokol ve 

ıiyaai mücamelenin müsaadesi nisbe
tinde azami serbeat lisan kullanan 
Bulgar mııtbuabnı bi.z, az.ami hassas 
rördüJc. ÔyJe bir hauaı;iyet Jd fUU• 

tunu halkın vicdanı yarabyor. Bu 
tuurda daima isabf!t vardır. - Sürel ra 

Leh Matbuab ltalyaya 
Çatıyor 

Roma, 23 - Ciornale d' İstalia 
fazetesi, M. Beck'in Paris'e gitmesi 
nıüna.sebetile Leh gazetelerinin İtal
)'an siyasetine ve Dörtler misakınn 

çatmıya baıladıklanna dikkat çeke
rek diyor ki: 

"Leh gazetelerinin kullandıklan 
bu dil Jrülünç ye kızdırıcı bir mahi-

Jettedir. Ayni zamanda ltaıya'ya 
aleyhtar bir slyuet unat ettikleri 

Fransız hükümeüıüo dürüıtliipae Ye 

dotnaluğuna kartı da bir hakaret teı
ldl etmektedir. Dörtler miaalunın 
afıya Rusya aleyhlne mütenc:cih ol
dutu yolundaki tefılr de ltalyan-Ruı 
•nl8fmuının imu11ndan Ye ıailahlan 

•zaltma iıi hakkındaki miizaltere
lerde bu misakın iyi bir tesir yapa-

eatının anlafllmuuıdan M>Dr& büa
bGtGıı gülünç ve manuız bir hal al
lllaktadu. 

ı~· --------...-----------------~ -~ 
BABiCI TBLGB&rLAB ( Gönül lşlerı J 

M. Göbels'in Bir. Nutku 
Parlimentarizm Arlık Mazive 

Gömülmüştür Diyor! 
Berlin 21 ( A. A. ) - Propaganda 1 __ ,_..,._~-

n~zın M. Göbelı bugün söyledi~ 
bır nutukta demiıtir ki: 

"Bir gün gelecek, bütün Almanya• 
da siyasi kuvvet sahasında bir tek 
düşünce hüküm sürecektir. O gün, 
" Sen nerelisin ? ,. diye aorubc.."\lt bir 
Alınandan artık "ben Bavycr:ıhyım,., 
"ben Prusyoıhyım,,cevabı almmıyacak
tır, fakat 66 milyon Alman .. ben Al
mamm ,. diyebilecektir. 

Almanyada par)imentarizm artık 
maziye gömülmüttür. Bundan aonra 
da hiçbir vakitte dirilmiyecektir. Biz 
Almanlar, 19 uncu aııra mahsus bu 
hastalıktan artık kurtulmuı bulu
nuyoruz. 

Bir milletin kendi kendini idare 
ctm~k istediğine inanmak bir hatadır. 
Millet fena bir idue altında kalma• 
dıkça böyle bir dilekte bulunmaz. 
Herhangi bir millet iyi bir idareye 
kavuştuğunu anlar anlamaz o idareye 
bir hükOmet ister. Bugün Almanyada 
iktidar mevkiinde bulunan idare 
böyle bir hükümettir. 

Bizden sonra gelecek olanlar bid 
komünistliği mahvettiğimiz için mu· 
hakeme mevkiine çekecek değildir. 
Onlar bizim hakkımızdaki hükümle
rini işsizliğe kartı giriıtijimiz müca• 
delede elde' edecetimiz. neticeye göre 
vereceklerdir. 

Biz bugün bu vaz.ifenin üçte.ikisini 
yerine getirnıit bulunuyoruz.. işsizlik 
meselcs"ni halle muvaffak olursak. 
hiç kimse bizi yere vuramaz, fakat 
bu meseleyi halledemiyecek olursak, 
hükümetimiz yerinde uzun müddet 
kalamaz. 

.. Biz hnrp arzusu pe~inde koş
muyoruz. Biz sadece işıwiğe karşı 
mücadeleye giritmek, milletimizin 
çektiği sıkınhlarJa boğufmak istiyo
ruz. Bu mücadeleyi ve savaşı ise hu 
halde kazannca~::ı.,. 

KUb•'da Karı9ıklrk Devam 
Ediyor 

La Havane,23 - Karıtıkhklar da
hilde, bilhassa siyasi koatrolun kabil 
olamadıtı, aç halkm bulunduğu mm
takalarda devam etmektedir. 

f,rka reisleri en iyi bükümet ıekll 
ne olacağı hakkında müzakere et
mektedirler. Buıları selime Ü 

ancak kuvvetli bir hükümet teılU· 

linde buluyorlar ve Faşi.un prensip
lerinden ilham alınmasım tavsiye edi
yorlar. 

Diğer taraftan Hernandez asile
rile mücadeleye devam ediliyor. 

Hemandez'in eair edildiji haberi 
teeyyüt etmemiftir. 

No. 1 

İngiltere Kral ve Kraliçesi geçenlerde Le~ds şehrini ziyaret ettiler. Reı
mimiz eolda, kralın vali tarafından, sağda kraliçenin belediye reiıi tarafından 
kabul edıldiklcrini gösteriyor. 

Küçük itilaf Sina ya' da 
Toplanıyor 

Bükref, 23 - Küçfik itilaf Mecliıl milel hal suretleri bulunamadığını 
her sene üç toplanb yapılmasını gördüklerinden merkezi AYrupayı 
mecburi tutı!n küçük itilif misakı mali ve ik"bndi bir yıkılıştan kurta-
mucibince bu pazartesi giiafi Sinaya· rabilecek mevzii bir hareket ve te-
da .ıeUde •urette toplanac:aktu. tebbila yollannı arayıp bulmıya ~-
Bununla b~rabe.r bu toplanh fevka· facaklardır. Diğer taraftan M. Titüleıko 
lide bir ehemmiy~t kesbetmektedir. M. Beneı ile M. Jevtiç'in Sinaya'da 
Filhakika küçük itilaf hükumetlerinin bulu,maları bugünkü beynelmilel 
idarui başında bulunanlar iktisadi nziyet hakkında fikir taatiıinde 
mesıelelerde wenit mikyuta beynel- buluamalanm da mümkün kılacak.ur. 

Slllhları Azaltma Konferansında ltalyanın RolU 
Londra. 23 - İtalyanın Londra 

elçisi •iliblan azaltma 1şiııe ilifitl 
olaa belli batlı meseleler hakkında 
Hariciye Nazın Sir john Simon l1e 
dün uzun uzadıya röriifmüftür. 

Tiınee pzetetd. ıiliblan azaltma 
konferauuıa ayardıtı bir yuı11nda 
diyor ki: 

" Silihlan nalbna mukavelul. 
ordu mevcutlarının ve harp leTU.unı
nıu aulhlması oıe.1elelerinde Fran111 

billdlmetJ alda uygun bir surette dav
randıtından Sir John Simon, CeneY
rede ltalyan mümesaUlerile mü.fa•ere 
edecektir. logiliz hükumeti balyanın 
bu konferansta oynıyacağı rolüa ıon 
derecede ehemmiyetli olacatı dütüa
euindedir. " 

Daily Herald l'azeteıi de, lnıiliz 
naurlannın Cenevre konferansının va
racatı aeticeye, bilhuaa M. Muıoliniye 
itimatla baktıklannı yazmııtır. 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Zeki Bahaeddin Beye: 

Sevdiginiz kadından hayır yok
tur. Bu kadın fena huylar ve iti
yatlar kazanmış. Bunlardan dön· 
meai güçtür. Bununla nikahlı 
olarak bir dam albnda yaşanmaz. 
Sevğin geçinciye kadar serbest 
münasebabnıza devam edersiniz. 
Fakat teklif edilen genç kına 
nipnlanıp bu kadını hayabnızdan 
bütün bütün çıkarm&nız, sizin için 
daha hayırlı olur. 

* Ankarada A. Ş. Y. ~I. Ş Uc·ye: 

Kızın ailesi ile temasımzı mu
hafaza ediniz. Onlara kızlannan 
aldandığını, hiç bir kizla müna· 

sebetiniz olmadığını, samimiyeti
nize inandırmak için ne lazımsa 
yapmıya hazır olduğunuzu söyl~ 

yiniz. Kız bir şüpheye kapılmışbr. 
Şüphesini izale edebilirseniz, ki 
zamanla bu mümkündür, mesele 
kalmaz. 

• Adanada A. N Beye: 

Mademki geçimsizlik karınW. 
bir arada yaşamanıza mani ola
cak dereceye gelmiştir ve ma• 
demki karınız ayrılmıya randır. 
O halde mahkemeye gidip boşa
nınız. 

Sevgilinize gelince, nihah dai· 
resine asılacak ktğ:t Uz.erine re
zalet çıkarmak doğru değildir.Kın 

kandırma daha muvafıkhr. Zaten 
münasebetiniz bu hale geldikten 
80llra birlqmeniz zaruret halini 
allDlfbr. 

* Ankarada P. M. Y. Y. Beye : 

Kannızdan utanmakta belki 
haklısınız. Fakat bunu evvelce 
c8fDnmek gerekti. Buglin iki ço-

cuk uhibi bir anaya yapılacak 
muamele ona hftrmet ve muhabbet 

göstermekten ibarettir. Onu k6y-
de bırakınız, çocuklanmzm oku
muım temin eamiz. Fakat içkiden 
kendinm koruyunuz. 

HA1'1M.TEYıE 

çakısı ile yetmif yıllık çmarlan 
kesip devireceği geliyor. 

BiB MACERA 
n bir iki kanat çırpıntısından 

sonra son yuttuğu mısırlan gur
sağında hazmedemeden fınna 
girer. 

Bazan da iki kılıbık, iki mia
kin birleşir. Bunlann yaşayışı da 
tahammül edilmez. Ne kavga 
ederler, ne hınlb (tkanrlar. Kav• 
gasız, hınlbsız evin tadı olur mu 
ya. 

Tevekkeli frenkler(gençler bilae 
ihtiyarlar yapabilse 1 ) demezler. 
Gençlerdeki kuvvet ihtiyarlarda 
olsa hiç kimse dizini vunıp: Yazan : 

Siz onsekiz yaşının ne demek 
olduğunu bilirmisiniz? 

On sekiz yqıncfa bir fakülte 
talebesi demek bqında kavak 
Yelleri esen, kamnda Voronof hu
lasası yüzen bir erkek demektir. 

Tevekkeli eskiler bu yaştaki
lere delikanlı dememişler, o yaş
t. erkekler kam da delidir, eti de 
~~lidir. kemiği de delidir. Onun 
•çın bu yaşta erkek eYIAdı olan-
a., biraz güllabi olurlar. 

Delikanh oğlunun dumanlı ba
tına göre dümen kıran babalara 
bayılırım. insan ihtiyar da olsa 
lftnç yaştakilerin hakkını çok 
iörnıemeli. Babayım diye kendin
den yirmi otuz yıl daha geç ye
tişen toy, tecrübesiz genci haş
layıp azarlıyan babalar çok yan
lış hareket ederler. 

iyi baba, yetişmiş oğlunun 
Yatına göre yaptığı edeplice mas
karalıkları hoş gören babadır.· 

.. Ne yalan söyleyeyim benim bir 
0~um olsa ona çapkmltğı kendim 
'iretiriıa. 

Ronıanc.ı 

Amma bu arada ben de çöp
lenirmi.Jim. Artık okadar da ko
misyon çok göriiJmesin. 

Efendim, hepiniz bu on sekiz 
yaş devrini geçirdiniz, içiniz.de 
henüz bu çağda olanlarda vardır. 
Fakat bugün on sekiz yaşında 
olanlar bu yaşın ne demek oldu
ğunu bilmezler. 

Teşbihte hata olmaz.. Kışa 
doğru bazı meraklılar palaz kaı 
ahı·, besiye koyarlar. Onlar ilk 
karda kesilip afiyetle yenilecek
lerinden habersiz tuzlu suda haş
lanmış mısırı bol bol yer. Geniş 
havuzlarda şakır şakır yıkanır. 
Bazı kış güneşinde paytak pa)'1ak 
gezinir, manasız mnnasız otüşur

ler. 
Onlardan bahtiyar mahlük 

yoktur. 
Fakat ilk kar yere dıiştuğü 

gün iştihalı bir el uzanır. bir ta
nesini san bacaklarından yakalar. 
bilenmiş kıl gibi bıçağı o upuıun 
ı•rtlafına dayar ft kaz cenapla-

On sekiz yaşındaki delikanlı-
larda böyledir. 

Yerler, içer:er, d oyanın 
hep renkti taraflannı göre 
göre pür neş' e yaşarlar. 
Onlardan mes'ut insan yoktur. 
Fakat günün birinde saçlanna ilk 
kar düşer ve yahut zalim, şirret 
bir kadın kerpeten gibi pençe
leriQ.i boynuna geçınr. Ondan 
sonra beyoğlumuz arbk kodes
tedir. 

Hele yaşında bir az kılıbıkhk 
da varsa çek yakuuu. 

Zaten kadınlar da erkekler 
de iki sın ftır. Bir kısmı doğu~P 
kazak, temelde acar, esasta ku
manda vermf..ye teşnedir. Bir 
klSmı da ezelden kılıbık, gönül
den mazlum, anadan doğma ku
manda almıya hazırdır. Bunlar 
birbirlermi buldularmı saadetle
rin do, um olmaz. 

Fakat çok defa aksi olur. 
Kazak erkeğe yine Kazak bir 
kadın d"[işer. Arbk seyreyleyin 
siz gümbürtüyü. Ölüm Allahın 
emri o evde dirlik, düzenlik 
olmaz. 

Arabacılar bile iki huysuz 
hayvanı bir boyunduruğa vur
mazlar. Biri huysuzsa yanına uy
sal. sakin bir eş ararlar. 

Dünyada zaten her şeyin 
ayarı vardır. Ekşinin yanında 
tatlı ister. Sıcağın yanında soğuk 
ister. iki renk bir arada olmaz. 
Sannın yanına lkivert yaraşır. 

fakat laciverdin yanına siyah 
gitmez. Hayat tezatlarla doludur. 
Çok zeki adamların oğlu bakar-

sınız aptal olur. Çok çirkin ba
balarm kızı bakarsınız ahu gibi 

güzel olur. Hakikat daima 
boyled"r. 

Ne ise lakırdı lakırdıyı açar. 
on sekiz }aşından bahsederken 
on sekiz yaş.ma ait bir macera 

aklıma geldi. M• saade eder eniz 
anlatayım, sıkılmazsınız : 

Efendim. Bu on sekiz yaşında 
insana mintarafillah delice bir 
cesaret aeliyor. Tahta saplı aktar 

- Ah bugünkü aklım o zaman 
olsaydı ı 

Demezdi. 
Ben de bugün on sekiz yqımı 

habrlarken günde elli sekiz kere 
dizimi döğerim amma.. ne çaret 

Galiba mektebin son sınıfı ... 
da idim. 

Anadolu lıisarıada otururduk. 
O zaman kaç göç vardı. Ha• 

ni şu genç. tak banımlann Tura 
modası çarpf giydikleri zamandı. 

Vapurlarda, tramvaylarda ka
dınlar, erkekler, harem, seliimlık 
halince ayn otururlardı. 

Lakin ne der iniz o zaman 
kadınları görmek için ah biletçi 
gelse de kapı açılsa içerisini bir 
görebilsek diye ciğerci bekliyen 
kediler gibi sabıl'Slzl&nır durur
dukya. Bugün kadınlar, kızlar 
hemde üryan püryan içimizde 
oturuyorlar da aldırdığıma yok! 

(Arkam var• 



Dünıa H4di&elcri 

Askere 
Çağırılan Bir 
Harbiye Nazırı 

F ran11Z Başvek\li M. Daladye 
ihtiyat yüzbaıısıdır. Hem tuar-

Zabıta rufa riayet etmİf 
,,,. 61• 1 olmak, bem de 
• • ııa efradın aivil ba-
y •pmıgor yattaki vaıiyetle-

rini bozmamak için F ran81Z or
duu, ihtiyat zabitlerini kısım kı· 
ıtm ve pek mahdut parçalar ha· 
linde ataja çağınr. Bu stajlar sak, 
fakat çok muntazamdır. Onun 
içindir ki ihtiyat zabitlerinin ordu 

Ye yeni askerlik tekniği ile ali· 
kalan kesilmemif olur. M. Dalacl-
yenia de geçenlerde staj m&dcleti 
pldiiı için uaulen milli mtldafaa 

zaf iflen ml.cl8ri7eti tUafmclaD 
kenclmne "bir clavetQame slnde-
rilmiftir. Bu clavetname, yine aau
len, zabata Ya11tuile M. Daladye-

J• teblii ettirilmek İ.tenilmİftİr. 
Zabıta, Bapekilin yuah olu 
adraine mliracaat etmif, fakat 
prmltttlr ki M. Daladye yalnız 
bapekil dejil, ayni zamanda 
milli mlidafaa DUll'ıdır. Onun 
içill teblijnamenin altına fU der
keaan yazmıt ve iade etmiftir: 

" ihtiyat :ylzbaf181 M. Daladye 
halen harbiye nezareti vuifeaiDi 
ifa ettiji cihetle ataj halinde bu
lunuyor demektir. ikinci bir 
fuzuli (J) davetnamenin te'&liği 
nrit ıarlilmemiftir. laCle olunur.,, 

• 
1 ondrada çıkan lnpçe 
&..obaeffer ıuetminin neşri-

-,,-na_A_p-ta-1-- yabna gare ~ 
nanm Vluaenitza 

lılc Derler k6yilne geçen g0n 
bir ydchnm dOfmlttllr. Vakit 
huat mevsimidir. Akulik olacakl 
Bu yıldırım ıeJmi1 Rauf Jley 
Mminde bir mtWaaaan bopaiJn 
laermam t1zeriae dltmlf Ye Ur
mu JUIDIY• bıtlı,IJMf, Y~ 
.......... ..ı.n ..... kOlllfD 
klyllller JDlllll llacllrmiye kot" 
-tl•r. Fakat mal ..Wbiain kat'ı 
mallalefetine · maraz kal ..... ar. 
Raaf Bey, oalan, ateti .ancllr
mektea menetmek lçia .. mata• 
1ea,. ileri drmlf: 

.. AIWa latecll, ,...._ benim 
........... ~ l.temaeycli 
... meseli. Ona.,. .... mU.
ilfet edemem. Vanm -hm yan
.., Wuat UZUff iMhl ,... ....... 

Kaylller ha edemı ha ıarip 
te•elddlllba• hayret ederek clln-
•lflerclir· .. 

A lman f~ eaatitiileri kufi• 
nn arumda milliyet datgu 

1'..,lann ve farla olup ol
llill madıjmı tabite . ....,.. ......... 

Awapa gazeteleri lyle yazayorlar. 
BU tetkikler bilba•• Stltgart 
taWiyat enatitadnde yapılmakta
... Ba tetkikat, muhtelif memle-
•etlercle latalaDf ayai cimtea 
lmflann 1ea ve Otlflerini plika 
almak IUl'etile 1apllmaktacLr. Bu 
-.de ı&rllmlttlr ki bir Alman 
.u..a.WrRuaab ........... 

. .... ... lt8t itibmle fark ,.._ela fiyeleıincle aynhk vardar. 
• .... da ....... ltltleriaia 
•eac11 ~ ... .... 
..... Deticeli ça1ı.,... ..... . 

Hartıç V.t SalgınGii lerınde 
~---~--- ----· 

• 
Aydınlı Ger Ali ... 

lzınir Civarının Bu Yılmaz Şakisi 
Bir Kız Sözüne '"(afasınıFeda 

Etmişti _ ~ ~ 
~'\ 

Ger AD, Wr umanıar A,dın datla
nm haraca k••mit bir pkidir. Onun 
maceralan lzmlr Ye Aydın havali
ainde, bili, aiJzdan aj'au dolqır. 
Ger Ali bir aeYI Çalurcalıclır. lami 
mahdut bir Allaya •klfaD bu im 
kabadaywnıa, burla, karilerimize 
bir maceruını naklediyoruz : 

- Kara aalpıcılar geldi • 
Bu haber ilzerine " Ger ,. 

qiretinde btlyik bir heyecan 
Hflr&aterdi. Atftt at.. derhal 
efrada haber salarak tertibat 
aldı ve kara u.lgıncılara apklar· 
dan birile haber ,6nderdi: 

- Bayununlar • 
Kara aalgmcılar, derebeylerin 

haraçlarını ve Yergilerini tophyan 
kara aurath, kal.,.q inaanlarch. 
Eski Aycba Vilayeti İkinci Saltaa 
Mahmut cleninin aon 1eaelerinde 
derebeyleıin zullm Ye tebalddlml 
albncla iaim, inim inliyorcla. 
Memlekette -JİI namma bir 
feY yoktu. ikinci Mahmut, Aychu 
Villyetiae llzlnll pçirtemi10r, 
halk, hlktmet •ertiainden tnel 
"Kara aal1111,, baraam veriyorcla. 

bdaci Mahmut, Ayclm V-ali-
Jetini tediı::m Saruhan v~ 
tinden ~fam bir mllfreze aln-

.. 

l Onlar kendi evlerinde imit 
gibi rahatça yemeklerini yediler. 
Ondan aoara ela para Ye enak 

almak için aiayı tekrar aıklfbrdılar. 
Ata valvanyordu: 
- Param yok.. Litfeclin, ke

rem edin, evlltlar ••. Diyordu. 
Ayaklannmn tozu olayım. 

Kara Salgınalar ajayı cliale
mediler Ye ilrar ile para istemek· 
te devam ettiler. Aianm verecek 
param yoktu. Binaenaleyh bir 
muhafız apnm lzerine h&cum 
etti. Elindeki çam Mpuile aia11 
fena halde d6vmi7e _ ~qlam. 

Ata, ihtiyar halile hem ai· 
lıyor, laem ele cllfandu iltimdat 
ediyordu. içerideki ı&rlltlleri 
ifiten, 8firet clelilwildarmclaa 
"Ger Ali,, , Ajanm dayak yediiiai 
aalaymca ...... çekmif-•e cler
laal içerlf e Pmilti: 

- s...r- Ura •idari. .. 
Ger AB. klkraait .Wr allaa 

ıibi eneli Kara Salpacdarm 
tlzerine ,.im... bı~ çeke-
rek Kara ~ Mtianm 
açarmUfba. ŞimcH mra iç maha· 
fada idi. 

llaWmlu da palalanm km-
laruaclaa -~ Baracla kah blrclltlpae ............ 

~ 

Aydın vilAyetiain her llUICaj'dl
da ilin ettirdi. 

* Ger Ali ilk İf olarak Boladan 
hikimet merkezini bwmJ.:ı karar 
verdi. T-vvunma arka par
malwz Aliye açb. Parmaba Ali 
Ger Alinin akıl hocası idi. Bu 
hlıa••- Wı m8clclllt 
etmesini rica etti. 

Fakat fikrini düaletemedi, bil&
kia ,adamlanndan birini Boladana 
ı&ıderdi: 

- Bolaclam buacajım, luwr
hldı olanuzL 

Ba kmu ilk.ya Bolacl•nlılar 
ı&lclll• n cnap Yermiye bile 
tenealll etmediler. 

Bolaclan ............ bir 
adamm. Klyl&JI W.C. kalyor, 
ilıtinrhjlndan enel cllayaı.p. 
birildlnDiye çahpyorda. Cer AB 
•• fulaca para ulum olclata
aaa farİanda idi. Sellre srer 
...... J•lmlnhc ..... kona-
... Yar& o -d• .... ... !erin bir aylmda ~onla-. 
UK enel kementle boialmdu 
111kalaaan 111bqı oldu. ıc.. u
manda dijv •Üıhzlır da api 
aldbete ~- O. AH Od 
...... Par..kmı ........ 

Manisa Bağcıları 
Yardım istiyorlar 

Mevsimsiz yagan yağmurlanll 
le.irile zehirli bir b4va Maniaa 
bağlanna ( Milidyo ) hutalıjı 
setircli zarar fimdiye kadar 40 .. 
50 hin lira tahmin edilmektedir· 

Alac•klwlann ilzlbıJer koruk 
halide iken koyduklar& hacizler 
arbk mUelenin 8.tnne biber tul 
oldu. 

Devletin, Bankalann, Koope
ratiflerin mat16bab birer temiData 
bajlı oldaldan için acOlipe yap
lan ve tatbiklae pek erkea b • 
lanan bu bacbler clevaln edecek 
Oluna baja amele yevmiyeai ye
rerek izimin& kurutmakta bit• 
tabi Yazpçecektir. 

Elia olan .. .u·.,. ... 
fik laeL.tnı'f-f• nuanclildratiti 
celp etmı•zi rica ederim. 

MuW. beicafarınd"u: Om r 
Va,ur Tarlfelsi1111eft f'kaye 

Şlmclip .... -~ 
.... , ............. posta 
•aparcal.p cleYlet .... .... 
........ mwcleecllmedi. 
Semeler wltaftla ıetlrlll)or ve 
.................. tabi taba.'. 
yor n ba ...Ue de acak illi 
iç ılade plımU biliJor " ._ 
•ldclet wfuacla bomlayor. Bu• 
dan batlra anlaa tk:retl..s de 
utb. Enelce Wr brpama mk
liyal 20 paraJ8 mal olarken 
timdi 3 kunta mal oha)'or. Deh
tetli ~ edİJoraz. Buaa bit. 
çare buluma. 

.ZOnguldalu Sebzeci tbun 
Y ızgat OtllbUıleri 

..,.161.4rMw• ....... itli 
yen Ye hurda haline ıelmit bulu-
nan iki kamyonet hadcliiatiabİllDİD 
bir mWi Ye ..... daha fa a 
yolca ahyor. Kapb bçb ablp e
riain fazla para bıanmak lnraıa--
daa Deri ıel• laa pJri .t.inf 
Jolca .... ........,.. feci "-'ara 
IÜepel.aldacllr • ..._lal•• ...... " ............. ,. .. 
aı.ut.a •• ,-...... 

Y osgat : Kalıraımll 

Enlinllan• Bir Ulam Patlıll 
!aünlalpolm aold. CIYr 

....... bir ..... .......... 8o .... ............. , .. , 
llilla ..... laattl ... cirllııefte~ 

ı:-.: ~ı:....-= 
d&Wnlenla kobdu 
aaldaa.r. 

dermif, Kara ul1111Cl(ann Ham
lan, bu mlfrueyi priye Çftirt
mit\L Ger qireti nrlWazcla, Kara r::=lva YeNCek ,..._ JOldu. 
Fı _.., • diaJiyec:ek kabi-
liyeth adamlar clğildi. 

Yama ... t ....., Jerde al 
balar ..... yedi iman kelleli 

...... barakb. ,_.._....,..._ ............ __ _ 

KeaclW Jalim ••..- we;lc 
cluYan ~ ,.1mpa1. •taam 
odama jlrdl. 

Atlret •i• llllelini kunınıı; 
...,.Ueainl içiyordu. 

Kara aalpcılarm içerife J)r
dijW prlince 7erinden hafifçe 
laDuldaa., yamada yer patenli: 

- Ba,..t etti. 
AtamD g:rıarmdan Buiret 

Oial. Kara luacı1ann çubuk
lannı ellerine Yerdi ve huzurdan 
pbrak atayı Kara Salgmcdar la 
,.ımz bırakb. 

l(ara aalpıcı llze bqlad1: 
-Aiam,bize neler Yerecebin? 
- On kile arpam, a6 torba 

jpcirim ..,. Ne •ereBilirim idi •• 
bk ~ tath oha.._ 

Kara lal;mcdar llzlln 
e1111na Yarmalı için acele edi
yorlardı: 

- 400 kile arpa ile 500 çuval 
incir isteriz. Bize de yol ~iı 
olarak onar albn vereeebinl.. 

- Siz ne diyonunuz, •IAt? 
Bizde o kadar 1enet ne pzer ... 
Birikmit bet ~ bile yok. .. 

- Bulaca • Sana yanm 
-t kola1Lk glaterİJoraz. Hem 
bize biraz • eCek plrar ... 

SW'- C .. KoJD!llar ile
............... eı;k ' tatlı
~ ........ il.ı ICarj' ........ ................... 

ye ayalta ,.ımz Ger Al Yardı. 
* Ger Ali, Ger afiretinia cm 

Ye za;d bir efflli idi. A,iret için
de iyi ata binen, • • 8lilAh blla
m yap bir .wf.nıa idi. Efe 
aaftllllll daha yirmi yapncla b
zanmlfb. 

O ,..a pliaceye kadar duyup 
itittiii efelik menlabeleri, onda 
bir Karotla olmak beveaial uym
chnmt~ Boa bldiae lzeriae artılr 
qiret içinde duramaytcajau an
ladı. T... tarajl toplach, Aydın 
dailanmn hlldm bir tepeaine 
pkb. Ve Aydın dailarmm lranb 
Ye .,kld pek,. Wr .. ldy.. oldu. 
Fakat o mert bir clelilwah idi. 

• Ger Ali Jalmzdı. Datlarda 
1almz olarak it l(lrmeain zorlu
tmu claba ilk UCla anla~ 
'elJclilİDe ,açll, lmnetli bir kaç 
arkadq leÇIDİye karar •ereli. 
Parmabız llkabile maruf Par
makm Arap AliJi keadme ma
aviD -eti. Ve .,...., ..ıtaaat 
blk6metlnla ....... pçiaen 
mllteplli~ aba&Je mllm Jap-
.Ula tr=n• ........... .-ta
daa bllllimaJa biü ...._ Ye .. ....... ...... ·····•· 

- _Ata ~lmda iclL Ayni oda.la 
karuıiie km ela 1atız.:: a. 
Ali. atama bnlİle Nt-
luma bireİ' lrtil almalaruu " .. 
pbrmamalanm llfleclikta IOlft 
._,. yaldafb. Fakat •taam 
km Nerp, Ger Aliyi elklcleiaberi 
tamyor ve clerin 'bir alAlra De 
batlı bulamıyordu. Oaclan ..... 
11111 keacliaiDe ............. ra 
etti.. Fakat An cevap verdi: 

- Çok seç lralchn, Nerp.. 
G~lm _.du: 
- Onu ne yapaeakun? 
- Blpnı koparacaflm. 
- Buna yapamama, Ali. •• 

Sonra una glc:eairim. 
Nerp bana o kadar tabii Ye 

uf bir clille llylemiftİ ki, billib
tiyu ba llzlerin lihrine kapddat 
Ger AB: 

- Peki NerP, dedi. Babam 
~ una bajlthyacatam. 

- Yemin eti •• 
- Senin ..... içini • Ata UJUciljı zamu ~ 

la tatula .. bir ..... ah ...... tftiıe-

-~ -... .... G. Ali, ......... ~ .... 



Dlnya Bu Sag/a 
Haftada Bir Defa Neşro

ur Ve Bütün Dünya 
attiuatını Size Getirir. GÖRDOKLERIMİZ 

DGnya Matbuabnda Çık .. 1 
Meraklı Hikiye, Yazı Ve 
Malialeleri Bulacaksınız. 

Almanya'da Neler Oluyor? Gazetelerde isimleri Ve Resimleri 
Çıksın Diye Zabıtayı 

işgal Eden Kızlar 

Mitler bir bf 118 lltirahat etmek için bir clap ~dl. Oracla 
kamp kur• p1Ç lmJar ODU karpladılar, Mllmlaclılar. 

Marl U11 imal • .,... ,,..: 
ppabhlek lfla ..... 
ppbtun llJI•...., füat .... ............. 

Bu IU'ada merkezi Amıpatla, 
kencUlerine tlhret ve İlim yap
mak. ilim ve reeiiDlerinl pzete
lerde Defİiettidnek için bazı pnç 
kızlarm garip aauller icat ettik
leri f6rDlmekteclir. Bunlardan 
numune olarak bir kaç vak'a 

. naklediyoruz. 

Fakat claia çekilmif olmak Hitler için rahat etmek demek 
defildit; Bu istirahat k8teSinde bile g6nlllk evrakı imzalıyor. Ya
mndaki ıenç kitibidir. 

Dünya Matbuatında 
Gördüklerimiz 

Hapl.,,._.n 
Çıluıugor 

Amerikada Milurl hapiahane
linde bulunan bir mahpaı iki 
.W. affedildiii halde hapialıane
clen çıkmamayı terdb ebiaiftir. 

Bu adam talbo ilülinde 92 
Japada bir ihtiyarclu:. kaydillayat 
prtile iaapse •ahkbl olmat, fa. 
at lalktmet tarafında haklnncla 
ld defa ha.a.t af ~ktıja lialde 
Tallto hapilhaneden çdmiamifbr. 
• yapa aonra dapncla daha 
IJ,I hayat ... ...,..... ..,. .. 
1ileldectir. 

J 
Bir Baçak Senı11lir 
u .... r 

Amerikada, Şikago şehrinde. 
ameli isminde on beı yqlannda 
bir ks cocuju1 bir ,an mektep
ten cl&n&nc;e uy:kuya J•bmf. Ara
dan bir buçuk 1ene ~tijl laal
de o ıh bugtln bu çocuk uyan
mamqtır. 

Doktorlar çajnlmlf, çocuk 
muayene eclilllliı, uyku hadalıjı
na tutulduğu aiala11bliqtir. Çeeok 
alt Ye ~·arta ile be.lenmek
tedlr. 

Bundan bir mllddet evvel 
BudaJ>ette zabıtuı, zengin bir 
kadmdan mektup alıyor. Kadm, 
kı11mn Mari Uly isminde bir 
kızla tamftıjını, bu kızın Şikago
da koca11m &ldnrdükten soma 
buraya kaçbifım ve btiviyetini 
~ zlııqtil VI Mae:at de
linde m8rebbiyelik etmekte oldu
ğunu itiraf ettiğini haber ver
mektedir. 

Mari Lily iamhü tqıyan lmm 
bulunduju eve iki taharri me
muru gidiyor. Kızı isticvap edi
yor ve bir az •~yorlar. Genç 
los bir Almiii udzadesinin ima 
olmp, 40 MDe evvel ailesinla 
Aaeı.ilraya Meret ettijiai, orada 
zenP. W. Amerilrala ile evıen
ditw. faW bir kavp ....
amdia koca11111 lldiirdtli&nl, ...
ra kardeşinia yardımile bir uhte 
puaport tedarik ederek Maca
rİlta•a kaçtJiua .&yl6yor. 

Fakat lmın itirafabnda biri
biriDi tv\91ıyan baza noktalar 

J tlrlilyor. a.-n fberine talıki
.._......,..,..._.iıiıliıiııli""'-ı6lıilİİİliıı..ıı....lrııiillıı.._. ........ ...__....ıi..._..._ __ .................. _.. kat derinlqtiriliyor. Nihayet an• 

lafdıyorld, \a kız Amerikaya 
aitinemif, hiç evlenmemİf ve 
adam llcl8rmeyi akJ.ndan bile 

' latilizleria me.thur TaJYare pmiai Hermea bir milyoa•Hra 
larfile bqtan bap tamir ectilmiftir. Geminin içinde yGzlerce tay
,_. vara. Tqyareler ~ ,averteye çıkarıhr ve oradan 
~. y~e, uttutu ,.,. -.. ve ua818rle anlWa in6iJir. Bu ıemi 
...,... .......... tanate .. ~- WrWir. 

letinaemiftir· 
Fakat ~ im yaıdağı lüi

yeleri pzetelere ka\Jul ettireme
tliii içia m&teeasirdir. Hikqel~ 
rinden birinde kahraman olarak 
kullanclata bir tipe yapbrchl! teY· 
leri kmcline atfetmek heveline 
bpwyor. Bu auretle ıuetelerin 
laik&yelerini alacağlm &mit e~ 
yor. ltia hakikati bundan iba-' 
rettir. ,,. 

Yme Macariatanda Roae Mel
ler ilminde malaarrirlijı eden bir 
bdua yarcbi. Bu kadm Awttarya
de hllk6met aiıorta dairesinde 
çabtmaktaclar. 

Soldaı ....., ...ıa.nn.t, .._ IWler 

... IJal ·~ .... -- •• .. .... ,. teca ..... ......... wı........, ........ llaltana .................... 
tiserincle " yapsan laakikt edebi
yat, bhrolmn Naziler ,, JUlll 
yazdı. 

Kadm ayıldıktan 10nra poliae 
IU ifadeyi veriyor: lclarelıaneye 
ıeJen lniformalı bir mazi anuzm 
&zerime h&cum etti ve beni bı
çakla yarabyarak yere aerdi ve 
kaçb. 

Zabıta faaliy,ete geçiyor. Kar
bn kadm tarafından kendi maki
nesinde yazıldığı anlaııhyor. Kız 
adatbnluıcaı iki piyea yuclapu, 
fakat ikisinin de reddedildiğini, 
kendi kendini yaralıyarak bunu 
bir bqkaaına etfettiğini ve mak
udı efkinumumiyeyi ikaz oldu
pnu itiraf ehnitfü'. Kadm bu 
hareketinden dolayı albay hapae 
mabkhı edildi. 

* Birkaç hafta evvel Belgrat'ta 

........ 41üa 11' ltlr it IHalur ...... 
........ im. ......... tuafmdu ... 

1rapn1.._ w• et.ittir· 
... baalara benzer bir .... 
oldu: 

Şeluiil bulannda d•n...ar 
eden slzel bir artimt •ardır. Atla 
Gretoriç'tir. Bir .... ba .... 
daia kaçmlchia haberi PJİ ol
maftar. Zabıta ite kanfmıt, her 
tarafa aramı1t fakat kızı bulama
mafbr. 

Bir hafta IOnra laz tiltil bap 
JUiık ve perİf8D bir halde polia 
•erkezine mheaat etmiftir. 
Genç im kaçmhp eski bir eYde 
hapaeclildijiai llylemiftir. F'akat -tahkikat ba icldiaJI teyit etme-
Jiace, im hakilrati itirafa meebar 
olmuttar. 

Km ba yalana aevkeden ae' 
........ .... .,. Wr .. balab 
m,.W temilnlw. 

lngilterede Alimler Sun'" 
Süt Yapmıya Çalışıyo la 

• 
lngiltere' ele, .at ve .atll macl- dzılde " netieelm tetkik e.W.. 

tleler laerinde tetkikat ile -.pi •ektedir. 
olan milll tetkikat alleımeaul, 1a11't 
dt yapmak için cahfmaktadir. 
Burada 40 fen adamı Hilelerden 
beri bu itle mqguldtırler. j 

Senede 20 bin lnpiz lirasına 
mal olan bu tetkikabn pyai 
111dur: 

.Sltte lltflfJCat A•dolılc •lt
replarını izale •lllN'lc. 

Siitü dah '"""1elli gapmalc. 
ineklere tgl: ...ıt •imale ipn 

en çoi ~ ,,tl.irm•lidir? 

Bir lne1tt11n alınacak •iiliin 
ciulnl; rnelden ona verilecek 
1111• il• lagln mümkün mildlJr? 

Bu heyetin yapbğı tetkikat 
ı&t meselesinde birçok yeni ha· 
kikatler meyd'ana çıkarm&fbr. 

Meseli azami itina .ile en iyi 
yerde yetiftirilen \'e en iyi 11da 
ile bellenen iaeklerden alınan 
.alt ~tçe apiJ oluyor. 

Bu mllesseaede huauat kafea
ı. içindo yQzlerce f.., vardır. 
Bu far~eıe

1 ••teJif • * ve-

Fareleria ........ yahu 
lltle yapblmalita, diğer buı-
larma hatb julalar ela vedlmek
tedir. Bu auretle dtGn ıaclaclaki 
meYld Ye ehemmiyetini &içmeye 
çahpaaktachrlar. 

İneklerin ,..... kata nilbetle 
daha iyi alt verdikleri. ....... 
mlfllr. Mle•eM bunun da hal 
1ebebiai ~chr. ıc. ... 
ineklere hURli bazı pdalar ver-
mek llllia pltlii aalaplmlfbı'. 
Ba 11da veriline, inek yum ver
diii ı1lt pa mllkemmel alt ver
mektedir. 

H6llaa miiealeae süt meaeleai 
etrafmcla ıenit tetkikat yapmak• 
tadır. Bu tetkikat neticesinde 
llltlll hayvanlara verilen Zahire, 
alınacak atitiin elllli, kıymeti, Ye 

miktarı tesbit edilecek, dt mik· 
roptaD temizlenecek ve W. ..
nuile fenni pd)an havi bir süt 
elie etmek imk•n• t.emhı oı._. 

caldlr • 



Bir Barem Alasın111 Bltıraları 
KKNDI LİSANINDAN 

~--.. Tefrika No. 4· Ya•n: Sıtat Derviı 4111--• 
Bu Akşam ikinci Kadın Efen dinin Dai-
relerinde Bir Eğlence Tertip Edilmişti 

Murat Efendjain dudakların

daki acı ft ......... ıi tebessüm 
baki idi. S-.... danrlara, iki 
mumla adeti bnmhk giriineo 
'odama w ~aine. en aoara da 
rop dlp..mn- eskimit kolla· 
nna ~ we ~ ağar ağır 
paşaya ~iıerelc 

- 5-,a plaanede hiç bir teYe 
ihtiyaam yokturt Dip .auısedi. 
Biradenme beni bu bdar çok 
d- iadiiğii 0 

• L ı• • • t uş IÇlll ..,.. •• mınne -
tar ft müteıdı•ir olduğumu söy
leyiaizl Miiaterila olsun, siz de 
gözleriaide Wr bre daha pr. 
dünliz ki baıada p)el iyi --
faza ediliJon--. Çaraiaaclan da
pn 9bbP1weldipa imkiamdır. 

Baza plerim oluyor ld fU gör
düğünni koltuktan bile kalkmı
yorum. Beyhude endişe etmesin! ..• 

p ... ile Ai• Elendi ha ...... 
lar. Kimseein _. çııc-,ordu. 

Murat FJendi yeriadea kalk
mak ister gibi bir hareket yapa
rak: 

- Maalesef sizi daha fazla 
y da ahkoyatDIJK1lğım, dedi. 
Birm enel Zatişahanenin miiste

rila •- Jmmmr. Biracleaiaia 
gideriadea aperim. 

Om .U.b,_ak ocla•mdaa 
çakbk. .. 

Çuağandan çıkarken kapının 
&lande ve saraJlD civanndaki 
nöhetçilerin fulalaşnnş olduğunu 
giııd&k. 

S.ayı lalmarw mu.asalat 
ediace, mabep bp-da yaftl' 
•.. Pap ile lmlarağw hiribir
leailNlı:• a,nfdal.. Bea ele badi 
daireme çekilmip hazırlwba 
Ağ.fendi ı... ba,i'e Lir ipret 
ederek keadiıliai takip etmeldiji 
mi anlatb. Koridonm Wr ...... 
llİll4e te<rakhf ~ w 7aft1 bir 
..le: 

- Ha,rettin Ap. dedi. Al-
lahın ve Muhammedin namına 
• Kur•amn lizerine ) eain et 1li 
........... .W.ppyleri 
tamamile unutacaksm ve bir da· 
•• onlardan hiçbir yerde ve biç 
bir fwsatta balmetmiyeeebiıi. 

- Yemin ederim efeadim. 
- Hayw beaim myledijim 

sihi- Bu tekilde Allahan Peygam
berin ismine Kar' anı azinaii§şan 
ilfine yemia ederim ki vallahi, 
biDihi derimki, ben bu a]qam 
~ğüm, işittiğim fey)erİ bir 
daha ... 

0-. 96}1edilderi• .. _... 
rede dev- ettim: 

- Kim ı:,e ~ prde Ye 

.... fınatta .a,iemiyeceiia. ................... ,. 

..... ,_ terkettijimi laatuimm
, ..... Beai ha pce ara71 hü
mapnda ~ardüjtlnB biri iddia 
edecek olursa tamamlle yam1· 
maktadır. Hatta buna iddia eden 
Jnel' pqa le muhterem lmrlara· 
i- dalü olsalar bile yanılmak· 
tadlriar. Kızlaratuı rlizllme bak
b ve ben yeminimi bitirdiğim 

zamaa c• et ima: 
- Haydi Hayreddin Aia çe

kilebilirsiniz dedi. 
Ve ben koridorlardan salon

larda .geçerek keadi daireme 
ptim. 

-3-
Odama gelince fesimi ve 

stambolinimi çıkardım. YthUmD 
aaziimti tojıık su ile yıbchm. 
Harem claire8İne gitmedea enet 
biraz düzelmek istiyordum. 

Kalfanın yanma sıitmek için 
koridorlarda seçerken .. lleda 
işitilmiyordu. EpİJce aeç olmah 
idi. Teudiif ettiiim pnç bir 
ağa b-= 

• Ba ...... ejleati geri 
kaldl. .,. mmlclandı. Kaclm 
efendWn dairelerinde olacak 
olma da•ettea 80ll dakikada ar
fmnar edileli. Bir g&.aiz bl
falana c:arİJelerİll .......... ~ 
giincllr ae bliytık bir • •·ti• 
b-~. 

Kapa JOldata- .. .we.i 
bana aaubaat oldui- ba et
lenceyi babrlatb. 

Bu akpm ikinci kaclm efen
dinin dairelerinde bir eğlence 
tertip edamişti. BütllD aaray ba 
eğlence,e daYetli idiler. Kadın 
efendiler, aultanlar, ıehzadeler, 
gözdeler, LuinedarJar, bütiba ca
riyeler haftalardaoberi bu gece,i 
bf'Jdiyorlarda. 

Halbald hu alqamki laidi.e
dea _.. tabiatile ba eğknce 
teehlım etmişti. Böyle eğlence
lerden haşka meşpliyetleri olmı
yan saray kadınlan pek me,_.. 
tular. .. 

YaYqça Melekper kalfanın 
odasma girdim. KızlarağasıDJD 
bana ettirdiği yeminden soma 
kaJfama nerede kaldığımı naSll 
izah edecektim? 

Odaya girdiğim zaman Me
lekpe-r kalfa minderde ohırmq 
genç bir cariye ile konUfınakta 
idi. Beni görünce katlanm çatb. 
Bir aual .amıaaına meydaa bı
.ı.alana dan hemen: 

- Hamedar uata meşgul ol-

~---••p. ...... - .. 
ALEMDAR 

Siııe1111UınJa 
A zu ve talebi umumi tizerine 
lııtaubul'da ııon defı& olarak· 

BABIM 
BENi ALDATIRSA 

fıhm 

DılrıılbPdayi &rlİtttlni !arafıuıitın 

o~natım1ş 1 u kçe • ·s4i ve tın& ii 
011e...tı g<>.-terilın~ku-dır 

Matin ler: 2,30 • S l'ece 9,4S 

~------· (7b'.i2) --

duklanndan 1cendi!erini göreme
dU. elendim. 

Dedim. ihtiyar kalfa u,retle 
yüzüme baktı. Mnllakbk ffBnlrAr 
dairesinde olanları o da biliyorda 
fakat herhalde benim lazlania
sile beraber Çııaja. sarayma 
kadar gittiğimden haberi yokta• 
Bunun için, bu kadar uma mlcl
det işi!Din bqma avdet el:miye
rek, ... artalarda dolqtıpma 
mebebini öpemek iatiyorda. Seıt 
bir 8e8le: 

- Nedea ba kadar ~ bl
clmız? Dedi. 

Ona cevap vermiyor, ve önüme 
bakıyordum. KaHam çok hiddetli 
gar6nüyordu. Acaba bu hiddeti 
sahimi idi, yoba nıaLausmu böyle 
glılaüyorda? OlanJan bilmİf bile 
olsa, haberi olma!!llf gibi dav• 
ranmw Jizımch. Hiç flphesizki 
buaua içia beni sdattmyorda. 

- Bukadar zaman nerede 
kaldınız? diye wcha. idrek bir 
aeaie: 

- Odamda idim efendim. 
dedim. Bir lahza Utir.bat edeyim 
derken Dyuya kalmlŞUDf Kal0 =izi 
af buyurunuz kalfaağıml 

Ba s6zlerimle kalfamı gerçek
ten hiddetlendinnit oldum Adeta 
yerinden aç.rayarak: ' 

- Hayrettin ağa, dedi. Bili
yor muaunm bir kale için Yazife-
8iae ehemmiyet vermemek ne 
demektir? 

Baıımı büshütüıı yere eimif
tim. Ellerim göpam üzerinde, hiç 
aea çıkarmı7or, aefea bile almak
tan korkuyordum. Bu sükütum ama 
btiabütün camm sıkllll§b. Genç 
cmiyeye d&nerelı dişleri ar&!llD

dan fı•ldadı: 
(Ana.. .... , 

Şwimi&de zörühnem.if 
bir mu•affakiyetle 

GON 
DOGABKEN 
Tamamen TÜRKÇl 
•öx!ü muauam p)aesere 

devam ediyor 1 
i7tı"91) 

•• 
Taluim'de ( TURK SiNEMASINDA).:A~ 

REX INGAAM'ın milyonlar arfiAe ~ ptinlji 
1''tdD8 zı:a& ,,ozhi hıa.a 

ZEVNSBİN· G0NAHI 
(SAROUD) 

•••affaldyetle giisterdmektetlir. 
PIERRE BA TCHEFF-ROSİTA GARCİA-COLETTE DARFEUJL 
lıiveten: iT ALYA MANZARAL ARı ve FATTY'nin 2 kısımlık 

'ı komıği (7697) ~, 

6t ____ _. 28 Eytiil Peqembe alq.am odan itibaren ..-----.~ 

TÜRK SiNEMASINDA 
EDWARD ROBIN:;ON ve ZlTA JOHANN 

tarahndan temsil edilen dütıyanın en heyecanh deniz filmi: 

DllliB PENÇE (Fransızca sözlii) 
YWerce Jdtillİn uyaltanm telalike,e wak deah: caa.waıtarile botuprak 

~evirdikleri eörilmemlt aabneler. 
118Yeten 1 "'DB--n-ı• lnllter1erl • V81"fele • Rhtl tllmlert 

~ ................................. ~----

Yanın Milyon Halkın Gördüğü Yer 
- ·-----

lzmir Her Sene Panayır 
Yapacak! 

• 
Gelecek Seneki Serginin Beynelmilel 

Mahiyet Almasına Çalışılıyor 

İzmir, (Hususi) - Geç kalın- ı 
11111 bir tuanann ... & ... olan 
dolmz e,lül paaJlfl, memleketi
mizde bir baçak .., içeniacle 
........... •irim olan ...... 
l'İll • İJİIİllİ tetldl ediyor. 

40080 lletre ...abbalık plÜf 
bir ala.,a ....,_ ,....,.., maa• 
lemef 6tedeaheri paafll'larda , .. 
pılmua ı:arad ola tmif .. 
lamn••n ilatma eblliJOI'. 8aaa 
aebep. paaayına pek acele ola
rak IMmrlamnua mecburiyetidir. 

PmJll', istih..ı menimbade 
açılmıf bulunmasına rağmen her 
g6n binlerce kitinin ziyaretine 
mulaar oluyor. Panayır komite
sinin ziyaretçilerin adedi baklanda 
tuttuğu istatistikte rakam tudur: 

- 177,316 ... 
On ... paD&Jll'I 177 bJıı kiti 

ziyaret el\iliDe .... ., ..... 
kadar ziyaretçi adedinin yarım 
milyonu apnası pek malateaelclir. 
Glbıdlizlhı panayır sabasmda oka· 
dar kalabahk 16rillmtlyor. Gece
leri bilhaHa aaat sekizdea ihı,... 
rea puaaJll" uhamna halk alam 
bqhyor, ha ftZİJel dert bet ... t 
bili fasıla denm ediyor. 

Pmyır 7erinde gllzel bS ga
zino, m&teaddit ejlence ft oyan 
7erieri nırdlr. Pan&JÜ'e girmlel' 
içeride blehehlda bir. iki ...... 
geçirebili1or; bilbusa yerli malla· 
naı tefbir edea mlleueeler rat
belıa ••Üar oluyor. 

Bumla _.&bert .... ,... itti
rak -'='• iça bu .. fazla bir 
menfaat umanlar yoktur. Ç8nldl ls-
miria b-ar=a denlli elu at
im, ey181 ve tep iaienel a,tarmda 
Jaalk sarfetaektm ziyade .... 
tirmeyi düfDnDr. Bu itibarla ifler 
biru keaat 2ider. 

S.6id• ,,,. ilci latıicı 

l.tanbuldan panayire iftirak 
.._ •~ ı.ıdan 
qlerden memnuDiyetslzJilde bahse-
diJ•lor. Onlar ihtiyar ettikleri 
......... Çlbramıyacaldarmdaa 
_...ediyorlar. 

Halbuki panayiria bir mana• 
ve faydua ela kazanmakta ziya• 
de. temi edilen mle11e1=;n 
reldlm eclllmuidir. Yarım m11Joa 
ıiyaretçiye tethir edilen mal
lar, billhara iJi mtlfteri b.W.k 
IPb1 baza meufaatiar temia 

edebilir. ·-·· birlikte ....,. 
.... , ...... ~ .. Ye .., ... 

.......... temia edea ml11111 .. ........... .. 
Dolam Eylll paayirl ._ 

aene tekrar edilecektir. Ancak 
...... .. •• w pMayirüa ... ,..... 

milel bir mahiyet ta11••• lçla 
fimdiden tqebbiiuta ıirilUecek 
•e lıamhklar yapalacakbr. 

İstanbulda ltalyan İzcileri 

~- 308 kiiillk bir ltaıya iırd kafilesi ıeldi. miufirlerl
.- karaya çabr ç.kmaz Cnnhuri,et ibideaiae giderek bir çel•k 
koydular. IODrA ~ ı&-iJe tleiS Jederiai t..Uler. lerı 
mwis mlaafirleri takalm meydaaaaq g&atenaekteclir. . 



-
ITTIBAT ve TIBAB.Ki 

- Her luıkkı rnah/uzdur. - Na•ıl dof dıı ? .. 

Na•ıl Yaıadı ? .• 

Na•ı l Ôltln? •. 

"Acaba Abdülhamit Hal' edilerek Reşat 
Efendi Mi Tahta Çıkarılacaktı ?,, 

Buna binaen Fırka Kumandam 1 1 
Cevat Paşa, Erkamharbiye Reisi 
Remz.i Beyi Kolordu Kuman
danı Mahmut Muhtar Paşaya 

1 
gündermiş, Kumandanın bu hu
sustaki rey ve emrini almıya 
memur etmişti. Modada, Mah
mut Muhtar Paşanın konağında 
cereyan eden müzakerede, Arap 
ve Arnavut taburlarının tedi 

ler; bu vaziyeti bir türlü hazme
demediler: 

- Cemiyet, Selfmikten getirt
tiği askerlere evveli Taşkışlada 
birçok masum arkadaşlannm ka
nını döktürdü. Ş:mdi de yine o 
askerlerle, nefsi şahaneye mahsus 
olan taburların silahlarını toplattı. 
böyle böyle zatışabaneye sadık 
olan ikinci fırkanın efradını or
tan&n kaldıracaklar; bu suretle 
müdafaadan mahnım olan hünkarı 
hal, ederek Reşat Efendiyi tahta 

bine karar verildi. Fakat, 
bu defa bu tedip ışıne, 
avcı taburları kanşhrılmıyacak; 
zabitanının ekserisi genç, mek
tepli ve cemiyete mensup olan 
birinci fırkanın Plevne tabum ile 

• diğer bir iki tabur bu işi başa• 
racakb. Bu taburlara derhal emir 
verildi. Fakat Mahmut Muhtar 
Paşa, taburların hazırlanıp ta 
Yıldıza hareketinden evvel Yıl-

dıza geldi. Refakatine fırka ku
mandanı Cevat Paşayı, alay ku
nıandanlanndan miralay Şevki [1] 
miralay Naci [2], Erkanı harbiye 
Reisi Remzi Beylerle yaverlerini 
•e maiyet z.abitJerini alarak tak
riben on kişiden mürekkep bir lie-

• yetle, -Arap ve Arnavut tabur
ları kışlalannın karşısında bulu
nan- Türk taburlarının kovuşlarma 
girdi. Bu esnada, Türk taburları, 
talime gitmişlerdi. 

Arap ve Arnavut taburlan 
efrat ve zabitanı, bu heyetin 
geldiğini görür görmez, kendi 
ılleyhlerinde bir hareket vukua 
ıeleceğini anlamışlar; ve Arap 
taburları: 

- Silah başmal.. 
Borusu çaldırarak kışlalarından 

dlfUı fırlamışlar. Heyetin bulun
duğu kışla karşısında silah çat
nuflardı ... Vaziyet o anda saraya 
•kaetmişti. Sarayın harem ağalan, 
6tedenberi Arap taburlarını be
llims~işlerdi. Arnavut tüfekçi
lerin çoğu da, Arnavut taburlan 
efradının yabancıları değildi. 

Buna binaen gerek baremağa
la.n ve gerek tüfekçiler, saraya 
gidip gclıyorlar ve silah çablan
llın etrafında dolaşarak isyana 
ha%ırlanan efrat ile telaşlı telaşlı 
konuşuyorlardı.. Bu hareket, ora
da bulunan heyeti şüphelendirdi. 
Sarayla bu taburlarm arasındaki 
irtibatı kesmek için merkez ku
lnandam kaymakam Şükrü Beye 
emir verildi. Demir kapılar ka
Pattınldı. Arap efradı teskin ct
tnek maksadile de nasihat veril
lbiye başlanıldı. 

Orada Arnavut taburları ef
tadı da henüz mütereddit bulunu
Yor; gayrimuntazam bir halde, 
lrışlalarınm kapıları önlinde duru
)orlardı. 

Çünkü bunların aralarında, ce
lrıiyete mensup olan ve bütün 
~navutlar arasında nüfuz sahibi 

ulunan miralay Şahap ve yüzba
tı Recep Beyler gibi Arnavut 
6rnera ve zabitler, kendilerine 
lrıensup efradı zaptetmiye, vazi
)etteki veba metin önüne geçmiye 
Çalışıyorlardı. 
. Merke7. Kumandanı Şükrü Be

}ın arap efradına verdiği nasihat 

il) :--evki Pnşu. 
~ {2] l;iımdi lkbelibneket eb'usu 
"ti l'aş11. 

324 •en esinin erkanı lıarp 6ln başuı 
Cemal Beg {Oturan zat, Seltinik 

maarif müdürü Abdullah Bey J 
kar etmiyor; bilakis şımardıkça 
şımaran efrnclın, heyete karşı hü
cum vaziyetine geçerek büyük 
bir facıaya sebebiyet verecekleri 
hissediliyordu. Askerliğin şerafine 
vurulan bu darbeden pek acı bir 
teessür duyan kumandanlarla 
ümera ve zabitanın çehreleri o 
anda bembeyaı kesilmişti. 

İşte, tam o sırada Yıldıı.ın 
cenup sırtlarından küçük bir yü
rüyüş kolu görünc!ü. Bu, üçüncü 
avcu taburunun bir bölüğii idi. 
Artık, heme bahasına olursa oJ-
sun şu anda asilere bir tedip 
dersi vermeyi bir anda kararlaş
tıran kumandanlar, bu bölükten 
istifade etmek istediler. Daha 
beş on gün evvel bu bölüğün 
mensup olduğu tabura kumanda 
eden Remzi Beyi böliiğe gön
derdiler. 

Remzi Bey, bölüğe koştu. 
Nereye gittiklerini sordu. Orta
köy deresine endaht talimine git
tiklerini söylediler ve yanlarında 
kafi derecede cephane olduğunu 
da ilave ettiler... Remı.i B., bölü
ğün başına geçti. Kendilerinden 
beklenen hizmeti söyledi. Efradı 
derhal ava çıkardı. Yere yatırdı. 
Sıçrata sıçrata Arap taburlarının 
karşısına dayadı... Kumandanlar, 
erkanıharp yüzbaşısı Şamh Ab
dülhamit Beyi Arap efrada yol
ladılar. Eğer b~ dakika zarfında 
silahlarım teslim etmiyecek olur
larsa, ateşe tutulacaklarına dair 
ıon bir tebliğde bulundular ... 
Arap efrat, yüz metre uzakta, 
kendilerine çevrilen mavzer nam
lularını görür görmez vaziyetin 
artık şaka ve şımanklık 
götürmiyeceğini anladılar. Teslim 
olmak mecburiyeti karşısında 

kaldılar. Silahlan ellerinden alı

narak hepsi de Taşkışlaya sevko
lundular ... V&z.iyeti müsait gören 
kumandanlar, bu fırsatı kaçırma

dılar. Ertesi sabah dördüncü avcı 
taburile Arnavutların kışlalarını 
da kuşattılar. Şahap ve Recep 
Beylerin de yardımlarile Arnavut
ların da silahlarını topladılar on
lan da memleketlerine sevkedil

rnek üzere Taşkışlaya yolladılar. 

Bu hadise saray üz.erinde 
mühim bir tesir husule getirmişti. 
Bir gün olup ta Abdülhamidin 
kısa bir irade ile yine meşrutiyeti 
ilga edivereceğini daha hala ümit 
eden, ve bu suretle de sarsılan 
mevkilerini elde etmeyi beldiyen-

• 

çıkaracaklar. 
Diye propagandaya başladılar. 

Abdülhamit, esasen avcı tabur
larının vaziyetinden şüpheliydi. Bu 
şüpheyi uyandıran da şu hidise 
idi: Yukanda yazdığımız Arap, 
Arnavut taburları meselesinin 
zuhurundan bir müddet evvel, 
Abdülhamit avcı taburlarını gör
mek istemiş, bir cuma günü 
selamlığa gelmelerini irade 
etmişti. 

(Arkası var) 
• Açık Muhabere: 

Zıya Buleı Bt!yt·fenJ ) e - Salı gü
nü saat ikıden üçe kadar matbaadn
yım teşrıfınız' bı•klniın e t•odim. 

z. ş 
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l"tanbulun Eski 
Bir Derdi Açıldı 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 

buna imkan olmadığını söyleyin
ce, Rız.a birdenbire bıçağını çe
kerek, kesedann üzerine saldırmıt 
ve zavallıyı vücudunun dört muh
telif yerinden ağır surette yara• 
lamıştır. Katil kaçarken yakalan
mış, kesedar Ahmet Efendi de 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Rüstem Efendi Öldü 
Zafranbolulu Mehmet isminde 

birisi, evvelki gün Küçükpazarda 
ev kirasını isteyen ev sahibi Rizeli 
Osman Efendi ile oğlu Rüstemi 
bıçakla muhtelif yerlerinden yara
lamıştı. 

Rüstem Efendi aldığı yaraların 
tesirile dün Cerrahpaşa hastane
sinde ölmüştür. Osman Efendinin 
de bayatı tehlikelidir. 

Katil Mehmet dün Adliyeye 
teslim edilmiştir. 
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Gelen evrak eri verilmez. 

hanlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara ( 6) kuru luk 

pul ilavesi lazımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kurııştur. ····---·· 
Gazetemizde çıkan resim ve ~ azılnrıo 

bütuo haklan mahfuz ve 
gazetemizi" cittır. 

Spor Hareketleri ==~ 
Balkan Oyunların;Gidecek Atletlere: 

Atletizm federasyonundan: 

Balkan Oyunlarına iştirak et
mek veya ihtiyat olmak üzere 
seçilmiş atletlerden aşağıda isim
leri yazılı olanlar bu pazartesi 
günü (25 Eylül) Romanyanın Da
cia vapurile hareket edecekler
dir. O gün eşyalarile birlikte saat 
onda Galata yolcu salonunda bu
lunmaları tebliğ olunur. 

Sem~~' Mehmet Alı, Haydar, 
Cihat, Omer Besim, Küçük Be
sim, Ziya, Tevfik, Raif, Hakkı, 
Şevki, Mehmet, Papadopulos, 
Selim, Karakaş, Füruzan,i Hilmi 
Beyler. 

Merkezi Umumi 
İçtimalarını Bitirdi 

İstanbul, 23 (A.A.) - İdman cemi
yetleri umumi merkezi, Erzurum meb'
usu Aziz Beyin n~ aseti nltındaki içti-

malanna bugün de devam etmiştir. Mer· 
kezi umumi rei!li Aziz Bey, içtimalann 
maksat ve hedefı hakkında Anadolu 
Ajansın şu beyanatta bulunmuşlardır: 

" - Ruznamemizin aua hatları 
kongreye ve biiyük bayrama hazırlık 
mesclelerj teşkıl etmiştir. Kongrenin 25 
Tt>şrinievvelde Ankanıda toplanması 
tekarrür etmiştir. Rongre müzı .. keratı
nın 28 Teşrinievvel öğleden evvel bite
ceğini tahmin edı)oruz. Kongre azaları 
ve 400 kndar Fporcu ba,>rauı merasi
mine ve re mıgeı;ıde i,.tirak edecek
]ı>rdir. 

Bu eueki koı hrrede te~kilat nizam
namesi haeeatan federasyonlara taalluk 
eden kısmında o,;e aleJUmum e ns ni· 
z.amnamelerinde mühim tadılit yapıl
ması mümkün olacngını zannediyoruz. 
L5tenil<·n tadiliit lii) ilıasını f ederas.} on
lar ve Anknrnrlaki mt•rkı zt büro 20 
'J't>şrinievvelde toplrltıma ı düşiiniilen 

umumi merkezde miiZRkere olunmak 
üzere hazırlıyacaklardır. Bu tadilfıttnn 
istihdnf edilen g lYC f t•dernR)i onh rın 
hassaten müsabııka işlcrınd~ 'c anha 
faaliyetlerinde ihti nsln.rına taalluk eden 
me eleler üzerinde mümkün olduğu 
kadar tam ve kat'i ıselahiyetlerc malik 
olmalarını tcmiu olduf,ru gibi spor teş• 
kilatının her 1 adem~ inde dı ıı)lirıi ve 
faaliyeti ve yurdu koruma i~leri-
nin biderdcn istcdig )'iiksek 
ruh ve beden k bili t!tlerinin 

mutlnka i tilısaJ edıloıi, o'mas ı r. Anka· 
radn denizcilik bari~ 'J ür · birincilik 
müeabokalan miUi bıı) ı • ..ı l uı evvel ve 
bayram günlerindı> yapıle.cıık Ankaraya 
civar mmt&kalaıdtllı müteş~kk 1 lıir grn-

-
1 

pun mü nbukalnrı da Aııkaredtt ~apı• 
Jaenktır. Spor<'ular re mİgf~· ltt! spor 
mar .. ıuı <·ıtı,ııruruk geçecek! rdır. 

Tııın ;;por(~ıı talimatnanıe11i ""il bir 
tt>tkıkteıı gu; rilıniştir. Ya kındu her 
tarllfn ~oııderılı•cek ve spor ulanıuızın 
be~ nt'\'J grup Rpordan imtehanlan 
eçılmı olucnktır. 

İhute)eri ve dı~rer masrnflnrı kendi
lennr- ait olmak üzere bütun .. porculn
rın \.•ıkaraya gelmP i ır111 ııııııtaka1aru 
eJciJı 'Pt \'erilmışur. 

Sarı-Kıı~mızı Kulüp 
Teşekkül Edemiye

cek Mi? 
idman l 'ewİ) etlen ittifakı mcrk,.,zi 

umumi rei ı Erzurum Meb'u u AııL 
ve Beyazıt .Mcb 'u u Halıt Jleylcrle 
futbol f ederns"oım rei i Hamdi Emio 
Bey Gnlntaım~) kulübünü zİ) nret ve 
tefti etmişlerdir. 

Jfolüı> reisi .Alı Haydar n .. ) kulü· 
buu bu .. ına geçtikleri buhranlı günler• 
den bugüne kadar karşıla tıklan mü .. -
kiil vaziyetlerle na'iıl çarpıştıklanw. 
bilhnıı a futbol ~ubesi üzerinde görii a 
zaafı İngilt.creden bir ruıtretör gel .. 
rek nnsıl düultmcğo muvaffak ole 
lanm, atletizm ve deuiz sporlanııda 
bu sene büyük bir muvaffakıyet ka. 
zaodıklannı anlatmış bozulan disiplinin 
ne suretle iade t~dıldiğini de izah et
mi,. tir. 

Ali Baydar Bey Lundan başka 
fuzuli " arı ~ kırmm,, ismi altında. bir 
teş kkül yapmak isteyen eski Galata,. 
eıım; lılarm re oıi müsaade alumadık
lnrıuı da anlatmıstır. 

Hci beyler Ah Haydar Beyi ham• 
retle tebrik ve tnkdir ederek, esa <.>n 
bö;lc rnlataRnrayı ikiye nyınnıya ma .. 
tuf h<'r han~i bir teşebbiise tcekiliitın 
a la mü nade etmiyeoeğini, gerek teı
kiliıım rn gerek sPor işlerini himaye 
ed<'n C. H. F. emın bu gibi ayrılıklara 
kat'ıyen mü ait bulmıyacnğıoı öyl~ 

mişlPrdır. 
Hundan b~ka, heyet. G lntwmray· 

dan n~ ı ılnn!nnn " Snn - Kımıı ı , smi 
altu •la her hnngı bir kulübuu t kku· 
Hine mü aade t dilemiyeceğıuı, mır.uru 

lınki ırı ıı doldurmadan do. ba ka bir 
isım ı tında teşkilata alınmıyıu~nklınnı 
bildinnı terdir. 

Bu uretl "Sarı - Kırmm,, i mi 
altında toplnnon birkımm Gnlata r ylı 
gençln, dnhn bir müddcL içiıı, çıkta 
kalını,., <Jlacaklardır. Bu sureti 'J'urki
yc ldın ın emiyetleri ittifakı amnn· 
me inin gö terdığı şekilde a• uk hır 
SP.nt>d ıı ziyad<' lıı ıamao sonra, bn~· 
k~ ııı il'!im altı ıla • p ..., lııle r kJ,..,dir. 

Avdet Etti 
--~-· 

( Baştarafı 1 inci ıayfada ) 

da yer almış görmek üzüntüsü his
sedilmelttedir. .. 

Sofya, 24 (Hususi) - B~vekil 
Paşa ile Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü, Halk Fırkası Umumi Ka
tibi Recep Be) ler ve refakatle
rinde bulunan zevat ht susi tren 
ile Sof) adan hareket ettiler ve 
istasyonda hi.ikfımet erkanı ile 
Kıra) ve Kıraliçe namına seliim
landılar. Bu seyahatte heyetimize 
Bulgar Başvekili ile zevcesi de 
refakat etmektedir. 

Heyetimiz. Kornovadan doğru-
ca Varnaya gidecek, oradan 
Yavuz urhlımızla lstanbula dö
necektir. 

Sofya, 23 (Hususi) - Başvekil 
Paşanın ve Hariciye Vekilinin 
refikalan lstanbula tren ile ha
reket ettiler. 

Bulgar Kıralının Hediyeleri 
Sofya, 33 ( A. A.) - Bulgar 

kıralı Hz. hareketleri sırasındn 
ismet Paşa Hz. ne kendi imz.n
larile bir fotoğrafilerini, Kıraliçe 
Hz. de ismet Paşanın refikalnn 
Hanımefendiye fotoğrafilerini ibda 
etmişlerdir. Kıral Tevfik Rüştü 
Beye bir sigara tabakası, keri• 
meJeri Hanımefendiye bir pan-

dantif hediye etmiştir. Kır liçe 
de Tevfik Rü!'ltü Beyin refika ve 
kerimeleri Hanımefendilere fotoğ
rafi:erini hediye etmişlerdir. Sa
bık vekillerden C. H. F. Umumi 
Katibi Recep Beyefendi ile refi
kasına 'e meb'us Ali Beye de 
k~za fotoğrafiler ihda edilmiştir. 

Yavuz Varnada 
1ı;:met Paşa Hazretlerile, refa· 

katlerindeki ı.evab almak üzere 
Yavuz. zırhlısı dün saat dört bu
çukta Vama)a gitmistir. Bozö
ylik Salih, Ga~iantep meb'usu 
Kılıç Ali, Üniversite Emini Neş'et 
Ömer Beylerle diğer baı.ı zevat 
paşayı \lamada karşılayacaklardır. 
Yavuzun rcfakatında iki muhri
bimiz vardır. Filomuz bu sabah 
lim'lnımıı.da bulunacaktır. 
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Kara Cehennem 
- - # 

Her Hakkı Mahfuzdur 

~-.. z. Ş. Tefrika No. 29 ~-

-Bre Edepsiz, Teslim Ol! 
-----· 

Ha şehbazlarım, ha benim aslanlarım!. 
Gebertin şu kudurmuş köpeği!. ----· 

Esma sultan, Hüsnümelekle 
beraber, büyük cumbaya yerleş
mişler, arbk korkusuzca sokağa 
bakıyorlardı. Esma sultan, Hüsnü· 
meleğin kolundan çekerek mml· 
dandı: 

- Görüyor musun? Ne inatçı 
şey... O kaçmadı. 

Hüsnümelek te hayretler içinde 
kalarak cevap verdi: 

- Hayır, kaçmadı. Bakınız •. 
Arkasını duvara dayadı. Galiba, 
gelenlere karşı koymıya hazırlandı. 

Topçular, dirseklerini böğür
lerine dayamışlar, yumruklarını 

sıkmışlar; jimnastik adımla koşa 
koşa geliyorlar, korkunç nara
larla ortalığı velveleye veriyor
lardı.. Sarayın önünde o sarışın 
delikanlıdan başka, hiç kimse 
kalmamıştı. O da; iki ellerini 
kalçalarına, arkasını da sara
yın harem dairesinin duvarına 

dayamış, büyük bir pervasızlıkla 
gelenlere meydan okuyan bir hal 
almıştı. 

En önde bulunan topçu zabiti 
birdenbire bu delikanlının üstüne 
atılarak: 

- Bire edepsiz.. Teslim ol... 
t- Diye bağırdı. Fakat, son sözü 
ağzında kaldı. Avurduna yediği 
ıiddetli bir tokatla yere yuvar
landı... O zaman, birdenbire pa
laların parlak demirleri parladı. 
Delikanlının etrafını, topçular aldı. 

Esma Sultan, büyük bir heye
cana kapılmıştı. Vücudlinü çelik 
gibi geren sarışın genç, elindeki 
eğri kıltcını sağa sola sallıyor, 
demirlerin biribirine çarpmaısın
dan hasıl olan şakırtılar etrafa 
korku ve dehşet saçıyordu .•• 
Aşağıdaki milbareze kızıftıkça, 
Esma Sultanm da helecan ve 
asabiyeti artıyor; Hüsnümelek 
ellerini, koparacak gibi sıkıyordu. 

Delikanlı arkasını duvardan 
ayırmıyor; mütemadiyen kıcmı 
etrafa savurarak kendini mü
dafaa ediyordu. Yere yuvar
lanan topçu zabiti, kendini 
toplamış ayağa kalkmıştı. Şimdi, 
bütün kuvvetile: 

- Seni asılacak domuz oğlu 
domuz seni.. hele dur .. şimdi ben 
seninle kozumu pay ederim ... 
Hadi yoldaşlarım.. hadi benim 
aslanlarım.. zorlu bir kılıç darhesi 
çalm şu domuzun kafasına ... 

Diye bağırıyor, topçu efradını 
hücuma saldırıyordu. 

Topçular, zabitlerinin bu teşci
inden köpürüyorlar .. bir tek adama 
karşı uzayan bu hücumun muvaff a
kiyetsizlikle devammdan hiddetle
nerek sarışın dalikanlının üzerine 
gökriyorlardı... Delikanh, artık 
müdafaanın kendisine hiçbir şey 
kazandıramıyacağını anlamış ve 
tecavüze başlamıştı: 

- Yoldaşlar!.. Geri.. vallahi 
canınızı yakarım... Size ant veri
yorum.. Allah aşkınıza beni gü
naha sokmayın. 

Diye haykırıyor, kılıcını savur-
. makta devam ediyordu. Fakat, 

topçular bu anta ehemmiyet ver
miyorlar .. şiddetli bir kılıç darbe
siJe onu yere sermek istiyorlar
dı. Bu sırada, iri vücutlu bir 
topçu, birdenbire yerinden 

sıçramış, delikanlının başına bir 
pala fırlatmış.. başında ipekli 
T rablus puşusu sarılı delikanlının 
yanağından kan sızmıya başla

mıştı. 

Bunu gören Esma sultan, 
teessürle yerinden sıçramış: 

- Eyvah.. Delikanlı vuruldu. 
Diye haykırmış.. Hüsnü Me

lek'in: 
- Aman, ne yapalım? .• Za

vallıyı bıçaklar altmda lime lime 
edecekler. Sözleri de bu haykır
mıya karışmıştı. 

Şimdi, Yüzünün bir tarafı al 
kanlar içinde kalan bu sarışın de
likanlı, bu iki kadının ruh ve 
hissiyatını o derece sarmıştı ki: 
Bu adamın biraz evvel sarayı 

taşlayan bir küstah olduğunu 

unutmuşlar, onu kurtarmak için 
çare arnmıya başlamışlardı. 

Pençerenin altında, o kanlı 
mücadele bütiin şiddetile devam 
ediyordu. 

Delikanlı, vakit vakit yerm· 
den sıçnyor: 

- Ben size kıymak isteme
dim .. fakat siz bana, öldüresiye 
saldırıyorsunuz öyle mi?.. Haydi 
bakalım.. şimdi görürüz... al sa
na.. al sana da bir tane .. 

Diye bağmyor, elindeki kılıcı 

bir yıldırım gibi etrafına savuru
yor ve her savuruşta, etrafını 
alan topçulardan birini yere yu
varlıyordu. 

Topçu zabiti de kılıcını çek
miı, geri duran topçulara bağı

rıyor, ve onları teşci ediyor: 

- Kazık gibi ne duruyorsunuz, 
öyle.. arkadaşlarınızın sapır sapır 
yere döküldüğünü görmiyormusu
mz.. sizde hiç ocak gayreti yok 
mu? .• Hadi, çekin palaları .. ileri •• 

Diye ter ter tepiniyordu. 

Geride bulunan topçular da 
palalarını sıyırmışlar, hep birClen 
sarışın delikanlının üzerine çul
lanmışlardı. Korkunç naralar atı
yorlar .. Delikanlının maneviyatını 
kırmıya çalışıyorlardı. Böyle azgın 
bir kuvvete, mukavemet etmek 
gittikçe güçleşiyor; delikanlının 
vaziyeti pek müşkülleşiyordu. 

Başından puşusu fırlamış; altin 
gibi sarı ve kıvırcık saçlara mey
dana çıkmıştı. Elbisesinin kollan 
ve omuzları parça parça olmuş, 

başından sızan kanlarla boyan
mıştı. Onun, artık kudret ve çe· 
vikliği de yavaş yavaş sönüyor .. 
Nekadar yorulduğu, açıktan açığa 
görülüyordu. 

Zabit, birkaç adım uzakta 
duruyor, elindeki pllasını sallıya
rak tepine tepine haykırıyordu: 

- Ha, şehbazlanm ... Ha benim 
aslanlarım .. Gebertin şu kudurmuş 
köpeği.. İşte artık takati, mecali 
kalmadı.. Şöylece başına keskin 
bir çalma yapın da, bedenini 
ikiye ayırın ... 

Topçu neferleri, kollarını bü
tün kuvvetlerile geriyorlar, pala
larını azami bir şiddetle delikan· 
lının başına indirmiye çalışıyor
lar .. Fakat onun çevik ve hesaplı 
müdafaasını bir türlü yenemiyor
lardı. 

( Arkaaı var) 

SON POSTA 

Soğukkanlı yolcu - Hu ne 
intizamsızhktır, yemek vakti geçti 
hala zil çalmıyor .. 

Sinema Mevsimi Başlaması 
MUnasebetile 

Bu Sene ARTiSTiK Slnemasmda 
Neler Oörecekslnlz ? 

Büyük reklamlardan daima içtinap 
eden, fakat, gösterdiği filimlerle en 
müşkülpesent sinema meraklılarının 
zevklerini tatmin eden ARTİSTİK 
sineması müdüriyeti, bu sene de 

• muhterem müdavimlerini azami ıu-

rette memnun etmek için dünyanın 

en iyi filimlerini getirmekte tereddüt 
etmemiştir. Sinemanın vitrin ve ho
lünde teşhir edilen filimlerin isimle
rini görenler, dünyanın en tanınmıı 

artistlerinin burada randevu verdik
lerini söylemektedirler. 

Bunlardan bazılarının isimlerini 
veriyoruz: Fransızca filimler arasında 
latif ve sehhar ANNY O~DRA tara
fından oynanan ( ALAYIN KIZI ) 
(OTEL ATLANTİK); MARİE GLORY' 
nin (MADAM ÇOCUK İSTEMİYOR)u; 
CHARLES BOYER ve ANNABELLA 
tarafından temsil edilen CLAUD 
F ARRERE'nin cihanşümul eseri 
(HARP); büyük rejisör JEACOUES 
FEYDER'in idaresinde sevimli MARİE 
BELL'in en büyük filmi (BÜYÜK 
OYUN); MARİE GLORY'nin Mö. 
Mm. ve Bibi filminden daha mükem
mel (ÇILDIRTAN KADIN) ı; PİERRE 
BENOİT'nin SPİNELLi, JEAN MU-

. RA T ve CHAKA TONİ ile (LÜBNAN 
MELİKESİ) GUSTAV FRÖHLİCH ve 
ANNA BELLA'nın (GÜNEŞ DOGAR .. 
KEN) şaheseri ; CHARLES BOYER' 
nin (GÖNÜL AVCISI); ABEL GANZ' 
ın (ANA IZTIRABI) ; BETTİ AMANN 
tarafından ( İSTiKLAL KAHRAMAN
LARI); JEORGES OHNET'nin tanın· 
mıı eserlerinden biiyük trajedi arU.ti 
GABY MORLEY'in temsil ettiği 

(DEMİRHANE MÜDÜRÜ) ; JACQUES 
BARİNCELLİ'nin hazırlamakta olduğu 
Roma imparatorluğuna ait , büyük 
bir film. 

Bunlardan maada geçen tene 
bütün İstanbul halkının birkaç defa 
seyretmekle doyamadıkları PAPRİKA' 
nm ateıin, unutulmaz yıldızı FRAN
ZİSKA GAAL'in ( VERONİKA ) sı ; 
merkezi Avrupanın tanınmıı tenorla
rını gölgede bırakan JOSEPH SMİTH' 
in (DÜNYA YJ DOLAŞAN ŞARKI) sı; 
sevimli Martha Eggert'in t~msil 
ettiği PAUL ABRAHAM'ın sevimli 
opereti ( BİR GÜN SANA GELECE
GiM ); LIANE HAİD'ın ( SENiN GiBİ 
BİR KADIN) filmi vesaire ... 

Artistik sineması proğramının bu 
sene geçen senekinden daha güzel 
olacağına şüphe yoktur. 

TUrkgUcU idman Yurdu Re-
1•1101 nden: Yurdun senelik adi kon
gresi :.!919/933 cuma güuü saat 14 te 
icra edilecektir. r urttaki kaydini tecdit 
ettiren bilciimle azanın yurt merkezini 
teşrifleri. 

Eylul '24 

1 ~-----l_s_ta_n_b __ u_ı_e __ e_ıe_d_i_y_e_s_i __ l_ıa_n_ı_a_ra _____ I 
Fatih Belediye Şubesi MUdüriyetinden: Topkapı'da Arpaemini 

mahallesinde T opkapı caddesinde Belediye malı 105/82 numaralı 

hane ankazı açık müzayedeye konulmuştur. İstiycnlerin yüzde yedi 
buçuk pey parasını yatırmak üzere her gün daireye ve müzayede
ye girmek için de 26/9/933 salı günü saat 14 te daireye gelmeleri 
ilaıı olunur. "4821 ,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tirede yaptırılacak idare binsının inşaatı kapalı zarfla müna

kasaya konulmuştur. Taliplerin bu gibi inşaatı evvelce yapmış ve 
ticaret odalarından birinde mukayyet bulunmuş olduklarını ve ya
hut inşaatta selahiyeti fenniyeyi haiz mühendis istihdam edecekle
rini "Noterlikçe,. musaddak vesika ibraz etmeleri lazımdır. Bu ş~ 
raiti haiz istekliler 0o 7 ,S teminatlarile beraber tekliflerini nihayet 
21/10/933 cumartesi günü S'aat 14 de kadar Galata'da Alım, Satım 
kom.isyonuna vermeleri ve beş parçadan ibaret münakasa şartna
mesı ve şartnamei fenni ve projelerden mürekkep bir takım 
projeyi 115,. lira mukabilinde komisyondan almalıdırlar. (4913) 

Ankara Hukuk Fakültesi Reisliğinden: 
Ankara Hukuk ·fakültesince basbrılacak 100-200 formanın basıl

ması kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Her sayfa 40 satır 
ve satırlar arası 2 milimetre genişliğinde olacaktır. Her forma 2000 
adet olacak ve kiiğit Fakülteden verilecektir. İkinci tashih Fakül
tede yapılacaktır. Haftada 4-7 forma basılacaktır. Zarflar 4-10-933 
çarşamba günü saat 12 de açılacaktır. "5030,, --

lstanbul DördUncU icra Me· 
murlujundan: Süleymaniyed~ Sa
mauviranı evvel yeni bezzazi cedit 
mahallesinin cami ve şeftali sokakla
rında 2 4 mükerrer 28 ilfi /84 yeni 28 
ila 34 numaralarla murakkam ve ta
mamına yeminli erbabı vukuf tarafın
dan 9900 dokuz bin dokuz yüz lira 
kıymet takdir edilen ve birinci dere
cede ipotekli Hüseyin Hüsni.i beyin 
mutasamf olduğu kargir fabrikanın 
tamamı açık artırmaya <;ıkarılmış olup 
şartnamesi bir 'l'e!';rinievvel !)33 tari· 
hinde divanhaneye talik edilerek 938 
senesi Teşrinievvelinin 25 inci ~arşan
ba günü saat 14 ten 16 ya kadar İs
tanbul Dördiincü icra dairesinde açık 
artırma ile satılacakbr. Artırma bedeli 
kıymeti mulıammeneııin % yetmiş 
beşini bulduğu takdirde ihalesi yapı
lacaktır. Aksi halde en son artıranın 
taalıhüdii baki kalmak üzere nrtırma 
16 giin daha temdit edilerek 933 se
nesi 'l'e~riııisanisiniıı 9 uncu perşembe 
giinü saat 14 ten 16 ya kadar artır
ması yapılarak kıymeti muhammene· 
nin % yetmiş beşini buldugu ta)\dirde 
en çok artırana ihalesi yapılacaktır. 
.\.ksi takdirde ihaleden sarfı nazar 
edilecektir. Artırmaya iştirak için % 
yedi buçuk pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunun tevdii 
lazımdır. Müterakim vergi, belediye 
riisumu, vakıf icaresi müşteriye ait· 
tir. 2004)No. lu icra kanununun 226 ncı 
maddesine tevfikan bu gayri menkul
de ipotek sahibi alacakWar ile diğer 
aliikadarların ve irtifak hakkı sahiole
rinin ve hususile fa.iz ve mesarife 
dair olan iddialarını tarihi ilundan 
itibaren (20} gün zarfında evrakı müs
bitelerile dairemize bildirmeleri lnzım
dır. Aksi halde haklan tapu ıicillerile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
tırılmasından hariç kalırlar. Alakader
lann isbu maddei kanuniye ahkamına 
gi.ire hareket eylemeleri ve daha fazla. 
maliıınat almak isteyenlerin fl33 903 
dosya numarasile memuriyetimize mü
racaatları nan olunur. (7670) 

lstanbul DördUncU icra Me. 
murluAundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 
verilen 270 Lira kıymetinde 25 adet 
muhtelif ev eşyasının 1-10-933 tari
hine mü,sadif pazar g-ünü saat on 
ikiye kadar Erenltöy Caddebostanın

da cadde üz.erinde 286 N. lu hanede 
açık artırma suretile sahlacağından 
talip olanların y~vm muayyende ma
hallinde bulunacak memuruna mü-
racaatları ilin olunur. (7683) 

.. 
Ticaret odası mecmuası -

f stanbul Ticaret ve Senayi odası tarn· 
fıodan neşredilen bu aylık mecmuanın 
Agustos niishası çıkını .• tır. Fiati 50 
kuruştur. 

OUrbUz TUrk çocufiu - Hima• 
yeietfal cemiyeti tarafından neşrolunan 
bu mecmuanın 82 nci sayısı çıkmıştır. 

Fiati 25 kuruştur. 
lsllklftl harbinde Kaatamonu

lstiklal harbinde Kastamonudaki vazi· 
yete miiteallık istifadeli yazılan muhtevi 
bir eser neşredilmiştir. Yazan: Kasta· 
muuuda Açıksöz gazetesi muharriri 
Hüsnü Bey. Fiati 1 liradır. 

lstanbul dördUncU icra del• 
reelnden: Tamamlarına iki bin yiro 
mi altı lira kıymet takdir edilen Davut· 
paşada Tarhanamektep sokağında hii• 
len uşak odası dahi bulunan eski 7·'1 
yeni 7 - 7 /l numaralarla murakkarıı 
m&a bahçe ahşap iki ahır ve eamaolğı 
havi işbu gayrimenkulün tamamları [ 6 
1\ o. bahçe hariçtir ] açık arltırmıY• 
vazedilmiş olup 21-9-938 tarihinde ş!'rl· 
namesi divanhaneye talik edilerek 28· 
10-933 tarihine müsadif Cumartesi giiul. • 
nü saat 14 ten 16 ya kadar lstanb 
dördüncü icra dairesinden açık arttıroıl 
euretile satılacaktır. Arttırmıya iştirak 
için % 7 teminat akçesi alınır. Müte: 
rakim vergi, belediye ve Yakıf icaresı 
müşteriye aittir. 929 tarihli icra kanu· 
nunun ll 9 uncu maddesine tevfikaO 
haklan tapu sicillerile sabit olmıyaıı 
ipotekli alacaklılar ile diğer alfıkadara
nın ve irtifak hakkı sahiplerinin ~u 

.. haklarını ve hususile faiz ve masarı~• 
dair olan iddialarını ilan tarihinden itı· 
baren 20 gün içinde evrakı müsbitele-
rile dairemize bildirmeleri lfizımd!{' 
Aksi takdirde haklan tapu sicillerı 1 

sabit olmadıkça satış bedelinin paylıı.Ş· 
maeıodan hariç kalırlar. Alakadarlarıo 
i.,bu maddei kanuniye nhkiimına görf 

hareket etmeleri ve daha fazla mulOıxı•* 
almak iatiyenlerin 932/842 dosya nu· 
maraaile memuriyetimize müracaatları 
ilan olunur. (7663) 

Or.A. KUTİEL 
Karakoy, Topçular cadd••I No'' 

(6-

Okuyunuz! DİKKATi 
Umumi kütüphane 

Okuyunuz! 

külliyatı 
ve 

I 

Çocuk edebiyat neşriyatı 
Bu kitaplar en büyük muharrirler tarafından yazılmıştır. 

Bütün bir ro~an komple 64 sahife yalnız 10 kuruştur. 
Talep vukuunda kataloklar meccanen gönderilir. 

Adres: Umumi kütUphane; Ankara caddesi No. fO ~ (7161) 
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Muhtelif Eşya Sabşı 
lstanbulda Eminönünde İst. Güm

rükler Başmüdürlüğünden: 
Her Cumartesi gümrllcs6.z. kontenjansız toptan aabt yapılmak-

tadır. Bu meyanda : · 
t - 3, 6, r3, 20 Temmuz "3 tasil.i Miliyet, c..ıhuriyet, 

Valit, Son Posta, Akşam ve Ak• gazetelerinde 928 iDiiii -
nilaayetine kadar gümrük anbar Ye antrepo[anntla topllm• IS4D 
ıw r ni lııwwı m•alkat ikinci macldni mucihince Gümrilk 
remıi anmlmalnızıa kapalı. zari uaıtile aahfacağa ilin edi1en ewya
..rdu 10,000 lirap mütecaviz kıymetteki qağada fuıllan, cim ve 
mıkt.ı Jania eealana Atıf giinleri tebdil edilmit 'ft yeni mllza
yeda p.leri malama& ifuet edihiftir . 

2. - Set••aa egalann. iaabat• ·listeleri hem lstanbul ve Galata 
pmrü.lırlesinde ve la.em de Batmüdüriyette asılıdır. tdey-. lııu 
eeılan pm.iikluinde tle &JlleD görebilirler. Sa ... prtname 
wibiace yapbr. 8'ı prtnaıae 15 kuruşluk pul muka .. ili11de her-
keae verilir. ' 

! - Safıt fstanhul Gnmrilkleri Batmlldftrliiğinde miiteşekldl 
sab.J ıomisyonu farafindan. yapılmakta olduğundan isteldilelin ıart
name dahilinde ifızar edecefderi teklif mektuplarını hs fmıl iPn 
pterilen cuaıarteai &imferinde -t on albya lradar lomiaJOD n,.. 
setine Yerip mukabilinde numaralı bir makbuz almalıdırlar. Bu 
..nen. aoua Yaki elacak teklifat kabul edilmiyecektir. 

4 - Satışa çıkarılaa eşyanın kontenjan müsaadesi ahnmıt ol
d.;undan ihafep mii\.eakip tlabal taliplere teslim edilecektir. (4993) 

Tahmin edilen kıymeti 
Fa.&. Kat> lira Kuuı Milzayede T. Etyamn cinsi 
No. .IWedi 
17 111 l4269 06 4/.lll963 ipekli mensucat, kadifeler, 

çoraplar, kravatlar, atkılar 
ve sair ipekli CfYa. 
Yllnlll, ipekli, Elbiaeler 
çam&flrlar, ppkalar ve 
sair ytlnlft etJa • 

19 11/ll.1183 

24 315' 2 Fl'J5 48 2/12"'3 Muhtelif 18D'atlara ait fİ
rinç, dem~, alAt ve ed...a_ 
IEablolar, teller, dlliı • • 
Hfra CfY .. , çatal, ..... 
kqık ye saire. 
-:J olosbit, otomobl -.. ... 
samı ve saire. 

'618 161'19 25 23112'133 Eczalar kandur.a lq ' ıı, 
yağlı, vernik5 •SJ • • 

• .. .... 
• --hm•• ... ,1ne1 ......... ............ __ 
eaJs fi Jl .... P Mnurhe,.--•ıb' 

..... ~ sebğı..I•ll•li•el FJsa-
41inm n awalı flmeliadıt mutim 
•e Cumhuriyet Mam• ta 'mı Muaur-
•nıMlm iken .ı, ...... ii •W'iu ...,bul 

l'f .... ır.: 
ıı.ınız lf f . g'" R • ailyhi-

aize ~bğı _.• t la ' • 41alayı 
... giiaderilea anuhal ikamet;si
Jımaın JMÇhul oldugu şerbife m•b•JI& 
heyeti ihtiyarı) esinden taadilao muhr
firi mafmda11 iade edilmi~ .., iN e.. 
bap ile müddei •vekilinin talebi ile ve 
tir ay müCMetfe illneu hıbliğat iCl'llBl
aa .. au ...a.iş eli .,,.r.. mırrlaMıe· 
~ giiılit ffwl '1 ı•• twftline ıaa.adif 
~alı ,... ... ı, ..,._....._r 
hl• -· -. w umla .. n , , ılllli• Nl mei aatt . 
twfil'.- ilia olaıuır. (7707) 

çivitler, )IAZI • 
0 

• z• 
ri, pudralar ..... 
S. 61il, ...... -mema • 
-allb, oyancald.s. _. 
den temi • ılı m' mı 
tozlar. 4 7 7 - ...... 

r ..... _,, , ....... 
l kem 1 2 8Nd a.A..lılanp 

•• A. Nlko flrlce9 -- 1 n 
1 

Ll
zarald Be tu r 1 ;n 1,. 
Galatada ;ert..... ı 1 1 ' Wel 
hanında lceftll nele Ym.I ._ ..... 
bine 386 lira 65 k......- - im •• 
muarif " Gcntl t ' = 1 tahsUI 
hakkında ikame o1- da•ada 
miiddaaleyhln Ucamet•ilunın -. 
bul oldutu uJatıldatından U... 
tebligat lcruıM ~ nrilmlt Ye lau 
kene dahi h•• ' = ........ 
ittihaz olunu• ~ ~kr' .... 
mahkemede iaıaab dcat etmedltln-
den mldd_.,. m--,r.Ja ııyae 
banda mahke_,. Ja w ...__,. 
Ye muhakeme lllllil olarak ""11'!5 
•ilıiH ..a..ıılil .. srtııri 9Mt 13.3iD 

da amhh le lliwı& wp W. Yeldl 
gander...ıllf. teWi-M •ah·~ 
gayabında liaw-.. ......... _. 
k• .............. ... 
....... Plllt 

-UL HANIM 
•••el ıar. Mücahitler, Fedll._ Aaııına 

67 1' aan: O,,..,. Rız• 

-Hainler! Zaten Ben Sizin Casus 
Olduğunuzu Biliyordoın 

-------·-~-

• • pip ve, ne ibretli Kurt ile DojaD M.ıtam _. 
.. in• mnı llmı.diar. 

• t ı ılı ._n fiddetile dev- Saıt.a sonı..: 
edijwka Mcilar mukaddes salip - Bizim tarafımıza nası) gel-
cledillai tepenin etrafında imal- diniz? 
la etap. kurmıya çalıştılar Dei• lllsaca mllllla: 
ft brdalar. OtaiJn yam başmda 
bir kaç çadır ela dikiknifti. Haç- - Satvetli, Muzaffer Sultul 
hJarm mabadı, .n.wa salibin Şeria nehri ile Celil tıe.,au u-
etrafmda &iw dnar siW örül- kanızda idi, cenalılarınız ihata 
mekti, ba,le yapa.._ lmtula- edildiii '8lldinle &açlılar llili 
caldanaa baicliler. Çitte aalara oraya atarlar, orduauzw tarumar 
zi5re mukaddes 1 lihica dıafaıda ederlerdi y abat haçWaw ofctuls-
toplanawhr maj'Mıp • n ıalerdi. ları yerde durup sizi beklemiş 

Kmt ile o.;.. ••ıt' un 
Japbldanm karplm ali•n ve olr.dardt. h• ,ötele mlann baf'M 
kon ıtular. ~ten, sima b,,..nıza ıelirdi. Y .. 

_ Acaba kaiıwı'hlınm -- pıfacak bir iş varcfı. Haçhlan 
.- _ ........... ? ilıerlemep .m.mek. ve çi&e 

Kuri ~evap ftl'dİ: .Orüklemekti. Kardeşimle ikimiz 
_ Nucd~ kurular laJda bunun için ç•J.tfdr Ve buna 

vermez! Bu hareket olsa olsa muvaffak aW.i. Bsauı wefi<eti-
Wibtlewiai arttınr. ni göriiyonı -• 

T..,,. tekru .... _fb. ltü- SaM .. d .. hemen atıDdan ~ 
eabitler cllllga, dalı• ile.ıedller el.. l la1•1 Bey da derba1 iıır<I. 
Ye LrıW.rıa ........ lmsdnk'ın Sallhaddin mela Dofırm, lmlnl 

ba.mt cfait•a lliiala ettilu. Kurdu kucaifadt. Haydar Bey de 
Fittldderin t.ab&Wl-. olu.*r iiyle yapb. Sellhadclin daha so .. 

lmlil·ipi ID hwç.WU. bn"mcllrk... ra kılıcıom llemerini çöMlil ft 

ı.n yere .a..ruak akibetlesiai onu DoiPaa Be.,. maffı Dot-
llekl..-,i muharef»e etmeyi tercih 1 ıMt n • •· • ._ lperek kılıcı 
.ttiles. Onlaa pre sbk it bete- .W.. Ha; 1 ... 1 üze
rin iciz eliadea çalı ı. Mesibin ±&ki mlp'p mkederr çıka-
~ancı eline ıeçmipi. ...... Karda. uzattı. 

Art.k mü•dea ..&ibia yapa· Haltın vak•am blJlece nihayet 
np ..:ize beldcsi; unlu. Halbu- b..r..ıt Ye bu defa haçlıların 
ki miicabitlerİll içimfaı kopan bir Şarfdalsi aatvet ve şevketi kınl· 
... bneti ..... oUliım iatiA- ... 
daf ederek ytirümtif, bir ham' le - 21 -
kıralın otağı altüst olmUf, dalla Ha; ' •1in Kurt Bey~ ver-
90nra kızıl bir are. yüksele~- diii lleeye, plclız teklinde işlen-
otağ ile etrafındaki ça ılı lıwı ,.. • pırlmcılllaarla .nalenmiş bir 
lop kil etmişti. al it ,_. idi. Doğan Bey 

Akki metrepoU. 1 o I' ..ıtanı &e etmek için he-
aalibin yanında .... ,. 9e •vn- diye ettiği &'la kılıcı kup-
fOyordu. Atılma lıiw ... melırepo- nırkea l(urf la Haydar Be,ia 
lidin boğuına '!11 mıt. zat 'm llediye .miti • ••heri serpuıu
içinde y8zea Rufinu •o..,_ • takta. 
açara yere tlip 'tA Kummdanlar, hmatiyan esirle-

• ! .W.• albi tlltürmekten 
b .... liliır it D.I ;u p Mtlca· ri gdiriJıarlardı. Sdan Salihat• 
W m IS friMle ' I' 1 ~ tin Is ' n ...... clı. Kurtla Do-
8ae ... • yilll = r l'/ 1 - ... .. ... •• mzf; 'inde idi-""" .t...., a •. .. F • 3 ... EaiıMrill ..... c•I dan biri. 
...... ,,, 

1 
... , ' 

1 

- ... .., ......... •-' 
1 

rt:iai idi. 
• ıl 1 P • I' ' 11 lıJle 1 + K_.. Vr' , • 2 _.. ;, inim • sal Dnj • ıörünce =- 5 1 ., - - 1-a b- ..... dı, IOll99 &ajrrdı: 
,. • .ıop. ....... - Hailllell dedi. .. sizin 

H • ı • • re ..._ w cam ....... iliyle-• =.: ·~··- .. [ -... 1

; 1. tıktı 
...... • 1 -

5 ı 1 • • % Fı m a' hıri ,_. D-a- kızdı ve cevap verdi: 
•b S .... • y n', • • - Şlmlyeler reiaiJ eair olma-
1..;. =. '• , 'i .. ..._ u;I-. - tunakta haddial 

L!iJ 1-w g A:. L ... --1: da-•--: 
.... n i n p .. in ..,_ z T" &CllUI ---

L-.: I 5 il , , , ı· ı dlil. Aclua d ık ela t- - 2 ~ ..L- L!-.!- ...a.; &.!.--et • Dri T t lsA- - .... _ .,._ .- m&1ll 

••''' l' 'i ,.. •• ~ .... •6;s ~ilde 
• - • 6. •·· • ....... F ed ·;e;•, - .. ı... or-

J • L.-&..T • 1 
•'faP'elalOlllll- • -· es"••- 5 Mı 1 •r. emretti: 
... 

5 5 r ,. •• ileride ... --- - - -· • ·--
..... & • 

5 'ıHer .. kabuluyor· - ._ llmrllerin lnrahm 
... KM• Dlfan dikkat ettiler. ptiriclW 
O..hn ile R.,U. birkaç yerin- Sonra Kw• Datana hakta •• 
den 1aralan=ı1bwdı. Buna rat- - Siz •, dedi, heniaı çadın-
men ilmi ele dwwdan ylrlldller. ma girila. Ve heaimle birlikte 

buluDllll. Frenklerin. dillerini bil-
ldtn Sallbddin l>eyaz abam ..au:.;...· • • ba t 6 nhk ••* ... wtH• wriıfor Ye vak'a- ...;.; .. ız ıçın na ere ma 
mn tamamf•nmuam iatiyorda. edin. 

Saim illi lrutlnfi ıardBkten Çok geçmeden frenkler lurab 
! _. 4 ku ile Prens Amot D111Dile şöhret 

l8Dl'8 J •e· aran man- kazanan Re-=-·•d Chattilon ile 
clrm Ha,.._ e.,. emretti: x--

• M JijİI& llsplıyalıml asillerden mtiteplddl maiyeti p-
'le ikiA il.uledjler. tirildi. Bunlar da kendi akibetle-
.. e.af ll-.llti? i • ..._ ıiDdea lııap• bil •r 9'tlncn;.. 

laltaa: ~· ı.w. .......... ••i .. 
- •ılada uteinlhd .re,. Kwdıt Dsj lap Ilı t ' '-'• 

A'ttnr) 
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Sigara içiyorsanız mutlaka 

• 
RADYOLIN 

Kullanınız 

RADYOLİN 
Tütünün ağızda 
bıraktığı acılığı, 
kokuyu ve dişlere 
verdiği sarılığı 
izale eder. Ağıza, 
sıhhat, temizli~ 
ve ferahlık verir, 

.. 

Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mlilkü olan binada 

E:ı:k Feyziye Lisesi Leyli 
ve 

Nehari 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. "feyziye mektepleri cemiyetinin,, idaresi 

altında manevi bir şahsiyettir. 
Kazanç müeseeaesi olmadığından ücret veaair hususlar hakkın la t.aleb(.'sİıı c> lıı-r türlıi kolaylıgı gösterir. 

Kayıt muamelesine devam edilmektedir. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. Telefon : 44039 t (72!)4) ~ 
-------------

T~R.KiYE 

Z:IRAAT 
BANKASı 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-t;D~R 

.... 55 KURUŞA KiLOSU KUŞTÜYÜ ~~ 
1~.tanbuld~ Oakmııkçılarda. ku§tüyü fabrikasında lruştüyü yasbk 75 kuru~tur. 
.• ılte 1 O lıra, yorgan ta liradır. Salon yastıkları, Jruştüyü kuı:nqı ucuzdur. 

(7640) 

Son Posta Matbaaaı 

Sahibi: Ali Ekrem 
Neıriyat MQdGrQ: tlalll LGtft 

Eylül 24 

Asipin Kenan 
Tabletleri 

Havaların bu kararsızlığı ekseriya nezle, kırgın
lık, baş ağrısı gibi hastalıklar tevlit eder. 
Buna mani olmak için yanınızda daima tazc
Jiğini muhafaza için şiıe tüpler içinde bulunan 
Aıipin Kenan tabletlerini bulundurmağı unut
mayınız. Bu sıhhatiniz için emin bir ilaçhr. (731.J:!) 

Karaciğer- Mide - Barsak, Taş, Kum hastalıklarının kat'i tedavisi için 

TUZLA iÇMBLBBi 
Otel • Panalyon • Lokanta 

15 Te"rinievvele kadar her aabalı saat 6.30 dan itibaren Haydatpafaya giden 
vapurların trenleri ve Cumaları ilaveten sabah vapurunun treni lom• 

.._ ______ ~ membalarına kadar gider gelirler. (5668) 

1 Emlak ve Eytam B~_k_a_s_ı_l_ıa_n_ı_a_r• _ __.I 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Agop Efendinin Emlak ve Eytam Bankasına olan borcundan 

dolayı kefaleti hasebile borçlu bulunan Bey oğlunda Hüseyinağa 
mahallesinin Mektep sokağında 32 numarala hanenin üçüncü kabnda 
kiracı Bedros Efendinin 6 - 8 - 33 tarihinde haczedilen iki demir 
somyalı sarı karyola, aynalı dolap, taşla livuman ve komodin ve 
yazı masası ve bir bilfenin paraya çevrilmesine karar verilmit 
olduğundan 27 - 9 - 933 tarihine müsadif çarşamba gllnll sabahleyin 
saat dokuzda mahalli mezkürda açık artbrma suretile sablacağın
dan talip olanların yevmi muayyende orada hazır bulunacak memu· 
runa müracaatları ilan olunur. ( 214) 

* * Sultanahmet Birinci Sulh Hşkuk Muhkemesinden: 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Ulusuluk sokağında atik 108 

( cedit ) 34 numaralı hanede mukim Ali Ziya Beye 
Aleyhine Emlak ve Eytam Bankası tarafından ikame edilmiı 

olan ecrimisil davasından dolayı tasbr kılınan davetiyede milddea
aleyh mahalli mezkuru bırakıp semti meçhule gittiği verilen meı· 
ruha ta nazaran gazete ile vaki illnatta 18- 9- 1933 tarihinde mah· 
kemede hazır bulunmanız ilanen tebliğ olunduğu halde yine ic'lbet 
etmediğinizden bu kerre hukuk usul muhakemeleri kanununun 
401 inci maddesi mucibince gıyap kararı tebliğine ve muhakemenin 
26 - 10- 933 saat 14 e talikine karar verilmiı olmakla yevmi mez
kiirda mahkemeye gelmediğiniz halde mahkemeye gıyaben devam 
olunacağı ilanen tebliğ olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nümune ve ıartnamesine tevfikan ve muhtelif puı ve eıkild• 

"5737,, adet Eğe mubayaa olunacaktır. 
Taliplerin şartname ve nUmuneleri gördükten ıonra pazarlığa 

i~tirik etmek üzere % 7 ,5 teminatlarını himilen 11 - 10 - 933 çar
ıamba günü ıaat 14 te Galatada mubayaa komiıyonuna mUra· 
caatlan. "5087,, 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 4286! 
Sirkeci Mühürdar zade lıan 

Telefon : 227 40 

Karadeniz aralık postası 
ANKARA vapuru 26 Eylôl 
Salı 18 de Galata rıhtımından 
kalkacak Zonguldak, İnebolu, 
Sinop, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireıon, Vakfıkebir, Trabzon 
ve Rize'y• Dönüşte bunlara 
ilaveten Sürmene'ye uğraya· 
caktır. u5136,. 

lzmlr ılr'at postası 
IZMIR vapuru 26 Eylül Sah 
11 de Galata nhtımından fzmir, 
Pire, İskenderiye'ye kalkacak-
t "5137 ır. ,, 

~-.. 50 Derecelik ...__.._ 
HARiKA RAKISI ,.. -· .. .. • • -· 
fıçılarda 

~ x 
o 
co 
~ 

DINLENDİRİLMIŞTİR. 

~-------.-. (6962) -~ 

THEO REPPEN 
vapur acentası 

GDYNiA -AMERiKA liNE 
kompanyaeının 18.000 tonluk 

POLONİA 
transatlantik vapuru tarafından yapı.IB· 
cak 11 Kö•lence -l•t•nbul. Hayfa• 
Yala - Pire arasındaki azimet v• 
avdet lüka haftalık postasına yakında 
başlayacaktır. Her türlü asri esbabı 
iıtirahatı cami bulunan bu transatlantik 
posta vapuru seferlerine 27 Eylilld• 
Köatenceden başhyaoakhr. 1stan
buldan 28 Eylülde hareketle Hayfa'y• 
l Teşrinievvel sabahı saat 7 de muva" 
salat ederek İstanbul • Hayfa ıeyaha• 
tını es saatte yapmış bulunacaktır. 

8 Teşrinievvel gece yarısı lstanbul
dan hareket ve 9 Teşrinievvel •&at 
4 te KiJsteı:ıceye muvasalat edecektir· 
Her tiirlü seyahat muhasenatını ve soD 
derece sağlamlığı itibarile bu tran,.t 
lantik bilhassa sonbahar ve kıı me\'" 
simlerinde seyahat edeceklere şayaııi 
t&vjiyedir.Tafsilat için Oalala Fr•",.~ 
Y•n hanında 3 üncü katta kaı0 

acentasına miiracaat.Tel: 447078. 41220 

Bahçe-Birahane 

NOVOTNI 
Beyoğlunun en güzel yeri 

Oroıo11 Bira 2 O Kuruş 
DR. KEMAL OSMAN En iyi yemekler 

İdrar yolları hast. mutahasaısı Her nevi rakı mezelerle 
Karaköy, Pogaçacı fırın sıraaı No. 34 Her akşam Muzik 
~.-. Tel: 412.15 ~ 7171 .___, ~----------....,. 


