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Hitler'in Ailesi Yahudi Midir? 

ootctorl•rın Kongr .. ı Diln Toplandı 

Etabba Odasının ilk altı aylık kongresi din Tevfilt Salim 
Papaan ri!~eti alllnd~ Halkevinde toplanmışbr. 

Oda ıçm alınan bınamn tamiri ve hususi hastahaneler kanunu 
ıöriifaldOkten sonra yardım sandığı ve depolann perakende ecza 
aabp satm~an. ~evzubabsedilmiıtir. Bir çok eczacılar söz ala· 
rak depo ıabıplennın perakende iliç satmalarına itiraz etmiflerdir. 
yardam• muhtaç doktorlarla daha yakından alikadar olunması 
siylenmit ve. muvafık görülmüştür. 

jBir Bekçi . 
Kulübesinde Ölü 
Olarak Bııhtndıı 

Fenerde esrarengiz bir öltım 
vak'ası olmuı, bir bekçi kulilbe
sinde öl6 olarak bulunmuştur. 
Hadise şayle olmuştur: 

Fener bekçilerinden Recep 
Ağamn kul6besi civarından bir 
tabanca sesi işitilmiştir. Kulübeye 
koşuşan halk, Recep Ağayı kan
lar içinde yere upuzun uzanmış 
ölll bir halde görmüşlerdir. 

Zabıta hemen tahkikata baş
lamıştır. Fakat, zavallı bekçinin 
lgısten mi vey' serseri bir kur
fUDla mı 6ldüğii henüz an}qala• 

mamıfbr. Zabıta, mahallenin diier 
bekçisini ve bir Gümrük muha· 
faza memurunu nezaret albna 
almıfbr. 

Çin Türklerine Manen Yar- Bir Taggareci 25 

d Ed b·ı· M• • ? Saatte Net1gork-
. im e ! ır ıyız • tan Berline Uçtu 

Eski ihtiyat Zabitlerimiz Arasında 
Bir Fikir 

Ajanı teı.raflan; Çinde 
yaıayan 13 milyon Türk 
tabakUI arasanda ecnebi bo· 
yunduruğu aleyhinde şıddetli 
bir bareket başladığını ve şurada 
burada filen de mUcadeleye giri· 
ıildiğini haber veriyorlardı. r 

Biz diin bu haber etrafında 
mütalia yürütürken birçok kim· 
ıelere rast geldik. Bu mütalaa· 
larm azim ekseriyeti ıu noktada 
toplanmaktadır: 

- lrktaşlarımızın halis yo
lunda yaptıkları teşebbüsleri ali
ka ile, heyecanla, muvaff akiyet 
temennisi ile takip ederiz. Fakat 
aramızda binlerce kilometrelik 
yol vardır. Kendilerine uzaktaa, 
u dalai et.a. yardı• mÜIDküa 

olamaz. Yalnız bize nazaran fik· 
ren ve harsen çok geri kalan bu 
ırkdaşlaramızı tenvire çahtmak, 
meseli aralarına bir muaMim kafi· 
lesi göndermek düşünülemiyecek 

şeylerden değildir 

Misyonerlerin din uğurunda 
sarfettiklerı gayreti biz, milliyet 
sahasında neden gösteremiyelim? .. 

Bu arada dün eski ihtiyat 
zabitlerimizden bazılannm kendi 
aralarında hasbıhal yaptıklarım, 
madd imkan bulunursa gitmeyi 
düıündüklerini, batta bu hususta 
bükümet ve fırka nezdinde te
şebbüste bulunmak niyetinde ol-
duklarını da ifittik. Maamafih bu 
dakikada bu bubıhal, sadece 
bir tauvvurdaa iftrettir. 

Berlin, 16 - Dün Nevyorktan 
kalkan Amerikalı tayyareci Villi 
Post bu,On Berline geldi. Tay• 
yareci, Nevyorkla Berlin arasın· 
daki 6,000 kilometreyi 25 saat 
40 dakikada katetmiştir. Tayya· 
reci çok yorgundu. Karşılattığı 
hava miltkOlitmdan şikiyetçi idi. 
Otomatik pilotun kendisine çok 
yardım ettijini söyliyordu. 

Villi Poıt, Moskovaya doğru 
uçuıuna devam etmek üzere ha• 
valanmııbr. 

F enerbahçenin 
Piyangosu 

3 Uncü listeyi yine 
iç sayfalarımızda 

bulacakstnız 

Limanımızda misafir bulunan "Aris" Yunan mektep gem· · · ı .. nıa 
kumandan ve zabitanı dün öğleden evvel Takaim abidesine 
rasimle bir çelenk koymuılardır. Misafirler dün lstanbulun muh:.4:; 
yerlerini gezmişlerdir. 

Maktulün Kin Sevkile Öldürüldüğü 
Tahakkuk Etmiş Gibidir 

Zabıta ve adliye esrarlı bir ölüm hidiıesine vazıyet etmif bu
lunmaktadır. Bakınız bu esrarlı hadisenin iç ylzll nedir: 

Evelki gün Edimekapıda kale üzerinde oynamaya çıkan bir ta
kım çocuklar bJe b~ birinin clibiacle, .mm da .. 
mif, bir adam baflDI lnlae eymit uyur Jribi bir YuiJ~11 ... l"' 
duğunu görmllşlerdir. Çocuklar bir milddet orada dolafap cim..,_. 
ken bu adamın bir tilrlü uyanmadığına dikkat etmifler, biraz ya
nma yaklaşarak dikkatle baktıklan zaman da ağzından bunnmclan 
kan gelmiş bulunduğunu görmGtlerdir. Bu kanlı vaziyeti giren ço
cuklar, doğruca karakola koşmutlar ve g6rdüklerini s6ylemiflerdir. 

( Devamı 8 inci sayfadn 

Maarif Vekili Dün Darülfünunda Çalıştı .. -
Universitenin Kadrosu 

El'an Gizli 
Çıkacaklar V • Gi;ecekler Hakkmd• 

Muhtelif Tahmialer 

Maarif Vekili Refit Galip Bey 
dlln &frleden evvel Darillflbauna 
geldi, Eminlik oduanda bir mild· 
det Fakülte reislerile g6rllttil. Tıp 
fakültesinin Haydarpapdan latan· 
bula nakli, Cerrahpqada yapıla
cak otopsi dairesi ve Bekirağa 
b6liiğ&n0n yerinde inta edilecek 
tqrihhane hakkında malumat 
aldı. T esi)ıhane 229500, otopsi 
daire1i 87950 lira ile mttteabllit· 
lenıt verilmiftir. Tıp faklltainin 
kaç ihya tqanacap laakkmdaki 
ki llAv ....... t6ik etlilecelc-

tir. Naklin ( 30-40) bin lira ara· 
sında bir bedelle en mlaait tek
lif yapan bir m6teabhide verilmesi 
muhtemeldir. 

* Reşit Galip Bey da b• ma-
lumatı aldıktan sonra bir miiddet 
ıslahat müşavirliği odasmda Pro
fesör Malş ile ve müatepr Avni 
Beyle görüştü. Bu g6rllfmecle 
Darülflinunun yeni kadrom &ze
rinde duruldu. Darllfllagacla 
halen mGtekait olcWdan Ulcle • 

(De..-t ..... ,W.t 
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17 Temmuz 

Rergün 
Almanya Ve Türkiye 
Yılan 
Ve Bambo ihracı ·------------*-

Alman murahlıaslnın Londra 

l 
Al manya 1 iktısat konferan-
T .. k. sında Türkiye 

ur ıge aleyhinde söyle-
diği sözü hatırlarsınız. Bu zat 
Türkiyede sanayiin inkişafına mü
~aa~e edilnıemesi lazım geldiğini 
ıddıa etmişti. Bu iddiayı Alman 
murahhaslarının Londra konferan
~unda yaptıkları gaflardan biri 
~ay.arak, geçemeyiz. Çünkü bu 
ıddıa muayyen bir zihniyetin ifa
desidir. 

Bu zihniyet te Hitlerin progra
mında ve nutuklarında vuzuh ile 
ifade edilmiştir. Hitlere göre 
': ileri memleketler ( yani kapita
lıst memleketler ) kapitalizm ya
ratıcılığının ve kültürün yük-
sek ocaklarıdır. Bunlar insan-
lığa itiraz kabul etmez derecede 
hizmetler etmişlerdir. Bunların 
geri memleketleri istismar etmesi 
haklıdır. ,. 

Bu iddianın da manası şudur: 
Sanayici memleketlerde buhranın 
en mühim amillerinden biri de, 
kendilerine yar olarak tanıdıkları 
memleketlerdeki milliyet ve kur
tuluş hareketidir. Bu mem
leketlerde bir kalkınma ve 
uyanma tedricen sanayiin 
inkişafını temin etmiştir. Bu 
suretle pazarlar kapanmıya, sana-
yici memleketler sıkıntı çekmiye 
başladılar, müstemlike, yarım 
müstemlike ve teknikte geri kal
mış memleketler sanayileşirse bu 
pazarların açılmasına imkan kal
mıyacak, o vakit sanayici mem
leketler müıterisiz kalacaklardır . , 

işte Almanya'nın Türkiye'de 
sanayiin inkişafma mani olunması 
teklifi bu endişeden doğmuştur. 
Çünkü Türkiye bu milli kurtu
luf hareketinin başmda bulun
maktadar, Ve bütün Şark millet
lerine ntimune olmaktadır. 

Fakat Münir Beyin konfe
ransta verdiği cevapta dediği 
~~i; siyasi iıtiklilini kaybettiği 
ıçın muztarip olduğunu söyliyen 
Almanya'nın, baıka milletlerin 
iktısadi iıtiklillerine göz dikmesi 
kadar acı bir ,ey olamaz. 

* Türkiyenin muayyen ve zen-
Bamho V• gin ihraç madde-

Yd en leri vardır: Tütün 
fındık, iizüm, incir 

-..,Tl!!"c_· c_a_r_•_ti_,.. ve saire gibi. 
u ma sullerimi%in bütün dün

yada müşterileri ve pazarları 
vardır. Bu pazarlardan liyıkı 
veçhile istifade etmek, bu ihraç 
maddelerimizin sürümünü ve re
vacını temin etmek iktısadi vazi
yetimizi düzeltmiye kafidir. 

Londradan mektup yazan 
murahhaslarımız, orada herkesin 
Türk tütünü aradığını, halbuki 
tütünlerimizi yaymak için hiçbir 
teşebbüste bulunmadığımız yazı
yorlar. 

[Resimli Makale 

Dünyanın en büyük muhterii 
Markoni telsizi mükemmel bir hale 

getirmek için, eskiden kalmıı pek 
az malümata istinat edebilmi,ti. Hal
buki onun ihtiraanı alanlar, on" senede 
bütün dünyayı radyoya boğdulr. 

SON POSTA 

..,. ____ ,_ 

100 •ene evvel Faraday elektiriği 
ke,f için çocuk oyuncağına benzer 

aletlerle oynuyordu, bugün dev gibi 
ı· 1 c.anamo ar yapılıyor. 

a Bugünkü Genç a J 

Dünkü genç yükselmek için, 
yeni keşif ve ihtiralar için daha az 
fırsat ve imkanlara malikti. Bugünkü 
gencin elinde nihayetsiz kaynaklar ve 
vasıtalar vardır. 

Dün bir Markoni olamamak ayıp 
değildi, fakat bugün bir noksandır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

A tina Mülikatının Neticeleri 
Tevfik Rüştü B. Yunan Ricali İle 

Uzunuzadıya Konuştu 
At.in~, 17 (Hususi) - Tevfik Rüştü Beyi geti- giderek Başvekili ziyaret etmişler ve burada T ev-

r~n P~lsına vapuru dün sabah saat sekiz buçukta fik Rüştü Beyin şerefine verilen ziyafette hazır 
Pıre lımanına yanaşh. Hariciye Nazırı vekili dah bulunmuşlardır. Müzakere uzun müddet sürmüştür. 
evvel telsizle meslekdaşını selamladıktan sonra Dün haber verdiğim veçhile mülakat iki devletin 
rıhtımda intizara gelmişti, vapur yanaşır ya a siyaseti etrafında ve bilhassa mütecavizin tarifi mi-
içeri girai, Tevfik Rüştü Beyle sam. A naşmaz sakı üzerinde cereyan etmiş ve neticede Türk-Yu-
selimlattılar ve birlikte h A ) ~mı surette nan siyasetinin yekdiğerinin aynı olduğu mü,ahade 
müddet ko t 1 G·· ususı sa ona gırerek uzun edilmittir. 

nuş u ar. uverteye çıktıkları zaman Tevfik Rü tü Be dün ögvleden sonra ikide 
saat on buçuk vardı d ~ K" fi · ş · y , ogruca ıgsa say yesıne İstanbula hareket ettı. 

~~~~~~~~-

Maarif Vekileti Kitap Ve Mektep 
Meselelerini Halletti 

- --- -
Ankara, 17 (Hususi) - Maarif Vekaleti mektep Bu sene ilkmekteplerden pbadetname alan 

talebe geçen senekinden fazla olduğu için >feri 
ortamektepler kat'i bir ihtiyacı kaqıhyacaktır. 
Vekalet diğer taraftan mektep kitapları meseleıini 
de halletmek üzeredir. 

ve kitap ihtiyaçları meselesile ciddi surette meşgul 
olmaktadır. Vekil et memleketin muhtelif tarafla
rında yeni ortamektep ve lise açılması lizımgelea 
yerleri teshil için tetkikat yaptırmışhr. Bu tetkikat 
neticesinde bazı şehir ve kasabalarda birer orta
mektep açılmasına karar verilmiştir. 

Bu suretle her sınıf talebenin kitapsız 

Bu karar mucibince 933 - 934 ders yılı başında 
yeniden on iki ortamektep açılarak faaliyete baş-

kalmaması ve yeni usulde kitaplar ile ders gör
mesi temin edilmiş olacaktır. Ortamektepler ve 

Liseler yeni sene tedrisatına eylül sonlarında 
başlıy acaktır. 

layacaktır. Ayrıca iki de lise tesis edilmesi etra
fında düşünüldüğü haber alınmaktadır. 

Bir Köpek 
Kedi Doğurdu 

Samatyada oturan ve şoför 
Kabust Ef. isminde birinin evin
deki dişi av köpeği iki gün ev
vel yavrulamış bir tek kedi 
doğurmuştur.Ancak köpeğe başka 
yerdenbir köpek yavrusu bulunmuş 
fakat köpek bunu emzirmiyerek 
kençli yavrusu olan kediyi ara
mağa başlamıştır. 

Defterdarlıkta · 
Sütun Seklinde Kaya 

Tuzları 
Düyunu Umumiye binası Maarife 

verildiği için bütün eşyası Defter
darlığa taşanmışhr. Defterdarlık 
binasındaki boş odalar tamamen 
eşya ile dolduğu gibi koridorlar 
ve salonlara da dolaplar ve ka
salar yerleştirilmiştir. Bu eşya 
eylulde faaliyet~ A geçecek olan 
yeni maliye teşkılatında kullanı-

idare Heyeti 
Azaları 

Ankara, 17 (Hususi) - lstan
bul idare heyeti azalıklarına mül
kiye müfettişi Enver, mahalli ida
reler. umu·m· müdür muavini Hüseyin 
Sabrı, Şıbınkarahisar valisi Fer
ruh, Devrek kaymakamı Enver 
mül~iye müfettişlerinden Y ahy~ 
Sezaı ve Hakkı Beyler tayin 
olu muşlardır. 

Biz bu ihraç maddelerimizle 
meşgul olacağımıza, yılan gibi, 
ba~bo ağacı gibi, memlekete ne 
getıreceği meçhul olan garip 
m~ddeler üzerinde duruyoruz. 
Gun_lerce yılan ihracından bah
settık. Aylarca süren neşriyattan 
s~nra ihraç ede ede Almanya'ya 
bır sandık yılan sevkettik. 

Köpek, kendi cinsinden olmı
yan bu yavrusundan hiç bezginlik 
göstermemekte ve onu doyuncıya 
kadar emzirmekte· imiş. 

lacaktır. Bu eşya arasında ikişer 
metre uzunluğunda san'atkirane 
işlenmiş kalın sütun teklinde kaya 

Şimdi de bambo ağacı yetişti
recekmişiz, bunları ihraç edecek
mişiz, bu sayede bir ihraç mad- r 
desi daha kazanacakmışız. 

Bu kadar gülünç olmıyahml 
iSTER iNAN /STER 

tuzları da vardır. Bunlar Defter
darlık salonuna konmuftur. 

Romanyalı Türkler 
Romanyadaki Türkler memle .. 

ketimize muhaceret etmek arzu .. 
~unu. göstermişlerdi. Bu talep 
uzerıne 90 bin Türkün ana va-

tana getirilmesine karar verilmiştir. 

2000 işçinin Vaziyeti 
Elyevm tütün imalathanesi ola

rak ~ullanılan Çapa hastanesinin 
Maa rıf Vekaletine devredilmesi 
ü~erine burada çah~an 2000 işçi-
nın açıkta kalacağı haber veril
mektedir. 

Tahdidi teslihat ve Londra konferanslarında birle· 
ten dünya devletlerinin ne kadar dost ve sulhperver, 
ne kadar hüsnü niyet ve sükunet sahibi ve ne kadar 
işgüzar olduklarını anlamak isterseniz, gazetelerin bi
rer köşesinde kalmış şu üç telgrafı okuyunuz. 

Assomption, 10 - Harbiye nazırının bildirdiğine 
göre Nanaw mıntakasında düşmanın faaliyeti sade top
çu ateşine inhisar etmiştir. Harbiye nazırı bir telgraf 
çekmiş, kumandan Estiga - Urbiayı, Nanawa ve Gon
dar muharebelerindeki iyi idarf'sinden dolayı tebrik 

etmistir. 

Kahire, 10 - Yemen veJiahtının kumandasında bu
lunan bir kuvvet, aidiyeti Hicaz ve Yemen hükümet
le.~i .arasında ihtilafa yol açmış bulunan ~ec_ran) mev
kıını kısa bir muharebeden sonra zaptetmııtır. 

)f 

Aden, 10 Hicaz • Aıir hududundaki 'kabileler yeni
den kıyam ederek bir takım Vehabi köylerini işgal 
etmişlerdir. İbnissuudun kuvvetlerile asiler arasında 
şiddetli müsademeler olmaktadır. 

Bu üç telgrafı okuduktan sonra arbk dünyada sul
hun ve selametin teessüs edeceğine 

iSTER iNAN /STER INANMAI 

~--------------------------·---------------------------------J 

Sözün 

lngilizce 

Bir Ceza 

Sayfa 3 

~ 
Kı a ı 

·--------------1- * ----
Şu, eski zamandan kalmış, ev 

kadmlarının marifetlerini duydu
nuz mu? Londrada, onlar da, 
beynelmilel bir kon2fe toplamış
lar. Maksatları ev kadınlarını ko· 
ruyacak . kanunlar kurulmasını 

istemek, ev kadınlarının içtimai 
vaziyetlerini aralarında görüşmek 
imiş. 

Bir kere ev kadını tabiri bu 
hanımların eski zamandan kalmış 
olduklannı, bu zamanı anlıyama
dıklarını gösteriyor. 

Bu zamanda artık ev kadını 
diye birşey yoktur, onun modası 
çoktan geçmiştir. Şimdiki zaman
da ancak asri kadın vardır. Asri 
kadının da hukukunu aramı a 
. f A o y ' 
ıç ımaı vazıyetini görüşmiye ihti-
yacı yoktur, Onun erkeklere ha
ki~iy~ti her yerde tanınmış, kabul 
edılmıştir. 

* Londrada toplanan hanımların 
bu zamam anlıyamadıklarını daha 
ilk celsede reislerinin sözü ispat 
ediyor. 
. Kongre azası müzakerelerde 
logilizce ile beraber Fransız ve 
Alman dillerinin de kabul edilme
sine karar vermiş. Fakat reis 
hanım: 

Yahudilere gördüğümüz 
muameleyi yapan bir milletin dili 
bu kürsüde kullanılamaz.. 

Diye ortaya bir iddia atmış. 
Bunun üzerine konarenin altı 
üstüne gelmif, daha mlinuip .ta
birile, aza hanımlar uç saça bq 
başa gelmişler. Almanyadan ge
len murabbular da kongreden 
çekilip gitmifler. 

Vakıa, onlara da oh olsua. 
hakiki ev kadını olsalardı evle
rinde otururlar, evlerinİll işlerini 
görürlerdi. 

... 
Almanların! Yahudilere yap

tıktan muamelenin sebebini kon
gre reisi hanım anlamıt olsaydı, 
Almanları pek haklı bulur ken
disinin yapbğı nezaketsizİik de 
hiç olmazdı. 

Yahudilere karşı bu muamele 
-herkesin bildiği gibi- ikbsadi 
buhrana çare bulmak için yapıl
mışbr. 

Alman' yada şu kadar milyon 
işsiz adam var. Şu kadar yü.z bin 
Yahudi iş başında refah ile geçi
niyor. Yahudiler bu iflerden ç~ 
kilip gidince şu kadar milyon 
işsiz adamdan biç olmazsa fU ka
dar yüz bini bir iş sahibi olacak. 

)f 

Reis hanımın- Almanlara ter
tip ettiği ceza da -galiba kitabı 
mukaddese uymak ii&ere- Alman
ların günahlan cinsinden olmak 
için öyle tertip edilmiı. Mademki 
Almaiılar Yahudilere Almanca 
okuyup yazmayı yasak etmişler, 
reis hanım da Londradaki kürsi
de Almancayı yasak etmiş. 

•
1Elcezaü min cinsi! amel,, 

Halbuki Almanların kendi dil
lerini Yahudilere yasak etmeleri 
de haklı bir şeydir. 

Herkes bilir ki Yahudilerin 
bir adetleri vardır: Bir memleket
ten kovulunca o memleketfo dilini 
gittikleri yere beraber götürürler. 
Asırlarca sonra bile kendilerini 
kovan memleketin dilini, kendi-

lerini kabul eden memlekette 
söyliyerek bu memleketin halkııu 
taciz ederler. 

( Devamı 9 uncu ayf ada ) 
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17 Temmu1 .lON POSTA Sayfa 6 

===-

Bütün Yıldızlar Kalif orniyal ~ine~a:~;uasınf iın ;ber:er 
Pla"'ıi arına Akın Ettiler Fearrbıanıks ort e ug as 

~ Boşanıyorlar 
Çok Eğlenceli Günler Geçiriyorlar , Holivut'ta Nihayet Yaşlı Yıldızların 

Arasına Da Kara Kedi Girdi 
Amarika sinema aleminin 

mesut bir çifti olmakla maruf 
Duglaı F erbanka ile kansı Mari 
Pikfort ta aynlıyorlar. Gerek 
Duglaı, ıerek Mari Pikfort, 
bugihtkn yıklızlann eskilerinden 
addeclilirle. yaş itibarile de renç 
sayılamazlar. Bu eskilik ve ka
milliğe rağmen, genç san'atkilar 
arasında sari bir hastalık gibi 
yayğın bir hale gelen boıanma 
hastalığından onlar da yakayı kur
taramamışlardır. Bu ayrılma p
yiasının meydana çıkmasile be
raber bir takım gazeteciler ve 
san'atkirlann dosttan kendileri
ne müracaat ederek bu haberin 
doğru olup olmadığını öğrenmek 
istemiş, sebebini sormuşlardır. 

Mari Pikf ord sorulan suallere 
cevap vermemiıtir. Fakat Duglas 
tunları söylemiştir: 

- " işittiğiniz haber doğru-
MfJsabakalarda 6irincililc oc ıampigonlalc kazanan aüzel ••ldız Mirna Loy dur, Mari Pikford ile aynlmıya 

Holivut (Hususi) - Artık de- yıldızlardan Sari Mariça hakem ====Y=e=n=,==a=ı=r=F=ı=ı=ım==== karar verdik. Bunun sebebi ge-
niz ve eğlence mevsimindeyiz. heyetinin vermiş olduğu karara Fransız yıldızlarından Jan Müra geçimsizliktir, ne yapalım, anla-
bütün yıldızlar ve herkes Kalifor- itiraz ederek birinciliğin kendisi ile güzel yıldız Annabella "Serbest şamıyoruzl.,, 
niyanın nihayetsiz plijlanna akın tarafından kazanılmıı olduğunu bir genç kız,, isimli yeni bir film Bu haberi yazarken garip bir 
etmişlerdir. Diyebilirim ki Holi ileri sürdü. Hakem heyeti ise çevirmiye başlamışlardır. tesadüf olarak fUDU da kayde-
rutt~~tün e~~ n~~erb~ builiranb~le~e~nbk~ ~==~===~~~~=~=~=======~~~=== 
ıalmışbr. Buna mukabil Kalifor- ciliği güzel Mimaya vermekte Kollı·n Mur sı·nema Ha-
niya plijlannm etrafını süsleyen ısrar gösterdi. 
güzel köşkler, portatif evler yıl- Bunun üzerinedir ki Mima'yı d ç k ı 
d1zlar tarafından doldurulmuştur. çekemiyenler, onun hakem heyetir yatın an e i iyor 
Bazı yıldızlar büyük köşkleri ne dahil olan erkek yıldızlardan 
müşterek olarak kiralamışlardır. Fredrik Marş ile gizli gizli mü-
Meseli Anita Paj ile Silviya Sid- nasebetlerde bulunduğu şayiasını 
ney büyük bir köşk tutmuşlar- ortaya attılar. 
dır. Diğer yıldızlardan bazılan da Fakat Mima Loy çok genit 
bu suretle müşterek ev tutarak yürekli bir yıldız olduğu için bu 
ikbsadi buhrana karşı koymak dedikodulara aldırış etmiyor ve 
istemişlerdir. hergün yeni bir plaj kıyafetile 

Kaliforniya plajlarında herkes ortaya çıkarak sabahtan akşama 
mayo ve pijama ile geziyor. Bu kadar denizden ve ku~lardan 
sene mayolar çok dekoltedir. Bu ayrılmıyor. 
mayolar vücudün belden yukarı Y akı~.d~. kadın yıldızl~ ar~-
kısmını örtmemekte açık bırak- sında buyuk ve ço~ cazıp hır 

kt d PJ •. '. . . h .. müsabaka daha tertıp olunacak 
ma a ır. aJ mevsımının enuz b .. b k bn .. k d 

1 b'l ı· d'v• h ld ve u musa a aya tün a ın orta arına ı e ge ınme ıgı a e ld 1 • l r" t · d'l 
yı ız arın gırme e ı emın e ı e-

birçok müsabakalar yapıldı ve kt' B ·· b k b. ı..: .. ·1·k ce ır. u musa a a ırer IU9ı ı 

yapılmaktadır. Müsabakasız geçen küçük sandallar ile yanş müsa-
gün hemen hemen yok gibidir. bakasıdır ve herhalde çok eilen-
Bilhassa pazar günleri plijlar celi olacakbr. 
çok kalabalık ve eğlenceler de 
hayli çeşitli oluyor. Son bir hafta 
içinde üç büyük müsabaka yapıl
dı. Üçü de kadın yıldızlar ara
sında tertip edilen bu müsaba
kalar çok neş'eli geçti, bu suretle 
yeni plaj kıraliçeleri ve yeni 
ıampiyonlar seçildi. ilk olarak 
hava ile şişirilmiş lastik beygir 
üzerinde sür'at müsabakası yapıl
dı. Altmış kadm yıldızın iştirak 

etmiş olduğu bu müsabaka okadar 
eğlenceli oldu ki binlerce seyirci 
katıla kahla gülmek fırsatı buldu. 
Bu müsabakada en güzel yıldız
lardan Mima Loy birinciliği ka
zandı ve kendisine " Deniz ama
zonu ,. unvanı verildi. Fakat bu 
müsabaka yıldızlar arasında yeni 
bir dedikodu çıkmasına da vesile 
verdi. Çünkü müsabakaya giren 

Yeni Türkçe 
Filmler 

Öğrendiğimize göre "Çalı ku
şu muharriri Reşat Nuri Bey çok 
güzel bir senaryo hazırlamıştır. 
Bir aşk faciası canlandıran bu 
senaryo yakında ipek Filim 
sütudyosunda filme alınmıya 
başlanacaktır. Filimde baş erkek 
rolünü Münir Nurettin Bey yapa-
caktır. Bu filim için çok güzel 
şarkılar hazırlanmıştır. 

Maribel Filim Çeviriyor 
Mari Bel "Kız kardeşim 

ve ben,. isimli bir filimde baş 
rolü ifa edecektir. Meşhur erkek 
yıldızlardan Arman Bemar ile 
Alber Prejan'ın da bu filimde 
mühim rolleri vardır. 

Çevirdiği komik filimler ile seyircilerini ~ahk~halara .b.o~an Ç•.P
kın bakışlı yıldız Kollin Mur'un en ıon. re~ımlennden hırını takdım 
ediyoruz. Resmin altındaki imzay~ ken~ı elı~ at!'1!ş ve. ~on. ~oıtaya 
hediye etmiştir. Kollin Mur önümüzdekı mevsım ıçın~e ıkı ~hm daha 
çevirdikten sonra sinema hayabndan tamamen çekilecektir. 

delim ki kısa bir müddet evvel 
de Duılaaın oğlu, küçilk Dug
laı ta kanm Joan Kravforttan 
aynlmışh. AnlBfllan küçüklerin 
boşanması büyüklere de ıirayet 

etmiş!. 

lf Alman sinema yıldızların
dan Lil Dagover geçenlerde bir 
otomobil kazaaı neticesi olarak 
ağır surette yaralanmıştır. Feci 
bir tekilde cereyan eden bu ka
za neticesinde güzel yıldızın ba
cağı kırılmıştır. Halbuki Lil Da
gover vaktile kaza sigortasına 
yabrılmış olduğu için başına ge
len bu feliketten dolayı sıgorta 
kumpanyasmdan mühim miktarda 
tazminat alması lizımgelmektedir. 

lf Cici yıldızlardan Edit Mera 
büyük bir filim çevirmek için 
Alman kumpanyalanndan birile 
mutabık kalmış ve bir mukavele 
imzalamıştır. 

lfo. Fransız yıldızlanndan güzelli· 
ğile meşhur Gabi morley hibra
tını neşretmiştir. Cici yılaız mazi
sinin karanlık safhalarını anlabr· 
ken diyor ki: 

"Sefalet günlerimi hatırladıkça 
tiiylerim ürperiyor. Ekmek para
mı bile bin müşkülatla kazandı
ğım günlerde birgün gelip zengin 
ve meşhur olacağıma hiç ihtimil 
vermezdim. Bugnn Param ve 
şöhretim var. Fakat bu da kifi 
değil .• , İnsan mütemadiyen ka
zanmak ve hiç doymamak istiyor." 

)#. Yakında Alman ve Fran
sız yıldızlarının iştirakile senenin 
en biiyük şarkılı filimi çevrilecek
tir. Bu filime "Sevda ıarkılan" 
ismi verilmiştir. 

Miryam Hopkins 
En Büyük Filmini Çevir

mek için Hazırlanıyor 
Giizel yıldız Miryam Hopkins 

iktısadi buhrana rağmen Holi
vutta hiç bot durmıyan ve sık sık 
filim çeviren yıldızların başında 
geliyor. Bu cici kızın filimleri çok 
para ıetirdiği için çall§bjı 
kumpanya onu el üstünde tut
mak ve bütiln nazlanna boyun 
epek mecburiyetinde kalmakta
dır. Geçenlerde yeni aldığı bir 
otomobil ile Amerika' da uzun 
bir seyahat yapan snzel iryam 
timdi plij etlencelerile vakit 
ıeçirmektedir. Mensup olduğu 
kumpanya bu güzel kıza yeni bir 
filim çevirtmek kararını vermİf 
ve meşhur mubarrirlcı den biri.ine 
bir senaryo yazdırmıştır. Miryam 
tatil devresi biter bitmez ıtOdyo
ya dönecek ve yeni filmini çevil"" 
miye başlıyacaktır. 

Bu filim Miryam Hopkinıin 
ıimdiye kadar çevirdiği filimlerin 
en büyüğü olacakbr. Şarkılara 
şimdiden hazırlanma"t.a~ır. Met
hur erkek yıldız F rcod~ Martın 
da bu filiıpde mllhim bır rol&i 
olacaktır. 
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GÜL HAN 1 M 

HaçWar, Mücahitler, Fedailer Arasında 
5 Yazan: Ômer Rıza 

iki Kardeş Gül Hanımı, Zaloğlunun 
Elinden Kurtardılar 

:tlci genç te hemen kılıçlarmı 
çektiler ve Kurt bagırdı : 

- Atları mahmuzlayın 1 
Hepsi de atlarını mahmuzlıya

)'ak ilerilemek üzere iken ansızın 
durdular. Çünkü önlerine de sekiz 
on kişi çıkmış, yolu kesuıişlerdi. 

Yol dar, bir tarafı deniz, bir 
tarcıfı bataklıktı. Düşmanlar çoktu. 
Bu vaziyet karşısında ne yapıla
bilirdi?!.. 

Doğan birkaç adını ilerileye-
re k bağırdı = 

- Bizden ne istiyorsunuz? 
Atlanmızdan ve silihlanllll%dan 
başka bir şeyimiz yok.. bunlara
IDl tama ediyorsunuz? 

Yüzü örtülü, kılıçlı adamlann 
içinden biri, bir diğerinin kula
ğına bir şeyler fısıldadı, o da 
cevap verdi: 

- Sizin atlarımzda, silahları
nızda gözümüz zok! fakat yanı
nızdaki hanımı isteriz. Onu tes
lim ederseniz kanınızı dökmeyiz! 
, Doğan bir adım daha ilerledi: 

- Siz bizi amcalanmn kızını 
haydutlara teslim edecek kadar 
alçakmı sanıyorsunuz! peki! siz, 
kimin hesabına amcamızın kızını 
elimizd n almak istiyorsunuz? .. 

Karşı taraftaki iki adam yine 
fısıldadılar ve demin cevap veren 
adam tekrar cevap verdi. 

- Bir kimse namına değili 

amcanızın kızinı kim görse onu 
ister. Fakat mutlaka bir isim is
tiyorsunuı: o halde bizim kahra
man Za1oğlu namına hareket et
tiğimizi söyliyebiliriz. 

Gül H. Zaloğlu ismini duyun
ca sararmış, titremişti. iBu Zaloğlu, 
nüfuzlu, kuvvetli bir adamdı. O
da bu civardandı. Gemileri var
dı. t' endisi bir aralık Gül Ha
n mla evlenmek istemiş, fakat, 
Gülün babası Duman Bey onu 
reddetmiş, Zaloğlu reddolunduğu 
içın ağzına geleni söylemiş, bu yüz
den Doğanla ikisi döğüşmüşler ve 
onu yaralamıştı. 

Gül Hanım, bunları düşünür
ken Doğan cevap veriyordu: 

- Ohalde Zaloğlu da aranız
da mı? O da en bayağı korkak
laT gibi yüzünü örtmüş mü? Za
loğlu ıçinizde ise onunla karşılaş
mak ve başladığımız işi bitirmek 
ist rim. 

Kar ıdan ses seda çıkmadı. 
Kurt, kararım bildirdi: 
- Birader, dedi. GüHi ara

mıza alalım ve hamle edelim! Ne 
olursa olsun! 

Kaı şıdakiler Kurt'un ne söy
lediğini duyar gibi oldukları 
için demiı ki adam şu sözleri 
s5yldi: · 

- Genç yiğitler! üzerimize 
ahlmayı düşünuyorsanız yazıktır. 
Çün ü biz her şeyden evvel, ab
ruzı öldüreceğiz.! Bu kıymetli, 
bu asil atlara kıymak istemeyiı1 
atların z öldürdükten sonra sizi 
elım'r.e geçirmek kolaydır. İki 
adam, ne kadar cesur olursa ol
sun, bu kadar hasma karşı geJe
m z. Size bir dakika müsaade 
ediyoruz. Bir dakika sonra tes
lim olmanızı bekliyoruz! 

Şimdiye kadar hiçbir şey söy
lemiyen Gül Hanım, birden söze 

· kanşb Ye: 

- .. Amcamıa opllarıt .dedi. 

Beni Zaloğlunun eline diri ver
meyınız. Evvela beni öldürün, 
sonra ne isterseniz yapın. 

iki kardeş bir şey söyl~me
diler, evveli koyun suyuna, sonra 
biribirlerine baktılar ve başlarını 
eğdiler. Doğan Gül Hanıma dö
nerek anlattı: 

- Gül Hanım! Kurtulman 
için yalnız bir çare var. Abnı 
çevir ve koyun suyuna dal! Kork
ma! Sular pek derin değildir. 
Atm da asildir. Koyun öbür ucuna 
geçerek konağa varmıya bak, 
sana bir kimse yetişemez.1 

Kurt ilave etti: 
- Haydi! 
Gül Hanımın gözleri doldu. 

Fakat bir lahza kaybetmeden 
atını çevirdi, mahmuzladı ve asil 
at suya atıldı. Bir aralık hay
van batmış gibi göründise de az 
sonra başı yükselmiş ve koyun 
ucuna doğru yürümüştü. 

Haydutlar, bu manzara karşı
sında dona kaldılar, fakat baş
larında bulunan adam birdenbire 
bağırdı: 

- Bu gençleri öldürün ve 
kayığa koşun! Y etişelim1 

iki kardeş, tam kayığın bağlı 
olduğu yerde duruyorlardı. Yol 
dar olduğu için iki kardeş, mü
kemmel bir surette mukavemet 
ediyor, 9imtek gibi çakan kılıç

larile Üzerlerine gelenleri yere 
seriyorlardı. 

Mücadele pek müsait bir şe-

kilde devam etmekte idi. Gül 
Hanımın ab, koyun ucunu bul
muş, karaya çıkmış ve karada 
yol almıya başlamışh, demek ki 
Gül kurtulmuştu. 

Haydutların ba§ındaki adam, 
sert sert emirlerle adamlarını 
saldırmıya davet ediyor, fakat 
bunlar, iki kardeşin kılıçJanndan 
yıldıkları için onlara yanaşamıyor, 
yalnız ellerine geçen taşlan Üzer
lerine yağdırıyorlardı. 

iki kardeı konuştular: 
- Ne yapabiliriz? 
Kurt cevap verdi: 
Gülü kurtardık. ölebiliriz. 
- Hay hay! 
iki kard~, atlarına hamle et-

tiler. Haydutlar, toplandılar, ay
rıldılar, nihayet bunlann içinden 
biri Doğana bir kılıç sallıyabildi. 
Doğanın kanlan akıyordu. Kurt 
ona: 

- Aman! Dişini sıkl dedi. 
Ve kolunu kardeşının beline9 

sararak atını mahmuzladı. 1ki at 
kuş gibi uçuyordu. 

Kurt, bir ualık ortalığı kıp
kızıl her tarafı ateş ve kan içinde 
görmüş, sonra bütün seslerin ke
sildiğini duymuş, ondan sonra bu 
manzara da gözünden silinmiş ve 
beyninin içini karanlık kapla
mışb. 

-3-
Doğan, rüyasında kendini öl

müş görüyor, bütün yeryüzünün 
alevden bir top gibi yanıp tutuş
tuğunu, kendisinin fezada yüzdü
ğünü, bir takım semavi mahluk
ların etrafında uçuştuklanm, bun
Iann kendisile konuştuklarını his
sediyordu. Bazan, haçlılarla dö
ğüşürken şehit düşen babasının 
ruhile kavuşuyor, babasının bir 
takım semavi varlıklarla konuştu
ğunu duyuyordu: 

- Bu ruh oğlumun ruhumu? 
( Arkası var ) 

Yunaa 'blana abideye çeleak koyma JMr•ai•ieclea bir iatiba 

Edirnekapı Cinayetinin içgüzü 

Gözlüklü Y anakiyi 
Nasıl Tuttular? 

BeşLiraBir AdamınHayatınaMalOluyor ! 
--- - ---

Dünkü nüshamızda kısa bir 
haber vardı, bu haberde de: 

- Edimekapıda yanaşması 
Ahmet Necibi öldüren Y anaki 
tevkif edilmiştir, deniliyordu. 

Zabıtanın yaphğı tahkikata 
bakılırsa bu iki sabrın içine sı
kışan bu vaka çok feci bir ci
nayeti anlatmaktadır. .. 

Katil olmak zannile tevkif 
edilen Yanaki Y anyalı bir Rum 
dur. Gözlüklü lakabile anılmak
tadır. Ölen Ahmet Necip te bu 
adamın yanında çalışmakta olan 
17 yaşında bir gençtir. 

Vaka nasıl oldu? Hadisenin 
Allahtan başka şahidi yoktur, 

Binaenaleyh bütün malümat maddi 
ve manevi delillere istinat eden 
birer tahminden ibarettir, ve 
şüphe yok ki bu tahminler de 
mahkemenin huzurunda aydınla

nacaktır. 
Yalnız iddia edildiğine bakı

lırsa: 

Ahmet Necip aylığı olan pa
rayı almaz, ustasının yanında 

bırakarak biriktirirmq, fakat ge
çenlerde mıktan 25 lirayı bulan 
bu paraya ihtiyacı olmuş, istemiş, 
fakat alamamış, ve bu suretle 
aradan epeyce zaman geçmiş! 

Geçen akşam Ahmet Necip 
tekrar paraya ihtiyaç hissetmiş, 
ayna talebi serdetmek üzere us
tasını aramış, bulamamış, sormuş: 

- Edirnekapıda, meyhanede 
içiyor, demişler. 

Oraya gitmiş, ustasını görmüş: 
- Paranın hepsinden vaz

geçtim, bana yalnız beş lirasını 

ver, hastayım, gidip hastahane
ye yatacağım, demiş. 

Gözlüklü Y anaki: 
- Peki, demiı, git beni kale 

kapısında bekle, şimdi gelirim, 
dükkina gideriz, istediğin parayı 
veririm! 

Çocuk gitmiş, bir müddet 
sonra da ustasının geldiğini gör-

müş! bundan sonra ne oldu, 
çocuk ustasını kadırdı mı, yoksa 
adam kendisinden mütemadiyen 
parA istenilmesinin verdiği hid
detle aklını mı kaçırdı, bilinemez 
fakat aralarında kavga başlamq. 
çocuk yaıalanllllJ ve yarasından 
akan kanın tesirile ölmüş ! 

Y anakiye gelince; o, bu kav
gadan sonra mekanına gitmif, 
fakat orada farketmiş ki, gözlü
ğü bumunda değildir. Cinayet 
mahallinde düşmüş olması ihti
malini düşünmüş, aleyhinde de
lil teşkil etmesinden korkmuş, i(l

dip almaya karar vermiş. 

Bir TesadUf •• 
Bu müddet zarfında hidise

nin seyrini değiştiren bir tesa
düf olmuştur. Bu tesadüfte •• Ka
le dışı koruculanndan Ramiz 
Efendinin hadise yerinden geç
mesidir. 

Filhakika Ramiz Ef. buradan 
geçerken ölüye rast gelmiş, üze
rine eğilmiş, bakml§, gözüne yer
de parlayan bir göı:IUk llişmiı, 
eğilerek almış. Ve sonra da dn
şünmüş ki: 

Bu cinayeti yapan mutlaka 
düşiirdtiğü gözlliğti aramak üzere 
buralara gelecektir, bekleyelim 
bakalım! 

Ramiz Efendi pusuya yatarak 
beklemiş, ve bir az sonra bek
lediğinin geldiğini görmüş! 

Bu gelen gözlüklü Yanakidir 
ve cesedin yanında gözlüğünli 

aramaktadır. Ramiz Ef. hemen 
pususundan çıkmış ve daha ev
vel hazır:ladığı silahım çevirerek: 

- Teslim! diye bağırmış! 
Y anaki bu korucuyu tanı

maktadır. 

- Aman, demiş, Ramiz Ef, 
ne oluyorsun, benimi çıraiımı 
aramıya 2elmiştim. 

* İşin sonu Ramiz ef eneli Yana-
kiyi yakalamış, jandarmaya tea
lim etmiştir. 

Zabıta Esrarengiz Bir Mesele Karşısında 
( Baıtarafı 1 inciaayfada , 

Bu ihbar üzerine adamın bu
lunduğu yere gelen memurlar bır 
f.ifla karşısında bulunduklarını 
anlamışlardır. 

Vaziyet olduğu gibi muhafaza 
edilmiş nöbetçi müddeiumumiliği de 
haberdar edilerek tahkikata giri
şilmiştir. Tabanca kurşunile öldü
gü görülen bu adamın biraz ileri
sinde şarjörü çıkarılmış bir ta
banca ve aynca da bir şarjör ele 
ıeçirilmiştir. 

Bu şekilde şarjörün ayrı, ta
bancanın da ayn yerlerde bulun
ması ve kurşun yarası da mak
tulün başında görülmesi birçok 
şüpheleri tevlit etmiş ve cinayet 
veya kaza ihtimalleri üzerinde 
yürünmiye başlanmıştır. 

Tabanca da muayene edildiği 
zaman içinden aynca bir boş 
kurşun kovanı da düşmüştilr. 

Tahminen 29 yaşlarında göril
len bu cesedin, üst ve başının 
gayet muntazam olması, kendisi
nin ölümünde bir cinayetin imil 
olduğu ,üphelerini tevlit etmiştir. 
Hatıra derhal iki ihtimal gel

miıtir. 
l Bunlardan biri parasına tamaan 

aldlbiilmiif olmuı, ikinci ihtimal 

de herhangi bir kin ve intikama 
kurban gitmiş bulunmasıdır. Fakat 
tetkikat ilerileyince cinayetin inti
kam kaslile yapıldığı ihtimalı 

kuvvetlenmiştir. Filhakika ilk ke
şifler ve araştırmalar yapıldıktan 
sonra bir defa da maktulün üzeri 
aranmış ve bir banka çeki, bir 
zarf içinde 80 lira kadar para, 
altın saat ve sairesi bulunmuıtur. 

Bunların bulunması, para için öldü
rülmesi ihtimallerini tamamen 
ortadan kaldırmışt bu ihtimallerin 
yerine maktulün bir intikama 
kurban gitmit olduğu ihtimalini, 
hem de kuvvetle meydana çıkar
mışbr. 

Kim ÖldUrdU? 
Maktul Fatihde Maltaçarşısın

da oturur, hal ve vakti yerinde
dir. Zabıta şimdi bu zatin müna
sebetlerini tetkik etmekte, ne 
gibi bir kine kurban gitmesi 
ihtimali olduğunu araşbrmaktadır 

Ceset morga nakledilmiştir. 
e;;;;~ 

Matbuat ( 'emb ti tarafından 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 

AL MAN A CI 
çıkb. Her kitapçıda buluour 

~--~ Fiatl 1 liradır. ·--il" 
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Givur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

Tefrika No. 61 

Yaşa Be Givur Mehmet 
Bu Kız Da Kim? 

kim olacak işte Sarraf Güzel oğlunun kızı 

Etrafta bir çıt bile işitilmi· 
yordu. 

Givur Mehmet, ıağma soluna 
bakındı. Sonra iki elinin ikiıer 
parmaklannı dudaklarının arasına 

alarak keskin bir ısdık çaldı. O 
anda, bostan biribirine kanşb. 
Muhtelif yerlerden birçok gölgeler 
canlandı, Gavur Mehmedin olduğu 
yere iki kişi birden atladı. Titrek 
ve helecanlı bir ses; 

- Hazırmı, Givur Mehmet 
Diye homurdandı. 
Gavur Mehmet, heyecandan 

boğulur gibi cevap verdi: 
- Hazar demek te ~öz mü? 

Hepsini bir deliğe tıkadım, Hüsnü 
Efendi. 

Hüsnü Efendi, Gavur Mehme· 
din boynuna sanldı. Yanakların· 
dan öperek: 

- Yaşa Gavur Mehmet. 
Diye bağırdı. Ve sonra 

ağzım Gavur Mebmedin kulai-na 
yanaştırdı: 

- Bu kız kim? .• 
- Kim olacak.. işte, Sarraf 

Güzel oilunun kızı. Şimdi, bu 
kw bir kaç arkadap teslim 
edelim. Onlar burada beklesinler. 
Biz ele içeri pelim. Arkaclatlar• 
dan kimler var. 

- Givur Mehmet!... Bu ne, 
dalgınlık yahu.. Bizi ıirmiyor 
musun. 

Givur Mehmet, kencli9ine hi
tabeden adaman eline sanldı · 

- Aman Kerim Efendi.. Ku
ıura bakm, malim ya.. Böyle 
telaşla zamanda amir, deiil.. in
sanın gözüne biç bir ıey görün
miyor. Ser teftit deli Kerim 
Efendi, hem Givur Mehmedin 
sırtını okıuyor, hem de cevap 
veriyordu: 

- Hakkın var oğlum.. Hak
kın var. 

Hüsnü efendi, orada bulunan 
memurlan sayıyordu: 

- Tepdillerden Aman Ali, 
Kasımpaşab küçük Mehmet, 
Abanoz Hasan, lncekaş Salih, 
arabacı Hüsnü, Çağanoz Recep, 
enfiyeci lbrabim, Arap Abdi, 
cilveli Ragıp, Domuz Kimi .... 

Gavur Mehmet, bir kahkaha 
koyuvererek Hüsnü Efendinin 
IÖzünü kesti : 

..... Aman ustam, daha yok 
midi ? .. Bütün tebdil bölüğünü, 
sağ battan buraya çekmiı, ge
tirmitıiniz. 

Deli Kerim Ef. , söze karı'b: 
- Okadar değil.. Dahası var. 

Galata Voyvoda beyi Yakup Bey 
de bir bölük zaptiye ile etrafı 
sardı. Müşir paşa, Voyvoda ka· 
rakoluna geldi ; orada bekliyor. 

Gavur Mehmet telaşla sordu: 
- Ya evin sokak kapısı ta

rafında ?., 
Hüsnü Efendi, cevap verdi: 
- Serteftiş Gürcü Hasan 

Efendi orada.. Yanında Zarif 
Mustafa, Sürmeli Tevfik, Yanık 
Hüsnü, Paskal Rifat'la bölük 
ağası Tuzsuz Ömer.. Otuz da 
xaptiye var. 

- Tamam... Hadi bakalım 

ustam.. Şu kızcağlzı birine teslim 
edelim.. Biz de içeri girelim. 
Meşaleler hazır mı? 

- Her şey hazır.. Matmazele 
gelince: Onu burada bekletmiye 
biç lüzum yok. Doğruca Voyvoda 
karakoluna gönderelim. 

- Münasip .. Mademki mütir 
paşa da orada imiş.. Km görürse 
memnun olur. 

Matmazel Lüsyeyi bir zap· 
tiye müfrezesine terfik ettiler. 
Karakola gönderdiler. Meşa
leleri yaktılar. Zabtiyeleri ihtiyat 
olmak üzere dışarda bıraktılar. 
önde Gavur mehmet olmak üzere, 
yalnız ser teftişlerle teptil memur· 
ları, delikten içeri daldılar. 

Meşalelerden buram buram 
taşan dumanlı ışıklar, dehlizin 
duvarlarına çarpıyor .. senelerden 
beri bir mezar gibi sessiz kalan 
bu uzun dehlizin süküneti, şimdi 
heyecanla koşan zabıta memurla· 
rımn ayak seslerinden korkunç 
akisleri yapıyordu. 

Dehlizi geçmiıler, Mariya'mn 
yattıiı odaya gelmişlerdi. Givur 
Mehmet, elindeki meşaleyi uzatb. 
Kapıdan baktı. Mariya, olduğu 

yerde, upuzuıa yabyordu. 
- Bu kapıda, bir arkadaı 

kalsın. 
Diye bağırdı. Ve sonra aşağı, 

inen merdiven kapısına daldı. 
.~ğıdan daha lıili küfürler, 

tehditlerle kanşık boğuk sesler 
ıeliyor .• Biri birine çarpan sert 
demir güriiltüleri işitiliyordu. 

Meşalelerin ışığl, her tarafı 
aydınlatmıştı. Hepsi de lheyecan 
içinde oldukları halde, bu yeraltı 

~ tertibatı, yine zabıta memuı::lannın 
hayretini celbediyor: 

- Vay domuzoğlu domuzlar •. 
Amma da mükemmel, saklanacak 
yer bulmuşlar. 

- Tevekkeli değil.. Dünyayı 
haraca kesiyorlardı da, ele geç· 
miyorlardı •. 

Diyorlardı. En önde olduğu 
halde koşarak merdivenlerr inen 
Gavur Mehmet, köprünün önüne 
gelir ıelmez, birdenbire : 

- Kaçıyorlar .. Koşun .. Vurun. 
Diye acı acı haykırdı ve 

sonra, sağ elindeki tabancasını 
boşluğa doğru uzattı; üstüste iki 
defa boşalttı. O anda küfürler, 
naralar, feryatlar biribirine karışb. 
Karşıdan da dört beş el silah 
patladı. Kesme kurşunlar duvar· 
lara çarptı. 

Zabıta memurlan da gelmişler; 
duvarı siper almışlar .. Ateş ede
cek hedef arıyorlardı. Fakat ca
niler, kentli taraflarındaki dehliz 
ve odaya iltica ettikleri için gö· 
riinmiyorlardı. iki binanın arasm
daki derin boşldkta bir takım 
ipler sallanıyordu. Givur Mehmet, 
üzüntü ile bu iplere bakark : 

- Acaba kaçtılar mı?. Bura
dan nereye kaçabilirler? .. 

Diye mırıldandı. Ve sonra 
yere yattı. Sürüne sürüne, köprü· 
nün istinat ettiği kenara yaklaştı. 
Elindeki meşaleyi boşluğa uzattı. 
Hüsnü Efendi ile diğer arkadaş
ları: 

f Arkaaı var) 

SON POSTA 

- Spor Hareketleri ::= 
Türk Sporcuları

ı nın Rusga'da Ya
pacağı Maçlar 

Moskova, 16 ( A. A. ) - M. 
Karahan Cevdet Kerim Beyi 
kabul etmiştir. Türk sporcuları 
heyeti dün şehri gezmişler ve 
akşam Stanislavski tiyatrosundaki 
temsilde hazır bulunmuşlardır. İlk 
futbol müsabakası bu ayın 18 inde 
saat 18 de Dinamo stadyomunda 
yapılacakbr. Sovyet muhtelitile 
yapılacak olan ikinci maç ise 
Türk sporculan Leningrat' dan 
döndükleri zaman Moskova'da 31 
temmuzda vuku bulacaktır. Spor 
mabafili Türk sporcularınm ziya· 
retlerine büyük bir alaka göste· 
riyorlar. Moskova, Leningrat, İva· 
nova, Vznesensk, Gorki, Harkof, 
Kief ve Odesa 'da maçlar tertip 
olunmuştur. Bunlardan başka Sov· 
yet Rusyanın diğer 16 sanayi 
merkezinden Sovyet terbiyei be· 
deniye meclisine gelen telgraflar· 
da Türk sporcular maçlara davet 
olunmakta dırlar. 

Yerli Mallar 
Sergisine Hazırlık 
Yapılıyor 

Dün Sanayi Birliğinde 1 ağustoa 
933 tarihinde açılacak olan beşinci 
Yerli Mallar SeFgisi heyeti tertibiyeal 
içtima ederek tertip heyeti riyasetine 
sabık İktıaat Vekili Rahmi Beyi ve 
reia vekillig ine de Hacı Recep ve 
Abdülgani Beyleri ve serıl komiser· 
lijine de bu hususta vukuf ve ihtisası 
v.e timdiye kadarki ıergilerde mu· 
vaffakiyetlerile tanılan Sanayi Birliti 
Umumi Katibi Nazmi Nuri Bey inti· 
bap edllmiftir. 

Tertip heyeti aerıiye iftirak ede
cek olan fabrikaların suret ve şekli 
ittirakiııi ve serginin devamı müdde· 
tince intizam ve zapturapt busualanıaa 
ait 48 maddelik bir talimatname ihzar 
etmiflir. 

Her sene oldutu gibi 1933 betinci 
Yerli Mallar Sergisinde de muallim 
Ihsan Bey kumandasındaki deniz 
orkestraaının ittiraki için Ouübabrt 
kumandanlığı nezdinde teıebbüsat 
icrasına ve 20 temmuzdan itibaren 
sergi nihayetine kadar tertip heyetinin 
sergi binasında içtima etmesine karar 
verilmit ve serginin mükemmeliyeti 
ve geçen senelerin fevkinde bir mev
cudiyetle haurlanması neye mütevak
kıf ise bunların ikmalini komiserlite 
tevdi etmittir. 

Betinci Yerli Mallar Serıisinin 
hazırlık ft!kline nazaran timdiye ka. 
dar haz1rlanmıf olan sergilerden daha 
çok pzel ve daha esasla bir tekilde 
tertip edilmekte olduğu mütahede 
edilmektedir. -- = ===-= 

Ysni Neşri*at 
inkılap çocuıunun terblye

elnd• ruhi ve amefl ••aelar -
Doktor Fahrettin Kerim Hey bu iııim 
altında çocuk ana ve babaları için fay
dalı bir kitap neşretmi 4ir Fiati 40 
kuruştur. Tavsıye ederiz. 

D•i Ad•mı - Kı.iı;ük ve milli 
bır romandır. \'azan ~uat Salih. Ahmet 
Halit kütüphanesinde 30 kuruşa satıl· 
maktadır. 

Yana MHll Yol - Oral • ldel 
istiklal fikrınin na~iridir. Beşinci se· 
nesınin 7 mci numarası çıkmıştır. 

D•lnık Deylfler - Güzel ve 
ahenkli ~iirlerden mürekkep bir eser
dır. Y ~an: Ayaşlı Mehmet .Necati, 
fıati 30 kuruştur. 

Yurtdaşl 
Türkiye, zeytinyağı memle· 

ketidir. Fakat Türkler az zey• 
tinyağı yerler. İspanyollar ve 
halyanlar kadar zeytinyağı ye· 
meğe alışsak, zeytinyağı istihsa
limizi beş misli çoğaltmak icap 
eder. 

Milli iktısaı· ve tasarruf cemiyeti 
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17 Temmuz Pazartesi 18 Temmuz Sah 
İatanbul1 - 18 Gramofon, 19.30 

Fr. ders (müptedilere mahsus), 19 saz 
(Hikmet Rıza H.), 19.4;) saz (Zeki B.J, 
20.30 Safiye H. Aleko ve Y orgi Ef. 
ler, 21.30 gramofon, 22 ajans, borsa 
haberleri, saat ayarı. 

Ankara - 12.30 gramofon, 18 
Salon orkestrası: Keler Bela Ouver
ture Comedi Espagnc Humberg Fan
ta.isie Nine Rosa Amedi Serenada 
lnvan Milöcher Valse Oerlotta, 19 
alaturka saz, 20.15 ajans haberleri. 

Varıovs - 20.40 Musahabe, 21 
Polenblut isminde bir operet. 

Peıte - 19.40 Küçük hikayeler, 
21 musahabe, 21.35 Macar kuvarteti. 

Palermo - 21 Haber ve gramo· 
fon, 21.30 ıalon orkeıtraaı. 

Münib - 20 Bir perdelik küçük 
bir komedi, 21 dünya siyaseti hakkın· 
da bir konferans, 21,25 şen musiki. 

Viyana - 19.05 Üç Viyana Oa· 
veı isminde bir konferanı, 21.45 ope· 
ret parçaları. 

Prat - 21.10 Brüno'dan nakil. 
BOkret - 20.20 Gramofon ile şar· 

:!0.40 konferans, 21 salon orkestrası. 
Breslau - 20 Bütün Alman istaı· 

yonl&l'llla ait müşterek program, 21.26 
salon orkestrası. 

Viyana - 18.30 Piyano refakatile 
şarkılar, 19,10 iki konferans, 20.05 
haf~f musiki, 20.40 havadisler, 20 . .W 
hafıf musiki konseri devam ediyor 
21.H!i orkestra konseri, 22,50 havadis: 
ler, 23.05 plaklarla akşam musikisi, 

Bükref - 18.05 konser, 20.05 
kıraat, 20.25 plaklar, 20,45 konferans, 
21.05 şarkı, 21.25 orkestra, 22.0ö kon
ferans, 22.20 orkestraya devam. 

Pett~ - 18.35 Piyano ve keman 
konseri, 19.35 konferans, 20,05 orkes
tra, 21.20 muhtelif operalardan par
çalar sonra havadisler ve sigan mu
sikisi, 

Varıova - 18,20 Mandolin kon-
seri, 19.40 viyolonsel koDSeri, tl.05 
şarkı 23.05 dans musikisi. 

Roma - 21.05 Havadisler ve muh 
telif musiki parçaları, 21.85 havadis
ler va (Don Paskal) Dorizetti'nin 
operası. 

ÇANAKKALE 
Şehitlerimizi Ziyaret , 

10 Alustos 
G O L C E M A L vapurlle 

--
Ticaret Borsasında intihap 

intihap Hey' etinden: 
T emmuz/933 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan Ticaret 

ve Zahire Borsası Heyeti idaresinin yeniden intihabı 27 /Temmuz/ 
933 perşembe günü icra edilecektir. intihap etmek ve intihap 
olunmak hakkın1 haiz olanlann listesi Oda ve Borsa koridorlanna 
asılmıtbr. Bir itirazı olanlann 22/T emmuz/933 cumartem pil 
akşamına kadar tahriren intihap Heyetine milraca~tlan 

ilin olunur. "3358" 

İstanbul Adliye Levazım 
Dairesinden: 

l.tanbul Umumi Hapi.luuae ;. TeYkifbaneai için bir .;.. zar
fında mubayaa edilecek Ekmek fiatı zarf usulile mevkii mlnakasa· 
ya konulmuf ve taliplerin bu bapta teklif ettikleri fiat haddi liyak 
görillmemiı olduğundan aleni miinakaA ile mubayaa edilmek üzere 
münakasa günü 20n/933 tarihine milAclif olan Perpmbe giial 
talik edilmiş olmakla taliplerin yevmi mezkürcla Deftenlarhkta ml
teşekkil mubayaat komisyonuna miiracaatlan ilin olunur. 0 3356,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla ve 13887 numaralı kararname ahkimı dairesinde 

takasla rakı titeleri için "2,500,000,, Mantar satın alınacaktır. 
Taliplerin prtname ve numuneleri gördükten sonra . pazarlıia 

iştirak et~ek üzere % 7,S teminatlarını bimilen 918/933 Çar
ıamba günü saat 14 te Galata'da Alım, Sabm Komisyonuna 
müracaatları. "3196,, 

Bu 
hilsif ı. 
teJ/ıir 
bana cazip 

birten~ 
ver 
Pudra hakkında icat edilen cazip ve 

yeni bir fikir sayesinde: Tokalon pud• 
rası, yağlı bir ciltte bile bu giioe kadar 
kullandıgınız pudradan dört defa daha 
fazla bir müddet yapışık kalır. Tabii 
bir güzellikte sık bir tesir icrası için 
hususi bir wml dairesinde istihzar edil
miştir. Tokalon pudrası, terlemiye 
mukavemet eder, rüzgar ve yagmurun 
tesirile kat'iyyen kaybolmaz ve miinbeıit 
mesamatı ızale eder. ı\"e yapar8anız ıa
bit kalır, gündüz ve ~ece hiç bir parlak· 
hk izi bırakmaksızın ~ayanı hayret bir 
giizellikte tabii bir ten verecek yegane 
pudra, Tokalon pudra&Jdır. (ö2ö7) 

UekUdar icra Memurıuıun
danı Yeminli üç ehli vukuf tarafın. 
dan tamamına 3000 lira kıymet takdir 
edilen Kadıköyünde Caferağa mahal
lesinde eski vapur iskelesi ıokağmda 
eski 80 yeni 66 ve 66/1 .numaralı dük· 
kanın yüz yirmi hisse itibarile ( 40 ) 
hissesi. Satış peşindir. Miişterilerin 
kıymeti muhamminenin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde Pey akçeleri verme· 
leri icap eder. Müterakim veı gi - tan-
zifat - tenviriye · vakıf' borçlan ve 
rıısıımu delliliye müşteriye aittir. Art
tırma şartnamesi 25-7-933 tarihine 
miisadif Salı gü'lü divanhaneye talik 
edilecektir. Birinci arttırması 19-8·933 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 
on dörtten on altıya kadar Üıkiidar 
icra dairesinde yapılacaktır. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammine~n yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdırde üstün-
de bırakılacaktır. Aksi takc8le en 
so~ arttU'aouı tt..ahhüdü baki kalmak 
üzere ar~. müddeti on beş gün 
daha te~t edılerek 3-9-983 tarihine 
miisadif pazar günü aynı saatta en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve ifias kanununWl 
126 ncı maddesi mucibince ipotek 
alacaklılarla diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayrı menkul 
iizerindeki haklarını ve faiz ve masa
rife dair olan iddialarını evrakı müs
biteleri ile birlikte (20) gün zarhnda 
icra daireı;ine bildirmeleri aksi takdir
df' hakları tapu 11icilli ile sabit olmı
yanların satış bedelinin paylaşmasın-
dan hari" kalırlar. Alakadaranın mez
kur mevadı kanuniye ahkamına tevfiki 
hareket etmeleri ve daha fazla malu
mat almak isteyenlerin 932/1657 nu-
maralı dosyaya müracaat. (6562) 
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• 
RALEIGH 

BiSiKLETLERi 

T Beynelmilel bisiklet aleminde büyük inkılap yaratan MEŞHUR -

RALEiGH · 
fabrikasının, safi INGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve fennin ~n 

son terakkiyahnın tatbikile yapılm11 yegane bisikletleridir. 

METANET, ZAFİAFET ve· SÜR' AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR. 

Satı ~ <leposu: Sirkeci • lstanbuf • Liman Han No. 35 

' ... (5443)~~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
, 1Topesi delik memlehası için listesi mucibince "12,, kalem alat 

ve 'l~evat satın alınacaktır. 
Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere % 

hamilen 2617/933 çarşamba günü saat 16 da 
Sah'9 komisyonuna müracaatlara. 

,-

~---------~ ( Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Kiipriibaşı '.reı. 4~362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22i -!O 

İSKENDERİYE POSTASI 

ıt ANKARA 
vapuru 1817 /933 Sah günü 
saat 11 de Galata rıhbmından 

. lzmir - Pire - lskenderl -
ye'ye kalkar. "3322,, 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENİZ 

7 ,5 teminatlarını 

Galata' da Alım, 
"3275 ti 

(&)bl...: ·- ~. , 
~r~tll~ •••••. 

fior~ 
BURUfMAZ 

VE. 

~ 
~u tş f;e 

ii 11•11; l~ii.?, 
indi,,. 

-

• 
lpe(?ı~ krçıv,çıtLa ~ 
rının.. dtLŞunebt· 
ıeceginiz her 

~ Rengi Vard11 
G;' 
ın e. 

; 

İ BANA 
EN KISA YOL! 

r. ' ISTANBULDAN (Türkiye) 
................ TAHRANA (lran) 
BATUM, TIFLIS, BAKU ve PEHLEVi 

TARIK/LE 

1 
r. - " ISTANBULDAN (Tür~iye) 

................ TEBRiZE (İran~ 
BATUM, TIFLIS, ERIVAN ve CULFA 

TARİKİLE 

INTOURIST 
İstanbul, Galata, Çinili Rıhtım Han ' , 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

F abrikalarımıı ihtiyacı için "40,000,, kilo paket ve "20,000,, 
kilo sigara makinelerine mahsus yerli nebati kola satın alınacaktır. 
Taliplerin şartname ve numu.neleri gördükten sonra pazarlığa itti· 
rak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 5/8/933 Cumartesi 
günü saat 14 de Galata'da Alım, Satım Komisyonuna müracaatlan. 

"3273 
" 

IS BANKASI 
I , , 

l<OMBARA SAHiPLERiNE 
l-IER SENE 10,000 LİRA 

.. le • • 

MUKAFAT VERMEl<TEDJ_R 

HER HER • 

vapuru 19/7/933 Çarşamba 
günü saat 18 de Galata rıhtı
~mından kalkar. Dönüşte Tire-
bolu'ya da uğrar. "3321,, KE51DfDE •• 

KESIDEDE Ji• 

P NAiM VAPUR iDARESİ ~ 
lzmlr sUr'at postası 

A D N A N vapuru 
Her Perşembe günü 

saat tam 18 de 
• • 

Doğru IZMIRE H:r;~ct 
Taf::ı il:it için Gala.ta, Gilınrük kar· 

tısında ~ite Fra:uoz Han No12. 
T ol: 41041 ... (55-!6) ~ 

SADi KZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ Postası 

Sadıkzade 
vapuru 

17 Tem·nuz Pazartesi günü saat 
b de ~irkeci nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Sam· 
sun, Ordu, 0 ireson, Trabzon, Sürme
ne ve Rize limanlarına azimet ve 
avdet edc<·Pktir. 

Fazla tafailat için Sirkeci Mey
menet Hanı altmda acentahğa mü
racaat. Tolefon : 22134. 

~S55) .._...: 

• 

I 

201 .. 
KUMBARA 

• • 
SAHiBi 

• • 

ll<RAMrt'I 
KA2ANiYOR 

.. 
1 

asoo 
l • 

LiRA .. . 
MUl<A"fAT 

' .. 
TEVZi 
EDİLİYOR 

KU~İ\LAR SENEDE İKİ DEfA 
NiSAN YE. TEŞRİNi EVVEL'İ,. 

BIRINC:İ GÜNLERİ ~ 
'.EK iL 'ivoR 


