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KONFERANS FiLEN iFLASTA 
Mehlika Hanımı Öldüren Arif ... 

Tevkifhanede, Dalgın, Dalgın Dolaşıyor Ve Soruyor: 
----- -

-Mehlika'yı Morga Gön
derirler "li Acaba? 

Boğaziçinde, Bristol otelinde 
geçen gün oynanan içtimai faci-
~n~ .. perd.esi, katil m~znun~ 
Anf ın tevkıfhaneye göndenlmesı, 
'h"d" 
1 a ıse kurbanı Mehlika Hanımın :a ebedi uykuya yatması suretile 
apanmış oldu. Bundan sonraki 

•afha adlidir ve son sözü cemiyet 
\le onun namına Ağır Ceza Mah

ı~:~esi söyliyecektir. Mahkemenin 
ltı90Zunü söyleyip katil maznunu 
Jbakkında kararını vermesine 
f'intizaren, biz, onu, tevkifhanesin
f cleki höcresinde ne yapmakta 
~duğunu şöyle bir gözden ge

. 9U'ehiliriz: 

ı'J.. __ !'-r~f, bugün tevkifhanenin on 
~ncı denilen ve büyük avlunun 

ı sağındaki kapıdan girilir girilmez 
1 sıbyan koğuşuna karşılık teşkil 
eden kısımda yatıyor. Burası, 
tevkifhanenin seviye itibarile 
lliıbeten kalburüstü gelen müş

terilerine nıahsustur. · 
SeYIAJefer i<Weiln-ft çabşııw 

ken bir kaçakçılık işinden dolayı 
maznunen muhakeme altına alı
ilan Kaclri efendi ile beraber 

1 

Maznun Arif 

yeyip, içiyor, itlediği cürmün ağır
lığmı omuzlarında taşıyamıyormuş 

gibi ezgin ve daima düşünceli 
görünüyor. Sık sık dalıyor. 

Hali ve görünüşteki ıençliiine 
nazaran, insan, ondan, bayi• 
kanh bir hareketi hiç iimit et-
mez. Fakat etrafındakilere mazi-

( Denmı 9 u•cu 1ayfada ' 

Galatasaray'ın Yeni Antrenörü Geldi ______ ,_ 
'' Seneye Bizi Başka Şe

kilde Göreceksiniz ,, 

!f ' ~.... _..ı ~" 
Calatasarayın geni anlrenöril. ile refikası istasgondfl. karşı gelenlerin arasında. 
M' Galatasarayın yeni antrenörü nör getirtişi başlıbaşına anlat-
. ıster Sidney Pötifut dün refikası mıya değer bir hadisedir. Hepi-
~~ birlikte İstanbula geldi ve miz şahit olduk : Bu en eski 
ırkeci istasyonunda Galatasara- kulübümüz bu sene büyük bir 

yın mensupları ile spor meraklı- buhran geçirdi. Bir taraftan 
larından müteşekkil hararetli bir kendi çocukları arasında bir an 
f enç kafilesi tarafından karşı- evvel bitmesini beklediğimiz ve 
~ndı ve kendisine daha ilk da- istemediğimiz bir anlaşamamazlık 
ıkada gösterilen bu coşkun çıktı. Öte taraftan da hiç şüphesiz 

kabulden hakikaten mütehassis bu anlaşamamazlığın tesiri ile 
kaldı. genç uzuvları arasında bir çalış-* mamazhktır gitti. O derecede ki 

Galatasarayın yeni bir. ntre- • ( . 9 uateu aarfMla f 

! "Cihan lktısadını DUzeltmek 
lstlyenleri iliın Adamları Çık· 
m•za Soktular,, Denillyor 

Amerikalıların 
Hoşlarına Giden 
Mesele •• --

Dün Londradan gelen telgraf 
haberleri iktısat konferansının 
filen iflas ettiğini bir defa daha 
anlattılar. Bu netice haftalardan 
beri malumdu. Binaenaleyh hiç 
kimseyi hayrete sevk edecek de
ğildir, fakat evveli şaşılacak, son
ra da belki detabii görülebilecek 
başka bir haber daha vardır. Bu 
haberde şudur: 

- Londrada hakim olan ka
naate göre İktısat konferansını 
iflasa sürükliyen sebeplerden bir 
tanesi ilim adamları tarafından 
ortaya atılan içinden çıkılmaz bir 
sürü nazariyelerin herkesi şaşırt
mış ve söylenen sözleri anlayami
yacak bir hale getirmiş olmasıdır. 

Tam telgrafları beşinci sayfa
mızda takip ediniz! 

AlınangadaDahi i 
işler Gene Kar iş-.. 
mak Uzere Mi? 

lkrlfn, 22 - N.ıu•al ~-tlere 
kartı vukubulan tecavüzler o •yasile 
Prusya S.ıvekili M. Goerinl' bundan 
böyle emniy6t ve aaayif ve mllli 
ihtilil mücadele.ine girmit olanlann 
him~y~aini temin için tiddetli tedbir
ler ıttibazana zaruri görmektedir. Bu 
•ebepten dolayt Pruaya Nazırlar 
Mecli•i yarm sabah Pruayada adli 
sahada alınacak lıat'i ve tiddetli 
tedbirlerle mefgul olacaktır. 

Bütün Pruayadaki Polis Müdürleri 
ile Müddeiumumiler, bütün istinaf 
mahkemeleri reisleri, gizli devlet 
zabıtası tetkilatı reisleri ve bütün 
sosyalist nasyonal milisleri reisleri 
yann aynı zamanda Berlinde toplan
maya davet edilmitlerdir. -.--

Kızınızı Kime 
Verirsiniz, Kime 
Vermezsiniz? 
F arzediniz ki evlenecek bir 
kızımz veya oğlunuz vardır. 
Müracaat edenlerde bir takım 
şartlar ararsınız. Servet, mevki, 
yaf bu şartların mühimlerini 
teşkil eder. Fakat bir de ve 
belki en evvel aramaklığımız 
lazım gelen şart sıhhattır. 
En selahiyettar doktorlarımıza 
sorduk: 
Kızlarınızı istiyen erkekte ve-
yahut oğlunuza alacağınız kızda 
ne gibi sıhhi şartlar ararsınız? 
Doktorlaramızm verdikleri ce
vaplar, bütün aileleri ve evlen
mek çağında bulunan gençleri 
şiddetle alakadar eder. 
Kiminle evlenmeli, kiminle ev
lenmemeli? Sualinin cevabını 
bu anketimize verilen cevapları 
okuduktan sonra daha büyük 
bir huzur ile verebilirsiniz. 

Pazartesi Günü 
Son Posta'da 

Cümhuriyetin 10 uncu yıldönümünü mümkün olduğu kadar 
parlak bir şekilde kutlulamak için ne yapılması lazımgeleceğini 
tesbit etmek üzere her vilayet~e bir komisyon teşkil edildiği 
malumdur. Bu komisyonlardan lstanbula ait olanı dün tekrar 
toplandı ve daha evvel ana hatlarını tesbit ettiği program üzerinde 
meşgul oldu. Resmimiz heyetin bir müzakere fasılasını gösteriyor. 

Kadirli Eşkıyasının 
Yatakları Bulundu 

Dün Adanaya Getirilenler Arasında 
Bir De Kadın Vardır 

Adana 23 (Hususi) - Kadirli eıkıyasına yataklık etmek ile 
maznun ( 111 ) mevkuf ıehrimize getirildi. Muhakeme ıçm yarın 
Diyarbekire gönderileceklerdir. Bu mevkufların arasında bir tane de 
kadın vardır. Bunlardan başka içlerinde Umumi Meclis azasından 
( Coşkun ) ve ( Vahit ) Efendilerle eski Kadirli Belediye Reisi Faik 
Bey de vardır. -

-=-~----------.-·--------------~ 

Dört Saat Deniz Üstün 
Ölümle Karşı Karşıya 
Çeşme, (Hususi) - Köste köyünden bir yelkenli sandalla Kara

reis çiftliklerine gitmekte olan Çeşmeli Muhiddin Beyle arkadaşı 
Abbas denizde bir kazaya uğramışlardır. Bunlardan Muhiddin Bey 
işidilmemiş bir gayret sa?ederek ~urtulmuş, fakat arkadaşı Abbas 
kay~ol~uştur, sandal sahılden 4 mı~ aç_ıkta devrilmiş, yüzmek bilen 
Muhıddm Bey arkadaşı Abbasa kayıga ıyice sarılarak bırakmamasını 
tavsiye ederek tam dört saat yüzdükten sonra Ildır adaları civarın
daki küçük bir Adaya çıkabilmiştir. Sabaha kadar bu adanın sahi
linde kalan Muhiddin Bey sabahleyin arkadaşını sandalla adaya pek 
yaklaştığı halde görmüş ve bağırarak sandah bırakmamasını, kendisini 
k~rt~~mı~a geleceğini söylemiş, fakat tam bu esnada yine şiddetli 
hır ruzgar çık.mı~, sandalı tekrar tersine çevirmiş ve adadan u~aklaş
tırmıştır. Muhıddın Bey tedarik ettiği bir motörle arkadaşını aramıya 
çıkmış ise de ne arkadaşını, ne de sandalı bulamamışbr. 

-~-==::-====o-=====: 

Yegane rasathane11ıize görelıergünkü hava raporu:I 

- Bu gün hava yağmurlu, ve \ 
kapalı olacak ve rüzgar fimali 
şarkidea esecektirl. •• 

- Bu gün hava 
yağmursuz, açık ve 
olacakbrl. 

bulutsuz, 
aüneşli 
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• 1 l[ Giin~n Tarihi ] [Halkın Sesi ] ı 
Ziraat Bankası 
Buğday Alıyor 

( .:azetemizdc okumu~sunuzdur: Gayrimübadiller Arasında •• 
Onuncu Yıldönü .. 
· mü Nasıl Kutlu

lanacak? Ziraat Bankası Adana çiftçilerin
den buğday satın almıya bnşlamı~; 
bu sayede buğday fiati de düş
mekten kurtulmuş. Xe dersiniz 
bu teşebbüse! işte aldığımız 
cevaplar: 

Şeve t Bey (Kü~ük Aynsofya Meh
met Paşa caddesi 8) 

- Bence bu İf Ziraat Bankaaı
mn yaptığı en iyi işlerdendir. Zaten 
Bank anın isminden de böyle bir hi
maye beklenir. Eğer Banka bu su
retle piyasayı tutmasa çiftçimiz.in 
hali yamandır. 

• • afız Bey ( Sirkeci Demirkapı 
caddesi 13) 

- Ziraat Bankası iki sen~denberi 
köylüden buğday alıyor. Bu fÜphesiz 
büyik bir yardımdlJ'. Fakat bu ıcklin 
yaptığı piyasa sun'i olmaktan kurtu
lamaz. Halbuki biz tabü bir piyasa 
isteriz. Bu da buğday ihracını temin 
etmekle mümkün olacaktır. Biraz da 
buğday tasfiye makineleri alsak, 
mahsulümüzü yeknasak yapmaya ça
lışarak ihraç. imkanını bulsak daha 
iyi olmaz. mı? Bu takdirde Banka da 
küJfetten kurtulmuş olur, memlekete 
de para gelir. 

Şemsettin Bey ( Fatih Karaman 
malın.ilesi 3) 

Yeni mah ul başladı. Ekmek fi
yatlan da düşüyor. Büyük tüccar 
mevsimden istifade ederek köylü
nün malım ucuzca almak istiyor. 
Zaten köylü bir şey kazanmıyor. Buğ
day bundan daha aıağı dü4erse za
rar eder. Ziraat Bankasının buğday 
alması köylüyü sıkıntıdan, batta 
f da ketten kurtardığı için çok ye
rinde bir tedbirdir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Mediha H. isminde bir kadın 
Karagümrükte~ geçmekten· iken 
döşmüş ve kalp sektesinde öl
müştür. 

* Tıbbı adlide mü~ahede al
hnda bulunan İhsan ismin<İe biri 
yatak çarşafını yakmak istemiş 
yakalanmışhr. 

* Dün Balat iskelesinden 
sandala binen Kamil Efendile 
kızı Memnune ve mektep hade
mesi Emine sandalın devrilmesile 
denize düşmüşler, fakat derhal 
kurtarılmışlardır, 

* Artin isminde biri, Beyoğ
lunda Raziye Hanımın ensesini 
sigara ile yakbğından yakalan
mıştır. 

• Şoför Hullısinin idaresin
deki otomobil köprü üstünde 
Agop ism~nde birine çarpmış ve 
yaralamıştır. 

lf- Vatman İsmailin idaresin
deki tramvay Y edikulede Meh
medin arabasına çarpmış bir bey
gmnı yaralamıştır. 

------------------------.--- . 
Murahhaslara Maaş Verilmesi işleri 

Uzahr Mı, Yoksa Kısalhr Mı? 
Gayrimübadiller kongresi ağustos içinde topla

naca1c:br. Fakat şimdiden idare heyeti ve cemiyetin 
azaları arasındaki ihtilaf had bir devr(ıye girmiştir. 
Birbirine muanz guruplar şunlardır: 

rasız bir bina bulunması ihtimalinden bahsedilmişti. 

idare heyeti ikiye ayrılmıştır. Müştak Bey grubu, 
Ali Azmi ve Ali Vafi Beyler grupu. 

Müştak Bey on kişilik idare heyetinde beş aza 
ile ekseriyet temin etmektedir . 

Halbuki cemiyet orada da ayda 85 lira vererek 
bir bina kiralamıya mecbur olmuştu. Orada bina, 
murahhas, hademe masrafı, burada başka masraf
lar, bunların yekunu ayda bin lirayı buluyor. Şu-
halde senede 12 bin lira masraf· yapılıyor demektir. 
Bizce bu masrafların çoğu lüzumsuzdur. 

Cemiyet azalanna gelince, bunlar da üçe ayrılmış
lardır. Birinci kısım Reis Müştak Bey ve arkadaş
larını tutanlar, ikinci kısım Ali Vafi ve Ali Azmi 
Beylerin taraftarları, üçüncü kısım ise, ihtilaflar 
dolayısile işlerin uzadığından müteessir olarak bun
ların haricinde bir idare heyeti istiyenlerdir. 

ıdare heyetindeki muhalefet grubu şunu ileri 
sürmektedir. 

Bundan başka gayrimübadiller namına Müştak 
Bey Defterdarlıkta, Nüzhet Bey Ziraat Bankasında 
mümessil olarak bulunmakta ve tabii maaş ta almak
tadırlar. Bizce idare heyeti azalannın, mümessillik
lerden maaş alması doğru değildir. Hakikate tevafuk 
etmese dahi bu maaşlann işlerin uzamasında imil 
olduğu hatıra gelebilir.,, 

- "Ankarada bulunan murahhaslara ayda yüz 
ellişer lira yerileceği söylendi. Bilahare bu miktar 
200-250 liraya çıkarıldı. 

Takdiri Kıymet Komisyonu için Ankarada pa-

İdare heyetinde ekseriyet teşkil edenler ise 
işlerin bir an evvel bitmesi için canla, başla çalı-
şıldığını ve yapılan masraflann zaruri olduğunu 
söylemekte ve muhalefeti manasız bulmaktadırlar. 

Hükmü kongre umumi heyeti verecektir. 

Cümhuriyet Va
puru Sakatlandı 

Osmanlı Bankasını Soyan
lar Başka Vapurla 

Getiriliyorlar 
Devlet deniz yolJarı işletme 

müdürlüğüne gelen malümata 
göre T rabzondan avdet eden 
Cümhuriyet vapuru f neboludan 
hareketinden bir az sonra bir 
arızaya uğramıştır. Arıza maki
ne dairesindedir. Vapur saatta 
on iki mil aldığı halde arızadan 
sonra sür'ati dört mile düşmüştür. 
Vapur Karadenizde çıka~ak her 
liangi bir fırtına üzerine yoluna 
devam edemiyeceğinden tekrar 
lneboluya dönmüştür. Vapurun 
süratının azaldığını gören kadın 
yolcular bir az telaş etmişlerse 
de teskin edilmişlerdir. 

Dün Ege vapuru, Cümhu
riyet yolcularını r>lmak ıçın 

İneboluya gitmiş ve yolcuları al
mıştır. 

Y okular arasında Bursa Or
han Eli soygunculan aa var
dır. Ege bu gece sabaha karşı 
limanımıza avdet etmiş olacakbr. 
Cumhuriyet vapuru ise yavaş, 
yavaş buraya gelecektir. Ancak 
sakatlığın neden ve nasıl olduğu 
tahkik edilmektedir. 

Dolar Biraz YUkseldl 
Perşembe günü dolar 144-147 

kuruş arasmda muamele görmüş~ 
tü. Dün telgraflar biraz yüksek 
geldiğinden dolar üzerine 147 k~
ruştan alış 150 kuruştan satış 

olmuştur. Dolann biraz daha 
yükseleceği talimin edi m ktedir. 

IDün Yeni Bir 
Kaçakçı Daha 
Tutuldu 

Muhafaza teşkilatı dün yeni 
bir kaçakçılık vak'asını daha 
meydana çıkardı. Bu def~ ka
'akç.ahğa teşebbüs eden lngiliz 
Bandıralı Mihla vapurunun ikinci 
çarkçısı Yunan tebaasından M. 
lstraii' dir ve üzerinde ipekli ku
maş bulunmuştur. Çarkçı tevkii 
edilerek ihtısas Mahkemesine 
verilmiştir. 

Sekiz~nci lhtısasta 
Dün sekizinci İhtısas Mahke

mesinde Bakdirya vapuru kaptanı 
ile, Romanyalı kaçakçıların mu
hakemesine devam edilmiş ve 
bundan başka on beş esrarkeşin 
muhakemesine başlanmıştır. 

Mevkuf en muhakeme edtlmek
te olan Romanyalı Y orgi ve 
Dimitri Efendilerin muhakemeleri 
zabıtta imzası olan şahitlerin din
lenmesi için başka bir güne bıra
kılmışhr. 

On Beş Esrarkeş 
Muhafaza te.şkilatı, İtalyan 

hastanesinin arkasında esrar içer
lerken yakaladığJ on beş kişiyi 
mahkemeye verdiğinden dün 
bunların da muhakemesine baş-
lanmıştır. . 

Esrarke~lerin isimleri şunlar ır: 
Mehmet, Celal, Nazım, Temel, 
Mehmet, İhsan, Sami, İhsan, 
Hüseyin, Şaban, Hüseyin, Hüsnü, 
Ahmet, Hüseyin, Abbastır. 

Bunların hepsi esrar içmedik-
lerini ve kullanmadıklarını söy
lemişlerdir. Şahitler dinlen~~k 
için muhakeme başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Kim Gidiyor, 
Kim Kalıyor? 

Darülfünun Muhitinde 
Muhtelif Dedikodular 

Devam Ediyor 
Bugün temmuzun 23 üdür, yeni 

üniversitemizin kat'i şekli ayın 
sonunda anlaşılacağına göre ara
da ancak bir haftalık bir belde
me zamanı kalmış demektir. Bu
na rağıİıen sabırsızlık eseri ola
cak, bu mesele hakkında dedi 
kodu dev m etmektedir. Bu cüm-
leden olarak son bir iki gün için
de de bazı gazeteler Server Ka
mil ve Hüsnü Hamit Beyleri~ 
kadro h~rici }calacakları rivayetin 
kaydetmişlerdir. Halbuki evvelce 
de kaydettiğimiz vechile hakiki 
kadroyu ancak üç dört ki~i bildiği 
ve bunlar tarafından da azami 
sükut muhafaza edildiği cihetle 
bu rivayetin ne dereceye kadar 
doğru veya yalnış olabileceği 
malum değildir. 

İzzet Melih Beyin Garp ede
biyatı müderrisliği meselesine 
gelince, mumaileyhin yeni kad-
roya gireceği hakkındaki haber
ler bir şayia halinden ileri geçe
memekte ve tahakkuku ihtimal
leri çok zayıf görülmektedir. 

Maarif Vekili Reşit Galip B. 
bugünlerde tekrar lstanbula ge
lerek Darülfünun işile meşgul 
olması beklenmektedir. 

Eroinciler 
Eroin -kaçakçılarına . ait elli 

dosyanın Dokuzuncu ihtisastan 
Sekizinci İhtisasa devredileceğini 
yazmıştık. Bu dosyalardan beşi 
Sekizinci ihtisasa gelmiştir. Maz
nunların yarın sorguya çeldi me
l eri muhtemeldir. 

Cümhuriyetin onuncu yılını .kutlula
ma yüksek komi•yonu büyük bir 
toplanma yapmıştır. 

Bu bayramda, memleketin her 
tarafında en az bin konferans 
ve beş yüz tem i1 verilecek-
tir. Büyük meydanlara radyo 
netriyahnı dinlemek için ahizeler 
konack, bütün sinemalardan ve top
lanılabilecek büyük salonlardan istifa
de edileceği gibi gazetelerde, nakil 
vaaıtaları üzerinde inkılabın manası 

ve büyüklüğünü anlatan vecizeler, gra
fikler, temsili • resimler konacaktır. 

Bu bayramda bütün Türk matbu
atı büyük hacimde Çıkacak ve Cüm
huriyetin on yıllık feyizli eserlerini 
gösteren yazı ve resimler neşrede
cektir. Gerek radyolarla, gerek gaze
telerle yapılacak neşriyat, memle-· 
ketin dışında da, inkılabın büyüklü
ğünü ve mahiyetini anlamayanlara 
açıkça anlatır bir tarzda olacaktır. 

Bayramda spor faaliyetleri de 
esaslı bir yer tutacaktır. Ankaradn 
Türkiye birincilikleri için müsabaka
lar yapılacaktır. 
Hasan LQtfi B. lstanbulda 

Ankara Ağır Cez.a Mahkemesi 
Reisi Hasan Lütfi Bey mezuniyetle 
İstanbula gelmiştir. 

Yanan Vapur? 
İngiliz gaz.eteleri İııkoçya sularında 

Türk bandıralı Millet vapurunun yan
dığını ve mürettebatının bir İngiliz 
petrol gemisi tarafından kurtanldığı .. 
m yaz.maktadır. Fakat bu haberde 
bir yan\ışhk olması muhtemeldir. 
Çünkü Millet vapuru İstinye Dokla
nnda tamirdedir. 

Şirketi Hayriyenin yaz ... 
tarifesi 

Şirketi Hayrie yaz içi'n tattst 
ettiği tarifeleri tasdik için Belediyeye 
göndermiş ve Belediye İkbsat Mü
dürlüğij tari{eler üzeriedc tetkikat 
yapmış ve iş saatlerine uygun bul
duğu için tasdik etmiştir. 
Zahire borsasında vaziyet 

Dün Zahire borsasında tiftik, 
yapağı, afyon üzerine iş olma
mıştır. Amerikaya keçi derisi 
sevkıyatı devam etmektedir. Oğ
lak fiatı 90, tiftik 55-70 kuruş

tur. 

Lozan Su/hunun 
Yıldönümü 

23 temmuz hürriyetin ilan edildiği 
güne tesadüf etmektedir. Bugün hür
riyet inkılabının yirmi beşinci yılıdır. 

Bu münasebetle dairelu kapalıdır. 
Yann da İsmet Pa,anın Loz.an mu
ahedesini imzaladığı güne tesadüf et
mektedir. 

Hukuk Fakültesi Talebe Ce
miyeti, bütün müdderris ve tale
belerin iştirakile Y ann Lozan 
sulhunu kutulayacakbr. Bu mü
nasebetle muhtelif kimseler söz 
alarak Lozan sulhunun Sevr 
muahedesile· mukayesesini yapa
caklardır. 

l_.:_S_o_n_R __ o __ s __ ta_n_ı __ n_R_e __ s __ i_m_l __ i_li_ik_a_Ay;:_e __ s __ i_: ________ Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: I 

- Bursa yolunda soygunculuk 
7apaDlar- l 

... Samsunda adaletin pençcsl
~ ~eçtiler Hasan Bey •• 

· -

-~- .. - -.. .;. ~>, .. .. __ 

... Zabıta 
yakaladı ..• 

her.ileri kıskıvrak ı .. . Dağ soyguncularını da jan
darmanın yakaladığı gibi .•. l 

Haıı<1n B. - Çok güz.el... • •• ız 
fU tehir içinde bazı esnaf ~' ığan.• 
pen •oyguncuları da belecnyemı:a 

bir }'akalayabilM feH oı .. :al. 



Hergün 
f~inde 
Yaşadığımız Dünya 
Parazitler 

eclisi 

Fare Qoi,uran. 
Bir Daği 



Uzan Duruğu 
Hakkındaki 
Efsaneler 

Gerede (Hususi) - Uzan Du
ruğu Gerede, Çerkeş ve Zanfran· 
hOhmun tellki ettiği noktada 
pyet yibek bir tepe üzerinde 
kuruhauftur. Tepeye hayvanla bir 
buçuk saatte çılaJQiliyor. 

Buraya niçin Uzan Duruğu 
denildiğini bir kiyltiden sordum, 
kayla dedi ki : 

"- Şun.akta Bir Uzan klyü 
var. Haktile oradan maruf bit 
uzan çıkmıt elinde tek telli bir 
AZ Yarmtf bu tek telli sazla her 
ae istene çalar k6yleri tehirleri 
sezenaif. Ve bu uzan uauu 
çalclaiı zaman dinliyenleri. iatene 
.,..., istene pldiirür ve istene 
tle •tlabnl»fl itte bu adam ek
llel'İJetle Uzaa Dsu;u deailen 
lıepefe çdcar burada aazmı kendi 
keadiue çalanmf oma için tepe
,. Uua Daruja dmilmif... Ki
,.- u .... ,. ........ 

lhaa Durujww yepae oteli 
.. Uima etndı zlmlklin çayP 

..... &tlll ,... ...... da bacak 
hhnhjmda aba hir fepM var ... 

Uun Dmuğandan birkaç sa
a..,.... •Karugll,. denilen iki *" 'fal'. Bu iki galti bin1>irinden 
&J.IDD ortada Lir adacık var ... 
Aclacıtm üzerinde de tirin bir 
tıly tlrlnlyor_. Bu glJJer hak
lmacla fU efADeyi anlabyorlar : 

• - Vaktile bu göle bir 
K&df - manda ~~- airmif 
we babmf tımam f,Mr hafta ~ 
tikten aonra bu •anda arabasının 

Elliustan'da 
ltaraı VaHsi Fahri Bey 

Eyi Karıılandı 
F'.lhltııtan {HU1111i) - tı'Wf 

Valisi Falarettin Bey yamada 
jDdarma Alay Klllllaaclam llecit 
lleJ ~iu halele buanza ..ı
_. n b~ halk tarafından 
.-r 0m' ........ kua huda---~. 

VaJi. Bey tuefiae bir. •&fa· 
mere verilmiş, bu müsamerede de 
lalôi çocnldar menfaatine bir 
P!•ıo ~~.Vali Bey 
1tila dairelerini Ye kg7feriai tef. 
lif~. 

~----
6ere •Doktorsuz 

• 

VeEczaaau, 
Kalllı 

Gerede ( H.-ı ) - G.enıt1F 
t IJlylerİl6 l*rabet 55 bin nil

v#dır. Pdat: bU • 1ç bin 
.... bir tek deldora ve bir 
~ yoktur. Eezau Ma.

taf.a ftillliltBey eez-etiıi• Bohıya 
ukJetmit, htlromet dokto~ Kadri 
Selim Bey 4', tebtlt eclilerek 
Gerede doktorw Ye eczaam 
~-

53 bm aBfullu Mi babaam 

Beypuan (Hu
suat)- ..... bo 
toza denil• ,_. 
deki ....... 
larcla eski deTir
lerde Hititlerin 
ikamet ettikleri 
aiylemnekte ve 

buna ait Yeuit 
aramnaktadır. 

Seldi .. Bo
yah klyleri civa
nncla mevcut 
eski harabeler 
de tetkike pyan 
gOriilmOftlr. 

Beypazan111n Selçukiler Ka1Da· 
nıada ricade ptirilen tarihçe-

line nazara b1J.llba)di kaal>a ev
velce ormuhlc imif. Bir SeJcU 
Beyi bu araziyi zaptederek el'an 
Beytepe denilen yeri kurmuftuı .. 

Beytepe fİnHli Beypuanom 
bir mahalleaidir. Kasaba Hindis
tan ve Bizans yollarmm ujrajl 
kervanlann da konak yeri Ye 
pazar mahalli olduğu için Bey
pazan İslDİllİ almışbr. 

Boyah ft Sek& k6yleriade 
yapılacak hafriyat neticesinde 
miibim vesaik elde edileceti tah
min edilmektedir~ 

amsun man 
Yurdrınun 
Toplantısı .s.-.... (Humli) - ...... 
Y.-du balkevi .......... .,...... 
liAci yıl dlalml mlnıı~ 
bir to~b JAl>IDIF.· T~
da memleketin glzideleri ve vali 
ham WUDlllQfl&rdir. Kultlp aıa· 
sındu bir at mm bir hitabe 
ile kullbla ftflcadelei Milliye 
eSnUIDdakİ faaliyetiacl-.. haJuıet• 
mİftİr. Sonra yazlık tsinemanın 
lataabaldan ~ su heyeti 
tarafından bir konser veribaiftir. 
Bu mlnuebetle i.._. pmlikleri 
de yapıhmf ve Gazi lıejkeline 

Çetenldet ·~· 
lımir Limanımn 

lthalah 
Bir Sene içinde 1:4 Mff. 
1onhık ltb&tat Y-apılcb 

lianir - 1lliılir Tıcilret <Mell 
1952 ısenaiDde hmir ......... 
,ap.1an itlaalatm ... bir ilta-

~~. Bma· --,.. 1932 ....... wfuıcla ...... 
...ıeketlenk -ı... u. .... 

milyon m,452 llra kayllNtbıcle 
\re 80,631,8 kilo~ .... .... 
.ı.........,.. ---
Andi/lli'de 
Bir Deni~ Kazası 

Aaclifili ( Hmual ) - ltleİ8 ile 
Kaıaada arasmda Wr bu ol-
IDUf, 3 aandaJ de~ WJJ>leri 
cleDiZe cl6k&lmtıştfir. ~ 
Nikola ismindeki sandalcı 3 iat 
denizde kalchktan 80Dl'a )'ilzeHk 
iahile çılmnya mU\'affak olmuf, 
dit. MlW de Rado&•tan gelen 
bir lta11u_ıapuro faraflndmt ~ 
~ ........ ~tDncll ... ~ 

aıl Be$lenmeligiz 



23 Temmuz SON POSTA Sayfa 5 

-- Tıs.·aaArLAB ~ Gönül işleri ( Siga~et Alemi l 
Mütearrızın Tari
fini Kabul Eden 
Ve Etmiyenler .. 

Konferans Bitmiş Gibidir ! !:;iıerimıe 
A ·k H••kA .-G.. ••k M•• k Başa! _ ~üçük i!ilif, Yunanistan, Lehistan 

huku metlenle aramız.da imulanan 
ve "müteamz,, kelimeıinin tarifine 
istinat eden doıtluk misakından Bul-
[~ristan kendi kendini hariç bırakb. 
Çunkü Bulgar hükümetinia kanaatine 
srörc. M Politis'in müteun.zı ifade 
eden tarifi, müteamz. kelimesinden 
murat olunan manayı kat'i ıurette 
beyan etmemektedir. Onun için bu 
misakı imzalamadı. Hatta imzalama
makla kalmadı, küskün bir vaziyet 
te aldı. Bulgaristanı bu misaka itti
rak ettirmiyen eıbabı ve memnuni
yetsizliği, bize, Sofya'da çıkan 
Demokratiteıkl Zıygovov gazetesi 
vazıh bir surette anlabyor. Bu gazete 
diyor ki: 

"Her tarafta ademi tecavüz ve 
dos~uk misaklarının aktolunduğu bu 
~~~ırde, Bulgaristanm düşmanlan, 
ızım etrafımızı halka halinde alıp 

wrupl!'ş.mıı olan bütün dünya dev
letlendır. Huici aiyuetimizi bir hayli 
~"'tırmıı olan Türkiyenin doıtlutu 
bile kuvvetli bir ıurette ıüpbelidir. 
Be.J..,at, Bükrif, Atina Ue olan mü
aaaebetlerimh daha fena •e daha az 
a&ınimidir.,, 

, __ Buna mukabil. bu misakı imra
._.lf olanlann miltalaam tudar: 

"Beynelmilel hayatta mütearrızın 
tarifi ilk defa yapılmııtır. 
Si ~· akademik bir formül detı1dir. 

7.ası bir •e.ikadu ki sulh temina
tını kuvvetlendiriyor. Mütearn:zı tarif 
etmek demek, ona, sulhu bozacak 
olanları bekliyen akıbeti hatırlat
malctadır. • ,.. 

Son misaklardaıı doğan beynel
•lleJ hava, ipe böyle 1bir bulut taıı
JOr. - Süreyya 

B•lboya 9UmU9 hediye 
Roma, 22 - Jencrat Balbo. Fafiat 

fırkası reiıi M. Strace'a çektiği bir 
telgrafta Salt Lake madencilerinin 50 
librelik gümüş hediye ettiklerini bil
dirmittir. 

Jeneral bu hediyeyi madenciler 
tarafından İtalyan olmak gururile 
)'apıldıkını gözönüne getirerek kabul 
etmiştir. 

. Balbo hediyeyi Ronıaya.. hayır ce
mıyctlcrine verilmek üzere gönder
miftir. 

M. Strace bu parayı FerTCra hayır 
cemiyetlerinin emrine verdirmiştir. 

Llndberg ve balbo 
• Ncvyork, 22 - Jeneral BaJbo, 

Lındbcrg'den bir tebrik tel~rafı al
A;!lır: Balbo cevap vermif, büyük 

enka haya kahramanı ile ceıur 
aevceaine teıebbüslerinde muvaffa
loyet ve diter zaferlerine bir zafer 
daha ilave etmesini temenni elmiftir. 
=-

merı a u umetı umru utare e- ~~~~~~ 1;;0 T.m!:;:~ ailenizi • • D E • • ı • 1 dinlerseniz aldanmazsınız. Bu zat 

sının evam tmesını stıyor . ~:c:ı:~c;rs:zt ai~~~u:uhr~~~:: 
ıiz ve kimsesiz kalacaksınız. 
Erkek daima bu zaafınızdan isti· 
f~de edecek. Bugün seviyorsunuz 
bır şey görmüyorsunuz. Fakat 
e':~en~kten sonra iş değişir. 
Mumkünse onun elinden kurtul
mıya çalışın, fakat her halde 
onunla evlenmeyin. 

Londra 22 (Hususi) - Londra 
iktısat konferansı filen iflas et
miştir, denilebilir. Maamafih 
bu akıbete inanmak istemeyen 
nikbinler, konferansın Cenevre de 
ve hatta Vaşingtonda tekrar iç
timaa davet edileceği kehanetini 
gösterenler eksik değildir: 

Konferans reisi 27 temmuzda 
toplanacak heyeti umumiye için 
bütün komisyonlann azami 25 
temmuza kadar raporlarını tevdi 
etmesini istemişti. 

Raporların bir kısmı hazırdır 
öbür kısmı hazırlanmak üzeredir. 

Ticari siyaset komisyonunun 
raponı şu :iki mühim meselenin 
müzakeresile iıtigal etmişti: 

A - Eşya mübadelitındaki 
tabdidabn ilgasa veya tahlifi, ec
nebi döYizlerinde serbesti. 

B - Gümrük tarife siyaseti 
ve en ziyade mazharı müsaade 
millet usulü. 

Komisyon, raporunda para 
istikrazının temin edilememesi ve 
pnj tahavvüllerini prerek, döviz 
ve tarife meselelerinde heyetler 
arasında ihtilaf devam etmesi 
dolayisile bu iki hususta bir itilaf 
kabil olamacLğmı tastik etmek
tedir. Komisyona yapılan muhte
lif teklifler şunlrrdır: 

1 - ıthalita karşı mevzu olan 
tahdidahn kontenjanların ve sair 
sıkı mahiyetteki usullerin bila
kaydfişart sür'atle ve temamen 
ılgası, 

2 - Umumi mahiyette iki 
mukavelename akdi suretile itha
lat kotenjanlarile döviz tahdida
tının ortadan kaldırılmasa. 

3 - Tahdidat tedbirleri hak
kında bir mtüareke ilim. 

~ 

Ticari komisyon ise birçok 
müzakere ve münakaşalara rağ
men müsbet hiçbir neticeye va
sıl olmadan raporunu tanzim 
zaruretinde kalmıştır. 

Bütün bu müzakerelerin mu
rahhaslar heyeti üzerinde manavi 
büyük tesirleri olmuştur, 

Evvela bütün milletlerin iktı-
( Devamı !I uncu sayfada ) 

Japonya İmparatoru Hirdtıito Hazretleri, Mançukuo Japon ordulannıo 
umum 1.."Umandanı olan Jeneral Maçu Muraya bir zafer kılıcı göndermişti .. 
Reıımimiı .Ja on ,Jr•neralına kılı~ın takdim edildiğini g:i)ateriyor. 

Avusturya Almanyayı 
Protesto Etti 

Viyana, 22- Bavyera'dan ge-- dir. Viyana'da Milletler Cemiyeti 
len 5 tayyarelik bir filo Salzburg misakının himayesinde ve teahhii-
n_ııntakası ile Tyrol şehirleri üze- dünde bulunan Avusturya'nın 
rınden uçmuş M. Dolfuss ile ar- iatikliline ve hudutlarının emniye-
~adaşlan aleyhine hücum dolu tine karşı yapılan bu propaganda 
rısaleler atmışlardır. Avusturya taarruzundan dolayı büyük bir 
avcı tayyareleri, hududun pek infial vardır. 
yakm ~imasından dolayı bu tay- Kabine derhal Almanya'ya 
yarelen takipten vaz geçmişler- karşı protesto çekmiştir. 

~~~-----------·...------------~~~~ Hava 
Seferleri 

Londra 22 - Tayyareci Molliıon 
ve zevcesi öğleyin havalanmıılardır. 

Tayyareci Post 
Nevyork 22 - Tayyareci Viley 

Po•t bu sabah saat 7,7 de " mahalli 
saat ,, Kanada da Alberta hükumeti 
dahilinde Edmonton'a gelmittir . 

~evyor~ 2'! - 1:•yyareci Poıt Şi
mali Amerıka ya gıtmek üzere •aat 
10,41 de Kaaadadaki Edmonton'dan 
bavalanmıtbr. 

Tayyareci Lindberg 
Cartwright 22 - Lindberg ile 

kansı Groeland"a da uçtular. 

Nihayet Madam Phrippon 

Gömbüş 

Roma'da 
Budapeşte, 22 - M. G6ml>öş 

ile M. Kamya'nın Roma"ya seya
hatleri münasebetile, haber alan 

kimseler, bu seyahatin gilnün 
meseleleri ile bilhassa alakası ol-
madığını söylemektedirler. Seya
hat, iki memleket araamda mev
cut dostluk münasebetlerinin tabii 
bir neticesidir. 

... 
lbrahim Cehdi Beye: 

. Kızla resmen nişanlanmıya 
talip olunuz. O vakit hem kızın 
başkalarile göz aşinalığı etmesine 
hem de başka bir ıehre gitm~ 
sine mani olmUf olursunuz. Aile
nize meseleyi doğrudan doğruya 
açımz ve aevdiğiniii söyleyiniz 
Ayıp değil ya! • 

• lzmirde Frl Hanıma : 
Kızım, bahsettiğin genç se

ninle alakadar. Sizin tarafa gel
mesi sırf seni görmek içindir. 
Anlattıkların doğru ise, buglinklı 
evlilik hayatından memnun değil
dir. 

Fakat beni dinlersen bu ada· 
ma çok büyük üinit bağlama. 
Bir defa evlenmit olması bnyük 
bir mani teşkil eder. Kansam 
kolay kolay boşayamaz. BugOnkü 
kanunlar boşamayı çok gü~leş
tirmiştir. Boşanmanın tahalCkuk 
etmesi için seneler ister. Sonra 
bu adamın çocuğu var mı bilini
yorum. Eğer varsa o da ikinci 
büyük manidir. 

Hem kendinizi niye böyle bir 
erkeğe hasretmek istiyorsunuz. 
Mademki bil'çok talipleriniz va,... 
dır. OnJann içinden birini HÇİ.p 
evleniniz, daha iyidir. Bir erkek 
müebbeden beklenmez ve bir 
erkeğe ilelebet güvenilmez. 

Almanla e•Jenmenizi biç doğ
ru bulmam. Bir ecnebi bir Türk 
lozile pek glÇ anlapbilir. Genç
likte kalpler anlapbilir, fakat 
sonra fikirler ve hisler arasındaki 
fark meydana çıkınca hayat ce
henneme döner. 

HANIMTEVZE 
_;;_.;=:;:=.;,===:::::ı 

Dlnkllerln Romanı 
sandalyesine yığıldı. 

- Çocuklar, bana ızın verin. 
Hizmetçi ve Ahmet Reşit 

kollanna girerek onu odasına 
geçirdiler. Yemek salonuna dön
dükleri zaman Ahmet Reşit genç 
kızı masanın üzerine kapanmış 
buldu. 

miyen bir net'eyj ifade eder gibi 
gergindi. 

Ahmet Reşit hem alay ediyor 
hem genç kızı scrinlctmiye çalı
şıyordu: 

bize kadar geldi. Müsteşarla 
arası açık olan katiplerden b · . 
işi meydana vurmuş. Müsteşa: 
resmen sormuşlar: 

Edebi Homan 
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d. - Çocuklarım, doetlanm, de: 
L Bu kıymetli günümde benı 

Yalnız bırakmadığınız için size 
çok teşekkür ederim, biz Fran
~l.ar dost kıymeti bilir insanlanz. 
~~ evimde kiracı gibi değil iki

?1zı de evlat gibi tanıdığıma 
•nanın. Biriniz kızım biriniz oğ
lumsunuz. Eğer kabul ederseniz 
&noenizin bu yıldönümü terefine 
kadehlerinizi kaldırınız. 

. Madam Pbrippon'un bu nük
teli, mutevazı nutkunu iki genç 
~kıtladılar. Bir asırlık prap dolu 

dehler boşalcL. 
- Bir daha! 
Madanı Phrippon çok neş'elidi. 

Bugün hovardalığı tutmuştu. 
- Çocuklanm içelim! 
Diyor "Ye kadehleri mütema

diy~n dolduruyordu. 
. iki genç sabahki orman ge

Dntisinin verdiği iştiha ile piir
neı' e yiyor, içiyor. GOl6yor ve 
aGJd6rilyorlardı. 

Madam Phrippoa ikinci şişeyi 
açbiı :zam- İkili ele: 

Ool sonra! 
Dediler. İhtiyar kadının bü

yük babasından kalmış eski şa
rap tesirini yapmıştı. Daha şim
diden kahkahaların ahengi de
ğişiyor, içten gelen neş'eler 
zaptedilemiyordu. 

Fakat Madam Phrih1>9n artık 
coşmuştu. 

- içelim çocuklar! 

Diyor ve kendi kadehile be
raber onlannlrini de apma kadar 
dolduruyordu. 

Ahmet Rqit ömründe bu 
kadar keyiflendiğini bilmiyordu. 
Sofra arbk kahkaha fırtınaları 
geçiriyordu. Herşeye, her hare
kete gülüyorlardı. 

İkinci fİfc de kadehlere bo
şa ldığı vakit Madam (Phrippon)un 
yüzü kıpkırmw olmUf. Nefesleri 
sıklaşmıya baflamıfb. 

Grcttarun dili clolafayor, Ah
met Reşit Paris sabcılarımn tak
lidini yaparak onları l'ülmeden 
lunp aeçiriyorda. 

Gretta ömründe bu kadar 
şarap içmemişti. 

Ahmet Reşit lüle lüle kıvır
cık saçları alnına dökülen genç 
kızın pembe bir gül yaprağına 
benzeyen kulaklarından tutup 
çekti 

Gretta gözleri kapalı, başını 

kaldırdı: 
_ Oh. Retit. B•na yardım eti 
Eski şarap kadınlan turşuya 

çevirmişti. . . . 
Ahmet Reşit bızmetçıye ıpret 

etti. Hizmetçi bacaklarından, Ah
met Reşit omuzlanndan tutup 
genç km odasına geçirdiler. 

Ahmet Reşit buzlu suda ıslat
tığı havlu ile genç kwn şakak
larını, kulaklannın arkasın serin
letmiye çalışıyordu. 

Gretta kendini muh•faza et
mek istemesine rağmen şarabın 

verdiii aenemlikten kurtulamı
yordu. Dudaldan yan açık, kaş-
larmuı plıeli batlan uptedile-

- Matmazel Gretta, sandal 
gezıntisine çıkacağıx. Haydi 
bakalım.fKürekleri ben çekeceğim, 
dümen sizde.. Amma sakın köp
rülere bindirmeyin. 

Genç kız gözlerini açamadan 
gülüyor. Cevap vermiyor. Mırıl
danıyordu: 

- Reşit, Reşit. 

(R) ları (y) gibi söyliyerek 
dişlerinin arasından çıkan bu ismi 
mütemadiyen tekrar eden genç 
kız çok geçmeden uyudu. 

Ahmet Reıit hizmetçiye buzlu 
suya devam etmesini söyliyerek 
renç kııın odasından çıkb. 

* Cemh Hakkıdan Parle't• 
Ahmet Re.ide 

f qtanbul rnoo 
Merhaba Reşit 
Ne mutlu sana ki kimseye 

boyun eğmeden Paris gibi dün
yanın en bereketli bir ilim ve 
~a~~t ~~kezinde istediğin gibi 
omur suruyorsun. 

Sefaret 
1 

müsteşarına yaptığın 
İf istanbul da epey çalkalanw. 
Bunu sen haber vermedin. Fakat 
nual olmuf bilmem, Huiciyedea 

' 

- Böyle bir şey olmadı! 
w Dc~iş. Anlaşılıyor ki adam

c.a~ız ugradığı kazanin mes'uli e
tim. de. kendisi üzerine alıyor. ~u 
vazıyeb gördükten sonra sana 

hak verdim. Kendi izzeti nefsi 
olmıyan adamların bir milletin 
gururunu temsil etmeleri müm
kün m? 

Hariciye bu ad k amı mer eze 
almak , üzere. 

• Geçen gün Talat Paşa ile 
ıandarma ıslahı bakkınd k 

d a onuşu-
yor um. Bana senden bahse
derek: 

- Tahsilini bitirip gelain 
yanıma al~cağım. Bana onun gibi 
acar ve hılgı·li bir adam 1 - 1 

D a~m 
edi. 

Ne vazife ile alacağını sor-
madım. Çünkü senin bo- l 
""ks k d y c yu e e olsa bir daireye k _ 
pılanm~k niyetinde olmadığı:ı 
zannedıyorum. 

Talat Paşa, adamdan anlıyor. 
E~~ım. bulsa belki ondan daha 
mühı~ işler bekliyeceiiz. Fakat 
umumı merkezdekiler bükümet
ten daha nüfuzlu.. onlar boyuaa 
tqlWit yapmak scvdaauıda. 

4 AdlMa ... ) 
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Dünya Hddiseleri 

Ronzvelt Zadenin 
Avrupa 
Seyahati 

Amerika Cumhur reisi M. 
RoozveJtin iki oğJu vardır. Bun-

A .k l lardan bir tanesi m,.,, an on sekiz yaşında 
Delikanlısı bir mekteplidir. 

HagTette Adı Franklen dir. 
Bu genç babasından izin almış, 

bu senelik mektep tatilini Avru
pada geçirmiye karar vermiştir. 

Fırsattan istifade eaerek de İngil
tere, Fransa, İspanya ve daha 
sair bazı memleketleri ziyaret et
meyi kafasına koymuştur. Fran
saya gelmek için Kale limanına 
çıkmış, oradan ikinci mevki bir 
tren kompartimanına atlamış doğ
ru Parise gelmiştir. Parise geldi
ği zaman bir de ne görse beye
nirsiniz? Fransız Hariciye nezare
tinin resmi bir memuriyle Ameri
ka sefaretinin müsteşarını. İkiside 
kendisini karşılamıya gelmişler. 

Çocuk şaşırmış: 
- Yahu demiş; ben bir mek

tepliyhn. Tatili mi. ucuz geçirmek 
için buraya aeldim. Siz beni şı
martıyorsunuz. 

Derken, muhteıem bir oto-
mobil gelmiş; delikanlı bu oto
mobile bindirilmiş, o, feryat edip 
dururken otomobil hareket etmiş. 
Amerika Cumhur reisinin oğlu 
ıimdi gazetecilere anlatıyor: 

- Bir talebeye böyle mera-
sim yapılırmı? 

Hakiki bir demokrasi çocuğu 
olan F :rankJen RoozveJtin bu vazi
yete hayret etmekte yerden göğe 
kadar hakkı vardır. 

* Moskova mahkemesi, son on 
beş gün zarfında dikkate 

·-M-o_s_k_o_v_u_d_a-. değer bir davayı 

yeni Bir görüp neticelen
dirmiş, maznun-

Muhakeme larını muhtelif ce-
zalara çarpmıştır. Mesele, ame
leye mahsus umumi bir aşhane-
nin yemeklerini bozmak. Yemek
lerin içine cam kınğı, çivi, demir 
parçası, toprak atmak, bozuk et 
kullanmak gibi bir nevi gıda 
ısuikastidir. Bu işi yapanların ba
şında Uşkin - Stefranof namında 
eski bir çar zabiti bulunuyordu. 
Esasen bu adam bir kolkozu 
ateşe vermiş, bir Sovyet reisine 
suikast yapmış, sonra on seneye 
mahkum olmuş, fakat hapisha
neden kaçmıştı. Bu adamın teş
kil ettiği grup 1932 senesinden
beri çalışıyordu. Bunların dördü 
ölüm cezasına mahkum edilmiş
lerdir. Diğer arkadaşlanna ise 
muhtelif hapis cezalara verilmiştir. 
Grupun reisi olan Uşkin - Stefra
nof idam cezasına uğrayanlardan
biridir. 

~ 

A merikada adam kaldırma 
modası bütün şiddetile 

l
_A_m_e_rı_· k-a-n-. devam ediyor. 

., Meşhur zengin 
Haydııtlugn O'konnor zade-

den sonra şimdi de Amerikanın 
maruf doktorlarından Engberg 
ile doktor Hedburg kaçırılmışlar
dır. Bunlar, kurnazca yapılan bir 
telefon ile evlerinden çıkarıldık
tan sonra bir otomobile bindiri
lerek kaçırılmışlardır. Tenha bir 
yere gelindiği zaman her iki 
doktor otomobilden indirilmişler, 
doktor Engberge arkadaşını ha
dım etmesi teklif edilmiştir. Fa
kat reddeylemiştir. Bunun üzerine 
haydutlar doktor Hedburgu bir 
tren yoluna bırakmışlardır. Geçen 
tren doktorun arabasını parçala
mışsa da kendisine bir şey olma
mışbr. Daha evvel uyuşturucu 
bir madde içirildiği için bu ka
zaya rağmen ayılmamıştırda. Dok
tor Engberg ise bir kurşunla 
kafasmdan yaralanmıştır. 
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D Ün yada Olu~ B İtenler -r. f _~_a,._ı Mı_'"'~"P_ı""__....~ 
Bombay'da Fakirler Yaprak- Panayır Mı, 
1 Ş • o· K il 1 SergiMi? 
arı emsıye. ıye u anır ar bir 1·;:.:~;ır he~u::ı:~ 'v:y~~~= 

"9 eyliil panayırı,, ismi verilir .• Bombay (Hu
susi muhabiri
mizden) - Bu
rada Mansun de-
niJen yağmurlar 

artık başlamış

tır. Sıcakların 

basmasile haki-
katen bunalan 
Bombay halkı ise 
bu sayede biraz 
nefes almak im-

kanını 
tadır. 

bulmak-
Mansun, 

bir nevi mevsim 
ya ğm urudır ki 

takriben kırk 
gün fasılasız su-

rette devam eder. 
Bu yağmurlar 

bir takım insanlar ıçın de hayat
lannı kazanmıya vesile olur. Zi
ra ortalığa seyyar şemsiyeciler 

çıkarlar. Bunlar işaret memurları 
gibidir. Caddelerin muayyen nok
talarında mevki alırlar. Yağmura
tutulan ve şemsiyesiz sokağa çık

mış bulunan kimselerin işareti ile 

Bombag rıhtımına bir bakış 
derhal hizmetlerine girer, gide
cekleri yere kadar onlara ıemıi
ye tutarlar. Şemıiye alamıyacak 
veya şemsiyeci tutamıyacak ka-
dar fakir olan halk ise Muz yap
raklarıaa başlarına koyarak ıem
siye makamında kullanırlar. Maa- i 

mafih Hindistan Halkı bu yağ-

murlardan ıon 

derece memnun 
olur. Zira yukar
da da söylediğim 
gıbi biraz ferah
lanıp nefes almı
ya imkan temin 
eder. 1. Halil 

Gandinin 
Mevkii 

Son hadiseler 
arbk Gandinin 
halk üzerindeki 
nüfuzunu san
mışbr. Bunun a- . 
sıl tesiri hükumet 
erkanı üzerinde 
görülmektedir. 
Zira halk · üze-

rinde tesirini kay
beden Gandi ayni zamanda hü
kümet teşkilib nezdinde de iti
bardan sakıt kalmaktadır. Son 
gelen haberler torununun tevkif 
edildiğini bildiriyor. Bunun ıebe
bi, silihsız mukavemet hueketi 
hakkında yaptığı propagandadır. 

1. H. 

HiHer Almanyası, Evlenme Merasimini 
Disiplin Altına Almak Gayretindedir 

Hitlerin emir mensup elli çift, 
ve kumandası yani elli kadın 
altında çalışan ve elli erkek ev-

Çocukluğumdanberi duydu• 
ğum ve işittiğim bu "panayır,, 
kelimesi öz türkçe değildir. Ve 
bunu hırıstıyanlar da kullanırlar. 

Panayır kelimesi yabancı bir 
kelime olduğuna göre biz İzmiri· 
mizin bu büyük serigisine niçin 
bu ismi veriyor "9 eylfıl panayırı,. 
diyoruz? acaba kurtuluş gününil 
hatırlatan bu sergiye "9 eylfıl 
sergisi,, diyemez miyiz? .. 

1zmir Bekir Sıtkı 

Parklarda Oturma Saatları 
Adapazarında büyük bir park 

vardır. Parkan biri istasyon 
tarafında diğeri de mukabil 
tarafta iki kapısı bulunmaktadır. 
Birkaç gece evvel, istasyon ta• 
rafındaki kanepelerden birinde 
otururken bir memur bize kalk· 
mamızı ihtar etti. Biz sorduk.Ya• 
nımızda kadın olduğu için bura• 
ya oturmak kabil olamıyacağını; 
kanepenin üstünde ıeniı ve dol• 
pn dallı bir ağacin bu tetbire 
sebep olduğunu söylediler. Ha,. 
ret ettik. Bu muamele doğru ve 
yerinde midir? 

s. 1". 
Bir TeşekkUr 

İzmir Deniz ticaret müdüri• 
yeti mümeyyizlerinden Rıdvan B. 
geçenlerde Kınalıadada yapılan 
sünnet düğününde hazır buJu .. 
nanlara bu dilğilnü hazırlaya&t 
lara, fakir çocuklan sünnet etti• 
renlere teşekkürlerini bildirmek• 
tedir. 

Milli Sosyalist lenmişlerdir. 

Almanyada her- Evlenme tasi- [ _____ -=ı ___ • _____ ] şey nizam ve in- mesi, Hitler fırka· Ceyaplarımız 
sında hakim olan _ 

tizam altında ya- nizam ve inti-
pılıyor. Hatta ev- zam altında yapıl-
lenmeler bile. mıştır. Evlenme 
Ayni zamanda memuru bu yüz 
Milli Sosyalist kişinin nikahlannı 
fırkasına men- kıydıktan sonra 
sup olanlar için hep beraber ye-
çalışma noktasın- mekli bir biraha-
dan zamanın fev- neye gidilmit ve 
kalide büyük bir orada toplanan 
kıymeti vardır. bin kadar davetli 
Meseli bir ka- huzurile sabaha 
danla erkeği ev- kadu eğlenceli 

ve gürültillü bir 
lendirmek için tesit rasimesi ya· 
ayrı bir rasime pılmışbr. Hitler 

yapmak lüzumsu7. Almangada ırup halindtJ evl ... nmelerin temıili bir reımi Almanyası, aile 
görülüyor. Zira bekleyip birkaç ile birleştirmek tercih olunuyor. teşkili .gibi hayatın hususiyet 
çifti bir araya getirmek ve bun- Onun içindir ki geçen hafta, arzeden bir safhasını dahi aıker-
ların topunu birden bir rasime Berlinde Milli Sosyalist fırkasına leştirmiş oluyor. 

Bir Maymun Hırsızlık Yaptı 
-

Yatak Odasından Para 
Dolu Bir Cüzdan Aşırdi 

F ransanın ~yon şehrinde ga
rip bir hırsızlık vak'ası olmuştur. 
Bir ticaret işi için seyahate çı

kan zengin bir fabrikatör şehrin 
büyük otellerinden birine inmi~ti. 
Ertesi sa hah otelden çıkacağı sı
rada masa üzerine koyduğu para 
ile dolu cüzdanının ve bir kısım 
kıymetli eşyalarının yerlerinde 
olmadığını görmüş ve uyku esna
sında soyulduğuna hükmederek 
zabıtaya müracaat etmiştir. Fakat 
bu işin tuhaf bir noktası vardı: • 
Yine ayni Oda da, masa üzerin
de mevcut bir takım mücevher
lere dokunulmamış olması idi. 

Eğer odaya hırsız girerek para 
aşırmış ise muhakkak ki bu mü-

cevherleri de çalması lazımdı. 
Halbuki mücevherler yerli yerin
de idiler. Bu vaziyet karşısında 
zabıta uzun hoylu tereddüde düş
müştü. Bu sırada otel müşteri
lerinden biri de yine zabıtaya 
müracaat eduek para dolu bir 
cüzdan, birtakım eşya teslim et
miş ve bunların, beraberinde ta
şıdığı çok sevgili bir maymun 
tarafından geceliyin otel odala
rından birinden aşırıldığını, fakat 

kime ait olduklannı bilmediğini 
söylemiştir. 

Bu suretle bir taraftan kay
bolan eşya diğer taraftan eksik
siz olarak ele seçmiştir. 

Erenköyünde Enver Ali Beye: 
- Tahsildarlara ait olan şika• 

yetiniz yerinde değildir. Bir adam 
mesai saatinin haricinde çalışıyor 
diye muahaze edilemez. 

~ 
Balatta Hamamimuhiddin mahalle

ıinde J ak Daeea Beye: 
- Mektubunuzda haklısımz. 

beride bu meseleye ait bir ma• 
kale intişar edecektir, okuyunuı 
efendim. 

* Hocahamza maballeıinde A. Hay-
dar Beye: 

- İstanbul plinı hakkında gö ... 
terdiğiniz alaka çok yerindedir. 
Yazınızı milnasip bir zamanda 
nazarı dikkate alacağız efendim. 

lf 
1smet Kamil Beye: 

- Hiçbir tiyatro verg.i resmin .. 
den muaf değildir. Darülbedayl 
de vergi ve resim verir. Tuluat 
kumpanyalarma balkın rağbet 
etmemesinin muhtelif ctebepleri 
arasında bunların hala panayır 
ve ıalaı tiyatroculuğu ıeklinde 
devam edişleridir . 

* S. M. Y. Beye: 
Bu neşriyattan hiçbir fayda 

hasıl olması muhtemel değildir, 
esasen sütunlarımız da bu şekilde 
neşriyata müsait değildir. Yazdık
larınızda çok haklısınız. Biz de 
teessür duyduk efendim. .. 

Edirnede foto Fettah Ef <'ndiye: 
Polis müdüriyetinden alacağı

nız olan paranın tahsili için tekrar 
bir istida ile emniyeti umumiye 
müdürlüi\ina müracaat etmekten 
başka çare yoktur efendim. 

LAZARO FRANKO MAHDUMLA~ 
'J'icarethanesi, Galatadaki mağazalarını 
letanbulda, Sultanhamamında ( sabık 
Balcılar ) mağazasına naklettiklerini 
muhterem müşterilerine &neyler. (5568) 
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Bu Sagfa Dünya Matbuatında 

Haftada Bir Defa Nefl'O
..,.ur Ve f iitün Düıara 
Matbuatı~a Size Getirir. 

G0RD0KLERIMİZ 
Bu -Sa.IJ/ ad;;- ' 

Dünya Matbuatında Çıkan l 
Meraklı Hikiye, Yazı Ve 
Makal~!eri Bulacaks1n17.. 

---

Şikago'ya Uçan İtalyan 
Tayyarecileri 

Atlu Okyanoaunu aprak Şikaıoya tiden İtalya~ . tayyarecileri, 
.leneraı Balbo'nun riyasetinde d&alt proıramlanm çmyorlar. 

24 tayyare ile yapalan bu usun seyahat biitiln dibayada tak-

clrle lcantak bir allka uyancbnmfbr· 

Paris Sokaklarında Dans 

F 'lar t 4 Temmuz .ınt bayramım sokaklarda clanaederek 
ran11z k d --•- .... __ b. • . ır.- kt dir 

tes'it ederler. Bu resim bu M>ka a ..... nnuaa 1n111 ıvaterme e . 

Seyyar Güneş Banyosu 

Amerika' da deniz kenarlarında, kadınlann güneş banyoau yap
malan için aeyyar k&Çnk kulilbeler yapılmıfbr. Bu kulilbeler bir 
taraftan bir tarafa nakledilebilir. G&nef banyosu yapmak istiyen
ler bunun içine girerek kendilerini yabancılann müb,ceuis ıis
leriaden aakbyabilirler. 

f 

-
Bir ç;,. •••ilimi J•11•nlerı11 l•lıi11~• lcMf•,..,.• ••rl••r 

Çin de 
Japonlar 

Çin pc•lılerı Jqoalua11 .. liıinl 
l••'it •li••rlar 

Japonlar Muçwiyi iflal ettikten M>nra, timdi de lıallı aramda keneli lelılerinde propaıandaya 
bqladılar. Bunun için en ziyade muallimleri ve mektepleri kullanıyorlar. YukandaJo resimler mu
allimlerin ve talebenin Japonlann Jelıol şehrine girifiııi tea'it için yapılan tenlilderde alanmıfbr. 

Dünya 
Matbuatında 
Gördüklerimiz 
LokomotiJçl 
Bir it.,,.,,, 

Bulgar kıralı Boria sporcu bir 
adamdır. Sporlar içinde ençok 
Hvdiji feY de lokomotif idare 
etmektir. Seyahatlerinde daima 
İfçİ kıyafetine girer, ve hususi 
ngonunda rahat edeceğine loko
motifin baŞJna geçip treni kendi 
ytiriltür. 

Geçen hafta kıral trenle ce
nubi Bulgaristana gitti. Tabii her 
vakıt olduğu ıibi mavi işçi g6m
leği giydi ve lokomotife atladı. 
Tren Plavdi'ye vardığı zaman kı-
:al • ·enden inince kal'fıaında lara
liçey i gaz yatları içinde buldu. 
Kıraliçe tikiyet ediyordu: 

- Biliyorum iyi bir makiniat
lİlı. Fakat bu İf tehlikeli bir İf, 
oilhusa bir kırat ve bir baba 
için. Arbk pmdiden sonra tiren 
idare etmiyeceğine söz ver. 

Kll'al bu sözü verdi ve kad
sanı tatmin etti. 

Davulla 
ilan 

Londrada beynelmilel bir ilb 
kongresi toplandı. Bu konıre 
açılacajım halka davulla lıaber 

verdi. 

Yukarıdaki resim bu dawl
culardan birini pstermektedir. 

Almanga'da 
Seri Halinde 
Evlenmeler 

Hitler kadınlara İf hayatınaa 
yer vermek istemiyor. Onlan eve 

d6nmiye tqyik ediyor. Bu maksatJa 
gençleri de evlenmiye avkediyor. 
Yeni evlilere ( 500 ) lira cibu 
parasa veriyer. Bu para nakten 
değil veaika halinde veriliyor. 
Evlenecek çiftler nikih dairesinde 
niklb olur olmaz bu vesikayı 
ahyor ve muhtelif mağazalardan 
ev ve giyme eıyuı tedarik edi
yorlar. Mağazalar bu vesikalarla 
hllk6metten paralanıu tahsil edi
yorlar. 

Yeai evliler her ay bu para
nm yüzde birini h&kümete lde
miye mecburdurlar. Para altı 
aenede .lclenecektir. Fakat birind 
8elle bll' çocuk oluna paranı 
d6rtte biri, ikinci aene diğer b= 
çocuk oluna yansa ve 6 senede 
dirt çocuk yapanlara h • 
bağıılanır. epsa 

Avrupada HusuSi Yüzme Havuzları 

ln6İlt•red• güzme h•t1uzlarında 6 . . -
'k . " n ırı "• 11uzenlerd•n 
ı ı guzel 

Avrupacla bu ıene husuai yüzme havuzlan çok taammüm etmiıtir. B h 
içinde binlerce insan yıkanabilir. Hafta içinde bile dehşetli rağbet gar u kt a;zlar gayet b&ytikttlr. 
e;lenceli eldub içia Wrçok kimseler bunlan denize tercih etmektedirler.me e ır. Bu havuzlar daha 
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GÜL HAN iM 
Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 

~ 114 ~~:~"~~ 

Bir Gün Bir MuhRrebede Bu Adamla 
Kılıç Kılıca Gelmiştim •• 

Doğan: 
- Evet, dedi bir kadının kal

bini iğfal edecek, kafasını çele
eek kadar güzel! 

Kurt, birşey demedi. Fakat 
sandığı boşaltmıya başladı. Taç
lar inciler, yakutlar işlenmif ger- . 
danlıklar, zebercatten kemerler, 
murassa başörtüleri, altınla işlen
miş ipekler ve bunlann arasında 
Sultan Salahaddinin, vezirle
rinin, büyük memurlannın imza
Iadıklan mühürledikleri bir 
berat bulunuyordu ki, Gül Hanım, 
bu berat ile Ba'lebek emiresi 
oluyor, Ba'lebek ile havaliainin 
iradına tevarüs ediyordu. 

Kurt, bütün bulan g6rdük
ea sonra deminki 86zünü geri 
aldı: 

- Y •nwlm•t,ml Dedi. Çinldl 
Sultan Sallbaddinden bqka hiç
bir kimM bu becliyeyi göndero
mezl 

Duman Bey: 
- Eftt, dedi, hakbmn oğluml 

Buna ondar bafka bir kimse 
pnderemez Bu hediye onun 
merhum hemşiresine eski ve aziz 
dostu olan baoada, herfeye rai
men, duyduğu muhabbeti ve 
hllrmeti risterir. Size anlattığım 
fibi ben Salihaddine karşı suç
luyum. Bu suçumdan dolayı piş
manım. Çünkn o mçu iflemeden 
de muradıma erebilirdim. Fakat 
ae yapalım, mukadderat böyle 
imiş. Şimdi asıl meseleye gele
lim: Sultan bir rüya görmüş, 

blyük bir zaferin arifesinde GtH 
Hanım yanında bulunuyonnut, 
zaferi kazandığı sırada onunla 
birlikte imiş!.. 

Duman Bey durdu ve düşündll. 
Sonra kızına baktı ve: 

remiyoruz. Çünkü kendisi bizden ı 
aynlmak istemediğini açıkça söy
ledi. Rüyalannwn tahakkuk et
mesini, umduğunuz büyük zafer
leri kazanmanızı Allahtao dilerim." 

Duman Bey bu kısa mektubu 
yazdıktan sonra mühiirlemif, Gül 
Hanım da babasının mühürü 
yamna imzasını atmış, mektup 
atlastan bir kese içine konmuf, 
atlas kesenin ağzı da mühürlen· 
miş, Duman Bey Kurda: 

- Oğlum, Kurt, dedi fU 
muhteşem serveti kaldır ! 

Kurt, derhal herşeyi sandığın 
içine yerleştirerek sandığı kilit
ledi ve onu amcasının yatak oda
suaa ,OtUrdii. Sonra tekrar dön
dtl, durdu yine konuşmıya devam 
ettiler: 

Duman Bey: 
- Şimdi beni dinleyin ! dedi. 
Ulu Türk Padişahı Nurettin, 

Şam şehrini zaptettikten sonra 
Salihaddinin babası Eyubu Şam 
emiri tayin etmişti. O zaman ben 
de, merhum babanız da Sultan 
Nureddinin ordusunda idik. Biz 
de Şamıo zapb esnasında yarar
lık göstermif, daha sonra vuku
bulan Harenk vak'asında karde
fİm ıehit dilfmüf, ben de yara
lanmışbm. Beni derhal Şama gö
türdüler ve Eyübün konağında 
teda.i ettiler. Sultan Saliha deti-
n in hemşiresi de beni tedaviye 
gayret ediyordu. Çinkü bep ço
cukluk arkadqa iclilc. C !risini 
biliyonunuz. Size anlatmak iste
diğim nokta bqkaclır. Benim bu 
911'alarda tamclııım esrarengiz 
bir adam Yar. Kendisi acaip l>ir 
mezhebin Suryedeki koluna riya
set ediyordu. 

Merkezleri Nasyat denilen 

yerdir ki l..ilbnan'dachr. Bunlara 
lsmaililer deniliyor, kan d6k6cll 
insandırlar. Ben Sariye muhare
belerine iştirak ettiğim sıralarda 
bu adam, frenlderle bize k&l'fl 
uyUfmuı, birleşmişti. Birgün bir 
muharebede bu adamla karşı 
karşıya gelmif, tam kılnıcı kafa· 
sının ortasına indireceğim zaman 
bu adam ayaklanma kapanDllf, 
kelimei şehadet getirmiş, ben de 
kılıcımı çekmiş, ve hayabm kur-
tanmıbm. Bu adam, kendini bana 
tanıtarak birgün yardıma muh
taç olursam, diledipni yapaca• 
ğuu saylemit ve parmağından 
ytlziijiinn çıkarıp vermİfti. Ouna 
bu sırada bana anlatbima ılre 
bu yiizOifi her kim lafına, b&ttba 
lsmaililerin efendili uyılır, hepli 
de ona canla batla hizmet eder
lermif. Admı sorclmn: Dailar 
şeyhi, dedi, l)atiar 19ybi, heni 
kendi yurduna davet etmiş, ken-
disini mutlaka g6rmemi mutlaka 
ziyaret etmemi israr ile rica et-
mİf tİ. Fakat nuip olmadı. Şimdi 
ıize fU yüdğii ga.tereyim. 

Duman Bey elini cebine attı, 
albndan bir yüzük çıkardı. iki 
kardeş baktılar. Bu yil.%Uğiln lafı 
simsiyah bır taşb. Siyah taıın 
içinde kıpkırmw damarlar vardı. 
Bu siyah damarlar bir hançer 
teklini alıyor ve hançerin altında 
birtakım ijribüğrü yazılar bulu
nuyordu. 

Duman Bey devam etti: 
- Dağlar şeyhinden Urfada 

ayrıldım ve bir daha airmeclim. 
Habnmzda olmn da. icabeclene 
siz de bu yüzükten istifade edin! 
ÇlbıkO, zanederim ki, Saltan 
Sallbaddin bu sefer verdijimiz 
red cevabım affetmeyecek, bize 
karşı tiddetli bir mncadeleye 
girifecek. ( Arkası var ) 

- Evladım! dedi, dayının 
sana ne hediye ettiğini biliyor 
mll9UD? 

Dayın seni sultan yapb. Saaa ,Otobüs ile Tramvay Ara
bütün dünya kıraliçelerİDİD gıpta 

ecleceti bir saltanat ihsan etti. 
Giil Hanım, panl panl parb

yan berata bakh, baktı. G6zleri 
parladı, göğsB kabardı boşaldı, 

hepsi de ona dikkat ediyorlardı. 
Nihayet Gül cevabını verdi: 

- Sizden aynlmamt 
Duman Bey: 
- Aferin! dedi. Bizden aynl

mak isteseydin seni yalnız gön: 
dermiye mecbur olacaktık. Oğ
lum Duman kalem ve mllrekkep 
ıetir, sultanın mektubuaa cevap 
yazayım. 

Ve Duman Bey yazch: 
• Akkeçeli oğlu Dumanile km 

Gnlden Şarkın Ulu Sultanı Sall
hacldine: 

.. Mektubunuzu alıp okuduk 
mealini anladık. Size tetekkür 
ederiz. Hediyelerinizi kabul edi
yoruz. Fakat Gll Hanımı ıande-· 
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D6n lğledea llOIU'a Sirkeci' de f daiae Pmek üzere iken karp-
elıemmiyetli bir kaza ohaut ve maa bir araba çılamf Ye birdea-
bir tramvay bir otobüae çarparak bire durmaya mecbur kalmıı 
huara sebebiyet vermiftir.' fakat, Edirnekapıclan Sirkeciye 

Aldı- alA-·ta ~ lıl ıelmekte olan vatman Rıza Efen-
fllDIZ m UUUI •-re - ~!-!- .d • deki tram aliba 

d. kild ._;..:.. wmu ı aram vay g 
ıse şu ıe e cereyan e......, ..... : b. d b. d t bü 

K 
__ _,,._r, s· k . ha ır en ıre uramamış, o o se 

ocamUBUUapqa- ır ecı t- çarplDlf ve uğ tarafından tama· 
bnda işliyen toför Nezihi Efen- men parçalamıı, çarpıtma esna-
clinin idaresindeki 3549 No. oto- Slnda kınlan camlardan otobüs 
btıa yolcularile birlikte Sirkeciye mllfterilerinden 50 yaflannda 
plmit ve tam otoblla durak ma• MDnener Hanım İ8mİllCle bir 
halli olu Mimar Kemalettia cacl- bclua bacat-laa ,............... 

== Spor Haberleri== 
-

Sporculanmız Rusya' da.. 

Spon:ulanmız Rıuyada mm bir ..,U.te pktılar. T ....... 
haberleri batırumcladır: lçı.ind. fatbolcller bermatat yeailcliler. 
G8nHU- ime, laaycli w da bermatat diyelim: Kamcldar. 

Reeejppiı lpOl'CUlumma lılcUon iltaayOltW'I! manuletW 
pterir•. Solda SoyYetler ClmlaariJeti bed• terbiyell tef)rillb 
jtlbek •ecMinjp IHl'al lrltihi Griplief'a, &a plbda ela Cwdet 
Kerim Beyi tlrlyonunm. 

------...-------------~~ 
Rusya Seyahatinde Atlet
lerimiz De MuvaffakOldu 

Mo.lrna, 22 (A. A.) - 00. 
Djnamos spor cemiyeti tarafından 
tertip edilmit olu maçlara hafif 
Blet Tlrk atletleri iftirak etmit
ler ve SoYyet atletlerile JaplDlf 
oldaklan bet maçın d6rc:lünii ka-
~- En blylk mnaffa
kiyeti Tlrk kOfUCUSU Semih ka
.......... Ea lmwwetli S..,. 
koşucularile koşan Semih onlan 
pek ıeride bırakmıştır. Semih 
pyet kolaylıkla kopyor Ye ken
disini fazla yorm•mak lllfttile 
kuvvetini idare ediJorda. 

100, 200. 400, 800 metrelik 

......... Tlrk aporbc..ı. plip 
çaktılar. 

llaçl•ra U.1et ftlmek içila 
Haydari. SoYyet aportaeai Rolda
line uumda imla irtifa ati••• 
mluhakam yapldl. ffa,dar 1.87 
metıe,i atlama t111ebbWacle 
mnaffak ........ ba ... 
..... ...,. Reli•e Jteı •· 

Türk sportmenleri 22 tem
muzda Leninpada laarebt .-. 
celderdir. 25 teıaa•mda ~ 
futbol t.lnw ile ı.--....d tab
- .......,.. hir maç ,...ı.cakbr. 

Çankaya Takımı !Akag 
Trabzonda Galip 

Trabzon 12 A.A. - Kara
deniz tebirlerincle bir futbol tur
nesine çtbnf olan Ankara ikin
cisi Çankaya bu sabah şehrimize 
selmiş sporcu ve spor tetek
ktlllerile kalbalık bir halk ktitlesi 
tarafmdan k&rfllanmlJbr. Beledi
ye tarafından Ankara ıporcula
nna bir buket hediye edilmittir • 

Cuaaa ,- Takma .tadı~ 
munda tertip ohmu bir lm••• 
leıUinİD en kanetl Od raldW 
olan Akay ve ŞişD talamt.n 
kartılafmışlardır. Akay takımı 
battan aihayele kadar laikim 
oymyarak maçı 2 - 1 k•un••p. 

Davet 
Bir kaç saat dinlenildiktdı soma T. &. c. L a....-ı -...ıuı. ~ 
sahaya gidilerek idman yurdu ile ....., 
maç yapılmıştır. ln/1933 tarlbladeld umumi toplaamada 

Birinci haftaym iki tarafın Merkea heyetine latihap ol\aaup kn.Ule-
ri•• 11 ... re rı,...amcte. tebllrat yapa• 

birer sayısı ile beraberlikle bit- ._ ......... ..... 21111a ç., ..... 
mit ikinci haftaymcla Çankaya- .... ....._. w. ... , 11,31 u c.t.ı+ 
lılar d6rt pi yaparak maçı S-1 ._.. c. iL F .•• 11..ı-... .. ı.ıu,. 
kazanmıtlarchr. ,..,.,._. rta .a-. 

Almanı• ndlstemlekelerl 
BerU., 22 - Almaalara em de

nizatın mlatemlekelerlne ka'YUflllak 
Ulzumuau Ubrlabaak içia 1apdaa 
mlatemllke ...,.W din Berliade 
aplDlfbr. 8erUn 8eledi1e ReW Al-
maa1a lıia •Wemlikeleriiai pri 
almama lktuat cilltind• .. laMlar 
elaem..ı,etli olclutuau 96~· 

M..A•bu .c 0a'2lıyeti t•uafuıduı 
t.ttL;p edilen 
1933 

MATBUAT 

ALMANA61 
ç ktL Her ~ baluaur. 

~-~ Fiatı 1 liıadır. 411 __ ,. 

Mülga Seynsefain 
idaresi Tasfiye 

Hey' eti Reisliğinden: 
2248 No. lu kanun mucibince Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyelİ 

t Temmuz 933 tarihindea itibaren lar edil•it ve "1932., aeaei 
maliyai llihayetiae kadar olan ·••c•iı Ye verecee baziaeye intikal 
eyle•ipir. llezkiir idareden alacala olulwnn 'Lcaklwrmm baasl 
.-eye ait ve ae dlaettea ~ Apatoe 933 IODUDa b.._ 
pullu bir beyann•me ile Hey' ete bllclirinel-1. 

0 SSt 7" 



İTTIBAT VE 
Her lıakkı malı/uzdur. -

•. ,,,. r.11111 

Tablathllal cıtnnmık ll&lyonu11 
rt1mbıtu a adi& kapoa Ilı lllr
lik&e ,OD4er1Db. Re1mlnl• 111•1• 

e&bWlı n Jaclı eclllmıa. 

Jalm, mellek . .,. .... 
..... bıCl,.c 1 

e4H1k alt 

·······················-····· .. ikinci Kısım No. 92 

TIBABKI. 
N••ıl llold• ? _ 

Na•d Yaıadı ? .. 
Na•ıl Ôldf? .• 

TiMiin Pazar 
&.taawi - 18 GramofODf Odeon, 

Y. T. O. 91, Odeon, O - 4608, Kolotn
bıa, CB 364 aJnbiiin Sesi, K. 5468, 
Kolfambia, CB IOf, Kelumbia, D 
18878, 19 Miifenef a, Faile B. ve 
arbdaflan, S0 IU (Belk• "E), 20,90 
taaburi ReFik B. ve arkadaşlan, 21.30 
gramofon, Kolumhia, ne 97 - Sahi
binin Hai DB 1281, 8ılhibiııin Sesi 
K. 6718, 22 •JıUl8, borsa haberleri n 
aaat eyım. 

Ankara - 12.30 gramofon, 18 
SalQD O keetıu : Adarıı Ou verture Si 
jetais ROı LeOpohl Fantaisie Rulli
ches E he, Bres Valse Arc en Ciel.. 
Façik .March Florantiner, 19 alatur
ka 111., 20.15 •JUi haberleri. 

Va11ova - 20 Taahhütlu mektup 
isminde bır kome~ 21 orkeetra. 

ı Peıt• - 20.05 Piyano koaseri, 
21.10 komedı, temlilden solll'll çıgan. 

Palenno - 21 Habe.r ve gramo 
foo, ı ,05 senfoni. 

MGnıb - l:?l Berlinden n•klAI en
maa1• içinde le)'ahat, 21 .20 s~ 
tan naklen: Allo, allo, burası cenup 
jat~gonu, 9!.fff komedi. 

VIJaaa - 19.30 gramofon, 20 
Franz Nab. baıı eeerlerini çalacak, 
90.40 Avusturya bestekirlan, 21 45 
" erdelik kouıedi 
uç ı:!. - 21 Oö Huaa alayuaua ko~ 
teri. -.: v 

Roma - 21.vu enedik m&)'JI 

iemindeki opera. 
Btlknt - ~,20 dana plalan, 

21 operet priolan, 21.20 ukeri bando 

24 Temmuz Pazartesi 
VarfOH - 21 gramofon, 21.05 

No, No Nonet. ismindeki operet. 
Pefte - 21.15 şarkı, 21.50 haber, 

22.05 Kuvartet, 23.25 çıgao. 
Palermo - 21 gr&mofon, 22.45 

...Ioo orkestruı. 
MGnih - 21 salon orkestrası, 21.35 

yaz bayramı, 28 t?6 dana havalan. 
Viya• - 20 Melodi, 20.85 kon

ıer, 2 06 ak am heberleri, 22.45 ak· 
ıam koueri. 

Pr•• - !l.10 orkestra, 21.20 ke
man komeri, 21.50 musahabe, 2 .15 
sabahleyin kadın isimli operanın ılk 
perdesi. 

Baknı - 18 kantık k0naer, 20 20 
giuıdfoa, S0.40 den, 21.C. 1ilba 
orke~ 

Galalasarag'ın Yeni Antrenörü Geldi 

"Seneye Bizi Başka Şe· 
kilde Göreceksiniz ,, 

( Baftarah 1 inci aayf ada ) 

kendisine layık bir rakip olan 
Fenere, hatta yeni bir varlık 
gösteren Beşiktap yenilmekle 
kalmadı, ikinci kümeye dütınek 
tehlikesile de karşılaıb. 

Fakat bereket venin kendiaini 
çabuk topladı, toplar ~bi oldu. 
Hem kendi ihtillllannı halle, hem 
de kaybettiği zemini kazanmak 
için bir antrenör getirtmiye çalqb. 

iste dün Mister Sidney'in ıelifi 
bu karann bir neticesidir, 

• 
Bununla beraber lngiltereden 

bir antrenör getirtmek kolay de-
ğildi. Herşeyden evvel nakit 
meselesinin halline bağh idi. Banu 
Halim Sait ve Ali Haydar Bey-
lerin gayretlerile prenses Rukiye, 
Abbas ve Ahmet Celil Beyler 
hallettiler. Şimdi İf en mlbauip 
antrenörii bulmakta idi. Bumm 
için lnpterede yqayan bir 
l'encımıze müracaat edildi, o 
gencimiz lngilterenİD en met" 
bur spor muharrirleri ile te-
masa geçti, onların yardıma ile 
bu Mister ( Sidney )i buldu. Ve 
Omit ederiz ki, isabet etti. 

• 
Mister Sidney, lngiltere gibi 

beynelmilel maçlara yetiştirditi 
oyunculann sayısı olmiyan bir 
memlekette bu maçlarda düzüne
lerce defa yer alDllf, kendisine 
7500 İngiliz lirası kıymet biçilmiı 
ve pmpiyon çıkan kulüplerd 
çalışmış bir oyuncudur. Henüz ot • 
zunu aşmadığı için pnçtir ve l .. 
taraftan Galatasaray gençleri 
yetittirirken diğer taraftan hust: ı 
maçlannda da oynıyacakbr. ... 

Dnn antrenörün gelişini mütr • 
akip küçük bir temas bize göc
terdi ki, bu yeni uzuv Galataaa
rayın gençleri aruanda büyük 
bir memnuniyet ve lhnit uyandır-a 
mışbr. Ağızlarda dolqan cOmle 
tudur: 

- .. Seneye bizi bqka bir te
kilde g6receksiniz. 1933 senesinin 
çok acı olarak kendimiz için da
ima sakhyacağımız fena babrumı 
halk arasan da silmiye çalıpcağız." .. 

Galatasarayı tebrik ederken 
Feneri, Beşiktaşı, latanbulaporu da 
bu şekilde bir antren6re malik 
görmek istediğimizi aaldıyamıya• 

cağız. • ·---------
Mehlika Hanımı Öldüren Arif ..• 

( Battarafı 1 ind sayfada ) 
sine dair arasıra, o da konuttu
İU zaman s6ylediği sizlere ba
kılırsa, kendisinde megalomani 
var gibi .• 

Arif, bir ara, etraıfn· 
4aldlere orba A.,..a .._..._. 
• Bd yla W. lira 7etljta,I -
lal••.... 8u faal ft YaziJelte 
.a... bir adamm, .,__ 81ylenaeel, 
elhette ld prip .......... 

Mumm Arifte bir diier' 
gayritabiilik te elile lldlrcllil AY· 

giliainclen bahaeclerken bili lm
kaaçhk allmetleri ptermeaidir. 

Bu münasebetle yanındakilere 
sık sık sorduğu sualler şunlardır: 

" - Mehlikayı acaba morp 
götürürler mi? 

Orada vücudunu açarlar ma? 
Böyle ipe sapa gelmez sözler• 

le Arifia ,. ...., twttaja -
,...rctı ............. . 
... ~ ,... hakika
lH f8Gl'U bozwl ....... Bata.ld
bt, hittabi icap edene bhbl 
muayene netice.mde aleplacak
br. Fabl; hu... içia o, ne 
yapbiım .._ aala•ayorm111 tibi 
bir halele dolapyor •• 

Konferans Bitmiş Gibidir! 
C Battaafn S lnel NJfada yeti murahhuuı, ikbaadi komia-

'8cli meaail huauaundaki tema· yoaa, mevcut olan ıtimrGk mli-
yilleri meydana çıkmış ve Mr- tarekeai bitince yerine yeniden 
kea bu umumi himayecilik dev- b--L 
rinde kendi liyasetinin ne kadar ..-ua yapılmuuu teferruatile 
doğru olduğunu anlamıfbr, sani· bildiren bir mektup g6ndermiştir. 
yen muhtelif mesaiJ baklanda Bu mektupta beynelmilel ti-
dllnyanın en büyük iktısat ilim- caretin inkişafı, mevcut gümrük 
len tarafından dermeyan ve mil- duvarlarının karfdıldı •e'ya birçok 
clafaa edı1en nauriyeler konfe- tarafla anlaşmalarla azaltılm 
r,.... ulonuma, bir ilim ktintla& . d ası 
haJiDe l'etİl1Dİştir. Ekonomi diai- ve en zıya e müsaadeye mazhar 
~. _Mooe Dirije, Gold Standard, devletler maddesinin tatbiki · · 
Enflasyon, Deflasyoo nazariyeleri yapılabilecek istisnalardan b~:: 
konferans mUzakerabmn ruhuna sedilmektedir. 

hlldm olmuş ve binnetice akame- Komisyon reisi M. Colijn bu 
tine aebebiyet vermiştir. mektubun konferana azal 
aa•- 1 a 1 d .. .. arına ,.......rDk tarlfes .ıamer • agıblacagını fakat konferansın 

kalılaran hoflanna gitti bu toplanblarmda muna.. k 
Lo dr 22 Am •• h k .. .. aşaya _'""""!!_n_a=====-===---en·-=-·--e-=~'=o=n .. =mıyacarını suylemiştir. 

lçel Orman Müdürlüğünden: 
Seyhan Viliyetiaia Karailalı kazasının karsanti ah· . d . 

linde hususi mukaveleye batla Pos Ormanı imalat du ıyAesıd abı-
Be ah il · d k t ·ı 10 an ananın Reşat y m a esın e eres ecı er carşısında O "d 

wet ve mubafazaaıncla mevkuf iki mezat kai ~m;o dıahilareai ne
parça çam kereate8İ S lik, 4 lük, 3 lük nevil:~~ın be b ." 27418 
• • • 1 d beh . 130 ının e en 160 ve 
iki neft atanın a en ve 120 kuruş bedeli m . 
ve kapalı zarf usulile 8 temmuz 933 tarihind . .b ubam~enli 

dd ti 7 " 933 en ıh aren bır ay mü e e aguatos pazartesi günü saat ı 2 k dar 
d ._ ........ Mal .. k · · ye a müzaye-eye &onm..., .... r. ı gonne 1&tıyenlerin Adan da O 
ı.ıı.ı ı .. taf ·ı.. im a rman muame· .. t memur upna ve sı at a ak ve müzayed . . . 
iatiyenlerin Ankarada Orman Umum Müdü 1.~ .. !eraıtını1_~~nmek J el O M" dü . ti . r ugune ve a.mumul ve 
çel& rman 

1 
~ nye ~rıne ve Seyhan Vdayet nde Orman Mua-

=--. .1.~_mVemil~ uti~aAmdüracaat eylemeleri ve ihale günü tajiplerm~ 
.-.cır- aye .nın ana Merkez hastahanesin~ OnMa: ~ 
.le toplaucak ihale kollliayoawaa ıelmeleri ~ ~-.. 
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"'19--~~----------------------~, '~ Resmini•I Biat Gönd•rln;. ı Gavur Mehmet 
Kar.e Yürek Çetesi dl-------•> Tefrika No. 67 

Caniler Sefarethane Em
rine Teslim Edildi 

Givur Mehmet: Ben padişahın iradesine 
itaat etmiyeceğim diye bağırdı 

Zaptiye Mütiri Pepe Mehmet 
Paşa, sadrazamdan gelen bu 
tezkereyi okuduğu zaman başına 
bir topuz yemit gibi ıersemle
mişti. Tabiidir ki, iradei seniyeye 
karşı gelemezdi. Büyük bir mec
buriyetle, emrolunan maddeleri 
tatbik etti. Bir taraftan, mevkuf 
canileri sefaret ve konsoloshane 
memurlarına teslim ettirirken, 
diğer taraftan da Givur Mehme
di Zaptiye kapısına getirtti. Hu
zuruna celbetti: 

- Oğlum!.. Gösterdiğin ya
rarlıktan dolayı, yerden göğe ka
dar memnunum. Alemin başından 
büyük bir belayı kaldırdın. Ta
biidir ki, mükafat beklemek, hak
kındır. Ancak, bu dünyamn aca
yip halleri vardır. Sazan bekle
nen şeylerin aksi zuhur eder. 
Maamafıh, bu da taliin bir cilve
sidir. Böyle bir aksilik zuhurun
da sabretmeli, talihin değişmesi
ni beklemelidir... Bu aözleri 
aöylemekten maksadım, fUdur. 
Ben; ( Acaba ne mükifat 
edelim de, fU çocuğun hakkım 
idiyelim) diye dllfünürken, İf 
batka türlü bir tekil aldı. Sefa
rethane, HDia ukkında tik'yet 
etmiş; cezalandırılmam iatemif ..• 
Şimdi, efendiıciz ferman buyuru
yorlar; şu andan itibaren zabıta 
mesleği ile İlifİğinİ keaiyonam. •. 
Sonra da, ıaliba haklonda bazı 
ıual cevap olacak•ıf, onun için 
de seni mahfuzen Beşiktat kara
koluna pnderiyorum... N~ yapa
lım?.. Hepimiz, padişahımız efen
dimizin kuluyuz. irade, kendileri
nin ... isterlerse bir anda ihya, 
bir anda da imha ederler. Bizim 
borcumuz, boynumuzu büküp, 
iradelerine itaat etmektir. 

Dedi ... Gavur Mehmet, hay
retle zaptiye müşirinia .azlerini 
dinliyor; dinledikçe bqa dönüyor .. 
Adeta, şuurunu kaybetme dere
celerine geliyordu. 

Birdenbire elini kaldırdı. Sert 
Ye kat'ı bir hareketle: 

- Ben .. Padifalun · bu irade
aine itaat etmiyeceiim. 

Diye bağırdı. 

Zaptiye mü.tiri Pepe Mehmet 
Paşa, bu lhlere kU'fl evvell, 
afalladı, Adeta lmlaldarma inu
madı. söylenen sizi anlam•m'f 
ııöi, başım ıallıyarak GAYUr 
Mehmedin yüzüne baktı. Gl'ftll' 
Mehmet, ayni metanet, ayni 
cür'et ve ayni kat'iyetle bir daha: 

- Ben:. Padişahın .. Bu irade
Iİne, itaat etmiyeceğim. 

Diye bağırdı. 
O zaman, Mehmet Paşa, ye

rinden fırladı: 
- Aman oğlum !. Ne söylü

yorsun.. ikimizi birden Köprü
b.ı~na asarlar.. Ben, çoluk co
cuk sahibiyim.. Karşımda, biyle 
ıeyler s6yleme.. Bu sözleri ne 
ıen söylemİf ol.. ne de ben 
işitmiş olayım .. 

Gavur Mehmet, büyük bir 
pervasızbkla sözüne devam etti: 

...._ Pqa Hazretleri.. Siz, ._ 
terseniz ifit•iı olmayıa.. Fakat 

ben, bu sözü burada değil, her 
yerde tekrar edeceğim. Ve bu
günden itibaren bir Kara Yürek 
çetesi de ben teşkil edeceğim •. 
Mademki, bu kadar cinayet ce
zasız kalıyor .. Mademki zabıtamn 
bu kadar emekleri berhava 
oluyor.. Mademki, herifler kalkıp, 
yabancı memleketlerden buraya 
gelerek adam öldürüyor, kasalar 
soyuyor, berkesin masum kız
cağızlarını yataklarından kaldırıp 

kaçmyor ve sonra da, hiçbir ceza 
görmüyor. Şu halde, size, bana 
bütün zabıta memurlanna ne 
ihtiyaç var? .• 

Mehmet Paşa, gittikçe telif 
ediyor, fakat ıu müteessir zama
nında Givur "Mehmedide kırmak 
istemiyordu. Parmağını dudağına 
dayayıp sesini alçaltarak yal
vardı: 

- Aman evladım, sus ... Yerin 
kulağı vardır, derler... Zaten sen 
ateşe yandın.. bari benim başımı 
da nara yakma. 

Givur Mehmet, arbk teeuü
rün son haddine varmlfb. Tehev
vürle aözüne devam etti: 

- Ne oluna olsun Pqa haz
retleri... Beni.- ~ emejim 
heba olduktan sonra, isterse 
dünya batsın, yıkılsın... Hem, 
bunu ben.. bizzat yapacağım. 
İtte huzurunuzda yemin ediyorum 
ki; konsoloabanenin hapishaneaine 
kadar gireceğim.. bu adamları, 
birer birer bıçaktan geçireceğim. 
Hayc paşam.. itte timdi beni 
tutturunuz. Ellerimi bağlatınız ne
reye gönderecekseniz gönderiniz. 
Fakat tundan emin olunuz ki, 
üzerime kırk tane kilit vursanız, 
yine beni zaptetmiye muktedir ...• 

Gavur Mehmet, sözünü ikmal 
edemedi. Birdenbire kapı açılarak 
içeri bir hünkar yaveri girdi. 
Givur Mehmet geriye, kapımn 
yanına çekildi. Gelen yaver, 
mahmuzlannı şakırdata pkır
data ilerledi. Mehmet Pata
mn önUnde durarak selim vereli. 
Ve aonra: 

- Pqa hazretleri f •• Batma· 
beynci pqa hazretlerinin malısua 
aelimlan •ar. Bendenizi tifaben 
bir iradei 1e11iye tebliğine memur 
buyurdular. 

Dedi. Mehmet Pqa, ( iradei 
aeniye ) aöz&nü işitir işitmez der
hal yerinden fırladı. Arkaya doZ
na atbiı feaiui, kaşlannın latiine 
getirdi. Ellerini .ıöbeiinin Ülttln
de dtipmledi: 

- Ne ferman buyruluyor?. 
Siyle bakalım evlitf .. 

Dedi .•• Yaver, sözüne devam 
etti: 

- Efendimiz buyurmuşlaz ki: 
Bir iki saat evvel Sadrazam tara
fından Zaptiye Mütiriyetine bir 
tezkere gönderildi. Bu tezkerede 
Gavur Mehmet isminde bir zabıta 
memurunun hemen meslekten 
tardile mabfuzan Beşiktaş kara
koluna gönderilmesi emredildi. 
Bu emir, ancak ecnebilere karşı 
bir ıhterif yapmak içindir.. Bu 
adamın, zahire.. ka1"ını lilainl~. 

(Arkam •ar, 

,.. . BIB.İ.YB 
Sise Tablatinlsl Sögliyelim 

Resminizi kupon ile gönderiniz. 1 
Kupon diğer ııayfamızdadır 

~·-----------------· 
Bu Sütunda . HergJn 

41 Kırşelırinde Sabih B.: Çocuk
luğuna göre 
yaramaz değil
dir ve yumu
şak başlıdır. 

Kanaatkirlığa 
temayül eder. 
intizam kuyu-
dabna alakası 
kuvvetli değil
dir. Menfaat-

lerini yalnız n~fsine buretmez. 

Nakleden: Hatice -------ıı 

KABUSTAN SONRA 
Şefkat, bir elile perdeyi ara

lamıı, almnı cama dayamlf, he
yecandan kızarmış bir çehre ile 
onun geleceği yola bakıyordu! 

Şefkat aekiz senedenberi bu 
adamı seviyordu. Kocasımn ölü
münden sonra bitin bayatını 
dolduran insan o idi. Genç kadın 
bu adamın aşkı için blltiin izdi-

- Hayır! Hiçbir şeyi 
Şefkat elini ipek yastıklannın 

arasına sokmuştu. Küçük taban
cayı avucunda sıktı! 

- Yemin eder misin? 
Diye sordu. 
- Ne çoçukluk yavrum? Ba 

kadar saçma bir şey için yemin 
edilir mi? • 45 Erzuru .ı Hakkı B veç tekliflerini bili tereddlt red-Sakı p .: ki k k Şefkatin başı döndü, gözleri 
karardı! Her şeyin bittiğini hisse
diyordu. Tabancasını yasbklann 
arasından çekmek itedi. Fakat 
birdenbire bütün iradesinde deh
şetli bir zaaf hissetti. Bir elite 
gözlerini kapıyarak yavaşça: 

M&tetebbi ve 
azimkirdır. it 
üzerinde titiz 
olur. G6zü bü
yükte ve bii
y ilk 1 ilkte dir. 
Arkadaılan 
aruında geri 
kalmak ve di
le düımek is
temez. izzeti nefis masailinde 
hassasiyet gösterir. Çabuk · kızar 
ve abmr. Kendisine ehemmiyet 
verdirmek üzere hususi vaziyet
ler almasını bilir. • 44 Ltileburgaz' da M. Muharrem B.: 

Aju başlı ve 
hesabım bilir. 
Mea'u li yet ten 
korkar, bilme
cliii teylere so
kulmaz, kant
maz. Parayı 

clalaa ziyade 
&lrlktlrtnei is-
ter. Boiazma, 

rahabna ehemmiyet Yerir. Çabuk 
ahbap ve liübali olmaz. 

• Z,S Mustafa Ziya B.: Zeki Ye alav-
cıdır. Kadın 
bahsinde ve 
ev idaresinde 
uy• u olur, 
serk ~şlik yap-
maz, huausi
yetleri hak
kında lıesap 

vermekten en
dişe eder. Ce-

saret mesele1erinde medih ve tak
dir edilmekten baz duyar. Teşci 
ve teşviklere kapılabilir. Arka
daşlıiı ııkıcı değildir. Güzele, rü
zelliie karşı hassasiyeti vardır. 

detmifti. Hatta çocu u ar a-
dqa Kimitin talebini bile. 

Sami ıeaç ve her kadımn ko
layca bOfUD& giden bir adamdı. 

' Bu laotbin insanı Şafkat bütün 
kalbile çdpıcuma seviyordu. 

bdmin de serveti olmadıia 
için Suni ıenç kac:lıala evlenmeyi 
biç dlftlnmelllİftİ. Fakat tefkat 
onu bir ı&n btiabütün kaybede
ceğini hiç tasavvur bile etme~ 
istememişti. Halbuki işte, bır 
dostundan, Saminin zengin bir 
kızla bu hafta içinde evlenmek 
üzere olduğunu iki gün evvel 
öğtenmit bulunuyordu. 

Bu sabah Sami telefonla ona 
bugün geleceğini haber vermifti. 
Muhakkak onun bugün bu geliti 
Şefkata hakikati söyliyerek, on
dan aynlmıya mecbur olduğunu 
anlatmak içindi. 

ş;fkat büyük bir cebri nefisle 
onu ,Oler yüzle karşalamıya ha
zırlanmıftı. bk önce tatlıhk ve 
muJaabbetle ODU bu izmaçtaa 
vaz -geçlrmiye utnfAC&kb. Fakat 
buna muvaffak olamazsa o za
man... Evet Şefkat karar vermifti. 

Samiden btisbtittln aynlmak 
onun için ilimden daha acı bir 
teyeli. O halde karar verdiii 
teJİ yapmakta tereddtlt bile et
mek llizumlm bir ıeydil Belki de 
0 kendisine yalan söylemekte 
devam edecek, hiçbir izahat 
vermiye lüzum görmeden ondan 
aynhverecekti! Eğer böyle olursa 
Şefkat karanm iyice vermişti. 
işte kötedeki sedirin yubklan 
aruında duran küçük tabancanın 
içindeki kurşunlar Samiye kifi 

' ıelecek miktarda idi. 

- Sami artık gitl Dedi. Çok 
sinirliyim.. yalnız kalmak istiyo
rum. 

Sami cebri bir alika ile: 
- Fakat nasd olur yavrum? 

Dedi. Seni bu halde bırakıp da 
nasıl gidebilirim? 

- Çok rica ederim beni yal
nız bırak! 

Saminin bu hal hayretini 
mucip olmuştu. 

Şafkatin kolunun vaziyeti, eti
nin yubp aruıacla darmumda 
bir gayri tabiilik vardı. Birden 
içinde iyice aalıyamadıiı bir en
dişe duydu. Fazla iarar etmetlen 
Şefkati biralap gitti. 

* Şefkat yalnız kalınca ama 
uzadıya ajlach. Ne kadar korkak 
ve~Mrm•Molrtnlolaa
ının cezasım vermiye cesaret 
edememiftil Keneli kendi8İDden 
iğreniyordu ••• 

itte Sami ile artık herşey bit
mif ti. O hotbin adam öteki ka
dınla evlenecek, keaclisini artık 
dlftinmiyecektil Ah buna mani 
olmak için onu öldürmek lizım
dıl eier cesaret edebilseydi .•• 

Ya onu 6lclilrdllkten sonra ne 
olacaktı? cinayet ifitilecek, tev• 
kif olunacaktı! dava, iatintak re
zalet mahkUmiyet! 

Samiyi büsbütün kaybetmek 
tehlikesi karşısında Şefkatin bti
tün mantığı, blltün kuvveti bir an
da mahvoluyordu! Sekiz sene ıü
ren bir hayalin, bir imidin biyle 

.............................................................. beklemediği bir zamandaki .. ukutu 

Şefkat birdenbire yaatıklarm 
arumclan 16z yqlarile llraıklam 
olmut yüzihıl kalclırclıl yarabbi 
bu teylere nasal ihtimll verebil
mifti! adam öldürmek! bu Şefkat 
için kabil mi idi? yoba deli mi 
olmUfbı? bayle milthit bir uçu
rumun ta kenarına kadar ıebnit 
olması bile pek korkunç biqeydil 
iki ellerile başım akarken bu 
pyin dehtetli bir kibua olduiu
na keacliaini inandınmya UİJ'Bfl
yorclu! Olı hiç ınphem bu aaclece 
bir kibustul Genç kadın f'riadea 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, H•flfltlis ve 

Halle pzetesi ............ 
ld • ı~tarı hul : Rıtki 7.ıt ptİVf" 

are • 4 'atalı-t•<.ıme ~ok ıgı Nb 25-1 

Telefon : - 20203 
Posta kutusu: İstanbul - 471 
'l'~lgraf : İ stanbul SONNSl A ........... _ ...... 

ABONE FiATI 
TCHKIYE E< ' ~EBt 

1400 Kr. l Sene 2700 Kr. 
750 .. 6 Ay 1400 

" 400 " 3 " 800 
" 150 " 1 " 300 
" ••..•............... 

( ı elen evrak ~eri verilmez. 
hanlardan mes'uUyet ahnmaz. 
Cevap iı· in mek uplara ( 6 ) kuruşluk 

pul ilavesi htzımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kurulfur. . •.......... 
Oazetemizde ı ıkan resim ve ~ a zıların 

bütun hakları mahfuz ve 
.g~zetemize aittir. 

onu deli ediyordu. Samiaiz bir 
bayat tasavvur bile edemiyordu •• 
bu ölümden bile daha acı bir 
ıeydi! 

Sami onun elini her zamanki fırladı. Gk yqlannı silerek paİf 
fibi muhabbetle öptükten sonra bir nefes aldı! bütan kederine 
sedirin üstüne, onun yanana otur- ratmen serbest olarak, malı-
du. Ve, Şefkatin heyecanını hiç bul olmaı'pn, suçla olmada 
fark etmedi. Ona uzun mail yapmak "'ile hOf, ne ı&zel bir 
ıunclan bundan bahsetti. Şefkat teJ!clL J>oiruca tuvalet oduına 
Saminin bu likaydiaine hayret t-M.u. Yüzil sapsan idi. Yıkandı, 
ediyordu. Nami olmuı ta bu •ekiz ;:;:ndı, ihtimamla kendini ı&zel
sene içinde sevdiği adamın nasal :11,.•tirdİ. Biraz evvel inanılmaz bir 
bir insan olduğunu anhyamanııtb? · ı_. 
Şimdi karşısında girdilill bit çılgınlıkla kaybetmek tehlikesini 
hodgim gözler, bu kayı~ geçirdiği hürriyetinden istifade 
tebessüm bile Şefkate yabancı edecekti. 

Henüz o kadar ıeç deiilcli. geliyordu. 
Ehemmiyetsiz şeyler anlat- Çay vakti geçmemişt. Deniz ke-

makta devam eden Saminin narındaki gazinolardan birinde 
sözünü, genç kadın birdenbire çayını içmiye karar verdi. 
keserek, kısık bir sesle sordu: lf-

- Sami bana daha mühim Gazinoya girmesi ideta bir 
söyliyecek hiçbir şeyin yok mu? bidise oldu. O kadar güzel o b-

Ge~ç adam bir lilıza. tered- dar zarif ve bilhassa o kadar 
~ütteıi sonra cevap -vereli: l t 0en- 11 inei .. ,&a•a >,...,,,."'.,, ... 
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23 Temmuz 

KABUSTAN SONRA 
-

( Baflarafı 10 uncu sayfada ) 
memnun ve genç bir hali vardı ki 
bütün gözler hayranlıkla kendisine 
çevrilmişti. 

Çayını bitirdikten sonra karşı 
masalarda oturan birile göz ıöze 
geldi. Bu genç ve güzel bir deli
kanlı idi. Şefkat h~men, üç dört 
senedir istanbulda olmıyan ve 
kendisini kocasının ölümünden 
sonra istemiı olan çocukluk 
arkadqı Kamili tanıdı. 

Kamil tehalükle onun yanına 
gelmişti. Onu yeniden görmekten 
o kadar memnun görünüyordu ki .. 

Neş' e ileuzun uzun konuştular. 
Kamil yeniden İstanbula yerleş
mişti. Şefkate hayatı için bin 
türlü sualler soruyordu. Nihayet 
Kamil bu akşam beraberce, bil· 
diği .güzel bir lokantada akşam 
yemeğini yemelerini rica etti. .. 

Beraberce yemişler, içmişlerdi. 
Kamil genç kadına yeniden clşık 
olmuş gibi idi. Şefkat te mestuttu. 
Hemen hemen derÇini unutmuştu! 

Geçirdiği o müthiş tehlikeyi 

1 

düşündükçe, ruhunda sonsuz bir 
ferahlık . duyuyordu. 

Yeniden dilnyaya gelmiş gibi 
idi! insan bu kadar genç ve gü
zelken nasıl. olur da öyle korkunç 
ıeyler düşünebilirdi! 

Hürdü!. Hür yaşamak zevkini 
bütün manasile hiasediyordu. 

* Geç vakit biribirlerinden ay-
rılırlarken Kamil Şefkatten ya
kında yeniden görüşeceklerine 
dair bir vait almışb. Genç adam, 
çocukluk arkadaşının elini öperken: 

- Görüyorsun ya Şefkat, 
dedi, şimdi daha iyi anlaşıyoruz. 
Hali benimle evlenmek seni 
eskisi kadar korkutuyor mu? 

Şefkat bu gece neş'eli idi. 
Samiyi öldürmemiş olmasına rağ
men artık kendisi için tehlikesi 
kalmadığını ıyıce hissediyordu. 

Kamilin elini okşıyarak . gü
lümsedi : 

- Sana bunun cevabını bana 
geldiğin gün vereceğim !. dedi. 
O gün de yine bu akşamki lo
kantada yemeğimizi yeriz. Olmaz 
mı? .. 

Şehit Yetim ve Harp Malüllerine 
~Dağıt1lacak İkramiyeler Hakkında 

M. M. V ekiletinden: 
l - 933 senesinde yapılacak ikramiye tevziatında şehit yetimlerine 

isabet eden ikramiye mıktan 11 !iradı. 
2 - Bundan başka 930, 931, 932 senelerine ait ikramiyelerini 

alamayan fehit yetimlerine ayrıca 930 için 1,100 ve 931 için 
12,28 ve 932 için 19,10 kuruş verilecektir. 

3 Buna ait havaleler Ziraat Bankasınca mahallerine yollanmıştır. 
4 Şehit yetimlerinin paralarını almak üzere kayıtlı oidukları 

Askerlik Şubelerine müracaatları. 
S - Harp malüllerine ait ikramiyelerin evvelki ilan veçhile iki ay 

zarfında dağıtıla bilmesi için talep olunan cetvellerin 15 
Ağustos 933 te Vekalette bulunmak üzere postaya verilmesi 
lüzumu Askerlik şubelerine yazılmıştır. 

6 - Bu tarihten sonra gelecek cetvellerde yazılı istihkak sahipleri
nin paraları 934 senesinde verilecektir. Harp. malüllerinin 
vakit geçirmiyerek mensup oldukları askerlık şubelerine 
müracaatları. "3538,, 

SON POSTA 

Himayei Etfal Eğlencesi 
Himayei Etfal Cemiyeti Alem

dar nahiyesi şubesi tarafından 
temmuzun yirmi albncı günü Flor
yada Solaryom plajında büyük 
bir eğlence hazırlanmaktadır. 

Birçok güzide hanlm ve bey
lerden mürekkep olan tertip he· 
yeti dün Sipahi Ocağında toplan· 
mışlar ve bu eğlencenin parlak 
olması için hazırlık yapmıya baş-

lamışlardır. Bu eğlencelerin esa· 
sım kumda çocuk koşulan, yüzme
ler ve saire teşkil edecektir. Eğ
lence o gece saat bire kadar 

sürecek mükemmel bir cazbant 
refakatinde dans edilecek ve 
mehtap eğlenceleri yapılacakbr. 
Vesaiti n~kliye temin edilmiştir. 

- --========== --
latanbul dördUncU ıcr• me

murlujundan: Tamamlan i.iç bin iki 
yüz lira kıymeti muhammeneli Bogaz
içinde Hüyiikderede Kilise sokuğında 
1 ve 8 numaralı iki bap hanenin msı[ 
hisseleri açık arttırmaya konmuş. ?lup 
.şartname inin 6-8-933 tarihinden ıtıba
ren da.iremizde herkes tarafın dan görü-
lebileceği gibi 26-8-933 tarihine müsn
dif cumartesi günü saat on dörtten on 
albya kadar dairemizde açık arttırma 
ile satılacakbr: Arttırma bedeli mulıanı· 
men kıymetin yüzde yetmiş beşini bul· 
madığı taktirde en sorı arttıranın tnalı· 
h iidü bnki kalmak üzere 10 9-933 tari
hine müsadif pazar günü yine saat on 
dörtten on altıya kadar dairemizde ya
pılacak olan arttırmasında ga~ri m~n
kul en son arttırana ihale edılcce~ın
den taliplerin muhammen kıymC'tınin 
yü~d~ yedi buçuğ-u nisbetindc pey. ak· 
ı,;csını veya milli bir bankanın temıııat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Mütcraki.m vergiler ile vakıf ica~esi 
ve beledıyeye aıt tenvirat ve tanzıf at 
rusumlan müşteriye aittir. 2004 nu· 
maralı icra ve iflas kanununun 126 cı 
maddesinin dördüncü .fıkrasına ve 
2280 numaralı kanuna tevfikan bu 
gayri menkul üzerinde ipotekli alacak-
lılar ile diğer alakadarlarının ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak-
lannı ve hususile faiz ve ma-
sarif e dair olan iddialnnnı iian 
tarihind n itib ren yirmi gün içinde 
evrakı mGabiteJerile bildirmeleri aksi 
halde haklan Tapu aicillerile sabit 
oladıkça ııabt bedelinin paylatmasın-
J>•n hariç kalacaldan cihetle alıika
daranın işbu maddenin mezkür fıkra-
sına göre hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak isteyenlerin 
931/60 dosyasına müracaatlan ilin 
olunur. '5755,. 

Tokat icra Memurlulundan: 
-----------------,------ Bir borcun alınması i\,'in haczedilmiş 

• .., ve Tokadın meydan nıevkiindeki taş İstanbul ticaret müdurlügünden: ııanda ve çoban zadeıeıer ardiyesinde 
Rehin üzerine ödünç para verenler hakkındaki nizamnamere mevcut olan 3:; kilosu üc~üncü ve 5;, 

tevfik a cüzdanı mukabilinde ödünç para vermek suretile kilosu dördüncii ve 4031 kilosu beşin· 
an ma ş . ·ı . l 1 1 

icrayı san'at etmek için kendis~ne mezunıyet verı mış o an stan- ci ve (19~ kilosu a tıncı neviden ol-

bul'da Veznecilerde 80 No. lu yazıhaneyi kanuni ikametgah ittihaz mak iizere ceman 648 denkte llo52 
etnıiş olan Tu"' rkiye tabiiyetinde 97 tevellütlü ve İstanbullu Süleyman kilo tütün satılacaktır müzayedesine 

6 eylül 1933 tarihine müsadif salı gü-İzzet Bey bu kere müracaatla m_uam.elatını tatil ettiğini _ve işlerini nü saat on birde tütünün bulunduğu 

Sayfa 11 
-::;::;:::::IS 

Hava Makinist Mektebi 
Kaydi Kabul Şeraiti 

1 - :kinci maddede yazılı şartları haiz olanların istida ve lazım 
olan vettikalarla temmuzun birinci gününden ağustosun 15 
'nci fÜnüne kadar Yeşilköydeki mektep müdürlüğüne müra

A ut ~tmcleri lazımdır. İstanbul haricinde bulunup ta vazi· 
veli eri mektebe giriş ı;eraitintı »ygun olanların da lbım 
ola., ·ı~sikaları mektep müdürlüğüne göndrmeleri ve alacak
ları !:evaba göre hareket etmeleri icap eder. 

2 - Mektebe giriş şeraiti ve 1 i:ıım olan vesikalar: 
1\ - Türk olmak - Nüfus tezkeresi. 
B Onyedi yaşın: bitirmiş ve ~·irmi yaşını bitir

memiş olmak. 

C Ortamektep ( .ekizinci sınıf ) tan mezun o)mak 
( Ortamektebi bitirenlerl-! daha fazla tahsiJ görenler mek· 
teb·· imtihansız kabul edili-. Şehit, malul, asker ve sa
aıatkar çocukları ve yabancı dil bilenler tercih olunur. 
Mektep kadrosu ortamt-ktep tahsilini bitirenlerle dol
mazsa daha az tahsil görmüş olanlar usulü veçhile yapı
lacak müsabaka imtihanı İlP. alınırlar. ) Mektep şahadet
namesi veya tastiknamesi 

E - Sıhhi halleri ha"a kıtalarmda makinistlik yaplmaya 
elverişli olmak. 

f Buna dair mütehassısları tam olan askeri hastan .. sıh
hiyesinden rapor almak lazımdır. İstanbul haricinde bu
!unanların mahalli askerlik şubelerine müracaat etmek 
suretile muayeney.. sevkolunurlar. fam teıekküllü heyeti 
gıhhiyesi bulunan şehirlerde en büyük askeri makama 
müracaatla muayeneye sevkolunurlar. ) 

F - Ahlakan mazbut olmak ve hiç bir suçla maz
nun veya mahkum olmamak : 

( Buna dair mahalli polisce tastik edilmiş hüsnüh ti va
rakası ibraz etmek lazımdır. ) 

D - Mektebe kabul edilecekler gedikli küçük za
bitler hakkındaki ( 1001 ) numaralı kanun mucibince 
muamele görürler. Mektebi ikm9l edenler hava kıtala
rında ve müesseselerinde ( 12) sene müddetle hava ge
dikli küçük zabiti olarak \'117.İfe göreceklerini taahhüt 
etmek. 

3 - Tahsil müddeti (2) sene dır . 
4 - Mektep leyli ve meccani olup askeri lise talebeleri gibi iaşe 

ve ilbas edilir. Talebelerin ders levazımı mektepçe verilir. 
5 Mektebi ikmal edenler sekizinci sene nehayetinde baş gedikli 

olurlar. (12) sene nehayetinde arzu edenler terhis edilir. Kal
mak arzu edenler (20) seneyi ikmallerinde tıpkı zabitan mi
sillü son aldıkları maaş üzerinden tekaütlükJeri yapıldığı gibi 
ayrıca (500-700) lira da ikramiye verilir. 

6 - (12) seneyi ikmalden sonra (20) seneyi dolduracaklar ise ay
rıca (2) senede bir ma.aşı aslilerine (100) kuruş zam yapılır. 

7 (12) seneyi ikmal edenlerin maaşı (100) ve (20) seneyi ikmal 
edenlerin maaşı da (120) lira tutar. 

8 Hava gedikli makinistleri maaşlanndan başka ayrıca her uçuı 
saati. için (3) lira uçuş za.mmı a1ır. 

9 - Maluliyet halinde (1500) fıra ikramiye ve mülbun rütbesile 
tekaütlükleri yapılır. Vazifeten tayyare ıle uçuşlarında vukua 
gelecek kazalar aynen tayyareciler için tatbik edilen ikramiye 
kanunu aynen yapılır. 

1 O Mektebe girecekler kabiliyetlerine göre (tavyare - telsiz • 
elektrik makinistliğile yetiştirileceklerdir). 

11 Pilot olmak istiyenler Eskişehir Hava Mektebi Kumandan
lığına müracaat etmelidirler. 

12 - Mektebimizi muvaffakiyetle ikmal edenlerden birinci ve 
ikinci çıkanlar askeri liselerin on birinci sınıfına nakledilerek 
ikmalden sonra Almanyaya mühendislik tahsiline gönde
rilirler. (2992] tasfi d • • . e artık ikraz ışlerıle meşgul olmıyacagını beyan handa bHlanacak ve ihalesi icra kılı· ye e ecegını v . . . . . ·-· ..,.. 

ederek mevrut temı'nat akçes. inin gerı verılmesıM ıstedıgınden yu- nacaktır. Bedeli ihale peşind, ir de118.li~ e . 
... · 1.tanbul Halkevl Rel•llilnden: Muzlk• Muall mi Aran.yor ka d 1 l"ttan dolavı kendisile alakası ve ilişikleri olan- ve ihale pulu ve kaıme bedeli vcllıasil Hlrnayel Etfal Cemiyetinden·. 

r a yazı ı muame a 
1 satı~tan sonraki ~aı;ıarif (ardiye ücreti 24 Temmuz 933 pazartesi günü 

ların haklarını aramak ü~ere birer hafta fasıla ile yapılmakta olan hariç.\ müşteiiye J.1,ttir., akşamı saat l ,30 da Lozan sulhunun $ Himayei Etfal Cemiyetinin Kara 
3 ·ı 3 f da evrakı mu··spı'telerlle muma'ileyhe ' n- l , o gu·n ve tt " •eneı· devrı"ye hatırasını tes'it" ı"ç'ın ubesi bikes çocuklardan te•kil etmı·ı 1 andan ı't'ıbaren ay zaı: ın . . 'L'aıiıp o nnıann . saa a mu- .. ., 

dd t b tt kt b 1 k olduğu bando için lazım gelen evsafı \' h d · · - caatları ve bu mü e ı 1 en sonra mev- zavcde ycriude hazır u un.n:ıaları a- Gülhane parkı methaliodeki Güzel 
eya ut aıremıze mura . · haiı. bir muallim aramaktadır. T~lip 

tut t , . k . k ndisine iade olunacağından artık bu baptaki nuni pey akçasmın ya nakden veyahut Sanatlar tubcsinde mensuplanna bir olanların Kars Himayei Etfal 
111

erk .. -emınat a çesı e .. k yfi k b ·ta et l · ı· mael " "-
tal .. ti dinlenmiyeceği malüm olmak uzere e yet banka me tu u ı me erı azı 6 • mü11amere tertip edilmiştir.Arzu eden- zine şeraıti anlamak için telgrafla 

niz:ı:o:: m~~r:cais i~~ maddesine tevf ıkarı i la ıı olu"":ı=u=r::;:. ~==(5!'=5:::-:ZT~)=~dj~·=ği:::=:ıh=·ın=o=-h:::oın=u=-r ·""""'=====-=-===(5~7=8;::G=:=-ı)ı:c::s::l=e=r :;::g:=e=;=le:::;b;:::;il;:;:ir:;:. =A:::;y=r=ı c=a===da:ır:v=e=ti=y=el==y==o==k:.;:tu:.:r::....:... m üracaa ti arı. =====--

~. b 1 z· t B k s odan. 1 ku:·:.:~:.~ö::.:;::: Sulh Hu. lstan U ıraa an a 1 • 1 'J'ereke_ine mulıkemece va, het 
od u?adn bmuteveffa Agoı> cf endinın ~h-

Cinsi Hissesi Emlik Hisseye göre mu- esıo e ulunan: 
Sll"a Semti \ Mahallesi Sokağı No. h~mmin kıymeti 1). Bel oğlunda Hüseyinağa ına-
No T L l~e.1Je8ınde iki~ci paşa bakkal 

. Ah hane Tamamı 42 400 . . kagında eskı 2 yen·ı 14 nıuo--«An Bü'y"u'kdere Büyu .. kdere Dereiçi şap 0-50 1 500 
uuv Pazarbaşı ,, sahilbane ve dükkin 1110 48-5 / ,, maralı. v: (3500) lira kıymeti mu· 
561 Boğaziçi Yenimahalle Arsa ziriı: 161 114 93 83 " lıammnıelı bir bap hanenin tamuu 
562 ,, " " Ahşap hane ve dükkan 4/6 137 1068 " 81.'ık arttırma sureti le 24 ağustos 931 
571 ,, " Sarıyer Arsa ziriı: 120 Tamamı 16 60 " P.~rşembe giinü aat 15 te satılacaktu 
563 " " Mercan Ahşap iki dükkan 10127 114-116 1112 ,, ~~nmu . ~ellaliye ve ihale pulu mü"te-
564 Tarabya Tarabya Tarabya hane 112 4 1500 ,, nsıne aıttır bedeli peşindir: talip olan-
565 Beyoğlu " 1/3 40-42 835 la.rın k_ ıynıetinin yuzde '-'edi bu<,ugu~ 
566 ,, " Dereiri Nim kagir hane ve dük~in 

114 8 
lOOO " '1 d J 

" " b,. k Tarla ziraı: 31445 ,, nıs etin e pey akı;asile mezkiır gün 
567 Yeniköy Panaya Köy aşı ar ası 1/2 55 200 ve saatta Beyoğlu dördüncü sulh lıu-
568 Bebek Bebek Kilise Ahşap hane 1/3 62 300 " kuk mahkemesinde hazır bulunmaları 
569 ,, " '' l/3 86 100 " ve daha fazla mallımat almak ve mü• 

" " Arsa ziraı: (481) " zaytde şartnamesini görmek isteyen· 
570 . " . b k " k ·1 h 1 bedelleri nakten veya ıayrimübadil bonosue ödenmek üzere yukande evsafı yazılı gayri- Jerin H32 8 numara ile mahkeme b-

YUzde yedı uçu pey a çesı e i 
8 

e K •• 'h Jel · 2417 /933 paıartelİ ,Unü saat 15 tedir. Şartname bankamız kapısına lemine müracaatlan lüzumu ilia 
•eakuller açık artbrma swetile satılıia çıkarılmışbr. •t 1 1 

• erı olunur. (6743) 
..ı.lftar. Seaei baliJe Hrpme belediye rüs•aw müıteriye aittir. u 3237,, 



12 Sayfa 

BREKFAST -HASAN 
'l'ürk

0

) enin ve biitüo dünyanın en mükemmel Brekfast bisküiti olup hastalara 
ve bilhası:ıa çocuklara ve hali nekahette olanlara ve eııbah akşam kahvaltılanna; 
hafif '<' rıPk ıs ~en iP re, mide rahatsızlığı çekrnlere karşı nefis ve leziz bir gıdadır. 

iRMiK 
PiRiNÇ 
YULAF 
ÇAVDAR 
EEZELYE 
NiŞASTA 
PATATES 
MERCiMEK 
özü unları 
Saf, sıhhi ve gayet 
mukavvi ve mugad
didir. Vitamini en ~·ok 
olan bu miikemmel 
özlii unlar ile ~·ocuklar 
ve bilhassa memedeki 
ç-o<·uklar az zaman 
zarfında neşvünüma 
bulurlar. Kemikleri 
kuvvetlenir, ı;abuk diş 
çıkanrlar, çabuk ) ü
rürler. Neşeli, sıhhatlı 
tombul olurlar. Her 
nevi Hasan hububat 
unlarile yapılan ma
hallebi ve çorbalann 
lezzetine payan ol
maz. ~5 kuruştur. Ha
san ecza deposu. 

BASAN KUVVET ŞURUBU 
Zafı umumi, kansızlık, romatizma, Sar'a, sıraca, kemik, sinir, damar, verem 

hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara. (5184) 

~b!:!ile !!~ NO~ ~D~'!u~3~ 
O Rekabet kabul etmez derecede ucuz fiatlarla aablmaktadır. o 
: Y egfme satış mahalli : Galata' da KULELi mağazasıdır. ~ 

~NORA RADİO ~c~111,4#1 

LAITER SiLBER•ANN ,, fO. I· 
Teel : 44847 • 8 f 

DOYÇE LEY ANT Linre 
.... burg, Brem, Anven, İatanbul ve 
JUhriıiyah arasında azimet ve avdet 

muntazam postalan 

llamburg, Brem, Stetio, Anvera ve 
loterdam'dan limanımıza muvaat\ab 

beklenen vapıuJar ... il•• vapuru limanımızda 
~ndl• vapuru :!4 Temmuza doğru. 
Mh • vapuru 31 Temmuza doğru. 

• vapuru 1 Ağustosa doğru. 
az, Varna, Köstence, Kalas ve 

lbrail için limanımızdan hareket 
edecek vapurlar 

Derindi• vapuru:?4-27Temmuza doğru. 
Yakında Hamburg, Brem, Anven ve 

Roterdam limanlım için hareket 
edecek vapurlar 

SO'N POSTA 

Deniz Yollan işletmesi 
ACENTALARI : 

Karaköy - l\öpriiba~ı 'l'el. 42362 • 
HirkeC'i Mühürdar zade han 

rrelefon: 227 40 

iSKENDERiYE POST ASI 

EGE 
vapuru 25171933 S a h gunu 
saat 11 de Galata rıhtımından 

lzmlr • Pire • lskenderl • 
ye'ye kalkar. "3519" 

K ARAD ENİ Z POS T AS I 

GÜLCE MAL 
vapuru 2617 /933 Çar,amba 
saat 18 de Galata nhtamından 
kalkar. "3518,, 

TAVa ZADE VAPURLARI 

İzmir Postası 

,.S~p~Db~T 
PAZARTESi 18 de Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
ve İzmire azimet ve Çanakka
leye uğrıyarak avdet edecektir. 
Yolcu bileti vapurda verilir. 
Adres: Yemişte Tavllzade Mu•
a.ıa biraderler. 'I'elcfon : 2.2210 

'--------· (5751) --

PETROL NiZAM 
Saçlan kuvvetlen
dirir. Dökülmesi· 
Dİ keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
yapımz. (5507) 

, 

t ANL1'Dt FAK 

Llk heyecan geçer gPçmez; niçin 
erkedilmiş olduğunu anladı, 

fakat pek geç... Rakibesioiıı 
?ayanı hayret teni ve beyaz 

eildi sebep olmu~tur. 

Viyana Tıp fakültesinden methur pro
fesör doktor Stejskal'in en son keşfi 
olan Biocel; her kadının pişi istifadesi
ne vazettiği hakikaten şayanı hayret 
bir gençleşme usulüdiir, O bununla 
ispat edilmiştir ki " cilt beslenilir ,, ve 
genç hayvanlardan istihsal eylediği 

kuvvetli Biocel usulü ile cilt beslenince 
110· 72 yaşlanndaki yüzleri tamamen 
btiruıukluklardan kurtarmayı, cildin 
y~niden gerilmesini ve kuvvetlenme
sini velhasıl yeni bir gençlik halini al
masını ve o suretle muhafaza olunma
sını mümkün kılar. 

G~Ç ... 

(Bu bapta Viyana .Journal .Medical'de· 
ki ya7.ıları okuyunuz. ) Hiocel'in mün· 
haaıran istimal hakkı Tokalan tarafm
dan elde edilmiştir, Ak!'lamları yatmaz
dan evvel ( pembe rengindeki ) .Yeni 
Tokalan kremini kullanınız. ('rarifna
me mucibince ) hafif masaj suretile sü
rüldükte gece uyurken cildi besler ve 
gençleştirir. Sabahlan, açılmış meea
matı ve siyah benekleri izale eden 
{bayaz renkteki) yağsız Tokalan kre
mini kullanız. Cildi 3 günde 3 leviıı 
üzerine şayanı hayret bir aurette beyaz
latır, Taze ve yumuşak kılar. (5257) 

M. TOBATLITA1' 
T ARABY A YAZLIK OTELi 

ve LOKANTASI 
Tar•llr• M. Tok•tlıy•n Otel ve Lok•nl••ının en asri konfor ve 
yemelderile kü~ade bulunduğunu muhterem müşterilerine arzeder. 
llolazlçlnln en havadar ve cazip noktasında bulunan otelimiz lstanbulun 
her cihetten en güzel bir ıayfiyesidir. Billiau& lak•n .. mız yemeklerinin 
nefaset ve emsalsizliğini ispat külfetinden müstağnidir. Ziyaretlerile 
müeısesemizi şimdiye kadar taltif buyurmamış olan zavab muhteremeııin 
teşrifleri rica olunur. F•zla lk•m•I buyuracak aileler mUHll f•r•lte 
tabi tutulur. 

15 BANKASI 
1 1 , , 

l<OMBARA SAHiPLERiNE 
• 

MER SENE 10.,000 LiRA . - . 
MUKAf AT ERMEKTEDiR 

Avol• vapuru 23.2;-; Temmuza doğru. 
Tlnae vapuru 19-20 Temmuza doğ'ru. 
Aldl• vapuru 29-80 Temmuza doğru. 

HER HER 
Yakında Batwna gidecek 

vapurlar 
...... 'l&(>ttnı limanımlZda 
...... ft!>ura 1-4 Agustote .toğnt. 

Fazla tafsilat kin Galata'da Ovalrim
yan hanında Laster Slibermann ve 
Şürekası vapur aceotalığına müracaat.: 

Telefon: 44e47 - e (5033) 

iLAN ....... 
Sanaaaryan Ham odabatıhtı kira
ya verilecektir. Taliplerin Ti Tem
muz 933 Perşembe saat ( 2) den 
( S ) e kadar Han Yedi Adlilitine 
müracaatları 

KOŞUNUZ ! KOŞUNUZ l 
:?\ereyc? saf lıavası güzel suyu ve 
tabii gtizellig-i ile maruf sevimli 

kartalın sahilinde açılan 
GÜN DOclDU Aile Gazinosuna 
ho ... ça vakit geçirirsiniz. J>azar ve Çu
mıı ~ünleri saz ve her türlü meşrubat 

~----. mevcuttur. • (5734) 

ÇANAK KALE 
Şehitlerimizi Ziyaret 

10 Alustos 
G 0 L CEM AL vapurila 
8on Po•bl Matbaasa 

..... : Ali Elsrel9 
IM""'4 MWlrlı .. LMti 

• 
KE51Df])E • 

KESIDED! , .. 
207 2500 

KUMBARA • 
LiRA 

• • , .. -SAHiBi MUl<A"fAT 

' .. . • ll<RAMrff TEVZi 
KA1ANİYOR • • 

EDiLiYOR 

KU~ALAR SENEDE İKİ DEfA 
NiSAN VETE9ŞRİNI EVVEL'İ~ 

BİRİNCİ GÜNLERİ 
• •• 

'.EKiLiYOR 


