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IYuk;ıda k;~ ~ s , i . 
ık•Ptan llluhaf Y •ebep olan FUruzan, altında HUanUİ 
!kik heJetı, alt a:a altında, ortada iki şahit, sa§da tah-, 
I_ tada bir kaza';::: solda kazadan kurtulanlar, or·s 

Kazadan kurtiılanlar 
tüyler ÜrpertiCi Facianın 

dehşetini anlatıyorlar .. 
Hüviyeti meçhul kalan kadının ce_sedi Kınalıadada bulundu 

-- anıatıyer, sa§da kurtulanlar. ,, 

Veliaht Hazr;tlerişehrimizde 
Bu sabah istirahatlB t R h 

Motör kaptanı Faik 
Efendi uyuyor mıydı? 

Deniz üstü bir anababa gününe 
dönmüştü;bağıranlar, imdat istiyen

lerin sesleri ayuka çıkıyordu 
ettiler ar u oma seya atıı~a 

ehemmiyet veriyor Oğleden son ır 1· 
Muhittin B . ra. va ı 

eyı zıyaret 
edecekler 

k 
Bu gece lsveç 

olonisine b. b 1 ır a 0 
veriliyor 

laveç. V elia.htı .. 
lia.zretleriyle ... IGustaf Adolf 
ı . c.evce er· k . 
erı ..ı ·· k 1 ve erıme-

Q Una şa.111 B 
}&tiyle • h . . ursa.dan Ertuğrul 
L :ıre rımıze l . 
tlendne · · . h ge mı,ler ve 

rı ıçın a l 
f4Ll'et:han . d k"zır anan İsveç ıe-

. eıın e 1 d · l . 
lllıtlerd' aıre erıne in-

ır. 

Veı· h ı: ıa. t Hazreti · · 
nuauai ınah. erının seyahati 
rada ile: ıyette olduğundan bu-
dir. Bu aıne~ etmeği arzu etmişler
kuz odalnıka satla kendilerine do-
l 

1 rahat b. d · 
annıııtır. . ır aıre hazır-

Veliaht Ji .. 
ri kont P azretlerının Yaverle-
w aıse v kunı 

etter Per e andanı M. 
lerdir. apalas oteline inmi§· 

Bu ıa'ba}l G .. 
feri b• uatav Adolf Hazret-

ır Yere cık • 
etıniıf erdir. Z mamı§~ar ıstirahat 

evcelerı ve kerime
. <Devamı 6 nıcıda)' 

12,nkara T~fo;u] 
Diyaribekire tay

yare yolculuğu 
Ankara, 7 (Telefonla) -Yol

cuların sigorta meselesi halledil
diğinden gelecek pazardan itiba
ren Diyarıbekirle lstanbul araıın· 
da tayyare ile yolcu taşınmasına 
baılanacaktır. 

Maliye memurlarına dair 
değişmiş vaziyet yoktur 

Ankara, 7 (Telefonla) - Ma· 
liye Vekaletince yeni bir memurin 
talimatnamesi hazırlandığı ve bu 
talimatnameye göre maliye veka· 
leti tube müdürleriyle mümeyyiz· 
irinin yüksek tahsil görmü§ler a· 
rasından seçileceği bazı gazeteler 
tarafından yazılmıştı. 

Salahiyettar zevat bu haberle
rin asıl ve esaaı olmadığını, me
murlann vaziyetleri memurin kad 
rosuna göre tayin etmiş bulundu
ğunu söylemektedir. 

'(Telefon haberlerimizin deva
mı altıncı saıyıfada), 

Hareket etmeden 
lngiliz sefirile de 

konuştu 

Fransız Hariciye tlaz1rı 
M. Bartu 

İtalya ile Fransa arasmda sı:liı 
bir ittifak sayılabilecek mahiyette 
bir anlaşma yapıldığı yolunda ba· 
zı rivayetler meydan almıştı. Bun· 
ların hakikati ara,tırılırken bir 

çok tarafları atıldıt fakat Fran· 
sa hariciye nazırının Romayı 
yakında ziyaret etmek üzere ol· 
duğu haberi kaldı ve teyit edildi • 

(Devamı G mcıda). 

Dün sabaha kartı saat üç buçuk 
sıralarında hepimiz evimizde ra· 
bat ve huzurla uyurken, Heybeli· 
ada açıklarında zifiri karanlıkta, 

buz gibi sular arasında bağıra, çır 
pm can veren otuz iki kitinin ve 
bunlar arasında kendilerini bin 
mütlriilatla kurtalabilenlerin ha§• 
larına geleni dünkü ıayımızda o • 
kudunuz. Tahkikat için mahalli .. 
ne gönderdiğimiz muharrirleri • 
miz, hadiseyi ıize olduğu gibi an· 
)atıyorlar. Dinleyiniz: 
MotörUn ve piyade kayı§ı

nın yola ~ıkışı 
Elli bet İstanbul yolcusunu ev

velki gece Yalova deresinden el 

Zil oğlu 

ayak çekildiği bir sırada kaçak o
larak uf ak bir piyade kayığına on 

dörder kuruta istif edip üzüm kü
feleriyle hınca hınç dolu motörü

ne bağhyarak letanbula mütevec· 
cihen hareket eden Faik kaptan, 

(Devamı 6 mcıda) 

Af kan Kralının bir 
oğlu oldu 

Kabil, 6 (A.A.) - Kral Ala· 
hazreti Hümayun Mehmet Zahir 

Şahm 23 - 7 - 934 de bir erkek 
çocuğu dünyaya gelmi, ve iımi 
Ahmet Şah konmuttur. 

Rüstem 
Çatal şeklindeki ok iki başlı bir 

atmaca gibi vınlıyarak uçtu 

- Onu öldürmek için hiçbir 
çare yok mu?. 

- Bir tek çare var. Çatal şek· 
Jinde çok tesirli olan Cezp ağa -
cmdan bir ok yaparsın! Eğer bu 

'B8.§ tarafı 875 ve 876 No. 11.tlahalaımıır.d&dır. 

okla lsfendiyarm gözlerine niıan
lar ve delebiliraen rakibini öldü • 
rebilirsin. Çünkü Zerdü§t ·lıfendi

yarm yalmz vücudunu oka karp 
muaf kılmıttır; gözlerini değil. 

(Deftmı&b~ 



At inada 
Garnizonlar seferber 
vaziyette bulunuyor 

Atina, 6 (Hususi) - Muhalif 
frrkalann reiıleri, Giritte bulunan 
M. Venizelosa telgrafla müracaat 
ederek takip edecekleri hattı ha· 
reket hakkında fikir ve mütalea11· 
nı sormuşlardır. Dahiliye neza • 
reti, anlaşma teşebbüslerinden 

bir netice çrkmıyacağına kani hu· 
lunduğu cihetle, yeni intihabat 
hazırlıklarına hummalı bir suret
te devam ediyor. 

HükUmet her ihtimale kar§t 
Ati na ve Pire garnizonunu sefer • 
ber vaziyette bulunduruyor.- Giri
de gönderilmi, olan alayın yerine 
yeni bir piyade alayı konulmu' • 
tur. 

Türk - Yunan ticaret öfisi 
raporunu hazırlıyor 

Türk-Yunan ticaret ofiıi, iki 
memleket ticareti etrafında bir 
rapor hazırlamağa başlaınıttır. 
Bu rapor, yalurula Ankarada baş
lıyacak olan Türk - Yunan tica· 
ret anlatması müzakerelerinde 
göz önünde tuutlacakttt. Müşte

rek ofis gelecek hafta içinde tek -
rar toplanarak raporu tamamhya• 
cakttr. 

Ankaraya bir Yunan 
futbol takımı gelecek 
Ankara, 6 (Hususi) - Yuna

nillanm Panatinaikos takımmm 
Gençlerbirliği takımiyle Cümhu
riyet bayramında burada maç 
yapmalan kararlaımıftır. 

Gençlerbirliği, Ankaragücünü 
yenerek !İlt maçında finale kal· 
mıftı. Fakat bir oyuncunun ya91-

nm küçüklüğüne yapılan itİTaz ü
zerine, mmtaka, Gençlerbiliğini 
hükmen mağlup sayarak Ankara· 
gücünün şampiyonluğunu ilan et• 
mittir. Gençlerbirliğinin fede -
rasyona yaptığı §İkayet üzerine 
-f ~deraıyon mıntaka kararını boz· 
muı, Çankaya takımiyle tekrar 
maç yapılmasmı bildirmiştir. 

Orta Anadolu tampiyonluğunu 
~de bulunduran Gençlerbirliği 
hazırlıklarma başlamı§tır. 

Gençlerbirliği, yasasını ö:ı di· 
le göre düzeltmek üzere bir kon • 
gre yapacakttt. 

1300 yeni talebe 
'.Ankara, 6 (Hususi) -Tamirat 

yUzünden açılması geciken Anka· 
ra erkek liseıi birinci devre sınıf· 
lan aynı onunda açılacaktrr. Şim· 
C:liye kadar liseye kaydolunan.ların 
sayuı 1300 il geçmiştir. Bu mik
tar geçen yıla nazaran 400 fazla
'dır. Maarif Vekaletince lisede 
yeni ıubeler açılmasına ve mual • 
lim kadrosunun genişletilmesine 
liarar verilmiştir. 

Alman Reisinin köylüye 
söylediği nutuk nedir? 

ispanyada 
ihtiıaı 

Jandarma kışlalarını 
ihtilalciler işgal ediyor 

Londra, 6 (A.A.) - Röyter a
janımm Madritten öğrendiğine 

göre, Asturi eyaletindeki ihtilal 

hareketi korkulacak bir şekil al • 
mıftrr. Asturide Örfi idare ilin 
edilmittir. Bu eyaletteki bütün 

jandarma kıtlaalrı ihtilalciler ta -
rafından iıgal edildiği ve karqık
lıkları bastırmağa tetebbüa eden 
zabıta kuvvetlerinin Madride doğ 
ru çekilmeğe mecbur edildiği aöy· 
lenmektedir. 

Oviedoda tüfeklerle müsellih 
grevci)erle polis kuvvetleri ara • 
aında kanlı çarpışmalat" olmuıtur. 

Baraelonda da örfi idare ilin e• 
dilmittir. Katalonya parlamento· 
sunun, Katalonyanın istiklalini 
ilin etmeai bekleniyor. 

Zabrta 300 kiti teYkif etmiıtir. 
Posta ve telgraf muhaberah dur· 
muıtur. Asker ıkuvvetJeri sokak• 
larda devriye gezmektedir. Bazı 
kanırkhklar olmuı ve altı kiti ya• 
ralanmıttır. 

Va\aneiyada 9ehir susu:ı: ve e· 
lektriksiz kalmıthr. Şehirde yi • 
yecek te yoktur. 

Madritte, hükumet fevkalade 
tedbirler almıştır. Her geçen yol-

cunun üstü batı aranmaktadır. 

Ba,lıca resmi dairelerin· hulun· 
duğu yerlere civar sokaklar pro .. 
jöktörlerle taranmaktadır. Va • 
roılara asker yerleştirilmiştir. 
Mühim sokaklarda makineli tü .. 
fek müfrezeleri bulunduruluyor. 

Son haber 

Madrit, 6 (A. A.) - Altı tay
yarenin Meres' de dün asilerin ü .. 

zerinde uçtuğu teyit ediliyor. A • 
siler bombardıman korkuıu ile 
yerlerini terketmiılerdir. 

Mauzaneda da dağlarda ihti -
lilciler tüfenk belki de mitralyoz· 
larla müaellah oltlukları halde bir 

piyade bölüğü ile takviye edilmiş 
olan muhafızlara saatlerce muka· 
vemet etmiılerdir. 

Asiler buiün trenle takviye kı
taatı gelmesine mani olmıya çalı· 
~ryorlar. 

M. Hitler nutkun
da diyor k~: "Siz, 

terazinin öteki 
k f ... ' e esısınız.,, 

Almanyada bir hasat bayramı 
yapıldığını yazmıttık. Alman dev• 
let reiıi Hitler bu münasebetle 
"Bückelberg,, te bir nutuk söyle
mi§ti. Hitler, 1bu nutkunun sonun· 
da köylülerin bir cemiyet içinde .. 
ki mevkiinin ehemmiyetinden 
bahıetmif ve demittir ki: 

"-Münevver tabaka, cemiye· 
tin bir kefeıi ise, diğer kefesi de 
ıizıiniz. Profsörlerden ve ilim .. 
)erden mürekkep bir millet yata· 
yam.az. Yahudi münevverliği mil· 
letimizi ve hayatımızı zehirledik· 
çe amele ve köylünün hayatı için 
hiç bir teminat elde edilemez.,, 

Hatip, fikir e!"babını, bal yapan 
anlar sayesinde yaşayan beylere 
benzeterek f<iyle devam etmittir: 

"Mecburi aıkerlik hizmeti aa· 
keri, millt namusu müdafaa e· 
denlerin aeviyeıine yükıelttiği gİ• 

bi, çalıımak meselesi de ameleyi 
içtimai hurafelerden kurtaracaktır 
Çahpak ıerviıi ıımflar araıın· 
da.ki n1\lne.s&&lan 'b-ta-E edecek 

bir müe11eıe olacaktır. Bundan 
aonra herkeı kazma ve küreii eli· 
ne almaia ve ekmeiini alnının te .. 
riyle kazanmağa mecbur olacak • 
br.,, 

M. Hitler, nutkunu bitiriN<en 
artık köylüye malik olmadığı ıün 
milletin mevcudiyetini kaybetınit 
olacağını ıöylemit ve demiıtir ki: 

"Alınan milletinin umumiyetle 
nasyonal sosyalizm idaresi altın • 

da birleşeceği gün yakındır. Bu 
muvaffakiyeti istemiyenlerin, ya
hut buna inanınıyarı.~m g12rültü· 

leri bizi asla rnüteeaair etmez. 
Halk ile birlikte ekmelC ve Allabın 

lngiltere 
bütçesi 
Geçen üç ayın gelirine 
göre fena değilmiş 
Londra - Mali ıenenin sonun· 

da yani gelecek nisanın birinde 

bütçenin açık verip vermiyeceği 
malum olmamakla beraber geçen 

üç ayın varidatı cesaret verecek 

bir yekiina baliğ olmuıtur. Bu da 
memnuniyet verici bir vaziyettir. 

Maliye nazırı M, Çemberlayin 

varidatın yekiinunu hakikatten 

dun bir derecede tahmin etmit ol· 
malıdır. Filhakika hazine, geçen 
altı •Y. zarfında, 273.883.086 ster· 
lin tahıil etmiıtir. bat vergisin • 
den ayni müddet zarfında vaki o-

lan tahıilit geçen ıeneye ni•betle 
7.516.000 lira fazladır. Gümrük 
varidatı geçen ıeneye niıbetle 
iki buçuk milyon fa:dadır. 

Maaraflar üç aylık varidattan 
54.643.844 lira fazla ise de ıene • 
nin ikinci kısmı hazine için, birin· 
ciıine niıbetle, daha veTimlidir. 
Senenin on iki ayı bitince, sene or-

tasında kaydedilmjt olan açık 

kapanacak ve bu hiç de hayr-eti 
mucip oJmryacaktrr. Ha a m n 
mahafilde varidatın geçen sene 
<1lduiu gibi artacağı bile tahmin 
olunmaktadır. Filhakika 1933 
,-;neıi eylu~ünde, altı aylık açık 
48.590.155 sterlin idi. Halbuki 

altı ay ıonra, sene, varidat 31 mil· 
yon sterlin fazlasiyle bitiyordu. 

Grevciler bastırılıyor 
Sen Sebastien, 6 (A.A.) - in· 

tizamı rnuhaf aaz ve ırevci grup• 

larını dağıtmak için topçu efradı 

ça&nılmııtır. Topçu havaya ateş 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

yardrmı ile biçmek isteriz. Allah Şehrin muhtelif noktalarında 
yalnız kendi kendilerini ihmal mitralyöz bataryalal'ı konmuttur. 
edenlere yardım etmez.,, 

Prens düşerek öldü 
Atinadan ·bildirildiğine göre, 

Romanya Prenıi ve Yunanistan 
Reisicumhuru M. Zaymiıin yeğe· 
ni 24 yaımda Teodor Kanto Ku· 
zen ,bir binanın üci.incü katından 
dü§erek ölmiittür. 

Grev vilayetin bir çok ıehir ve 
köylerine yayılmıttır. 

Mondragov' da hücum kıtaatı 
dündenberi aıiler tarafından mu • 
haaara altında bulunan bir kara • 
kolu kurtarmıılardır. 

Bir çok kimseler tevkif edil • 
mittir. ... _. ........................... ~,.,------------------------,...----.... ----------.... ----------

Sabah gazeteleri ne T. D. T. CemiyP-tinin ı 
gazetelere teşekkürü 
Ankara, 6 .(A. A.) -Türk Di- ._ ______________ , _____ ._ _________ _.. ____ ,;; 

dilJorlar? 
T kik C · ~-~ . VAKiT - Mehmet A!'ID\ Bey belediye ommURtvı:'f - Yunus Nadi Bey Ma- deJll, ~eı;lel bir polltilta rllz(A.rı olduğunu 

}i el • emıyeti umumi utıp • Be!:lml Uze.rlne yar.arak, dört sene evvelld, arif mcaelel'lbıl eline almll}tır. Mekteplerde ııöyIUyor. 
liği matbuat umum müdürlüğüne ~lmdo raltlp bir fırka bulunduğu halde bu mW<O.fat, mücazat usullerinin kaldırılmış ol- ZAMAN _ "Zaman., inır.ftlı bir yazHla 

şu mektubu gönderttıittir: fMınold aeclmln rey noktasından dalla bere- ınaama bir daha temaa ediyor. Bu ~eler- 1914 ~denlyetl tahlil olunuyol',. Mal<alf/de, 
"" 1 B b ketll o!dujunu •<lylllyor. Son beş gün lı;e- da ıınnıİta. kalan taJl'beyl gözden geçlrlyor • •on zamanlarda Avn1pa. gar;etelorlnde doh-
ıui ayramı günü mat uat, ve mühim bir Maarll meselealnln hc>r haldo 

f d 
rlslnde Beyoğlu mmtakaıımda 1'1928 rey top- &etle göze çarpım clnayctler, katiller zikre. 

ajans ve radyolar tara ın an gös- 1 dıx....· halb ki b dan elkl ... _d mevcut olduıı."nu Uerl ıürerek, umumi su- dlldiktcn .. ~nra -d-f (S~-vı··kl) v-•·--nuı. an 6&ll.Lt u un evv ııe,,, ...... e it.. av ...._... ..... ~ aAUl9 

terilen büyük ve içten çalışmadan aynl mıntakada. on altı gündeki rey yektınu- rette talim ve terbiye ııılııteml.miı:l ı,aret ~·ol- ıtetlllyor. Bu yilt:d~n Fraıwuıın lklyo ay

'dolayı bu İ!i benimıiyerek can • nun U.000 olduğunu gösteriyor. la: "Fazla JlooraUlk blzdt-, l"te pcrlt'ıtnlrğa. nldığı yazılryor. Bir Fransız gımıtcsl mu-
mllncer olmıııtor,, diyor. Jınrrlrlnin, bugUnlcU vakalıırm bir poll.s ro-

dan uğra§an yüksek makamını:da Bunu, halkın siyasi terbiyesi n&mnıa ı>M Ye bıı yaı:dıklnnnm, Maarif mesele>alnin raan ,..e blkl~lf'rlnl eolctan g~tifl ha.ldmı· 
!>ütün gazetelere, Ana.dolu ajan • beğenll~el~ blr hulQs olarak kaydeden Yakıt &nCl!.k bit pa~aflt oldu~nu llft.ve r.dlyor. dakl makaleııl f'le alınıyor. Nctıco ltlbariy-

başmuhıı.rrtrt Mehmet Aamı Bey, bu al!kalı MiLLi 
~ Ankara ye latanbul radyola- YET - Ron nmanlarcla. Istıfa e- le şöyle deniyor: 

't'Ulye* böyle devam edeooluolııraa, ''İstihsal d1711 Rıurıanya kabinesinin. ftlf'thur llarlcl'4' "Her halde AY1'tıpanm bugün, l~lnde bo-
nna karıı duyduğumuz le§ekkür - edilecek rel·Irrln Ye.kftnu memMret !wıa.· nımrlıı.n 1\1, Tltlifoııkoyu dışa.rda brrakaralt c-.aladrfı fikir buhranı ve buhra~m bııgUn 
lerin ibla&tnı diler, saygılarımı bma göğUslr.rtmlzl k:tbıırl~ı<.·:ık bir netlcA o- yt'nld"n t-Oşı>kkül f'tmrsl Uzerlnde durnJ·or. f.('vllt r.tmf'kti> oldııfu yc>nl ~·Pnl w• r,arlp ~a-

ln.caktrr. 'Bu gtıı:rl nctkcyl ııabı..rııııı:bkla. l>f'k. Ahm~ f!ltlkrli ~3· bu hAdlse>yl tetklkt•n rlp t~eUl~·at bl:..ler ltln ~ok dikkat ve t'lddl-
~IJD efendim-,, .lly08UZ,, diyor. l'!Onra, bunun C!!Mh bir l!lly88et değl~lkllğl yetin takibe dl'ğer.,, 

7 ~ncl tefrln 1934_ ~ 

Belediyede 
Memurlardan bir kaçını~ 
memuriyet adı değiştirildi tu 

Ankara, 6 (Huauıi) - lıtanbul rn 
hususi idare ve belediye memur• ol 
larmdan bir kaçının memuriyet 
adlarında değitiklikler, birkaçı• 
nm maaılarında arttırmalar ol• 
muftur. 165 lira ücretli ZeyoeP 
Kamil hastahanesi müdürlüiiİ 
kaldırılarak yerine 55 lira maaıb 
dahiliye mütehaS11shğı, 165 lir• 
ücretli operatörün yerine 55 lir• 
maa,lı operatörlük konulmu,tur· 

dı 

m 

Fatih evlenme memurluğunuO 
maatr 35 liraya çıkardmıttır. 'f e
ni fuhut nizamnameıini tatbik e • 
decek on altı lira maath bir züh
revi hastalıklar memuriyeti ı<fe 

Galata muayenehanesinde 14 lir• 
maaşlı üç katiplik ihdas edilınit .. 
tir. Fen i,leri kalemi mümeyyizi• 
nin maaıı 35, encümen kaleıni 
müdürünün 70, evrak müdürünün 
55, teftit heyeti mümeyyizinin 35, 
muhasebe müdür muavininin 70, 
varidat müdürünün 55, varid•t 
şefinin 35, müvazcne müdürünün 
maaıı 55 liraya çıkarılmıı, yeni .. 
den 55 lira maa,h bir emlak ıu .. 
besi müdürlüğü i1hdas olunmuf .. 
tur. 

Vekaletin tebliğine 
... 

c 

c 
y 

v 

c 

d 

el 
d 
1 

ragmen r 

Ankara, 6 (Hususi} - Maarif 
Veklletinin tebliğlerine rağmeJlı 
mezuniyet imtihanlarında ikmale 
kalan talebenin ileri 11nıflara ya .. 

hut kendi ıınıflarma tekrar b• 
bulleri yolunda müracaatlerde bır 
lundukları ıöylenm lu.-.u~. 

Vergi işleri için müte-
Hassıs cek 

Ankara, 6 (Huıusi) - Maliy• 
Vekaletince, memlekette verıi 
itlerini tetkik etmek üzere iki ınil
tehaaaıı getirtilmeıi dü§ünülmek -
tedir. Umumi müdür dereceıin .. 
de üç memur bu müteha11ıılarl3 
birlikte çalışacaktır. Projenin e
ıasına göre mütehassıılardan ve 
maliye memurlarından tefekkül e· 
decek olan komiıfon Türkiyeni11 
gelir işini, geliri toplama işini tet• 
kik edecektir. Proje maliye ve
kilinin buraya dönmesinden ıon"' 
ra tamamlanacak ve Başvekale • 
te verilecektir. 

Sumer Bank Umum 
Müdürü 

Ankara, 6 (Hususi) - Sumer 
Bank umum müdürü Nurullah E· 
sat Bey geldi. Birkaç gün ıonrıı 
Kayıeriye giderek yeni fabrikala• 
rın yapılmasını ıönnesi muhte· 
meldir. 

Krom madeni imtiyazı 
Ankara, 6 (Hususi) - Fethiye 

kazaıının Kargı ve Yanıklar kö .. 
yündeki krom madeni imtiyazı 

Salih Zeki Beye verilmiştir. 

Yeni bir kanun 
talimatnamesi 

Ankara, 6 {Hususi) - Maliye 
Vekaleti, arttırma, eksiltme ka .. 
nunur&n talimatn4!me11ini hazır • 
lamaktadır. 

Liman Şirketinde 
Taıfiye halinde bulunan limatl 

şirketinin bir kaç gün evvelki u .. 
mumi heyet toplantısnda plinço .. 
nun mütehaassıs bir heyet tarafıJ\"' 
dan tetkik edilerek neticenin ra" 
porla bildirilmesi kararlaıtırıl .. 
mıttrr. Heyetin hemen işe batlll·, 
ması biJdirilmittir. 
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Vazıı kanun;;-
dikkatine 

Eınaf ıayıfaınıza gelen mek
tu~lar araaında bir taneıi dikkati.
mı celbetti: 

Bir işçi, "Filan yerde .. t• 1 ol • . . ıuııı ıma 
uyor, bu hal hazıneni d 

1 
d. n zararına· 

ır .,, ıye, maliye tahı"l b . .. ı §U eııne 
muracaat ediyor. 
Cevabın ne olma.a b kl . . -, _ Ali ını e eraınız. 

d 
. ah razı olsun .. Tetekkür 

c crız .. Hatta 'k . b'l lA 
k 

ı ramıyeye ı e a-
yı sıruz .. 

. ~öyle olmak lazımdır, değil 
mı . . 

Hayır, resmi makam ıöyle ce • 
vap veriyor: 

Memur arayarak adam dolandıran 

Mahmut Saim üç sene altı ay 
hapse mahkU.m oldu 

Galatada llyadi hanında idare· 
hane açarak bir takım mecmualar 
ne§rettiğini ve 40 - SO lira maaı
la veznedar, tahıildar muhaıebe· 
ci gibi memurlar aradığmı ilan e• 
den ve müracaat edenlerdn 120 

liradan 200 liraya kadar kefalet mua neıretmekten dolayı ikinci 
akçesi alarak dolandırıcılık yap· ceza mahkemesinde cereyan e -
maktan suçlu Ma·hmut Saimin mu- den muhakemeıi de neticelenmi,, 
hak.emesi dün bitirilmiştir. orada da suçu satbit olmu!, 400 

Birinci ceza mahkemesinde ce- lira ağır para cezasına mahkum e• 
reyaneden bumuhakeme neticesin dilmiıtir. 

Zal oğlu Rüstem 
(Baş tarafı 1 incide) 

Zi.I Oğlu Rüstem bu cevabı a• 
hr almaz ~..ümürg' t teşekkür etti 
ve Rehtine atlar atlamaz Zabol 
deki evine döndü. 

Ertesi ıabah erkenden kalktı 

ve ormana giderek cezp ağacm -
dan çatal şeklinde müthiş bir ok 
yaptı. 

Mutat vakitte lsfendiyarla Rüs 
tem gene kartı karııya bulunu • 
yorlardı. 

Mütekabilen atlarını oynattı• 

lar. Zal Oğlu Rüstem çatal ıek

linde ok yaparken biraz geciktiği 
için lsf enaiyar kendisiyle alay et• 
mcğe başladı: 

- Bize ancak istida ile m .. 
caat edilir. istidayı yazın Altura
d " ına 

a pul yapıştırın .• Öyle dinle . 

•-r9llllRllllNlllılll11tt111111ı111111111mHntmrmwnnrnınu1111mHliUlllllUHlllU1UHtlflll8 de böyle tahsildarlık ve muhase- .... ,_ •• .,.: •=••••=-•-ı:ı=-·'"'"'* .. •-www"'""*---=•= ... ==-n• ... • -·-·= 
becilik için müracaat eden Hüse- Kadıköy SU şirketi• 
yin, Sabri, Süleyman, Tahir ve 

- Galiba korkundan geceleyin 
uyuyamadın da, onun için geç kal· 
dm!.. 

12 ~ b d rız .. .ger enim e ayni ha) b 
ere]... d' . . . aşıma 
(J • • ıescy ı, ı~ının mekt b 
cl k " l u una al-
ırmıyaca , yan ıılık ol 

d' . F muştur' 
ıyecektım. akat ben de 'a • . ,, 

le maruz kaldım. ynı ha-

Günün birinde ı, . 
göstermi,Ierdi: ' ana bır evrak 

- Bu imzayı k 
Baktım. l oyınutsunuz ! 

. rnza benim d "'l D 
ha doğrusu · egı .. a-
Böylelikle d~rnza.~ taklit edilmiı .. 
taraf, diğeri '.b~nım hakkım her· 
oluyor H erının hukuku zay·ı 

" eın d · · karlık var B e, •tın içinde ıahte· 
.. unu h b ıem, ben d a er verme· 

e me ' ı ı 
naenaleyh .. dds ~ o acağım. Bi

mu eıunı ·ı· ... racaat ettim: uını ıge mü· 

- htida Yazın 1 
- Efendirn b , pu Yapııtırm ! 

değilim .. Huk' kuen, tahsen davacı 
ld u arn ··d f'' o uğunuz i . . nıe mu a u 

nizi celbed' çın ° cıhetten dikkati· 
ıyorunı 

-n•-~~ 
lazım.. 'U'tnla ....,, P\'I\" 

Bu sözleri s.. l' 
ltukçu da b . o! ıyen genç hu-
•uz olma~ı :a:ıb~ iıtidaların pul· 
fikrindeydi. ~:••beti~ olac.aıı 
PUi yapıft-- '- n, kaıde icabı K •• &&&.,..; Z&rUri • • 

x . ~un ve niz..ıa b~ı,. 
~a. ısltnat ederek P w !ilanlı· 
ıse ne derec Yapılır. Bu iıın' 

e nıantıkı 
Yukarki vergi ka k ız olduğu 
den ortaya çık çak çdıiı ıniıalin-

V ma tadır. 
azn kanunu 

ni celbederi n nazarı dikkati-
ta.alluk eden~· !fukuku ammeye 
tırılınak adeti·~~larda pul yapı§· 
~u uıul mevcutke dırdıın. Çünkü 
ıhbarlarda b 1 n, fertler, birçok 
ç.erler.. u unınaktan vazre -

On bet kurut bu :' '-
az Pa.ra de"'ld' l"nKü §eraitte 

gı ır. 

Y 
'Vl·NQ) 

ırtık 1 para ar nasıl 
y değiştiriliyor? 
ıpranın11 trıerkez bank Paralar lıtanbul 

d .... aaında • esıttirilınekt d' Yenı paralarla 
lık Paraları d:;~t" Ban~':11?1 yır· 
Parça.ıınm a . ına.eıı ıçın her 

1
.. ynı nuın 

•ı a.zuııdır. arayı taııma-
De ..... · l 

Ya Ktttiri en ı>arala 

M 
&eçıneı oldu" nn geçer ve· 

al' gunu t • • . 
d IYe Vekl.letinin h ayın ıçın 
ufu t.Jnime .. azırlamıı ol

nıektedir B gore hareket edil-
i · una .. an P&ral ıore ıeçınez o -

· ar damgala k yenısi \'e ·ı nara yerine 
rı nıektedir. 

lnh· 
E ı ~sarlar Vekili vve lcı .. 

gümrük ~un tehrimize ı 'Ve ınJı · ıe en 
Rana bey d . ııarlar vekili Al' 

Un "il ı ıarlar uınu 0 eye kadar inhi· 
gul olmuı: lllUdUrlüğünde meı· 

Ruhsatsız d" ·ı·k 
E • JG~)l 
ınırci.ııda 'l'T 

ırna.ar:ı dit-;ililı ruhıataı& ve diplo-

di iaminde biri~~n Nna" efen· 
11.e verilınittir • . ı •ulh mahkemeıi· 

Din ve dünya 
işleri ayrıldı Mehmet efendilerden 120 liradan nİn vaziyeti 

200 liraya kadar paralarını do· 

- Hayır .. Ondan değil. Bu gün 
nasıl olsa karşımda ölecekain. Bir 
kusur itledinse cehenneme gitme
mek için sabaha kadar dua ettim. 
Ondan dolayı uyuyamadım. 

Din ve dünya itlerini birbirin· 
den ayırarak layik bi ridare vücu· 
da getirmek hususunda ermeni 
meclisi cismaniıi tarafından yapı· 
lan teıebbüsat neticesinde timdi· 
Ye kadar Kumkapıdaki ermeni 
patrikhanesinde çalıtan meclisi 
cismani ki.tipleri dünden itibaren 
Beyoğlunda hususi 'bir daireye ta· 
şınmıtlardır. Kumkapıdaki pat• 
rikhanede yalnız patrik Taroyan 
efendiyle ruhaniler kalmıılardır. 

landırdığı tahakkuk tmiş, üç sene Kadrköy au ,irketinin vaziyeti· 
altı ay müddetle hapse konulma· ni ıslah ve su tevziatını yüzde elli 
ama, 300 lira ağır para cezası ver· 1 kadar arttırmak için teşekkül e • 
mesine, 38 lira mahkeme masrafı den komisyon Metro hanında Na • 
ile dolandırdığı paraları ödemesi· fia komiseri Civantir beyin riya • 
ne karar verilmiştir. setinde toplanmııtır. Komisyon 

Yeni yüksek tedrisat 
müdürü 

Yükıek tedrisat umum müdürü 
Hamit bey Galataaaray liıeıinde 
tarih muallimliiine tayin edilmi .. 
ti. Hamit beyin yerine Maarif 

Vekaleti umum müfettitlerinden 
Salih Zeki bey tayin edilmiştir. 
~alth Zeki ,,.. Haaan Ali Beyler 
dün Ankara.dan ,ebrimize ıelmit .. 

lerdir. 

Seyyah geliyor 
Yarın Homrik vapuriyle ıehri· 

nıize 400 İngiliz ıeyyahı gelecek· 
tir. 

Ermeni vatandaşların 
tayyaresi 

Ermeni vaıtandatlanmız tara -
fından tetkil edilen bir numaralı 
tayyare derneği Ermeni mahafi • 
linde büyük bir rağbet gördüğün • 
den Şitli - Feriköy - Pangaltı 
mrntakası için tali bir demek da
h• teşkil edilmittir. 

Bu yeni demek dünden itibil' .
ren faaliyete batlaınıttır. 

Ayasofyantn müze olması 
Ayaıofya camiinin nıüze hali

ne getirilmesi için bir heyet tara
fmdan yapılan tetkikler bitmiıtir. 

Heyetin kararına göre, Ayasof· 
Yanın içinde hiç bir fey değiıtiril· 
miyecek, bilhassa mabet manza
rası bozulrnıyacaktır. Yalnız cep .. 
he kısmının sıvalan tamir edile· 
cektir. 

Havuzlarda faaliyet 
Seyriaof ainin liivmdan sonra 

batlı batına bir idareye bajlanan 
havuılardaki faaliyet son aylar 
ı;arfmda •rtmr§lır. Eaki vuiyete 
nazaran büyük bir ıalah ve inki· 
taf gösteren havuzlanma it1eri ·de 
çoialmıgtır. 

Linıanıımızdan transit olarak 
geçen gemiler limanımızda havuz 
lanmaya başlamıflardır. 

iki ay hapis 
Safiye hanmı isminde bir kadı· 

nı~ pa.r~a.rını çabuktan auçlu 
Hueeyının birinci ~eıada yapılan 
muhakemeıi neticelemniı, iki ay 
hapse mahkWn olmuıtur. 

Bundan başka Mahmut Sa.imin 
ruhıataız ve beyannamesiz mec • 

Muşamba hırsızı 

Tevfik isminde bir sabıkalı dün 
gece Tekirdağ iskelesinde arabacı 
Sayidin mutabbaıını çalmış, ya. • 
kalanmıttır. 

ibadet ederken 
Beyoğlunda oturan Madanı Av· 

rui Kule dibinde Havrada ibadet 
ederken iskemle üzerin bıraktığı 
dört yüz on lira ile bir banka def· 
teri ve bir panlantiH havi çantası 
çalınmı§tır. Hırsızlığı yapan Ma· 
dam Lida biraz sonra yırkalanmıt· 
tır. 

DarUI acezeye gön derildi 
Kadıköyde Mahmut baba me· 

ı.:arhğmda dün gece metriik bir ço
cuk bulunmut ve Darülacezeye 
teslim olunm\t!tur. 
Kurşun ~allyordu 
Beyle~eyinde oturan Asaf be~ 

yin çobanı Mehmet bir buçuk met 
re kurtun çafarken yakalanmış· 

tır. 

Bir rum genci kayboldu 

Anton\2 V aka 
ndb yirmi dört ya· 
~ında bir ••nç bir 
buçuk ay evvel 
~aybolmuı, o za • 
mandan beri ı:u 

hulunamaınııtır • 

Nevraıtenik oldu .. 
iu için Şiılide 
Fraımz asabi haı· 

Antonio Vaka d. tahltlar .haıtaha • 
neıinde tedavi altında bulunan ve ara 
ııra doktorların mÜ•••deıiyle haıta • 
haneden çıkarak bir kaç ıaat jçin evi· 
ne giden bu ıonç Afuatoıun on yedi· 
ıindo ann•ıİ Madam Lüiza Yakanın 
refakatiyle haıtahaneden evine gel • 
miı, beraber yemek yemiıtir. Ye • 
mekten ıonra, delikanlı, gezmek anu
ıunu izhar etmİf, annesi gitmek üze· 
re oclaıına çıkmıı, fakat döndüğü za· 
man ojlunu bulamamı!tır. 

Kadıncağız poliıe müracaat elmit• 
lakin gencin izini buım,k kabil ola : 
mamıtbr. 

Elektrik fiyatları 

Elektrik tarife komiıyonu bu· 
günlerde toplanarak yeni kilovat 
ücretlerini teıbit edecektir. 

Son üç ay zarfında kömür fi· 
atlarında mühim bir fark olmadı· 
iı için, tarif enin değştirilmemesi 
muhtemel görülü~or. 

tirketin bugün 7500 metre mikabı 
ıu tevzi eden teıisa.tmı 1 O.SOO met 
re mikabı ıu vermeğe yarar bir 
hale getirmek üzere bir proje ha· 
zırlamıya ba,le.mıttır. 

lali.hat bununla kalmıyacak, 
25 sene zarfında ıu miktarı 17000 
metre mikabma çıkarılacaktır. 

Meclis Reisi geldi 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ka

zım Pata Hazretleri dün Ankara• 
dan tehrimize gelmittir. 

Pata, doğruca Dolmabahçe sa· 
rayındaki dairelerine gitmişler· 

dir. 

Maliye Vekili geldi 
Maliye Vekili Fuat Bey dün 

Ankaradan §ehrimize gelmiştir. 

Merdivenden düşüp öldü 
Tahtak.alede Fener mahallesin· 

de 93 numar.ab evde oturan sekiz 
yaşında Sultan ismindki kız üçün· 
cu kat merdivenden dütmüf, aiır 
ıurette yaralanmıftı. Kız haıatha· 
neye kaldırılınıf, bira~ sonra öl· 
müştür. 

Fransız muhripleri 
Limanımızı ziyaret edecekleri· 

ni yazdığımız iki Fransız muhribi· 
nin yarın ıelmeleri muhtemeldir. 
Bu gemiler bugün en ıüratli torpi· 
tolardır ve ıimdiye kadar tesis 
ettikleri rekor kırılmamıım. 

Birlik gazetesi sahipleri 
Ruhsatnamesi hili.f ına siya· 

si netriyat yapnıaktan ve matbuat 
kanununun 42 nci maddesi hilif ı· 
na kesbikatiyet etmeden beraat 

kararlaTını yazmaktan suçlu Bir • 
lik gazetesi neıriyat müdürü Se • 
dat luet beyle gazetenin sahibi 

sıf atiyle Birlik reisi Zeki beyin 
muhakemeleri ikinci ceza mahke· 
mesinde neticelenmif, suçları ıa· 
bit ıörüldüğünden üçer ay on be· 
ter ıün hapıe konulmalanna ka
rar verilmittir. 

Ancak temayüli.tı ahlikiyeleri 
ha·kimlere bu ıuçu tekrar etmiye· 
c:ekleri kanaatini verdiğinden ce· 
zaları tecil edilmiıtir. 

Tütün m übayaası 
lnhiaarlu idaresi yeni mahsul 

tütün mübayaaaı için bir program 
huırlamıftır. Yakında bu proı· 
rama göre memleketin her tara· 
fında tütün alınmıya: ba§lanacak· 
tır. 

- Ben de ıenin için dua ede • 
cektim. Sonra bu i!imi U!ağmıa bı
raktım. Ben uyudum. Çünkü nasıl 
olsa bugün seni ölü veya diri kıs • 
kıvrak bağlayıp götüreceğim. 

Zi.I Oğlu Rüstem bu söze kar
tı o kadar hiddetlendi, o kadar 
hiddetlendi ki, nefeai yerleri tit • 
retti. Ditlerinin gıcırtısı dağlarda• 
ki kuşları uyandırıp kaçırdı. 

Bu esnada lsfendyiar ilk okunu 
attı. Ok doğruca gelip Zal Oğlu 
Rüstemin ayağına ıaplandı. Zal 
oğlu bunu hissetmedi. Hazırladığı 
çatal ,eklinde oku çıkararak yayı• 
na koydu ve bir aslam, bacakla • 
rından tutup iki parçaya ayıracali 
kadar kuvvetli kollan ile gerdi. 
Gerdi, gerdi. 

Birdenbire lioyuverdi •• 
Çatal !eklindeki ok iki '\)a!b 

bir atmaca gibi vınhyarak uçtu. 
Ve lıfendiyann iki gözüne bir• 

den saplandı. • 
lıfendiyar: 

- Ah! .. diye oagırdı ve olCun 
tiddetiyle atın ıırtmdan, sırt üıtü 
yere dü§tÜ. Kaf asınm öbür ucun
dan çıkan okun uçları yerdeki ka• 
yalıklara saplandı. . .• . 

lsf endi yar ölmüttü. ' 
Rüstem atı ile meyuaane lsf en· 

diyarın yanma yaklattI· Ölümü 
hak eden bu betbaht genci seyret• 
ti. Sonra evine döndü. Yalnız e • 
vin kapısından içeriye giremedi;' 
hayretle ayaklarına baktı. lsfen
diyarın attığı ok içeri girmesine 
mani oluyordu. Yağdan kıl çeker 
gibi bu oku çekti ve attı. 

Dünyada her yaşıyan inıanm 
muhakkak surette bir dütmanı 
vardır. Düşmanı olmıyan insan in• 
san değildir. Onun için Zil Oğlu 
Rüstemin de düşmanları çoktu. lı· 
fendiyarın öldüğünü görünce he· 
men yanma koştular. Üç gün ka • 
yaları parçalı yarak lıf en diyarın 
gözlerine saplanan çatal şeklinde 
oku çıkardılar ve lsfendiyarm ka• 
davrasını babasının yanma götür· 
diller. Keıtabes oğlunun ölümüne 
çok müteessir oldu ve ağladı. Ma· 
amafih Zal Oğlu Rüıtemi de nıa· 
zur gördü. 

Zil Oğlunun en büyiiK dütma· 
nı Şevket idi. Şevket doğruca İs· 
fendiyarmın oğlu Behnıen'i buldu 

ve: 
- Zil Oğlu Rüıtem senin ha· 

baru öldürdü. Sen de ondan inli· 
kamını almalısm. Bu hususta ben 
de sana yardım ederim, dedi. Beh· 
men de Şevketin sözlerini kabul 

etti. 
Murat Setimi 

;(Devamı var] 
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Seyfi biraz 
verebilecek 

iyileşmiş, ifade 
bir hale gelmişti 

- Ben kabahati biraz da Sey
fide buluyorum .. Sen ne dersin? 

- Hakkınız var, beyefendi! 
Çünkü, Yavuz esen rüzgardan 
nem kapan bir adamdır. Ona kar-· 
fı hariciye memuru rolünü oynı

yan bir sivil memurun uf ak bir 
ıey sezdirmesi, onun gibi her me -
muru bu feci akıbete sürükliyebi
lirdi. Anla~ılıyor ki, Seyfi Bey Ya• 
vuza k"endisinin sivil memur oldu
ğunu sezdirmiştir. 

- Sezdirmemiş olsaydı, batı -
na bu felaket gelir miydi? 

Keramettin Bey polis müdürü
ni\n yanından ayrılırken, müdür 
beyin telefonu çalıyordu. 

Bat memur muhavereye kulak 
verdi: 

- Sahi mi? ... Oh .. Oh .. Oh ... lı
te bu habere memnun oldum. De
mek ki Seyfi Beyin dili açıldı, öy
le mi? ... Çok ala .. Çok ala .. o hal
tle kendisine ilk söz olarak !Unu 
sorunuz, doktor bey: "Nasıl ve ki
min taraf mdan vuruldunuz? Katil 
hakkında biraz izahat veriniz!,, 

Keramettin Bey bu muhavere· 
yi i!itince sevindi ve geri döndü. 

- Beyefendi, o halde bendeniz 
liemen - baktiriyolojihaneden 
evvel - hastahaneye gideyim. 
Seyfinin ifadesini aldıktan sonra 
meseleyi tekrar müzakere ederiz. 
Seyfinin dili açrlmışsa, cinayetin 
esrar perdesi de yırtılmış demek· 

tir. 
• 

Hastahane sertabibi ve opera· 
törü hastanın başında duruyordu. 
Müddeiumumi !beyle tahkikat baş 
memuru Keramettin bey de ayak· 
ta, hastayı isticvap ediyorlardı. 

Müddeiumumi bey sordu: 
- Anlat bakalım, Seyfi bey ... 

Vaka nasıl cereyan etti? 
Seyfi bey çok dermansIZ ve 

bilhassa çok heyecanlıydı... Çok 
feyler söylemek istiyen bir hali 
-.rdı. Dudaklarını hafifçe kıpır· 
datarak: 

- Beni Yavuz yaraladı .. 
Diyebildi. 
Operatör söze karıştı .. Ve müd-

Cleiumumiye dönerek: 
- Beyefendi, dedi, hu işin sizi 

tenvire lkafi geliyorsa, hastayı faz
la siyletmiyelim. Çok rahatsızdll'. 
Y arm kendisini biraz daha farklı 
bulacaksınız! 

Keramettin bey sevincinden çıl· 
arrıyordu. Müddeiumumiye bir 

kaç defa: 
- Ben Yavuzdan şüpheleniyo• 

rum .. 
Dediği halde: 
- Elde emare ve şahit yok. 
Cevabını almıştı. 
Hasta tekrar gözlerini kapadı .. 

Ve Keramettin beyle müddeiumu· 
mi bey birbirlerine bakışarak bir 
kaç saniye düşündüJer. 

Müddeiumumi bey: 
- lıı.te dedi bir kelime cinaye-

:ı , ' 

tin bütün esrar perdesini yrrtmağa 

MA ~idi. 
- O halde 'liemen bir tevkif 

müzekkeresi yazınız .. Katili yaka

hY,.alım. 

Müddeiumumilikten polis mü
düriyetine gelen tevkif müzekke· 
resi üzerine katilin derhal tevkifi 
Jazımdı. 

Halbuki meıplekette yeni bir 
vaziyet, ve gf:?zle görülebilecek 
kadar kuvvetli bir ikinci idare ..• 
Ecnebi idaresi vardı. Türk polisi 
istediğini yapamadıktan maada, 
bir takım itilafçı polis rüesasının 
manasız bir cemile olmak üzere 
itilaf devletlerine kar§ı gösterdik
leri temayül milli hislerimizi ren
cide edecek kadar feciydi. 

O gün değişen polis müdürü, 
Keramettin ıbeye: 

- Yeni gelen müdüre vaziyeti 
ben anlattım .. Bir serseri, kıymet
li ibir memurumuzu yaraladı, de
dim. Kulak bile vermedi. Sen de 
bir defa anlat; bu işi meydana çı· 
kardığını, meselenin ecnebi dev
letlere taalluk e,der bir ciheti ol
madığını söyle! 

Dedi. 
Yeni gelen polis müdürü, Ko • 

lonel Maksvelin dostuydu. Baş 

memur Keramettin bey üç gün i -
çinde hadiseye bir kaç defa temas 
etti. Fakat polis müdürü, baş • 
memura: 

- Sen bu işi fazla kurcalama! 
dem itti. 

Keram ttin bey üç gün evvel 

sevincinden çıldrrmıştı. Lakin, ye
ni polis mü<Jürünün bu hadise 
karşısında: !)d,ğı vaziyet zevalh 
Keramettin beyi çıldrrtacaktı. 
~ azifesinde tama.miyle bitaraf 

kalan baş memur, bir kaç gün 
sonra, hiç yoktan, başka bir sebep• 
ten tekdir edildi. 

Ve sube müelürü bir sabah ona: 
- Seyfi beyin katilini sen takip 

etmiyeceksin ! Bu işi başkasına ha 

vale ettim. 
Diyerek kendisini Yavuzun ta· 

kibinden menetti. 
JJ.unun sebebini izaha lüzum var 

mı? 

Okuyucularımız pek ala tah
min ederler ki, (Benli Bedia) Ko
lonel Maksveli her gün srkıştırı· 
yor, Türk polisine Yavuzun ta
kip edilmemesi için mütemadiyen 
ve şiddetli emirler verdiriyordu. 

Kolonel Maksvel yeni polis 
müdürüne de ayni tebligatta bu -
lunmuş, yani eski polis müdürüne 
söylediği gibi: 

- Bu işle İngiliz zabıtası meş
gul oluyor. Bunun arkası~da siya· 
si işler gizlidir. Siz alakadar ol

mayınız! 

Demişti. 
Böylece aradan haftalar ve ay-

lar geçiyordu. Keramettin bey, 
hastahaneden yeni çıkan ve evin· 
de istir"ahat den Seyfi beyi sık sık 
görüyor: 

- Azizim, ben senin yüzünden 
çıldıracağım 1 diyordu. Yavuz de· 
nilen herif Beyoğlunda kollarını 
sallıyarak ge~ziyor.. Hatta geçen 
akşam bana öyle bir omuz vurdu 
ki .. Ben artık zabıta memurluğu 
ya.amam. Bu şerait altında an • 
cak uşak ol.ahi.lirim .. Halbuki ona 
da: seciyem müsait değil. 

(Devamı var) 

Radyonun islahı KADiR 
Memleketimizde iıliyen radyo mer- CAl1 Ş' A r..J; 'A ~ R' J::''l~ ,, 

kezlerinin neıriyatnu tanzim ve ıalah .Mr:l ,,1 J Y L" ,,;} 
için bir komisyon tarafından pro • rto. 18 

nız 

ine& 

piy~ aramJar vücude getirildiği gazete ha· J 
vadisi olarak görülüyor. Bu komiı • BUylik macera, aşk ve harp romanı 
yon radyo ne§riyabnı programlandır- ş h R d nıaı 

mak, radyo dinliyenler hem zevklen. a in eis kılıcını çekti, bağır ı: 
melerini hem de kül'tir noktai naza • F J) ~hl k d k ' 

ba 
her 
ain~ 

ler 
nndan istifade ebnelerini temin eyle- " e a ar en in izi oru yun.,, 
mek için çalı§maktadır. 

Maalesef ıunu ikrara mecburuz ki, 
radyo işi bu güne kadar memleketi • 
mizde pek lakayitlikle karıılanmı§tır. 
Diğer memleketlerdeki müteaddit rad· 

yo merkezlerine bedel Türkiyede biri 
lstanbulda ve diğeri Ankarada bulu
nan ve kuvvetleri nisbeten mahdut o
lan iki merkez vardır. Bu iki merkezin 
gündelik neşriyatnu dinlediğimiz za
man büyük bir üzğüntü duymaktan 
kendimizi alamayız. 

• Artık köhnemi§, unutuhnuı, mazi
ye kanımış §&rkılar ve gazeller çalan 
plaklar radyo merkezierimizin en can· 
lı sermayesidir. Herkesin bir gramo • 
fonla evinde çalabileceği belki çalrna-

ğı heves etmiyeceği inleyen ve uyuyan 
küflü nağmeleri dinlemek kadar cana 
kasvet verecek şey tasavvur edile -
mez. 

Ara sıra söylenen hitabeler - pek 
nadirdir - verilen konferanslarda 
"ton" idare edilemiyor. Harse taalluk 
eden bahisler bile fazla uzatıldığından 
dinleyicinin zevkini kaçırıyor. Radyo
dan hakkiyle istifade edilmesi için 
neşriyatın dinliyen üzerinde cazip te
sir bırakması şarttır. 

Eğer Bükreı, Viyana, Milan, R~ 
ma, gibi bir merkezi açacak 
olurıak iki §akrak ve cazip muıiki 
parçası arasına ciddi, faydalı ve kısa 
bir konferansın nasıl birleıtirildiğini 

görürüz. 

Radyo ayni zamanda halkın her 
sinde ve tahsilde olanına hitap edebil· 
melidir. Çocukların, gençlerin, kadm

lann, musiki meraklılarının, roman 
dinlemekten ho§lananların muayyen 
zamanlarda radyodan zevk almalara 

İcap eder. Eğer bu yapılmıyacak o • 
)ursa memleketimizde görüldüğü veç
hile radyosu olanların yabancı mer • 
kezlere rağbet ettikleri mütahade o • 
lunur. 

Filhakika eğer radyo dinlemek sa· 
atlerinde radyosu olanların evlerine 
gitsek, kimisinin Bükre§e, kimisinin 

ki . . • v· " bo e" M11rra, mısının ıyanaya a n 
imit gibi bağlanmıf bulunduğunu gö
rürüz. Bundan iki suretle mazarrat te
vellüt ediyor. Birincisi yerli barse fay. 
dası olmıyacak ne§riyata kar§ı halkın 
alaka göstermesi. lkinci milli kültü • 
rün inki~ma mızır neşriyatın ku • 
laklara dolmasıdır. Milli musiki, milli 
ve faydah konferanslar yerine Mısır • 
dan gelen "Ylelli" lerin gecenin sü • 
kUnetinde kulaklamnızı brmalaması 
radyo meselesinde gösterdiğimiz laka· 

yitliğin acı ve çirkin bir neticesi değil 

midir?. 

Radyo bedii zevki ve milli kültürü 
tabnin ve ilan için en güzel bir vası· 
ta olduğu gibi en mükemmel propa-

ganda vasıtalanndan biridir. Bu nok
tada da bizim radyomuz yaya kalımı 
bulunuyor. Yirmi sene evvel söylenil -
mit "Ah aman ... " ıarkısınm plakı rad

yomliz tarafından bütün cihan rad -
yo cihazlarına bugünkü Türk musiki-

si imiş gibi sunulursa yapıiacak pro • 
pagandanın ne kadar menfi olduğu az 

düşünmekle anlatılabilir. Kafes arka -
sında mağmum mağmam sokaktan ge· 
çen delikanlıları seyreden ve peçesinin 

siyah örğüleri altında yüzünü saklı -
yan geçmiı zaman kadınlarının ut üze
rinde tıngırdatarak gam döktük'-.. i 

şarkılar bugünkü Türkiyenin ruhunu 
temsil edemez. Onlan bugünün malı 

gibi radyoda tekrarlamak, atılan terak· 
ki adımlannı inkar küstahlığında bu
lunmaktan farklı değildir. Bu küstah· 

lığın önüne. geçmek, radyomuzu cazip 
ve zamana uyar bir hale sokmak la· 

znndı. Hükumetin diğer teıebbüsle • 
rinde olduğu 17.ibi bunda da muvaffak 
olacağı muhakkaktır. 

• * • 

- Kadınm ıesi de mahremdir 
ya seyyit! .. Siz bu işin üstüne çok 
dü,meyin de lutfen geminize dö· 
nün. Gene eskisi gibi dost kalalım, 
gene size rast geldikçe ikram ve 
hürmette kusur etmiyelim !. 

Şeyh kapıyı açtı: Çıkmak üze
reydi. 

Şahin Reis yeniden onun kolu
nu tuttu: 

levendinin ne olduğunu bilıniyor 
sunuz ! .• 

Dedi. Sonra: 
-Al. .. lah! 
Diye gür bir nara attı. Bu tfJ 

salonun geni§ kubbesinde, hst' 
me giden dar koridorda aki•1' 
yaptı. Öyle ki bir an, bütün bİ; 
duvarlarmın titrediğini aandılat• 

Şeyh, olduğu yerde tepiniYol' 
du: 

kirı 
Clu: 
tilE 
dIT 
brı 

arı 

- Yalan söylemediğinizi nasıl 
ispat edeceks:niz. 

Diye sordu. 

~ 
- Fırsat vermeyin, kalkanll' ge 

yanaştırın; ablukayı daraltm. (j 
zünüzü dört açın. Dediğim gibi 1 •...ı Ebüssait silkindi; bir hamlede 

kendini sofaya attı. 
I uı. 

lacak ha! .. Eğer ufak bir yanht. gil 

Şahin Re:ıin eli kılıcının kab
zasına yapıştı, açılan kapının eşi

ğine doğru bir adım attı. Karşısın 
da gördüğü manzara müthişti: 

yapan olursa uçururum kellesin"' (18 

Kendisi de kılıcını çekmişti. ik 
Üç saf üzerindeki askerler -

kıttılar ve sıkla§an kalkanlarl• 
yürüyen bir kale dıvarı gibiydi 
ler. Kılıçlar, bu dıvardan Herif 
uzanan korkunç birer ölüm ok~ 
benziyorlardı. 

Kapının önünde üç sırada, o
tuz kadar iriyarı arap, sağ e1lerin
de yalın kılıç, sol kollarında bü
yük kalkanlarla, sanki üç kat kale 
duvarı örmüşlerdi. 

Kılıçlar da, arapların gözleri 
de duvardaki yağ kandillerinin, 
kenarındaki büyük meşalenin ışı· 

ğında aynı ölüm rengiyle parlıyor 
du. 

Eğer yanında yalnız "dört tane 
yoldaşı bulunsaydı Şahin Reis bu 
otuz felli.ha güzel b:r dens verirdi 

amma, fena sıkıştırı1mıştr. Hem 
de odanın eşiği o kadar dardı ki .. 
.Şöyle iyice lulıcı -lla.mak bile 
mümkün olmıyacaktı. Buna rağ
men gene bu Cezayir tilkisine iyi 
bir ders verebilirdi. 

Safların gerisine çekilen Şeyh 

Ebüssaide baktı: 
- Misafirinizi çok iyi ağırlıyor 

sunuz! ... 
Dedi. 
Şeyh cevap verdi: 

- Görüyorsunuz ki önünüz ve 
arkanız kapalıdır. Sizinle hiç bir 
zaman çarpışmak istemem. Zaten 
yaptığınız büyük iyiliği de unut· 
manm imkanı yok. Buradan rahat 
rahat çıkıp gidiniz. Eğer bunu ya
parsanız kılınıza bir zarar gelmi
yeceğine yemin ederim. 

- Sözünüze ne kadar sadık ol
duğunuzu daha şimdi ıördük. A
çacağınız yola tenezzül edip te 
bakmam bile... Ben bunun gibi 
nice yerlerden çıktım. Sana tavsi
ye ederim, sokak kapısından ziya· 
de harem kapısına silahlı adam
lar koy, çünkü ben şimdi oraya gi

deceğim .. 
Şahin Reis kılıcına davrandı. 
Şeyh Ebussait bütün kuvvetile 

bağırdı: 
. -Tutun bu adamı!..: 

BEKLENMlYEN BiR NETİCE .. 
Şahin Reisin geniı ağızlı kalın 

ve parlak kılıcı ileriye uzandı. 
- Ulan fellahlar, kendinizi ko-

Hepsi birden bir adım attılşf 

Şahin Reis od.anın kapısııı~ 
daha çok sıkıştırmak, o daraJ 
yerde, kendini korumaktan, ~ 
nevra yapmaktan mahrum bir lı' 
le sokmak istedikleri anlaşılıyor 
du. 

Fakat o, kapana kısılan bir, 
gibi mi ölecekti? .. 

Kılıç havada korkunç bir 1' 
rım halka çevirdi, önündekjlerd A 

rinin a ntnı ikiye l>içti. Qp· 

tutan asker olduğu yerde saUanclt 
sağ elindeki kılıç yere düştü, bİ 
kalan eliyle sol kolunu tuttu. Or' 
dan kan fışkırıyordu. 

Sarardı: 

-Oooof! .. 

Diye inledi. Olduğu yere yııJ 
dL 

Bütün bunlar bir göz açıp kaf 
yıncıya kadar zaman içinde ol-' 
bitmişti. 1" 

Şahin Reisin kılıcı, korkunç. J 
ölüm tırpanı halinde havada V 

kalar çiziyor, her inişte bir kal~ 
nı parçalıyor, sahibini yere "!1 

yor yahut saftan geriye atıy?r~ 
Fakat her düşen ve çekıleıl 

yerine başkası geliyordu. , 
Şahin Reis geride durara1' 

damlarını kışkırtan şeyhe bir df 
ha ve hakaretle baktı: J 

- Bu zavailıların canını 1 ·' 
tıracağına sen karşıma çık al~ 
herif! .. Şahin Reise oyun etırıe~ 
ne demek olduğunu göıtereYY 

sana!.. i/ 
Fakat Şeyh bunları sanki 

miyordu. 1" 
Hiç durmadan adamlarını ;I 

kırtıyor, bahçeden, sokaktan ~ 
riye asker dolduruyor, ıalond" 
mıldanacak yer bırakmıyord\J• 1 

(Devamı ,,at,. 

ruyun. Siz galiba henüz bir Türk 4 

~------~~~~~~~~---~~~~~-...-/' 
Hadıköy SUreyya Sinema•• 

YENİ MEVSİME BAŞLAMIŞTift 
Haftada iki defa, Pazar ve Çarşamba gü!1leri program değitit• 
Gündüzün matineler 2.30 ve 4,30 gecelen 9 da. 
Perşembe, Cuma ve Pazar 2·4 ve 6 da . 
Her Salı ve Çarşamba tenzilatlı HALK GÜNLERı 
Her Cuma sabah saat 11 de tenzilatla matine 18 Bugün, Pazartesi ve Sah: BUyUk Katerin Fransızca söı 

DUGLAS FAiRBArtKS Jr. ELiSABET BERGrtEfr 
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Hıçkırık 

Macit Ferit v•Bey benim yal· ı ayağı tavandan sarkıyor!) diyor· 
Diz doatum degd, ayni zamanda )ardı ... Sol elimi havaya kaldın • 
~eslekd.a.§tmdı. ikimiz de tiyatro yor, nefes almadan yusyudum su 
pıyeılerı yazarız. Bittabi, ne za • içiyordum ... Arada· da devam edi
man yan yana gelsek sahneden yordum: 
hahıederiz. Neylersiniz, seyirciler 
her ne ka·dar tiyatrodan soğuyup 
sinemaya heveılendilrse de biz -, 
ler bu sevdadan vazgeçemedik. 

Bu sene, plajda, ona sordum: 
- Mevsim başlangıcına ne pi

yes hazırlıyorsunuz? 
- Bir dram ... (Gülümsedi) La

kin, münekkitler bunun vodvil ol
Cluğunu söyliyecekler ... Zira, vak. 
tile daima güldürücü eserler yaz
Clmı .. , Artık bu sanatı bana yapış
hrdılar ... 

at· 
yof "Halbuki, vodvillerle facialar 

arasında hazan ne büyijk bir irti
bat vardır. Bak, sana başımdan 
geçen bir vakayı anlatynn ... 

•
1 

,, "Pek sevdiğim bir kan,k 
v , • • oca var· 
~ clı. Bunlar, bırhırlerinin ··ı . 

ıt ·b· d'I Y k go gesı 

' 
... :, gı ıy ı er. e digerler'ıne k 
••" 1 vl d o a -

car bag ı ll'lar.... Ad tA b" ı· 
•• ~-· v e a ır e ın 

JKI parmagı gihiydiler H 
:Teşbihi doğru · ayır ... 
'b. ld b Yapnıadım. Zira 

l ır ~ eh. e, Parmak vardır. Bun~ 
ar ıııe, ır k" 11·· 

·d'l u un yalnız iki uzvu 
1 ı er .. 

"- Bırakın. Söylemem lazım ... 
hık. .. Cemileciğim.... Hoş, artık 
iyile,tim. hık.. A... iyileşeme .... 
hık · · h k D. ı · ... memışım... ı ... ın eyın, 

Cenıile ... hık. 
"Söylüyordum ... Cümleler, kor· 

kunç cümleler ağzımdan çıkıyor· 
du ... Fakat, kırılarak, parçalana· 
tak ... Çakıl taşlariyle dolu bir ara· 
ziye raslıyan bir sel gibi. .. 

"- Anlatayım ... hık... Cem .... 
hrk. mile .. Küçük bir kaza ... Ha -
run, hık. .. Küçük bir kaza geçir • 
m=ş ... hık ... Bir taksi.... Dörtyol 
ağzında ... 

"Arkama anahtar soktular. Ha· 
zurundan bir hanım, bir kahkaha 
attı. Böylelikle, küçük, küçük dar· 
belerle, matemli haber, Cemilenin 
kalbin girdi. Onu, dehşetten çat -
!atmaksızın bunda muvaffak ol • 
dum .... 

"Tam manasiyle bir vodvilci 
zekası, azizim... Lakin ayni za· 
manda dram değil mi? .... Bir ka-
dmm hayatmı kurtardı .... ,, 

rtakili: (Hatice SUreyya) 

İstanbul asliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Beyoğlunda, Pangalbda Fatin 
efendi aokağında 2 numaralı ha
nede mukime Melek Leyla hanım 
tarafından ayni hanede ikamet 
etmekte iken ikametgahı hazın 

meçhul bulunduğu anlaşılan Ali 
Muin bey aleyhine açılan davadan 
dolayı mahkemeden sadır olan ve 

c~k unu medeninin 130/ 134 ve 138 
inci maddelerine tevfikan tarafla· 
rın bo§anmalarına ve masarifi 
ınuhakeme ile yirmi lira ücreti ve· 
kaletin müddeialeyhten tahsiline 
ınütedair bulunan 19/ 7 / 934 tarih 

ve 653 numaralı ilamın Ali Muin 
heye ilanen tebliği tensip edilmiş 
ve tebliğ makamına kaim olmak 
ü~ere ilıin suretinin mahkeme di • 
vanhanesine talik kılınmış oldu • 
ğu ilan olunur. 

Güreşçilerimiz • 
şamnıyon .. 

~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~ 

Milli güreş takımımız yirmi güreşin 
..ııirmisini de kazandı · 

Yugoslavlar 8 galibiyetle ikinci, · Yunanlılar 5 galibiyetle 
üçüncü, Bulgarlar 3 galibiyetle dördüncü oldular 

934 Greko - Romen Balkan gü
reş şampiyonası, dün akşam, Türk 
sporculuğunun, Türk güreşçileri • 
nin kat'i ve şerefli şampiyonluk -
lar:iyle nihayet buldu. 

Kıymetli çocuklar, bu ıeneki 
şampiyonada her zamankinden 
fazla bir muvaffakıyet, toptan ve 
kökten bir zafer elde ettiler. 

Dört millet arasında yapılan 7 
müsabakanın yedisinde de birin • 
cilik kazandılar. 

Bu yalnız spor tarihimizin de
ğil, milli tarihimizin bile en şeref· 
li bir sayıf asını teşkil edecek mü· 
kemmel bir hadisedir. 

Dün de yazdığım gibi, Türkün 
tam timsali, köküne kadar 
mert, kuvvetli ve canlı çocuklarını 
takdir için söyliyecek, yazacak 
kelime bulmaktan acizim .. 

Onlar, zaferleriyle, bütün bir 
milletin yüzünü güh:lürdüler. Tür· 
kün, Türk gençliğinin asil kuvve· 
tini gösterdiler. 

Milyonlarca vatandaş onlara, 

ve bu zaferi hazırlı yan idarecile
rine medyunu şükrandır. 

Bu da mükafatların, takdirle • 
rin en büyüğü, en asili, en eri§il • 
mezidir. 

• • • 
Dün yapılan son müsabakala

rın neticeleri şunlardır. 
FlLlZ 56 K. 
Hüseyin - Şineyberger "(Yu • 

goslav) Hakem Mösyö Veküsis 

(Yunan). 

de hükmen galip ilan edilmiştir. 
Türk federasyonu bu güreşin ya· 
pılmasını istemiş fakat jüri heye
ti verdiği kararda ısrar etmiştir. 

ti. Son dört dakika ayakta baıla • 
dı. Sinirleri tamamen gerilmit her 
kes Çobanın galibiyetini bekliyor
du. Yugoslav tutulmamak için 11· 

Nuri - Zamot (Yunan) Ha • kıttıkça minder dııaraına kaçıyor 
kem: Her Fen (Yugoslav) bu da sinirleri büsbtüün geriyor· 

Birinci devre Nurinin hafif bir 
hakimiyeti ile geçti. İkinci devre• 
nin birinci kısmında Nuri alta geç 
ti, bir şey olmadı. ikinci kısım da 
rakibini altına alan Nuri, kuvvet· 
li bir güreşle Zamotu iki kere tu§ 

vaziyetine getirdi. Neticede Nuri 
ittifakla ve hükmen galip geldi. 

Mustafa - Pirşer (Yugoslav) 
Hakem: Mösyö Vekusis '(Yunan) 

Mustafa, ilk anda yaptığı, ilk 
aslanca hamlesiyle rakibini altı -

na aldı. Ezdi, ezdi. Yugoslav iki 
muhakkak tuştan ani olarak kur· 
duğu köprülerle kurtulabildi. 
Mustafanın kahredici mülhit taz -
yiki devam ediyordu. Herekae pek 
kısa ve kronometrede yanlıtlık ol
duğu hissini veren birinci devre 

bitti. İkinci devre ayakta başladı. 
Fakat ilk hamlede ayni tarzda 
Mustafa rakibini altına alıverdi. 

Gene müthit ezici güreı ba,Iamıt

tı. Pirter herkese hayret veren 
fevkalade bir mukavemet göste -
riyordu. Kronometrede yanlışlık 
yapmışlar, ilk devre bu sefer ye· 

niden bitti. İkinci devre başlar -
ken Mustafa ayakta güreşmeği ar· 
zu etti. Mustafa istediği anda ra· 
kibini altına alıyordu. Bu üç dört 

kere tekrar etti. Yugoslav, Musta· 
fanın müthiş kuvveti karş11ında, 
insana hayret veren bir mukave • 

met gösteriyordu. 20 nci dakika 
da bitti. Neticede Mustafa bütün 
gayretine rağmen bu maçı tuşla 

değil, hükmen kazanmıf oldu. 

ACIR: 

Dimitrof (Bulgar)" La1as "(Yu
nan) Hakem: Sadullah bey. 

Sıkı saldırıtlarla başlıyan mü -
sabaka seyircilere hot vakit geçir
meğe vesile oluyordu. Birinci 
devre beraberlikle bitti. ikinci 

devre Bulgar biraz hakim görü • 
nüyordu. Fakat Yunan ani bir o· 
yunla rakibini çevirdi ve 13 daki
ka 40 saniyede tu§la galip geldi. 

Çoban Mehmet - Nagi (Yu • 
goslav) Hakem Mösyö V ekusis 
(Yunan) 

Birinci devre, sanki iki taraf 
da biribirini kontrol ediyormuş gi 
bi, hiç beklenmediği halde bera • 

berlikle bitti. ikinci devrede, Yu· 
goslav kur'a ile alta düştü. Şimdi 
çoban rakibinin üstünde çalıtıyor 

ve Yugoslav ustaca bir mukave • 
met gösteriyordu. Bir an tam bir 
tehlikeden köprü ve minder hari
cine kaçmakla kurtuldu. 

Sıra çobanın alta yatmasına 

gelmiıti. Bu kısım da neticesiz bit-

du. Nihayet gonk vurdu, ıampiyo
narun bu son güreıi de bitti. Ço • 

ban müsabakayı ittifakla ve hük· 
men kazanmııtr. • 

• •• 
934 seneşi Balkan p.mpiyona• 

sı da böylece kat'i zaferimizle bit· 

miş oldu. (Türk gibi kuvvetli) dar 
bımeseli cihanda bir kere daha is· 

pat edildi. 
izzet Muhittin 

UMUMi NETiCELER 

Balkan müsa·bakalarmın verdi· 
ği umumi neticeler gunlardrr: 

Birinci: Türkiye (20 müsaba • 
kat, on biri tuşla 20 galibiyet). 

İkinci: Yugoslavya (19 müsa • 
baka, bet tuşla 8 galibiyet, beşi 
tuıla 11 mağlubiyet). 

Üçüncü: Yunanistan '(17 mü
sabaka üçü tu§la bet galibiyet, al
tısı tuşla 12 mağlubiyet). 

Dördüncü: Bulgaristan '(16 
müsabaka ikisi tuşla üç galibiyet, 
on biri tuşla 13 mağlubiyet) 

Bu akşam 
Güreı müsabakalarının tevzii 

mükafatı bu akşam yapılacaktır. 
Bundan başka kilo farkı için 

müsabaka harici bırakılan Bulgar 
Kaef Hüseyinle, husu~i bir karşı· 
laıma yapacaktır. Günün en mü • 
him hadiseden biri de 
Bulgar, Yugoslav, Yunan 
muhtelit takımı ile, bi • 
zim takımın yapacağı hususi 
serbest güre§ müsabakaları ola -
caktır. Güretçilerimizin bu serbest 
güreş müsabakalannda nasıl bir 
muvaffakıyet kazanacakları sey
re değecek mahiyettedir. Bu mü • 
ıabakalardan sonra merasimle 
mükafatlar dağıtılacaktır. 

Bugünkü maç 
İstanbul, 6 (A.A.) - Fener• 

bahçe spor klübü reisliğinden: 
F enerbahçe ikinci maçını ateş 

güneşten takviye ederek yarın 
Fenerbahçe stadında yapacaktır. 

2 - Maça saat tam 3,45 te 

baf lanacaktır. 
3 - Maçın hakemi Nuri Bey

dir 

4-- Bu maçtan evel Fener bah
çe - Ate§güne§ küçükleri bir mü· 
sabaka yapacaklardır. 

5 - Hususi tertibat alındığın· 
dan davetilyesiz ve biletsiz gir• 
meğe teşebbüs edilmemesi rica o
lunuz. 

6 - Kapular saat 13 te açıla • 
caktır. 



e: 

Kazadan kurtulanlar, facianın tüyler 
Ürpertici dehşetini anlatıyorlar .. 

(Baı tarafı 1 incide) 

'dereden bet altı yüz metre lmdar 
açıldıktan ıonra dümeni, tayfala· 
rmdan Muatafa onbatı isminde 
birine teılim ederek kendisi uy -
kuya dalmı§, motör de yoluna de
vam etmeğe ba§lamıştrr. Motör, 
BOyükada bumunu geçmi§, Ana • 
dolu sahilinde bulunan fenerin ö
nüne geldiği :ıaman büyük bir şi • 
leple karşılaşmıştır. 

Bu şil p, vapurculuk !İrketine 
aittir. O da gece saat iki buçukta 
Be§iktat açıklarmd n Mersine 
çimento yüldemek üzere K rtal 
Yunııs çimento fabrikasına h re • 
ket etmiş bulunmaktadır. 

Mu tafa Onb şı uyuya mı 
kalmı ! 

Mustafa onbaft, dümen tutar· 
ken uyuy kalmış olacak ki, ge -
mici tabiriyle prova, yani ön dire· 
ğin üstünde büyük beyaz ve gene 
ön direk ortasında sancak, iskele, 
yani sağlı, sollu kırmızı ve yeşil 

fenerleri bulunan bu kl>skoca ge -
miye o kadar yaklaşmı§tır ki, ken
disini kurtarmak için manevra im· 
kanını kaybettiği gibi gemi kapta 
nma da bu fırsatı vermemi§ tir. 
MotörUn fenerleri eksikti •• 

Men'i müsademe nizamnamesi· 
ne göre, herhangi bir deniz vasıta· 
sının geceleri denize çıkacağı ıı -
rada bat taraf ma iyi görülebile -
cek bir vaziyette kırmızı bir fe • 
ner, şayet arkasında bir başka va· 
sıta bağlı bulunursa ön direği üs· 
tüne de büyük beyaz bir fener 
takması icap eder. Halbuki motö • 
rün ön te.Tafmdaki kırmı:zı feneri 
üzüm küfeleri o kadar kapatmı~ • 
tır ki, ba~ tarafı yüksek bulunan 
herhangi bir geminin on, on be§ 
metreden bu ışığı görmesi imkan· 
arzdır. 

Çarpışmadan sonra 
kayılı batıyor 

Mustafa onbaıı neden sonra 
büyük bir tehlike karşısında oldu· 
ğunu anhyarak dümeni sancağa, 

yani sağ tarafa kırmış ve bir ha • 
rika nev'inden olarak motörü kur· 
tarabilmişse de şilep, bu def a1 ar· 
kada bağlı bulunan piyade kayığı 
nın çimasına, yani ipine bindir • 
miş ve süratle bindirdiği için de 

İp kesilmiş motörü bir tarafa, ka· 
yığı kendi sancak tarafına, yani 
sağ tarafına aborda etmittir. (A· 
borda demek, bitişmek demektir.) 
Fakat bu bitişme öyle, güzel ve 
sakin bir bitişme değildir. Kayık, 
vapura büyük bir taraka ile çarp· 
mıt ve birkaç yerinden delinmiı • 
tir. Şilep de bu zaman zarfında 
bittabi epeyce yol alını§ bulun • 
maktadır. 

Şilebin çarptığı ve deldiği ka· 
yık, ıilep geri dönünceye kadar su 
almıya başlamış ve işte bu sırada 
da kadınlı erkekli kayığın içinde· 
kilerin: 

- Allah, Allah .. 
- İmdat, can kurtaran yok mu? 
Nidaları ayuka çıkmıştır. Ka • 

yık su ala, ala nihayet üç dakika 
içersinde denizin dibine kaynayıp 
gitmiştir. 

Deniz üstünde birbirine 
sarllanlar 

Zindan gibi karanlık, göz gö· 
zü görmez. Can cana, baş başa. 
Herkes kendi canını kurtarmak 
çaresini aramakta, dört be§ kişi, 

üç dört kişi biribirine sarılmış, 
hepsi de biribirinden imdat bekle· 
mekte ve dalıp çıkmaktadır. 

Bu eımada yalnız bir kiti ken -

diıini kurtarabilmit ve epeyce u· 
zakta bekliyen Faik kaptanın mo· 
törüne gitmittir. Bu da on iki yaı· 
l rmda Yalovanın Kurt köyünden 
Hüseyin oğlu Kadir isminde ufak 
bir çocuktur. 

Ölümle pençeleıen diğer elli 
dört kişiden otuz ikisinin artık 
takatleri ve · ıe5leri kesi im ittir. 
Birkaç defa daha dalıp çıktıktan 
sonra hepşi de garkolmuılardır. 
ŞUep kazazC!delerl topluyor 

On be§ yirmi dakika ıonra şi· 
lep dönmüş ve deinzin yüzünde ne 
kadar çırpınan varsa hepsini fili· 
kalarla toplamıştır. Şilep, topla • 
dık1nriyle beraber Kartala gitmi§ 
ve hadiseyi I<artal k ymakamlrğı· 
na bilc:irmiıtir. 

K •rtulanlar, derhal geınide o • 
cağa, makine dairesine indiril • 
mişler, Üzerleri kurutlumuş, çay • 
lar içirilmiş ve güçlükle kendileri· 
ne gelebilmişlerdir, 

Bundan sonra geçen hadiseyi 
kurtarılanların isimleriyle adres • 
lerini dünkü nüshamızda vermiş • 
tik. 

ölUmden kurtulan 
rtecip anlat.yor 

Kurtulanlardan Bursa Y enişe· 
hirinin Toprak Ocak köyünden 
İsmail oğlu Necip ile görüşen bir 
muhanirimize bu zavalh, felaketi 
şöyle anlatmıthr: 

- Y tıyordum. Bir patırtı, bir 
bağrışma i~ittim. Kalkmama va " 
kit kalmadı. Kendimi ıu içinde 
buldum. Örtündüğüm yorganı tut· 
tum. Deniz üzerinde çırpınırken 
köyümüzden Hediye abla 'bana sa· 

rılmış: 
- Necip, beni kurtar Allan aı· 

kına, diye haykırıyordu. Fakat 
ben kendimi lturtarmak için çare 
anyordum. Hediye abla bana öy
le yapı§mıştı ki, ikimiz de denizin 
dibine doğru girip çıkıyorduk. Ni· 
hayct son girişimizde ben bir tek
me ile kendimi kurtarabildim. 
Zavallı Hediye ablayı da bu esna· 

da kaybettim. Beni esas itibariyle 
kurtaran, f U gördüğünüz yorga • 
nımdır. Zira, çok geç ıslandı, e • 
peyce su üzerinde kaldı. Bir elim 
onun ucunda idi. 

Hediye abladan kurtulduktan 
sonra tekrar bu yorgana yapıştım. 
Nihayet şilep geldi. Kurtuldum. 
Denizde çırpındığımız esnada ka· 
yığımızda bir baba oğul gözüme 

ilişti. Bu zavallılar da biribirlerine 
sarılmışlar: "Babacığım, evladım11 
diye bağırıp, batıp çıkıyorlardı. 
Sonra onları da kyabettim. Zaval· 
lı baba, kayıkta ve yolda iken ço· 
cuğuna o kadar sarılıyor, ona o 
kadar muhabbet gösteriyordu ki, 
onun bu baba §efkatine gıpta edi • 
yordum. 

Afitap motörUnden kazanın 
görUuUşü, Hüseyin ~fendi 

anlatıyor 

Kurtulan motörün içinde bu • 
lunan İznikli tavuk ve yumurta 
ticaretiyle meJgul Patalı Hüseyin 
efendi de kazayı şöyle anlatıyor: 
~Ben, haftada bir kere lstan

bula mal getiririm. Gene de bu 
maksatla Afitap motörüne bin • 
dim. Motörün içi kafeı ve küfeler· 
le dolu idi. Bu malların sahipleri 
ve diğer yolcular da lstanbula git
mek istiyorlardı. 

Halbuki, onlar seksen kişi ka· 
dar oldukları için yer yoktu. 

Tevfik efendiye ait olan mav
na tertibi bir kayık tedarik edil • 

di. Yedi liraya pazarlık edilmiıti. filikalarını indirirler, imdada ko· 
Bu ıeksen kişiden bazısı buna bin- ıarlardı. Halbuki, imdat düdi,\ğü 

mek istemediyıe de çoğu bindi. öttürülmüyordu. 
Adam batına on dörder kuruı top• Bence, en büyük kabahat bizim 
landı. Kayık, kürek çekerek deniz· motörün kaptanmdadır. Ah, aöy • 
de biraz açıldı. Derken, arkadan, letmeyin, ıöyletmeyin ... 
motör yetiıti. Halatla kayığı bağ- Anababa gUnU 
ladık. Denizin üstü, ana baba gunu 

Deniz, oldukça karanlıktı. Mo· idi. ilk nöbette, sekiz on ki§i, bi· 
tör ilerliyordu. Heybeliada açık • rihirlerine yapııtıkları için, suyun 
larına vardıiımız zaman önümü • dibine gittiler. Hep birlikte boğul· 
ze bir karaltı çıktı. dular. Birçok yerlerde de gene i· 

- Üezrimize geliyor, kaptan!- kişer, üçer, yekdiğerlerinin ha· 
diye, motörü kullanana haber ver· caklarını, boğazlarını yakalamış· 
dim. lardı. En fazla, bunlar öldü .. 

- Yok .. Gelmez!.. • dedi. Biz, hiçbir tey yapamıyor, se· 
Fakat, bizim sade ön tarafı· yirci kalıyorduk. Yalnız kazaze • 

mızda fenerler yanıyordu. Hal bu· deler tutsunlar diye, sebzelerle 
ki, arkamıza bir kayık, yani de • dolu aepetleri kendilerine attık. 
nizcilik tabiriyle bir "leı,, taktı· Bunları yakalıyabilenler, yahut 
ğımızı göstermek için, direğimizin mavnadan dökülen l<alaıları tu • 
tepesinde de fenerle iıaret çekil· tanlar kurtuldu. 
mesi lazımmıı. İ§te, bu işaretler Kendisini ilk kurtaran ~ocuk 
yoktu. Motöre ilk çıkan yüzme bilen 

Şilep, umulmadık bir süratle, on üç yaşlarında bir çocuk oldu. 
pek yaklaıtr. Bağrııtık.. Her hal • Diğer talihliler yavaı yavaı kur • 
de, geminin de ıüvariıi bizi gör • tuldu .. Mavna battıktan beş daki· 
mü§, yana doğru kıvırmıftı. An • ka sonra kurtulan kurtulmuı, öte• 
cak, arka tarafımıza hafifçe vu • d l ·1 · · · kilerin ıeıi sa aıı teıı mı!tı; yanı 

rarak geçti. hepsi boğulmuılardı. 
Şilep suvarfsl yerinde de§ll· Bizim motör yüklü olduiu için 
mi9; 4iarpı,ma nasll oldu? kurtarılanları, tahliıiyeye bindi -

Sonradan haber aldığımıza gö· rerek, gemiye yolladık. Hem on • 
re, geminin süvariıi yerinde de • lar, ıayt motörde kalsalardı, 11 • 

ğilmi§. İdareyi genç bir kaptana lak elbiıelerle kakırdarlardı. Ge • 
bırakmıf. Bu genç kaptan, köprü· mide ise alet vardı. Iamırlardı. 
süne dayanmış, duruyordu. Fakat, Ondan sonra, motör Heybeliye, 
arkamızda bir kayık takılı oldu • vapur Kartala gitti ... 
ğunu farketmedi. Çünkü, işaretle- Mes'uller kimler? 
rin mevcut olmamasından maada, Tahkikata el koyan müddeiu • 
mavnada, ııık da yoktu. ~-=• mum muavinlerincl n 

Şilep, liizım motörun klçınr 11• bey, dün yaptığı tahkikatı üç ki· 
yırdıktan sonra, kayıkla aramız • şinin tevkifine lüzum görmüştür. 
daki halata bindirdi. O hızla, ha· BunlaTdan biri ıilep kaptanı Hüs
latm motöre bağlı bulunduğu ba- nü bey, diğeri motör kaptanı Fa
ba koptu. Bizim Faik kaptanın ha· ik kaptan, üçüncüsü de batan ka· 
Iatı kestiği doğru değildir. yığın kaptanı lrfan kaptandır. 

Şilepin halatı germesi üzerine, Hüınü kaptan, müsademe key· 
kayık· da bir sarsıntı geçirmi§, ve fiyetinden, Faik kaptan kaçak 
bütün süratiyle, vapurun diğer ta· müfteri tatımaktan, arkasına ka • 
rafına çarpmıt ve zedelenmittir. yık bağlamaktan, noksan fener 

Bunun ü:zerine, içinden bağrıf• yakmaktan, dümeni acemi bir ele 
malar yükseldi. O, denizin ~rta • terketmekten ve bu suretle müsa-
smda kaldı. Vapurla biz hızımızı b b' kt lr demeye ıe e ıyet verme en, • 
alamıyarak, aksi istikamette bi • fan kaptan da gene kayığına ka • 
raz gittikten sonra, geri döndük. çak mütteri aldığından, tehlike fe 
Beş dakika zarfında kayığın ya • neri yakmamaıından dolayı mes· 
nına yaklaımııtık. ultutulmaktadırlar. 

Kayık su UstUnde Muavin Nurettin bey, bugün 
nekadar kaldı? de Heybeliadaya giderek tahki • 

Çarpıtmayı müteakip, kayık, katla meşgul olmaktadır. Kurtu • 
bir çeyrek su üzerinde kaldı. Biz lanlar, dün ifadeleri alındıktan 
de, ıtop etmit vaziyette, onun ha· sonra serbest bırakılmışlardır. 
tıfına, on dakikaya kadar seyirci Batan kayığın içindeki müşteri a· 
kaldık. Bir türlü manevra edip dedi elli be~, boğulanların adedi 
yanaıamadık: otuz iki, kurtulanların adedi yirmi 

- Su alıyor, batıyoruz! • diye üç olarak teabit edilmittir. Kurtu-
bağrı!ıyorlardı. lan motörün içinde bulunan üzüm 

Biçarelerin çoğu, kaza eına - ve sair e§ya sahiplerinin bir kısmı 
sında uykuda oldukları için aer • boğulmu,tur. Bu mallar b,~gün sa· 
semle,mit haldeydiler. tılarak ölenlerin veresesine verile· 
Şilep sandalları askıda cektir. 

deiilmit MUddiumuml tahkikatı 
Gemiden neden sonra ıan • anlatıyor 

dal indi. Zira, aandallar askılara Kaza tahkikatı ile meşgul o· 
takılı değillermiı. Geminin içinde, lan müddeiumumi muavinlerin· 
yerde duruyorlarmı§. Bunlardan den Nurettin Bey tahkikat etra· 
bir tanesini askıya takıp deni~e fında fU izahatı vermiştir: 
indirmek hayli sürmÜf. Vapurda "- yaptığım tahkikata göre 
diğer sandallar da vardı. Lakin, kaza saat iki buçuk üç arasında 
bunlardan ikincisi i~ iıten geçtik- vuku bulmuştur,. Motörle vapur 
ten sonra indi. karşılattıkları vakit motör sağ ta· 
imdat dUdU§U Cjahnmamış rafa geçiyor arkada bulunan san· 

Türk donanması, ve bilhassa dalın ipi uzun olduğu için görüle· 
hunların içinde Hamidiye 500 hay miyor. Vat>ur her ikisinin arasına 
di haydi 1000 metre ilerimizde du· gırıyor. fpi koparıyor. Kayık 
ruyordu. Şayet imdat düdüğü öt • vapurun bordasına çarpıyor batı 
türülseydi, her halde alesta olan zorluyor. Su alıyor ve on beş da· 
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An kara telefenU p 
Tıp talebe yurdu 

Ankara, 7 (Telefonla) - 'fıp -
Talebe Yurduna alınacak talebr 
lerin seçimi bu hafta içinde ya~~ 
lacaktrr. Yurda girmek üzere JISU" 

racaat eden talebelerden bazıl•~ 
lise mezuniyet şahadetnanıeleri 
Sıhhat Vkaletine göndermedikle
rinden bu gibiler yurda aJınJllıf•· 
caktrr. 
Temyiz mahkeme•I bin••• 

Ankara, 7 (Telefonla) - "/~ 
nişehirde yapılmakta olan terııY~• 

• ı· 

mahkemesi binasının 29 Te§rtı'. 
evvelde adliyeye teslimi icap ed.~ 
yordu. Binanın bir kıımınd~' 
inşaat evvelce tatil edilmit oJdıı• 
ğundan binanın 29 Teırinievvelde 
teslimi mümkün ola.mıyacaktll'· 
Yüksek ziraat enstltU•ll 

Ankara, 7 (Telefonla) - Yük
sek ziraat enstitüıünde tedrisat b\I 
ayın on beşinde btışlıyacaktır. Sil 
ıene mektebe sekiz profesör d•" 
ha getirilecektir. Profesörlerde~ 
Levi Salmon ile Kaıner §ehriın1• 
ze gelmitlerdir. ~ 

' Veliaht Hazretlerı 
(Bag tarafı 1 lndde) 

leriyle İsveç sefirinin zevcesi "'e 
damdonörleri &aat 10.30 da sefı.
rethaneden çıkmışlar ve manikör 
yaptınnak için bir manikürcüY1

1 
gitmi,lerdir. 

Bugün saat 14 te Veliaht Ha:t:• 
retleri Vali Beyi makamlarınds 
ziyaret edecekler ve ufak bir lt' 

nezzüh yaptıktan 11onra saat 16 ds 
sefarethanede verilecek çayda hs· 
zır bulunmak için avdet edecek 
lerdir. 

Yarın akşam da İsveç ıefiri M· 
Boheman yri reımi mahi11 .. tte 

ır a o verec' <t.İr. Bıı b;.' ·~ 

yalnız lsveç kolonisi davet edi• 
lecektir. 

M. Bartu 
(Baş tarafı J ıncidc) 

Fransa hariciye nazırı, RomayJ 
yapacağı seyahate hayli ehemmi· 
yet vermektedir. Bu itibarla, in· 
giltereyle de konuşmağı ihmal et• 
memif, iki gün evvel lngilterenin 
Pariıtki sefirini (ıabık Türkiye 
elçisi) Sir Corç KralKı çağırarak 
görü,müıtür. 

Fransız hariciye nazırı M. Bsr 
tu, İngiliz elçisiyle, M. Musolini 
ile yapmak üzere olduğu müli.kıt.l 
hakkında komıımuıtur. 

Fr:ınsanın, kendi noktai nazıt.• 
rının İtalya ve lngiltere tarafın· 
dan tahakkümünü iıtemekte oldu• 
ğunu İngiliz gazeteleri yazıyor. 

kika sonra batıyor. Motör bu va .. 
ziyetet ilerlemit ve tekrar döne· 
rek kaza mahalline gelmi§tir.,, 

Kazaya uğrıyan motör, dün ak• 
şam üstü kurtulan eşyaları alare.k 
Heybeli adadan Yemi' iskelesine 
gelmiştir. Hüsnü kaptan Heybeli 
adada nezaret altında bulunmak
tadır. Müddeiumumi muavinle .. 
rinden Nurettin Bey yarın dil 
Heybeliadada tahkikatla meşgul 
olacak, Hüsnü kaptanı isticvaP 
edecek, bir ehli vukuf da ket1 

yapa:ak rapor hazırlıyacaktır. 
Kınahadada bir ceset 

Heybeliada muhabirimiz sııs.t 
13 te telefonla bildiriyor - Dii~ 
kazaya uğrıyanlardan hüviyet• 
meçhul kalan kadının ceıedi bil 
sabah Kınalıadada bulunmut .;e 

hüviveti teshil edilmiştir. Bu kıı • 
dm Buna vilayetinin Y eni§ehİf 
kazasına bağlı Menteşe kariyesirı• 
den Salih kızı 1279 doğumlu Enıi• 
nedir. 
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Panorama Bahçesinde 1 
ırtrs SAZ DEVAM ETMEKTEDİR 
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6ANKA51 

F ·k · aı Sahn heyin Coğrafya Atlas, 
Defter ve kitapları 

ORTA MEKTEPLER YE LiSELER iÇiN 

ORTA ATLAS 
Maarif Vekaleti ta . 

tepler res; .. a~d.an mekteplere kabul ve ortakem-
1 tap cetveline dercedilmiştir. 

Londrada büyük b' d'k 
ayrıca mufassal bi . ~r 1 .kat ~e itina. ile tabedilen bu atlas 
de iThtiva eylemekt:~~ enksı ve ııtatiıtik malumat cetvellerini 

ahit .. f ' 
f .k cogra yaya ait 'ki' h . 

gra ı ler~ de 1 ım ' arıtalarına, hey'i harita ve 
F'ayrı~a Yer verilmiftir. 
ıatı ındek ·ı b be 11 e era r 150 kuru,tur. 

Maarif Vek&.'•- . 
~tı tarafından Orta.mekteplere kabul 

ve l'etll\i kitap liıtelerine dercedilen 

Coğrafya defterleri 
Defter nurama 1 y E N 1 
Defter numara 2 
Defter numara 3 
Defter numara 4 
Defter numara 5 
Defteı· numara 6 
Defter numara : 7 

SERi 

BÜTÜN DÜNYA 
BEŞ KIT'A 
AVRUPA 
ASYA 
AFRiKA 
AMERlKA 
TÜRKiYE Her defterin f iatı 10, takım halinde 70 kuruftur. 

Orta 1. CO<iRAFY A KIT APLARI 
O Coğrafya 
Orta il. Coğrafya 

rta 111. Türkiye v f 
liıe 1. U • cogra yau 
liae IU ;.~~~ coğrafya , 

· ur ıye coğrafyası 

• iLK MEKTEPLERE MAHSUS 

81 kuru! 
113 

72 
185 
225 

" ,, 
,, 

llk iLK ATLAS 
. Atlas yalnız h · . . .. . 
yatı ayni za d anta vazıfesı gormekle kalmaz, munt~YJ.-
tarzda tanz·ınan a hayat bilgisi derslerine de temas edecek 

Londradım ve tertip edilmiştir. 
raf ve emek~ t~bedil:n bu atlasın meydana gelişi büyük mas

er c kabıl olabilmiştir. 
Fia.ti 80 kuruştur. 

~~---------·llC!5!2 -
Bütün nağmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nakleden 
bu makinalar her kesin ala
bileceği derecede ucuzdur. 

.TELEFUNKEN 

' • 

BOURLA BİRADERLER vE.$51 
9+'H+t 

Istanbul dördüncü icra memur
luğundan: 

Tamamına ehli vukuf tarafın
dan 12500 lira kıymet takdir edi-

len Galatada Y enicami mahalle -

Mahmudiye caddesinde 

. . . 
ISTANBUL ANKAılA IZMlR 

Komogene 

KAN ZUK. 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve saçları beıliye· 
rek dökülmeıine mani olur. Depo· 
su: Kanzuk eczaneıidir. Belli bat· 
lı ıtrıyat mağazalarında ve her ec· 
zanede bulunur. 

ihtar: Kanzuk saç losyonu mü· 
mümaıilleri gibi yağlı delildir. Teıiri kat'i ve rayıhası latif 

bir losyondur. 

2 ve mükerrer 2 ve 

mükerrer 2 numaralarla ı:nurak· 

kam han ve dükkan ve fevkinde 
seki~ oda ve gene mahallei nıez

klirenin Y enicami caddesinde es· 
ki 3 numaralı mağazanın 672 

hiaae itibariyle 187 hi11eıi arttır -
inaya konulmuf olup 6 - 10 • 934 

tarihinde şartnamesi divanhane-

ye talik edilerek s - ı ı - 934 tari- ;:m:.Uihhiiilii::::Aiiliiil:IHikifüii:::::::::m::::::!:l:l:i:::===========::::r:::J:::~~~====·===::==ıı 
hine müıadif per,embe günü ıaat U Ç 1 K T 1 !İ 
14 ten 16 ya kadar htanbul dör - U s AVA ş T A N ii 
düncü icra daireıinde aatılacak· il ıi 

tır. Arttırmıya ittirak iç!n yiizde ~ B A R 1 Ş A il 
yedi teminat akçesi alınır. Müte- i: Iİ 
rakim vergi ve belediye vakıf ica- ii Yazanlar: Va-Nii. ile Çürüksulu Meziyet 1 

H i reıi mÜ§teriye aittir. 929 tarihli ;: Öz Türkçe ile yazılmış ilk roman .: .. .. 
icra kanununun 119 uncu madde· fi Tevzi Merkezi: VA K l T Matbaası - lıtanbul il 
sine tevfikan hakları tapu ıicil· :: ' .: ti Fiyatı 50 kuruş - Her Kitapçıda bulunur. ~i 
leriyle ıabit olmıyan ipotekli ala . n ............... :ı .... -=--ı&111 ......................................................... = ... ··· ......... ı••n ...... lı 
caklılarla diğer irtifak hakkı sa - .......... 

9 
........ A ....... 

8 
E .... R·····-·-·-···-, ........ ht~;·b·~İ·t~·p·~·id;:~~lı;·a~·~;·······"' 

hiplerinin bu haklarını ve husu· 

siyle faiz ve maıarife dair iddia· 

larını ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbiteleriyle 

bildirmeleri ve hisıedal'ların şufa 
haklarını bir ay içinde kullanma -

ları lazımdır. AJ<si halde hakları 

tapu sicilleriyle sabit olmadıkça 

satı, bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Alakadarların iş· 

bu maddei kanuniye ahkamına 

göre haraket etmeleri ve daha 

fazla malumat almak istiyenlerin 

934) 2125 dosya numarasiyle me · 

muriyetimize müracaatları ilan o· 
lunur. ,. .(3206) 

Akşam Posta.sa 

ldarehaneeı r 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 
- - - --

retgra.ı Adresi: ISTANBOL HAUEK 
relefon l'azı: 2581% ldareı !-1870 

r- ' ABOrtE ŞERAiTi 
ı il l2i ayl.Uı 

J'llrklye: tı0 S60 68() 1%60 Krf. 
Ecoebl: 150 '40 IWO lRlO 

ILAtl TARIFESl 
t'lcarel Ulnlıırınm ııııtın 12,.61ı 

ltf'ıml UAnllU 10 Lııruıtw. 

~ahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

UaınJdığı yf'r: ( \1 ARITI l\tatba.aııı 

Cibalide Sifrikoz mahallesinde 
Fener caddesinde:! atik 234 numa

l'alı dükkandan uhtesine intikaH 
veresesi Vangel tarafından talep 

edilmiş tasarruf kaydı bulunama• 
dığından dolayı senetsiz tasarruf 

muamelesine tabaan tahkikatı ma 
halliye icrası suretiyle tasarruf 
tesbit edilmek üzere mahalline 
memur gönderileceğinden bu ye
re başkaca tasarruf , iddiasında 

bulunanlar varsa on gün zarfında 
vesaiki tasarrufiyeleri hamilen 
6727 mühimme numarasiyle ida· 
reye müracaatları ilan olunur. 

.(3271) 



Balkan gü reşlerin
de üçüncü defa 
şampi yon olduk 

İp :v.apma.kt.a kullarulan ve yal- rüldüğü gihi, kuıı.ıtulmak üzere 

ruz Haiti a.dalannda çtlran lifler güneşe karşr bırakılır. Haiti ada
toplandtlrtan sonra, resimde gö-

lannm en mühim ihracat madde

lerinden biri Sisol denilen bu Iif
lerdir. 

KUPOrf 

279 
7·10·1934 

Her parç ası ayrı bir heyecanla okunacak macera. 
luskuJçlık, kunet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. 53 

Hergül, birdenbire durakladı, 
&onra: 

- Benim aıkım, semeresiz kal
mıya mahkUm .. 

- Neden? ..•• 
- Daha ölüme susamadım da 

ondan •. 
Filhakika, Hergül, ormanların 

güzel kızı Aıitaya gönül liaptır

mıf tı. 

Aıita da kendisine kartı alaka
sız kalmıyordu. Fakat, bunun or
blya konulması, ırk farkının düş
manlığını detebilirdi. 

Bir çok geceler, Atita ile, kö
yün çok yakınındaki nehrin kena-
1 ında buluımuılar ve ıevi1mitler
di. Gerçi ne Aıita onun, ne o A
f İtanın lisanından bir §ey anlaya • 
mıyorlardı. 

ı·-·············: 

İYazan: \ 

1

. Rıza ı 

Şekipı 
noktalardan ara§tırmıya geçıssei 
yiz, dedi. J 

Bu, avı idare eden vaht iniıı • 
cüne gitmit ti. 

- Bizim her zaman yaptı 
bir iti timdi beyaz adamdaJI 
öğreneceğiz. 

Der gibi bir tavır takın~ 
Süleyman bunun farkına T 

için sözünde ısran faydasız 
ve istedikleri gibi yapmal 
f ırıat verdi. 

( ESNAF VE iŞÇi ] Fakat, göz ve his anlayıfı onla
rm dil konuımaıına fırsat vermi -
yec:ek kadar ilerideydi. 

Süleyman, hep bir arada 1. 
meden hiçbir netice elde edil~ 
yeaeğine kani olduğu için Hetr 
lü ve Blanıı da bırakmadı. 

- Biz burada kalalım .. iki ıl 
lanı avlamak için biz fazla ~ 
riz, dedi, bu kalabalık §&yet ~ 
larlarsa, iki değil, yirmi aı1.,.. 
baıa çıkar. 

İşportacılar da hürmete 
Jayıkbr! 

Yüksckka.ldırım İşportacı Yascf 
"Emden iyi iı yapardım. Son za

manlarda iıler yan yanya azaldı. Ha
yat giiçleıti. Her gün iıimize zorluk 
veren yeni yeni ıeyler çıkıyor. Fakat 
benim aıd pmyet ettiğim teY bazı müı 
terilerin bize yapbğı hakarettir. Eınaf 
olmak demek i~ olmamak demek de 
ğildir. Ufak.bir §flY olaa ya tablayı de
virirler, yahut polise gikiyot ederler. 
Polisler de bize çok eziyet veriyOT. Şİın 
diye kadar dört beı defa bir hiç yüzün
den tablamı aJdıklan olmu§tur.,, 

Barcılar kazandı; gazi-
nocular kayıpta! 

Şişlide Bomonti cadcfusinde 
gazinocu Selim bey diyor ki: 

Erken kapanma adeti bizim 
için çok fena oldu. Mü§terilerln 
yeni, yeni gelip oturacaklan aaat· 
lerde biz gazinoyu kapıyonrz. Be

yOğlunda birkaç bar açık bulun
duruluyor. Burada kafasını tubnı· 
ya baılıyan bir mü§teri kapanma 
saatlerinde doğruca oraya akın 
etmektedir ki, bu hal bizim zara· 

rımıza ve fakat .barcıların lehine 
yani erken kapanma saatinin tah
dit iti, Beyoğlu barcılarmın men· 
fa.atine hizmetten baıka bir !ey 
olmuyor. Beyoğlunda bulunan 
barlarm bulundurdukları itçi ve 
içki bende de var. Aradaki fark 
nedir, hala anlıyamadım. 

Saf süt içmenin çaresi 
Seyyar süt.çil Yunus efendi ne 

diyor: 
Bütün süt satanların adı hile

kar çıkmııtrr. Fakat emin olun 
ekseriyet südüne su karıftırmakla 
beraber, halis süt satanlar da var· 
dır. 

Ben çok kazawyoaım. Niçin? 
iyi süt satıyorum ve çok mütterim 
vard.Jr. Daima benden alırlar. ... 
Çünkü onlar içtikleri sütün saf süt 
olduğundan §Üphe etmezler. 

Halbuki bütün sütçüler öyle 
mi ya?. Fazla kar edelim diye, 
yarı yarıya süde, su katarlar. Bu -

un önüne geçmek için belediye 
memurlannm sıkı kontrol yapma· 
larr liznndrr. Baıka türlü çare 
yoktur. 

Berbe!i~ ta~ımları f 
nıçın pıs ı 

Fenerde Kahramanlar cadde -
sindle berber Ferit Efendi diyor 
ki: 

Belediyenin her gün çıkardığı 

muhtelif nizamlar bana dükkanı
mı kapattıracak ve beni periıanlı
ğa sürükliyec.ektir. Gömlek yap
tırılacak dediler, yaptırdım. Şim
di deh r ün yıkanıp ötü enereK 
giyilecek diyorlar. Halbuki ben 
bekar bir adamım. Para ile yıkat
tırıp ütületmekliğim lazımdır. Bu
na para mı dayanır? Çok eski bir 
berberim. Her gün taknnlanmı si
ler temizlerim. Nezafete azami 
derecede itina ettiğim halde ao
kalardak i tozdan, duman • 
dan kirlenen takımlanmı ge
lir, muayene ederler. "Kirli
dir!,, diye ceza yazarlar. Ben hil
katen pis bir adam değilim.. So
kaklarımız gül grbi olup ta dük • 
kanımdaki takımlar pis olsa o va
kit söylediklerine rıza- diın vbg 
leceğim. 

Benim takımlarımı muayene -
den evvel sokaklarımız temizletil
se ... Jilet bıçakları çıktığındanberi 
bir çok berberlere zaten ekmek 
kalmamı§ gibidir. Böyle yolsuz 
mürakabeler karşısında erimeyip 
dayanabilecek kimse ben tasav
vur edemiyorum. 

HABER - Osmanlıcada bir 
darbı mesel vardır: "Batıl maki
sünaleyh olamaz!,, derler. Yani, 
sokaklar kirli ise, dükkanlann içi 
de kirli olmak lazım gelmez... E
sasen sokakların·bakımsızhğından 
da "belediye kabahatlidir!,, diye 
kestirip atamayız .. Bundan bütün 
§ehir ahalisi suçluyuz!. 

Belediyeyi ahali yaratır .• Bele • 
diye itlerine ~tün hemşehriler 
alaka gö_sterelim; bakın bundan 
sonra, belediye, eskisi gibi olabi
lir mi? Yani, kendi gözündeki 
merteği görmeyip alemin gözün
deki çöpü görmesine imkan kalır 
mı? ... 

İstanbul hemşehrisi ve Türkiye 
vatandalı, hem kendi işinde, hem 
de umumi işlerde temiz, hatasız 
olmalıdır.. Kısacası, bir berber, 
kendi önlüğünü sakız gibi temiz 

Antikacılar iflas mı Blanı bile, Atitanın gayri tabii 
\ liallerinden fÜpheye dütmüf ve 

ediyorlar? hislerini daha evvel Süleymana 
e,,;, 

Şehrimizin en acınacak sanat erba- anlatını§tı •• 
bı meğer antikacılarmıı. Eınafm dert- Süleyman: 
lerini öğrenmek üzere dün kapalı çarp 

- Anlaıılıyor, dedi.. Buradan önündeki antikacılardan bıçakçı zade 
Salih Beyi ziyaret eden bir muharriri- niçin ayrılmak istemediğin anla -
mize Salih Bey ıu sözleri aöylemiıtir: ıılıyor. 

- Evvela ıunu aöyliyeyim ki dünya Hergül gülerek meseleyi kapat-
bubranmdan en ziyade müteessir olan tı: 

Vahtiler, ulan takibi içiıı' 
zaklqırlarken garip bir aheııl" 
adeta duaya benziyen bir hoıl' 
tuya da başlamıtlardı. 

Süleyman, Hergüle: 

-1.ac -t.ik-cılı~hr- 7atlan - im 
dört ıen evvelkine nazaran yan yan
ya düımüıtür. Bundan baıka döviz, 
kontenjan, klering gibi tekayyütler sa
b§ı asgari hadde indinniıtir .• Sonra, se
len seyyahlar da nisbeten azalrnı§bı'. 

Bunlar ıehrimize çok az para bırakı

yorlar. Değil antika aabn almak, ye
meklerini bile vapurlarında yemekte
dirler. 

m 
• - Bunlar slan.xakala ~ 

-iic--''"'"'g""'ı'F, .... a=-'a21an uza aıtımırya gJ6İ 

Bütün bunlar yeti§miyonnuı gibi 
ıon zamanlarda çıkan yeni kazanç ver
gisi kanunu da bizi fevkalade müıkül 

bir vaziyete sokmuıtur. Bu kanuna gö
re antikacılar dükkan kiralannm yüzde 
yüzüne muadil bir vergiye tabidirler 
ki bu, antikacıların ölmesi demektir. 
Bir çok antikncılar ıimdiden terki tica
ret etmiıler veya mesleklerini değiıtir
rniılerdir. Bu kazanç niıbetinin indiril
mesi için müracaat ettik. Kabul edil· 
mediği takdirde ya ufak icarlı dükkan 
lara geçeceğiz, yahut bir çok mealekdaı 
lanmız gibi biz de terki ticaret edece
ğiz. 

Hem zaten biz antikacı değiliz. Halı, 
el iıleri, gümü§ takımlan satarız. Hal· 
buki bu gibi ıeyler satanların vergi 
nisbetleri yüzde kırk beıtir. Niçin bize 
antikacı diyorlar ve yüzde yüz vergiye 
tabi tutuyorlar. Eıaaen memleketimiz
den antika ihraç etmek memnudur. Bu 
itibarla biz nasıl antikacı sayılabiliriz? 

Bizim~ iflaıırmzla da hükUmet bir ıey 
kazanamıyacak. Bilakis emlakin kıyme
ti azalacağı gibi çarıının da ıeyyah nok 
tai nazanndan ehemmiyeti azalacaktır. 

Binaenaleyh yegane temennimiz hü
kumetin derdimizle a1akadar olmasr ve 
hiç olmazsa belimizi büken ve bizi ifli
ıa süriikliyen bu yüzde yüz kazanç ver 
giıini tahfif etmesidir. 

bulundurmaktan maada, sokağı -
nın da "bal dök te yala,, nev'in
den temiz tutulmasında amil ol
mağa mecburdur. Zira, önlük ne 
kadar kendisinin ise, belediye ve 
sokak ta berberin, kasabın, bakka
lın, memurun, işçinin, hulasa hem
tehrinind ir. 

ltlerimizin fena gitmesinden 
biz mes'ulüz ! .. 

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • . . 
Kafilenin bulunduğu yerin dört 

bir kötesinde nöbetçiler bekliyor • 
du. Karanlık çok korkunçtu. 

Büyük bir ate! yakılmı§tı. Bu 
ateıin ıtığı, ağaçların ve dalların 
sıklığından yirmi metreden daha 
uzağa dağılamıyordu. 

Vakit ıece yarısını geçiyordu. 
Y etmife yakın canın barındığı bu 
yerde en küçük bir ıeı bile yoktu. 

Yalnız, arasıra, nöbet değİ§tİ· 
ren vahtilerin çıplak ayaklarının 
dallarda çıkardığı ses işitiliyordu. 

Uzun yolculuğun sinirlere ver· 
diği gevıeklik kendisini gösteri· 
yordu. 

Yatanlar birer ölü manzara· 
sında idiler; o kadar dalgın ve o 
kadar kendinden geçmiş. 

Bir ara, ıark tarafındaki nöbet· 
çinin Keskin sesi İ!İtildi. Çok acı 
bağırıyordu. 

Bu bağırıf üzerine, uyuyanlar· 
dan bazıları yerlerinden sıçradı· 
lar ve ıüratle sesin geldiği nokta
ya koıtular. 

Nöbetçi, hala acaip sesler çı· 
kararak bağrıyor ve gelenlere te· 
laflı haliyle bir di§i ve bir erkek 
aslanın hücuma hazırlandıklarını, 
fakat kendisinin gayretiyle çekil· 
diklerini anlatıyor ve: 

- Şu tarafa gittiler .• Şimdi ne· 
redeyse, tekrar dönüp gelecekler, 
diyordu. 

Nöbetçinin bağrışı üzerine za· 
ten haber dümbeleği garip bir a
henkle çalınmıya ba~lamıştı. 

Herkes ayl\ktaydı. Herkes, bu 
iki vahti !hayvanı yakalıyabilmek 
için faaliyete geçmişti. 

Süleyman: 
- Hep bir yerden hareket doğ· 

ru olmaz .. Küme küme, muhtelif 

lar, dP.di. 
-Evet •• 
Üçü de, ortada yanan ateıin ~ 

narında oturuyorlardı. ,..J 
Aradan çok geçmedi, bir ıDP. 

halinde ormanlar içine dalan .,;, 
ıiler, gene sürü halinde fakat ~ 
guna uğramıt bir halde ıerii! 
geriye dönmüşlerdi. Hepsinin ,t! 
leri faltaşı gibi açılmıftı. 

Süleyman merakla ayağa kal~ 
tı ve periıan bir halde kendilerio' 
doğru koşup gelen bir vahıiye ıs' , 
olduğunu sordu. Vahti Süleyııı• 
na cevap veremiyordu. Zaten ti 
vap vermesine de lüzum kalıo" 
mıştı. Süleyman yanındaki aiac' 
vızlıyarak saplanan bir oktan b-' 
kına uğradıklarını anlamı§tı. flet' 
gülle Blintı yakın ve kalın bir ~ 
ğacın göğdesine sakladı. Kend•" 
de yere sindi. 

Nöbetçi, bir hayal görmüş ol! 
uktı. Onun aslan hücumuna 1J1 

radık sandığı ıey, Dingalıl•~: 
hücumundan batka bir §ey dei1 
di. 

Sığırlarına suikast hazrrllf'' 
·tel rak zafer kurbanı olarak ıeçı 

Atita ile reislerine hediye ed~~ 
beyaz kadına yataklık eden DıJ"' 
)ardan intikam aiacaklardı. 

Onlar, beyaz kadınla, Aıitaıt~ 
bu ~afjle içinde olduklarını bJ 
miyorlardı. 

Saldrrıı, hakikaten görüle'~ 
bir hal almııtı. Dingalılar ok •~ 
mından daha yakın bir mesafe 

kadar sokulmutlardı. Biribiriıt' 
karı tan korkunç bağnf lar orttt-" 
tamamiyle kaplıyordu. Heı-1'e' 
kendisini bir ağaç arkasına atJSlıfı 
iki tarafa ok fırlatıyordu. 

(Devamı~) 


