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Maslak Faciası Bir Polis Romanı Halini Aldı 
• 

Zabıta ince . 

Bir Kadın 
Sesli Genç 
Arıyor! 

Kazaya sebep olan otomobilin anahtarları Alieddin Beyde bulund 

Polis Merkezinde Muvacehe/er Mulı.
telif Yerlerde DeAraştırmalarYapıldı 

Maslak facia
ıı hakiki bir po
lis romanı halini 
aldı, öyle bir 
roman ki, benllz 
son sayfası ya
zılmamıştır, ne
ticesi anlaşılma-
mışbr. 

Hadise bir ba
kışla basittir : 

- Klişeci Ali
eddin Bey poliı 
karakoluna mll
racaat ediyor, 
otomobilinin ça
hndıiJnı söyli
yor, tahkikata ~iritllinc• anlaıı
Jıyor ki bu otomobil az evvel 
bir kaza yapmışbr, bir zavallı 

jandarmamızı öldürmüıtür. Şu 
halele muadele: 

1 

- Kazayı kim yaptı, sualinin 
cevabındadır . 
Bizzat Alaed
din Bey mi, 

koysa hakikaten 
otomobili ça .. 
lan adam mı? ... 

İı bundan 
ibaret kalsa : 

-Basit bir 
zabıta meselesi

... Jir, denilip l'e-
Ji ıliiM•lır•• Mir•- çilebilir, tahki
caat etlil•ttl zzel B kibn neticeli 

Maslak janJarrn• k•r•lcolu 
meraksızca beklenebilir. 

Fakat İf bundan ibaret kal
mıyor: Ortaya muhtelif ıahitler 
çıkıyor, ve bu muhtelif ıahitlerin 
ifadeleri de meseleye hakiki bir 
roman mahiyeti veriyor. 

* Bu ıahitlerden birisi otobüs 
ıoförll İsmail Efendidir. 

lamail Efendi : 
- Ben devrilmiı bir oto-

mobil görünce durdum. O aırada 
Şişli tarafından bir taksi geldi. 
f çinden dört hanımla iki erkek 
çıktı, sözlerinden anladığıma gö
re bunlar kazayı bniyorlardı, 
diyor. 

İtte ıize meselenin roman 
mabiyyetini artbran bir ıebadet. 
Filhakika derhal dllfiinüyorsunuı: 

- Kazayı yapan acaba yap-

bktan aonra ya
nına birka, kiti de 
alarak geri mi 

ıeldi? diyorsunuz. --
* Dahası var: 

Otobllı kon-
trolörlerinden Cev

det ve Besim 
Beyler zabıtaya 
müracaat edi
yorlar: 

-IHidise ge
ceai yol üzerin· 
de batı unlı bir 
adam gördük, 
ka.t~yı aorduk, 
ehem miyetsizdir 

1 
cevabını verip geç.ti, diyorlar. 

Derhal dUtünüyorıunuz: 

- Acaba bu rast g linen a
dam kazayı yapan pndır? 
diyorsunuz ft a.,~rf~IW 

:ıan albnda bulunan 
Beyi tanıyıp 

tanıyamıyacak- " 
larını araıtara
yorsunuzt 

Tahkikat 
Safhaları 
Şimdi mua

delenin esas
larını anlattık
tan ıonra ka
rilerimiı.in me
raklannı imkin 
( Devamı 11 inci 

• 
M.ıa,,.atına mira .. 

sayfada ) c••t uil•nH•111ti•. 

Yeni Bir Güzellik Kıra- jlstanbulun Maliye Teşkilatı Faaliyette 
liçesl Seçildi . -~ - ---

Lübnan Kızları Dün Yüksek Tahsil Gör-

Üni:versiteye Ait Rivayetler Eksilmedi 
-

Kadroda Değişiklik Ola-
cağı iddiaları Berdevam! 

Maat Meselesine Gelince: Zaruri Ya 
Musa Diyenler Eksik Değil ! 

Maarif Vekil 
Vekili Refik Beyin: 

- Üniversite 
etrafında ıöyle

aen nazariyeler- • 
den hiçbirine iti- ' 
mat cdilmcme.i 
lizımgelditi hak- , 
kında yapbğı be-

yanata rağmen 

bu rivayetlerin 

arkası dlln de 
kesilmedi. Hamdi Saat B. Ziga Nrıri Pa,11 izzetti• Şatltın B. 

İleriye sürülen baılıca iddialar mek için gelişigiiıel bir misal 
bazı kıymetli müderriılerin kadro zikredelim. İfte akliye Ye aıabiye 
harici kaldıklan ve bu itibarla doktorJarmdan izzettin Şadi Beyin 
kadrolarda değiıiklik yapılması bir miilihazası: 
icap ettiği ve bu icabın da dil- - " Tıp F akülteai Profesör-
şünüldUğU şeklindedir. Ayni za- lerinden Hamdi Suat Beyle, Ziya 
manda kadroya yeniden alınan . Nuri Paşa yliksek bir ldiltUr sa• 
elemanlar üzerinde de mütalaalar bibi olduklan halde kadro harici 
dermeyan edilmektedir. Bu mü- kalmışlardır. Akliye ~·• asabiye 
talaalar nelerdir ? profesörlüğiine intihap edilen 

Bu hususta bir fikir verebil- ( Devamı 9 uncu nyfada , 

Amerika Mektebi ite Rum 
L-isesi Bize Geçti 

Şehrin Muhtelif Mıntakalarında Yeni 
Yeni Mektepler Açılıyor 

Maarif Vekiletl ilk Tedrisat Umum Müdüriyeti memlekette lılçbir tale
benin mcktepıht kalmamaaı için Maarif müdüriyetlerinl kat'I emirler ver-
miştir. Fakat talebe de rittikçe çotalmaktadır. 

Geçen aene latanbulda fıkmekteplere (11) bin talebe müracaat etml4tl. 
Bu Hne bu miktann (16) bini bulacaj'ı tahmin edilmektedir. 

Binaenaleyh ta'hıil çatında olup ta mekteplere müracaat tden hiçbir 
talebenin geri çhr:ilmemeıi için Maarif mQdüri1eti bu aene yeni olarak 7-8 
llkmektep açacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere Gedikpatadaki Amerikan mektebi ile Gala· 
tadaki Rum liıeai Maarif idarHI tarafından kiralanmııtır. FatihteZencirU 
kuyu civarında da bir mektep blnuı tedarik edUmııw. Fatih n Balatta da 
birkaç bina aranmaktadır. Fatihte IS el İlkmektep yanındaki medrese 
maarife devredllditindcn burada da bir mektep açılacakbr. 

u .. ve ortamektepler• selind, bu ıene müracaat edecek talebe mık
tanaın (4) bla kadar olacatı zannedilmektedir. 

ihtiyacı kartılamak için icabında Kasımpatada da bir ortamektep açı• 
lacakbr. 

Tü~k Hanımlarına müşSOMemurTayinEdildi r Tarak!/.. \ 
~nnell~ - ~~~~~~~~~~~=~~ 

~Q.~~ 

- - . Açıkt• Kalan Varidat, muamele Ve muhafaza 
SonPoıta VaııtaııleSelAm.. memurlarının isimleri 

ı 
f 

Mcbıt11NI H.,.,.;,.ı_ 

{ y ..... iaoi ..,.._) 

. 
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Bir Kısım Kendi Arzularile TekaütEdildi 
lstanbulun yeni maliye tcşki

IAtı faaliyetine devam etmektedir. 
Dlln de Üskfidar ve Bcyoilu 
mıntakalannın memur kadroıu 
tamamlanarak teblii edilmiıtir. 
Ayrıca Hukuk, Ticaret• ve Mülkiye 
mektebi mezunu olup ta yeni 
kadroda vazife almak için mOra
caat edenlerden 50 kitinin tayin
leri yapılmıştır. Bunlar yanndan 
itibaren tayin edildikleri ıubelcrin 
baımemur ve muavinliklerinde 
çalıımalarına başlıyacaklardır. 
Öğrendiğimize göre, açıkta kal
dıklannı yazdıj'ımız 450 memur 
araıında tekallde sevkedilenler 
mUhim bir yekta tutmaktadır. 
Bunların çoju daha evveldea 
•ll'acaatta ltulunmutlar •• keacll 

iıteklerile tekaYllt cdilmiılerdir. 

* Yeni tqkilit faaliyete ıeçmif 
olmakla beraber, maliye tubeleri
nin memur kadrolan tamamlan
mış deiildir. Tayinler on g1ln 
zarfında peyderpey ikmal edilecek
tir. Etki kadroda bulunup ta 
yeni tqkilitta da vazife alan 
bir kııım memurlann nıaaılannda 
ufak tefek değişiklikler yapıl
mııbr. 

Üsküdar T ahali Kalemi 
OıkUdar mıntakuı T ahıil Ka· 

lemi ıu ıuretle teıkil edil mittir: 
Üaklldar MalmlldUrlüiti tahıi

lit memuru Saim, Kadık6y tah
C 0.vuu 1 iacl aayfada ) 

- Nafile yere arkamdan geJmeyınız, ben aanıın 

erkeklerden hoılanmam .• 
- Öyle iıa ıaçlanmı sanya boyabp gel~yim küçllk banıml-

Tıplu ıit:in gibU 
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I[ Güniln Tarihi ] 

Bizden Mal Almak 
İsteyorlar 

(Halkın Sesi]' 

Demiryolu 
Siyaseti 

Kayseri-Ulukışla hattı birbirine 
bağlanmıştır. Bu husuıta .halkı
mız diyor ki: 

nya!! Bey (Ayasofya Çatladıka.pı 13) 
Kuadenlzle Akdeniz araamdaki 

•enit mesafenin timendiferle katedU
meıl imkinı arbk hasıl olmuıtur. 

Yeni bat ikbaadi ve aakeri yaziye
timizi bir kat daha kuvvetlendirmiftir. 

/ Jıf 

Salih Bey (Beyoğlu Ayaspa a 182) 
Vaktile 9imendifer siyuetimize 

itiraz edenler oldu. Şoaa yapalım de
diler, gelecek nesillerin iatifade ede
cekleri yollann rnnsrafJannı bugünkü 
barbiumumi neılinin :ıaif omuzlarına 
yükletmenin doğru olmadığını aöy
liyenler oldu. Bence bütün bunlar 
aakat mütalaalardı. Şimdiye kadar 
iç Anadolunun binbir mabaulünden 
istifade edemiyorduk. Şimdi bunlar 
demiryollan nntuile memleketin 
dört kö4eıine çıkarılacak beyne11J!ilel 
•Paı.arlara gönderileceklerdir. 

. 
Şekir Be~ (Sirkeci Demirkapı 72) 
Kayseri demiryolu Ulukıılaya 

bağlanmak •uretile iç Anadolu Ak
denize yeni bir mahraç daha bulmut 
ve Avrupa pazarlarına biraz daha 
yaklatmışhr. Bugünkü ikhaat kaide
lerine göre beynelmilel piyaaalara 
mallarım ilk arzedenler partiyi vur
muş sayılırlar. 

Bu demiryolu bu imkanı vere
cektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Çengelköyde tütüncü pkir 
Efendi, dükkanında gaz ocağını 
yakarken muhtelif yerlerinden ya
llara k hastahaneye kaldırılmışbr. 

lf Cibalide Ardaşın kundura 
fabrikasından yangın çıkmışsa da 
derhal söndürülmüştür. 

lf Haydar isminde biri Bey
kozda çömlekçi Ali Efendiyi ya
raladığından yakalanmıştır. 

>f Çengelköyde Mustafanın 

bindiği tek araba, Bünyamini 
isminde bir çocuğa çarparak ya· 
ralam ştır. 

lf Kadıköyde bakkal Osma
nın çırağı Salihaddin çekmece
den 40 lira çalarken yakalanmıştır. 

lf Kuledibinde aucu Hidayet, 
müşteri yüzünden sucu Mevlüdü 
başından yaralamışbr. 

Hapiste Yatacak 
Şird:eti Hayriye vapurlanndan 

bir takım elbise ile daha bir sü
rii eşya çalmaktan maznun Ha
san isminde birisi dün Birinci Ce
za mahkemesinde bir sene hapse 
nıahküm olmuş cezası kanuni se
bepler dalayısile 2 ay 10 güne 
indirilmiştir. 

L 

Tacirler Müşterek Bir Teşeb
büs Yapmıya Karar Verdiler 

Ankaraya Bir Heyet Gönderilecek 
Dün etraflı tafsilat vererek yazmıştık: Kazez 

ismindeki ticaret mnessesesi, elindeki takas ruhsa· 
tiyesinin muamelesini yapmıyan İitanbul ticaret 
odasını ve ticaret odasına emir vermiyen ikhsat 
Vekaletini protesto etmişti. 

Bu sabah yeniden öğrendik ki ihracat ve itha
lat ticaretile uğraşan ticarethanelerden birçokları, 
takas usulünün kaldırılması yüzünden hayJi zarar
lara uğradıklannı iddia ederek bu hususta teşeb
büste bulunmıya karar vermişlerdir. Bu tacirler 
1ktısat Vekaletine müşterek bir müracaat yapacak
lar, icap ederse Ankaraya bir de heyet gönde
receklerdir. 

F.,akat bize ayrıca verilen bir habere ıöre, takas 
usulünün ilgasından sonra husule gelen vaziyeti 
halletmek için hazırlanmakta olan talimatname 
tebliğ edildikten sonra Ticaret Odasında bir komis· 
yon teşkil olunacaktır. Bu komisyou, takas usulü· 
nün kaldınldığı tarihten evvel bu usule mllstenit 
olarak yapılan ticari mukaveleleri ve bunlara ait 
muameleleri gözden geçirecek, belki de Avrupa 
tacirlerile mukavelesi olan ban tacirlere, memlekete 
mal ithal etmeleri hususunda müsaade verecektir. 
Fakat bu müsaadenin verilmesi için bu gibi tacir
lerin ellerindeki mukavelelerin talimatnameye uygun 
olması lazımdır. 

Yeni Mezarlık 
Belediye Asri Mezarlığın 

Tahsisatını Azalttı 
Oktruva resminin kaldınlma

sından dolayı belediye bütçesinde 
mühim bir açıklık hasıl olmuştur. 
Onun için belediye, bütçenin muh
telif fasıllarındaki masrafları kıs· 
mıya karar vermiştir. Bu arada 
Şişlide yapılacak olan yeni me· 
zarlık için ayrılan tahsisatın da 
(30) bin lirasını kesmiştir. Maama
fih mezarlıklar müdürlüğü bu ye
rin toprak tesviyesi planlarını ha
zırlatmaktadır. Bu saha ( 265 ) 
dönümdür. Dönümü için (85) lira 
kıymet biçilmişti. Vekiller heye· 
tinin bir ~arariJe bu gibi yer~er 
pazarlık usulile sablacağı ıçın 

Defterdarlık Maliye Vekaletinin 
fikrini sormuştu. Cevap gelir gel
mez hemen bedeli olan (21) bin 
lira verilerek toprak tesviyesine 
başlanacaktır. Asıl mezarlık gele
cek sene yapılabilecektir. 

Ziraatçilerimiz 
Tetkik Seyjlhati Yapmak 

için Mısıra Gidecekler 
Ziraat müderrisleri ve hoca~ 

lnrile ziraat mensuplan ve lstan
bul çiftçilerinden bazıları sonba
harda Mısır' da bir tetkik seya
hati yapmıya karar vermişlerdir. 
Bunun için şimdiden alakadarlar 
ile temasa geçmişler ve elyevm 
şehrimizde bulunan Mısır'ın çiftçi 
meb 'usların dan Abdullah Beyle 
de görütmüşlerdir. Bu temaslar 
müsbet netice v< rdiği takdirde 
ziraatçılanmız bu ay sonunda 
İskenderiyeye h. r .ket edecekler
dir. Bu seyahatin 1 ir ay kıdar 
sürmesi muhtemeldir. 

Cümhuriget 
Madalya 
Ve Pulları 

Maarif Vekaleti Cümhuriyetin 
onuncu yıldönümünde tavzi edil
mek üzere 200 bin tane madalya 
yaptırmıya karar vermişti. Bu haf
ta içerisinde darphanede dökü
müne başlanılacak olan bu ma· 
dalyalann bir tarafında Gazi Ha%
retlerinin kabartma resimleri bu
lunmaktadır. Madalyanın diğer 
tarafında da şu cümleler yazılı
dır: 

" Türkiye Ciimhuriyeti 1923-
1933 " 

Madalyalar Teşrinievvelin 15 
ine kadar t:.zırlanm1ş bulunacak
tır. 

Ciimhuriyetin yıldönümü mü
nasebetile satışa çıkanlması ta· 
karriir eden posta pullannın şek
li de Darphane Müdürlüğünce tes
pit edilmiş ve posta müdürlüğü 
vasıtasile dün Ankaraya gönde· 
rilmiştir. Bu nümuneler orada tet
kik edilecek, muvafık göriilürse 
basılması için derhal emir verile
cektir. 

Tabanca 
• 
inhisarı · 

Hükumet tabanca getirtme 
ve satmayı inhisara almıştı. İnhi
san alan şirketle uyuşulamadığı 
için bükiımet tabanca ithalini 
menetmişti. Bu yüzden son 
zamanlarda tabanca fiatleri çok 
yükselmiş, aynı zamanda kaçak-
çılık ta başlamışbr. Hükümet 
bu kaçakçılığın :Önüne geçmek 
için tabanca inhisarını da barut 
irıhisarına vermek tasavvurunda· 
dır. Bunun için yeni bir: şekil 
düşünülmekte ve esaslan hazır
lanmaktadır. 

Bir Mesele 
• 

Fabrikacılar Vaziyetlerin-
den Şikayet Ediyorlar 

iktisat Vekaleti, sanayiciler v:e 
Cumhuriyet Merkez Bankası ara
sında bir mesele çıkmıştır ve 
şudur: 

Fabrikacılar yeni kontenjan 
kararnamesinden evvel Avrupa-
dan aldıklan mallann bedellerini 
altı ay veya bir sene sonra ödü
yorlardı. Bu ödeme işi de şu ıe
kilde cereyan ediyordu: 

Alınan mal için fabrikalara 
muayyen müddetli bonolar veri
liyor, sonra bu bonolar müdde
tin hitamında memleketimizde bu
lunan her hangi bir bankaya ge
liyor ve fabrikacılar tarafından 
ödeniyordu. Halbuki yeni karar
name mucibince fabrikacılar ha
riçten gümrüğe getirdikleri mal
ları çekebilmek için bedelini derhal 
Cumhuriyet Merkez Bankasına 
yatırmak mecburiyetindedirler. 
Fabrikacılara göre bu vaziyet 
kendilerini ötedenberi alıştıklan 
krediden mahrum ebnektedir. 
Bundan dolayı İkhsat Vekaletine 
müteaddit telgraflar çekmişler ve 
meselenin başka bir hal şekline 
bağlanmasını istemişlerdir. Bu
nun üzerine Cümhuriyet merkez 
bankası umum müdürü SaJahattin 
Bey bu meseleyi esaslı şekilde 
tetkik etmeye başlamıştı;. Fakat 
bir hal şekli bulunabilecek mi, 
yoksa bulunamıyacak mı henüz 
belli değildir. 

Diğer taraftan İktıaat Veka
leti, yeni kararnameden evvel 
Vekalete rönderilmiş olan iptidai 
maddelerin gllmrük resminden 
muafiyet faturalarını top yeldin 
sanayicilere iade etmiş ve yeni 
kararnamenin hükihlılerine göre 
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muamele yapılmasını sanayi mü
dürlüklerine bildirmiıtir. 

Franaa ve İtalyadan baı.ı tiı:aret 
müeaaeaeleri ihracat Ofisine müraca
at ederek Türkiyeden yumurta, fm· 
dık, arpa, palamut, tütün, sebze 
konaerveleri, kereate, kimyevi mad
deler, pamuk, ot, aaman almak iste
diklerini bildirmitlerdir. Ofis bu 
müracaatları ihracat tacirlerine bil
direcektir. 

inhisar idaresinde Bir Kur• 
inhisarlar Umum MUdür)üğü bir 

kurs açmıttır. Bu kursta memleketin 
muhtelif yerlerinden gelen (35) ve 
buradan da ilave edilen 15 memura 
idarenin muhtelif ıubelerindeki itleri 
kavramak için dersler verilecektir. 
Kurs dün açılmıştır. Bir müddet de
vam ettikten sonra kapanacaktır. 

Fransız Mekteplerinin 
Vaziyeti 

Şehrimizdeki Fransız mektepleri
nin müdürleri talebe azlığı karşısında 
vaziyatlerini tetkik için bir toplantı 
yapmışlar ve neticed~ Fransaya bb 
heyet göndermiye karar vermişlerdir. 
Bu heyet Pariae giderek Fransız 
mekteplerinin oradaki merkezile te
mas edecek, verilecek kararı buraya 
bildirecektir. 
ltalyan GUreşçilerl Geliyor 

ltaJyanın en maruf güreşçilerin· 
den mürekkep 8 kitilik bir ftalyan 
aporcu kafilesi bu ayın 16 sındn Bul
garya vapurile Varnadan şehrimize 

gelecektir. Buraya gelecek ol:ın ftal
yan pefçileri arasında beynelmilel 
rürct münbakalarında büyük mu
nffakiyetler kazanmıt güreş şampi
yonlan bulunmaktadır. 

Beraet Ettller 
Bir müddet evvel Büyükada 

sanatoryomunda kaçak ıarap bu
lundurdukları iddiasile, sanator· 
yomun müdürü doktor Feyzi Şe
rafeddin ve idare müdürü Hüse· 
yin Beyler hakkında açılan dava 
9 uncu İhtisas mahkemesinde ne
ticelenmiş, suçlulann beraetlerine 
karar verilmiştir. 

Buğday Piyasası 
Dün Anadoludan lstanbula 22 va

gon ve 1048 çuval buğday ıelmiş ve 
yeni mallann okkası beş kuruf on 
paradan sablmıştır. 

Tahlisiye istasyonlara 
İktısat Vekaleti Deniz ve Hava 

Müateıarı Sadullah, Tahliaiye umum 
Müdürü Necmeddin Beyler dün Kil
yosa giderek Kilyoı ve civarandaki 
tahliaiye İatasyonlannı teftiş ctmit
lerdir. 

Etref Tevkif Edildi 
Birkaç :gün evvel yağ kapanında 

hiç yüı.üoden Mahmut iaminde bir 
manavı öldüren katil Eşref 6 cı müa
tantiklikçe tevkif e:lilmiıtir. Tahki
kat mevkuf olarak devam edecektir. 

Sigaralar 
Ucuzlamalı 

lnhi1arlar fdareat ıiıara flatlerini 
ucuzlatmak için tetkikat yapmakta 
idi. İdare bu huauıtaki tetklkatinı 
ikmal ederek alakadar makamlara 
bir rapor vumiıtir. Bu raporda aiı•· 
ra fiatlannda eaash tenıilit yapıl
ması teklif olunmaktadır. 

Son Postanın Resimli Hika .. qesi: Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Hasan Bey - Pazar ola dip
lomatbaşılar.. Böyle baş baıa 
vermit ne konuıuyorsunuz ? .• 

baıet Paşa - Balkanlarda 
bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz 
Haaan Bey .• 

-----------------------

... Senin anlıyacağın Boğaz
lar meselesi için aramızda birleşe
ceği% r 

. . • Böylece be, deTlet 
güle oynaya kardeı fibi yqa
yacağız .. 

TÜf:U<İve 
RUSYA 
vu NANiSTA'N 
0ul.G.ARiS TAN 

ROMA"""'"'tA 

Hasan B. - Paşam eminim ki 
eğer olursa bu bepbirliğin parıltıaı 
dGnyanın 16zleriai kamatbracaktırl 
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Fakir Mahallelerin 
Muhtaç 
Çacukları ------=----11!"9·-

İstanbul Himayeietfal Cemiye-
Süt ti 1932 senesine 

Ç ... d k. ait faaliyetini 
agın a ı .. t 1 ,., gos eren rapor a-

rocuklarımız k" .. k .. - rı uçu ve gu-
ı~ı bir broşür halinde neşretti. 
.. İstanbul gibi nüfusu çok, fa

kırı bol, himaye ve yardıma muh
~~ çocuğu sayısız. olan bir yerde 
~ınıayeietf al Cemiyetinin de zen
itn ve faal olması lazım gelir. 

Halbuki bu rapordan, öğreni
Yoruz ki bu cemiyetin bir senelik 
llnıum varidatı 14 bin liradır. 

Bu on d6rt bin liranın fayda
lı şekilde ve maksada hizmet 
edecek surette sarfedilen kısmı da 
~t damlasına hasredilenidir. 
1• ine bu rapora göre 932 sene
İ·ınde süt damlasımn masrafı 5000 
!_radır. Bu para ile 63 çocuğa 
Dltrn Viole tedavisi yapılmış, her 
ay 2700 - 2500 çocuğa sUt veril
rt_ıiştir. Vasati hesapla ayda ve
tılen süt miktan 1000 şeker mik
tarı 150 kilodur. 

Süt damlasının faaliyyeti süt 
~~ şeker dağıtmaktan çocuklara 
~ltra Viole tedavisi yapmaktan 
•baret değildir. Burada hergün 
Yüzlerce anne; çocuklarını ne su
retle beslemeleri, ne tarzda bü
Yütmeleri lazım geldiği hak
kın da ameli dersler verilmek
te, muayeneleri yapılmakta, an
btlere muhtelif usuller öğretil-
~ektedir. Burası, lstnnbul sem
tındeki fakir halkın en kuvvetli 
Y~rdım müessesesi olmuştur. Ve 
bbutün bu işler için sarfedilen para 
eş bin liradır. 

Dt:mek ki Belediye her sene 
tnuhtelif cemiyetlere yardım ol
ınak üzere verdiği 120 bin lirayı 
Yalnız bu işe hasretse, İstanbulun 
tört köşesinde 20 kadar üt dam-
ası açmak ve bütün fakir ve 

hasta çocukların imdadına kot
rnak mümkündür. 

* 
,_ Filvaki Belediye bu sahada 
8eledigenln tamamen atıl de· 

B k ğildir. Biri Edir-
a ım k d b" · B E 

1 
• ne apı a, m e-

,_ v erı şiktaşta ve üçün-
tüsü Üsküdarda olmak üzere üç 
~akımevi açmıştır. Bunlardan bil-
.assa Edirnel<apıdaki BakımE;,Vi, 
tıdden mükemmeldir. Her türlü 
\r~sıtalara maliktir ve çalışan 
kınısesiz kadınların çocuklarını 
Yetiştiren bir müessese halinde 
Ça'ışmaktadır. 

fakat bu müessese o semt 
için biraz lüks addedilebilir. Bu 
llıüessesede fenni ve sıhhi şerait 
~Çinde en zengin aile çocukların-
an daha iyi bakılan çocuklar, 
akşamlan evlerine döndükleri 
laman tamamen başka, sefil ve 
•ıhhate münafi yerlerde yaşıyor:ar. Bakımevleri faaliyetlerini ev
kte kadar uzatmak, ve aileleri de 
lı endi terbiye ve bakım sistemi 
akkında tenvir ve irşat etmek 

lnecburiyetindedir. Halbuki bu
RG1 nkn teşkildtm buna müsait 
0 Up olmadığı şüphelidir. 

• 
Bakım evine çocuklarını bıra
Yemelc kan ailelerin bu

Beğtı1nmlgen gün sokaklar~a 
ç k oynayacak çaga 

l oça lar gelenlerine geçen-

esimli Makale 

Meşhur İngiliz filozofu Herbert 
Spenser der ki: Her inaan, vücuduna, 
dimağına, itlerine, ailesine naaıl b -
kacağını, tabiatin l>nüne serdiği kuv-
vetlerden ne ıuretle istifade edeceti· -
ni bilmek gerektir. Aksi takdirde o 
insana insan nazarile bakılamaL 

SON POSTA 

Hepimiz hayatta muvaffak olmak 
a:r. zamanda çok it yapmak, kudretli 
ve mCfhur olmak i11teriı. Fakat lngi• 

liz filozofunun bilinmesi lüzumundan 
bahsettiği bu şeylerden kaçını bili
yoruz. 

Yaşamak Sanatı 

_,, 
l;..lttutt ,/fi',.. 

Bilmeden, öğrenmeden yaşamak, 

vücudun, dimağın, iıimiz:in ve ailemi· 

zin bizden beklediğini yapmadan mu-

vaff ak olmak iıtemek, muhali 

mekten batka bir 4ey değildir, 

ille-

SON . TELGRAF HAB~7lLERİ 
•• tı ..... k 

Satn 1 yo 
z ereı N t·cele 

•• 
m Uzere 

Ankara, 4 (Hususi) Hükfımetin, istanbul 
Rıhtım Şirketini satın almıya karar verdiği, bu hu
susta şirket ile hükiımet arasında ilk görüşmelerin 
yapıldığı öğrenilmektedir. · 

paranın miktarı mukavelenamede yazılıdır. Bu mik
tar her senede bir milyon liradan fazla verilmek 
şartile 60 senede ödenecektir. 

Gümrük idaresinin Rıhtım ~irketinden tazminat 
olarak istemekte olduğu altı milyon lira meselesi
nin de bu arada tetkik edileceği haber verilmek
tedir. 

Maamafih hükumet şirketin mukavelede yazılı 
tesisatı vücuda getirmemiş ve birçok şeraiti ifa 
ctmemit olduğunu nazan dikkate almış ve şirketin 
mukavele ahkimmın tamamile tatbikini istemiyo 
hakkı olmadığını ileri sürmüştür. 

Şirket Nafia Vekaletine müracaat ederek tari· 
fenin arttırılmasını istemiş, fakat hükümet bu talebi 
tetkik etmeden evvel Rıhtım şirketinin hükumetçe 
alınması mutasavver olduğunu bildirerek şirketle 
bu noktadan temasa geçmiştir. 

Bunun üzerine Rıhtım Şirketi bu talebinde ısrar 
etmemif!ir. Hükumet şirketin sabo alınmasının 
ıekli ve verilecek paranın mikdan hakkında bir 
teklif hazırlıyarak M. Kano'şa tevdi etmiş, M. Ka-

noş ta bu tklifi şirketin Paristeki merkezine gönder-
Bu müzakerenin idaresine hUkümet namına 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey, tirket namına 
da Müdür M. Kanos memur edilmişlerdir. 

miştir .Şimdiki halde Paristen gelecek cevaba intizar 
edilmektedir. Hükumet şirketi kat'i surette almıy 
karar vermiştir. Müzakerelerin pek uzamıyacağı 
tahmin edilmektedir. Şirket alındıktan sonra nhbm, Şirket sermayesinin yüzde altmışı Osmanlı ban

kasının yüzde kırkı Fransız ve İngili bankalarımndır. 
Şirketin satın alınması için verilmesi icap eden 

Dok ve antrepo işleri liman işleri ile tevhit 
edilecektir. 

~------.......-- --- -
Alman Gazeteleri 
Türkiye Ticareti 

Alman gazeteleri İktısat Ve
kili Celal Beyin Avrupa seyaha· 
tinden• bahsederlerken Türkiye 
ticareti hakkında tetkik yazılan 
yazmaktadırlar. 

Berliner T agıblat gazetesinde 
"Türkiye ticaret siyasetinin yeni 
devri,, başlığı altında çıkan bir ya 
zıda Türk ticaratinin seneden sene
ye inkişaf ettiği, halen Türkiyede 
iktısadi vaziyetin " çok iyi ve 
mükemmel ,, olduğu ifade edil
mektedir. 

olan bu çocuklara et ve helva 
lüks ve lüzumsuz görünmüş. 

Edirnekapı semtinde yaşayan 
işçi ailelerin çecuklarına da ba
kım evlerinin faz.la intimamı lüks 
görünebilir. 

Maamafih biz bu müessesele
rin faaliyetlerinden memnunuz. 
Yalnız bunların yanında masrafı 
az, hizmeti çok birer süt damlası 
tesisini temenni ediyoruz. 

Bakım evlerine şefkat ve iti-

Bir Şikayet 
Çuvallar n içindeki Fın

dıklar Fena Çıkmış 
Ankara 4 (Hususi) - Alman

yada meyva üzerine mühim mua-
meleler yapan Kösler müessesesi 
Berlin Tilrk ticaret odası vasıta
sile lkbsat vekaletine mühim bir 
şikayette bulunmuştur. 

Şikayet ıudur ve tahkikat 
başlamıştır: 

Köster müessesesi yirmi beş 
çuvallık bir parti fındık almıştır. 

Bu fındıklar Gireson Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından usulll 
dairesinde mühürlendiği halde 
nfimunelerine mutabık çıkmaml§· 
lardır.~lktısat Vekileti bu şiakyeti 
ehemmiyetle tahkik etmektedir. 
Şikayet doğru ve haklı çıkarsa 
milsebbipleri hakkında kanuni 
muamele yapılacakbr. 

nasını bez.leden Muhiddin Beyin 
bu ihtiyacı tatmin için de lizım 
gelen teşebbüslerde bulunacağını 
nmit ediyoruz. 

Yunan Meclisinde 
Kıyametler Koptu 

Atina, 4 (Hususi) - Meb 'u
san meclisinde çok gürültülil bir 

hadise çıktı. Sebep, Başvekil M. 
Çaldarisin mecliste muhalif meb'

usların sorgulanna karşı cevap 
vermiyerek sükut etmesidir. 

Muhaliflerin bu sorgulan M. 
Venizelosa yapılmıı olan suikast 

hadisesine dairdi. M. Çaldaris 
cevap vermeyince muhalif meb'u -

lar söz alarak hUkfımetin, parla
mento usulüne muhalif hareket 

ettiğini bağıra bağıra söylediler, 
bu yüzden mUth İf gUrültüler ol-

du. Muhalifler meclis içtimalarına 
iştirak etmemek niyetindedirler • 

Baıvekil Paıa 
Baıvekil Paşanın bugl\n Y alo

vadan ıebrimize gelmeleri bek
lenmektedir. 

J 

b~rd bir bayram münasebetile 
~r h~yır müessesesi, yemek ver- r 
h ek ıstemiş. Koyunlar kesilmiş, 

' elvalar pişirilmiş, peynir ve kar
t~z alınmış, muntazam ve temiz 

ır sofr kurulmuş. 

iSTER iNAN 
---------------~-----------------------. 

/STER iNANMA/ 

Yüz kadar çocuk sofraya 
~turmuş. fakat yemeğin sonun· 
k a Çocukların ekmek, peynır 
\1 arpuzla iktifa ettikleri, koyun 
./

1 
h:ıvaya itibar etmedikleri gö-

u muş. 

Mideleri sıcak yemeğe alış
tnanı ış duğu ve hergün ekmek 
Peynirle yaşamağı itiyat edinmit 

istanbul limanının ıslahı için hazırlanan bir raporda 
verilen malumata göre lstanbula gelen vapurlardan 
fener re mi, tonil&topatenta, bulaşık resmi, amandıra 
demir, müruriye, tayfa tezkeresi ve şehadetname rüsu
mu, kılavuz ücreti, işgaliye ve köprü müruriyesi, pala· 
marrıhhm ve yolcu resimleri, ardiye, rıhtım ve antrepo 
htımaliyeleri, tahmil ve tahliye ücretleri isimleri altın
da birçok resim ve ücret alınmaktadır. 

Meseli, limanımıza gelen 5000 tonluk bir vapur, 
yalnız: şamandıraya bağladığı takdirde 505 lira, Galata 
nhbmına yana ırsa 607 lira, Haydarpaşa rıhbmma ya· 
naşırıa 643 lira veriyormuş. Bu ücretler Pir~de 152, 
Selıinikte 152, Varnada 155 Triyeste'de 103 lir 
imiş. 

Bu rakamlara naıaran, ecnebi seyyah vapurlarının 
lstnnbul limanına uğramak istiyeceklerine, arbk 

iSTER iNAN /STER iNANMA/ 
L--------------~------------------·------------------------~.J 

Eylw 4 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

Cümhuriyet Bay
ramında 

Devletler Arasındaki fh. 
tilafh Meseleler Anka

rada Halledilecek 
. S.ofya, 4 (Hususi) - Climhu

nyetin onuncu yıldönUmll mera· 
siminde Romen Hariciye Nazın 
M. Titulesko Ankarayı ziyaret 
edecek ve Rus Hariciye Komi
seri ile Ankarada karşılaşacakbr. 

Bu telikide Rus ve Romen 
ricali arasında iki memleketi 
alakadar eden ihtilaflı meselerin 
halli için temaslar yapılacakbr. 

Türk ricali ihtilafların halli için 
tavassutta bulunacaklardır. 

Romen Hariciye Naz'in An
knrada boğazlar meselesi ve Bal· 
kan misakı etrafında da müzake
relerde bulunacakbr. Bu mevzular 
Yugoslavyayı §iddetle alaka
dar ettiği için Yugoslavya Hariciye 
Nazın M. Eftiç Romanyaya gide
cek ve M. Titulesko ile birlikte 
Ankarayı ziyaret edecektir. 

Yine Ankara ziyaretind Ro· 
men-Bulgar milnasebab mevzu
bahs olacak ve bu meselede 
Türk ricalinin tavassutu ile halle
dilecektir. 

9000 Liraya Ki
ralanan 7000 
LiralıK Ev 

Belediye, Heyeti fenniye MU
dürlUğü için Fuat Paş tllrbesl 
civarında Şehir Meclisi azasından 
Refika Hulusi Behçet Hanımın 

evini (3) seneliği (9) bin liraya 
kiralanmıştır. 

Öğrendiğimize göre, bu bina
nın heyeti fenniye için dar ol· 
duğu anlaşılmıştır. Daimi encü
men yapılan kira mukavelesinin 
feshine karar vermiştir. 

Yapılan tetkikatta bu evin 
bedelinin esasen (7) bin lira kıy
metinde olduğu anlaşılmışbr. 

Mukavelenin feshine diğer 
tarafta rıza göstermiştir. 

Vapurculuk 
Hususi Şirket Vakit Ge

cikmeden Kurulmalı 
Bu ayın birinden itibaren 

Devlet Vapurculuk lnııisarının 
faaliyete geçtiği, buna mukabil 
hususi vapurlahn kanun mucibine 
sefer yapamamak vaziyetinde 
bulunduğu malQmdur. 

hususi vapurların sefer yapa· 
bilmeleri için vapurculann bir 
şirket halinde birlqmeleri lizım
dır. Bu şirket benilz teşekkül 
edemediği için husmi vapur
lardaki işçilere grup grup yol 
verilmektedir. Dün yetmiş kadar 
vapur işçisi açıkta kalmışbr. 

M. Venizelos 
Birkaç gün sonra Yalovaya 

gelecek olan M. Venizelos Y alo
vadn ve şehrimizde bir buçuk ay 
kadar kalacaktır. 

M. Zarhi Geldi 
Rus sinema mütehassıslarından 

1'4. Zarhi hazırlamakta olduğu 
"istiklal harbi ve inkılap,, filmi
nin senaryosunu bitirmiştir. 

Bu senaryo tetkik edildikten 
sonra filmin çevrilmesine başla
nacaktır. M. Zarhi dün şehrimize 
gelm~tir. 



Ziraat 

Bugünün 
Çiftçisi 

T opralda atrqan '" reçimini == bekliyen "geri devir n 
· · · yllrekcejezini &zen iki 

kara dert vardı: 
'\' ağnıunuluk, nrimsizlik. 
Kainat sahibini yükseklerde 

unarak dat ve tepelere yağmur 
duw için çıkanlar ildidn kula· 
jma da bol bol ,nbre yapması 
için fwldamaktan geri kalmalDlf· 
lardır. On dokuzdan qağı am· 
lamı topraklan btltiln verim ka
biliyetlerini geçen bulutun 16tfu.. 
na, gezen 8Jdız8n hazım cihazın
daki kedretine terketmiılerdi. 

iptidai zeriyabn nebisi topra
ğın lmneti11i arttırmak için fU 
iiç kaideyi farz lalmııb: Gübre
lendirmek, dinlendirmek, ekim 
nevini değiftirmek. 

Fakat mon ....-da çiftçinin be>· 
Dİ1aİ yoran teY artık toprağın ta
pom değil, elindeki · mah.wtba 
MYkolanacağa pazardır. 

Çiftçi tabiatile iptidai mekte
bin, iptidai tahsilin girmediği 
elektriksiz hatti kiremitsiz bir 
k6y6n yalnız toprağım kumuım 
bilen basit ada:nlığından çık

mıfbr. 
Çiftçinin yanı başında trak

tör, öbür tarafta bizzat yolunu 
çevirdiği koca bir dere vardır. 
Bugünün çiftçisi piyasaları tanı

mak, dünyadan malumat almak 
mecburiyetindedir. 

Yetiştirdiğinin en çok kısmını 
binnef s kemiren 18 inci a..cıır çift
çisi ortadan kalkıp ta mahsulün 
ekseri kısmım satmıya mecbur 
olan bir çiftçi ortaya çıkınca iş 
değişmiıtir. Fenni f&l'tlarla ve iyi 
bakımlarla yetiştirilen temiz ve 

olgun mahsul bpkı konforlu apar
bmanlar gibi eskilerini gözden 
dilfllnnlşttir. Yirminci U1rda çiftçi 
aırbm ağaca değil, büyiik ailolara 
ve muntazam kooperatiflere da
yallllfbr. 

Yirminci uarda çiftçi köy ah
calanm, kasaba ahcılannı, tehir 
~hcalanm değil dünya ahcılanm 
tammıftır. Yirminci asırda ·çiftçi 
dünya pazarını, dünya ihtiyacım 
bilen ve tartan bir insan ol-
muftur. 

Ekim ifindeki inkıli p ekiciyi 
&yle gelişi gtizel, istediğini ekip 
biçmek değil, istendiği ve lhu-
mu olam ekip biçmeyi lmir kıl
mışbr. Bu asırda arbk herkes 
beğendiği iti değil kendinden 
istenen işi yapacaktır. - C. B. 

Balıkesir' de 
iergi Kapandı, . Kurtuluı 
~ayramı Hazırhğı Yapılıyor 

Balıkesir ( Hmusi > - Yerli 
mallar sergisi pek büylik rajbete 
mazhar olmuftur. Serginin puar 
günü kapamnuı mukarrer iken 
bu rajbet yizünden temdidine 
lüzum glbillmüı ve müddet sah 
güDli akşamına kadar uzatılmlfbr. 

6 eylftl ıelırimizin dllfman 
lstilisından kurtuld'!ğu gflne tesa
diif et.nelrtedir. Kurtuluı gft
nilnün parlak bir surette tes'idi 
için hazırhklar yapılmak\adır. 
Halkevi de ayrıca o giin için ml
•amereler tertip etmektedir. 

Malatyad:ı Bir Kaçakçı 
Yakalandı 

Malatya ( Hususi ) - Tüccar 
pazanndaki İki kapılı handa 
misafireten oturan Antepli Abdül
kadirin vaziyeti şüpheli görülmiiş 
ve odasında yapılan araşbrmada 
kaçak olarak 240 kasket, 23 
caket, 7 yelek yakalanmış •e 
kendisi ihtisas mahkeme1ince 
tevkif edilmiştir. · 

• 
HABERLERi 

Havza Kaplıcaları 
Aişi' den Ve Kaı-lsbat'tan Daha Üstün 

Şifa Hassalarına Maliktir 
'" · ' " (Husu

ai) - Havza aa
aahile 82 kilo-
metre mesafede 
ve deniz ytilin
den (650) metro 
y li keklikle dir. 
Gidif gelif YUI• 

talan bol ve 
acm "yazhk,,bir 
au ıehridır. 

Yaz ayların
da Sa1891111-HaY
za aruında bu
ıud tenenllı ti
renleri itler; 
%50 temillth-
dır. T abiatm lüç 
bir lutfunu esirgemediği bu va
tan köıeainde sağlam hava, temiz 
au, çelikli kaplıcalar, yefil koru
lar müstesna bir dekor içinde 
birlefir; ve cidden emsalsiz bir 
nıanzara arzeder. 

BiJhaua kaphçalarının, bü-
yük kimyaker ve doktor raporla
rile müeyyet bulunan şifalı hassa
ları, suyun havi olduğu "radyo 
aktivite,, miktarı, sıcak maden ıu
lannda nadir tesadüf edilen bir 

Bartın Yolunda 
Feci Bir Ot~büa Kazası 

Oldu 
Bartın, (Hususi)- Zafranbolu yo

lunda bir otobüs kazası olmuştur. 

Şoför Nuri'nin idare ettiği otobiia 
·yanhı bir manewa neticesinde 

fOSenİD kenanndm elik bir bayı
ra yuvarlan11Ufbr. Otob&ste bulu-

lunan yolculardan on bir kiti 
yaralanmıştır. Bunlardan dördli
nUn)'ara.sı ağırdır. 

Yarasa •iar olanlar: Sinema
cı Hayri, Barbn icra memuru 
Hilmi Beylerle Satranbolu •besi 
Naciye H. ve yolculardan Şabri 
efendidir. 

Akhisar Belediye Reiıllli 
Akhiur, (Hu1U81) - Mlnhal 

bulunan belediye reialiğine lıreli 
zade lsmail Bahri ve Musa zade 
Rıza Beylerden birinin intihabı 

dtlf6ntllmektedir. 

HllNatla Wr ,,,.,,nN 
kıymet ifade eder. 

Alınan mutalutaıı raporJanu 
göre, banyp Ye içme auretile ba 
sudan istifade edebilecek hasta
lar ıunlardır: 

Nevrastenikler, dimağ ve be
den yorgunluklara paterenler; 
romatizmalılar, siyatik ve muhte
lif alimı asabiye, karaciğer, böb
rek ve kadın hastalıkları. 

Havzaya koltuk · değneklerile 
ve hususi arabalarla gelen bu 

Antalya'da 
Gençlik 
Hareketleri 

Aat•lg• ıelıir 1Hı11tlou 

Antalya (Husu•i) - Hallı fır
kası ve belediye reisi H61111l Bey 
meJD!eketin ihtiyacını Ye gençlik
te muıiki istidadmm inldpfuu 

kabil butalar 10-
lS ;onlik bir au 
tedavisinden 10Dra 
sapasağlam d6a
mtlflerdir. Hana 

gllDOa ihtiyaçlarına 
en UJIB bir elin· 
lenme yeridir. Ko
ıalmile, t.v.ile, 
suyu ile bir nq'e 
ve m.hat kayna

ğıdır. Fazla olarak, 
Havza belecfi .. 
yut ziyaretçilerin 
her t1r11 iatek-
lerile 7akm -
dan altkaclaıclır. 

Otel, pansiyon gibi i8tirahat ev
luinin; dl, yumurta, tereyajı, 
meyva aibi gıda maddelerinin 
temizliğine ucuzluğuna azami dik
kat ve itina gistermektedir. 

Eğer tirin Havzayı birkaç aa
brla tanıtmak kabil olsaydı, onu 
Anadolunun vazi' bir Karls-
badı olarak tavsif etmekle ikti
fa edilirdi. Halbuki o Vifiden de 
Karlsbattan da daha tifab ve 
daha üstündür. 

İzmit Belediyesi 
Bir Şirketten 31 Bin Lira 
Oktruv'a Resmi istiyor 

İzmit (Hususi) - lzmirde ve 
diğer 1Qaballerdeki Turan yağ ve 
ıabun fabrikalannı ifleten l.teren 
eut Ovenia Piyoclati tirketi 
oktruva resmi ilp edilmeden 
enel tehrimize getirdiği mallan 
15272 lira 52 kurut tutan ra
mini vermeden ithal etmiştir. 

Belediye keyfiyeti haber ahmf 
ve o zamandanberi yaptığı tah-
kikat neticelenmİftİr. Şirketlerin 
Bu oktruva reami bir misli ceza-
8İle beraber 30545 lira dört kurut 
olarak istenmektedir. Şirket bu 
parayı vermene mahkemeye mtl
racaat edilecektir. 

düşünerek 18 kişilik bir bando 
muzika teşkil etmittir. Gençler 
miikemmel ve hararetli bir çabf
ma ile derslerini ikmal etmifler 
ve faaliyete batlam•P.rc:hr. Birde 
iaceau takım• tetkil eclilmit bu
lunmaktadır. 

Memlekette Zafer Bayramı lnbbalan 

30 ağustos zafer ve tayyare bayrama memleke
tin her tarafında bilyilk tezahuratla kutlulannuşbr. 
Bu meyanda Muş, BabaesJd, lzmit, Gebze, Eskişe
hir, Balıkesir, İzmir, Çorlu, Akhisar, Dnzce, Akte
birde uazzam teza~ürat yapdmııtar. Resimlerimi& 

1 

1 - Bahkeairde kolordu kumandanım nutuk .ayler
ken, 2 - Alqehirde geçit resmi seyredilirken, 3 • 
lzmirde vali ve hllkômet erkim resmigeçidi seyre
derken, 4 - Eakitehirde tayyarelere isim konulur ve 

kolordu kumanc:t.um nutu~ ıöJ'lerken pltermektecl& 

T arilıl Fılcra 

Tarihte 
icraat 
Gariplikleri 

l.tanbul Belediyeai ltir mOcldet ev
Hl .. bria mahallelerini muhtelif rak .. 
Jerj boyamayı dlfhdi.. Acaba ltu 
auretle İstanbul ,Oaellqecek miydi?. 
Yoka penbeli, morlu, unla, kırmızda 
alelacaip bir feY mi olacaktı?. 

Bunu ben keatiremiyonm.. Ne 
olda?. Karu _SJkbmı?. Vazmı •eçildi? 
Bllmlyorum.. Fakat fUDU chipadüm ld. 
lnı koca, bu ihtiyar, ba kannakUlflk 
.. hlr hiç bir zitmaa; ne boyamalı, 
ae ele •We•mekle rlzelleteMlir .. 
~Belediye •• ba,le bir ça

,.,.. b .. 'ft11'11J'OI'?. l.w.Wu Wlealer, 
ona 1ald11 1'Ul'Ula .. ,... tabama 
halop ae mal .W.p.u ..ıa,. tlefil· 
micllrler? .. 

* Torlauncu Alamet pap, Glrctl 
M ... et paıemn ,m.. aadrazam 
ptlılllrkea ona fa prtlua 1cüul 
ettlrmlflerdl : 

Girit muelealnhı halli, donaama~ 
ll1ll ıallhı Ye menc:lp Ye muaıH• 
mal 7etlftirmek.. Baa •abbll Tor
•un da ..-f pacllplata lld teJ 
'8temlfti: 

Pata .. ...ıt miri ,, yi her 
ldmcle Wuna ..ı.e.tp tamil 
edecek, reJ Ye tlabiriae kimse 
lcanfmayacak ve Gln:lalD te•ci
lab ilga olunacaktı •• 

DBrdiincü Mehmetle beraber valide 
Turhan Sultan bu Bç teklifi kabul 
etmlfler ve ayn ayn da hattıhüma
yunlar Yermiılerdi. 

Merasimden •oma cMrdilncö Meh
met, huzurda Torlaancu Al.met pata-
ya ilk ibtan yaptı: 

- Baka pqa, dedi.. Hu vuir 
muul olmaz.. Sakın, eter tak.irin 
zuhur edene, batın keaerimJ .. 

Müverrih Naima, tarihinin bu bah
mnda diyor ki : 

.. Gafil Torhuncu, bir aürü ve:ıir ve 
vüzeranın altından çıkamadığı bu itf 
ubteainden geleceğini ıannetti.. Bu 
qı. y6k8 urbDa ~ Filvaki 
hazinenin ıaliJnnda Ye malnflann 

temininde muvaffak olduaay da, iyanın 
ve yaldu doatluuun habrlanm kınp 
lltimaalarını reddedince .. akibet bu 
yolda kellesin verdi.,. 

Torhuncv " mühril terifi " ahr 
almaz derhal flkkı e-nel clefterdarbk· 
larcla, tezkerel ...ue.de, relaülklttap
hldarda bazı değip'1dllder yaptı. 

Ve divan bocalarma aJn ayn: 
- Enel1d fibi hueket istemem. 

Benim habr için ~ bif itim yoktur. 
Hemea kanun berinde laareket edin 
ve beı,tülmall mlmv edecek masla
hatlara dikkat edia, decli.. 

Torlauncu Ahmet P ... birkaç .an 
sonra çok garip bir leJ yapb. Ve 
bunu kendince en biJ6k icraat aaydı 

Bir •abah, Atmeydanındaa •eçea 
halk, ceUit taflan iizeriae urla tıbaat 
·n boyunları kopm .. bet alb adam 
girdiler .. Hiç kimae bva•n taaum
yorclu. Çlak6 t.qlan meydanda 
yoktu. 

Bu boynu koparılaDlaruı üzuiade 
ipek kell&l'lı donlar we .amlelder, 
11rmalı uçkurlar vucb.. Herkea b-
lann birkaç devlet acluu oldutuau 
zannediyordu.. ŞeW. eneli büylk 
bir korkuyla ....W.. Huba kimia 
boyaa kopanlcbtnu b0.U1or, ortacla 
bin tiirlG dedikodular tlolataJordu.. 

Atmeydanımn önil malafer Allala 
kalabahklaşmlfb. Celllt taılanma 
6aGncle nlSbetçi olmadıfı lpn herku 
boyau vurulanlara ba~yor, vücudü
niln herhan~ -bir Jeriodea taı •11l1J8 
çahpyordu. 

O,.leya, bunlar mutlaka tru 
kubbe Yemi•• iflllMlan kifilerdı •• 

FaJs,at bu ... teinin zihafaaın
du Wrkafa .ta Ol'acla bulunUJorlanh. 
içlerinden biri kafasız cuetlere yak
lqtı ve içlerinden lialettaylD birinia 
tabanını kaldırdı baktı.. Ort41ıt&.ta 
derhal derin bir hayret ayanmıftı.. 
Çünkl e.-etlerin hemen hepsi de lril
rekte ye zindanlarda yatma manktım
lardı.. T orhuncu Pap, u halk 
kıh~ korkar, sayn teyden kork
mul,. diye böyle garip ve gülünç 
bir icraata bat vurunca halk arann• 
da arif zarif nükteler nYl'Ulmıya 
baflamafb: 

- Bu ricutlan berbat aiadu 
mahk4mu zavalWara bu aırmab ke
narlı büyük adam elbind Jiydirilm .. 
aiae ae derler? •• 

- Halkı korkutmak! derler .. 

••• 
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• işsizlik ve Parasızlık Güzel Begaz Perdede_ N'!ler Oluyor? 

Y ld 1 B .. b. . o·· .. d .. Rusya StüdyolarındaBü-
ı iZ ar~ _ırı -~r_ı~~---uşur ll yük Filimler Çevriliyor 

Şimdi Herkes Biribirine Düşmandır Amerikalılar Kovboy Ve Haydutluk Fi-' 
!imlerini Artık Seyretmek lstemiyorla~ Holivut (Hususi) - Son za

manlarda Rusyadan ayrılıp buraya 
gelen pek meşhur bir Rus artisti, 
diyebilirim ki bütün kadın yıl· 
dızlan biribirine düşürdü. Rus 
artistinin ismi Breslavski'dir, ya-
kışıklı ve güzel bir erkek tipini 
bütün hususiyetlerile canlandır
maktadır. Kendisi Rusyada birçok 
filmler çevirmİ.f, evvelce sahnede 
de en mühim eserlerde baş rolleri 
temsil etmiş ve büyllk bir şöhret 
kazanmıştır. 

Breslavski buraya gelir gelmez 
bir mukavele İmzalamıya muvaf· 
fak oldu. Yakında ilk filmini 
çevirerek ve şüphesiz dolgun bir 
para alarak zengin olacaktar. Bu 
filim " Adliye Sarayı ,, ismını 
taşımaktadır. Mevzu itibarile he
yecanlı bir eser olduğu için se
yirciler tarafından tutulacağı ve 
filmi yapan kumpanyaya oldukça 
para getireceği şimdiden tahmin 
ediliyor. 

Bu filimde iki kadm yıldızın 
yan yana baş rolleri temsil et
meleri lazımgehnektedir ve bu 
yıldızlarm seçilmesi hakkı kum
panya tarafından Rus artistine 
verilmiştir. İşte bu yüıden kadın 
yıldızlar arasında gürültülü bir 
dedikodu çıkmışhr. 

Biliyorsunuz ki bugün Holivud'u 
dolduran yüzlerce meşhur kadın 
artistlerden birçoğu işsizdir ve 
hepsi de Breslavski tarafından yeni 
filim için kendisinin angaje edil-
mesini istemektedir. İşte bütün 
kadm yıldızlar Rus artisti tara
fından kendilerine teklif yapılma
ıını beklerken birdenbire çıkan 
bir şayia bunları fena halde kız
dırmıştır. Şayia ıudur: 

Rus artisti Breslanki bu yıl
dızları kimseye haber vermeden 
seçmiştir, öteki yıldızların artık 
ümide kapılmalarına lüzum kal
mamıştır. 

Bu şayia üzerine güzel yıldız
lar biribirine soruşturmıya başla
mışlardır: 

0 
- Acaba yeni filim için 

hangi yıldızlar seçildi? 
Bu sual cevapsız kalmaktadır. 

ÇUnkü bu şayıay1 çıkaranlar, Rus 
artistinin bu hususta son dakika
ya kadar hiç bir ifşaatta bulun
mıyacağım, bu sebeple isimleri 
merak edilen yıldızların meçhul 
kalacağım söylemektedirler. 

Fakat ~dikoducular boş du
rurmu? Derhal tayıayı dallandı· 
rarak Norma Şerer ile Anita Paj'ın 
yeni filimde rol almak üzere 
seçilmiş olduğu rivayetini ortaya 
attılar. Hatta daha ileri giderek 
Dediler ki: 

" - Norma Şerer tatil gün
lerini geçirmek için Avrupa seya
hatine çıkmadan evvel Breslavski 
ye köşkünde kimsenin haberi ol· 
madan hususi bir ziyafet verdi, 
Rus artistine bol bol iltifat etti 
ve bu sayede yeni filimde rol 
alnııya muvaffak oldu. ,, 

İşte bu rivayet üzerine öteki 
yıldızlar gerek Normaya, gerekse 
Rus artistine fena halde atıp tut
mıya başladılar. Bununla beraber 
bu şayıalarm yalan olması ihti
malleri de akla geldiği için yeni 
filmde rol almak ümidini henüz 
kaybetmiyen öteki yıldızlar ara
sında da mlithiş bir rekabet ve 
çekememezlik baş gösteri. 

Bresla vskiye ıelince; bu de-
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Bütün· dUnyanın tamdığı meşhur 
Rus ediplerinden Ostrofski'nin 
" fırtına ,, iımindeki büyük eseri· 
ain filme alınmasına karar veril· 
miştir. Bu filim Sovyet Rusya 
ıtntyolarında en güzel ve meıhur 
Rus yıldızlan tarafından çevrile• 
cektir. Filimde bat rolleri Tara
ıova ve Masalitinova iımindeki 
iki Rus yıldızı deruhte etmittir. 

Tarasova Sovyet Rusyamn 
kadın artistleri araıında gerek 
güzellik, gerekse san'at noktasın· 
dan büyiik bir töhret sahibidir. 
Hatta bundan bir müddet evvel 
Amerika sinema kumpanyaları 
yUkıek ücretler vererek T araso
vayı Holivuda getirtmek istemiş
ler, fakat muvaffak olamamışlar
dır. Bu güzel Rus kızı bilhassa 
ıes gllzelliği itibarile eşsiz bir 
dilberdir. 

ismi etra/ı.,.da gttni d~dikodular 

Sovyet Rusya stüdyolarında 
bu filimden baıka fU günlerde 
'' Birinci Peto ,, isminde bir 
film daha çevirecektir. " Birin
ci Petro,t meşhur Rus edibi 
Tolstoyun tarihi romanlanndan 
biridir. Bu filim bitirildikten son
ra T olstoyun diğer tarihi eserleri 
df' filime alınacakbr. 

)#. Maruf fAlman' ıanatkin 
Şveyg bir müddet evvel Berlinde 
ıebhar Fransız yıldızı Mari Bell 

dikodular ve ıayı~lar karşısında 
şunları söylemektedir: 

11 
- Adliye sarayı filmini 

yakında çevireceğim. Fakat emin
olunuzki beraber oynayacağım 
yıldızları henuz seçemedim. Aley
himde çıkarılan şayıalar tama
men uydurmadır Eğer mümkün 
~ls~ h.u artistleri Rusyadan ge
tırtırdım. Fakat buna imkin 
yoktur. Şunu da söyliyeyim ki Ho
livut yıldızları san'at noktasından 
çok geridir. Bunlar daha ziyade 
süse ve kıyafete ehemmiyet ve
riyorlar.,, 

Bu sözlerin, bütün yıldızları 

Diri Diri 
Gömülen 
Genç Kız! 

Sessiz filim zamanında birçok 
tarihi filimler çeviren Lilyan 
Giş'in tekrar sinema hayabna 
atıldığını geçenlerde haber 
vermiştik. Hayli uzun süren bir 
aynlıktan ıonra tekrar beyaz 
perdeye kavuşan Lil,an Git ilk 
filmini şu günlerde çevirmiye 
başlıyacaktır. Bu film "Diri diri 
gömülen genç kız,, ismini taşıya-
cak ve çok hazin şarkılan ilıtiva 
edecektir. Güzel Lilyan eakiden 
çevirdiği filmlerde daima bedbaht 
kadın rolü oynar ve seyircilerini 
hazan hüngür hüngür ağlatırdı. 
Yıldızın yeni filmi de seyircilere 
gözyaşı döktürücü acıklı bir 
dram olacaktır. Zaten girdiği 
kumpanya ile yaptığı mukavelede 
çevireceği filimlerde talisiz kadın 
rolü oynamasına dair madde 
vardır. LiJyan bu maddeye itiraz 
etmek istemiş, fakat kumpanya 
ısrar gösterince- bunu kabulet· 
mek vaziyetinde kalmlfbr. 

Rus artiıtine düşman yaptığını 
ıöylemiye hacet yoktur 1amnm. 

..... Plij Kıyafetleri 

Bu resimde cici yıldızlardan Karol Lombard'"ı yeni yapbrdığı 
plaj mantosuna bürünmüş bir halde görtiyorsunuz. Karol l..ombrad 
esasen Holivut yıldızları arasında güzel elbiaeler giymekle töbret 
bulmuıtur. Yıldızm yeni p)ij mantosu da çok beğenilmit, hatta 
arkadaşlanndan ba:ı:ılan kencliaini taklit 'derek bu ç.eşit mantolar 
yaptırmıflardır.. 

1 

- ile birlikte büyük bir filim çevir
miye baılamışb. Filim Fransızca 
sesli olarak çevrilmekte idi. 

Filmin mlihim kısımları ikmal 
edildiği bir lll'ada Alman sansörü 
bu filimde dahili ve harici ıiya
setlere dokunan taraflar bulmuş 
ve filmin çevrilmesini yasak et
miştir. Şimdi Almanyada bu gibi 

. şeylere itiraz etmek imkansız ve 
faydasız olduğundan gerek Şveyg, 
gerekse filmin çevrilmesine yar· 
dım eden mliesseıe büyük hir 
zarara uğramıtlardır. 

Fakat Fransız yıldızı Mari Bel 
kurnazca bir mukavele yaptığı 
için hiç zarar etmemiıtir. 

JI. Kıymetli rejisörlerden F riç 
Lang, mevzu itibarile harikulade 
denilecek tekilde yeni ve mükem· 
mel olan bir eseri filme almıy a 

başlamışbr. 

lf Amerikada Kovboy haya· 
bna ait olarak çevrilen filimler 
son zamanlarda rağbetten düş

müştür. Amerikalılar daha ziyade 
deniz maceralanndan hoşlanmıya 
başlamışlardır. Bu sebeple kum~ 
panyalar halk için bu tertipte 
filimi er çevirmektedirler. 

)f. Kaliforniya plijlannda gü
neş altında yanmak modası tari
he karıımışhr. Artık yıldızlar 
yanıp bakır rengine bürUnmek 
istemiyorlar. Bunun için bir çare 
de bulunmuştur. Şimdi Kalifor
niya plijlannda deniz eğlencele
rile vakit geçiren glizel yıldızlar 

sudan çıktıkları zaman ıeffaf 
gömlekler giyiyorlar ve kumların 
üstünde öyle oturuyorlar. 

Prensesin 

Eğlencesf 
Temin edildiğine g6re Berlin 

ıtudyolarında çevrilmekte olan 
"Prensesin eğlencesi" isimli filim 
ıenenin şaheserlerinden biri ola
cakbr. Bu filim hem Almanca, 
hem Frnsı:ıca olarak çevrilmekte 
ve F ransı.zca kopyaıinda baş ka
dın rolUnü Mari Bel oynamak
tadır. 

Harikalar 
Memleketi 

Geçenlerde yine bu sayfada 
0 Harikalar Memleketi ,, isminde 
yeni bir film çevrildiğini, bu 
filmde meşhur yıldızlardan bir
kaçının · rol aldığını haber veı
miştik. Son gelen malumata göre 
film bitirilmiş ve provası biıe ya
pılmıştır. Bu münasebetle filmde 
rol alan yıldızlardan hangisinin 

muyaffak ot uğuna dair bir an· 
ket açılmıı ve 1752 rey He Jou 
Bmnet birindliii kuaaunıtu. 
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Odada misafirler vardı. 
Bahis şimdiki çocukların akıl

larından, anlayışlarından açılmış
b. Bu sırada ihtiyar bir hanım
kendi kız çocuklarından birine 
aordu: 

- İğne neye yarar kızım? 
- Yaramazlık edince annele· 

rin çocuklara batırmasına yarar 
teyze!. 

Kadın başını salladı. Afacana 
döndü: 

- Bulaşık yıkamak ıçın ne 
Y"pmak lazımdır evladım? 

- Annem gibi bağırmak?. 
- Kime? 
- Babana .. Annem babama 

bağırmayınca, babam bir türlü 
bulaşık yıkayamaz da! .. 

••• , :&Uzibt • P EL 

- Aman kaçalım, yagmur geliyor, 
ııılanacağı z! 

r 

Mestanı görmüşsünüzdür, tem
bel hayv•mın biridir. Hele son 
günlerde büsbütün ahmaklaştı, 
fareler bile onu aldatmıya başla
dılar .. Hiçbir şeye dikkat etmi
yor, boyuna ötekinin, berikinin, 

sözlerine kanıp bizden dayak yi-
yor ... 

Ha, ben size bizim Tiptop 
isimli maymunumuzu göst~r • 

dim galiba .• Y aaa!.. 
Bizim bir may-

evden bir şeyler çalınır, bir şey
ler kınhrdı. 

atsak, ne 

fırladı. 
Tiptop el çırpıyor, alkışlıyor

du. Mestan da Alkışı duydukça 
boyuna ateşten kestaneler çıka
nyordu. 

Fakat maymun durur mu?. 
Çıkan keıtaneleri bir ıolukta 

aoyuyor, lezzetle yiyor, ahştırıp 

duruyordu. 
Bu sırada bir güriiltü oldu. 

Annem kapıdan 
hiddetle girdi. 
Etrafı ateı ve kUl 
içinde görünce 
Mestanla Tiptop 
yıldınm gibi 

bahçeye fırladılar, 
Mestan, zavallı 
mahzun mahzun 
bir köşeye çekil-

Afacanıa Cingöz yolda gidi
yorlardı. Bir sokak başında iki 
dilenci çocuk gördüler. 

Afacan durdu ve dikkatle 
baktı. 

Cingöz sordu: 
- Ne o?. Neye bakıyonun?. 
Afacan elini salladı: 
- Şu iki çocuğun yilzlerine 

bakıyorum. 

- Ne varki?. 
- Görmiyor musun? Yilzleri 

kir içinde? 
- E! Ne olmut sanki? 
- Amma birinin yUz.ü daha 

kirli!. 
CingiSz güldü: 
- Dikkat etmiyor musun? .. 

Onun yaşı ötekinden daha büyük .. 
El bet kiri de çok olacak! 

di. O canım kes- ~.,....,..~i!!ill!l!ili!i ___ l!!iiM_ 

tanelerden bir Mil'll!liiz~, 
tanecik olsun 
yiyemediği ıçın 
ağlamıya, pençe
lerinin yanık acı
larile kıvranmıya 

Mestan keslanel•rİ çıkarıgor maymun da atı,trrıp duruyorlardı başladı. 
oynarlar, hazan camı çerçeveyi Tiptop, mırmır uyuyan Mestana Halbuki Tiptop bir köşeye 
aşağı indirirlerdi Tiptopla Mestan yaklaştı: çekilmiş, dolu mide ile tatlı bir 
bir araya geldimi; muhakkak ki - Mestan kardeşçiğim, sen uykuya dalmıştı. 

=c dünyada bulunmaz bir mahliıksun. ... A-çıkgöz 
Hayret Eşine tesadüf edilmez mahir bir 

Afacan anncsile misafirliğe 
Afacanla babası bı·rgu··n Babı- kedisin. Fakat benim elimden hiç k d 1 Af gitti.. Şeker çı ar ı ar, acan, 

ali kitapçılarından birine girdiler. bir şey gelmez, kabiliyetsiz, tem- ev sahibinin getirdiği tabağa 
O sırada Afacan uzun masa üs- be), uyuz bir kimse varsa, 0 da yangözle b~karak uzandı.. Bir 
tünde duran kitaplardan birin eli- benim. Sen ° iri pençelerinle ld Av tb 

] ! N ı b 
tane a ı.. gzına a ... 

ıd S f ı k d ne er yapmazsın e o ursun, ana ne a ı. ay a arını açma iste i. Misafir oldukça ukali idi.. 
ve hayret ederek babasına döndü. şu ateşten bir kaç kestane çıka- Afacanan yUzüne bakarak: 

- Baba!. rıversenel. - A evladım, dedi.. Birisi 
- Ne var oğlum .. 
- Baksana, bu kitabın say-

faları hiç açılmamış, nasıl olmuşta 
kitabı açmadan yazmışlar?!. 

Mestamn koltukları kabar
mıştı. Derhal yerinden sıçradı. 

Küllere, ve ateşe bir pençe vu
runcn, nefis bir kestane dışan 

1 

aana şeker verirse ne denin? 
Afacan birdenbire cevap verdi: 
- Birkaç tane daha ver 

derim! 

- Balık yok mu 1 
- Henüz yok.. Bugün cuma gali-

ba.. Tatil giinleri olacak f 

' B 1 ÇAK Gelecek Haf ta BALIKLAR 
Afacanın babası hastalanmıştı.. Başı atetler içinde yanıyordu. MİKI MA VZ'ın Hani bilirsiaiz ya, Afacanın babası, geçenlerde eye bir kavanoz 

içinde üç dört tane kırmızı balık getirmifti •. 
İkide bir de karyoladan fırlayor : 

- Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum 1 diye başını sıkıyordu .. 

Bir sabah Afacan babasının yanına girdi.. Hasan Bey dalgındı .. 
Gözleri açık uyuyordu. Bir aralık uyandı, etrafına bakındı. Ve baş 
ucunda duran Afacanı, karısı zannederek can çekişir gibi mınldandı: 

- Aman çabuk, hararetimi kesmek için bir şey getirin bana f.. 

Dedi .. 
Afacan kota koşa dttan çıktı ve elinde bir bıçakla geldi : 

Al baba kea I 

Maceraları Başhyor 

Müthiş 
Afacana bir gü:ı sordum: 
- Türkiye nüfusu nekadardır 

Afacan? 
- On dört buçuk milyon .. 
- Peki, bu on dört buçuk 

milyonu nasıl bulursun?. 
Müthiş! ... 

:::::~=================-= - ::::..:=============-====::::-:-: :-::=:::= ======-= -- --
?! ... 

Afacan korka korka babası
nın yanına yaklaştı: 

- Baba, dedi. Sana bir ıey 
soracağım! 

- Sor oğlum ... 
- Meseli ben bir kabahat 

işlesem de... Senin dolabından 
iki elma alsam ..• 

- Eeeee? .. 
- Sen bana: 

.. Doğrusunu söyle dolaptan 
elmaları sen mi aldın?,, Desen ... 

- Eeeee?. 
-Sonra: "Yalan söylemek çok 

fena şeydir, haydi doğru s9.yle! ,, 
desen .. 

-Eeee peki, ne olmuş?. 
- Acaba izinsiz reçel almak 

DU daha büyük kabahat. 
Yoksa yalan aöylemek mi?. 
..... ıı. .. 

Afacanın dltl ağrıyordu.. Ne yapaın, 

ne )'•p•ın?. DUtündll, latıadı. Nihayet bir 
çare buldu.. Evdeki Hld çlftelerdeo birini 
elctı .. , ltlr,#ple dltlal• H Jlfteai• herH..-ıu 
b•ilach .. 

Elleri tit: lye ti rlye tdlıfı çekmek la· 
tedi. Fakat korkuyordu. Aman yarabbi! .• 
Ya bJr 9e7 olur1a. J• bir t•J oluraal •• 

Blrdeeblre ceaere&leacllJ ilk, Ski, iç-· 
Ve tetlil çekti.. 

Afacan bu balıklarla bir müddet meffUI oldu. oynadı, sularını 
karışbrdı, saatlerce seyretti. 

Bir sabah hanımteyze Afacanı bahçede gördü.. Afacan kuyunun 
başına geçmiş korkarak aşağıya bakıyordu. 

Hanımteyze tiz bir sesle bağlrdı : 
- Aman çekil, düşenin !.. Ne yapıyonun erada bakayım ? .. 
Afacan merakla annesine döndü : 
- Anne, bizim balıklar bu kuyunun auyile yqarlar mı ? .. 
- Yaşarlar ya !.. Niçin sordun 1 .. 
- Kavanozla beraber kuyuya attım da 1.. 

L------------------------------------------

. . . . . . . .. . . . 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Silah p.1Ua••9h .. Fakat dit fıli••••" 
Afaeaa iıtala hava1a YÇ••ft--.. 

Son Söz 
Afacan yolda giderken bir 

sürü listn bBfl pia, mahalle ço
cuklanna rast ıeldi. Çocuklar 
Afacana takıldılar. İçlerinden 
biri hızla kottu, Afacamn ayağı
na basarak geçti. Afacan kız.maşta: 

- Utanmıyor mısın? Ayağıma 
niçin bastın? Çocuk arsız arsız 
gülüyor, dilini çıkararak Afacanı 
kızdırıyordu: 

Afacan birdenbire: 
- Sümüklü böcek! diye ba

ğırdı. 

Çocuk kaşlannı çattı. 
- Ne dedin, ne dedin!. Ge

rı al bakayım o son söylediğin ., 
şeyı .. 

Afacan söylediği sözün birini 
geri aldı: 

Sümiikliil diye bağırdı •• 
kaçtı. 
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Gül Hanım: - Kurt ey, Bu Kılıcı Baban, 
Gibi Kullan! Diye Bağırdı 

Muhafızların biri Zaloğlunun 
anüne düşerek onu körünfin baş· 
ladığı yere götürdli. Zaloğlu gi
derken iki kardeşe bakh ve: 

- Efendileri dedi. Beni öl-
dürürseniz de arhk gam yememi 
zira Sinan sizi herhalde haklar. 

İki kardeş cevap vermediler. 
Za.loğlunun bindiği siyah at 

köprü) ü geçerek dış şehre vardı 
ve orada durdu. 

Ortaya çıkan bir münadi mü
barizlerini nasıl hareket edecek
lerin anlattı: 

- Davula fiç kere vunılacak, 

üçüncü darbe ile köprünün iki 
ucunda duran mübarizler hareket 
ederek köprünün ortasına doğru 
yürüyecekler ve ortasında karşı
la caklar, Ondan sonra ikisi de 
serbesttirler. istedikleri gibi iste
dikleri ilahla, mızrakla, kılıçla, 
kam ve hançerle dövüşebilirler. 
Mağlup olana acınrnıyacak. Şayet 
mağlup olan taraf, köprünün öbür 
ucuna da diri olarak getirilirse, 
tekrar uçuruma atılacaktır. 
Şeybülcebelin emri budur! 

Kurt ta, Zaloğlu da atlarını 
sürerek kôpriınün iki ucunda 
durdular. 

Doğ n: 
- Alhba emanet ol I karde

tim dedi. Keşki senin yerine ben 
ieçseydim 1 

Kurt cevap verdi: 
- Belki sıra sana da geliri 
Davul çalıyordu. Herkes sus-

tu Seyisler koşarak tlan mua· 
>ene etf!er. 

il.inci darbe ile Kurt kılıncrnı 
kın ı dan çekti. Bu Johnç haçlı
lar harbinde Ş(ba <iüştn baba· 
ıımın şanlı kılıcı idi. 

Gül H nım duramadı. Bağırdı: 
- Kurt Beyi bu kılıcı baban 

gibi kullan! 

Ortal ğı yine ölü bir sükfıt 
kapladı. Kurt önüne baktı. Köprü 
beyaz, uzun bir şerit gibi uzam· 
yor köprünün iki tarafındaki 

uçurum, karanlıklar içinde yüzü
} ordu. Soııra gök } üzüne baktı .. 
kamer kürresi, altından bir top 
gibi idi. Öne doğm eğilerek Du
banın boynunu okşadı. 

Davul üçüncü defa vurulduğu 
:ıaman köprünün iki tarafında 

duran iki atlı genç, iki şemşek 
gibi çaktılar. Herkes ayağa kalktt, 
Şeyhülcebel bile oturamadı. Bu 
yerine mıhlanmış gibi oturan 
bir tek kişi.. Gül ~· dı. Fakat o da 
üzerinde oturduğu şilteleri parça
lıyacak g ·b; didikliyordu. Atların 
nalları kıvılcımlar saçıyor ve nal 
eslerinden başka birşey duyulmı

yordu. 
Kurt ile Zaloğlu biribirlerine 

yaklaşmışlardı, bir lahza sonra 
karşıiaşt lar. Fakat durmadılar, 
Kurdun ab, Zaloğlunun ab ya
nından dış şebire doğru, Zaloğlu
da iç şehire doğru yürüdü. Fakat 
birden bile mızraklt.r kalkb ve 
indi. Kurdun mızrağı Zaloğlunun 
miğferi üzerine inmişti. Bu alın

dan şimdi bir sızı halinde knn 
akıyordu. 

Zalcglt nun atı köprüden çı
kıp kaçmak istedi. Fakat muha
f12.lar mani oldular. Zaloğlu ba
ğırdı: 

-Miğferimi deği ltirin 1 

Şeyhulcebel cevap verdi : ı 
- Olmaz l Yalnız yeni mız• 

raklar alınız! 
·Kavga bir lahza durdu. Davul

lar yeniden vuruldu. Atlar, köp
rünün ortasına koşuyordu. Çok 
geçmeden iki at yine karşılaştı. 
~eyirciler dikkat ettiler. Zaloğlu 
abnm eğerinden sökllliir gibi 
yere düştü. Çünkü Duban hasmı· 
na çarpmış ve bu müthiş sademe 
ile Za1oğlu da, ab da yuvarlan· 
mışlardı. Kapkara at, yerinden 
kalkmak için didişiyordu. 

Gül Hanımın yüreği hopladı, 
Çünkü Kurdun da atile birlikte 
hasmının üzerine yuvarlanması 
muhtemeldi. Fakat Duban düş
medi, kendini topladı ve bir 
lahzede duramadığı için düşen 
ahn üzerinden sıçradı ve koş
makta devam etti. 

Kara at yerinden kalkabilmiş 
ve dizginini kurtararak öbür 
tarafa doğru koşmıya bnşlamışb. 
Zaloğluda yerinden kalkarak 
koştu. 

On bin insan birden bağırdı: 
- Dur, durJ Kaçma! Korkak 

herif, kaçma! 
Tam bu aırada Kurt, abnı 

arka ayaklan üzerinde durdurarak 
çevirmiş bulunuyordu. Toplanan
lar yine bağırdılar: 

- Hamle eti Hamle etl 
Fakat Kurt durdu ve atından 

düşen bir adama hamle etmek 
istemediğini gösterdi. Sonra atının 
sırtından sıçrayarak yaya yürüdü. 
Duhan onun peşinden geliyordu. 

Kurt, mızrağını atarak kılıcını 
ele aldı. Ortalığı yine sükut kap
ladı. Kurdun kalkanını düşürdü
ğü anlaşılıyordu. İki hasım karşı 
karşıya gelerek kılıçlarını salladı
lar. Bir aralık Zaloğlunun bir 
darbesi, Kurdun zı'fhına isabet 

ı.. etti, Kurt da geriledi. Fakat dar
beler tevali etti, Kurt mütema· 
diyen gerilemekte ve miivazene
sını bulmıya çalışmakta idi. Niha• 
yet vaziyet birdenbire değişti. 

(Arkası var) 

Yeni Bir Güzellik 
Kıra/içesi Seçildi 

Beymt2 ( Hususi ) - Lübnan 
Reisicümhuru Şarl Bey Eddiyas'ın 
bizzat riyaseti altında yapılan 
Lübnan gfü:e1lik seçmesini Mad
mazel Hanriyet kazanmış ve Mis 
Lübnan Unvanını almıştır. Seçimi 
müteakip Mis Lübnanla görfiştüm 
Madmazel Hanriyetin söylediği 
şunlardır: 

- " Türk hanımlarının içtimai 
bayatta bize yapmakta olduklari 
rehberlik vazifesinin minnettan
yız. Bu münasebetle selam ve 
ibtiramlarımın ibliğını bilhassa 
rica ederim." 

1 : 
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lıtımbul - 18 Gramofon: Plfı.k Moskova - 7.20 Sabah konseri, 
ne ıı~ atı, 18.30 !i'r. ders ( ilerlemiş 10 20 kon er, 11.15 konser. 
olanlara moh us), 19 liıkmet Hıza H., 
19.45 Sevım H., 20,30 Münür "Nurettin 
B. ve arkada ları, 2 l.30 gramofon: 
I liik neşn~ atı, 22 Anadolu ajansı, bor
sa huberı, enat ayarı. 

Vnrşova - 1815 Solist konseri, 
19. •mu ofon, 21 Beyade opereti. 

Peşl - 1 ,U5 çıgnn orkc tra r, 
20,03 mu nhnbe, 21 ~arkı, 22.05 
k1ın Pr, 

Palermo - 21 Ilrı.ber ve gromo-
fon, il.O:> ş ıı gece, 23.15 gramofon 
ıle lıeserler 
• Münib - Hl.05 Yeni kitaplar, 20 
adlı eden nnkıJ, akşam kon erı. 

Viyana - :.!0.25 Malıebcth opera 
bina odan n klen. 

Prag - 2010 Briıııodan ııııkıl, 22 
koıı .. , 

Bükreı 20 20 8 rl..ı, 21 trio. 
Breslau - 20 r n er, 22 akşam 

halt ılerı. ~2 10 \ ıı f ı r ı r. 
I' - ---== TAKViM=: 

en. 
30 
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Yarşovn - 10.40 Taganni, 20.10 
plak, 21 tagannili kon8er, 22.15 kon
serin devamı, 2 dans musikisi S 

Peıte - 21 Gitar konseri, 21.85 
Berlinden nııklcn umumi A vrupnnın 
nakl deceği konser, 23 haberler sigan 
mmıiki11i.! 

Viyana - 20 50 Haftalık haber 
icmali (Mnnya Ayis tarafından), 21.25 
Fran ız Supc'nin eserlerinden ve Jo
zef '9 olz.-r'in idaresinde senfonik 
konser, 2:l 45 haberler, 23 plak. 

Milano • Torino • Floransa 

21 Haberler, plUk 21.85 Borlinden 
naklen umumi avrupa konseri, 28.0!5 
mü ahabe, dan! musikisi. 

Prag - :l0.30 A keri musiki, 21,80 
gençlere ırıahsus bir skeç, 22 "Teller 

arasında trajedi,, isimli Strnneky'nin 
piyesi, 23.20 ÇPk eserlerinden dana 
parçalan (aradk plaklar çalınacak). 

Roma - 21.SO " ' akuntala,, iıimli 
Alfaco' ıun operası. 

Bükret - 18 Plak. 18 konser, 
l 9.20 devamı, 20.25 plak, 21 teganni, 
21.25 radyo orkestrası, 28.20 devnmı. 

Brealau - 21.35 Umumi konser, 
24 haberler, 24.20 hafif ve dana mu
eıki i. 
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MELEK SİNEMA S 1 

yeni mevsime 
,eref ve şolırctilo mut n ıp buyuk bır fılmle başlı) or. 

TERSİ DÜNYA 
Mumcsaıllen 

BINBI OARAT • MEO LEMONNIEB 

'------------.. ------------.. (t910) ---

müşSOMemurTayinEdildi 
( Baflarafı 1 inci sayfada ) 

sil katibi Nuri, Fener tahsil me
murlarından Ali Hikmet beylerle 
Kadıköy tahsil memurlarından 
Münire H. katipliklere tayin edil
mişlerdir. Muavinlik ve başme
murluk henüz münhaldir. 

Açıkta Kalanlar •• 
Dün açıkta kalan tahsil me

murlannın isimlerini yazmışbk. Bu
glln de yeni kadroda vazife almı
yan varidat, muamele ve muha
faza memurlarile tahakkuk katip
lerinden bir kısmının isimlerini 
neşrediyoruz: 

Açıkta Kalan Varidat 
Memurları 

Yeni kadrod vazife almıyan 
varidat memurlan şunlardır: 

Asaf merkez mümeyyizi, Ab
bülkaclir merkez mümeyyizi, Suat 
Eminönü, Ziya Eminönü, Salih 
Fatih, Hafız· Mehmet Beşiktaş, 
Fahri Sanyer, Dursun Beyoğlu, 
Vahit Sarıyer, Yusuf Beyoğlu, 
Cemil Beyoğlu, Süleyman Bey· 
koz Beyler. 

Açıkta Kalan Mu~mele 
Memurları 

Yeni kadroda vazife almıyan 
muamele memurları şunlardır: 

Rüstem Eminönü, Ramiz Emi· 
nönü, Abdülkadir Beyoğlu, Salim 
Fatih, İbrahim Eminönü, Muhsin 
Eminönü, Abdülkerim Fatih, 
Ömer Lütfi Eminönü, Halit Üs
küdar, Hayri Eminönü Beyler. 

Açıkta Kalan Muhafaza 
Memurları 

Yeni kadroda vazife almıyan 
muhafaza .memurları şunlardır: 

Ali Sami Beyoğlu, Hasan Tah
sin Eminönü, Hilmi Fatih, Uıtfi 

Adil Eminönil, Muhittin Eminöoil, 
Hikmet Eminönü, Beyler. 

Açıkta Kalan Tahakkuk 
Katipleri 

Yeni kadrot!a açıkta kalan 
tahakkuk katipleri şunlardır: 

Ahmet Hamdi Galata, Sali· 
haddin Tophane, Fuat Aksaray, 
Talat Kocamustafapaşa, Mehmet 
Ali Y enicami, Ahmet Divanyolu, 
Mehmet Ali Eminönü, Kemal 
Eminönü, Osman Hocapaşa, Raşit 
Fener, fsmail Hakkı Beşiktaş, 
Bedri Şehzadebaşı Beylerle Tak
sim şubesinden Seniha ve Aksa
ray ıubesinden Samiye Hanımlar. 

Açıkta Kalan Tahakkuk 
Ve Tebliğ Memurları 

Yeni kadroda açıkta kalan 
tahakkuk tepliğ memurları şunlar
dır: 

Yakup Tarlabaşı, lbrahim 
Beyoğlu, Ramiz Feriköy, Yusuf 
Şehzadebaşı, Mehmet Ali Emin· 
önü, Bekir Sıtkı Şehzadebqı, Ali 
Faik Fatih, Memet Emin Eyüp, 
CemiJ Beşiktaş, Salim Beykoz, 
Naci Eminönü, Rıza Taki Kasım· 
paşa, Ziya Eminönü, Hasan Aıı 
Y enicami, Şakir Kasımpaşa, Ke
mal Üsküdar Beylerle Beyoğlu 
tllbesinden N zlı Hanım. 

Bunlardan başka defterdarW 
istihlak resmi memuru Şükrl 
Bey de açıkta kalanlar arasın 
dadır. 

Darphane Ve Damga 
Matbaası Müdürlüğü 
Yeni teşkilatta Damga mat· 

baası ile Darphane de bir
leştirilmiş ve Fuat Bey bu ida· 
reye müdür tayin edilmiştir. Bu 
kısım kadrolannda esaslı bir de
ğişiklik yapılmamıı, yalnız idare 
ve muhasebe kısmında 6 memur 
açıkta kalmıştır. 

Yine İki Kaçakçılık Vak'ası Oldu 

Gllmrük muhafaza tet1dllb dün 
iki mühim kaçakçı1.k Yak'a• meyda. 
na çıkarmıfhr. 

t - Tuzla karye.inde Danit Be
yin çiftlitinde yapılan bir arattırma .. 
da yüz otuz kilo eSl"ar bulunmut ve 
auçlu olmak üzere çiftlik katibi Muı
tafa, çiftlik kahyası Hasan ve kır 
bekçisi Yuıuf derhal yakalanmışltr. 

Arattırmıya devam edilmiş, bu 
aefer de Gemlikte Kürt Mehmet iı
minde birinin böcekhanesinde bin 
yedi yüz kilo esrar daha bulunmuş
tur. Burası bir esrar imalathanesi 
olduğundan birçok iletler de müsa
dere edilmiştir. 

Mustafa, Hasan, •e Kürt Mehmet 
eararlarla birlikte lhtiaas mahkeme· 
aioe aevkedllmiflerdir. Eararlar iki 
kamyonu doldurmuftur. Muhafaza 

tetkilih uyuıturucu madde kaçakçı· 
lıj"ım kBkünden aidermek yol~ndakl 
mücadelealne devam etmektedir. Ya-
kalanan enar miktan iki bin kiloya 
yalond1r. 

2 - Muhafaza memurlan Zonrul-
dakta Yunan bandıralı Marrarita va
purunda kaçak konyak, sahte konyak 
etiketleri, esan• olduğunu haber alır 
almaz vapurda arqbrma yap1111Jlardır. 
Araştırma neticesinde birçok kaçak 
eıya bulunmuf ve mamun olmak 
üzere ateşçi yakalanmrşbr. Diğer 
maznunlar da yakalanmak üzeredir. 

Hapiste Yatacak 
Üç buçuk kilo kaçak tütün 

götüriirken yakalanan Bursanm 
Karacabey kazasından Huan 
oğlu Mehmet 5 ay hapse 30 lira 
para cezasına mahküm olmUfbL 



ITTIBA.T ve TIBAllBi 
Her Juıkkı mah/uzdw. - lio•ıl dold• ? .. 

• Nası 1 y,..,,..1. "·· 

..... · . ôıt1a? .. 
~======~Ziya Sakir<==========================='=' 

Halk Coşgun Nümayişlerle: "Ya Girit, 
Ya Ölüm!" Diye Haykırıyorlardı 

AvoaturyaWar, Bosna - Her-- 1 nnda ~evcut b&t6n mallan nalr 
aek'i; YunanWar da Girit adaauu te tahvil ederek kualanaa yer-
ilhak ettiklerini ilin edi)'orlarda. leftirirken; diğer taraftaa da, ya• 

Meşrutiyetin ilk gününden bu- nn tekrar avdet edecek olan f~s 
pne kadar devam eden şenlik- için, ~l albndan Avus~'?'~ fabn· 
ler birdenbire durmuş.. Cemiye- blarile m6nasebata gınşıyorlar• 
tin zafer marşlanm çalan çalgdar dı ... Eğer bu meselede cemiyet 
Ye muzikaJar, bir anda susmuştu. buiretklr davranmıf olsaydı, 

Herkesin çehre8inden zehir akı- serput meaeleai daha o zaman 
JOr; biribirini takip eden bu fe- bal o~acak ve hiç ol.ıQa~ bütün 
IAketJer, nasıl derin bir uçuruma o mu11betlerden medeni bır fayda 
lloğru gidildiğini açıktan açığa bU1ul bulacakb. Fakat ?1aalesef, 
izah edlyordu. Bu vaziyet karp- gerek devlet ve gerek millet hak· 
anda berkesin kendini toplamua, kında hiç bir faydalı netice ver-
•akur ve metin bir tavurla daha miyen bu bopOJaj bAcliM9İ, bir-
blyük tebllkeler.16 korunulmaa çok . safdiılerin kesesinden. bir 
icap ederken, yeni bir ıımarıkbk hayli paranın ç kma11na; cemıy:te 
baflamıfb. Meşrutiyetin ilk giin- istinat eden bezirginlann da kul-
lerinde geyilen keçekülihlar, yine liyetJi miktarda para kazanması-
ortaya çıkmışb. O zaman bunla- In,ilt•,.• •/iri J;,. Laot.,. na sebep olmakla kalmışb. 
nn Ozerinde ( yaşasan Hürriyet ) feslere hücum ettiler. Yapılan * 
kelimeleri yazılı idi. Şimdi de, hesap, kuvvetli idi. Eğer başla- ittihat ve Terakki cemiyetin'n 
( Ya Girit, ya 610m ) cüml~si nndaki fesler, kaldınhp abbraa tarihinde çok mühim dir dönüm 
okunuyordu. ve kumaştan birer serpUf yapı- noktası olan bu hadisenin Ozerin-

Cemiyet kulüp ve menauplannm lırsa, Avusturya fabrikalan abl de biraz daha durmak lazımdır .•• 
tqvikile yine binlerce halk şurada kalacak. Amele iş bulamıyacak. Cemiyeti büyük bir hataya sev-
hurada toplanıyor; alh yeşilli bay- İhtilal çıkacak. Oruz iki milletten keden ve yakında bütün tafsili-
raklar, hararetli nutuklarla nüma- mürekkep olan Avusturya, bir tile yazacağımız ( 31 - Mart) hi-
Jiller yapıyorlardı. Fakat, dOıı de anda mahvolacak ve sonra... disesinin en kuvvetli amillerinden 
api ıekilde nlaaJ4 ,..,._ biittba Fealer yutılıp atılıyor; renp- birini teşkil eden cereyan, bugün-
.. ldltlelet, dDnlcd' ·gibi zafer ve renk kadife 'kumaşlardan gültlnç den itibaren başlamıştı: Cemiyet, 
neş' e naraları atarak: ve iptidai şekilde külahlar yapı- meşrutiyetin inkılibmı yaphğı 

- Yaşasın hürriyet... hyor; bunlarl geymiyenlerin alnına: zaman, Abdülllamidin siyui mes-
Diye bağırmıyorlar.. Bilikia; - Hamiyetsiz. letfni de beienmemif; Cermen 

ye'ıin ve asbrahan yerdijl bir Damgau yaplfbnlıyordu ... Ha· manzumei dilveliyesinden ve bil-
h..aretle: miyet sahasının ticari ldsımlann- bassa Almanlardan uzaklaşarak 

.-- Giridi vermeyiz.. 
Diye haykırıyorlardı .. Verme-

mek için kuvvet lazımdı. Halbuki: 
Her biri haldoDda esatiri menla
beler naklolunan hürnyet kahra
manlarının keçe ktHliblanndan 
başka, ortada hiç bir kuvvet p 
rünmiyordu. Gündüzleri, Sirkeci
nin k6bne otelleri altmdaki lot 
Ye kuytu gazinolann köşelerinde 

nargile çeken, akşamlan da Kanu
nu eaui ve Londra birahanelerinde 
kafaları tOtaUliyen kahramanlar; 
~eteler teşkil etmekten ve Giride 
giderek oradaki Yunan bayrağım 
ylrlıp dcniı.e abvermekten ·bahs
ediyorlardı. Hiç ıilphesiz ki bu 
kahraman efendiler, Giridin yo
lunu bilmiyorlardı. 

Ceaıiyete ..... up ıazete.lps, 
efkinumumiyeyi yabşbnnak için, 
bu iiç biiyük hidiseyi m&-.. 
elduğu kadar küçültmiye çalı11· 
Jorlar: t De~bak;m aeY)İab ,a. 
zünden, zaten buralar senelerce 
evvel manen elimizden titmifti. 
Bu günkü hadise, ancak madde
ten bir ilandan jbarettir.) Diye 
tesellikirane makaleler yanyor
lardı... B6yle elmaklaberaber, 
mütecaairlerden intikam almak 
için, (boykotaj) a karar •erilmifti. 
Bulgar, Avusturya, Yunan emteuı 
almDllJacak.. Bunlar, hakka irca 
edilinceye kadar ticari milnase
batta bulunulmıyacaktı.. ilk 
defa Selinikli tüccarlara ge
len bu ilham, Cemiyet 
tarafından derhal kabul ve tasvip 
edilmİf.. memleketin her yerinde 
tatbikabna girişilmişti. Ellerinde 
ldUıiyetli miktarda sablmaımt 
lltok kumaşlar bulunan bu tik
cadar, b\lyGk bir zeki ~ 
....... er. Ea enel UelanWd 

da derhal boy göstermekte yek- İngilizlere takarrüp etmek ve si-
ta olan Selinikli tüccarlar, bu yaset ileminde onlr.nn müzabe-
büyUk fıraata kamçıladıkça kam- retini temin eylemek istemişti. 
çahyor •• bir taraftan mağazala- ( Arlıaa .,., ) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla " 500,000,, adet 15 santilitrelik rakı tifeleri satın 

alıoacakbr. Taliplerin Şartname ve nümuneleri rörd6kten SODl'a 
pazarlığa iştirak etmek üzere o,o 7 ,5 teminatlannı himilen 2019/933 
Çarşamba gOnü saat 15 te Galatada Ahm, sabm komisyonuna 
mftracaatlan. ..4584,, 

Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı lstanbul Sabnalma komisyo
nundan: 

1 - Muhafaza memurları için aabn alınacak 2317 çift fotin ka.,. uıf1- mllnakasaya konulmaftur. 

2 - Mlimlcasa tartlatı kiğıtlaham tudikli llUl'etleri G&mr&lr 
.Mu...._. Umum K ............. ·l.tanbal Sabnalma Komisyonundan 
alınacalrbr. 

3 - Mlinakua 25191933 tarihine ...... ,... paartai gilnl aat 
OD d&fledir. 

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane veya imalathane 
sahibi Yeya vekili olduldanm ·isbat edecek vesikai makbuleyi ve 
biçilen bedelin % 7,5 r olan muvakbt •• ., •• elerini teklif mek-
tuplariyle birlikte Dıale ~ihıden enel komisyona vere . 

S - Ôrnek Satınalma komisyonandadlr. istekliler onda 
görebilirler, "4464,; 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Diyarıbekir rakı fabrikası taraçasında kqifnaaai auldbiaee 

Rliberoit, beton ve muzayik çini feqi ameliyab aleal m&nahu Ue 
ihale olunacakb. taliplerin münakasaya ittirak etmek lzere % 7,S 
teminatlarm hamilen 13-9-933 çarpmba gün6 uat IS te Galatacla 
Alım, sabm komisyonuna milracaatlan 11 4587 " 

Feyziati Liseleri MUdUrlUGUnden ~ 
1 - ilk, Orta ve Liae kısımlan mezuniyet ve sınıf imtilıanlarma 

2 Eylw cumarteai gllnii bqlanacakbr. 
Proıram mektepten &;renilebilir. 

2 - Denlere U Eylal Puartai aftDll Ntlaaacaktu. (6141) 

Oniversiteye Ait "Rivayetler Eksilmedi 
-~ -

Kadroda Değişiklik Ola-
• 
iddiaları Berdevamı 

-

w 

cagı 

( Ba.ttarafı 1 inci •Jfada ) 
Mazhar Osman Beye gelince, 
muhterem meslek~ çok iyi bir 
pratisyendir, fakat, Garptaki 
neşriyaboı göremedim; eaerleri 
daha ziyade tercüme ıeklindedir. 
Diğer taraftan sertifika ghteren 
bazı gençlerin muavin olarak 
alındığı g&riilftyor. Halbuki serti
flkalann kıymeti yoktur. 

- Neden? 
- Yoktur, çftnkii bunlar mu-

ayyen bir derse ait devam tasdik
nameleridir. Tez ve travaylara ge-
lince, bunlar asgari bir forma 
olmalı ve yalnız m6ellifin ismini 
taııyarak ilmin dar ve muayyen 
bir sahasında hususi bir noktai
natan m8dafaa etmelidir." 

Diğer Bir itiraz Noktası 
Yeni Omersite kadrolWICla 

Eczacı mektebine Tokaikoloji pro
fes6rft ve mektep mUd&rO tayin 
edilen Akif Bey hakkında bazı 
noktainazarlara tesadüf edilmek-
tedir. lstanbulda bulunan far
makoloilann bir kıamı Akif 
Beyin toksikoloji tec:lriaabnda fu
Ja muvaffak olabileceği zannm
dadır, bir kısmı ise aksi m&tala
ayı dermeyan etmektedir. 

Netice Nedir? 
Netice şu ki, birçok kimseler 

yeni Üniversite kadrosunda be
bemhal değişiklikler yapılmasını 
ileri sürmektedirler. Bu mümkün
müdilr? 

Kadro muvakkat olduğuna g6-
re pek ili mümkün 16rülmektedir. 

Mc.zhar Osman Bey Ne 
Diyor? 

Dün \nettin Şadi Beyin nok
tai nazanm telefonla Mazhar Os
man Beye 86yledik, f11 cevabı 
verdiler: 

- .. Ne slyliyeyim, kendi ken
dimi methedecek değilim ya, ce-

1 

ı 
1 
I 
f 

vahım bir kelime ile: "Jyi ,, dir.,, 

Zaruri Ya Musa 
Maq meselesine retince: Oni

versiteye alınan profesör muavin 
namzetlerinden buılarına 55, ba
zılarına 45 lira maq verilmekt · 
dir. (55) lira alanlar kıdemi olaı -
Jardır. Bir aralık edebiyat dok
toru Ali Nihat Beyin maaş azlı· 
ğından şikAyet ettipi yazmıştı~ 
Bazı gazetel~ Ali Nihat Bey 
bu yüzden istifa ede~eğini c. 
yazmışlardı. Nihat 8. bu hususf 
bir muharririmize ıunJan söyk
miştir: 

- "Üniversiteden istifa ede
ceğim hakkındaki haberleri tekzip 
edebilirsiniz. Gerçi Oniversitedeki 
maaşımın mıktan hariçteki ka
zancımdan azdu. Bütün lise kad
rolan kapandığından zaruri ya 
Mua deyip Ünivenitede kalma~ ı 
tercih ettim.,. 

Hamit Nafiz Bey 
Ayrılacak Mı? 

Maarif vekil vekili Refik Bey 
Dün Üniversiteye gelmiş bir müd
det meşgul olmuştur. 

Öğrendiğimize g6re, fen fakül
tesinde jeoloji muallimi olan Hamit 
Naf •Z Bey hariçte bir ecnebi 
müessesesinde ayda Oç yüz elli 
lira kazanmaktadır. Yeni vaziyet 
hariçte iş görmiye mliaait değildir. 
Hamit Beyin Üniversitedeki ma8f1 
hariç.teki kazancından az oldu-
ğundan Üniversite hocalığından 
ayrılmak istediği haber alınmışbr. 

Cemal Hüsnü Bey Geldi 
Bern aefirimb Cemal HOanil 

Bey dün lsviçreden lstanbula 
gelmiş ve Y alovaya gitmiftir. 
Ball gazeteler Cemal Hüınü Be-
yin Maarif Vekaletine getiril~ 
ceğini yazmıflaraa da bu habeı 
ıimdmk kaydı ihtiyatla telakki 
edilmelidir. Cemal Hu.nü Beyin 
tekrar lsviçreye d6nmeıi ihtimali 
daha kuvvetlidir. 

lstanbul Yüksek iktısat 
Ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul İfİ 1 Eyliıl 933 te baflıyacak ve 30 Ey
lül 933 akpmına kadar sürecektir. 

2 - Kayıt işi için pazartesi, peqembe günleri sabahları saat 
ondan akşamları saat 17 ye kadar Mektep Müdürlnğüne müracaat 
olunacaktır. 

3 - Mektebin "YObek lktısat ve Ticaret,, lounma: 
A - Bakaloryaya tAbi tam devreli lise mezunlarile bu dere

cede olduğu Maarif Vekiletince tasdikli ve bakaloryaya tibi ec
nebi ve akaUiyet liaelerinden tehadetnameli olanlar ve Ticaret 
Lisesi ile Galatasaray Lisesi Ticaret kısmı mezunlan .. Galatasaray,. 
Ticaret kısmı mezunlarınm hOkümetçe aosterilecek mali mleuese
lerde bir sene staj görmif olmaları şarttır. 

B - Mülga DariUfibaun F aldiltelerinden ve Ylbek mektep
lerden mezun ol,nlar ile Türk üniversitesi ve Y&bek mektepler
den naklen gelecek olanlar. Naklen aelecek olanlann evvelce gir
dikleri mekteplere her halde liae mezunu olarak kayıt edilmiş 
olmaları fartlır. 

4 - Mektebin, .. Ticaret l.iaeai,, k1S111ına: 

A - Bakaloryaya tibj Ortamektep mezunlarite Ankara, iz
mir, Adana, Trabzon, Samsun Ticaret mektepleri mezunlan alınacaktır •• 

B - Bu kısma gireceklerin yaılan on beşten aşağı v.e yirmi 
birden yukan olımyacaktar. 

S - Mektebin "Kilçiik Ticaret., Kısmına: 
ilk m~ktep mezunJarile Orta mekteplerin 1, 2, 3 iiJKü ·sınıfla

rından tasdikname ile gelecek olanlar. Bunlann yaflan da 13 den 
atağı 18 den yukan olmıyacaktır. 

6 - Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikalan Müdürlüğe 
hitaben yazılacak bir iatidaya bağlamaları icap eder. 

7 - Mektebin her üç. kısmı nehari ve muhtelit olup tedrisat 
öğleye kadardır. Ylksek İktisat ve Tıcare kısmı ile Tıcaret 
Liaeai talebesinden 6ç sene zarfında ted 'İS ücreti ve im iban 
hara namile d6rt lira yetmiş beş kurut alınır. 

1 - Mektep ıahadetname veya taıdiknamesi. 2 - Sağhk ve 
afi raporlan, 3 - Hükümetçe musaddak iyi hal varakası, 4 - Hü
viyet cllzdam, 5 - Oç adet fotoğraf, 6 - Mektep idares :ı Jen 
ah nacak matbu beyallllaiDedeJd aorpl&nn cevaplan yaalacakbr.' ..) 772 



Kara Cehennem .. -
• 

L Her Hakkı Mabluı.dnr 

Z. Ş. 4m---------- Tefrika No.12 •-"' 

Papas Fotiniyi Seviyordu 
~----~~~~--~~---~~~ 

Ona Dağ Çiçeklerinden, BöOürtlenlerden 
Hediyeler Getiriyordu 

Aradan, birkaç gece geçmişti. 
Ertesi gece, iki sevda'Zede karşı
lqır karşılaşmaz Doğan heyecan 
ile sordu: 

- Dün gece merak ettim. 
Efendin gelirken, gôzetledim. Bu 
adamın, Mısırçartısı aktarlar kih
yası fbrahim Efendi oldujuna 
eminmisin? .. 

F otini, bu suale karıı omuz
lannı kaldırdı ve cevap verdi: 

- Ne bileyim ben, Doj'an ... 
Bana böyle söylilyorlar. 

- Hayır.. Seni aldabyorlar. 
- O halde, bu adam kim 

olabilir? .. 
- Paditah ..• 
Fotini: 
- Aaaa ..• 
Diye bağırdı. Ve hayretinden 

donakaldı. 
Padişah.. O devirlerde, ismi 

bile kolay kolay ağızlara alınmı
yan bir mahliıktu... O, k~ndi a
yağına kadar gelsin.. Ondan aşk 
clilensin? .. Fotini buna, mümkün 
değil inanmak istemedi. Fakat 
J>otan 'ın kat'i sözleri karşısında 
kanaat getirdi. O zaman titremi
ye batladı: 

- Doğan!.. O halde, derhal 
biribirimizden uzaklqmalayız. Şa-
1et bu adam seninle seviftiğimizi 
haber alırsa!. O zaman .... 

Doğan, omuzlarını una ıaraa 
,Uldü: 

- Daha iyi olur ya, aevıi
lim... O zaman bu adamla kar-
11laşınm. Seni, onun elinden 
cebren alırım... Çnnkn, bana so
rarsan, bu vaziyette göriifttiğli
müzden biç memnun değilim. 
Ben, pervasız bir adamım. Haya
bmda gizli ıeylerden kat'iyen 
hoşlanmam... Ya, benim olmalı
aın, ya onun ... 

Fotini, artık Doğan'ı tanılJllf
tı. Onun, hiçbir kuvvetle fikrin· 
den dönmiyeceğini bildiği ıçm 
aüküt etmiş, neticeyi hadisata 
bırakmıştı. 

Yine bu, gece ziyaretlerinin 
birinde, F otini Doianı bftylik bir 
sevinçle karşı'adı. 

Fakat Doğan, birdenbire du
raladı. Eğer sevgilisi, yalnız 
kendisile yaşamış olsaydı, buna 
kim bilir ne kadar memnun ola
caktı. Fakat bu mesele, Doğana 
okadar karqık geldi ki, buna 
aevinmek mi, yoba · büyiik bir 
teesalir duymak mı lizımreldiğini 
bir tiirlü kestiremedi... F otini, 
de rbal bunu hiuetti. En kanaat 
Yerecek delillerle, çocuiun yalnız 
ke9di qklanmn mabaultl olduju
aa dair Doğana teminat verdi. 

O zaman, Doğanın kalbinde 
büytık bir. sevinç membaı kayna
cb. F otiniye olan muhabbeti, bir 
anda büsbtitün arttı. Birkaç gün, 
bu sevincin çılgınlıklarile yaşadı. 
Fakat timdi de, içinden gelen bir 

le karşılaştı: 
-: Bu çocuk, ne olacaktı? ..• 
Fotini, diyordu ki: 
- İşi tamamen Allaha bıra

kalım... Şimdi, onun koca bir pa
dişah oldu~unu bildiğimiz halde 
nasıl süküt ediyorsak, bu mesele 
karıısında da öylece ıusalım. O, 

çocuğun kendisine ait olduğunu 
bilsin. Şllphesiz bundan memnun 
olacak. Bana aın bir ev tu
tarak buradan çıkaracaktır. O 
zaman daha korkusuz,ldaha aer
but görilpbiliriz. 

Çocupuz bir az bilytı-
dilkten sonra ela; b8flJDızı 
alır kaçavz. Bir köteye çekiliriz. 
Orada, Omrllmüzün sonuna ka-
dar sevgimize devam ederiz. 

Doğan, Fotini'nin bu fikrini 
hazmedememekle beraber, onu 
sefalete siiriiklemekten korkuyor; 
bu vaziyeti bir müddet daha boz· 
mamayı muvafık buluyordu. 

Fakat aradan bir müddet 
geçer geçmez, her ikisi de be
saplannda aldandıklanm anlanııt· 
lardı. Çnnkn feci bir mesele kar-
şısında kalmıtlardı... F o tininin 
gebeliği, meydana çıkar çıkmaz, 
ikinici Mahmut pek fazla telq 
etmiş .. Çocuğun derhal düıilrülmesi 
için Mehmet Beye emir vermişti. 
Mehmet Beyin karısı gizlice 
ebeler getiriyor; bir takım 
ilaçlar tertip ettiriyordu. F o
tini, bu ilaçları kullanıyor gibi 
göriintiyor; fakat biç birini
de istimal etmiyerek gizlice 
tarafa atıyordu. 

• Aradan birkaç gün geçmitti. 
Mehmet, bey çılgın gibi perişan bir 
halde, ikinci Maluaudun huzuru
na girdi. Ayaklanna kapanarak: 

- Şevketli sultamm.. öldür 
beni... Aa, kea.. lefimi köpeklere 
at.. ne yaparsan yap. 

Diye bir mukaddime yaptı 
ve sonra bir gece F otininin ya
hdan kaçbğım anlatb. Bu haber 
ikinci Mahmudu o kadar şaşırttı 
ve hiddetlendirdiki, az kalsm 
Mehmet Beyi bir hanç~r darbe
aile ahrete kavuşturacakb. 

ikinci Mahmut, bir rezııleften 
korktuğu için F otiniyi açık
tan açığa aratmaya cesaret ede
miyordu. Fakat gizli vasıtalar· 
la her tarafı alt üst 
ettiriyordu. fstanbulun her sem· 
tinin, her mıntakasının zabıta ve 
bükümet işlerile alakadar olan 
memurlarına hususi emir verilmişti. 

Bu şekilde bir kadın hangi semtte, 
hangi mahallede ıörülürse, usul
lacık haber ven1ecekti. 

* F otini, çocuiun düşlirilmesi 
için kendisine yapılan cebir ve 
tuyikı Doğana söyler söylemez, 
o, derhal karannı vermifti: 

- Hazırol sevrilim.. Yann 
alqam kaçacatız. Fakat, o heri
fin sana verdiii ıeylerden bir 
çap bile almam İltemiyorum. 

Pekili..Falt.at. nereye~ fide-
ceklerdi? •• Barbanın evine gitmek, 
o zavalh adamı mahvetmek de
pıekti. Tabiidir ki, en evvel Ye· 
niköye kotacaklar, Barbanın ku
lübesini arayacaklardı. 

Doğamn ne hısımı, ne akra
bası ve ne de bir candan tanı· 
dığı vardı. Arasta sokağındaki 
Haydar babanın evine gitseler 
burada büyük bir tehlike ile kar
şılaşacaklardı. lstanbulun en süfli 
bir halk tabakasile meskiın olan 
bu sokakta böyle esrarengiz bir 
kadımn saklanmaS1 şöyle dursun, 
oradan bir kere geçseler bile, 
derhal her tarafta duyulacaktı. 

(Arkam YU) 

Giyinmek için tam manisile 
•• 

- UÇ liraya bir takım 
Elbiselik Kumaş 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası 
Oç senedenberi çılcarttılı muhtelif renkteki yazlık pamuklu 
kumaşlara gösterilen umuml rağbet üzerine bu sene elbiselik 
çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ucuz giyinmesini temin etmiştir. 

iplik· Bez - Patis~a 
pamuk iplikleri~ O lngiliz numarasına kad -

90 santim geniıliğine kadar 
örtülükler - Perdelikler Yerli 

ince, kalın kapot bezleri - Muhtelif 
patiska Çiçekli masa örtüleri. 

Fiat isteyiniz - Nümune görünüz 

Ziraat Bankası Adana Measacat 
Fabrikasına 

veya her yerde Z İ R A AT B A N K A L A R 1 N A müracaat ediniz. 

Telgraf adresi: Adana Batik - Melqup adresi : Adana Poata kutuau 87 

Saraçhanebaıı • Münir Pata konağında 

Kız, Brkell • LerU, Nellarl ·Alla, ilk, Orta 

Hayriye Liseleri 
Tekmil S1nıflara mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lisedir. ilk 11mflardan itibaren ecnebi 
liaanı mecburidir. Framızca ve lnpizce kanları vardır. Leyi! talebenin llhhat .,. P'
azami itina edilmektedir. Talebeler sabahlan mektebin hususi otobtıılerile evlerindea alınır 
akşam yine ayni vamta ile evlerine gönderilir. Talim heyeti memleketin en yiikaek muallimlerin..; 
mlitqekkildir. Kayıt muameleıi için Cuma ve Pazardan maada her fibı aaat 10 dan 17 ye 
kadar müracaat kabul olunur. Sınıf ve Bakalorya ikmal imtihanlarına eyl6liin ikinci rtball ve 

Mürekepli 
dolma kalemim 

ırarınız 

tedrisata 11 inci g&nll baflanacaktır. Tel 20530 ~ (7002) 

J 1 Emllk ve Eytam Bankası llinları 

Emlik ve Eytam Bankası lstanbul 
Şubesinden: 

T eşvikiyede ehven fi atla satılık 
mutena arsalar 

1 

Esu Mevkii ve nevi Miktan Teminat 

Anallolu ·da perakendeci aramJW. 
lilt h Şark umumf depoziteri 

N. ·,, TOLEOO 
tetanbut, Sultan Hamam 

Hacoputo Han No. 35 
~-• ı'elefon J 20620 •("27) 

• 
Or. A. BDTIBL 
Karaköy, Topouıar caddeal Ne>a3 

(lltÇ) 

HANllLARA 
Mevaim 

gelmeden 

KORK 
Mantolar 

ve 

Rönarlar 
0o 30 tenzi· 
lit ve 8 

taksitle 
kefaletsiz ola
rak mağaza· 
mızda veril
mektedir. İst. 
Kürkçü Han 

BEYKO 
Tel. 21685 

(6891 

metro Lira 
351 Tetvikiye Harbiye caddesi 1 harita numa- 559 900 

rah arsa. 
357 Teşvik.iye Harbiye caddesi 8 harita numa- 709.50 1000 

rala arsa. 
358 Teşvikiye Harbi1e caddesi 9 harita numa· 721 1000 

rali ana. 
385 T-epildye atik Bostan cedit Atiye sokağl 591 470 

37 harita No. lı ana. 
384 T epikiye atik Bostan cedit Atiye aokap 181 300 

36 harita No. h ana • 
383 T etddye atik Boatan cedit Atiye IOkaiı 570.50 285 

35 harita No. h ana. 
382 Teıvikiye atik Boatan cedit Atiye IOkaja 5S5 270 

34 harita No. h ana. 
381 Tepikiye atik &o.bı• cedit Atiye aokap 543 270 

33 harita No la ...... 
394 T 91vikiye atik Bostan cedit Atiye aokafl 276 181 

46 harita No. h ana. 
393 T etvikiye atik Bostan cedit Atiye aokajt 277.50 165 

· 43 harita No. h arsa. 
392 'l'epildye atik Bostan cedit Atiye sokağı 279.50 165 

44 harita No. h ana. 
391 Teşvikiye atik Bostan cedit Atiye sokaia 520 350 

43 harita No. h arsa, 
403 T epikiye atik Bostan cedit Atiye sokağı 526 350 

55 harita No. lı arsa. 
402 Teşvikiye atik Bostan cedit Atiye sokağı 4fn.SO 275 

54 harita No. ı. arsa. 
Balada muharrer arsalar bedelleri peşinen tesviye edilmek 

ıartile ve açık artırma ile 21 eyhil 933 Pertembe g&nll &ablaca• 
tından laliplerin bizalanada KÖsterilen teminat akçelerini mlatu
hiben yevmü mezkürcla aaat en albda ıubemize mllracaatlan. P911 
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ciası Bir Polis 
Bilini Aldı 

( Daştarafı l inci 
sayfada ) 

nisbctinde izale
ye çalışalım: 

1 - Otobüs 
tof örü İsmail 
Efendinin kaza 
yerinde, kazadan 
•z sônra gördü

iü otomobilin bir 
taksi ve içinde-

I "lerin de alelade 
yolcu oldukl rı 
anlaşılmışhr. 

2 - Kazayı 
müteakip yol fize
rinde başı sarılı 
bir adamı gören 
Cevdet ve Besim 
Beyler de Ala
eddin Beyin karşısına çıktıkları 
zaman kendisini tanıyamamışlar

dır. 
ip Uçlar1 •• 

Görülüyor ki mesele bu tef er
ruatından sıynldıktan sonra tek
rar ilk dakika göründüğü şekle 
rilcu etmiştir ve tahkikatta klasik 
bir yoldan yürümektedir. Bu yol 
ölen jandarmanın arkadaşı (Hü-
seyin) Efendinin ifadesi, kaza 
saatinin tesbiti, bu zaman zar
fında Alaaddin Beyin nerede bu-
lunduğunun anlaşılmasıdır. , 

Fakat bu şekilde dahi hadise 
yine evvelki kadar meraklıdır. 
Filhakika jandarma Hüseyinin 
malumatı şöyle nakledilebilir: 

- Ben yolun solunda, arka
daşım da sağında gidiyorduk. Ar-
kadan kuvvetli bir motör sesi 
işittim, dönerek bakhm bir oto
mobil geliyordu, arkadaşımı ezme
sinden korktum, ikaz ettim, hen
değe çekil dedim, o: .. Beni gör-
mez mi canım?,. cevabını veı·di. 
Otomobil yolun kenanndaki ağaç
lcıra adeta silrilnerek geçiyordu, 
içinde de bir lrndm vardı, bağırı-
yordu. Benim bunları görmekli
ğimle kazanın vukua gelmesi ayni 
saniyede oldu. Feryadı işitince 
koştum, arkadaşımın üzerine abl-
dım heyecan sebebile kendimden 
geçmiştim, bu müddet zarfında da 
otomobil öbür tarafa devrilmiş 
içindekiler kaçmıştı. 

Kaza kaçta oldu? 
Bu suale katiyetle cevap ver

mek mümkün değildir. Fakat jan-
darmalann devriye çıktıkJan za
mana bakarak 9,5 sulannda de
nilmektedir. 

Ş:mdi gelelim bu esnada Ala
eddin Beyin nerede bulunduğuna: 

Kendisine göre (8,5) ta Lalaya 
gelmiştir. Yanında merkez garajı 
müdürü izzet Bey vardır. Bir 
ınüddet kalmış, ( 9) dan sonra 
çıkmış, arkadaşından kapı önün
de aynim~, başka soliakta bırak
bğı otomobilini almıya gitmiş, 
bulamamış, arkadaşı izzet Be
yin bir latife yaphğınn zahip 
olmuş, onun evine gitmiş, tekrar 
(lala) ya uğramış, nihayet kara
kola müracaatta .bulunmuş, bütün 
bu gidi gelişlerle de saat 
(10,40) ı bulmuştur. 

Yanh hk Var Mı ? 
Alaeddin Beyin ifadesini teyit 

•e ya tekzip edecek mevkide 
bulunanlar birahanenin memurla
rıdır. Fakat günde değil, saatte 
• ü~k. ce kişinin girip çıktığı bir 
nıues esede çalışanlar bu müşte-
rilerden bir tanesinin hangi saat
te hatta dakikada çıkhğını kati
Yetle nasıl tesbit edebiıirler? 
elbett güçtür. 

izzet Beyin Şehadeti .. 
Bizzat Alaeddin Beyin yanır.· 

~ bulunan İzzet Beyin şehade
tine ıelince; dün ken~isi polis 

merkezine çağınlmış, malümnb 
sorulmuştur. 

İzzet Bey ne söyledi? Dün 
kendisini görerek sorduk. Som
şumuz hoşuna gitmedi, biraz si
nirlenmesini mucip oldu ve çekin
gen davrandı. Fakat rivayete iti
mat edilirse ifadesi Alaeddin Be
yin ifadesini teyit etmektedir, 
hulasetan şöyle demiştir: 

- Perşembe akşamı Alaeddin 
Beyle saat ( 8.S ) ta Lala biraha
nesine gittik, ~akriben ona kadar 
oturduk. Sonra çıkbk, kapının 
önünde aynldık. 20 dakika ka
dar sonra Alaeddin Bey evime 
geldi, otomobilinin çalındığını 
söyledi. 

Neticeye Göre .. 
Bu ifadeye bakılırsa Alaeddin 

Bey ( 8,5 ) ile ( 1 O ) arasında, ya
ni kazanın vukuu sırasında bira
hanedeydi. Binaenaleyh masumdur. 

Buraya kadar olanlar maznu
nun lehindedir. Fakat zabıtanın 
mfihim bir meselede en küçük 
teferruata kadar herşeyi gözden 
geçirmesinden daha tabii ne ola
bilir? Binaenaleyh zabıta memur
lan hahra gelen mühim diğer 
noktaları da araşbrmışlardır. Bu 
noktalardan biri şudur: 

- Kaza esnasında otomobilin 
camları kınlmışbr. Şu halde ka
zayı yapanın elinde, yüzünde ya
ra bere <>lması mümkündür. 

Bl& düşünce ile gerek Alaed
din, gerek izzet Beyler dün 
doktor tarafından muayene 
edilmişlerdir. Bu muayenede 
Üzerlerinde hiç bir yara bere 
e!.e~i görülmemiştir. Bu da maz
nun lehine bir noktadır. 

Aleyhte ou,unceler •• 
Bütün bu lehte şehadetlere 

ve düşüncelere mukabil maznu
nun aleyhinde olan mühimce, bir 
nokta vardır. O da otomobilin 
anahtarlan meselesidir; zira: 

- Otomobilin kapısı kazayı 
müteakıp kapalı bulunmuş, anah
tarı da Alaeddin Beyin cebinde 
çikmıştır. Faciayı müteakıp ka-
zayı yapan adamın kapıyı nasıl 

olup ta ki~itlemeyi düşündüğü garip 
bir meseledir. Fakat bir kenara 
bırakılabilir. Çünkü ortada daha 
mühim bir ınesele vardır. Bu da 
otomobilin motör anahtannın da 
AJfıeddin Beyin cebinde ç,ıktığı 
rivayetidir. Bu, çok mühim bir 
noktadır. Filhakika otomobilin 
kapısı kilitli de olsa penceresi 
açık kalmış ise içeriye girilebilir. 
Diyelim, fakat motör, kontak 
anahtarı olmadıkça işletilmesi 
mümkün değildir. Bir otomobile 
ait anahtarın diğer bir otomobili 
işletmiyeceği de belli olan ş y
Ierdendir. Şu halde'? 

~laeddin Bey bu meseleyi 
izah etmek mecburiyeti karşısın
da bulunuyor, dem~ktir. 

Bir Arattırma .. 
Dün bu muvaceheler ve istiç-

vaplar eaııaıında 
Alieddin Beyin 
evinde bir arq• 
brma yapılmıtbr. 
Bunun sebebi fU 
olsa ıerektir: 

- Alicddin 
Beyin arkasmda 
birahaneye gittiği 
zaman bulunan 

elbise, acaba 
arakola gittiği 

zaman giydiği el
bise midir? 

Sualin ehem
miyeti meydanda! 
Zira kaza esnasın· 
da kazayı yapa
nın elbisesinin kir
lenmiş olması 

mümkiindür. Acaba Alieddin 
Beyin evinde kirli bir elbise 
var mıdır? 

Diğer taraftan ş-µ da var : 
Kaza gecesi Alaeddin Beyin 

10 ile 10,5 arasında, yani kaza
dan sonra, karakola müracaabn
dan evvel evine uğradığı şüphesi 
uyanmıştır. Eğer bu doğru ise 
buna neden lüzum görmüıtür? 
Acaba elbisesini değiştirmek için 
mi? 

Yapılan araştırmanın verdiği 
neticeye gelince: Bu dakikada 
bunu yazacak vaziyette değiliz. 

Kadın Kimdir ? 
Hadiseye şahit olan jandarma 

Hüseyin Efendi : 
- Otomobilin içinde bir ka· 

dm vardı, bağırıyordu, demişti. 
Bu kadın acaba kimdir? 

Kazayı yapanın Alaeddin Bey 
olması ihtimalina karşı zabıta ev
vela Aliieddin Beyin refikasını 
hatırlamış ve refikasının o gece 
Göztepede bulunduğunu öğren
miştir. Şu halde kazayı Alieddin 
Bey yaphğı takdirde yanındaki 
kadın yabancı bir kadın olacak
tır. Bu kadın kimdir? 

Zabıta dün bu sahada yürü
müş, bazı tahkikat ve muvace
heler yapmıştır. 

Neticeyi bu sahada da maal
esef yazacak vaziyette değiliz. 
Yalnız şunu söyliyelim : 

Zabıta istediği kadını henüz 
bulamamıştır, el'an aramaktadır. 

Jandarma tanımıror 
iş bu noktaya gelince zabıta 

ıahit jandarma ile Alieddin Beyi 
müvacehe etmiş. Jandarma: 

- Kaza esnasında otomobil
den inip kaçan buna benziyordu, 
yanında da bir kadın vardı, fakat 
katiyelle a5yliyemem -demiştir. 

Alleddln bey lhtilltt•n 
memnu 

Alieddin Bey ihtilattan mene
dilmiştir. Fakat bu memnuiyet 
mutlak değildir. Bir polis efendi 
mülak'atta hazır bulunmak şartile 
kendisini müsaade ile görmek 
mümkündür. 

ihtilattan memnuiretin sebe>
bine gelince: 

Alacddin Beyin birahanec1en 
çıkış saatini evvela ( 10,S ) sonra 
(9,5) olarak tesbit etmiş olmasıdır. 

Otomobil 9 r jda 
Kaı.ayı yapan otomobil Fort 

garajına çekilmiştir. Sağda kapı 
camı, iki tokmağı, çamurluğu kı
rıkbr, ufak tefek daha bazı an
zaları da vardır. Maamafib f'ort 
garajı sipariş alırsa bütün bu ek
sikleri 24 saat zarfında bitirmiye 
muletedir olduğunu söylemektedir. 

Sayfa 11 
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Ortaköyde Akaretlerde 18 No. da Matmazel Y. Karaca tarafından idare 

edilen Biçki ve Dikiş mektebi 9321933 derslerini ikmal etmiftir. 

30 Temmuz 933 ~e lıtanbul Maarif Müdürlüğünden gönderilen mümeyyizler 
huzurunda talebenin imtihanlan yapılmııtır. Talebelerden Fethiye Hasan, 

Hadiye Mazhar, Rahıam Hasan, Anik Ohaneı, Ayşe Hü•eyin, Korin Davon, 
Sadiye Oıman, Münevver ibrabim Hanımlar parlak bir aurette muvaffakıyet 
göatermiıJer ve musaddak ıehadetnamelerini aJmışlardır. 

- Fenni Bahçıvanlık Müessesesi ' 
L OT Fİ ARİF Şamlı Han 10 o. l tanbul Tel. 22968 

Parklar, Bahçeler, Skuarlar, B'Jlll!! !1~~~~~-IJ 
Planlar yapar. ............... 

tohum, fidan, 
çiçek sovanı satar 
Salon fidanları, Güller, Karanfiller 
KaktOaler, Fennt gObreler, İl!çlar 

Katalog lateylnlz. 

~------------------=llml ________ mm!I_, 
#IJ ................... INEBOLU~------------~ 

Tamirat Atelyesi • 

Alman ve Macaristan dariissınaalannda çah~an Mehmet Tevfik B. Ttirkİ) enin 
bir çok fabrikalannda da senelerce hizmetten wıonra bir çok fedakarlıklar 
yaparak lnebolu'da her nevi motUr ve otomoblll rl tamir için bir atclye 
tesis ctın:i,.tir. Bundan başka atelyemiz emsaline her cihetle faik yeni kesme 
pirinç karıolalar, aomyalar yapmaktadır. Ucuzluk ve sağlamlık dolayı ile 

müşterilerini memnun etmektedir. 41-------
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tekirdağı Şarap fabrikası iç.in bir adet elektrikli Tulumba 

aabn abnacakbr. Taliplerin f&rtnameyi gördükten sonra pazar!ığa 

iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 23/9/933 Cumar
tesi günü saat 15 te Ga1atad Ahın , satım komisyonuna müra~ 
caatlan. (4585) , ... " . 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER o ~ Posta ile kataloğumuzu ·ve 

(11( ·~~ ;;~~~;~·· 
Beyoğlu: İstiklal cadde i Posta okağı 'o. 1. Tel. 41429 

İstanbul Üniversitesi Eminliğinden: 
1 - Fakültelere ve onlara bağlı mektep ve Enstitülere talebe 

alma işine 9 eylul 933 Cumartesi gününden itibaren 
başlanacaktır. 

2 - Eczacı mektebi fen fakültesine Dişçi mektebi Tıp fakültesine 
bağbdır. 

3 - Kayıt iti ait olduğu fakülte kalemlerinde Cumartesi, .Pazar
tesi ve Perşembe günleri saat 10 ·dan 12 ye 14 den 16 ya 
kadar yapılacaktır. 

"Kabul şartları ıunlardır. ,, 
A - Fakülte Reisliğine istida. 
8- Lise veya Yüksek mektep phadetnameai. 
C - Nufus hilviyet cüzdanı. 
D - 4,5 X 6 büyüklüğünde kart onsuz 6 fotoğraf. 
E - lstanbuldaki ikametgah ilmuhaberi. ' 1Polisce musaddak olacak., 
F - Aşı ilmühaberi ve Sıhhat raporu. •• 4600,, 

, _ "" 50 Derecelik...__._ 
HA iKA RAKISI 

r' c...'. -· ::::..:: .. o 
Gl 00 
-· ('f 

(6J62) 

LO TEHiRi 
30 Agusto~ ~:rcnkoy 'l'o):_ynr~ A Cemi: 
yeti menfaatınc yapılncagı ilnn cdı· 
len Kır Baloau hava müsait 
olmadığından 4 Eyl\ıl Pazartesi ak
amı Cadde Bostanda Bayiiye 

gazinosunda yapılacağı muhterem 
ahalıye ilan olunur. + 6901 

~-... Çanakkale •-.._ 
ŞEHiTLERiNi T AZiZ 

. 7 l~ylfıl 

GÜLCEAL vapurile 

Zayi - ;:j;!.J sıcıl nuıuarnlı uraba· 
cıhk 'lıliycfuamcmi ımyi ettim. YPnisini 
slacıı •ııurlnn hükmıi )Oktur. Hiza 

(7004) 

Z yl 930 senesınde İzmit Bah-
~fl';ı, hkmektt ptcn o.lmıs oldu~uın şe
hadt•tııu.ıuemi ka) bettim. Yem ı alına
cagından z yiin hükmü yoktur. 
(7011) 60 No. hı Jdru 

Zayi: 1!131 senesi lstnnbul 18 inci 

llkmı ktrbiııılC'n aldıi,rım ~eha<letnamemi 

kayb ttı r. ) e.oieioi alacağımdan eski
ıinin lıukrnli ) uktur. Muhsin Niyui 
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~· 

LeJU YI Nellarl 
Resmi Liselere muadil 

•••• •••• 

F eyziati Liseleri 
KIZ ERKEK 

A.raantlllJ'de • Çllteıaraıiarda 
Ana sınıfım, ilk kısmı orta ve lise ıınıflanm havidir. Tedris ve terbiye usulleriniıı ciddiyet ve 
mükemmeliyeti ile tanm••t olan mileuese lstanbulun en ıGzel yerinde kiin ve her türlii ııblıi 

prtlan haizdir. Gayret ve muvaffakiyeti ~arillen talebeler için mektep bntün tahsil 
dewelerine ait kolaylıklar Ye imtiyazlar temin eylemiftir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine bqlaDDllfbr. Camadan mada herıfin saat 10 dan 18 e 

kadar mlncut olunAbilir. l.teyealere melde tarifnamesi aaderilir. 
Telefon: 36,210 (6898) 

INBILAP LİSILİBİ 
· Ana - ilk - Orta ve Lise sınıfları 

MUesslal : NEBi ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine baılamııtır. Resmi mekteplere 

muadeleti Maarif VekAletlnce tasdik edilmiftir. Güzide ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecnebi llıanı tedrlıab11a ilk kıımın aoo iki ıınıfuadan bqlanır. 
Dersler haricinde aynca parasız lisaıa kurları varclu. 

Cumadan mada lıergün saat 14ile18 aramda miiracaat olunabilir. 
Calalollu Yanık Sararlar caddeel Tel:20019• (AOt) 

Zafiyeti umumiye, iftilıaaızh.k ve kuvvetsizlik lualitmda bflylk 
faide ve tesiri görillen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede atılır. 

Deniz Yollan lıletmelİ 
ACENTALARI t 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 4286! 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 227 40 

1.inci lzmir sür'at ve 
lskenderiye postası 

EGE 
vapuru 5 Eyliil Sa~ günü Ga
lata nhtımından lzmir, Pire, 
lskenderiye'ye kalkar." 4519,, 

KARADENiZ 
1.incl Arahk postası 

DUMLUPINAR 
vapuru 5 Eylil Salı glnll sa
at 18 de Galata rıhhmından 
kalkar. GiDİŞTE Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon ve Rize'ye; DÖNÜŞTE 
bu iskelelere iliveten Sllrme-
ne'ye de uğrar. "4581,, 

BARZILYA ve BENJAMEN 
Gemi mücehhizleri 

Galata, Merkez Rahtam Han No. S - 9 
Telefon : No. 40989 

.Mahi halin 4 cü Pazarteıi günü Mer
sinden vürut edecek "NECAT,, vapu

runa tahmil edilen eıyalaruı mürsilün
leyhleri, e§yalanmıı tahliyuine dair 

talimatım ita etmek üzere yeni ni
zamııame mucibince latanbul Llmua 

Şirketin• müraacat etmeleri riea ola· 
(6981) 

Limanımıza relmeai belden .. .,., ırlar 
KAMPİDOGL10 vapuru ;, ı·:ylül 

1 
ıalı (Datum ve Anadolu) dan 

AVENTİNO vapuru 8 Eylfil çar
şamba ( Cenova, Napoli ve Pi.re) den 
ABBAZİA vapuru 6 EylOI çarfam· 

ba ( ltalya ve Yunanistan ) dan 
Limanımızdan widecek •apurlu 
KAill">lDOGLlO vapuru 6 EylUl 

ç&rŞamba ( Pire, Patras, Napoli, Mar
silya, ve Cenova ) ya 

ABBAZ!A vapuru 6 Eylfil çarıam
ba ( Burgaz, V ama, Kastence, Sulina, 
Kalas ve lbraile ·) ye 

A VEI\1TİNO vapu:nı 8 EylO.l çar
şamba ( Burgaz, V arna, Köstenoe ve 
Odesa ) ya 

Şimali, Cenubi ve merkezi Amerika 
ile A vusturalya, Yeni Zeland ve Abayi 
şark için doğru bilet verir. " 1TAL YA,, 
vapur kumpanyasının lükı vapurile 
muhtelit servis. 

Her nevi tafsilat için Galatada Mer
kez Rıhtım hanında ( Lloyd Triutiııo ) 
baş acentesine. Telefon: 44870 yahut 
Galatasaray' da aabık Sellnik bonmar
şesi binasındaki yazıhanelerine. Tele· 
fon: 42490 

NAİM VAPUR İDARESi 
· lzmlr sUr'at postası 

ADNAN npuru 

Her Perşembe ,nna 
uat t.am 18 de 

doğru iZMiRE ~;!et 
'f ahilü için Galata Gömük bP 

§ ıında Site Fransez H;.; N o. 11. 
~-· Tel 41041 • (6981)._.,,. 

... Posle M•tbe•• 
S.lalbi: Ali Ekn• 

• 
lstanbul ve Trakya Şeker· Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

F abrf kamıı.da çıkarılmağ& bqlanan yeni ıene mahıulü toz ve kesm• ıekerler 29 Tem muz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiy~n• lli•hhnaktadır . Fiatlarımız eakiıi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

. 

;:!ıim ~::.~: ~ristal Toz Şekerilf Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilm 39,50 Kuruıtur. 
Ancak en az bet vagon •ekerl birden alanları vagon baıına bet lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
sipariıter bedelin yüzde yirmisj peıin ve üıt tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan ıtiharen bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon ıipariı 
ederek bedelinin "amamını pefİr. ôdeyenler vage,,n başına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi : istaabal, 'eker Telefon No. :14470. 


