
Maslak Faciasının Son Safhasına Doğru! 
--- --- -· 

Jandarmayı Alieddin Beyin 
Öldürdüğü Kanaatine Varıldı 

--------
Hidise esnasında hadiseyi yapan otomobilin içinde bulunan 

kadının kim olduğu henüz anlafllamadı 

Tanınmış . Bir Avukat işlerinin Çok 
Olduğunu Sögligerek Alaeddin Beyin 

Müdafaasını Almak istemedi 
- Maslak fa

ci&1ınm iç yllzU 
nedir ve nasıl 
anlaşılacaktır ? 

Derken mu

ammayı hallet

mek için yorul· 
nıak bilmez bir 

gayretle çalışan 

adliye ve zabıta 

memurlarının Ö• 

nüne talih çok 
aiizel bir ipucu 
çıkardı. 

Yalnız milıa· 

ade ederseniz hi· 
dlıeyl size başın
dan anldtalım: 

Mutlak surette 
teabit edildiği .. 

ne göre kaza tam 
saat ( 9,5 ) da 
olmuıtu. Binaen· 
aleyh en mühim 
nokta Alieddin 

Beyin bu sırada 
nerede bulundu· 

iunu anlamak .. 
taydı. Kendisi: Bu ipucu y~k

diğerini takiben 

iki ıahidin adli-

yeye müracaat Otobi• ıo/öri 

etmeleri ve yepyeni ıeyler anlat
malarıdır. 

l•m•ll E/. 2589 

ikinci ıahit te : • 

- Birahane· 
deydim, içiyor
dum, ( 8,S) tan 

,..,,..,..,, ••f&r Ali Balı• E/ • . ti (10,S) ğa ka. 

Hakikate Doğru ... 
Bu iki şahitten birincisi: 
- Ben Alieddin Beyi per

tembe günü gecesi saat 9 da 
Beyoğlu caddesinde gördüm, 
demiştir. 

- Ben Alieddin Beyi hidise 
yerinde bulpum ve alarak Şifliye 
getirdim. Cümlesini f(>ylemiıtir. 

Fakat bu iki ıahitten ikinci· 
ıinin malümabnı almak iSyle ko-
lay olmamış, işin içine garip bir 
biklye de kanşmııtır. 

Üniversite Kadrosu Etrafında .• 
- -

Girenler ile Girmeyenler 
Arasında Düşünceler 
Mazhar Osnian 8. Yerimi Daha 
Kuvvetlisine Bırakacağım Diyor 

Üniversite kadrosu etrafında 
ayanan münakaşalar bütün hara
retile devam etmektedir. Kadro 
haricinde kalanların veya bitaraf 
olduklduklanm iddia edenlerin 
söyledikleri şudur: 

- "Üniversiteden bir kııım 
kıymetli elemanlar çıkanlmıştır, 
bu sakattır. 

Yeni alınan profesör muavin 
namzetleri arasinda doktora yap• 
nuş olanların mikdarı pek azdır. 
Bunlann içinde de tezleri dört 
sayfayı geçmiyenler vardır. Hal• 
buki hariçte birçok kıymetli ele· 
nıanlar vardır ve kadroya her 
nedense girememişlerdir.,. 

Bunlar Kimlerdir? 
Filhakika söylendiğine göre 

ı:,nçlerden tıp doktoru ve kimya 
nıutehassısı Saip Ragıp, filoloji 
doktoru Şükrji, hukuk doktoru 
Ş~msi Talip, kimya doktoru Naci, 
knnya doktoru fskender, kimya 
doktoru Abdurrahman, felsefe 
doktoru Ziya Tallt, operatör doktor 
Nurettin, iktısat doktoru Şevket, 
&anaii ziraiyye doktoru S.it Tahsin 

Doktor Saip Ragıp B. 

Beylerle Fransadan lisansiye olmuş 
gençlerden riyaziyeci Nuri, Hamdi 
Ragıp Beyler kadroya dahil ola· 
mamışlardır. Bu gençlerin çoğu 
doktoralannı Almanyada yapmış· 
lardır. 

( DevaaM 1 iaol aayfada , 

dar orada kaldım, diyordu. 
O gece Alieddin Beyin ya· 

nında bulunan arkadqı izzet 
Bey de bu ifadeyi teyit ediyordu. 

Hakikatin anlatılması için mü

essesenin mUıtahdemini ile sıkı 
( Devamı 11 inci sayfada ) 

/zmir Belediye 
Reisi Meb 'us 
Mu Oluyor? 

lzmir (Hu
susi)- Belediye 
reısı doktor 
Behçet Salih 
Beyin münhal 
mebuıluklardan 
birine intihap 
edileceği ıayi 
olmuıtur. 

Beçhet SalJh 
Bey, hmlrbe
lediyeıine çok 
milfitt olmuı, 

ıehria ihtiyaç.- Doktor Belıc•t 
lannı nazuı iti·' Salila B. 

bara alarak belediye için beı ıenelik 
bir de program tanzim etmiştir. 
Programın henll.z tatbik sahasına 
gireceği bir sırada Behçet Salih 
Beyin meb'uı olması, İzmir için 
bir ziya addediliyo1 

• 

Maliye Teşki
latında Vazife 
Alanlar 

Maliyede tayinlere devam edil
mektedir. Açıkta kalanlann bir 
kısmı da tayin edilmek üzeredir. 
Bu husustaki tafsilatı ve yeni 
tayin listelerini 9 uncu sayfamızda 
:bulacalwuuı;. 

Manisa Meb'usu Vekalete Telgraf Çekti 

lzmir Tüccar-; Cle~ringten 
Memnun Değil! 

- ----
Almanya ile aktettiğimiz mukavelenin bazı 

no.ktalarda tadili rica ediliyor 

Alakadarlar Arasında Bir Dü§Ünce 
İzmir, (Husuıi)-Almanya ile 

hükfımetimiz arasında aktedilen 
Clearing mukavelesi, birde 
beklendiği gibi mUsbet bir teıir 
yapmadı. Alikadarların anllthk· 
larına bakılırsa: 

Clearia~ anlqmaıı mucibJ11 .. 
ce, lzmirden Almanyaya sevkedi
lecek mal kıymetinde, Almanya• 
dan Tiirkiycye mal pmeai prt 
koşulmuıtur. Meseli her sene 
EyJül, Teşrinievvel ve Tqrl• 
nisani aylannda Tllrkiyeden 
Almanyaya SO milyon liralık 
ihracat yapılıyordu. Buna mukabil 
bu müddet zarfında Almanyadan 
Türkiyeye yapılan ithalat azami 
beı milyon lirayı bulmuyordu, 

Clearing' e göre İzmir ihracat 
tüccarı sattığı malın parasını al· 
mak için ihracat emtiasınm Al· 
manyada, satın alan frma tara• 
fından Alman Rayşbank'ına tedi
yede bulunması, Rayşbank'ın bu 
parayı Cümhuriyet Merkez Ban
kası emrine vermesi ve Alman-

lzmir ticaret odası r•t.i Balcı zad• 
Hakkı B. 

yadan Türkiyeye ayni miktarda 
ithalit eşyası yüklenmiı bulunmua 

( Devamı 8 \Del aayfada ) 

Bir Ölü Bir T ariayı Taşlı yor! 

Dikili' de Garip Bir Cin 
Peri Hikiyesi 
--~-~----

Bergama ( Husuıt) - Dikili'de Ramo Efe isminde bir tUtun 
çiftçisi vardır. Bu zatın tarlasında çalışan ameleler son zamanlarda 
meçhul bir el tarafından taşlanmaya başlamışlardır. 

Amelelerin testileri meç.bul bir istikametten gelen taıla kınl
makta, yatıp kalktıkları çardağa gih toprak atılmakta, gib bir 
zelıele olur ıihi :sallanmakta velhaııl amelelere rahat ve huzur veril
memektedir. Ameleler bu işleri o civarda dolaşan bir çobanın yaptı
ğına zahip olmuşlar ve çobanı yakalayıp döğmüşlerdir. Çoban da 
karakola müracaatla şikayet etmiştir. Karakol şimdi tarlayı kimin 
taşladığını tahkik etmektedir. Hadise budur, fakat bu hadise 
mlinasebetile bir iki hasta dimağın ortaya attığı bir masal vardır 
ki gariptir. Bu masala göre bu tarlayı hortlaklar taşlamaktadırlar. 
Guya . Ramo Efenin babası oğluna küskün ölmüş. Oğlunun bu 
tarlada çalışmasına mini olmak için gerek onu gerek çalqhrdığı 
adamları iı:'aç ediyormuş. Birkaç sene evvel de ıyni hal vaki 
olduğu için Ramo Efe bu tarlayı iıletmekten vazgeçmiş, fakat bu 
ıene yene tarladan iıtifadeye karar vermiştir. Binaenaleyh taşlama 
vak' aıı tekrar başlamıı 1 

Bittabi hakikatte bu oyunu oynıyan muzibin kim olduğu yakında 
anlaplacak ve bu sözlerin de masal olduğu g&rUlecektir. 

Muvazenet Kanunu 

' 

- Aman kvıc1.iım, azıcık odaya ıel.. Kürekler aup cleimiyorl·. 

' 



2 Sa fa SON POSTA 

[J~alkın S~:ti J 
~ehirli ~azlere 1 1~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~·• 

Karşı 
Zclı-rli g zlıtra ka~ı halkın ılticn 
etmeın 1!,-İD beton mabzt•nler ) a
pılmak tadır. Hıı hu~u,ta halkımız 
dı)Of kı: 

Scrıf Bey (Sulianhamamı 78) 
- Belediyelerin bir harp Yukuunda 

tchirlilcri zdıirli ~ulardan muhafaza 
için mahzenler yaphr:malann• karar 
nrilmiştir. Biz Avrupa medeniyetini 
kabul ettijimiz için onun bütün teka
müllerini de takip etmek mecburiye
tinde idik. Bütün Avrupa ıradara 
karşi hazırlanırken biz kayıtaıı. dura
mazdık Hükümeti bu karanndan 
dolayı tebrik etmemek mGmkün 
müdür. 

* A!1m &y (Topkapı Merkez Ef. 17) 
- 41üatakbel harpler çok tehlikeli 

olacaı<br. Gökten erimit liY halinde 
çelik akıtacak tayyareler, yedi kat 
binayı delip tutuıturacak limbalar 
lc~tfedilmittir. 

Bunlann en tehlikeliai de botucu 
ıazlerdir. Dünya sulhunu temin et
mek ve tecavüı.e uğramamak için 
düomanların silihlarile mücehheı. ol
mak lazımdı. Piyasaya l'AZ maakeai 
çılua da onlardan da ted rik etaek 
çok iyi olur. ... 

8ef k Bey (Sirkeci Ieaerret oteli) 
- Dahiliye Vekıileti belediyelere 

iyi bir İf tevdi etmittir. Belediyeler 
mahzenler yapacaklar.. fehirlilerin 
hayabm tehlikeden kurtaracak olan 
bu gibi tedbirlerin alınması çok 
JaZ.Jmdı. 

24 Saatin 
flô.diseleri 

inekçi Zülfükar, kardeşi 
Hasan ve arkadaşı Hasan bir 
alacak yüzünden Şehremininde 
kahveci Ali Efendiyi yaralamış
lardır. 

lf. Fenerde Abdi Bey mahal
lesinde Hatice isminde bir kadı
nın, randevücülük ettiği zabıtaya 
ihbar edilmiş ve evinde dirmü
me., hut } ııpılarak Atiye isminde 
bir kadmla yakalanmışlardır. 

lf. Aynalıçeşmeli Nuri ve Mit
batla, Galatada lbrabimin üz.e
rinde eroin bulunmuş ve her 
üçü de yakalanmışlardır. 

Bir Kız Sakiz Kişinin Teca
vuzune Uğradı 

Hayriye isminde bir kız Ye
dikulede Balıklı rum hastanesi 
bahçesinde 8 kişinin tecavüzüne 
maruz kalmışbr. Mütecavizler 
yakalanmıştır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

lEuğday PiyasaSI Yükseliyor 
Dün Anadoludan lstanbula on 

altı vagon ve bin üç yüz yirmi 
altı çuval buğday gelmiftir. iki 
gün zarfında buğday piyasası 20 
para yükselmiştir. Eyi Eskişehir 
malları beş buçuk kuruştan sa
tılmaktadır. 
-~ 

iktısadi Buhran Artıyor 
iki Aydanberi Ticaret Aleminde Mühim 

Bir Durgunluk Hüküm Sürüyor 
Beynelmilel iktıaadi buhran bir tevakkuf dcv

reainden sonra tekra«" buhranlı bir safhaya ginniı
tir. iki aydanbeıi tirarct aleminde mühim bir dur
gunluk hüküm sürmektedir. Eşya fiatleri tekrar 
düşmiye bqlamışbr ve bu düşüş nisbeti muhtelif 
eşyalara göre başka başka olduğundan muayyen 
bir vasati ile ifade etmek imkinı yoktur, Yalnız 

olduğu zannedilmektedir. 
Türkiye bu buhrandan fazla müteessir olmamak 

için tetbirler almakta devam etmektedir. Şimdiye 
kadar Avusturya, Y unaniıtan, ispanya, Romanya, 
Amerika, Fransa, Almanya, İsveç hlikümetlerile 
yeni ticari anlaşmalar yapılmııhr. Bu devletler ih
racatı umumiyemizin yüzde ellisini çekmektedirler. 

ıurası muhakkakbr ki bütün piyasalar vaki arzlara 
karşı müstağni davranmaktadırlar. Bu hususta ls
terlin '1e dolardaki kararsızlığın büyük bir imil 

ltalya, Belçika, Holanda, Mısır, Surye ve Bulga
ristan hükümetJerile de anlaşmak için müzakereler 
cereyan etmektedir. 

irtişa Davası lıkmektep 
M 1 I.dd. Hocalarının 

aznun ar ıana- v d l 
t . E .1 na ro arı 

meye tıraz ttı er Maarif idaresindeki komisyon 

itirazlar Ankara Müddei- ilkmektep kadrolannı hazırlamıya 
umumiliğine Gönderildi başlamıştır. Kadrolar bir haftaya 

kadar tamamen ikmal edilmiş ve 
Barut inhisannın ihalesinde 

Ankaraya gönderilmiş olacakbr. 
irtişa yapmak, mukarrerat hila- Bu sene kadrolarda fazla tebed-
fına rüvelver ithal etmek, fişek 

düller oJmıyacaktır. Yalnız talep
mübayaasında yolsuzlukta bulun• 

leri olanlar, inzibat meclisi tara
mak, müteahhide usul hilafına 
avans vermek cürümlerinden 
maznun bulunanlara Müddeiumu
miliğin iddianamesi tebliğ edil
mişti. I 

Şehrimizde bulunan maznun
lardan üçü, iddianameye itiraz 
etmişlerdir. İtiraı.ları tetkik edil
mek üzere Ankara Müddeiumu
miliğine gönderilecektir. 

Ucuz Sigara 
Köylü Sigara arı Şehirlerde 

Satılarnıyacak 
Son günlerde şehrimizde gizli 

surette köylü sigarası satılmakta 
ve çok rağbet görmektedir. Bu 
sigaralann 4 ve 6 kuruşa satıl
ması ve tütünlerinin de. iyi bu
lunmasi fakir halkın rağbetini 
attırmaktadır. Bu vaziyet şehiF 
balkının da ucuz sigaraya karşı 
tehalükünü gösterdiğinden bu. 
hususta inhisarlar umum müdürü 
Hüsnü Beyin fikrini sorduk. Hüs
nü Bey bu sıgaraların kö} lüler 
için yapıldığını, şehirlerde satı
lamıyacağını, esasen şehirde sa
hlan sigaralann da avrupa siga
ralarına nazaran çok ucuz oldu
uğun söylemiştir. 

CayrimUbadiller Ko;tgresi 
Gayrimübadillerin senelik kon

gresi bugün saat onda Halkc
vinde aktolunacaktır. 

fından nakilleri takarrür edenler 
muhtelif yerlere nakil ve tayin 
edileceklerdir. 

Baytar Mektebi 
Mektep Yann Ankaraya 

Naklediliyor 
Selimiyedcki Yüksek Baytar 

Mektebinin Ankaraya nakli ta
karrür etmi~i. Nakil işine yann
dan itibaren başlanılacakbr. Mek
tep için Ankarada hazırlanan 
binanın küşat resmi Cümhuriyet 
bayramında yapılacakbr. 

iki Ecnebi Hudut Haricine 
Çllcarıldı 

Avusturya tebaasından Döblay 
ile Macar tebaasından Petro 
Gülhan isminde iki ecnebinin 
memleketimizde bulunmalan şüp
heli görüldüğü için hudut haricine 
çıkanlmışlardr. 

Üç Aylıklar 
Maaı?ar Birkaç Gün 

Geç Verilecek 
Yeni maliye teşkilitınm faali

yete geçmesi dolayısile, yetim, 
dul ve mütekaitlerin üç aylık 

maa~lannm dağıtılması birkaç 
giln gecikecektir. 

Para Bolluğu 
Piyasaya Ecnebi 

Dövizi Akıyor 
Merkez Bankaıı Milyon· 
)arca Döviz Sahn Alıyor 

Bir haftadanberi lzmir, Mersin, 
Samsun, Adana, Edirne gibi 
ihracat mıntakalanndan lstanbul 
piyasasma külJiyetli miktarda 
ecnebi dövizi gelmektedir. Bu 
dövizler bir müddet evvel yapıl
mış olan 1hracatın bedelleridir. 
Cümburiyet Merkez bankasımn 
lstanbul şubesi bir baftadanberi 
piyasadan artan ecnebi dövizlerini 
satan almaktadır. Banka evvelki 
gün bir milyon franklık döviz sabn 
almışbr, Bankanın bir baftadan
beri aldığı döviz miktan birkaç 
milyon frangı bulmaktadır. 

Zehirli' Gaz 
Belediye Ancak Ucuz Mah

zenler Yaptırabilecek 
Medeni memleketlerde zehirli 

gazlerin tahribahna karşı mahzen-

ler yapbn]maktadır. Belediye de, 

bu hususta tetkikatta bulunmuş 
ise de bu işin başanlmasının bü

yük masraflan, milyonları istilzam 

ettiği görülmüştür. Bu vaziyet 

karşısmdil Belediye pratik ve ucuz 

tedbirler alacaktır. Meseli, yeni 
yapılan binalarda gaz korunma 
mahalleri bulunmasına temin ede
cektir. Belediye ancak beı bin 

liraya çıkacak umumi mahzenler 
yapmayı da düşünmektedir. 

Tifo Azahyor 
Sıhhiye Mndürlilğü, bir baf

tadanl: eri tifo vak'alannın azal
dığını temin etmektedir. 

Eylül 5 

[ Güniin ~arihi ] 
Halkapınarda Bü -
yük Bir Y angınOldu 

lzmir - İzmir - Kanba hatta üze
rinde Halkapınar lıtasyonunda büyillı 
bir yangın oltlu. Atölye ve depolu 
hemen kimilen yandı. 

Takriben 150 bln liralık zarar 
vardır. Yolun kapanmam~ için icap 
tden tedbirler ahnmıttır. Yanan yer
ler Onyon Sigorta Şirketine •İl'Or• 
tab ldL 

Z•ro Al• lzmlre Gidiyor 
Dilnyanuİ en ihtiyar adamı Zaro 

>.ta 9 eylul panayın miiaasebetile 
lzDıire dne.t edilmittir. Zaro Ata 
bugünlerde lzmire ,.tdecektir. 

Sinema Hakkında 
Konferans 

İıtiklal harbi ve Türk inkılibı 
hakkında bir senaryo hazırlayan M. 
Zarhi ile ile ııinema muharrirlerinden 
M. Yotkeviç te tehrimbe gelmiştir. 

Tanınmıf sinema muharrirlerinden 
olu ve "Ayıp,, "Albn Dat" isimli 
iki filim vücude l'eürmlı olan bu 
muharrir tehrimizde ainema ve san'at 
hayab hakkında iki konferans ve
recektir. 

Elektrik Ucuzlayacak 
Belediye, amele ve kömür 

ücretlerinin tenezzülü dolayısile 
elektrik fiatlerinin on para indi
rilmesine karar vermişti. Veklılet, 
bu tenzilatı kabul etmemiştir . 

Tramvay Kazası 
Vatman Abdi Ef. nin idaresindeki 

tramvay arabası dün akfam Kari• 
riimrükten geçerken bir erkek 
çocutu tramvaydan atlamak iıtemif, 
fakat muvaı.eneaini kaybederek diif
milf, tekerlekler altında kalmıı, par
çalanarak ölmüştiir. 

Bu çocuğun bir ay evvel Kasta .. 
monudan gelmif olan Hamit laminde 
biri oldutu aiılatılmııtır. 

Bulgarlar Ve Balkan 
Konferansı 

Sofya, - Bu sene d~rdüncü Bal
kan konferanıının 15 eylulde toplan-
1DU1na karar verilmiıti. Bulgar 
heyeti konferansın teşrinievvelin 
aonuna ve}a tetriniaaninln i k haf. 
•ına tehir edilmeıini diğer Balkan 
memleketleri murahhaılarmdan iste
mi4ör. 

Eğer Selinik içtimaı tehir edilmi
yecek olursa Bulgariatan Dördüncü 
Balkan konferansına İftirak etmiye
cektir. 

Madenlerimizin 
inkişafı İçin 
Tedbirler 

Ali lktısat Meclisi, madenle
rimizden azami surette istifade 
yollarını ıubat içtimaa devresin-
görüşecektir. 

Bu husustaki tasavvurlara g6-
re, madenleriıniı.in devlet vergile
rine matrah olmaktan ziyade halk 
için bir kazanç membaı addedilmeai 
madenlere yabrılacak sermayele
re kolaylık gösterilmesi, maden 
işlerile yalnız bir merciio işti
gal etmesi lazım görülmektedir. 
Bu hususa dair ba:ıı yeni ahkAm 
konulması mevzubahstir. 

._l _S_o_n_._R_o_s_ta_n_ı_n_R_e_s_im __ li_R_ı_·k_a...;;.y_e_s_i ._· ______ R_a_z_a_r_O_la._H._a_sa_n_B_. _D_ig_o_r_K4_i ._· _J 

Hasan Bey - Yahu iıittiğim 1 
d< . :u mu ? Yine meydana çık• 
mıiSIJUZ, eerbeat merbeat dola.p
yormUfSn•az ? 

ido mikroplan - Evet Ha-
AD 

muza 
JOFU" 

Bey... lstanbll hoşu-
sitti, aynlmak istemi-

Hasan Bey - Çenen::ı tu

tulsun .• 

. . . Hele ben bir Sıhhiye 
vekiline haber vereyim, görürsü
nüz, bir tanenizi bile bırak· 
ma.z.. 

Mikroplar - Liğım auyu ile sulanaı 
aebzeler, adım bafına ç3pUllder, toı 
toprak içinde aablan meyvalar, pabab 
iUçlar nrken biz buradu biria sor 
lideriz Haaaa Bey. 



H_ergün 
Miindericaizmızır ·';Oklu
tundan dercedi!t:memiş
tir. 

Şeyh Saidin Kar
deşi Ölü Olarak 
Yakalandı 

Diyanbekir, (Hususi) - Şeyh 
Saidin kardeşi Abdürrahimin 
ltain biraderleri ve ayni zamanda 
ıekavet arkadaılan olan Piranh 
•ia ve Abit takip müfrezelerim izle 
Yapbklan bir müsademede 611 
olarak elde edilmişlerdir. Civar 
halkı bunların terlerinden kurtul
duklanna çok memnundurlar. 

Takas lıi 
takl Mukavelelerin Meriye

\ine Dair Talimatname 
Yapılıyor 

Ankara, 5 (Hususi) - Taka .. 
•ın ilgasından evvel mukavele 
Yapmış bazı tüccarlar1n mUra• 
ta atı nazan dikkate ahnmııtır. 

'Vekalet lstanbula bir talimatna• 
lbe gönderecektir. 

Bu talimatnamede takasın 
llaasından evvelki takas muame
lelerine ait hakkı mnkteıepleri 
bazı kayıtlar ve ıartlarla tanına· 
taktır. Maamafih bu cihet henllz 
kat'iyetle takarrilr etmiı değildir. 

Talimatname g6nderilince la
lanbulda bir komiıyan teıekkill 
edecek ve talimatnamenin tatbl· 
katile ittiıal edecektir. 

Talimatnamenin latanbula lk
tısat Vekili Celil Beyin a•detin
den sonra tebliğ edileceği anla· 
tdmaktadır. 

Lübnanlı 
Mürettiplf!r Grev 
ilan Ettiler 

Beyrut (Hususi) - Lübnanlı 
lb6rettipler bir bayram yapmıya te-
febbüs etmişlerdir. Fakat mahallt 
hUkümet, bu teşebbUste Komü-
nistlik kokusu bulunduğunu ileri 
•llrmüş ve mürettipler sindika-
•ını dağıtmışbr. 

Mürettipler grev ilan etmiı
lerdir. Şimdi bu hadise neticesi 
olarak on gündenberi gazete 
çıkmamaktadır. 

Bu münasebetle zabıta ile ba
zı mürettip gruplan arasında 
Çarpışmalar olmuştur. Bu ara-
da grevi bozmaya teşebbüs 
eden Fransızca Oriyan 
ile papaahkla münasebeti maruf 
olan Elittihadı Ltibnani gazeteıi 
lb6rettiplerin hücumuna maruz 
kalnuş, her iki matbaa da tahrip 
\dilmiştir. 

Düzcede 
Hararetli Bir Mektep 

Faaliyeti Var 
Diizce (Husuıi) - Tatil dev

teai oldup halde köylerimizde 

Resimli Makale a Silttlılı Kör a 
-

Kör bir adamın eline bir ailih 
veriniz. Kullanmasını bilmediği, he-
defini görmediği için elinden bir 
kaza çıkacağına ıtıphe etmeuiniz. 

Cahil adamlar da kBrlere benzer· 
ler. Bunlu muanen bil' PJ• için 
çalııtıldan zaman, o •a1•1' klrla 
allilu ıibl kullaaular, Ye mutlaka bil' 
kua1a Hbeblyet nrirler. MlteaHıp 
mGıtecller •ibi. 

Bir l'ayemlz olması iyi ıeydir. 
Gayealı ve idealalı bayatıD ve aiyin 
mana111 yoktur. Fakat inaaa anlama
dıjl ıeye batlanana, bu adam ıilill 
tqıyan kBrdeo farklı detlldlr. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Nesturi 
' 

isyanı Bastırılıyor 
Irak Tayyare Kuvvetleri Kıyamcıları 

Ateş Yağmuru Altında Bırakh 
Beyrut,5 (Hususi) - Şimali Irakta baş gösteren 

Nesturi isyanı kamilen bastınlmıı addolunabilir. 
En kuvvetli mllsademeler bilhaıaa zabo dağlannda 
vukua gelmişttir. Çtınkl kı)·am eden Neaturiler 
bu mmtakaya çekilmiılerdi. 

Burada kıyamcılar 25, Irak kuvvetleri ıekiz mak
tul vermiılerdir. Muhtelif yaralılar vardır. 12 Ağus· 
toıta iae teyyare kuvvetleri. bir kefil hareketi yap• 
mıı ve kıyamcılan bombardıman etmiılerdir. Bu 
i,ombardıman ile Nesturilerin toplanm11ına mani 
olunmuştur. 

Asıl hareket on üç ağultoıta bqlamıı •e bllyük 
bir Irak aakerl kuVYeti datbk mmtakayı abluka 
ederek Oç saat aOren bir mbademeden sonra 32 
maktUI, 45 ya~alı vermiılerdir. 14 ağustoıta 214 

kişilik bir kıyamcı kafile Irak kuvvetlerine teslim 
olmUf, muhafaza• altında Musula getirilmiflerdir. 

Ayni ,nnde bir kııım sarp arazide ihata edilmit 
50 kişilik bir kafilede Dehuk kumandanına tulim 
olmuftur. On alb ağustosta ise Süleymantlltemim 
kumanda11 altında bir Nesturi kolu ıilih nakleder
ken tutulmutlarclır. 

Ayni gthı Fırat civarında bir müaademe olmut 
ve Irak tayyareleri kıyamcılan şiddetle bombardı· 
.man etmişlerdir. 

Irak halkı, telıraflar çekerek F ramanm Neaturf· 
lerl Sur!7eden lraka sillhla barakma11m protesto 
etmiflerdir. Kıyamcı Neaturilere kup ukert laare-
klb idare eden Bekir Sıtla Beyin livalığa terfii 
inha edilmiftir. 

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

Yunan Başvekili Ve Nazırlarının An
kara Seyahati Proğramı Hazırlandı 

Atina, 4 (Hususi) - TUrkiye sefiri Enis ~y. edilecek, öğleden sonra Gazi çiftliğinde bir çay 
Başvekil M. Çaldarisi ziyaret ederek, Yunan na- ziyafeti verilecektir. M. Çaldaris perşembe günll 
zırlarma yapılacak istikbal programını vermiştir. lstanbul'a vasıl olacak ve Reisicümhur Gazi Hz. 

l k tarafından kabul edildikten , sonra Rum Patriğini 
Aldığım maltimata göre 

0

Elli "kruvazörü ge ece ziyaret edecektir. M. Çaldarisin ayni glinde Yunan 
pazartesi günü Haydarpaşa önlerine vasıl olacaktır. kolonisini kabul etmesi de muhtemeldir. Yunan 

Saat beşte M. Çaldaris, hususi bir trenle An- nazırlanna Madam Çaldaris ve Madam ve Matmazel 
karaya hareket edecektir. İstasyonda Yunan Bat· Pesmacoğlu refakat edecektir. 
vekili büyük merasimle karıılanacak, Pazartesi aa,vekll P9. Şehrimize Geldl 
günü Tevfik Rüştü Bey büylik bir ziyafet verecektir. Başvekil ismet Paşa dün Ertuğrul yab ile Ya· 

Akşam, ismet Pş. Atıkarapalista bir ziyafet lovadan şehrimize gelmit ve Kadıköyünde eniftele-
verecektir. Bu ziyafette 150 kişi bulunacaktır. Ziya- ri Abdiirrezzak Beyin evine misafir olmuşlardır. 
f eti bir resmi kabul takip edecek, salı güntı 11iyasi Başvekilin bugün Ankara ya gitmeleri muhtemel• 
mülakatlar yapılacaktır. Salı akşamı Yunaniıtanın dir. İsmet Pata 9 Eyldlde Yunan Baıvekilinin ya-
Ankara sefiri bir ziyafet verecektir. pacağı ziyareti müteakip 18 Eylulde Sofyaya hare· 

Çarşamba, yine siyaıi mü_k_i_le_m_el_e_re __ t_a_ha_ia ___ k,_e_t_e_d_e_c_e_k_tir_. _ ___ -=-=----::- - - - -

Diyarı beki r' de Malatya Bagtar . Kaçakçılık 
Diyarıbekir (Hususi) - Ziraat Müdür/üg" Ü 

Vekiletinin nllmune fidanlağı 
halka çok faydalı olmaktadır. Malatya (Hususi l - Mllnhal 
Bu sene de halka parasız yüzlerce bulunan Malatya baytar mtıdnr-
fidan tevzi edilmiıtir. Zürraın bu lOiline Akaaray baytar mildlirl 
sene mahsul cihetinden yüzü Mithat B. tayin edilmİ.f ve buraya 
gülmüştür. ıelerek vazifesine başlamııtır. 

Çeıme, ( Huıusi ) - Y uauf 
kaptan idaresinde Sakız adasın-

dan buraya gelen bir motörden 
ıOpbe edilmif ve içinde kaçak 
cigara kağıdı bulunmuıtur. 

Yusuf kaptan yakalanmııtır. 

c==-============----~====:=ı:x=-=====-=--==--==--=:a--=:=====-===-===--=======ııı==--=========---r: yapılacak mektep binaları 
ata mlikemmel bir şekilde r 

ilerlemektedir. Üç köyde bet sı
llıflı olmak üzere yapılan . yeni 1STER iNAN /STER /NANMAI 
llıektepler bütün ci Yarın ihtiyacı
"- kafi gelebilecektir. 

Mektep binalarının planlan 
~•arif vekaletindan gönderilmiş-

[' Mektep yapılacağını haber 
a an birçok köylüler şimdiden 
ıelerek muallimlere yer hazırla-
:•yı ?üşünmektedirler. Açılması 

iki gündür gazeteler belediyenin tehir dahilinde 
ıchirli gazlara karşı halkın korunmasını temin için 
mahzenler yapacağını bildiriyorlar. 

İııtanbul belediyesi bu aene oktruva yüzünden 
varidatından bir milyon lira kadar bir para kaybetti. 

İstanbul belediyesi parasızlığı yüzünden bu aene 
yeni caddeler yapmaktan vaz gPçti. 

lstanbul belediyesi daha oehrin ıu ihtiyacına tama
men temine muvaffak olamadt. 

İstanbul belediyesi daha lıitım tesisatına bitiremedL 
İstanbul belediyesi meyva hoıta bir Hil inıuı için 

bile para latikrazına mecbur -oldu. 
İıtanbul belediyesi daha oehrin ıüt mueleaini bile 

halledemedi. Bütün bunlar hep paraaızhk yüzündendir. 
Artık bu vaziyette bulunan bir belediyenin 700 bin 

kiti için genİf, beton, ve mühim masraflara mütevakkıf 
yer altı mahzenleri yapabileceAin• 

karrür eden Ortamektebimize 

lahıiı edilen harap hastane bina- ıs TER I NA 'N Is TER I NAN M AI 
-~~~p~dahlti~~ek~. l~----~-------------~----~~~~~~~---------·~ 

Sözün Kısası -----
Et 
Ucuzlayacakmış •• 

Amma şimdi değil, birkaç gün 
sonra ucuzlıyacakmıt. Çnnkü, be
lediyenin mezbahaya aabn aldığı 
kantarların makineleri bozuk çık
mış ta.. Makinelerin Almanyada
ki f abrika11ndan ustalar çağırıl
mıı. Kantarlar doğru iflemiye 
baılayınca mezbaha reuni "' ar• 
bk kilo lzerinden ahnacakmıt-
0 vakte kadar belediyenin 
daimi encümeni de yeni bir 
tarife hazırlamakta imif. .. 

Et, başka memleketlerde halle 
için luzumlu bir gıda sayıhr. Me
aell lngilizler daha aabah kahve 
albsında et yemiye baflarlar ve 
CSğle yemeğinde, akpm yemeğin
de devam ederler, Almanyada 
bir kap yemek denilince mutlaka 
et yemeğidir. Sebze etin yanında 
(garnituren) yani sili gibi bir teJ• 
dir. Avrupahlar arumda en az 
et yiyen Fran11zlar bile yemekte 
bir türlü olsun et yemeyince ken• 
dilerini yemek yemit uymazlar. 
KöylUlerin çorbasının içinde bile 
parça parça etler bulunur. 

O memleketlerde belediyeler• 
de halka lllzumlu bir gıda sayılan 
eti ucuzlatmak için ellerinden 
geleni yaparlar. 

lf 
lıtanbulda et ötedenberi lika 

91yadan sayılır. Soframda bqh 
batına bir et yemeli bulundur
mak burada ancak zenplerln 
harcıdır. Onlar da bir kap etten 
fazlasını iaraf uyarlar. Metell 
balık olunca et yemetlnl hade
derler. Orta balll halk İM ıebze 
yemeklerinin aruma bir aa. gibi 
bir parça kıyma koyar. 

Doğrusu mezbaha açılmazdan 
evrıel de latanbullular et yemek· 
lerine pek rağbet etmezlerdi. 
Pathcan dolmasını, zeytinyağh 

' enginarı et yemeklerine tercih 
ederlerdi. 

lstanbulda et lilb eıyadau 
sayıldığı için bizim lıtanbul bele
diyesi de mezbahayı açınca etin 
üzerine, lüks eşya gibi, ağır vergi 
koydu. 

Bereket versin ki pasbrma 
imdada .yetifti. Ucuzca et lok· 
ması isteyen, fakat Mecidiye k~ 
yüne, kartala, Pendiğe kadar 
gidip te oradan ucuzca et almıya 
vakitleri olmıyan lıtanbullular 
pastırmaya dnıtUler. Onun için 
tramvaylarda, vapurlarda pasbr
ma kokusu buram buram tlltnyor. 

* Etin üzerine konulan lüks qya 
yergiıi, tabiidir ki, etin sarfiya• 
tını azalttı. İstanbullular eti zaten 
pek sevmeseler bile belediye 
kendisinin alacağı verıiyi elbette 
düşünecek. 

Şimdi, halkın eti daha ucuz 
yemesi endiıeaile delil, mezbaha 
reımının yeknnunu çoğaltmak 
için et vergi8inin ıekli değiımif. 
Mezbaha reami okka tlzdrinden 
alınanca sarfiyatı artacak, vergi 
de çoğalacak diye timit ediliyor. 

Belediyenin varidab çoğalınca 
yine İstanbullularm iyiliği için 
sarf edileceğinden öyle olmasını 
temenni edelim. 

Alman ustalar makineleri 
çabuk kurarlar, encilmen de tari
fesini biran evvel hazırlarsa.. 
Nasrettin Hocanın ektiği yonca 
gibi.. Belki biz de ucuz et zama• 
nına yetifiriz. 





-• - ---- -
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Siyaset Alemi 

Fransa Ne 
• 

isterse O 
Oluyor 

Harbin mağlübu olan devletlerin 
muahedelerle 11kılan boğazından an-
cak kısık kısık feryatlar çıkabiliyor. 
Çünkü bunlar kıs\uvrak bağlanmış-
lardır Nefes borulara da tazyik altın')' 
dadır." Derken, bir gün, hava değişi-
yor ayni :r.ümreye mensup olan Avtı11-
tur;nya ordusunu o? bjn ~i.şi fazla
laşhrmak müsaadesı venlıyor. ~u 
memleket, Sen jermen muahedesıle 
20 bin kişilik bir a~ker '.!ıc~':c!'duna 
sahip olabilmekte ldı. Bugun ıçm, bu 
nıiktnr 30 bine çıkmıştır. Fakat tedbir 
muvakkat addedilmektedir. Bu fazla-
lığı icap ettiren esbap zail ol~r olm.az, 
ordu mevcudu tekrar eskı halıne 
indirilecektir. 

Başllalarma verilmeyen bir hakkın 
birdenbire Avusturyaya bahşolunmn· 
ııodaki sebep nedir? Şudur: 

_ Avusturynda, tıpkı Almanya~a 
olduğu gibi bir nasyonal ,os~~hst 
hareketi vardır. iktidar ~evkiınde 
bulunan ve hristiyau aosyalıst farl ... a-
ı;ınn dayanan Dolfüs hükümeti,. ~u 
hareketin önüne geçmek iıtemıştır. 
Çünkü Fran&anın arzuıu ~u m~rke~
ıiedir. Bu hal. dahili ve şıddeth mu-
c:adeleleri davet etmiş, milli ıosya
listler memleketten çıkmışlar, Atman-
yaya iltica etmişlerdir. Fakat Baviye~a 
hududunda aıkeri kamplara yerleşta-
"'mişlerdir. Avusturya ~çin,M güya 
daimi tehlike imişler ve bır hukümet 
darbesi yapmak istidadında bulunu
yorlarmış. Bu tehlikeye kar'ı koymak 
İçindir ki Avusturya ordusunun me\'• 
c:udu 20 binden 30 bine çıkarılmıştır. 
Bu hal Av u Ja siyasetinde Fransanrn, 
rnukav~met edilmez hakim r~lünü 
bir defa daha göstermiş oluyor. 

Sureyyn 

KOba RelslcUmhuru Para 
Allp Kaçmadım diyor 

Monreal 4 - Küba ihtilali dolayı
ıile tnyyare ile firar eden Küba 
Reisicümhuru M, Makado, sivil veya 
askeri bir mnhkeme tarafmdao mu· 
hakeme edilmek üzere Kübaya dön
miye ra:r.ı olduğunu söylemiştir. Yal· 
nıı. Monreal hükümetinin kendisini 
himaye etmesini istemiftir. M. Maka
da, kendisile arkadaşlannan büyük 
rneblağlar alarak k~çtaklar! .hakkın
daki rivayetleri tekzıp etmıştar. Ya
nında ancak masraflarını ödiyecek 
kadar para bulunduğunu, bütün ~ev
cudunun Kübadıı kal<Jığmı soyle
miştir. 

Fransız Bahriye Nazarının 
öıumu 

Paris 4 - Fransız Bahriye Nazan 
M. Jorj Leygüı'ün ölümü münaaebe• 
tile, ltalyan S.briye nazın taziyette 
bulunmuıtur. 

BABİCI 

Bitler 

Diinkllerin Romanı 
Edebi Home.n .. ~ ...... -

Burhan Cahil ----· 65 

içinde halis fsveç derisinden üze
rine alhnla Ahmet Reşidin ismi
nin ilk harfleri konmuş nefis bir 
Para cüzdanı, içinde yassı bir al
tın saati ve buğday bapklan 
teklinde işlenmiş albn kordonu 
~ardı. 

Ahmet Reşit böyle hediye 
~erildikçe çok sıkılayordu. 

Para cüzdanını açar açmaz 
otuz bin lngiliz liralık çeki için
de buldu. 

Gretta onun ahlakını bildiği 
için bütün bu hediyeleri topladı. 
Masanın üzerine bıraktı. Ve onu 
elinden tutup balkona sürükledi: 

- Uykun yoksa, biraz geceyi 
•cyredelim Reşit. 

Serin bir rüzgar esiyordu. 
Sabahtan akşama kadar hep 

0 nlann şerefine kadehlerini kal
~anlara iştirak ettikleri iç.in iki· 
11 dt: tatlı bir mahmurluk içindey• 
diler. 

Orada gecenin licivert koy
nunda ıerin ruzılr .&ara bir dut 
'-iri Japayorclu. 

Üzerlerindeki ipek pijamalar 
rüzgarla biribirine karışıyordu. 
Gretta Cimrünün en leziz gecesini 
yaşıyormuş gibi başı genç adamın 
omuzlannda mmldanıyordu: 

- Reşit, biliyormusun ben 
bu geceyi, bir yal enel Parist:e, 
(Eyfel) deki sofra başında bir 
hayal gibi gördüm. Bilsen ne 
kadar mesudum. . 

Genç adamın dudaklan bu 
itirafa cevap verdi. 

Işıklan yakmadan içeri ~ 
diler. 

• 
Evveli telefonun acı zilini 

işittiler. 
Sonra hizmetçi kız.ın konuştu-

ğunu duydular. 
Sabahı olmasın diye bekledik-

leri gece çabuk geçmişti. 
Ahmet Reşit banyo dairesine 

geçti. Ve sonra giyinmek için 
kendi odasma girdi. 

On dakika aonra kahvalh et
mek ıçm verandaya indikleri 
ıamao hizmetçi kız haber verdi: 

Bulgaristan'da KomUni&t 
Tahrikatı 

Sofya, 4 - Komünist rünü mü
nasebetile kargaşalıklar olmuştur. 
Yahudi mahallesinde nümayişte bu
lunan 100 kadar komünist poliıe hü
cum ederek tatlar atmışlardır. 10 
kişi kadar tevkif edilmiştir. 

Diğer taraftan Alman sefareti 
önünde toplaomıf olan 30 kadar nü
mayişçi polislere taş!ar atmışlardır. 
Nümayifçilerden birisi yaralanmıştır. 

- Madam babanız telefon et
ti. Kahvalbya sizi oraya bekliyor. 

Gretta kendisine ilk defa (Ma
dam) diye hitap edildiğini işitiyor· 
du. Yüzüne ateş çıktı. Ahmet 
Reşit lakırdıya karışb: 

- O halde gidelim. 
Mösyö Kolmodin daha onları 

uzaktan görünce seslendi: 
- Çabuk gelin, havadis var. 
Gretta haykırdı: 
- Nafile baba bizi aldata

mazsın, arbk sürprizlere paydos. 
O teminat veriyor. elindeki 

gazeteleri gösteriyor: 
- Ben söylemiyorum, işte ı•· 

zeteler yazıyorl Diyordu. 
Nehayet verandaya çıktılar. 
Mösy6 Kolmodin izahat verdi. 
- Muharebe var. Fransa, Al-

manya tutuşuyor. Rusya da be-
raber. 

Birkaç gilndenberi okadar ken· 
dilerile meşğuldüler ki batta ga
zete bile okumuyorlardı. Halbuki 
son günler içinde Avusturya ile 
Sırbistan arpında bir hadise 
çıktığını biliyorlardı. Yalnız bu 
hadisenin böyle geniş bir saha
da tesir yapacağmı herkes gibi 
onlar da &mit etmedikleri için bu 
pek uı.aklarda cereyan eden 
•ak'aya ehemmiyet vermemişlerdi. 

Fakat bu ıabab m61JI Kol· 

-· I[ 
Gönül işleri l 

Alman Katolik kongresi 
Viynna 4 - Alman katonk kon

gresi eylulün yedisinden on ikiıine 
kadar Viyanada toplanRcakbr. Fakat 
görünüşe bakılırsa ~usturya ile Al
manya arasındaki gerginlikten dola
yı kongreye Alman murahhaılan itti· 
rak etmiyeceklerdir. 

Muhtelif Alman mantakalan mü
messillerinden baıka, Polonya, Çe
koslovakya, Vugosfavya, halya, Fran
sa, Belçika ve l11viçreden de murah
haslar gelecektir. 

modinin sürpriz yapmadığı derhal 
anlaşı1dı. 

Paris, Lond'ra, Berlin ve Pet· 
resburg arasındaki siyasi müza
kereler neticesiz kalmış, Alman 
orduları Belçika üzerinden Fran· 
sayı tehdide başlaruışlardı. 

Ahmet Reşidin gazetecilik 
damarlan kabarmıştı. 

Gazeteleri kapıştılar. Kahval
tıyı bile unuttular. 

Tafsilat, vaziyeti tamamile 

anlatıyordu. 
Avrupa bir büyük muharebe

ye giriyordu. 
(Paris) Kabinesi mütemadiyen 

Londraya kompliman yaparak 
tehlikeye karşı yardımcı arıyordu. 

Mösyö Kolmodin: 
- Almanya (1870) bayramım 

özledi galiba (Versay)da yeni 
şenlikler yapacak! 

Dedi. 
Ahmet Reşit o anda Pariste 

olmadığına yanıyordu. 
Gazete idarehanesi şimdi kim 

bilir ne faaliyette idi. Ve kendisi 
si orada bulunsaydı İstanbula ne 
haberler, ne telgraflar uçura· 
caktı. 

Kahvealta ederken konuşu-
yorlardı. 

Ahmet Reşit Almaoyanın hü-
cumuna karp lngilterenin bipne 
kalarmya~tı• uanediyordu. 

Garip Bir Tayyare Kazası 
Viyana 4 - Dün bir tayyare garip 

bir şekilde yere inmiştir. Makinesi 
bozulan bir tayyare Tuna ilzerine 
inmiye mecbur olmuştur. Tayyart 
nehre konmadan bir saniye evvel 
yolculardan biri nehre atlamış ve 
yüzerek sahile geçmiştir. Tayyare 
nehre inerken sademenin şiddetinden 
içindeki kadın nehre fırlamıştır. Pilot 
soğuk kanlılığını muhafaaz ederek 
hemen nehre aUamıf ve .le adını yaka
lı yarak ıuların aürüklemekte oldujıa 

tayyareye getirmiftir. Hepıi de kur
tulmuıtur. 

Mösyö Kolmodin: 
- Olabilir, dedi. Alman de

nizciliği Beritanya için tehlike ol· 
mıya başlamıştır. Galip bir Al· 
manya İngiltere için mülhit bir 
düşmandır. 

Bu hadiseler hepsinden fazla 
Ahmet Reşidi alakadar ediyordu. 

Genç adamların mes'ut bir 
gününde mesleğinin en heyecu.li 
dakikalarını işinden uzak geçir· 
diği için garip bir vaziyete 
düşmüştü. 

Maamafib yapılacak birşey 

yoktu. 
Vukuatı beklemek lizlmda. 
Kan koca önden yüz eUi ki· 

lometrelik bir otomobil geı.intial 
yaphlar. Ahmet Re~t (direkıiyon) 
öğretiyordu. 

BüyOk gölün şimal kısmın· 
daki geniş asfalt yolda birçok 
ekzersizler yaph . 

Gretta: 
- Çabuk öğrenirsin Reşit. 

Diyordu. Mesele bir az. dikkattan 
ibaret. Hakikat, dönüşte eve kadar 
direksyonn Ahmet Reşit idare 
etti. O gün akşam gazeteleri Bel-
çika hududunun Alman askerleri 
tarafından aşıldığını haber veri
yorlardı. 

Gretta Ahmet Reşidin ba 
havadialerle çok alakadar oldu· 
iunu ıör\iyorda. Genç adam 

CArka11 •ar~ 
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/ngilterede Hay
vanlara Fena Mu
amele Yapılmaz 

İngilizlerin kendilerine mahsus 
j k. /( . . . garip huyları var

' ışının dır. Bunlardan bir 
Başına Ge- t anesi, bilhassa 

lenf er hayvanlara karşı 
besler göründükleri müfrit mu
habbettir. İngilterede bir hayvanı 
başaşağı taşıyamazsınız. Araba 
çeken bir ata fazla yük vura
mazsınız. Çünkü kanun ağır ce-
zalann hükmedilmesini emreder. 
Nitekim son hafta içinde İngilte
rede, hayvanlara fena fmuamele 
etmek yilzlinden iki kişi adliyeye 
verilmiştir. Bunlardan bir tanesi 
bir yük arabacisıdır ki arabasına 
fazla eşya yüklediği için üç ay 
hapse mahküm edilmiştir. Bir 
diğeri bir köylüdür. Bu köylü 
köpek meraklısı idi. Evinde üç 
tane köpeği vardı. Bu köpekleri 
ufak bir kulübede besliyordu. 
Son zamanda köylü köpeklerine 
bakmamış, kulübeleri pislendiği 
gibi hayvanlar hastalanmışlardır. 

Hatta içlerinden biri ölmüştür. 
O mmtakanm Himayei Hayvanat 
Cemiyeti şubesinin tahriki üzerine 
adliye faaliyete geçmış, köylll 
muhakeme albna alınmış, kendi
ainc üç ay ağır hapis cezası ve-
rilmişti. Bunun haricinde hakim bir 
başka kayıt daha ilave etmiştir: 

Bu kayda göre bu köylü ömrü 
oldukça bir daha köpek besliye-
miyecektir. Aksi takd~rde, her 
dafa köpek beslemek teşebbii
sünde bulundukça üç ay hapis 
cezası çekecektir. 

• 
' Almanyada kadın yüzme 

mukavemet rekorunu kır-

.--G-af-,-. ı-B-ir-• mak için Matma
zel Ruth Litzig 
isminde on dokuz Ana ------· yaşında bir genç kız mühim bir 

teşebbüs yaptı. Tertip edilen 
umumi bir müsamerede yüz saat 
yüzmeye teşebbüs etti. Fakat 
daha evvel kızın annesile anlaşan 
·bir müteşebbis, bu işten para 
kazanmıya teşebbüs eti. Genç 
kızın yüzme müsabakasını seyret
mek isteyenlerden bilet muka .. 
bilinde para aldı. Toplanan para 
bir hayli mühim yekuna baliğ ol
du. Fakat genç kız yetmiş üç saat 
saat su içinde kalınca dehşetli 
bir yorgunluk alametleri göster· 
di. Hatta gözleri kendiliğinden 
kapanmıya başladı. Annesile be
raber müsamerenin müteşebbis
leri genç kızın uyumaması 
için silah attırdılar, cazbant 
çaldırdılar , mümkün olduğu 

kadar fazla gürültü yaptılar, 
genç kız bir müddet daha 
gayret etti. Nihayet suda kaldığı 
müddet yetmit dokuz saatı bu
lunca dayanamadı, kendini sahile 
vurdu. Bu sırada anne kızını 
kollan arasına almış, tedavi edil
mek üzere en yakın · kliniğe 
naklederken y.avrusunu kolları 
arasında kaldırıyor ve halka 
bağrıyordu: 

- işte dünyanın en güzel ve 
mukavemetli yüzücü kadını! 

O, böyle iftihar ederken Ruth 
Litzig çoktan bayılmıştı. Kliniğe 
vrdıkları zaman genç kızın ölümü 
tahakkuk etti. 

Veyi böyle gafil ve cahil 
annelere. 

-, _ 
Gilll 
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TARİHİ MUSAHABE 

---- ------- - ~- -
Kuyumcu Saül Bir Gün "lsmetlô Kadınlar Hazaratının 

Yanına Giderken Kayboluverdi 

Ver esenin f ddiası: Elbette Şüphemiz 
Baltacı Rıdvan Ağa dandır 

kadınlar hazarab gizlice, seninle 
söyleşmek isterler. 

Dedi. Saülün koltuğuna girdi. 
Guya, harem dairesinin gizli bir 
kapısına götürüyormuş gibi 
odunluk anbannın arka cihetine 
sevketti. Orada birdenbire bo
ğazına sarılarak bir hamlede 
Saül Bezirganın ışını bitirdi. 
Cesedini de ambarın aptestha· 
nesindeki taşın altına gizledi. 

Cevabını verdi.. Baltacılar, 
bu ağır ittihama tahammül ede
mediler. 

- Biz, aramıza fÜpheli adam 
kabul etmeyiz. Bu adam varsın, 
ocağımızdan çıksın. Taşrada 
şer'işerif üzere ne yapılırsa ya
pılsın. 

Dediler.,. Rıdvan ağayı balta
cı ocağından çıkardılar. Sipahi 
oğlan bölUğündeki ağa odasına 

Kari Mektupla" 

Sahipsiz 
Mandalar 

t: 

Gere.de köyleri halkı yaz 
mevsiminde yaylaya çıkar ve 
hayvanatını da beraber götürür. 
HaJk sonbahar yaklaştığı zaman 
yalnız koşu öküzlerini alarak köye 
dönüyor ve diğer hayvanlanm da 
yaylada kasaba mandalarile be
raber bırakıyor. Fakat bu arada 
kasaba mandalan ıehre döndüğü 
zaman köy hayvanlannı beraber 
ıürükliiyorlar. 

Belediye üç gün zarfında bu 
hayvanların sahibi çıkmadığı tak
dirde kendi namına satılığa çı
karıyor. Bu olur şey midir? Biz 
hayvanlarımızın köye indirildiğini 
nasıl bilelim, nereden haber 
alalım?. 

Bazan gözlerimiz önünde ıe
hirde hayvanlanmız sablıyor. Bu 
yüzden birçok köylü b~ bir 
haksızlığa maruz kalıyor. 

Bundan baıka Gerede kaza
ıına tabi köylerde nüfus kağıtları 
iti dolayıaile nnf'us men:mları 
köylnye çok atır muamele ~ a p
maktadır. Her iki meselede de 
alikadar makamların nazandik· 
katini celbederiz. 

Mengenin Beşler kö~1ündc n 
Cemil Özdemir 

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

r ' Resminizi Bize Gönderinz ' 

.. * Size Tabiatinizl Sögliyelim 

Üçüncü Muradın sarayını şen
lendiren bir Musevi vardı ki buna 
( Cıfıt - Cüce ) derlerdi. Cinsiyeti 
erkeklikle kadınlık arasında kay
bolan bu saray eğlencesi ; Divanı 
hümayunda en büyük vezirlerle 
alaylar, şakalar eder; harem dai
resindeki en yüksek payeli ka
dınlara bile teklifsizce sözler söy
lerdi. Sonsuz bir salahiyete ma
likti. Çünkü : Üçüncü Muradın 
neş' esiz günlerinde, onu ancak 
Cıfıt Cüce neş'elendirir, gamım, 
kasvetini tadil ederdi. 

Rıdvan Ağa, bu iti okadar 
sür'at ve maharetle yapmışh ki, 
hiç kimse haberdar olmamıştı .• 
Ancak, SaUlün zevcesile çocuk
ları, onun avdetini beklediler. 

yolladılar. Ve o gece, birdenbire Resminizi kupon ile gönderlniı. 

* Cıf ıt cüce, Hasköy de otu-
rurdu. Akrabasından Saül be
zirgan ieminde bir adam vardı. 

Bu adam, Galataya gelip giden 
ecnebilerden kıymetli elmaslar 
alır ; zengin Ti.irk ailelerine sa· 
tardı.. Cıfıt euce Saülü saraya 
takdim etti. Bu zeki mücevherci 
de az zamanda saray kadınlan . 

arasındaki mevkiini geniıletti. · 
Saül, saraya avuç avuç kıymettar 
yakutlar, zümrütler, elmas ve 
inciler taşıyor; bunlan yüksek 
fiatlerle satarak paralannı 

alıyordu. 

Bu ahş verişe, saray baltacı
larından Rıdvan Ağa isminde biri 
tav2s .. ut ediyordu. Saill Bazirgin, 
saraydaki baltacılar koğuıuna 
geliyor. Getirdiği elmasları birer 
birer sayarak Rıdvan Ağaya tes
lim ediyor, harem dairesine gön
deriyor. Beğenilenler, alakonula
rak paralan veriliyor, beğenilme
yenler de iade ediliyordu. 

Günün birinde yine Saül ba-
1.irgan saraya gelmiş, emsalsiz 
iki mücevher getirmişti. Biri, 
hurda elmaslarla işlenmiş bir 
kuşak üzerinde, ırı bir ceviz 
cesametinde pero ciTlsinden bir 
elmas, diğeri de pırlantalarla sllı· 
lenmiş emsalsiz bir sorguçtu. 
· Saiil bazirgan, bunların ikisi

nin kıymeti için: 
On iki yük akçeye olur. 

Diyordu... Rıdvan Ağa, bu iki 
kıymettar hazineyi görür görmez 
aklı başından gitmiş; bunları ele 
geçirebilmek için herşeyi göze 
almıya karar vermişti ... Elmaslan, 
Saül bezirgandan aldı. Harem 
tarafına doğru giderek bir müd
det dolaştı, Sonra koğuta ge
lerek: 

- Buyur ba:ıirgan.. İtmetlô · 

Uzerini aradılar. Sorgucun bir Kupon diğer ııayfamııdadır 

parçasını üzerinden çıkardılar. L,-------------------~ 

Akşam olup ta eve gelmeyince 
telaşa düştüler. Evvela Rıdvan 
Ağaya müracaat ettiler: 

· - Babamız, bu kıymetli mü-
cevherat ile sana gelmiştir. Onu 
neyledin? .. 

Dediler. Rıdvan Ağanın ade
mi malumat beyan etmesi ilzerine 
Divanı hilmayuna arzıhal ver-
diler. 

Babamız. bunca kıymeti 
olan mücevherat ile zayi olmuş
tur. Şüphemiz, elbette Baltacı 
Rıdvan ağadandır. 
. Diye, ayak dirediler. 

Rıdvan ağa bu anda iıticvap 
edildi. Fakat o, büyük bir inat 
ve iırar ile: 

- Ben, cevahirleri yine kendU-
ye teslim ettim ve saraydan taı
ra gönderdim. 

Rıdvan Ağa, bu vaziyet karşı
sında şaşırdı. Hele falakaya yıkı
lınca, inkara hali mecali kalmadı. 
T ehkikat derinleştirildikçe, Bal
tacının birçok hırsızlık ve uygun
suzlukları meydana çıkarıldı. 

Aptesane taşının altındaki 

ceset te bulunmuş; oradan çıkari
larak Musevi kabristanına defno
lunmuttu... Sıra, Rıdvan Ağaya, 
gelmişti. Bir gece, Boatancıbaşıya 
emrolundu. Baltacı Rıdvan Ağa, 
ıaül bezirgim boğduğu yere 
göttirUlerek cellat tarafından 
• gırtlağı parmaklarla ııkılmak'. 
ıuretile - Boğduruldu. Ccıedi, bir 
çuvala konuldu. Balıkbanenin 
atef kayıklanndan birine yükle
tildi. Ahırkapı açıklanna götlirü
ı~rek, oradan denize abbverdi. 

Ya1çm Kaya 

lngilterede her sene Kavus'ta büyük kotra yarışları yapılır. 
Bu yarışlara bütiln zenginlerin ve spor kuliiplerinin kotralara iştirak 
ederler. Son yarışlarda lngiltere kıralı beşi.nci Jotj'un yatı yatı 
ikinci gelmiştir. Kıral, yatı bizzat kullanmışbr. Kırahn Britanya ismin· 
deki yatı resmimi2de ortada gör6nmektedir. . 

42 Suat B. ( Ankara): (Fotoğrafı· 
nın dercini istemiyor.) Asri cere· 
yanlara herkesten evvel tabi olur. 
Kadınlarla çabuk a hbap olmak 
sırrına vakıftır, bağlanmıya taraf· 
tar değildir, dilediği gibi serbest 
yaşamak ister. Üstüne başma ya
pacağı masraflardan çekinmez. 
Konuşma tarzında mizaha tema
yül eder. 

• 40. Kastamonu'da Suzan H.: ( Ftı-
loğrafının dercini istemiyor.) içli 
ve alıngandır. Nadiren neşelenir, 
daha ziyade mahzun ve kederli 
bir tavır vardır. Pek ıokulmu .. 
Sevdikleri hakkında ıamimiyet 
izhar eder. • 48 Nadir Ef. (F otoğrafoun der· 
cini istemiyor.) Usul ve kaidelere 
riayetkirdır. Kendiliğinden hirıey 

. ilave edemez, birşeyi olduğu gibi 
kabul ve gördüğü gibi tatbik 
eder. Para ve mal aahibi olma
llDl bilir. Canı kıymetlidir, zarar
dan, tehlike ve mes'uliyetten 
korkar. 

• 57 Bakkal SaHh Ef. (İstanbul): 
(Fotoğrafının dercini istemiyor.) 
Muktesit ve itgilzar bir ticaret 
adamıdır üstüne başına pek bak
maz, eıya ve p~ra bahsinde tu
tumludur. Az para ile iş gö~e
şini ve idare olmasını bilir. Eğ

lencelerden para sarfını mucip 
hareketlerden uzak kalır. 

• 
54 Eskişehir' de D. T H.: (Fotoğ· 
rafının dercini istemiyor.) Şen ve 
alaycıdır. Arkadaşlarile görültiilU 
konuşur. Tuhaf fıkralar nakleder. 
Meclislerde arkadaşları tarafın
dan aranır, ve sevilir dik bath 
ve magı:uı ~ğildir. 
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ı i 
Evde her sabah ayni sözil 

aöylerdim .. 
- Anne ben mektebe gitmi

yeceğiml •. 

- Anne ben mektebe gitmi
yeceğim. Hocafendi beni dövüyor. 

Mektepte hergün ayni şeyi 
ıörürdüm: 

Rahle, cüz, falaka, hocafen
di, kalfa!.. Rabbiyesir!.. 

- Okul.. 
Manasını bilmediğim, dilimin 

bir tlirlü doğru dürüst heceliye
mediği, üstünlü esreli kelimeleri 
okuyacağım diye uğraşırdım! .. 

- Bilemedin falakaya! .. 
Ayaklarımın altı şişinceye ka

dar dayak yerdim .. 
Ertesi gün yine ayni söz: 
- Anne, mektebe gitmiyc

ceğim .. 

Tramvayda oturmuş gazetemi 
okuyordum: 

- Hasan Bey kalkınız ben 
oturacağım, malümya, kadınlara 
hürmet lazımı:. 

Başımı kaldırdım. On yedi, 
on sekiz yaşlarında daha çocuk
luk çağından yeni çıkıp genç 
kızlık partisine girmiye yeltenen 
bir küçük hanım .• Cevap verdim: 

- Bu yaşta adam ayağa kal
kıp sana yer v~rirsem hürmet 
etmiş değil; gülünç bir hale gel
miş olurum!,. 

Yangözle baktım, küçük ha
mmda surat asılmışb. 

Bir istasyon sonra kucağında 
çocuğu bir hanım tramvaya bin
di: ayağa kalkbm: 

Ben çocukken, mektebe git
meyi istememekte haklı değil mi 
idim? .. Haean Bey - Yapmayın canım, verin •u elierinlzl ben •izi blrlb:rlnlz.le uzlafhrayıml •• 

- Buyrun hanımefendi, bura
ya oturunuz!.. 

Yine yangözle ona bakbm, 
biraz evvel söylediği söze pişman 
olduğu yüzünden belli idi, omu
zuna dokundum: 

~ 

Çocuğum günleri sayıyor •• 
- Baba, mektebin açılmasına 

ıekiz gün kaldı .. 
- Baba, mektebin açılmasına 

alb giin kaldı .• 
- Baba, mektebin açılmasına 

bet gün kaldı .. 
Günler eksildikçe onun ıevinci 

artıyor .. 
- Oh mektebe gideceğimi .. 

>f. 
Ne bedbaht çocuklarmışız; ne

mesut çocuklarımız var. Bize oku
mak zevkini vermeyi hiç düşün
mezlerdi. Mektep denilen yer öy
le sıkmblı idiki birgün isteğimiz
le gitmedik.. eğer anam babam 
beni zorlamasaydılar, ne bir defa 
kapısından içeri girer, ne de bir 
kelime öğrenmeyi merak ederdim. 
Bugünün çocuğunu mektebe yol
lamak için; ana, baba güçlük 
çekmiyor.. çocuk kendi arzuıile 
koşuyor, kendi isteğile öğreniyor •• 

Eski mekteple, yeni mektebin 
en bariz aynhğı budur. Zorla 
anz ellik olmaz dedikleri aibi in
nn ıevmediği bir yerde çalıpmaz. 

* Birkaç güne kadar tatil biti-
yor, ellerinde çantaları, sefer tu
lan; koşa kofa, güle oynıya 
mektebe gidecek çocuklanmıza: 

- Haydi yavrulanm istikbal 
aizindlr çalıtınızl •• 

Derim! •. 
Pazerala 

Şikayet 

Komşusu Hasan Beye şikiyet 
ediyordu : 

- Ne yapacağımı bilmiyorum 
Hasan Bey. Bu apartıman kirası 

çok fazla geliyor. Ucuzca bir yer 
bulup çıkmak istiyorum! 

- Hiç üzülme komıul Vapur
cular biribirile esasen anlaşamı
yorlar .• Ne yapacaklar? Vapurla
rının kamaralarını ev diye ucuz 
ucuz kiraya verirler. Sen de 
onlardan tutup içinde rahat rahat 
oturursun. 

Karanhkta 
Haıan Bey anlattı: 
Karanlık bir geceydi, ıokağın 

bir batında bir gölge görilndü. 
Ôbllr batından bir bqka gölge 
meydana çıktı.. Kaldınmlarda 
ayaklannın ıesi duyulmadan iler
lediler, tam kartı karşıya geldik
leri zaman biri haykırdı : 

- Ya paranı ver, ya canını 
alınm. , 

Öteki kahkahayı bastı : 
- Kalp kalbe karşı imiş. 

Ben de ıana timdi ayni sözü 
ıöylemeyi düşünüyordum !.. 

= 
Demı,ıer Ki 

Arapça bildiğini 
iddia eden bir ada
ma demişler ki: 

Araplar karm
caya ne derler? ('a-
nım, sizde pek ku
çuguou sordunuz 
demiş. Pekala, de
veye ne derler de
mişler? Oooo... de
miş, o da pek büyük! 
Şuhalde koyuna ne 
derler? Onu bil ba
kalım demişler. 

Vallahi demiş, 
koyunu pek hatırlı
yamıyorum. Lnkiu 
hen Arabietandan 
çıkarken keçiye he
ni.iz isim koymıya 
çalışıyorlardı!!. 

Hau.n Bey - Ne güzel konuşuyor1unl ldeta insan 
tlyeceğim geliyor .. 

lf 
Merkebe demiş

ler l{i: 
Sudan neden zor 

geçersin? ~eytan 
kuyruğumdan aaı

hr da ondanf dt • · ş. 

Papağan - Ne uıweUio efeııdif 
Baean Bey - Af:federeiıa j)k görii9te kllf zaaaettimdil .. 

- lbrahim hoca isminde bir adam 
büyü mıska8ı yazarken yakalanmış 
Haaan Bey J.. 

- De8ene, en evvel kendisi bliyü
lenmiş L 

Yapmıyorum 
" Hasan Bey anlat.yordu: 

- Kanın hergün aabablan 
iki saat aokağa çıkıp geıecekain, 
diyor, ben de inat edip aözünll 
yapmıyorum. 

- Yal.. Demek evden çık
mıyonun .. 

- Evden çıkıyorum amma 
yine onun dediğini yapmıyorum, 
gezeceğime gidip bir kahvede 
oturuyorumf. 

enç Kızlara Nasihat 
Bu dünya öyle yaman 
Her şeye kanma) ını:r. 
Aşk daima bir ya1an 
Sakın aJdanmayınız .• 

:Erkekler faıla çapkın 
Sokulma),DlZ sakın; 
::;evda yolunu sakın .. 
Doğrudur sanmayınız .. 

Biri durup ta gülse. 
Karşınızda bükülse; 
Gözyaelan dökül e; 
Jıemen inanma) ınız!. 

Görüp selam çakanın, 
Görüşüp bırakanın ; 
Jfü parça yan bakanın, 
Adını anmayıuız!. 

Sözlerim budur işte. 
Dinlediniz elbette .. 
)'anılıp da ateşte .. 
nikkat ha yanmayınız!. 

P. O. H. & 

1 
Yarışlar 

1 
Bu mevsimde birçok ya

rışlar yapılıyor, bunlar faydah 
mıdır, Hasan Bey ? .. 

- Faydalısı da vardır zarar
lısı da .. 

- Meseli Hasan Bey at ya-
rışlan faydalı mıdır ? 

- Tabii faydalıdır. 
- Kayık yantları ? •• 
- Onlar da .. 
- Yüzme yarışları ? 
- Evet .. 

Otomobil yarııları ? .. 
- Evet, evet •. 
- Amma yaptın Hasan Bey t 

Sen ne desem faydalı diyorıun •. 
Peki zararlısb hangisi? 

- Evli olmadığın için bilmez
ıin azizim zararlı yanı, kadınların 
biribirile ıüs yarıtıdır. 

Kendim için 
Hasan Bey tuhafiyeci dllkki-

nına girdi: 
- Bir sutiyen verir misiniz?. 
Tuhafiyeci ıordu: 
- Zevceniz için mi alacak-

ıınız .. 
Hasan Bey utandı: 
E•et !... Diyemedi. 
- Yok, kendim için llıım dal. 

Demitl•r Ki 
Eıkiden zorla 

camiye götürülen 
bir adama demi~Jer 
ki: 

Namaza nuıl 

başlar8ın? 
Ne Allah için, 

ne Lilliilı için, yüz
başının kırbacı ko • 
kusu için Allalıüt>k· 
her!! diyerek ba~la
nm demiş. 

• 
J{atıra demişler 

ki: 
Neden doğur· 

mazsıo? Şimdiki ev
lntlar hayırsız olu
yorlar!! demiş. 

)f. 

Köylüye demie
ler ki: 

- Darılmadın değil mi bana 
kızım! •• 

- Hayır Hasan Bey bir ço
cukluk yapmışım. 

ihtiyar gözlerim onun parlak 
alnından öptü ... 

* Vapur vapura yanqmııb .. 
genç, genç olduğu kadar gilıel 

bir kadın uzanan iskelenin fizerin
den yürümiye korkar gibiydi. iyi 
giyinmiş, ulan gibi bir delikanlı 
atladı. Genç kadını elinden tuttu, 
ıeçirdi. 

-~T qekkür ederim beyefendi! 
- Eatağfurullab, vazifem ha-

nımefendi. 
Genci bileğinden yakaladım: 
- Bu tarafa baki Vazifen 

bitmemiştir!.. 

Yetmit yqını ıeçtiği beyu 
sakalından belli bir ihtiyar iıke
leden ıeçecekti: 

- Onu da geçir. 
Arılan gibi genç allzlmii 

dinledi. 
- Aferin çocu;um .. 
Ben de yizlnll olqaclım .. pns

lerimiz iyi kalplidirler.. F ak•t 
onlan idare- etmeli! •• 

Haean .. , 

Kaç yaşmda.sın? - Lutfen karıcığım şu karşımdaki pencereyi bpal. 
Kafa koçamm muh· 
tardadır, on• eonmU 
demiı. 

- Ne o Hasan Bey üşüdün mü?. 
- Evet een de arkamda ağı.ım 9ÇllUf duru) orAW, 

cereyan yapıyorL-
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---------------··---· Yazan: Ömer Rıza 
... 

Ansızın Bir Hançer Parladı Ve Üç 
Kere ·inip Kalktı .. 

Kurt saldırdı. Kılıcinı iki elile 
tutarak mütemadiyen kaldırıp 
indiriyordu. Zaloğlunun zırhına 
inen bir darbe onu parçalamış, Zal
•ğlu da fena halde sarsılarak gerile-
miye başlamışh. Kurdun diğer bir 
darbesi hasmının başına inece
ğine omuzuna isabet etmiş, ken
disi yere yatarak: 

- Aman! demişti. 
Tam bu sırada bütün Cebel 

balkı tek bir sesle bağırdılar: 
- Vur, öldürt 
Sinan elini kaldırdı ve herkes 

hemen sustu. Kendisi ayağa kal
karak emretti: 

- Bu herifi öldür! çünkü 
yenil dit 

Kurt vurmadı. Kılıcına daya
narak hasmına bakla ve onunla 
konuştuğu görüldü. Zaloğlu, yam 
başında duran kılıcım kalduarak 
Kurda uzattı. Kurt kılıcı alarak 
başının üzerinde çevirdi sonra 
uçuruma atb. Ortalıkta bir şim
ıek çakmış, sonra kaybolup 
ııitm~ti. 

ZaloğJu pes! clemiı, teslim 
olmuştu. 

Kurt geri dör erek abna doğ
ru yürüdü. Fakat onun sırtım 
çevirmesile Zaloğlu ayağa kalktı 
ve hançerini çekti. 

Doğan bağırdı: 
- Arkana bak! 
Kavganın bitmemesi seyircile

ri memnun e~ti. Gülüyor, 
kahkahalar abyor, ellerini çupı
yor ve sevinçlerini gösteı ·l oı lardı. 

Kurt, kardeşinin sesini duya
rak .döndü, Zaloğlu hançerini 
Kurdun göğsüne dayadı. Kurt, 
ancak zırhlann sağlamlığı saye
ainde bu darbeden kurtuldu. Fa
kat 'aziyet çok tehlikeli idi. 
Kılıç kuilanmıya imki yoktu. 
Kurt koUanna güvenmiye karar 
verdi. 

Ve Zal~lunun ikinci darbeyi 
indirmesine imkan vermeden 
onu kollarile sardı. Mülhit bir 
hayat mücadelesi başlamışb. İki
ıi de ilerliyor, geriliyor, düşüyor, 
kalkıyor, itişip ka~yorlardı. Biri 
birlerine okadar karışmışlardı :ki 
ıeyirciler, hangisinin Kurt, hagi
sinin Zaloğln olduğunu ayırt ede
miyorlardı. 

Bir aralık ikisi de k&prünün 
kenarma varmışlardı. Jkiunia de 
uçuruma düşmelerine ramak kal
mıştı. Seyirciler, ikisinin de yu
varlanacaklanna lçanidiJer. Fakat 
a.ısızm bir hançer pa)'ladı. Üç 1 

kere katkb. İndi, iki hasım bir- ' 
birinden ayrıldılar. Uçuru.,..·· · di-
binden bir sademe sesi ~ı. 

Giil Hanım bağırdı: 

- Hangisi? Hangisi? 
Doğan cevap verdi ı 
- Zaloğfo Rüstem t 
Gülün bllfl göğsünün üzerine 

düştü ve gözleri kapandı. 

çok berelerim Yar. Yorulmuş, 
bir haldeyim 1 

ikisi de Gülün oturduğu yere 
baktılar. Gol yerinden kalkmıı 
gidiyordu. Kurt sordu : 

- Ne yapacağız ? 
- Evvela şeyhi dinle ! Sana 

söz soyleyecek, Mesrure bize işa
ret ediyor. Yaralı olduğunu söyle! 

iki kardeı birlikte ilel".ledileJ"., 
Halk, Kurdu alkışlıyordu. 

Şeyh fU sözleri söyledi : 
- Aferin Kurt Bey. Çok asil 

bir mübarizsiniz 1 Sizi tebrik ede
rim. Sizi bu akşamki ziyaf etime 
davet ediyorum 1 

Kurt cevap verdi: 
- İltifabnıza teşekkür ederim, 

şeyh hazretleri! Fakat yaralıyım, 

dinlenmiye muhtacım. Kardeşim 
yaralarımı saracak! Emrederseniz, 
yann görüşürüz! 

Sinan, gözünü dört açarak 
baktı. Sakalını sıvazladı, iki kar
deı, bekliyorlardı. Nihayet şeyh 
ağzını açıp yine söz söyledi: 

- Pekala! dedi, öyle olsun! 
Yarın Gül Hanımla evleniyorum. 
Onun kardeşleri olan sizler de 
dügünde hazır bulunacak, onu 
bana vereceksiniz! 

Şeyh biraz düşündükten sonra 
ilhve etti: 

- Ondan sonra siz de cesa
retinizin, şehametinizin mükafa
tını göreceksiniz! Size vadedi-
yorum. 

Şeyh konuşurken Doğan gök 
yüzüne baktı. Ay, bulutlanmışb 
ve ortalık kararmışb. 

Doğan fırsattan istifade ederek 
Kurdun kulağına fısıldadı: 

- Haydi. 
ikisi de Şeyhülcebeli selamla

dılar. Atlannı mahmuzlıyarak yU

rüdüler. Muhafızlar peşlerinden 
geliyorlardı. İki kardeş atlannın 
boyunlannı okşadılar, kulaklarına 
bir şeyler söylediler. iki asil at_ 
yanyana geler~k kalabalığı, bir 
geminin suyu yarışı gibi yardılar 
ve muhafızlan geride bıraktılar. 
Birkaç dakika geçmeden muha
fızlar görünmez olmutlardı. hri 
kardeş bahçelere girdikleri zaman 
ortada bir kimse yoktu. Misa-

firhaneyi solda bırakan iki kar
deş ilerilediler. 

Doğan ne yapacaklarını anlattı: 
- Kılıçlarımızı çekelim! ve 

hazır olalım. Gizli mağara, bel
ki de muhafaza albndadır. Ya 
öleceğiz, ya öldüreceğiz! 

Kurt: 

- Peki! dedL 

ikisi de kıl çlanm çektiler. 
Ay tekrar ışıldıyordu. Uzun, dik 
kaya, yüz adım ileride idi. Fakat 
bu kaya ile magaramn kapısı 
arasında iki suvari duruyordu. 
Bunlar nal seslerini dtiyarak et
rafı g~zetiemişier ilci kardeşin bir 
kasırga gibi geldiklerini görmüş
lerdi. Muhafızlann biri bağırdı: 

- Durunl 
Fakat iki kardeı durmadılnr. 

Muhafızlar şaşırdılar. Kurtla 
Doğan ne yapacaklannı biliyor
lardı. Mesele, hayat, memat me
selesi idi. Dakika fevt etmeden 
muhafızlann üzerine atıldılar. On
lar mızraklarım kaldırırken Do
ğanın kılıcı içlerinden birinin 

boynundan girerek göğsüne sap
landı. Kurt mızrak kullanarak 
hasmını şimşek süretle wrdu. Bu 

iki muhafız, niçin ve kimin tara
fından vurulduklarını anlamadan 
ölü düştüler. 

Kurt ile Doğan atlarındnn 

sıçnyarak muhafulann atlarım 
tuttular. Sonra kapıyı açblar, ev
veli atları içeri soktular. Kurt 
sordu: 

- Ölü adamları ne yapaca
ğız? 

- . Onlan da yanımıza alalım. 
Doğan koştu. Ölünün birini 

ıırtlıyarak içeri aldı. Sonra tek
rar koştu, ikincisini de taşıyarak 
getirdi ve emretti: 

(Arkası var) 

Konyada Son Posta'wn daimi ka· 
rilerinden B. ~. Beye: 

Gö8terd ğiniz alaka ve teveccuhe 
derinden te.şckkür eder. Arzu lıuyur
duğunuz huqusi iznhlıın takdim için 
adrtsinizi göndermenizi rica vo Jıür
mtıtl .. rimin kabulünü temenni ededm 
efendim. O. it. 

Yarın akt•m lstanbul,un en ferahlı, en sevimli 

MELEK Sineması 
Muhterem müdavimlerine kapılarını açıyor l 

Sevinç, ne~e, nıusJci ve ş en ftırkılıula dolu bır film: 

TERSİNE DÜNYA 
Bıış roJlerde halkımızın çok sevdiği 

BENRI GABAT • MEO LEMONNIEB 
Aynca: tST ANBULDA TAYYARE Bayramı ve resmi geçidi. 

·'------~---------... ---~ (7037)..,, * ,ı•---m.:• Önümüzdeki Perşembe akşamı 
Kurt, atına doğru yiirfiyerek 1 S A R A y (Sabık Glorya) S İ N E M A S 1 

1' 

kolunu onun bo .J nuna atb, bir 
lahza durdu. Sonra .abnın s-.rtına 1 
ııÇrayarak iç şehre doğru ilerledi. 

Doğan muhafızları iterek kar
deşini karşılamaya &itti. Ve he
men sordu: 
-Yar~ -1 
- Yaralı depm. Fakat bir-

1933 - 1934 yeni sinema mcv.11iminc 

BEKAR BABA 
Fransızca .c>ıJü ve nükteli ıaheaerle baılıyor. 

Mü11t&h1tp ve meşhur artistler tarafından temsil edilP.n bu filmin baş rolleri 

ULY' DAMiTA ve ANDRE LUGUET 
._._. tullfadaa epanmaktadır. lletro -Geldwr• • llar- &a.i • (70l8) ...ıı 

Girenler ile Girmeyenler 
Arasında Düşünceler 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Bundan başka üniversite kad
rosuna girebilecek şeraiti haiz 
oldukları söylenen gençlerden 
bazıları ortaya mühim birkaç sual 
atmışlardır. 

Sualler Nelerdir? 
Öğrenmek istedikleri şunlar

dır: 
1 - Fen Fakültesi riyasetine 

ve profesörlüğüne intihap edilen 
Kerim Beyin doktorasının mahi· 
yeti nedir? 

2 - Bu doktoranın hangi 
mecmuada neşredildiği veya bir 
risale halinde tabedilip edilmediği 

3 - Şimdiye kadar hulasa 
ve tercümeden başka ne gibi 
etüdJeri bulunduğu ? 

Yine Sualler 
1 - Üniversiteye giren pro

fesö: muavin namzetlerinde ne 
ıerait arandığı ? 

2 - Usans ve sertifika dere
cel~rinin nazan dikkate alınıp 
alınmadı~? · • 

3 - İhtisas vesikası olarak 
kabul edilen ve hakikatte birer 
devam vesikası olan sertifikalann 
ne şekilde kabul edildiği? 

4 - Profesör muavin nam-
zetlerinin Avrupa mecmualarında 
orijinal tetkikleri olup olmadığı
nın nazarı dikkate alınıp alınma
dığı? 

Bu suallerden sonra şu esas 
ortaya atılmaktadır: 

enstitüsü ,, haline kalbedilmell 
ve bu enstitünün başına da kendi 
mesleklerinden yetişmiş bir eleman 
getirilmelidir. 

Ba!ıkesir Meb'usu Muıaf
f er Ve Necip Beyler 
Bu noktainazarlar eski bir ec

zacı olan Balıkesir meb 'usu Mu
zaffer ve Halk fırkası İstanbul 
merkez idare heyeti azasından 
Necip Beylere de bildirilmiştir. 

Akif Bey Ne Diyor 
Eczacı mektebi müdürü ve 

Toksikoloji profesörü Akif Bey 
profesörlüğüne itiraz edenlere 
ıu cevabı vermektedir : 

- "Ben hükumet hesabına 
dört sene Almanyada toksikoloji 
ve Fannakoknozi tahsil ettim. 
Yirmi senedenberi eczacı mekte
binde bu dersleri okutuyorum • ., 

Mazhar Osman Bey Ne 
Diyor? 

Asabiye ve akliye doktorla
nndan izzettin Şadan Beyin Maz
har Osman Beyin asabiye profe
sörlüğüne itiraz ettiğini yazmışbk. 
Mazhar Osman Bey "İstanbul 
seriryab,, ismindeki mecmuasında 
Üniversiteye intihabı dolayııile 
şunları söylemektedir: 

- "Kendimden daha kuvvetli 
bir gence "1evkiimi terketmek 
lizere muvakkaten bu vazifeyi 
aldım.,. 

Er Meydanı 
'•Üniversiteye alınacak profeaör Mahl<eme1er Çalışmıya Başlıyor 

namzetleri derhal imtihanlara Mahkemelerin yaz tatili diln 
sevkolunmalı ve herkes ermey- akşam nihayet bulmuştur. Bugün

den itibaren bütün mahkemeler 
danında kendini göstermelidir." çalışmıya başlıyacakbr. 

Farmakologların Müracaatı ı:o·· ====-
Yeni ıslahatta eczacı mektebin

den bazı dersler kaldırılmışb. Tür
ki ye farmakologlar birliği namına 
bir grup Maarif Vekili Refik Beye 
ve Üniversite rektörlüğüne müra
caat ederek şu temennilerde 
bulunmuşlardır: 

- " İlga edilen kürsüler tekrar 
ihdas edilmelidir. Mektepten bu 
dersleri görmeksizin çıkan tale
belerin eczanelerde g~receği tat
bikat kifı değildir. 

Diğer Bir Mühim Nokta 
Farmakologlar birliği şu te

mennilerde de bulunmaktadu. Ec
zacı mektebinin ismi " Eczacılık 

Resim Talı/ili Kuponu 

Tabiatinizi öğrenmek istiyorsanız 
resminizi 5 adet kupon ile birlikte 
gönderiniz. Re8ruiniz sıraya 
tabidır ve iade edilmez. 

İsim, meslek 
veya ean,at 

bulunduğu 
memleket 

Resim intişar 
edecek mi Y 

-- -

Resmin klişesi 30 kuruşluk 
pul mukabilinde gönderilebilir. 

Manisa Meb'usu Vekalete T ~lgraf Çekti 
( Battarah 1 inci sayfada ) 

ıarthr.Eğer lzmir tüccarının sattıja 
mal miktarında, AJmanyadan Tfir.. 
kiyeye mal girmemişse, lzınirden 
ihraç edilen mal Alman güm
rüğünden çıkamıyacağı gibi, bu
nun aksi halinde Almanyadan da 
Türkiyeye mal giremiyecektir. 
Ticaret mabafili, bunun Türkiye 
iktısadiyab namına bir noksan 
olduğunu iddia etmektedir. 

Çünkli her senenin ihracat 
mevsiminde lzmirden Almanyaya 
50 milyon liralık mal ihraç edil
mesine mukabil, Almanyadan lz-
mire 3-4 milyon liralık mal ge-
liyordu. 

Bu vaziyette, piyasada üç ayda 
mühim miktarda ihracat malı top
lanacağı gibi Türkiyenin ticcari 
muvazenesi de güçlUlde temin edi
lecektir. 

Bundan hapa: 
lzmir, ihracat tlccan timdi ye 

kadar l>ankalardan, Almanyada 
muamele yapbğı tüccar namına 
avans ve kredi alırdı. Kredi usu
lü bilhassa alivre aahşlan mühim 
bir rol oynamakta idi. 

Clearig bu krediyi kaldırdı-
11 gibi ithalatçı tüccann 6 - 8 ay 
•ade ile mal almasını da imkin
ıız kılmıfbr. 

Söylendiğine göre, F ransadan 
ıonra Almanya ile yapılan Clea
ring, hükümetin devletçiliğe doğ
ru att.Jtı adımlardan en mfihim
midir. Bu suretle ithalat kontrol 
albna alındığı gibi ihracat ta 
analize edilecektir. 

* • Şehrimizde bulunan Manisa 
Meb'usu Turgut Bey İkbsat Ve
kaletine bir telgraf çekerek, ih
racat emtiaaınm karşalqtığı ciddi 
tehlikeleri izah ebDİf ve icil ka
rarlar ittihaza ltizumwaclaa balt
aebnlp. 

/ 



ITTIBA.T ve TIBAKKf 
Her hakkı mahfuzdur. - lVa11l doldu? .. 

Na•ıl Yaıadı 1-

Naııl Ôldn? .. 

~=======>Ziya Şakır...:.============================' 
• 

Jngiltere Sefiri: Girit için Neden Bu 
Kadar Teliş Ediyorsunuz? Demişti 

Bu maksada binaendir ki 
meşrutiyetin ilanından birkaç glin 
sonra lstanbula gelen yeni lngiliz 

sefiri (Sir Lavter) e Sirkeci istasyo
nunda büyük ve nümayişli istik
baller yapılmıştı. fstanbulda bulu
nan cemiyet azaları tarafından 
hararetli nutuklar verilmiş; İngil· 

·tere devletile eski dostluklardan 
bahsedilerek bu tarihi müvedde
tin ihya ve idamesi temenni edil 
mişti. Türklerin yapbğı meşruti
yet iıılulabından esasen memnun 
olan aefir, bu tezaburattan daha 
ziyade mütehassis olmuş; İngilte
re devletinin her hususta Türklere 
müzaharet göstereceğine dair 
mukabelede buJunmuştu... Sefire 
her vesile ile cemileler gösteril
miş; hatta Harbiye Nazırına iadei 
ziyaret etmek için Harbiye Neza 
retine gittiği zaman, dört yüz 
genç zabit tarafından istikbal edil
mişti. Esasen İngiliz muhipbi ve 
lngiliz siyasetinin mürevvici olan 
Kamil Pş. nın sadaret mevkiinde 
bulunması da bu dostluğa cila 
vermiş.. Arbk istikbaldeki siyasi 
işlerde 1ngilterenin muaveneti 
aayesinde hiç bir müşkilata tesa
düf edilmiyeceğine dair kanaat 
hasıl edilmişti. O derecede 'ki: 
ittihat ve Terakki cemiyeti na
mına lstanbul merkezine iadei 
ziyaret eden ıefıre cemiyet aza
aından banJan tarafından: 

- Yaptığımız bu inkılap ha
reketine, Ruslarla Bulgarların bir 
parmak uzatmasından korkuyoruz.. 
Cemiyetin ıu zaif zamanında 
acaba böyle bir harekette bulu
nurlaru, lngiltere bükümeti ne 
auretle hareket eder? 

Sualine, Sir Lavter hiç tereddilt 
ehneden ıu cevabı vermişti: 

- Kati yen korkmayınız.. Aç
tığınız yolda, devam ediniz. Sizin 
bu yoh,nuza uzanan parmağı, 

lngilte.re hükümeti derhal kırmıya 
hazırdır. 

Koca bir İngiltere sefirinin bu 
cevabı o zaman cemi) et azalarını 

pek sevindirmiş.. hatta merkezi 
umumıye bu hususta yazılan 
raporda; ingiliz sefirinden bu 
teminata aldıktan sonra, artık aar
bmız yere gelmez, denilmişti. 

lngiltere sefiri ile yapılan bu 
dostluk, diğer devlet sefirlerinin 
ve bilhassa Alman sefaretha
nesinin gözünden kaçmamış .• 
yapılan muamelelerden, arlık 
Alman dostluğunun suya 
düştüğü anlaşılmıştı. Bu esnalar· 
da, Alman sefiri değişmişti. ls
tanbula yeni sefir olarak, Mareşal 
Fon Birştayin gelecekti. Fakat, 
aef arethane, çok büyük bir en· 
dişede idi. Sirkeci istasyonunda 
lngiJtere sefirine yapılan tezahu
rat gibi Alman sefirine bir istik
bal yapılmazsa, Alman hükümeti 
•c sefiri, pek küçük düşecekti. 
Bunu temin için Alman sefareti 
baş tercümanı, Hariciye Nezareti 
tercümanı Sadettin Beye mUra
caat etti: 

- Yeni sefirimiz geliyor. İn
giltere sefirine yapılan istikbal 
merasiminin bizim sefirimiz de ya
pılmasını rica ederim. 

Dedi. Muele Hariciye Nazan 

• 

Sami Pa"' ~ad• S•uıl B•y 

Tevfik Paşadan soruldu. T evfık 
Paşa, tam manasile diplomatça 
hareket etti: 
-lngiltere sefirine yapılan teza-

huratta hükiımetin hiç bir alakası 
yoktur. istasyonda hükumet na
mına, her sefir geldiği zaman 
mutat olan resmi memurlardan 
başka kimse bulunmamış ve bun
lar da, resmi vazifelerinden uşka 
bir şeye karışmamıştır. 1.aahu· 
rab yapan, millet; ve bilhassa 
memleketin gençleridir. Onlara da 
biz kariıamayn:. Cevabım •erdi. 

Aradan zaman geçip te, Bul
garistan istiklali. rumeiüprkinin 
Bulgariatana ilhakı; Bosna-Hersek 
hidises~ Girit meselesi :zuhur edin
ce, cemiyet crkinı lngiltre sefi
rine koştular, vaziyet hakkında 
eski vaitleri batırlatblar. Tabiidir
ki sefir, vazifasi itibarile hadisata 
takip ediyor, bükfımetile muhabe
re ediyordu. Buna binaen müra
caat edenlere şu cevabı verdi: 

- Müsterih olunuz.. lngiltere, 
bu meselelerde bütün vazifesini 
ifaya çalışacaktır. Bulgaristanın 

istiklali , Rumelii Şarkinin 
ilhakı, Bosna .. Hersek mese
lesi hakkındaki endişelerinizi 
haklı buluyorum. Fakat, Girit 
için neden bu kadar •eliş gös
terdiğinizi anhyamıyorum. Girit 
adası, bugün dört devletin mu
rakabesi altındadır. Orada, bu 
dört devletin bayrağı temevvüç 
ettikçe, Yunanistanm adayı ilhak 
etmesine imki.n va ihtimal yok
tur. Onun için size biraz daha 
aekinet ve basiret tavsiye ederim. 
Dedi. 

Sefirin bu sözleri senet ittihç 
edildi... Diğer taraftan Kamil 
Paşa hakiki kudret ve liyakatini 
gösterdi. Bütün bu hadiseleri, 
büyük bir te"nni ve ihtiyat ile 

karşıladı. Düveli muauamaya 
mfiracaat etti. Bulgarlarla AvU9-
taryalılar hakkında protestoda 
bulunduktan sonra, bu meselelerin 
halli için bir konferans aktedilme
sini istedi. Devletler, bu teklifi 
tasvip ediyor gibi göründüler. 
Fakat, konferansta tezekkür edi
lecek maddelere dair bir program 
tamim etmediler. Çünkü Avus
turya devleti konferansa kabul 
ediyordu. Fakat, Bosna - Hersek 
ilhakının ta.dik olunmaauıı da 
prt koşuyordu. Almanya hiikü
meti, hem lngilizlerden, hem de 
lngilix siyasetine dönen Türkler
den intikam almak fınabm ele 
geçirmişti. Buna binaen Avustur
yanın talebine müı.abaret etti, 

(Arka. var) 

Doktorun Evinden 
Ç1kan Mesele! 

Kira Çok ~ludur, Az Mı, 
Yanılmak Var Mı YokMu? 

Fuat Paşa türbC2!i karşısında 
doktor Hulüsi Behçet Beye ait 
bir ev vardır. Son günlerde 
sabah gB.2.etesi , Belediyenin, 
7 bin lira kıymetinde olan bu 
evi, seneliği 3000 liradan kirala
dığım ve üç yıllığını peşin olarak 
tediye ettiğini yazmıştır. 

Fakat ev sahibi Hulfısi Beh
çet Bey, ortaya atılan haberleri 
tamamen tekzip etmektedir. 

Doktorun söylediklerine naza
ran evvela.. bahsedilen ev iddia 
edildiği gibi yedi bin lira kıyme
tinde değildir. 

18 odadan ibaret olan evin 
yalnız elektrik, kalorifer ve su 
tesisabnın ayrıca odalarının yan
gına karşı muhafazasının temini 
için lizımgelen tertibatın alıoması 
tam on yedi bin liraya mal ol
nıuıtur. 

Bunlardan başka müzeyyen aa
lonlan olan evi tamamen döşeyen ' 
muşambalar, yol halılan, elek
trik avizeleri, ve bir miktar mo
bilya da evde bırakılmııbr. 

Buna mukabil senede üç bin 
liraya kiralandığı doğrudur. Yal
nız ev için Belediyenin iiç. sene
lik kiraya peşinen ve tamamen 
ödediği de yalandır. 

Belediye, bugün, üç senelik 
kreti iaticann yalnız bin lirasını 
vermİf balmımaktadır. Bnttın bun
lan llyliyea Hulüs.i Behçet Bey 
bu nqriyattaa dolayı mevzuuba
his gazeteye çok mliteessiftir. 

Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odasından~ 

Meşrutiyet mahallesinde Zonguldan Ticaret Odası binasuu tev
si ve ikmal etmek üzere inşası mukarrer olan ve 3558 lira 3 J ku
ruş bedeli keşifli üçüncü kabnın İD§ası Eylilün 9 uncu Cumartesi 
günü ihalesi icra edilmek üzere 20/8/933 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle kapalı zarf uulile münakuaya konulmuştur. Plin 
keşifname ve ıartnameyi görmek iatiyenleriD Zo~dak Ticaret 
Odasına müracaatları lüzumu iliD olunur. 

Yeni Maliye Teşkilatı 

Vazife Alan Memui"ların 
Listesini Yazıyoruz 
Açıkta Kalanlar Ne Olacak ? 

lıtanbulun yeni maliye teşki
la h kadrosu dün de kısmen 
tebliğ edilmiştir. T eşkilit dola
yısile açıkta kalan 450 memur
dan, Anadoluya tayin edilecekler, 
Maliye Vekaletince tesbit edile
cektir. Bu itibarla evraklan bu
günlerde Ankaraya gönderi
lecektir. 

Yeni Kadroda Vazife 

Alanlar 
yem :kadroda vazife alan yük

aek mektep mczunlannın isimleri 
funlardır: 

' Ahmet Mithat, Hilmi, Sait 
Tahsin ( Y enicami tahakkuk me
murluğuna ). Rasih, inan, Torgut 
( Eminönü ), Namık, Celileddin, 
Tevfik Fikret, Taba, Osman Nu-

ri. Salih ( Aksar ak ), Abdillkadir, 
Hasan Basri, Memduh, Mehmet 
Orhan, Agah, ( Şehremini mua
vinliğine ), Abdullah Azmi (Şeh
ı.adebqı )1 Ahmet Sadık, Servet, 

Ekrem, Şefik (Çarşı muavinliğine), 
Mehmet Bahaeddin. Ahmet Sadık 
Y enicami muavinliğine, Ertuğrul, 
Agah, Fuat, Asım Beylerle, Saa
det Eminönü muavinl'ğine ve Pey
man Hanımlar Küçükpazu mua
vinliğine .. 

Haydarpaşada Vazife 
Alanlar 

Üsküdar mmtakası kadroları 
kısmen tamamlanmışbr. Haydar
pafa tubeaine tayin edilenler 
tonlardır: 

Tahsil memurluğuna Milli Mü· 
dafaa Vekaleti mcmurlanndan 
Hikmet, katipliklere Cemil, Sü

reyya, Kemal, Sırrı, Babi, Ali 
Osman, Veznedarlığa Mehmet 
Yusuf Beyler •. 

Kadıköyde Vazife Alanlar 
Tahsil memurluğuna Abdülka

dir, kitipliklere Nazım, Rıza, 

. 

1 
Nebahat, İsmail Kemal, Şefik, 
vez~darlığ"a Nuri Beyler. 

Üsküdar da Vazife AJanlr r 
Tahsil memurluğuna Şevk· , 

katipliklere Niyazi, Mustafa, Meh
met Emin,. Vehb~ •eme.darlığa 
Rıza Beylerle Müzeyyen Hanım. 
Beykozda Vazife Alanlar 

Başmemurluğa Seyfettin, tah
ıiJ memurluğuna Yahya, katiplik
lere Hayri, Zeki, vemedarlığ 
izzet Beyler. 

Erenköyde Vazüe Alanlar 
Tahsil memurlujana Rasim, 

kitipliklcre Süleyman Sım, Hik
met, Mansur, Aziz, Ali, vezne
darlığa Arif Hikmet Beyler. 

Beylerbeyinde Vazife 
Alanlar 

Tahsil memur~•ğuna bbami, 
katipliklere Hasan, KA.zam, Ferit, 
Ekrem, Mükerrem, vemedarlıp 
Akif Beyler. ' 

Selamsızda Vazife Alanlar 
Tahsil memurluğuna Ali Ulvi 

kitipliklere İsmail, Cemil, vezne
darlığa Kamil Beylerle Seniha 
Hanım. W 

Ahunizade de Vazife 
Alanlar 

Tahsil memurluğuna Fuat, 
k&tiplik!ere, Hasan, Besim, Sela
haddin, Mehmet, Halit, Muhiddin, 
veznedariığa Şemsi Beyler. 

Kanhca'da Vazife Alanlaı 
T absil memurluğwaa Asım, 

katipliklere Hulüsi, Abdi vezne
darlığa Tevfik Beyler. 

Müsabaka imtihanı 
Bunlardan bqka kitiplikler 

için 1 O lise mezunu memur alına-
caktır. Fakat 80 e yalan müra· 
caat yapıldığı için bir müsabaka 
imtihanı açmak zarureti hasıl 
olmuştur. Bu imtihan bugün 
yapılacaktır. 
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5 EylOI Salı 
l.tanbul - ıs Gramofon: Plak 

neşriyatı, 18.30 Fr. ders ( ilerlemı§ 
olanlara ), 19 .Mahmure Handan B. , 
19.45 Fazilet H , 20 tiO Eftalya H ., 
S8dİ R., arkads~lıın, 21.30 gramofon: 
Plilk neH yatı, ~2 Anadolu ajansı, 
borsa huberi. saat a~ arı. 

6 E ylOI Çarşamba 
Moskova - 10 Sabah konseri 

21.05 akşam kon erı. 

Varıova - 21.05 Piyano konseri, 
22.15 htıfıf nıuıııki, ~3.45 dans musikisi. 

Peşle - 20,2[ı "Dünya güzeldi,, 
i imlı bir atelye temsili, 22.45 pi)ano 
kom:eri, mu eakıbnn eigan mu ıkiai, 

Moakova - 7 ~O • abalı 
10.20 konı.ı r1 11. l fı konser. 

kon eri, 24 plnk. 

Vartova - 19 40 Taganni, 20.10 
plak, 21 tagauuıli .koııser, 22.15 kon· 
ecrin devamı, 2 dan• musıkisi 3 

Peıte - 21 Oıtar konseri, 21.85 
B •rlinden u'lklen umumi A vrupaııın 
nak1cılect-ği kouser, 23 haberl~r sigan 
musikisi. 

Viyana - 20.50 Haftalık haber 
icmali (Mariya Ayıs tn.rafından), 2J.25 
Fransız Supe'nin eserlerinden ve .Jo
ır.ef Holzer'in idaresinde senfonık 
konaer, 22.45 haberler, 23 plak. 

Milino - T orino - Aoranaa 
!l Haberler, plak, '21.35 Bcrlinden 

naklen umumi avrupa konseri, 23.05 
müsahabe, dans musıkısi. 

Prag - 20.30 Aıikeri mUBilri, 21 ,30 

gençlere nıaheus bir skeç, 22 "Teller 

arasında trajedi,, ismıli Stranslcy 'nju 
piycei, 28.20 Çek e erlerinden dana 

pa1'~alan (aradk pliiklar çalınacak). 

Roma - 21.00 "Sa.kuntala,, isimli 
AlJano'nuo opera8ı. 

BWueı - 13 1 Jılk. lti koos r. 

Viyana - ~>() Bmbir gece m&Bal
lanna a:ı mu ıkı. 21.86 musahabe, 28 
son hciberler, 28.00 Guatav Marho 
tak1ını tarafından akşam konaeri. 

Milino - T orioo - Floraaaa 
21.8.ı 1 eo Faıfın eserlerinden "ne

ıeli vatauda ,, isimi. operet temsilı. 

Praı - 20.25 Yanm saat mizah • 
21.IO tıyatro, 22.10 şarkılı akşam' 
kon!!eri. 

Roma - 21.35 Kanşılr komıer, 
22.ı?O tı~ atro, caz. 

Bükreş - l3 Haberler plak. 14 
~ ) 

pi ık, l " radyo oı kP tnw, 2u.25 plak 
ile Hoınl'n mu ık ısi, 21 kemnn ile 
kJfıqik p ı ı. ular, ~:.. :ıO pıyano paı \ alan, 
23 kou er. 

Breslau - 21.lV Dana mu ikısi, 
23 or, ru ıın haberleri , 23.25 m ili 'a.· 
zıl ,. ..! ~ 4:J dan~ mıı ıkiııi. 

~~ =--========== 
19 20 d rnmı , 20.:!5 pliik, 21 Lıganııı, 
21.2:; radyo ork"' traı;ıı 23.20 dt>vRını. 

Breslau - 21 ~5 Umumi konııc>r, 
2-l lınLPrlrr, 'l 1.20 hafif ve dttıJM ona· 
ıikiaı. 



Kara Cehennem - .. ----
Her- Hakllı Mahfuzdur 

~-.. Z. Ş. Tefrika No. 13 ""' , 

Çocuk Kaçırılacaktı 
Çocuk anasının kucağından kaçırllacak ve 

iz tamamen kaybedilecekti 
~~~---~~~-

F o tini, birdenbire hahrlad.ı. Fotiniye muhabbeti artbkça arb· 
lstinyede bir Rum papazı vardı. yordu. Fotini, bir gün ona garip 
Barba ile uzaktan akraba oluyor- bir ıual sormuştu: 
tardı. Bu papaı, FotinİJİ pek çok - Sen, mUslümansan .• ben de 
seviyor, her geliıinde ona dat hıristiyanım... Bu çocuk ne ola· 
çiçeklerinden, böğürtlenlerden cak? ..• 
mürekkep hediyeler · getiriyordu. Doğan, bu sual karşısında 
Doğruca papaza gidecek olurlar- ellerini kalçalanna dayamıf .. 
aa, o, tüphesiz onlara sığınacak camlan sarsan bir kahkahadan 
bir yer bulacaktı. sonra fU cevabı vermişti: 

F otini, bu dUşllncesinde aldan· . - Sevgilim!.. BUtün hayatım· 
nıamııtı. Yalıdan kaçbkları gece, da hep kendi kafamın doğrusuna 

isimleri Değişik 
Olsagdı: 

@ 

İkiz Kızlarınız ~ok hot 
fakat biribirinden nasıl ayırt ede- . 
biliyorsunuz. 

- isimlerinden birinin adım 
Fatma, ötekinin Fadime koydum. 

Satılık Emval 
Emniyet Sandığından: 
Musakkafabn ihale bedelinin yüzde ellisi ikraza kalbolunabillr. 

Mevkii 
Emlrginda Emirgin caddesinde 
Çubukluda Çayır sokağında 
Bakırköylinde Cevizlikte Hat· 
boyunda Hamam sokağında 
Osküdarda Y enimahallede Ka· 
ramanb sokağında 
Fatihte Manisalımehmetpaıa ma• 
hail esinde Y ukanmeydan 
Bakırköyünde Basmahane civa-
rında . 

No. 
Cinsi Eski Yeni 

Yalı ve köık 36 48 
31 36/2 iki ev 

Ev ve 
dllkkin 
Dllkkin 

iki "53,55,57., 24, 26 

Maa oda ahır 
ve dUkkin 
Bahçeli ey 

' "32,34 ,. 39 
27 11 

14,7,7 14, 16,8 

124 26 

Kartalda Oıklldar caddesinde Dllkki.a o 
3 

1 
3-1 Galatada Sultanbeyazıt mahal· 

lesinde Kasaplar ıokajında 
maa dtıkkin otelin yarım hissesi 

Sandığa ait yukarda yazılı gayrimenkul emval 25 eyl41 933 ta
rihine mtlsadif pazartesi glintl aaat on dörtten on albya kadar 
Emniyet Sandığı binasında açık artbrma ile satılacakbr. isteklilerin 
% 10 pey akçesile birlikte müracaatlan lazımdır. "4592., 

eski bir kayıkla lstinyeye geçip te gittim. Bunda pek o kadar 
papazın evine iltica ettikleri za· aldandığımı zannetmiyorum • - .. 

c MEKTEP •ŞLER,!_) Odünç para verme işle-man, bu adam onlan büyiik bir Bırakalım ıu piçi de, hele 
• ıefakat ve muhabbetle karıdadı... bilyftsiln.. aklı başına gel-

Ertesi giin, Fotini papazın karşı- sin.. senden bir şey sorarsa 
ıına oturdu. Hiçbir noktasını sen bildiğini öğret.. benden bir 
aaklamadan bütUn macerasım şey sorarsa, ben bildiğimi öğre· 

Kariler~n rile meşgul Müesseselere 
Suallerıne 
Cevaplarım lstanbul Ticaret Müdürlüğünden: papaza anlattı. ' · ~ tirim. Onun da canı nasıl isterse 

Papas bu iki cilr' etkir sevgi- öyle yapsın... Haaa.. aklıma gel· 
liyi, sır sakhyacağmdan emin ol· mişken şunu da söyleyim.. bak, 
doğu bir )(adının evine yerleştir- sevgilim!.. 5enin bu ismin hiç 
dikten sonra, doğruca patrikaneye hoşuma gitmiyor. Biraz uzunca 
koştu, meseleyi bizzat patrite olduğu için ara sıra dilime dola-
hikiye etti. Ve: ııyor. Gel, fÜnu bir biçime koya-

- İşte istikbal için elimize hm. 
geçen milkemmel bir silib... Eğer, F otini, gülerek •ordu: 
Fotiniyi elde tutar ve bu çocuğu - Nasıl? ... 
da doğduktan sonra bir tarafta - Bizim Haydar baba, Fatma 
ıaklarsak; bununla padiphı teh· ismini çok severdi. Hatta, bntnn 
dit ederiz ve Osmanlı hllkfımeti sevdiği kadınlara, ya, (Fatma) veya
Ue bütün hesaplanmızı iıteditimiz hut kııaca (Fato) derdi. Az çok, ıe· 
ıekilde tesviye eyleriz. nin adına da yakın.. nasıl sevgi· 

Dedi. lim; seni (Fato) diye çağll'acak 

Patrik bu meseleye pek çok olursam danlmaz mısm bana? 
sevindi. Çllnko, Mora isyanı ıid· - Hayır, Doğan.. Sen öyle 
detle devam ediyor; Yunan istik· istediğin için sevinirim bile .. Yal· 
lalini temin için herglln yüzlerce nız birtey var. Oğlumuzun adı 
komiteci Rumun kanı dökülllyor- ne olacak? •• 

du... Halbuki elde böyle bir si· Doğan, bir kahkaha daha 
lih bulunursa, bu işlerin daha salverdi: 
kolaylıkla hallolunacağma patrik - Doğanın oğlu, ne olur?. 
te kanaat getiriyordu. Şahin ... 

Patrik, papasa fevkalade ke- Bu isim, Fatonun da hoşuna 
tumiyet tavsiye etti. Fotininin da.. gitmişti. 

ha emin bir yerde muhafaza 
edilmesi için emirler verdi. Bu 
hususta lazımgelen masrafı da 
esirgemedi.. Boğazkesende etrafı 
duvar ve bahçe ile çevrilmiş kü
çük bir ev tedarik ettiler. Fotini· 
yi oraya yerleştirdiler. 

Papası, gayet mahirane dav
ramyor, meselede patrikhanenin 
alakasını hissettirmiyerek bütün 
muavenetleri bizzat ,. yapıyor gibi 
görünüyordu. Fakir bir papazın 
muaveneti ile yaşamak, Doğan'a 
çok güç geliyor. Bundan sık sık 
F otiniye şikayet ederek kendisi 
de bir iı görmek istiyordu.. Ni
hayet Tahtakalede, oldukça işlek 
bir yerde bir kahve· buldu. Kah
veci, kendine bir ortak anyordu. 
Onunla ortak oldu. 

Gnnler sükiin içinde geçiyor· 
du. Doğan hergtin kahvesine gi· 
diyor, geçinecek kadar para ka
zanıyor, akşamları da evine dö
nüyordu. 

İkinci Mahmuda gelince: Koca 
lstanbulu adeta kalburdan geçi
rircesine F otiniyi aratmış, buldu
ra mayınca, onun lstanbuldan 
başka. bir memlekete kaçbğına 
hükmederek hadisata muntazır 

kalmıştı. 

Bunlar burada böyle masu
mane hislerle meşgul iken, İs
tinyedeki Papazın evinde mühim 
mUzakereler cueyan ediyor
du. Bir masanın başına üç kişi 
geçmiş, başbaşa vermiş, konu
şuyorlardı. Bunun biri ev sahibi 
olan papazdı. İkincisi Di\'anı 
hümayun tercümanı İstavraki; 
üçüncüsü de, patriğin en mahrem 
işlerde istihdam ettiği Kirye 
Pakyadis isminde genç bir pa-
pastı. 

Müzakere edilen mevzu, F oti-
ninin çocuğunun kaçırılmasına 
aittir. Herhangi bir sebeple ço-
cuğun ölmesinden veyahut ikinci 
Mahmut tarafından keşfedilerek 
ele geçirilmesinen korkuyorlar; 
çocuğu anasının kucağından ça• 
larak izini büsbütün kaybetmek 
ve kendi elleri altında biyütmek 
istiyorlardı. 

Nihayet, bu karar verilmiı, 
bunun icrasına da tercüman ia
tavrakinin adamlarından kör Yani 
isminde şeytan ve dessas bir 
adam memur edilmişti. Kör Ya .. 
ninin şeytana çarığı ters giydiren 
bir lqµ-ısı vardı. Aslen V enedikli 
olan bu kadın çok genç yaşında 
lstanhula gelmiş. Galata sokakla-

rında birçok maceralar geçirmiş, ni-

Adana 'da P. K. 10. K: 
Yanlışlık yoktur. Askeri tıb· 

biyeye alınacak talebelerin müsa
baka imtihanı 9 eylul cumartesi 
günü başlıyacaktır. 9 eylwde 
Fransızca, Almanca ve İngilizce· 
den, 10 eylulde riyaziye ve fizik
ten, 11 eylulde tabiiye, hayvanat, 
nebatat ve umumi kimyadan im· 
tihan yapılacaktır. 

Mektebe pek iyi ve iyi dere-
celiler almacakhr. Talipler fazla 
olduğu takdirde iyi dereceliler 
mtısabaka imtihanına tabi tutu
lacaklardır. 

~ 
~amsunda Dürefşan Hanımaı 

Zorduğunuz mektep hususi bir 
lisedir. Tedrisatı fena değildir. 
Mezunları bakalorya imtihanını 
geçirdikten sonra üniversiteye ka
bul edilirler. 

* , 
Kemal l~min Beye: 
Bu sene İstanbul erkek mu· 

allim mektebi lağvedilmiştir. Ta
lebe kadrosu Vefa lisesine veril· 
miştir. Lisenin son sınıfına bir 
pedagoji sınıfı konmuştur. Bura-

·. dan mezun olanlar muallim ola· 
caktır. 

Mektepçl 
~ E'I' 

MadamA/ro 
Tevkif Edildi 

Bundan bir müddet evvel 
Gtimrük muha• 
faza teşkilatı 
tarafından Ge
dikpaşada , bir 
eroin imalitha• 
nesi meydana 
çıkanldığmı ev• 
velce yazmıt· 

bk. Bu husus
taki tahkikat 
esaslı ıekilde 
ilerlemekte ve 
tahkikat karı• 
tık bazı safha· 
lar göstermek· 
tedir. Bu işten 
suçlu Madam 
Afro Adliyece 
tevkif edilmiş Madam Afro 
ve tevkifhaneye sevkolunmuştur. 

............. -,------------·-----·········-·· 
* hayet tövbekar olarak kör Yani ile 611--• Çanakkale ..... --~ 

izdivaç etmişti. Bu kadın bohçacı ŞEH'TLER'N. TAZ'Z Aylar çarçabuk geçmiş .. Foti· 
ni'nin bir erkek çocuğu dünyaya 
ıelmişti. 

Doğan, sevincinden çıldırıyor. 

kıyafetine girmiş; F otininin evine 1 l l 1 
giderek onunla münasebet tesis 7 Eylill 
eylemiıti. GÜLCEMAL vapurile 

( ArkHı var) 

Ödünç para veren müesseselerin 6dünç para verme itleri 
kanununun ikinci maddesi mucibince vermekle mükellef olduklan 
beyannameler için kanunun tayin ettiği müddet Eylill ayının 17 inci 
günll hitam bulmaktadır. Bu mtiddet içinde müracaat ederek be-
yannamelerini verip izin vesikası almayanlar müddetin nihayetinden 
sonra izinsiz icrayı san'at ettikleri halde kanunun emir ettiği cezai ta• 
kibat yapılmak üzere mahkemeye tevdi edileceklerinden alikadarla• 
rın muayyen müddet bitmeden evvel müracaatlan Viliyet ytlbek 
makamının emri üzerine ehemmiyetle ilin olunur. "4616., 

Gümrük Muhafaza 
mandanlığı lstanbul 
Komisyonundan: 

Umum Ku
Satın Alma 

1 - Deniz vasıtalan için Satın alınacak 0 250,, tondan az ve u350., 
tondan çok olmamak üzere birinci nevi benzin kapalı zarfta 
miinakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa ıariları kiğıdının tasdikli auretleri Gllmrllk Mu
hafaza Umum kumandanlığı İstanbul Sabnalma komisyo

ı 
nundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 26/9/933 tarihine rastlayan Salı günü saat on 
dörttedir. 

4 - istekliler hangi müessese sahibi veya vekili olduklarını ispat 
edecek vesaiki makbul eyi ve biçilen bedelin % 7 ,5 ğu olan eğreti 
güvenmelerini teklif mektuplarile beraber belli saatten evvel 
komisyona getirmeleri. 

5 - Nümune her gün komisyonda görülebilir. "4504,, 

Yüksek Deniz 
Müdürlüğünden: 

Ticaret Mektebi 

Mektebe kayit ve kabul edilecekler için bilinmesi llzım gelen 
hususat bıerveçhi atidir: 

1 - Mekt~p, ikisi tili, ikisi yüksek olmak üzere dört senedir. 
Leylt ve meccanidir, gayesi tllccar gemilerine kaptan ve makinist 
yetittirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci sımfma talebe kabul edilir. 
Bunların on bet yaşından küçük ve on sekiz Y&flndan büyük olma
maları ve lise dokuzuncu sınıfı ikmal veya bu derece tahsil g6rdlik
lerini alel6sul ispat ve tasdik ettirmiı bulunmalan veyahut beı 
ıınıflı ıan'at mekteplerini bitirmiı olmalan meşruttur. 

3 - Taliplerin mektep müdOriyetine hitaben yazacaklan fıtida
larana hllviyet cüzdanlannı, aıı kiğıtlarını, mektep şehadetna .. 
veya taıdiknamelerini ve polisçe muıaddak hüsnühal ilmtlhaberleriru 
ve velilerinin muvazzab adres ve tatbik imzalanm ve diirt adet 
veıikalık fotoğraflannı raptetmeleri lizımdır. 

4 - Taşradan gelipte mektebe kabul edilen fakir talebelerin 
yol masraftan, "bulunduklan viiiyet ve kazalann met"!isi idarelerin
den musaddak fakrihal mazbatalanm ve mektebe gelmek için 
hangi vasıta ile seyahat ettiklerini gösterir ve memurini aidesince 
muaaddak ilmühaberlerini ibraz etmeleri şartile" mektep idaresince 
tesviye edilir. 

5 - Kayit muamelesi 1/T. evvel/933 tarihine kadardır. Tc
liplerin muayenei iptidaiye için yevmi mezklira müsadif pazar güntı 
saat 13 te bizzat mektepte bulunmalan lazımdır. "3922" 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla (15000) kilo yerli malı kınnap sabo alınacaktır. 

Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarltğa iştirak 
etmek üzere o/o 7,5 teminatlarını hamilen 13/9/933 çarıamba gilnil 
aaat 14 te Galatada Ahm, Sabm komisyonuna mUracaatlan (4586) 



S Eylül SON POSTA 

Maslak Faciasının Son Safhasına Doğru ! 

Jandarmcıyı ,Alieddin Beyin 
Öldürdüğü Kanaatine Varlıdı 

( Bqtarafı 1 inci aayfacla ) 

hir muvacehenin yapılmaaına ih
tiyaç vardı. 

Garsonlar itiraz Ediyorlar 
Bu muvacehe yapdda. Ganon

lar Alieddin Beyin yüzUnc karp: 
- Hayır. Buradan ( 10,5) da 

değil, (9) da çı!i:bnız, dediler. 

izzet Bey Müşkül 
Vaziyette 

Alaeddio Beyin aksi if adeaini 
teyit etmiş olan İzzet Bey müşkül 
vaziyete düşmüştO: 

- Bira~aneden çıkdığımız sa-
ati katiyetle ta)İn edemiyeceğim, 
diyordu. 

Müddeiumumi muavini Salim 
Bey hakikati aydınlatacak en mü
him noktanın üzerinde durmuştu, 
derhal ıuet Beyin refikasının fik
rine müracaat etti. 

Bu hanım da: 
Zevcinin o gece eve saat 

9,5 ta geldiğini, söyledi. Bu vazi
yet karşısında Alaeddin Bey ilk 
ifadesini değiştirmek mecburiye
tini duydu. 

- Hayır, birahaneden (10.5) 
ta değil, (9) da çıkbm ve otomobi
limi bulamadığım için aramakla 
vakit geçirdim, sonradan daha 
evvel keadisinden aynlınış oldu-
ğum izzet Beyin evine gittim l 
dedi. 

Şüpheler Kuvvetleniyor! 
Adliye hadisenin daha il~ 

dakikasında hakikati hissetmişti, 
timdi de şüphelerinin kuvveden
diğ\ni görüyorc4·· 

işte bu aıı _ ,c1ır ki ortaya 
beklenmiyeo be- şehadet çıkıyor. 
Bakınız nasıt 

Sen Benova müesseselerinin 
aabılı mümessili Hikmet Emiiı 
Bey cumartesi günü gazetelerde 
bu kazaya ait haberi okuduktan 
ve Alieddin Beyin birahaneden 
kaçta çıkbğına ehemmiyet ve
rildiğini anladıktan sonra 
PCJ'fembe gliııü gecesi saat (9) 
aulannda Alieddin Beyin Beyoğ-
hında otomobilden inerek bir 
tüttındiden aigara aldığım dar
dOğünO bahrlamış ve derhal 
m&ddeiumumiliğe haber vermit· 
tir. 

Bu phadet Alieddin Beyin 
aleyhinde çok mühim bir delildir 

Fakat aleyhte zühura başlı
yan deliller bundan ibaret kal
DUf değildir. 

Bir Gezintinin Neticesı ... 
Cuma gtinil aabahı, yam ka-

lalnn vukuundan on, on beş 
1aat sonra= 

Tllnel batında futıkçı Cemal 
Ye Asım Beyler Bilyükdereye 
aitmek istiyorlar. Şoför Bahaettin 
Efendinin idaresi altırida bulunan 
(2519) numaralı otomobile bini· 
Jorlar, yola koyuluyorlar, bet on 
dakika aonra maslak yolunda
dırlar. Bu sırada da şehit düşen 
Jandarmanın cesedi el' an kaza 
mahallinde durmaktadır. Otomo
bilden iniyorlar teessürle bakı
Jorlar, sonra tekrar otomobile 
binerek yola devam ·ediyorlar. 

L u müşterilerden Cemal Bey 
fOför Bahsettin Efendinin dos
tndur. Aralarında muhavere 
iaathvor. işte ilk söz : 

Ş För Bahaeddin : 
- Sana mahrem bir şey an

latayım: Dün gece Büyükdere· 
dea ~iyordmİI. tam aaat (10, IS) 
te '-aya pi ltfi- Yolda dn
Iİllait bir otomobil Ye kan idDcle 

1 
bir jaadarma giirdüm. Yapılacak ı 
bir teJ yoktu. Bir dakika dur
duktan ıonra tekru otomobilime 
atladım. Tam 200 metre kadar 
ayrılmıştım ki karanlıktan bir ses 
ifittim: 

- Dur 1 diye bağırıyordu. 
Durdum. Tarlanın içinden bir 

adam çıktı, koşarak yaklaşh, oto-
mobilime atJadı, kendisini Etfal 
butaneaine kadar getirdim. Orada 
indi ve bana 10 liralık bir bank· 
not uzatarak: 

- Ne yapalım bir kaıadır 
oldu, fakat aana rica ederim 
buradan bir müşteri alarek getir
diğini kimseye söyleme! dedi. 

Şofar Bahaeddin Efendinin 
hik~esi bitmişti. 

Fıatıkçı Cemal--Bey: 
- 300 lira da verirdi, demiş 

ve muhavere bu noktada ka
panmış! 

Müddeiumumilikte! 
Bu hadise cuma günü sabahı 

oluyor ve o gün bu şekilde ha
disesiz geçiyor, fakat ertesi gün 
bu hikayeyi dinliyen müşteriler 
gazetelere bakıp ta kazanın taf
silatını öğrendikleri zaman 
bir vicdan borcu karşısında 
kaldıklarını düşünüyorlar. içlerin
den Asım Bey kalkıp Müddeiu
mumiliğe gidiyor, Salim Beyi bu
luyor ve ipltiklerini anlabyor! 

Arhk yapılacak ıeyin ne 
olduğunu tahmin edebiliriz: Mild-
deiumu mi muavini Salim Bey 
derhal şoför Bahaettin efendiyi 
bulduruyor ve soruyor. lık daki
kada Bahaettin efendi mllterec:l
dittir. Fakat Salim Beyin mubnni 
nasihatleri karşısında dili ç.öz6-
lüyor ve hikayeyi müşterilerine 
anlattığı ıekilde tekrar ediyor. 

Mühim Bir Müvacehe l 
Bahaettin Bey şimdi odadadır. 

ve hikayesini bitirmiştir. Müddei· 
umumi derhal Alaeddin Beyi ge
tirtiyor ve müvacehe yapıyor! 

- Bu muydu? 
- Eveti 
Hikaye Alieddin Beye tekrar 

ediliyor. • 
Alieddin Bey: 
- Yalandır. Ben değildim! 
- Bu efendinin size bir ga-

re:r.i var mıdır ki aleyhiniz:c'e bu
lunsun! 

Alaeddin Bey cevap vermiyor. .. 
Artık adliyede ve zabıtada 

kanaat tebellür etmiştir. Bu ka
naat te kazayı yapanın Alieddin 
Bey olduğu merkezindedir. 

Kadın Nerede? 
Güzel, fakat benftz anlqdma

yan bir nokta var: 
- Jandarma . kazayı yapanın 

yanında bir kadın olduğunu aöyle
miştir. Bu kadın kimdir ve nere
dedir. 

Alieddin Beyin refikası olma
dığı meydandadır. ÇünkU refikası 
o akşam Göztepedeydi, acaba 
kimdir? 

Alieddin Bey kazayı yapmıı 
olmayı kabul etmediği için bu 
hususta bir şey söylememiş, za· 
bıta da bu kadını henüz bulama
mı~ ttr! 

Kanaat: Alieddin Beyin bidi-
aeyi müteakip kadım tarla içinde 
barak.tığı, kadının daha lvvel 
yaya yürüyerek şehre geldiği, 
Alieddin Beyin de takriben 45 
dlllrika o ciTarcla kaldıktan 10D1a 

ha etomoWI ile Etfal hvtaneline 
srelcliji, ~Yine ujradıİJ, bir iki 

. 
dakika eğlendikten sonra Beyoğ-
luna indiği ve arkadap lnet Beyi 
bularak polis merkezine Qllracaat 
ettiği fdcli11dedir. 

Tahkikat Bitti -
Müddeiamumi Salim Bey dlin 

aaat (1,5) ta tahkikatı bitirmit 
ve maznuna bir otomobile bindi
rerek Beyoğlu polia merkezinden 
müddeiumumiliğe göndermiştir. 

Alieddin Bey ricası üzerine 
bu geliş esnasında matbaasının 
önünden geçirilmiş ve arbk ibti
littan men 'ine sebep kabnadığl 
cihetle işçilerini aelamlamasına 
müsaade edilmiştir. 

Alaeddin Bey .. 
Buraya kadar anlatbklanml%

dan anlaşılmış olacağı veçhile: 
- Alieddin Bey kazayı yap

mış olmayı kabul etmemektedir. 
AJieddin Bey : 
- Hakikat elbet te tecelli 

edecektir f diyor. 

* Dün saat üçte tevkif müzek-
keresi kesilmiş ve Alieddin Bey 
tevkifhaneye ganderilmiftir. 

Alaeddin Bey Avukat 
Tutuyor 1 

Alaeddin Bey dün Adliyeye 
getirildiği zaman adamları Yaat

tasile şehrimiz.in talllDIDlf vekil
lerinden birine müracaat ederek 
müdafaasını kabul etmesini rica 
etmiştir. Fakat bu avukat işlerinin 
bugünlerde pek fazla olmasa do
layısile bu müdafaayı kabul ede
miyeceği cevabını vermi.tti.r. 

Alaeddin Beyin lıleri 
Alieddin Bey Devlet için (9,5) 

milyon zarf basmayı taahhüt et· 
miş ve bu işi yapmak için Av
rupaya hususi bir makine ısmar
lamıştı. Bu makine gümrüğe 
gelmiştir. 

Alieddin Beyin adamlan 
müddeiumumiliğe müracaat ede
rek gümrük muamelelerinin intacı 
için Alaeddin Beyden bir veki
letname almayı istemişlerse de bu 
talebin intacı talik edilmiftir. 

Jandarmanın Vaziyeti 
Şehit dOfeo jandarma Hllseyin 

efendinin hadise esnasında refaka
tinde bulllll&ll jandarma Mlbüf 
oğlu Hasan efendi aleyhinde ka-
nuni takibat yapılacaktır. 

Sebedi: Kazaya tahit olclup 
halde mllsebbipleriai tutmıya te
tcbblia etmemit olmamchr • 

Son Dakika 

Kadın Bulunuyor Mu? 
Kazayı yapan zatin refakatin

de bulunan kadım meydana çı
DnmJ& ~·hphnaktadır. Soa da
kikada laabra mtlbim bir ihtimal 
gelmiftir. Yeni bir iz &zerinde 
Jiiribunekteclir. Ba huausta yana 
tafıilit verebileceğimizi limit 
ederiz. 

Otobüa Şoförü lamail 
Efendi 

Otobüs ooförii l.mail efendi
nin h&m.e gecesi hldise mahal
linde gördüğü taksi otomobilinin 
hadiseye yabancı bir otomobil 
olduğunun an•aııldığuu kaydet- · 
miştik. Bazı arkadqlarımız 1.
mail efendiye atfen: 

- Y okular bana Şipi tara
fına gitmeyiniz, eşkıya vardır, 
teklinde bir c6mlc yazdalar. bite 
edelim ki lsmail efendi böyle 
bir teJ aöylememiftir. Dijer ta
raftan baza ıazetelerin kuaya 
sebep olan otomobilin içinde 
afak tleri .-calari " ..,,..... 
.......... \ekin-da ...... 
haberler de ..-zdar. 

.,,. 11 

1 Emlik ve Eytam Ba~kası llinran 1 
Emlak ve 

Şubesinden: 
Eytam Bankası lstanbul 

Kirahk Daire Dükkan ve 
ve Voliler 

Bostanlar 

Eau No. Me•ki Ye Ne'ri Teminat 
24 113 Teıwikiyede Hamama Emin Ef, aokağmda Tepi. 

kiye aparbmanmcla 3 No. h daire 
116 T epildyede Hamaa Emin Ef. sokağında T qvildye 

apartımamnda S No. la daire. 
24 

]/) Tepikiyede HamaCJ Emia Ef. sokağında TeıYildye 
ı partımanında 1 No. h daire. · 

20 

llerc:anda muhterik Erkim Harbiye Dairesi Met
halini teşkil eden diikkin. 

ıo 

8 Beyoğlu Y eniçarp 2 No. · h dükkin. 20 
10 
6 

35 Tophane kışla aJtmcla 4 No. lı dükkin. 
48311 Yenikapı Sandıkbmmmda 12 No. lı kayıkhane ve 

çektirme mahalli. 
3T112 Baylkada Dil mcairesinde baraka. 5 

5 288 Uakapanında Yavuz Eninan mahallesinde Otluk 
aokağında 13 No. h d&kkln. 

25216 Tokat Çiftliği müştemilAtmclan 5 dönüm Bahçe 5 
12 78 Kandillide Kız lisesi arbmnda tahminen 200 dönüm 

arazı. 

197 Nipntaşmda Meırutiyet mahallesinde Çiftlik ao- 7 
kağnıda ıo No. h boetan. 

255 Teşvikiyede Kitıthane caddeainde 57 No.lı bostan. 15 
343 Bargazadasında Halik Yoliai. 27 
344 ,. Manasbr volisi 5 
406 ,, Dam voliai 12 

Balida muharrer emlikten bostanlarla voliler Oçcr ıenc ve 
diğerleri birer sene miiddetlc bilmilzayede icar edileceğinden talip .. 
)erin ihaleye müsadif 14191933 Pertembe günü aaat on albda 
Şubemize müracaatları. (201) 

Hililiahmer Hastabakıcı Hemşireler 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir iatikbal laazırbyu 
Jnektebimize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil mllddeti iki 
buçuk senedir. Mektep leyb ve meccanidir. 

Talebenin is kin Ye iqesi giyimleri Hililiabmer cemiyeti tarafın-
dan temin edilir ve aynca kafi miktar harçlık verilir. Kabul prtJan: 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yqından •taiı 30 YllflDdan yakan olmamak. 
3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhati iyi olmak usıhhi muayene mektepte yapılır." 
5 - lık tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal 

edenler imtihansız kabul edilir. 
6 - Tahsil esnasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi 

terkedenler veya çıkarılanlar ve şehadetname aldıktan IODra bq 
aenelik mecburi hizmeti ifa etmiyenler tahsil murafma j ldiyecek
lerine dair noterden musaddak bir teahhütname verecek erdir. 

7 - Mecburi hizmet eanasmda evlenemezler. 
Ba ıartlan haiz olan hanımlann hliviyet cOzdanı, qı ve mek

tep şehadetnamelerini ve mahallesinden hllsnüha[ ilmühaberlcrini 
beraberine alarak 15 eylwe kadar Aksarayda Haseki caddesinde 
mektebimize m6racaatlan. 0 4534., 

Galatasaray Lisesi Müdürlüiünden: 
latanbulda bulunan izcilerin 7 EylUl 933 Perşembe abü saat 

yedide hehemehal mektepte hahmmalan .. 4609 .. 

f e811 lllrlncl eulh hukuk m•• 
11em••ln._: Milli Müdafaa V ekileti 
avukatlanndan Süleyman Tevfik Beyin 

müddeialeyh meedut Y arm gazetesi 
reaul müdürü SüleymaD Tevfik Beyle 
Mhibi Arif Oruç Bey aleyhine ikame 
ettiği 92 lira 13 kuruşun tahsili hak-
kındaki davanın icra kılınan muhıkeme
linde müdcleialeyhlerden Arif Oruç na-

mile yazılan davetiyeye mubaşiri tara

b..dan •erilen mepuhatta mumaileyhin 

Bulpriatanda ıu.ete neşretmekte ol
duğu beyanile iade edilmit olduğu gö· 
rüldüğünden bittalep bir ay müddetle 

ilanen tebliğat icrMına karar •erilmit 
olduğundan m\i~deialeyh mumaileyhin 
muhakemenin talik kılındığı (l•lG-933) 

tarihinde aaat onda mubakememizde 

bizıat hazır bulunması ve yahut kendi

ıinni bavekaletname temail ettirmesi w 
aksi takdirde muhakemenin gıyabında 

yapılacağı ilah olunur. (7048) 

ZaJI: Emniyet Sa~dı_ğile sair .~~
b.mab reamiyede tatbikh olan mühu-
rümü bu kerre zayi ettim. Şimdiye ka. 
dar bu mühürle kimııeye borcum ve 
taahhildöm olmadığının yeniaini yap-
tırdığım cihetle eılrisinin hükmü 
blmadığmı ilin ederim. Üeküdar, 
Bntsafekih maWJeei Kaptan,..-
10bk 12 No. hı hanede ...... lbfat 
Be1 lmı Hlmi7e. 

Mukaddema Yakacıkta mukim ikea 
halen ikametgahı meçhul kalan Haca 

Mehmet oğla Hacı Mustafa efendiye. 
letanbul lcr• T.-. Mera., 

Hel&lmlfllntl ... : Hi•edan bulunda. 
ğunuz Yakacık karyeemin Mezarbblta 
nam mevkünde 5487 n rakkamı ebvap 
numaralı bir kıta tarlama diğer hisee

dan bulwıan Necip efmdİDİD Nikoli 
Veledi Kosti efendiye olan borcwıdaa 
dolayı aab§ tarzmm tayini cihetiae 
gidileceginden ye'91DÜ mürafaa olu 
21/9/!.la3 tarihine...ıüaadif pe>rşemb6 
günü saat H lstanbul tetkik merceiniD 

biuat veya bilvekile hazır bulunma

nız lflzııngeleceği aksi surette ademi 
huzuruuuzla mürafaa. icra ve tetkikat 

ifa oluıııırak atış tnrunın tayin kılına
cağı tebliğ makamına kaim olmak 

üzf're ilunen tebliğ olunur. (7029) 

letanbul elbncl icra memur

lu§un den: Bir borçtan dolayı mahcus 

ve parala çevrilmebi mukarrer hah, 

konsol, ka~ ola açık arttırma auretile 

7-!l-933 per~embe günü saat 9-10 kadar 

Beyoglunda Tarlabaşı Çukursokak 1 

No. lu hane öuüode ıatllacağuıdao ta
liplerin .. ballinM hulr • ......_. me
murwıa müracaatleri ilü Ghmur. (70lf) 
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izmır ı erı ıı panayırına vasi 
ediyor mikyasta iştirak 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 3 Teşrinievelde batlar. 
Tam devreli Lise oldu~ru Maarif Vekaletince tasdik edilmiştir. 

Türkçe ln•lllzce. Franaızca: Sen'et, Ziraat, Ticaret. 
Leyli Ücret 220 lira, Nehari Ü{'ret .ıo liradır. _---a 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. ~ (6716) ..._,..-

• 

(7012· 

PETROL NiZAM 
Saçlan kuvvetlen
dirir. Dökülmesi
ni keser. Kepek
leri öldürür. Baıı 
temizler. Günde 
bir defa frikaiyon 
yapınız. (6580) 

EylOI S 

Ankara Halk.evi el varında 

Basası BlzilİI Mektep 
Ana, ilk, Orta, 

B• sen• mektebimiz daha eaaalı bir ıekilde tamir edilmit ve 
bahçeleri her nevi terbiyevi oyunlara mllsait bir bale ıetirilmiıtir. 
Seçilmit bir talim heyetile dokuzuncu dert senesine en yeni 
prensiplerle hazırlanmııbr. Yabancı lisanlar ilk kısımdan baılar 
ve bu gtinün aon kat'i ihtiyaçlarına cevap verecek bir ıckilde 
tedris edilir. Talebeyi bakalorya imtihanlarına hazırlık için ders 
harici kurslar açılacakbr. 

Ücretlerde mühim tenzilat vardır. 
Fada tafsilat için Müdüriyete müracaat. Tel. 2459 

(4189) 

iSTANBULUN EN MüKEMMEL APARTIMANI 
Kadıköylinde Bahriye caddesinde Aerviı yatak ve kabul dairelerinden mürekkep 
altı oda garaj Ye aşçı odasını, dahili telefon, zil ve kalorifer tesisatını cami ferah 
geniş (Röntgen aparltmanının) inşaatı bitti. EhYen fiatla kiraya nrileoektir. 

Apartımanın alt Jcatındaki Dr. Kamil veya Şişli Şifa Yurdunda Dr. Nazım 
Beylere müracaat. (6783) 

Bir- MaalUm Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Gni Antepdeki Ana mektebi için 

bir ana muallimi lazımdır. Ayda azami 75 lira Yerilecektir. Ana 
muallimi evsafını haiz isteklilerin vesika ve nufua kiğıtlarile Anka
ra' da Türk Maarif Cemiyeti merkezine müracaatlari. "4500,, 

1 lstanbul Belediyesi llinları 1 
Karaköy Köprüsünde Kiralık Dükkan: 

Karaköy köprüsüniin Üsküda; iskelesinde 23/66 numarab dllk
kin kiraya verilmek üzere temdiden müzayedeye konulmuştur. Talip 
olanlar şeraiti anlamak üzere levazım mndtırlilğnne, müzayedeye 
girmek için 62 Jiralık teminat makbuz veya mektubiyle 7 /9/935 
perşembe gllnü aaat on beıe kadar Daimt Encümene müracaat 
etmelidirler. (4574) .. 

Keıif bedeli 6838 lira 40 kurut olan lstaabul San'atler Mek
tebinde yapılacak tamirat kapalı zarfla mllnakuaya konulmUftur. 
Talip olanlar şartname almak ve ketif evrakını ıörmek ilzere 
Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, mftnakauya ~ek için 
de 513 liralık teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif 
mektuklannı 7 /9/933 perıembe Kftnü saat on bete kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. "41SS,, 

BARZiLAY ve BENJAMEN 
Gemi mücehhizleri 

Ge.lata, Merkez Rıhtım Han So. f>.f> 
Telefon: No. 40989 

Mahıhalin 4..cü Pazartesi günii 

Mersinden vurul eden 
NECAT vapuruna 

tahmil edilen eşyaların mtireilünileyh
leri, eşyalanmn tahli~ esine dair tali

matını ita etmek üzere yeni 
nizamname mucibince 

lstanbul Liman Şirketi 
Kabotaj Nakliyat subesine 

müracaat etmeleri rica olunur. (7050) 

Dr. ZEKAi MUAMMER 
BAKTl!RIYOLOJI 

LABORATUYARI 
Her nevi kan muayeneleri (Wu

eerman, Kalın ili) balgam, cerahat, 
idrar ve sair bakteriyoloji tahlili.t 
ve arzu edilen huauat qılar yapılır. 
Çemberlitaş, Güzel apartıman No. 40 
~--~Tel: 22087 • (6911) 

aon Poam M•llNI•• 

Sahibi ı AU Ekrem 

Nqrlyat Müdürü: Heln LOtfl 

lsta~bul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk.Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sahlmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibjdir. Yani Jatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depol~rımızda araba 

,,.,.. 

;::ıim ;::~~~:Kristal Toz Şekerin·Kiıosıı 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru,ııır. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bede.in · yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet mÜ§teriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından rn.üşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördün eli Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 


