
4 4 
KURUŞ 

' --::==::===========================-=o!=-==============-======-==============-===-===========================================-"'-=-l'eıeton 23872 15 Af)uatoa 1934 ÇARŞAMBA Sene 3 Sayı: 825 

KURU~ 
,, 

Başvekil Paşa 
"-......:...__---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zonguldakta 
Karısını on qerinden Kömür fabrikasının 

jiletle qaraladı temeli atıldı 
ıııı, Katinayı ~ir~o~ıa- 1 

~ı~an ~ıs~anıyornıus! 
11<.atinanın sıhhati e~.~ikeli görülüyor 

1 

Dün ~e ~Büıt ve cam ıa~ri~alarının 
temel atma merasimi yapıl~ı 

l'ılıd lln aktam ıaat dokuz ıırala
~ l ~alatada bir genç karuını 
ttl Ytrınden ustura ile ağırca ya-

lQııttır. 

d C.latada Necati Bey caddeıin· 
d~iıto iıminde bir itkembeci 
~~ ~ ve bunun üıtünde teker, 
dıt.tr kıraya verilen dört oda var-

~ 8u dört odadan ikisinde Agop 
e l<atina isminde bir karı koca 
~aktadır. Katina, bundan iki 
~evvel o civaraa bir lokanta 
~ Uf ve çalıtmıya batlamıtbr. 
" r lbüddet sonra Agop kendiıi-
1 e '-'usallat olmuf ve birçok vait
erıe katinanın zihnine girerek 
~ nikahlarını kıy 

dırıp beraber -
ce yaıamıya 

'haşlamışlardır . 
lki ay kadar 
hayatları çok 
tatlı geçen bu 
karı kocanın 

bundan ıonra 

araları bozul 
'tar ah yan mut, bet altı ay 

tiil" Agop kadar da gürül 
~ Patırtılı yaıamıılar ve daha 
J .. - a Agop eve gelmemeğe bat· 
~•ıtır. 
~it tarafı 7 inci sayıfada) 

ilk tayyare 
Şehrimize geldi 
4rıkara - lstanbul 
G1'asındaki seferlere 

bugün başlandı 
~~ara, 15 (Hususi Telefon
~ - Ankara - lstanbul arasın
~ ' llluntazam tayyare seferleri-
~ ı..ıaınası münasebetile bu sa
t, &ekiz buçukta Ankara tayya
~ llç\lf IDeydanında merasim ya
~·· Merasimde Hava mütletarı 
~ Paıa Poıta Umum Müdürü 
' 1 Edip, Devlet itletmesi u
~lt lbüdürü Ayni Beylerle bir 
a 1; ~&\'etliler bulundu. Tayyare 

2 da. kalktı. · 
• • • • 

't ~radan kalkan tayyare sa
~ on ikide Y etilköy tayyare 
~, -{0~una inmittir. Tayyare iki
' ~ılköyden kalkacak, dört bu 

l' Ankara ya varacaktır. 
'h.~~e poıtaaı ile, Ankara 
' •rııniz gazetemize bir mek
bt.-e töııderıniştir. Mektubu saat 
·~ oıı kala lıtanbul postahane
'~ aldık. Tayyare Yetilköye 
~İıt~e İndiğine göre, posta pa
tl)t_t't lıtanbula getirilmeıi, mek 
~)) 11 t..anif edilmesi ve tevzii 
~ PostaıJllQ! faydaıını ıös-

edir1 

HlncUNa v~tanperverlerlnla reJal Mallat
ma Oandl, lngUhdertn yaphfı bazı hareket
leri protesto etmek maksadlle, ikide birde 
orup tutar. Gand1 peenlerde gene böyle bir 
mUnaaebetle yem~k yememefe ba&lıunıştı;bu 
gün &"elen bir t.eıgrafa rl.ire Gandl kalabalık 
bir Jıa1k kütlesi önünde bir bardak ga.zöz l~. 
rek bir batta suren bu orucunu bozmuştur. 

Bu mUnaııeootle ball< t.ezahUrler yapmıştır. 

Vasfi Rıza 
Şehir Tiyatroıu artistleri arala

rında bir kooperatif kurarak T e • 
pebatı bahçesini açmışlardı. Ko
operatife giren artistler de bahçe
~e haf tanın muayyen günlerinde 
operetler oynamaya ve kazancı 

müttereken takıime karar vermiı
lerdi. Operetler rağbet bulup ka
zanç temin edilince artistler ara
sında ihtilaf çıkımııtır. ihtilafın 
ıebebi tudur: 

Bir iıtihsal kooperatifi olan ar
tistlerin kooperatifine giren bütün 
azalar, kooperatifin bütün kazan
cını ayni nisbet dahilinde ve müt· 

VasfiRızaB. 

tereken taksim 
edeceklerdir. Ya 
::>ılan nizamna· 
me bunu imir· 
dir. Tabiatile 
V aafi ve Hazım 
Beyler gibi birin 
ci smıf san' atkir 
larla revüdeki 
balet kızlan ve 
hatta dördüncü 
planda gelen -

ler bile nizamname ahkamına gö
re kazançtan ayni nisbette hi11e 
alm19lardır. 

Çok yorulmaıına rağmen, tem
ıile ittirak etımiyenlerin de ken
diıi kadar kazanç temin etmeleri 
V aafi Rıza Beyin itirazmı mucip 
olmuıtur. Vasfi Riza Bey temsil 
verenlere muayyen bir ücret ve
rilmesini, ve dereceye göre miktar 
tayinini ileri sürmü9, teklifi kabul 
edilmeyince operet temıillerine 
ittirf'kten vaz geçmiıtir. Vasfi Rı
za Beyin operetlerdeki rollerini 
Mahmut BeY. yapmaktadır. 

Kağıt fabrikası gelecek 
çalışmıya başlıyacak 

yaz 

Dünkü nüsahmızda Baıvekil f nın kurulacağı yere gelmit ve Ko
lsmet Paşa ile lktısat Vekili Ce- caeli Meb'uıu Sırrı Beyin nutkun· 
lal Beyin Bakırköy bez fabrikası- dan sonra Eaat Bey kısa bir nutuk 
nm temel atma t!lerasiminden söylemiıtir. Bilahare lunet Pa9a 
sonra lzmite hareket ettiklerini Hazretleri nutuklarını: 
yazmı!lık. lzmit huıusi muhabiri- "Arkadaılar, 
mizin oradaki merasim etrafında Bütün yüksek itlerde daima 
verdiği malumatı veriyoruz. kılavuzumuz olan Büyük Reisi-
ledi. Bilahare lamel Pap. Hazretle miz, Rıei1oicümhur Hz. nin yüksek 

lımet Paşa Hazretleri fabrika- (Alt tarafı 7 inci aayıfada) 

Cenoral Llyotey Sabık kral Altona · 

Avusturya krallık ~o~~ 
olabilecek mi? 

Alfons, bunun tahakkuku 
için çalışıyormuş, Liyotey 

de çalışmış 
Bu sabah gelen İngiliz gazete-1 imparatoriçe Zi 

leri A vuıturya meselesine dair ta, memleketten 
çok yeni bir haber getinnittir. dıtarda ölen sa-

Habsburg ve Burbon haneda· bık Avuıturya 
nının reisi bulunan sabrk lıpanya Kralı Karl'in ka 
Kralı Alfonıun, Prens Otto'yu A- rııı, genç Prens 
vusturya tahtına geçirmek için o- Otto'nun anne- ~Jr~;~u 

lanca gayretile çalııtığı bildirili· sidir. Oğluna kü 
yor. çükten beri bir 

Tacını, tahtını kaybetmi9 olan hükümdar terbi • 
eıki Kral Alfonı, timdi Yugoılav· yeıi vermekte ve Prens Otto 
yada bulunmaktadır. Orada Yu· ona sanki mutlaka bir hüküm· 
goılavya Kralı Alekıandn, Habs- darmıt gibi muamele etmektedir. 
burgların Avusturya tahtına tek- Prens Otto, timdi Kopenhag'
rar geçmesi için iknaa uğratmak- ta bulunmaktadır. Ve Viyanadan 
tadır. "vaki olacak talebi,, beklemekte-

Londrada çıkan "Sunday Ex· dir. Kendisile görütenlere: 
press,, gazeteıi huıuıi muhabiri "lıte 0 zaman, vazifeme çağrı
diyor ki: "Eıki ispanya Kralı ve lıyorum sayılır, derhal gidip teba
Habıburglar reiıi Alfons, eski A· amın idaresini alacağım,, demek
vusturya imparatoriçesi Zitanm tedir. 
İsteği üzerine oraya gitmittir •• " Eıki ispanya Kralı Alfonı, muh 

(Alt tarafı 7 inci ıayıfada) 

ismet Pata klf)ıt fabrikası
nın temelini atarken 

Memo yoz~n~en ~ir 
jan~armamız se~it oı~u 
Şaki ehemmiyetle 

takip ediliyor 
Çorum, ıs (Husu~i) - Uzun bir 

müddet Sungurlu dağlannda eıkıyalık 
yapan Memo isminde bir taki üç ay 
kadar eYVel ele geçirilerek hapiıhaneye 
konulmuı ve fakat hapishaneden tünel 
açmak suretiyle kaçmaia muvaffak ul· 
muıtur. 

Jandarmamwn takibi neticeaiondc 
dağda ııkııtmlan Memo ile yamn saat 

süren bir müsademe yapılmııbr. Mü · 
aademede bir jandarma onbap11 ıehit 

olmuı ve fAkilerden biri yaralanmıı • 
tır. 

Memo ve arkadaılan kaçmıılardll'. 

Şehit onbatı Y ozgata götürülerek me • 

raıimle defnedilmiıtir. Firarilerin ta
kibine tiddetle devam olunmaktadır. 

Boğazına 
yılan kaçtı 

ikisi de mücadele
den sonra öldüler 

Mersin, 14 (Huıuıi)- Burada za

vallı bir adamın ölümiyle neticelenen 
çok garip bir vak'a olmuftur. Abdullah 

adlı bir köylü çayırda ot biçerken uy • 

kuıu celerek yatım" bir aralık nefesi 
kesilerek uyamnıfbr. Gördiiiü teY 

90k korkunçtur: Ufak bir yılan aizm· 
dan girmiı, bat tarafı boğuma kadar 

ilerlemiıtir. Zavallı adam canbavliyle 
yılanı tutarak geri çekmeie hqlamıı, 
fakat boiazı tıkandığı için nefesi kesi-
lerek ölmüıtür. Yılan da köylünün 
elinde ölmüıtür. 

Cöring 
yaralandı 
Berlin ıs (A.A.) - M. Goering, dh 

akıam Münib - Bercbteagaden yolu 
üzerinde bir otomobil kazuı neticeainde 
yaralannuıbr. 

Hekimlerin dediklerine bakılırsa, mu· 
maileyhin vaziyeti hiç bir enditeyi mu· 
cip değildir. 



Ameri a 
Cenevreye bir ali komiser 

göndermiye karar verdi 
Cenevre, 14 (A.A.) - Ameri

kanın Bern sefiri M. Yung Vil -
ııonun Amerika tarafından Millet
ler Cemiyetinde ali komiser tayin 
edileceğine dair Vaıingtondan a -
iman haber, Cenevre mahafili i -
çin iki noktai nazardan çok hoş 
bir sürpriz olmuıtur. 

Evveli M. Yung Vilson, uzun 
senelerdenberi herkesin teveccü -
hüne mazhar olmut bir zattır. Sa
niyen Milletler Cemiyeti nezdine 
ali bir Amerikan komiseri tayini, 
bir yenilik olacaktır. Hatta deni
lebilir ki, bu yenilik beynelmilel 
bakımdan nazarı dikkati celp ve 
merak iver olmaktan hali kalmi
yacaktır. 

Filvaki Milletler Cemiyeti aza
sından olmıyan bir hükUmetin 
mezkur cemiyet nezdine bir ko
miser tayin etmeği dütünmÜ§ ol
ması ilk defa olarak vukua gelen 
bir hadisedir. Şimdiye kadar Ce
nevrede cemiyet azasından olan 
devletlerin murahhasları bulunu -
yor ve bunlar, birer sefir imi§ gi
bi cemiyet etrafında bir ıüf era 
heyeti tetkil ediyordu. 

Bir ali komiserlik vücude geti
rilmesi, cemiyete girmekle müıa
hit sıfatiyle bulunmak · arasında 
mutavaHıt yeni bir hadise ola
caktır. 

Hatırlarda olduğu veçhile Ame
rika son zamanlarda ve bilhassa 
M. Ruzveltin intihabındanberi Ce
nevre itlerine kartı büyük bir a

laka göstermektedir. 
Beynelmilel hiç bir meseleye 

karşı Amerika hükumeti bigane 
kalamazdı. Bu münasebetle fU -
nu söylemek fay dadan hali delil-
dir ki, Amerikanın Cenevredeki 

konsoloshanesi bir kaç aydanberi 
Amerikanın beynelmilel işlere 
kartı göstermekte olduğu alaka 
ile münasip bir tarzda tanzim e -
dilmitti. M. Yung Vilsonun ta -
yini bu gayreti tetviç edecektir. 

Amerika yeniden 2100 harp 
tayyaresi yaptırıyor 

Mevcut bin tayyare Ba yındurdaki orman yan-
ihtiyaca kafi b b. . ? 
gelmiyormuş! gınının se e ı neymış. 

Vaıinaton, 14 (A.A.) - Meb-
usan meclisi deniz itleri encümeni 
reisi M. Vinsonun deniz erkim 
harbiyesiyle müıtereken hazırla
makta olduğu bet senelik deniz ve 
hava programında, kongrenin 
verdiği tahsisat dairesinde gemi 
inşaatı derpiş olunmuştur. 

M. Vinson, bu hususta demittir 
ki: 

"Halihazırda bahriyemiz, 1000 
kadar tayyareye malik bulunmak· 
la beraber, bunlardan ancak 400 
ü harbe kabiliyetlidir. Bizim çok 
daha fazla harp tayyaresine ihti -
yacımız vardır.,, 

Vatington, 14 (A.A.) - M. 
Vinson, hava kuvvetlerinin arttı· 
rılması hakkındaki bet ıenelik 
planda bahriye için 2,100 deniz 
tayyı\resi inıumm derpi, edildi· 
ğini tasrih etmİ!tİr. 

----'o----
OtomObil yay ve tam-

ponlarından yergi 
Ankara, 14 '(Hususi) - Oto

mobil, lokomotif Ye aairede"kulla
nılan muhtelif arabaların cilllı ci
llaız yaylariyle, mU..deme tam
ponları helezonlarmın 100 kilo -
sundan sekiz lira resim alınması 
gümrüklere tamim edilmiftir. 
~ 

Yaban domuzundan korkan bir 
kadın yaktığı ateşi söndürmemiş! 

İzmir, 14 (A.A.) - Ödemiş, 
Bayındır, Tire ve Kasaba hudut
ları üzerinr!eki büyük orman yan
gını bastırılmıştır. Yangın Bayın

dırın prkmda Kızıl keçeli orma
nında çıkmıştır. Havanın poy -
razlı olmasından yangın derhal 
büyümüş ve on beş kilometre mu
rabbaı imtidadında bir sahayı 
kaplamıtlır. 

Yangın ortasında kalan dört 
köy h"lkının ve hayvanlarının va
ziyeti de tehlikeye dü§müştü. A
lınan fevkalade tedbirler sayesin
de yangının arkası alınmıştır. 

Yanan saha tar.ıamen devlet 
ormanlarına aittir. Yangın, ya -
ban dor.ıuzlarından korkan bir 
kadının y3.ktığı ateti söndürmeme
sinden ileri gelmittir. Bayındırın 
Litifler köyünde bulunan ve yan
ımın söndürülmesi ameliyesini 
bizat idare eden vali Kazım Pa
-.. • - ·~r:ın söndürülmüt olduğun
dan Ödemite gitmittir. 
Ormanlar1m12da yapılacak 

la81hat 

Ankara, 14 (A.A.) - Orman 
müteha11111 M. Bemhart, orman • 

ları.mızda yapılacak ıslahat hak
kındaki kanun projesi etrafında 

tetkiklerine devam etmektedir. 
Rapor, meclisin açılmasından ev
vel bitirilerek Vekalete verilecek
tir. 

Ameritıada orman 
yangınları 

Moise - Amerika, 14 (A.A.) -
Bizon mandaları milli harasına 
ait bir çayırda fondalıklar tutuş· 
muıtur. Orada bulunan mütead
dit manda, ıeyik ve dağ keçisi 
sürüleri yanmak tehlikesine ma -
ruzdur. • 

Nevyork, 14 (A.A.) - Kurak
lıktan muztarip dört eyalette yağ· 
mur yağmıt ise de mcıhsul, bun· 
dan maalesef hiç bir fayda gör -
memiştir. Bununla beraber, ü
mitler büsbütün münkati değildir 
ve Nebrsskanın bir kısmında mah· 
sulün az çok müsait olacağı tah
min edilmektedir. 

Bu yajmurlar, ıimali Oklaho · 
ma havaliıine, iki aydanberi ilk 
defa yağan yağmurlardır. Misuri 
ve Kanzas eyaletlerine de hafif 
yağmur serpmiştir. 

Soryetler ~nan~~ndanı~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 
tütün alacaklar Ege mıntakasında yeni Yaş meyve ve sebze 

incir mahsulü nakliyatı 

rganı . 
. ·ııert Nafıa ve Maliye Veki 

tetkikat yaptılar 
Elaziz, 14 (A.A.) - Nah• :. 

Maliye Vekilleri ile birinci udl]pr 

mi müfettiı, kolordu ve ~ı~k• bir 
mandanları ve Eliziz vabııle ,oi 
likte dün otomobillerle Eri tr 
madenlerine gitmitler, yold.• l ft 
gani demiryolu intaatını, tuııe İf 
köprüleri tetki kve teftit eylelll j 
lerdir. 

Vekillerimiz, Erganide fabril; 
lan gezerek ıeceyi orada geÇ··r 
mişler ve buıün Elizize dönlll'° r 
ler ve saat 22 de Malatyaya haf 
ket etmi,lerdir·. .. 

~ev• 
Vaktin geç olmasına ratke' 

Vekillerimiz Elizizden ayrılır hl' 
bütün Eliziz halkı tarafından t' 
raretli ve samimi tezahüratla te 
yi edilmi9lerdir. 

-~--c 

Karadeniz havzas1nd• 
yüzme müsabakaları 

yapılacak 

Ankara, 14 (Hususi) - ôıı~ 
.. d k. .. .. K radtflı rnuz e ı cuma gunu a . . 

b"rıtl laavuzunda mıntaka yijzme \r 
cil ikleri yapılacaktir. Birin~.1r~İ· 
(eri kazananlar lstanbulda 1ıs ~· 
:ı· e birinciliklerine iştirak ede''tt· 
lerdir. Yüzücüler arasında'. . 

··sil 
tanbulda iyi d~rereler olar. Y0

, 

c.üler bulundu~u söylenmektedıt·e 
• ··ıf.1 Bir aydan beri yapılan yu • 

teıvik miitl'\h-.l(alerı halk ve ıpcf ,. 
c.tılar üzerinde dikkate değer 
laka uyandırmıştır. 

-o--

Tzmirin kurtuluş hayra~ 
mında Ankara Halkf\'1 

~·· Ankara, 14 (Husuıi) - Atı , 
ra Halkevinden bir heyet, Dolıt~. 
Ragıp Beyin reisliji altında bdl

1
, 

rin kurtulu, bayramında haıır b.~ 
1 k . . l ' . d _ .. , •. 
unma uzere zmıre gı e<:"'" 'JO 
Heyete evin temsil kolundafl .. , 
itişi refakt..t edecek, kurtulu' '~. 
nü lzmirde "Himmetin oğlu,. pı 
yesi oynanacaktır. Ankara, 14 (Huaual) - Türk

ofis Atina ıubesinin bildirdiiine 
göre, tütün mübayauı için bir 
Sovyet heyetinin Atinaya gelmesi 
beklenmektedir. Heyet iki milyon 
kilo kadar tütün alacaktır. 

Vatington, 14 (A.A.) - Siyasi 
mahafil, hariciye nezaretinin 
Bemdeki Amerika sefirini Ame -
rika ile Milletler Cemiyeti arasın· 
daki münasebatı idareye memur 
etmek kararma büyük bir ehem
miyet atfetmektedir. Bu karar, 
henüz resmen bildirilmit değildir. 
B;naenaleyh, M. Vilsonun Millet -
ler Cemiyeti nezdinde fevkalade • 
komiıer unvanını alıp almıyacağı 

bilinmiyor. 

Ankara, 14 (Husuıl) - lktısat Ankara, 14 (Hususi) - Ya; 
vekaletine ıelen ma.t\imata göre meyve ve sebzeler nakliyatınde Heyetin lzmirden Bahke•İ~. 
bu sene yeni incir.mahsulü aiusto- Devlet D~=.:ryollarında tatbik e· ve Menemene gitmesi muhte~.' ~ 
sun 17 sine kadar İzmir piyasası- dilecek olan tenzilatlı tarifeler ya· dir · Temsil heyeti, daire mii0"fr 

b b 1 k Rıza kompozitör Hulusi, muit' 

Evkaf umum müdürü 
şehrimize geliyor 

Ankara, 15 (Hususi) - Evkaf 
umum müdürü Rüttü bey bugijn 
lıtanbula hareket ediyor. Rü ü 
Bey, bize beyanatında; evkaf u
mum müdürlüğüne mülhak ve 
mütehasııs Seymanın raporuna 
müıtenit bir evkaf bankasının teı
kili projesinin hazırlanmakta ol
duğunu söyledi. 

Rü,tü Bey lstanbulda evkaf 
müe11eselerini tefti9 edecektir. 

--0-

Bufl'day mübayaası 
ve kantarlar 

Ankara, ~1 (Hmusi) - Ziraat 
banb11 umum müdürü Kemal Za
im Beyin söylediğine göre yeni 
buğday alım merkezlerinde müba
yaata bqlanmak için Avrupaya 
tlpuif edilen kantarlar henüz gel
memittir. Siparit edilen kantar· 
İar 35 tanedir. 

na çıkarılacaktır. rından iti :ırcn aş ıyaca tır. • ·d ,e 
Ağustosun ilk haftası içinde iz- z fi d · J l rir lbnirrefik Ahmet Nuri, 1 

' ... 

Şark vilayetlerinde spor 
İflerini teftiş 

ar ar an vergı a an ar h 'd N k s ı·h tt' ·-·· mir borsasında 317 çuval uzum k (H · U 1 • , eyetı en amı a a a ın. An ara, 14 l.~ •• ) - ıu · T o_ l del' te' 
t 1 t G n .en n. haf ne memuru ayyar oey er sa ı mıt ır. eçe e ay 1 • süz adres vergisi alan memurlar 
· · d 441 l t l t ıtckkül ediyor. ta ıçın o çuv~ sa 1 mıt 1• hakkında posla idaresince tahki· " 

Ankara, 14 (Hususi) - idman 
Cemiyetleri ittifakı Reisi Erzu -
rum mebmu Aziz Bey bir haftaya 
kadar Erzuruma gidecektir. Aziz 
Bey .bazı tark vilayetlerinin ıpor 
itlerini teftit edecektir. 

Vatandaşhğımıza kabul kata batlanmak üzeredir. Postt 
edilen Balkanlı muhacirler bat müdürü Naim Beyiu söylediii· 

Ankara, 14 (Hususi) - Muhte· ne ıöre, bu yanlı~lık, maliye ,·e· 
lif yerlerden ana vatana hicret e- kaletince tamim edilen izahname· 
den 523 tahsın Türk vatandaıhğı- nin müphe~ olu~undan doğmut 
~la kabulleri kararlaşmıştır. 1 

tur. 

Sabah gazeteleri ne diqorlar? 
CtnıDl11BtTl:T - Yanua Nadi Bey "8&· ı bak ve menfaatlerlmJı. vanlır.,, cf!k noktaların teepltl. 

naylJepnenla mlaw: Bir baıamn tamiri de· Mahmut Bey czcllmle diyor ki: Yataklı S - Diler memleketlerdeki miMllere ve 
mekttr,. MtJddı -k•'emlnte llOll Ud rUn \'&g'Onlar 9lrketlnln Türkiye daJılll ııen1al bu· bl:ı.lm memleketin buaualyetlne (Öre mulıte
lçlnde, 1U&JilelmeJ11 al&~ bir rada idare edilmekte ; f:ıl<at muhtelif A\·nıpa lif 1en1ıılercle kaç Tttrk memurunun kulla
kaO madclNIDID 8-tvekll Pap Ue tkUııat tebfrlerlnden latanbub gelen yataklı vagon. ııılabllecıeğl. 
Veldllmlzln lmsurlle tatbik ve lera 1&buma lar, bu memleketllll'rln ldnrealndc olarak bu. 4 - DahUI servis ldarulnln memur ln!l-
aevkolUJldatuaa b;rclederek 'fmeclenl olmak raya getirilmektedir , ·e "bunların her biri, habmda adaletin t"mlnl • ., 
lddlumcla bola•u ve yapmau lcln baklka· küçük bile olea, memleketleri heaabma mad- ZAMAN - J:bllulya Zade Vellt Bey bu· 
ten öyle oJması l&um selen ber memlekette dl ve manevi bir çok faydalar toplamakta- gUn "<ttne Japon meseleıl,. nden bab-etmek. 
asgari 1&nayt bayatı elzemdtr" cll;ror. Yunoa dırlar. Halbuki biz, t.tanbulumuzdan, biç bir tedlr; lııgUlz matbuatının ve etkArı umumi. 
Xacll Bey eöyle devam ecllyor: "Ani T'1rkl· Avnıpa tebrlne, idaresi bize bağh bir tf..k yealnln, Uzak ı,arktakl vazlyetlle fazla alA· 
yenln yeni bayatı tamam olmak için meınıe. vagon ıöndermlyonız.,, Bundan bqka bu 1'9dar olmafa b•t••ma•Ue bu ~in e
kett.e uıart sanayi bayatı J&ratm&ıım bft.. \'&&'Onlarda TUrk memurlara hiç tesadüf edU- hemmlydl arttıJını yazmaktadır. Vellt Bey 
tlln zanırett ıuıl8fdmll ve o a.nuet1n yerine ~. Topraklanmndan geçerken bile yemt"k Japonyanın bir "Asya imparatorluğu,. kur • 
reUrllmealne bUytlk bir u1m1e ıtrilUmlttlr. vaconlanncla Türk maJunıllerlnln aatdmuı rnak emcU besledltfnln ö~berl ınalCm oı
Bu IRlttUe buhranm aanayh tatblklnclenbcrl mecburiyeti yoktur. Halbuki "beynelmilel ya- dutunu aöyUyerek Uzak ŞarktakJ .Japon fa. 
ltlenllen bllyftk bata clUseltlhnlt olacaktır .. , laklı vaıton ıııen·l,Jrrlnd<". Türklyenln allkaın allyetlnl anlatıyor , .e nf'tlce olarak ounu dl. 

:MILLtYET - SUrt Heb'uaa Malurıot B. 1 ve nw'nfaatl, herhnnıtl bir ~·rr mf'mlek.-tten yor: "Biz, ne yalan ııöyll~·ntım, .Japonyanın 

bugün "l'abklı vaıon .ervlalerl,. nclm ~ah- 1 az defll, bllAkls çok olm:ısı IAzımdır. Bize bn Uzak Şarktaki bu faaliyetini ve Avrupenm 
eetmddecllr. Mabmut Bey makalesine ıöyle 1 ımtıyazı ' 'eren fjey, roğrafi vwyr.tlmlzdlr... bu faaliyet karşısındaki aezlnl hakikaten bU· 
b&tlı;ror: "Bar.ı laaklar ve menfaatler var ki. Mahmut Bey ıı:Mlı'ce mC\'7.ııu hatırlatmak yük bir U\'kle tema,a ediyoruz.. A.,rlatta 
onlann ~itf'rl rakam De ölçtllmez. MWI pre.a- lııtedljtlnl lf>llrel e&rek all\ked3r makamın dlln~·ara haklı, hak1117. tahakküm f'df'nlerln. 
tlJ mevxuu babaoldoJu yerlerde hakkın ve fD eaaııalr dllhllnlde yUrüyeblleceıtlnl kayd.-. !llmcll kendi zf'kl "" ga~·rdlyle aı: zarMnda 
menfaatin kOçljtil. ehemmlyetllfr.I olmaz.. Rıl· diyor: "t - t,ın f'ııası vr m:ıhlp•tl llzrrlndfl ı yf'tllfml, bu kUtUk boylu mllletln karı••mda 
nıru. ki, ~ketlmlzcle ltllym beynelmilel esaslı 1'tr tetkik. j bu kadar Aciz kalms11 dofrusn memnun o-
yatakh vacon aervtaJeJ'lllcle kaybolan böyle 2 - 1\ll'mlckrt hcsnbınn trmlıı rıUlrhlle. lunmıyıw.llk bir hat df'l'fltllr . ., 

--o- -
Leningr atta sporcuları"' 

mıza ziyafet 
Leninırat, 14 (A.A.) - ~ 

aktam Türk sporcuları ıerefıt: 
büyük bir ziyafet verilmiıtir. ~ 
ta Cevdet Kerim Bey olduiU .,. 
de bütün Türk heyetinin, l;-~11~ 
grat mmtaka11 icra komite•• . 

1 
is vekili M. lvanofun, haric•~. 
komiserliği mümeaaili M. Vaf1' ~ 

1 
,.,. 

taynın ve Leninırat sporcu ar "4· 
hazır -bulunduğu bu ziyafc~te of 

l vanof v~ Cevdet Kerim BeY ıı 
tuklar söylemiılerdir. 

--o-
Ziraat bankası binasıtt•", 

temelleri sağlamlaştırıh1° . ,,,, 
Ankara, 14 (Hususi) - z;r I~ 

bankası binasının temellerinde di~ 
zum görülen tamirata devalll ~,;J· 
mekte, temeller kuvvetlend• ~ 
mektedir. Bu mak: ::.tla bill~ 
ıol tarafında bir kömür d~,.,.., 
yapılarak temellerin daha ı•!! ti 
kuvvetlendirilmesi dütünüb11\Jf 
İ!C! batlanmııtır. 



~ Ağustos 1934 

~ .. ,,.ı· •• •• •• 
~!"" m q..o.cuşum· 
~~ .. - _ _:.. 
ıVIuallinıler haklıdır! 
lakin iş onlarla 

bitmiyor ... 
Azizim Vala Nureddin Bey 
İlkrnektep muallimlerine ;ük· 

~:k tahsile devam edebilmek im· 
anının verilmesiyle, maaşlarımr 

leıyidi t . . h "d"l ve anzımı usuıuna gı ı -
llleıinden bahis 7 ağustos tarihl i 
makalenizi okudum. 

ilk tahsil çağında bulunan va· 
lan Yavrularının ruhi, zihni, bede· 
n· • 
l 1 ınki,af rna çalışan, nihayet on· 
arı disiplinli hareket eder, Türk
çü, Cümhuriyetçi birer fert olarak 
Yetittinneği kendine ülkü bilen 
bir zümrenin "Fikri, maddt,, ha· 
Yatına temas eden bu yazmız be· 
ni cidden alakadar etti. 

Her aklıselim sahibi insanın 
doğru bulacağı, bütün pedagogla· 
tın üzerinde ısrarla tev~kkuf et
tikleri şu esasa nazaran, bir mu· 
a.llirn; talebesi üzerinde müktese
batı ilmiyesi nispetinde müessir
dir. 

ilmin de san'at gibi muayyer. 
\re :nahdut çerçevesi yoktur. Gü11-
ler gectikce her ilim aubesi terak· 
ki eb~ckt~dir. Kendi sahasındrı 
Varlıklı bir adam olması lazımge
len hocanm da bu terakkiyi çok 
Yakrndan adım adım takip etme
&i ıarureti vardır. Bu devamlı ta· 
kip iş inin metotlu olması icap e
der. Dev!)irme. başıbozuk bir sis· 
teınin ilimle ali.kası yoktur. Bina· 
ena!eyh ilkmektep hı:ıcası bulunan 
kütlenin de sistemli bir tarzda 
•arfı mesaisi icin keneli sahaları 
dahilinde yitkı:~k t :: hsile 1devam 
İmkanlarına maHk b·.,lunması i-

' Cap eder kan"r.t"rdcyim. 
Kendi sal.,alnr: c1nh ilinde di

Yorum. Cünkü y iihs::!k tahsile de
l'a.m htkkı münhtt.sa·an lise me
lunlarma verilmiştir. Vakıa Maa
rif Vekaleti ce1ilesince muallim 
llıektebi mezunlarına da lise ba
kaJorca:nna girmek hal<kı bahşe· 
dilmişse de sekiz buçuktan on beş 
buçuğa kadar talebesiyle uğra
tan, didinen, yıpranan 25 • 30 ya
f!nda bir adamın "7,, zümreye ay
rılınış ders gruplarını bir tale·he 
gibi hazırlaması cidden mü,kül • 
d'• ur. 

Esasen 926 • 27 • 28 !enelerin
de mezun olup Ankaraya tayin 
olunan ilkmektep hocalarının im
tiha.naız bir şekilde Ankara huku· 
kuna girmelerine müsaade edil
llıit ve bunlardan bugün orta ted· 
riaatta türkçe, tarih muallimliği e· 
den, adli ıahada sulh hakimliği 
:Yapan gençler yetitmittir. 

Demek ki, müfredat program· 
l&rı arasında bir fark olmakla be· 
t&ber, muallim mektebi mezunu· 
llun aldığı kültür, yüksek tahsili 
takip edebilmesine müsaittir. E-
11laen biz herhangi bir tubeye de· 
iil sadece üniversitenin bizi ala· 
kadar eden fakültesine girmek ar
ıuıunu izhar ediyoruz. Ve diyo· 
k'\ız ki: Her sene tahsil için müıa· 
baka. ile Avrupaya, Amerikaya 
llluallim gönderilmektedir. Bu
tiin üniversitemiz genç Türkiye 
Cüınhuriyetinin çok yüksek, azim· 
li hamleleriyle .beynelmilel bir 
llıahiyet ve kıymet iktisap etmiş
tir. Orada bir pedagoji tubesi ih· 
da, etmek pek kabildir. 

İşte, bize bir kanunla ihtiyat 
ı.~biti olmak, bir tamimle memu • 
rıyet taleplerinde lise mezunları· 
~n imtiyazlarına aynen malik 

lunmak hakkını bahseden Ma· •rl' Vekl.1eti celileıinien menfa
~t endişel~rinden uzak bulur.3r. 

u arzumuzun kabul ve is'afmı 

30 Ağustos Zafer bayramında yeni 
tayyare!erimize ad konacak 

Bu sene Zafer bayramının fevkalade bir surette 
yapılıyor kutlulanması için hazırlıklar 

Tayyare Cemiyeti, 30 ağustos 
934 zafer ve tayyare bayramını 
parlak bir surette tesit etmek için 
hazırlıklarına devam etmektedir. 
Bayram günü yapılacak merasim 
geçişine ait program lstambul ku
mandanlığınca tanzim olunmakta 

Bakırköy -hastaha
nesindeki cinayet 

Bir iki ay önce Bakırköy akıl 
ve sinir hastalıkları hastanesinde 
ağır deliler koğuşunda kayışla 
bağ1ı deliJerden Naciye hanım 

kayıJlarını ve gömleğini çozup, 
eli kolu bağlı uyum~kta olan Liit
fiye hanımı yatağıncia boğmuştu. 

Dün ağırceza mahkemesi tı

marhane cinayetine ait davaya 
bakmıştır. Tabii Naciye hanım de· 
li olduğu için mahkemeye getiril
memifti. 

Yalnız resmen karar verilmek 
üzere müddeiumumilik mahkeme 
ye evrakı göndermiştir. İddia ma· 
kamını ifgal eden Salim bey de 
I:lahkemede ceza kanununun 46n
cı ve mer'iyet kanununun 13 ncü 
maddesi mucibince Naciye hanım 
hakkında mahcuriyet ve vesayet 
altına alınma kararının verilme· 
::; ini istemittir. Mahkeme evrakı 
tetkik etmek üzere kararı tehir et
miıtir. 

~~--~o~--~--

K ara Ali çetesinin davası 
Gebze ve civarında halkı tethiş 

e~mekten suçlu olan ve KaTa Ali 
çetesi namiyle maruf olan Kara 
Ali ve Kara Ahmet ve yeğeni Ha
Iilden müteşekkil çetenin muha -
kemesi evvelce yapılmış, Kara A· 
li 30 sene hapse mahkum olmu~ 
ve diğerleri muhtelif cezalara çar· 
pılmışlardı. Temyiz mahkemesi 
bu kararı bozmuftu. Yeniden 
haşhyan mahkemeye dün devam 
edilmiş, fakat Halil mahkemeye 
gelmediği için muhakeme yapıla· 
mamıf, iddia makamı da iddiana
mesini serdetmek üzere evrakın 

kendisine verilmesini istemi,tir. 
Mahkeme bir başka güne bırakıl-
mıfbr. 

nmıııırı1111ıW1m1ınıııııııııııu11111utıııımııınıııutc11mıııııııuııı1111111nııııı11111nııı11m11mınıı 

ehemmiyetle rica ediyoruz. 
Bir ilkmektep muallimi 

Muallimlerin hakkı var. Elbet-

dır. Tayyare cemiyeti program 
mucibince bu merasime bir tayya· 
re timsaliyle iştirak edecek, bu 
timsalin etrafında küçük hanım • 
lar tarafından tebriknameler ve 
tayyare modelleri atılacaktır. Bay 
ram günü tnyyare cemiyetinin za
rif rozetleri dağıtılacak ve gece 
muhtelif mahallerde Tayyare Ce
miyeti menfaatine müsamereler 
verilecektir. 

İstanbul halkının kıymetli te· 
berrüatiyle bu sene satın ahnan 
üç tayyaremize (Beykoz), (Kar -
tal) ve (Kadıköy) isimleri takı • 
lacaktır. Bu maksatla T:&yyare 
bayramı günü Y eıilköy tayyare 
meydanında büyük merdsim yapı
lacak ve merasimin nihayetinde 
tayyarelerimiz uçarak lstanbu) 
halkına tebriknameler atac:ı klar • 
dır. Şimdiye kadar İstanbul na -
mına alınmış olan on iki tayyare 
ile beraber lstanbul hava filosu bu 

F1rında yangın 
Samatyada tramvay caddesin· 

de Ali Rıza efendiye ait ekmekçi 
fırınından dün ak§am baca ku· 
rumlarmın tutuımasiyle yangın 
çıkmışıa da derhal söndürülmü§ • 
lür. 

Çabuk yakalandı 
Beyazıtta Günef matbaasında 

'11Ürettip Muzaffer efendinin bir· 
çok eşya ve kitaplarını çalıp ka
çan Nurettin eşyalarla birlikte ya
ı. alanmıştır. 

Hem dövdU hem ... 
Pangaltıda Halaıkar Gazi cad

desinde oturan Vahan efendiyi, 
c~kidenberi ualarında geçimsiz -
~ik olan Papazyan hem döğmüş 

' hem de bıçakla hafifçe yarala· 
mıştrr. Suçlu yakalanmıştır. 

Bir aar1 llra 
Taksimde Yani efendinin ya

pısında çalışan Sabrinin bir sarı 
lirasını çalıp kaçan Hüsnü yaka· 
lanmıttır. 

Sebepsiz yere 
Dün akşam üzeri Cağaloğlu 

yokuşundan geçmekte olan Hacı· 
n sebepsiz olarak döğüp kolun· 
dan yaralryan lra.nlt Ali Ekber 
'Jc,.kalanmıştır. 

te onlar, yüksek tahsile devam için !=============== 
geniş bir imkan bulabilmelidirler. 
Lakin, mesele bu kadar değildir. 
Biz, ötedenberi, lise mezunu ola
mryan bütün vatandaşlara yüksek 
tahsil edebilmeleri için nazari 
bir imkan verilmesini istemekte· 
yiz. Hali da bunda şiddetle mu· 
sırnz. Buna ne kadar ihtiyaç ol
duğu, şundan bellidir: Bahse her 
temas edişimizde muhtelif vatan· 
daşlarımız bize müracaatla fikir
lerimizi tasvip ederler: "Tekrar 
yazın!,, derler .. 

işte tekrarlıyoruz: Bu memle· 
kette, herkes. her çağda tahsile 
devsım rt:rek ve şehadetname a
labilmek imkanını hulahi1meli
dir. 

(Vl·rlO) 

Barut inhisarında 
inhisarlar umum müdürlüğüne 

raptolunan barut inhisarının yeni 
kadrosu hazırlanmaktadır. Yeni 
kadroya naazran barut inhiearı 

bir müdirlik vasıtasiyle umum 
mEddetince mezun addedilmeleri 
kadroya nazaran barut inhisarı 

caktır. 

-o-

Haydarpaşa lisesi hazırlığı 
Bu sene Haydarpaıada eski 

Tıp Fakültesi binasında açılacak 
olan yeni liıenin hazırlıklarına 

ba§İanm1:şbr. Mevcut aımiların 
çoğunda yeniden hazı tadilat ya· 
pılmıştır. Fakültenin eski kalori • 

1 fer tesisatı da yenilenmiıtir 

sene on beş tayyareye baliğ ol
muştur. Halkımızın Tayyare ce
miyetine göstermekte ulduğu kıy
metli yardım ve alaka sayesinde 
İstanbul hava filosuna gelecekse
ne daha birkaç tayyare ilave edi
leceği kuvvetle üm!t e·' ~ 1 ... -""?ktec1ir. 

Kurultay merkez 
bürosu 

T. D. T. C. umumi merkez he· 
yeti ve Kurultay merkez bü~ osu 
dün üç celse yapmıştır. Birinci 
celae aaat on beşte umumi katip 
İbrahim Necmi Beyin reisliği al -
tında Ahmet Cevatı Besim Ata· 
lay, Hamit Zübeyr, Hasan Ali, 
Naim Nazım ve Profesör Dr. Sa
im Ali Beylerden mürekkep ol - · 

rak toplannuştır. ikinci celseye 
Maarif Vekili Abidin Bey, ve ü • 
çüncü celseye de B. M. M. Reisi 
Kazım Paşa H. reislik etmi~' - ~ -
dir. Eıkişehir Meb'usu Yusuf Zi· 
ya bey de bu celselerde bulunmuş· 
tur. Bu toplantılarda tezler ve Ku· 
rultay İ!leri üzerinde görüşülmüş· 

tür. Heyet bugün de saat 15 te 
toplanacaktır. 

---o~----

EJektrik ücretleri indi 
Elektrik tarifesini tetl· .. , 

etmekte olan komisyon son yaptı
ğı toplantıda elektrik kilovatını 

20 para daha tenzil ederek 15 ku· 
ruf olarak teıbit etmişti. Nafra 
Vekaletine gönderilen k':>misyon 
raporu oraca da tetkik ve tasvip 
olunarak geri gönderilmiştir. 

Yeni tarife hakkında şirkete 
tebligat yapılmıştır. Önümüzdeki 
aydan itibaren hturale.r kilovat 
başına 15 kuru~ olarak tanzim 
lunacaktır. 

-0--

Birlik mecmuası kapatıld 
Milli Türk Talebe Birliği tam· 

fmdan neşrolunan Birlik gazetesi 
edebi, içtimai kültür yaııları neş· 
retmek üzere müsaade aldığı hal· 
de siyasi yazı ve makaleler neş

rettiği için dün vilayet tarafından 
kapatılmıştır. 

Dün Birlik Reisi Doktor Zeki 
Bey, gazetenin bu kapanış işinin 

yakında düzeleceğini, Birlikte in· 
tifar eden makalelerin içtimai 
mahiyette olduğunu, gençliğin se· 
sini memleket ufuklarına duyur ~ 
mak için böyle bir vasıtaya mt" 
hakkak surette muhtaç olduğunu 
söylemiştir. 

--0---

T oplantıya çağırış 
Milli Türk Talebe Birliği U. 

Katipliğinden: 

18 ağustos cumartesi günü sa· 
at 15 te idare heyetimizin fevka· 
iade içtimaı vardır. idare heyeti 
azalarının mezkur saatte be heme· 
hal Birlik merkezinde bulunma -
ları rica olunur. 

---0-

hey 
Belediyenin Seyyahin şubesi 

Müdiri Ekrem Besim Bey vazife· 
sinden ayrılmııtır. 

3 

Avusturya etrafın .. 

l
ldaki faaliyet şimrı 
dilik tavsadı fakat.> 

Dolfusun ölüm•foe sebebiyet ver • 
mekle beraber, Nuileri Avusturya • 
nın başına geçiremiyen isyan hareke
tinin neticede muvaffakiyetsizliğe 
müncer olması Üzf'rine, Almanya, ce
nup komıusuna kar§ı hassasiyetini 
değiştinneğe mecbu .. kaldı. Bunun bir 
sebebi de, dünya efkarı umumiyesinin 
bilhassa İtalyanın takındığı tavırdır. 

Şimdiye kadar, Almanyanın cenu
bunda ve arazisi ıçinde, Avusturya 
Nazilerinin tetkilat kurup her türlü 
vasıtalarla propaganda yapmasına 

müsaade ediliyordu. Hatta, Avustur
ya milli sosyalistleri, Alman hükumet 
fırkasının verdiği tahsisatla yaııyor • 
du. Radyo. matbuat, bunların elin • 
deydi. 1 syan harelcctini de bunlar i • 
dnre etmitlerdi. 

Son günlerde, AJmanyanın kendi 
topı·aklıuı içindeki bu Avuıturya Na
zilerinin faaliyetine artık müsaade et
mediğini, on1arın teşkilatlarını dağıt· 

tığına öğreniyoruz ... 

Diğer taraftan, Avusturya, uzun za· 
man düşündükten sonra, Yon Pape -
ni sefir ~iye kabul etmittir. Bir riva· 
yete r u aran, Hitlerin bu sabık mua .. 
vini, vazifesinin Avusturya hükume • 
ti tarafcndan tasdik edilip edilmi··-- • 
ceği mevzuu bahıedildiği günler zar
fında, Berlindeki Amerikan sefirine 
gitmiş: 

- E~er tavauut ederek Avuıtur
yaya beni kabul etmezseniz, hayatım 
tehlikededir! Almanyadan kaçmam j. 

çio, bu, en muvafık harekettir! - de· 
mittir. 

Bu haberin, Fransız m
0

atbuabn • 
da yer bulmasına rağmen, sırf bir ~a
yiadan ibaret olduğu muhakkaktır. 

Zira, Yon Papen Avuıtury11y11 bir 
menkôp gibi gitmemittir. Gider git· 
mez, ~avauut etmiş; Almanyanın si
yasetinde değişiklik husule gelmesine 
amil olmuştur. 

Şimdiye kadar, .1-!i.tJer, kendi Na
zilerini ba~a g~İrmek ve kararı on • 
lara verdirmek suretiyle Avusturya . 
yı cebren ilhakı düşünüyordu. Şimdi
den sonra ise, cebir ve tazyika isti • 
nat etmiyen, ·daha başka yollar takip 
eden bir siyaseti Von Papen vasıta • 
siyle tatbik ettirerek, Avusturyayı i
çinden zaptetmeğe teveasül etmiş ol· 
duğu söyleniyor. 

Bilhassa, Fransız hariciyesinin na· 
tiri efkan olan Tan gazetesi bu iddi· 
adadır. Fakat, bittabi, bu, tedhişe na
zaran ehveni ıerdir .•. işin bu mecra -
ya girmesi üzerin_, Almanyanır şu 

yeni faaliyetini durdurmasını gören 
zıt kuvvetler, impautorluiun ihdası 

fikrinden ,timdilik :arfı nazar etmİf 
ıibiydiler. Oteden beri Habshurgla
rın taraftarı olan Şu§İng, "Bir Habs
burgu bir Hitlere tercih edeceğini'' 

ııöylemelde beraber §İmdilik haneda • 
nın devlet ba§ına getirilmeıine mahal 
olmadığını bildirmi,tir. 

HU. Fa. 
.,nt1hnı1111ttıııP1fmm1ttamnunn111'11111ııtmtıı111tmtR1d•1lft1,...Nn11nımııımu11mn• 

Valinin teftişleri 

Vali ve Belediye Reisi Muhit
tin Bey son zamanlarda daireler· 
de memurların devam vaziyetleri

ni· teftiş etmiş, \:azı memurların 
gündeliklerini kesmiştir. 

. -. c:>---

Ada arabacılarının şikayeti 
Ada arabacıları, ' belediyeye 

müracaat ederek bazı şikayetler
de bulunmuşlardır. Arabacılar, 

evvelce Acbda 15 araba varken 
bu miktarın ıon zamanlarda art
tığını, ücret ta.rifesin:n indiğini 

söylemektedirler. Belediye bu iti 
tetkik etmektedir. Diğer mıntaka· 
lardan Adaya arabaların ~akle • 
dilmesi menedilecektir. 

-<>-
Maarif müsteşarı gitti 

Maarif müsteşarı Rıdvan Na• 

fiz Bey dün akşam treniyle An· 
karaya gitmiştir. 
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Abdülhamit 
"'.e 

Gözdeleri 
Tarlhl tefrika: 35 Yaz:ao: ishak Ferdt 

Abdülhamit Yıldız Sarayında Abdülhamit baykuı gibi bir 
kendisini hiç de emniyette görmü koltuğa büzülmüş oturuyordu. Fe
yordu. Gece olunca büsbütün si- hinı Paşayı görünce kaılannı çat· 

-Tam haberi getirdinse din-
nirleniyor, gözüne uyku girmi- tı: 

yordu. Kapısmm önünde bet on 
cariyenin bir yemit aofruı etra
fına çesçevre oturup sabaha ka· 

i. . ' ıyeyım .... 
Diyerek doğruldu .. Düşük o· 

muzlarını kaldırdı .. Ve Celal Be
yin yüzüne dikkatle baktı: 

dar eğlendikleri ıırada Kızıl Sul
tan uyumağa çalıııyordu. Efer 
kendisine bir ıuikast vaki olacak 

olursa, bir sürü kızm vaveyliıı el
bette Padiphı çarçabuk uyandı
racaktı. Abdülhamide bu tedbiri 
Mabeyinci Nuri Bey tavsiye et· 
mişti. Vaktile eski Roma impa
ratorlarından biri de tıpkı böyle 
yapmış ve hayatını her gece Ö· 

lüm tehlikesinden kurtarmağa 

muvaffak olınuıtu. 
O akıam Fehim Pap. saraya 

ı geldiği zaman, Mabeyinci Celal 
'Bey odasında yalnız oturuyordu. 

Fehim Pap. bütün i,lerin yo
lunda rittiğine kaniydi. Mülkiye 
ve Harbiye talebeleri ırln bir inzi
bat altına alınmıı, Tıbbiye ve Hu
kuk talebelerinden batı Yukarda 
gezenlerin boyunları ap.ğı eğdi

rilmişti. Son Bahriye mektebi ha
disesi de hemen hemen kapaımuf 
gibiydi. 

Babıaliyi teli.ta dütüren (Bos
na ve Hersek) meselesi de az çok 
yatııtırılmıt addedilebilirdi. bu 

• yüzden Avusturya ile Sırbıstan a· 
ra11nda devam eden ihtilaftan Ab 
dülhamit istifade yolunu bulmuı· 
tu. Avusturya hükumetini bir müd 
det daha oyalamak aiyaaeti esasen 
Babıalinin ôe iltizam ettiği siya-
setti. 

Abdülhamide o günlerde hiç 
kimsenin söylemeğe cesaret ede
mediği bir mevzu vardı: Hürriyet 
ve Meırutiyet ... 

iki kelime ile ifade edilebilen 
bu mevzua Abdülhamit tahammül 
edemiyordu. Vezirlerile bu mese
leler üzerinde konuımaya -ha
zan kendisi için faydalı neticeler 
verse bile- yanaımazdı. Halbuki 
o akşam Fehim Pqa taraya geldi
ği zaman zaruri olarak Padip.ha 
bu iki kelimeden bahsedecekti. 

Celil Beyin deliletile huzura 
çıkarken, Abdülhamidin nabzına 
göre ıerbet vermeyi dütünen F e
h im Pata (Saadet) in herfeyi 
hazırladığından emindi. 

Tefrika numarası : 48 

- Ebülhüda Efendi §İmdiye 
kadar neden gelmedi acaba? ... 

- Haber gönderdin, şevket
lim! Nerede ise gelirler. Biraz ra
hatsız olsalar gerek. 

Söz söylemek sırası Fehim Pa· 
ıaya gelmiıti. 

Abdülhamit gözünün ucu ile 
işaret ederek: 

- Anlat bakalım, dedi, ne var 
ne yok? 

Fehim Paıa anlatmıya başladı: 
- Herıey yolunda Padiıahmı ! 

htanbulda çalıtan (Gizli ittihat 
şebekesi) nin ızı üzerindeyiz. 
Necdetin bu şebeke ile alakası ol
duğu tahakkuk etmiştir. Bugün 
Saadeti gördüm, bir iki güne ka
dar hainlerin ( ! ) hepsini yakala • 
tacağmı söyledi. 

Abdülhamit birdenbire bir ıişe 
şarap içmiş .gibi neşelendi .. 

- Aferin Saadete .. Ben zaten 
onun çok sadık bir kız olduğunu 
söylmiştim. Bu iti sarayda ondan 
başka kimse beceremezdi. 

Ve gülerek sordu: 
- Şebekenin kalabalık olduğu· 

nu mu tahmin ediyor? 
- Evet şevketlim, el~ kişi ka· 

dar vannıı. 
Abdülhamit gözlerini açarak 

bağırdı: 

- Elli kiti mi? 
- Belki de daha fazla. 
- Bu mel'unlan şimdiye kadar 

meydana çıkaramıyan hükUmet 
teıkilatmın hikmeti vücudunu an· 
lıyamıyorum vesselam. 

Celil Bey söze kanştı: 
- Sadrazam P8.§a Hazretleri 

de bu iı?erle meşgul oluyorlar, 
şev-ketlim ! 

- Sadrazam göbek büyütmek
ten başka bir §ey yapmıyor. F e
h im bu itlerin erbabıdır. 

Ve Fehim Paşaya dönerek: 
- Şebekeyi meydana çıkarır

san ölünciye kadar gözümde ola
caksın! dedi. Yarın hemen Saade-

Aşk mz, Servet mi? 
Nakili: 

. - Galiba, bundan ıonra, bizim 
yoilanınız birbirimizden aynhnıya -
cak, Şadiye, .. 

- Temenni ederim. .. 

Genç kadının dimafma binbir ıi • 
tem birdeıi hücum ediyordu. "Ona 
sahip olamıyacafmı kati surette an -
lacbğm günün Üf&JDJ, hemen bana 
geliyorsun, öyle mi? .. Ah, batka va -
ziyette olsam, seni tahkir ve reddet • 
mesini nasıl da bilirdim... Lakin, 
neylenin ki, timdi buna imkin gö • 
remİyorum ... " 

- Öyleyse, mukadderatın önüne 
niçin mani koyalnn, Şadiye ... 

Genç kadın, heyecanmdan tıka -
nacak gibi olduğu için bir t•Y söyle • 
rnİyordu. 

- Seninle evlenirsek, dünyanm en 
sairin ve rahat ailelerinden birini tef· 
kil ederiz ... 

Bu macera, bu dekor, bu husran 
n renç kadının bu ..-efa11 ..-e iyi kalp-

(Va - Ni'ı) 
liliği, fÜpbeıiz ki, daha tairane, atı • 
kane cümleleri davet ediyordu. La • 

· kin, Fikretin dudaklarından ancak bu 
kuru sözler çıktı. 

- İzdivaç karannı demek bu ka
dar çabuk verdiniz? 

- Siz, beni yepyeni iklimlere sü
rükliyeceksiniz, buna eminim... Ah, 
bu gece, bu vapurda yalnız baınna 

olsaydon, ne kadar betbaht olacak 

tım". 
- Halbuki ben .. 
Genç kadın, cümlesini tamamla • 

madı. 
Dütündüklerini içinden söyledi: 

"- Halbuki ben, batka kadın ye
rine geçiyorum ... Şilici, unutturucu, 
yıkıcı bir rol oynİyacağnn... Ben, bu
na mı layikım? .. " 

- Halbuki siz. .. 
Fikret, yalan söylememek için sus

mak mecburiyetinde kaldı. Zira, o da 
f()yle dütünüyordw 

Fıkra müsabakası 
Eo ayı, en güzel fakralan bize gön· 

dereceklerin yazılan; burada neşredİ· 

lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
mamaar, seçme olma11 ve okunaklı 

yazılma11 li.zımdır. 

f Pratik Hayat Bilqisi J 
Su nası\ şeydir 

Bir İngiliz kaptanı ömründe su 
içmediğini söylerdi. Ayık gezdiği 
yoktu. Kendisine neden su içmedi 
ği sorulduğu zaman şöyle cevap 
vermi§: 

- Su ile ayak yıkanır ... Yalnız 
bir kere başımdan bir kaza geçti. 
Denize düşmüştüm. O zaman su· 
yun tuzlu bir mayi olduğunu an· 
ladım . 

Çanip Emin 

Fransaya giden Sovyet 
tayyarecileri 

Liyon, 14 (A.A.) Sovyet 
tayyarecileri dün öğleden sonra 
M. Hery" ile diğer bir çok mülki 
ve askeri zevatın refaka tin tle 
Liyon tayyare limanının tesisatını 
ziyaret etmişlerdir. 

Ak§am, Liyonun büyük lokan
talar.mm birinde Ceneral Bensist 
taraf ında11 §ereflerine bir akttım 
yemeği verilmiştir. 

Tayyareciler, bugün Rusyaya 
müteveccihen hareket edecekler
dir. 

---0--

Ha!dmler aramnda 
tasfiye mi yapılacak? 
Ankara, 14 (Hususi) - Adliye 

Vekaleti müsteşar vekili ceza iş • 
leri müdürü Hasan Bey, hakimler 
arasında yapılacağı yazılan tasfi • 
yelerin bir tahminden ibaret ol -
cluğunu, derecesinde müddetini 
bitirerek terfie hak k:-.zıır:::lı§ ha
kimlerin listesini hazırhyacak tef· 
tik ve intihap encümeninin henüz 
ırazifeye davet edilmediğini söy • 
lemiıtir. 
~mnmanmutı"9htllm1Mltwww-••"""°~u.ıı.........,. 

te git .. Kendisine yüz altın götür 
ve mesaisinden çok memnun ol
duğumu söyle! 

Fehim Paşa yerlere kadar eği

lerek geri geri yürümeğe başla

mııtı: 

- Mahzuziyeti şahanelerini ya
rın derhal kendisine tebliğ edece
ğim. Mühim bir haber alırsam, ge· 
ne efendimize arzederim ! 

Fehim Paşa huzurdan çıkmıştı. 
Celal Bey henüz Abdülhami

din yanında bulunuyordu. Kızıl 

Sultanın başka bir derdi daha var 
dı. O gece mutlaka (Ebülhüda) 
yı görmesi lazımdı. 

(Devamı var) 

" - Türkanın atkından-doğan is
tirabımı uyuttunuz". Beni teselli et -
tiniz ... " 

- Siz .. Siz •• diye tekrarladı. - ben 
de, siz de artık on yedi ya,ında ço • 
cuklar değiliz ki, aramızda delice bir 
hassasiyet mevzuu bahsolsun. .. 

Kırdığı pottan kendi de sıkıldı: 
" - Türkana karı• o hassasiyeti 

beslerken çocuk muydum? .. " 
Sustu. 
Bunun üzerine, renç kadın silkin

di: 
- Fikret Bey .. Birbirimizi daha i· 

yi tanıyalım, birlikte bulunalım, izdi-
yi etmemiz ondan sonra olur.. Be-
nim de, ıizin de acelemiz yok.. Hele 
üzerinizdeki bu hal geçsin ... 

Fikret sustu: 
- Bu biçare kadını daha fazla tah

kir etmeğe ne lüzum var? • diye dü • 
§Ündü ... 

Artık lstanbul kaybolmuştu .. 
Gece, bütün ihtişamiy!e, semalara 

ve denizlere hakim olmu,tu. 
- Amerikalılar, tecrübe izdivacı 

yaparlarmıı... Tam manasiyle, mad -
deten manen evlenirlermiş... Yalnız 
gidip kaydolmazlannı§... Eğer geçine· 
bileceklerini anlarlarsa kaydolurlar • 

Hayatta mubtaç olacağınız ameli maıGmatı 
kolayca öğren ı nl:ı. 

-46-
Nakıl 

! - Kaptan esbabını tetkik ettik
ten sonra masrafı rizaaı ile yapmalı 
veya zarara rizaaı He katlanmalıdır. 

2 - Yapılan masraf geminin ve 
hamulenin müşterek menafii namına 

ve onların hüsnümuhafazası için ya
pılmı§ olmalıdır. 

3 - Faydalı bir netice elde edilmi' 
olmalıd!r. 

Büyük avarya hamule ve gemi ile 
mücehhez tarafından müttereken tes
viye olunur. Emtianın kıymeti tabii • 
ye mevkiindeki kıymetlerine göre he
sap olunur. 

Av.ıryanın mahiyeti ve her bir ta
rafa isabet eden miktannın tayini hu
susi eksperlere aittir. 

Küçuk veya hususi avarya - Kü
çük veya hususi avarya yalnız sefine 
ve yahut yalnız hamuleye İsabet e -
den avaryalardır. Bunlar masrafı mu
cip olan veya zarara uğnyan malın sa· 
hibi tarafından tesviye olunurlar. 
Kaptan veya mürettebatın dikkatsiz· 
liğind<?n vukua gelen hususi avarya· 
lanna hamule sahibine terettüp eder. 
Fakat kaptan, gemi mücchhizleri al ey. 
hine mür&caat ederek zararını telafi 
ettirm'!k hakkına maliktir. 

I 

B 
Badana 

BADANA - Binalann dahil ve 
haricine sürülecek badanaJar arasında 
fark mevcuttur. Dahili badana sön -
müt kireç ile yapılır. Sönmüş kireç 
içine "klorü sodyom" deniz tuzu koy
mak lazımdır. Tuz kirecin söndürüle
ceği suya konur. 

Bu suretle hazırlanan badana 
sabit olur. Hariç için badana fU suret
le hazıdanmalıdır: On litre sönmüt 
kireçe bet litre döğülmüt ve toz ha
linde kireç taşı ilave olunur ve heye
ti mecmuası içinde beş yÜz gram ıap 
eritilmiş on litre su ile kantbnlır. Bu 
nisbet dnhilinde hazırlanan badana 
daha sabit olur. Mutfaklan badana 
ederken kireçe bir miktar hayvani 
tutkal ilave olunur. O vakit badana 
daha sabit olur ve yıkanabilir. Evle -
rin yüzleri muayyen zamanlarda ha • 
dana edilmeJidir. 

Bağ 
BAC - Bağlarda görülen batlıca 

hastalıklar tunlardır: 

A - Mantarların mucip olduğu has· 
talıklar - Oidyom: Asmanın bütün 
yeıil aksamına musallat olur. Bunlar
da soluk yeıil renkte lekeler husule 
getirir. Lekelerin üzeri küf kokan kül 

mıı... Bizde bu tecrübeizdivacının 
yalnız manevi kısmını yaparız ... Bir -
tikte bulunuruz ... Bakalım, sonra, mu· 
kaddera.t, ne gösterecek .. 

- Peki, nasıl isterseniz ... 
Lakin, delikanlı: 
" - Bu iti amma dallandırıp bu -

daklandırdım ... - diye dütündü. - hal
buki ne basit surette halledilmesi 
mümkündü.'' 

Bu esnada, zil çaldı. 
Birinci mevki yolculan ~meğe ça· 

ğmlıyorlardı. 

Fikretle Şadiye, davrandılar. De
minki lngiliz kadınının önünden ge
çerken, onun hayret feryatlan kopar
dığını işittiler. 

Çarşaflı kadına birşeyler söyliyor
du. 

- Ne bağırıyorlar böyle? .. Siz, İn· 
gilizce bilir misiniz, Şadiye Hannn?. 

- Evet, genç kızken Amerikan 
Kollejine devam etanittim... Oldukça 
bilirim ... Bu lngiliz kadını, benim ka
mara arkadatım... Kamaramız, üç ki
şilik .. Galiba üçüncü yer de, bu çar • 
şaflı kadının olacak .. Garip fey .• De • 
mek ki, b·u kılık kıyafette olmasına 

rağmen o da lngilizce biliyor.~ lngi • 
liz, ona, "Haydi yemeğe inelim!" De· 

•• tercO.me bakin mabfasd•• 

Yazan: • Gayur 
rengi bir toz!a örtülür. Oidyomun : 
ıiri ile uzümler küçük kalır, çatl , 
çekirdekleri meydana çıkar. _ 

Tedavi usulü: Bir kükürt köriii1' 
ile şüblimeli kükürt ekmeli. Bu ~ 
talık tebarüz etmeden ihtiyati tedbil' 
olarak hiç olmazsa üç defa yapıtına • 
lrdır. 

Birincisi fidanlann sekiz ili 011 

aantimctre suya yüz yinni bet ıraıt' 
permanganat de potas kanıtırılarak 
fükiye ile serpilir. 

Mildiyu: Yapraklar her iki taraf· 
tan lekelenir. Bu lekeler yaprağın üıt 
sathında kuru yaprak rengindedir· 
Dahili tarafta ise un serpintisine ı,en• 
zer lekeler kurur ve delikler husu~• 
gelir. Yetil üzümlerde lekeler gri bır 
toz üzere örtülüp bu suretle lekelentıt 
taneler karanr, kurur ve düşer. . 

Te.Javi usulü: Fiskiye ile aıafıki 
mahlülleri fidanlara serpmektir: 

1 - Seksen litre suda eritilmit b~ 
buçuk kilo göztaşı, on litre suda erı· 
tilmiş şekiz yüz gram kireç .. 

2 - Seksen litre suda eritilınİf 
bir buçuk kilo göztaşı ve on litre su• 
da eritilmi§ yedi yüz gram esud bil• 
lurü. 

Tedavi hiç olmazsa üç defa tekrar 
edilir. Birincisi: Tomurcuklar on ;la 
on iki santimetre boyunda iken, ikirt• 
cisi: Çiçeklendikten sonra, üçüncüıÜ: 
altı hafta sonradır .. 

Sıcak ve ılık havalarda "Sis v• 
ıebnem olursa" her sekiz, on günd• 
bir tedavi tekrar olunur. 

BLAK ROT - Bu hastalıkta ölii 
yaprak lekeleri mildyininkinden kÜ • 
çüktil. 1.ekeierin etrafında küçük ıİ• 
yah noktalardan birer eser görülür• 
iç taraHa fötr manzarası hasıl olına:ı. 
Dane!er kurur ve siyah lekelerle öt· 
tülür. 

Tedavisi: 1 - Hastalığa uğraıntf 
yaprakları ve üzümleri toplayıp yalı· 
malıdır. 2 - Mildyuda kullanılall 
mahlullerle tahaffuzi bir tedavi ya " 
pılmalıdır. Hastalık asarı gözükür gö
zükmez yağmur yağmakta bile olsa. 
hemen ilaçlamalıdır. 

Bağ şarbonu - Esmer veya kır• 
mızımtrak lekeler husule gelir. Bun• 
lar kurur ve yaprak delik deıik otur• 
Deliklerin etrafı esmer bir hat ile çev• 
rilmittir. 

Tedavisi: Kı~ esnasında kütükleri 
atideki terkiple ve bir fırça ile hadan• 
etmelidir. Kibritiyeti hadit "sülfat dÖ 
fer,, 50 kilogram, su, yüz litre; hamız• 
kibrit "zaçyağı,, bir litre, terkibi ha• 
zırlarken hamızı kibriti suyun içine 
dökmeli, suyu harruzı kibritin üzeri " 
ne dökmemelidir. 

Asmalara musallat olan böcekler: 
(Devamı varl 

%" 
mit. O da"Hayır! Bize yasaktır!"-di· 
ye cevap vermiş. 1 ngiliz, bunun üze
rine "Allah allah .. Görülmemit teY· .. 
Yemeğe inmek yasak olur mu?' Di • 
ye bağırıyor.. "Niçin kamarada yiye• 
cek imiısiniz? ... " Diye protesto edi -
yor .. 

Fikret: 
- Demek, kamaranızda üç kiti •• 

siniz? • diye sordu. - vah vah, rahat• 
sız olacaksınız... Halbuki, benim ye • 
rim bir kitilik... Hem de büyükçe k•• 
mara ... isterseniz size orasını vere " 
yim, ben başka yere geçerim... . 

Şadiye, bu teklif in altında iki11cl 
bir maksat gizli olabileceğini dütüıır 
rek gülümsedi: 

- Hayır, teşekkür ederim... Tek 
başıma yatmaktansa, bu kadınlarla 
yatmağı tercih ederim. 

Bu müstehzi söz acaba Fikreti rııil• 
teeuir mi etmiıti de, İngiliz kadını i
le çartaflıya döndü, döndü &aktı .. 
Belki, onların yerinde olmağa can a• 
tıyordu. 

- Sofraya oturmazdan evvel, bil"' 
az yüzümü gözümü düzelteyim ... 

- Ben de ellerimi yıkamak içİfl 
kamarama inmek istiyordum ... 

(Devamı var) 
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lt~8ER'" 1 
!~~e~~ 1 Bataklık ortasında 

1~ - Piçini kanadının altına alan 
b~eıar kaçkını ihtiyar horoza 

n ..• 

ı - Haydi, yolunuza gidin, mu· 
•t nıahluklar ! 
.._ Yuuu!. .. Yuuu!. .. Yuuu! ... 

ed· ((Öylü çocukları, ihtiyarla alay 
llı 1>'0rlardı. Yerden aldıkları ça
~ \lr Parçalarını onun üstüne atma 
• ~ b&.§ladılar. Bernan ismindeki 
'le senlik köylü, sırtını çevirerek, 
ı:~•nda oturan küçük oğlanı hay· 
ı .arın hücumundan korudu ..• 

l'1 Mütaarrzlar, zavallı ihtiyarı ç.a
k 1.trlara buladıktan sonra, müthiı 
~lr cürüm itlemit gibi, tabanları 
Q a.ldn-ıp kaçtılar. Buna rağmen, 
~tnard babanın bu gibi kaba ıa-
l lara, muzipliklere pek alışkan 
h·duğunu biliyorlardı. Biçarecik 
ıç le mesele cıkarma'ldı. Lakin 

}'ll.te.rnazlar, ihtiyarın yanındaki 
~CU" b• diki • • d'' ga ır zarar ver ermı u-
tii llerek kork:nuş olacaklardı. 

~ Me.amafih, oğlana bir ıey ol-
•nııştı. ihtiyar, genit kollarını 

'stı. Çocuğa bakıp gülümsedi. 0-
llt.ı, bağrına bastı. 
~· Sıu, soluk benizli, çekingen ma-

1 gözlü bir yavruydu. 

1 Afacanları göstererek alçak ses
e: 

- Hepsi hain, hepsi fena ... -di
)~ lllınldandı. 

ihtiyar: 

d' - Herkes, o yafta öy)edir ! -de-
t, 

1 - Niçin sana musallat oluyor-
lt? 

- Çünkü ihtiyarım. 

h· ._Mektepte bize: "ihtiyarlara 
lirınet edin!,, derler ... 

~ - Mektepte mi?.. Hah hah ... 
.... ~'ktepte, insana bir çok şeyler 
~aretilir. Fakat bunlarm hiç biri 
\t'bik olunmaz. 

) - Ben ıenin fenalığını istemi
~tuın... Sana fenalık yapmıyo· 

l'n Ve asla yapmıyacağım. 
) Berna.rd baba, cevap vermeden 
1 '"tl§ Yavaş başını salladı. Çocuk
l~ttn vadi ne demek olduğunu bi
~r~i. Gözlerinde, bir an, yaşlar 
tt>.~ Itdi. Heyecana kapılmak iste-

1:Y-ordu· " . 
~· - Hey aptal kafalı... -diye, 
·~trı . . 
b lÇ1n, kendi kendine çıkııtı. A-
"\" 
tll' glll.t denk al, yoksaı halin harap-

· llu ... b' 1 çocuga ır §ey o ursa ... ,, 

d Minimini F elicien ihtiyar arka
~~tnın daldığı bu sükut anlarım 
~t:.e\1ılnezdi. Bernardın kolunu 

ı . . 

.ı • ._ &iyük baba ... Gidelim hay· 
~.. . 

...._ .,. • ? 
1,ıçın, çocuğum. 

...._ Burada korkuyorum: 
ti ~ece beliriyordu. içeri doğru 
~~k h~ yolun kenarına oturmuş
'-a• 1• Cıvarda 'bir çiftlik, onun Ö· 

~i 11lde bir k8y vardı. Ta Herdeki 
bi; &lacın altında, yorgun bitap 

ka.~ ıerıeri oturuyordu. Daha 

beride, bir bataklık vardı. Bunun 
kenannda, davar, çiftliğe çekil
mezden evvel su içerdi. Lakin, 
şimdi, bu gurup saatinde, batak
lık, bir ölü gözü gibi donuk donuk 
ı§ddıyordu. Bu manzara, çocuğa 
haşyet veriyordu. 

ihtiyar adam, oğlanın aozunu 
dinliyerek ayağa k~lktı. Çiftliğin 
ötesindeki köye döndüler. Lakin, 
çocuk, ertesi Pertembe, gene, ba
taklık kenarında kurbağa avla
mak için gitmek istedi. 

F elicien, altı ya§mda bir çocuk· 
tu. Evlatsız köylere kimsesiz kü
çükleri dağıtan bir teşkilat vardı 
ki, onu, ihtiyara teslim etmişti. 
Bacaksız ve haşan köylülerin de
dikleri gibi, bu kart horoz, mini
mini civcivi hakikaten kanadmm 
altına almıştı. Onu, oğlunun ve 
gelininin yanında barındırıyor, sa 
bahlan eliden tutup mektebe gö
türüyor, akşam üstü de eve döndü 
rüyordu. 

Bütün korktuğu, oğlana bir za
rar gelmesiydi. Kendisi, itilip ka· 
kılmağa, tahkir edilip ıövülmeğe 
öteden beri alışıktı. Jhtiyarhğm 
verdiği bir sabırla çocuklarm az
gınlıklarına gözyummuştu. Lakin, 
F elicien kendisine teslim edileli
denberi vazife almııtı... Oğlana 

bir zarar getiremezdi. 
ihtiyara taarruz eden, mekte -

bin dört afacanıydı. Bunların en 
başında, Robino vardı ki, şirretli
ğinden korkarak, hocalar bile ce
za yazamazdı. Elebaşı, mektepte
ki arkadatlannı ve köydeki ailesi
ni haraca kesmitti. Gruptaki di
ğer çocuklar daha kuvvetlidirler 
ama, hep bu Robinonun kuman· 
daıı altındaydılar. 

F elicien gelmezden evvel, yara
mazların ıatatmasma ehemmiyet 
vermiyen Bemard baba, bu sefer, 
hattı hareketini değiştirmeğe az
metti. ilk taarruza maruz kalıtın· 
da gülünç bir hiddete kapıldı. Kı 
sa adımlarla koştu ve yerden aldı
ğı bir avuç çamuru fırlattı. Bu ça
mur, kör taşı gibi bir tesadüfle, 
Robinonun suratına yapıfması Ü· 

zerine, bütün haylaz çocuklar, bir 
an çilyavnısu gibi dağıldı. Lakin, 
çok geçmeden kendilerini · topar
lıyarak .avdet ettiler. 

Yüzünü gözünü temizliyen Ro
bino: 

- Hey, babalık! -dedi.- Bu 
yaptığın işi ödemezsen ben de bu-
radaYD!l işte ... Hem de sen ödiye-
cek değilsin ... Budur ödiyecek o-
lan ..• 

F elicieni gösterdi. 
İhtiyar, şaşırmıştı. Kekeliyerek 

af dilemek ve işi şakaya vurmak 
ortasında bocaladı, durdu. 

- Laf istemez... "Görürsün!,, 
diyorum ... Okadar ... 

MUtercimi: (HaticeSUreyya) 
.(Alt tarafı 8 inci sayıfada) 

s HABER - Akfam Postaaı 
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"Maymun adam,, lar zam~
nında doktorluk nasıldı? 

Tarihten evvelki zamanlarda f 
tababet yok muydu?. O zaman
larda hasta olanlar ne yaparlar· 
dı? Bu zamanlarda hüküm süren 
hastalıklar hangileri idi?. Bütün 
bunlara cevap vermek için Prof. 
Guiart ile tarihten evvelki za· 
manlarda bir gezinti yapmak la· 
znndır. 

Maymun insanlar - Küreiar
zın üzerinde hayat, birinci dev· 
rin başlangıcında başlamıştır. En 
evvel fıkaratı olmıyan hayvanlar 
üremit ve bundan sonra balıklar, 
yerde sürünen hayvanlar baş gös
termittir. ikinci devirde saydığı
mız bu hayvanlaır pek büyük bir 
hacim almışlar ve kuşların ecda
dı olan Ar,eopterix'ler ve birinci 
memeli hayvanlar gözükmüttür. 
Üçüncü devirde kuşlar çoğaldı ve 
bugünkü memeli hayvanlar kol • 
leksiyonu teşekkül etti. Birçok 
müellifler bu zamanda in.sanların 
zuhur etmediklerine inanamıyor
lar. O kadar ki üçüncü devre ait 
arazi altında yontulmuş Sileks 
parçalarına tesadüf edilmit oldu
ğundan tuihten evvelki zaman· 
larla iştigal eden ilimler bunların 
insan yapışı olduğuna kanidirler. 

Bu kanaat hasıl olduktan sonra 
ilimler bu üçüncü zaman adamı
nı aramağa koyuldular. Darven 
taraftarlarına göre bu adam ko
ıtu§amıyan bir maymun adamı ol· 
muı lazımgelir. Hatta büyük Al
man natüralisti Hackel bu adama 
"Maymun adam,, ismini verdikten 
maadaı tahmini olarak bir artiste 
aşağıda görülen tekli yapbrmıftır. 
Şimdiye kadar artistlerin yaptığı 
Adem ve Havva resimleri buna 
benzemediği için gözlerimiz alış
kın değildir. 

G. Ma.x ismindeki Alman artistinin prof. 
Hackel'in tavsiyesi üzerine yaptıg-t üçüncü 

devre alt maymun adam 

1892 senesinde Hollanda aske
ri doktorlanndan Dubois üçüncü 
devre ait arazide bir kafa tası, 
bir fahis ve üç diş buldu; bunları 
ecdadımıza ait olduğuna kara: 
vermekte tereddüt etmedi. Ve bu
na Pithecanthropus erestus ismi· 
ni verdi. Bu isim insana benziyen 

·maymunlardan daha doğru dur
duğunu ima eder. 

Dubois bulduğu kafatasma gö· 
re bir resim yapmış Ye fakat bu 
resmi çok güzelleştirmiştir. . 

Birçok müellifler bu şekli Jib· 
bon (Hindistan ormanlannda ya
şıyan kolları çok uzun bir nevi 
büyük maymun) a yakın insana 
benziyen bir maymun olduğunu 

kabul ederler, 

Yazan: Pr. Mustafa Santur 

Schoetenaack'a göre yapılm.f Haydelberg 
hıaam 

Paria tarihi tabii müzesinde 
Prof. Boile, mayı:nun insan kafa
tasının tekil itibariyle, Şempanze 
ve saire gibi insana benziyen 
ma~un kafataıiyle insan kafata
sı aruında ideal bir mutavassıt 

olduğunu göstennittir. Bunun ak
ıi ispat edilinceye kadar maymun 
insanlara, in$8niyetin başlangıcı 

nazariyle bakmak mecburiyetin· 
deyiz. O kadar ki son zamanlarda 
yaprlan taharriyat Dubois'nm ke1· 
fini teyit etmiştir. 

Pekin yanında Chou - Kou -Ti
en §ehrinde üçüncü devre ait a • 
razide bazı kafa tası parçalariyle 
on bet kadar şahsa ait bakayaya 
rasgelinmiştir. Burada tesadüf e
dilen mahluklar biraz daha müte
kimildi?". Ve bu insana Sinanth
rope Pekinenetis ismi verilmiştir. 
Gerek birincisi ve gerek ikincisi 
pek az tekamül etmiş oldukların· 
dan dimağları pek küçük ve zeka
vetleri de henüz uyanmamı§tı; bu
nun böyle olduğunu yanlarında 
taştan yapılmıt hiçbir alete tesa
dr f etmemiş olmakla anlıyoruz. 

insan konuşmıya batladrğı ve 
hayvanlktan çıktığı zaman, ken
dini vahti hayvanlara karşı mü
dafaa etmek ve ihtiyaçlarını temin 
etmek için silah ve ilet yapmak 
lüzumunu hissetti. Bu maksatla o· 
dun ve taş kullandı. Odun şimdi
YP. kadar kömürleştiği için bizim 
bulduklarımız yalmz taştır. Bu 
insanlar önce taşı keskin yapmak 
iç.in yontmağa başladı. 

Bunu öğrendikten sonra yon· 
tulmuş taşı daha sert taşlar üze
rinde cililanmağa koyuldu. Bina
enaleyh iptidai insaniyet tarihi üç 
büyük devre ayrılır. 

1 - Y ontulmut tat devri. 

2 - Cilalanmış tat devri. 
-- Maden devri. 

Bu üç devri aıra ile gözden ge • 
çireceğiz. Ve bilhassa insanı ta
babet noktai nazarmdan mütalea 
ederek birinci insan tipi üzerinde 
ıırar edeceğiz. 

f 
Yontulmuş tat devri 

Haydelberg insanı - Dördün• 
cü devir iptidasında, yani bun· 
dan en az 100 bin sene evvel Av
rupada hüküm süren mutedil ik· 
lim sayesinde vahti bağlar, incir· · 
'iJ er ve saireden ibaret bol ve 
7.t!:rgin tenebbütat mevcuttu. A
mt rikadakilere müşabih cesim rr
m kiar mevcut olup bunların ke
narında filler, Gergedanlar ve 
bilhassa cesim mamutlar iskan e· 
derdi. lfte bu cennet ikliminde da
hi ilk ·insan izleri bulunmaya 
baıladı. 

Bu insanı maatteessüf yalnız 

bir alt çene sayeıined tanıyoruz; 
bu da 1908 senesinde Haydelberg 
yanında Mauer şehrinde ve sathı 
arzdan 24 metre derinliğinde bu· 
lunmuştur. ilk bakışta bu çene ke· 
miği tamamiyle bir hayvan çene 
kemiğine benzer. Eğer üzerinde 
bütün di,Ieri olmasaydı bunun 
insana benziyen bir maymun çene 
kemiği olduğunu zannedebilirdik, 
fakat di,ler taınamiyle insan dit • 
leridir. Haydelberg insanı bundan 
başka yumruk taşı tabir edilen 
bir silaha malik olması zannımı• 
za kat'iyet tekli veriyor. Bu yum· 
ruk tafı ortaıı tümsek ve badem 
teklinde bir silekstir. Bu silah in· 
sanlan hayvanlara karşı müdafaa 
edebilecek bir mükemmeliyette 
değildir. Zannolunur ki bu zaman 
da insanın hayvanları öldürerek 
beslenmesine lüzum yoktu. Nebat
lar ile ve bilhassa yeniiş ile ta• 
gaddi ederlerdi. 

-· ·~·-· 

1900 senesinde Parls Ekspozisyonunda görü· 
len Dubol.s'nm tasavvur ettiği oekil 

Neanderthal insanı- iklim ıo· 
ğuduğu için evvelki devirde görü
len bol tenebbüdattan eser kal
madı. Büyük memeli hayvanlar 
daha sıcak iklimlere doğru gitti
ler. ihtimal ki o zaman ispanya 
ve ltalyayı Afrikaya bitittiren 
köprüden geçmişlerdir. Bu meme• 
li hayvanların yerine Gergedan • 
lar ve mamutlar geçmiştir. Ayni 
zamanda birinci geyikler ve bi· 
zonlar baş gösterdiler ve mağa

ralarda müthiş ayılar görülmiye 
başladı. 

İklim mütemadiyen soğuduğu 
cihetle İskandinavya, Britanya a
dası ve Almanyanm şimali kaim 
bir buz tabakasiyle örtüldü. Ce· 
sim glasyeler Alplardan, Pirene· 
lerden ve merkezi yaylalardan 
F ransanın Liyon tehrine kadar in· 
di. Bu devir, tamamen glasye dev
ridir. O vakte kadar yaylalarda o· 
turan insanlar mağaralara, kaya
lar a-ltmdaki melcelere çekildiler. 
Ellerindeki silahlar, aletlerin şek
li değişmedi. Yumruk darbesinin 
kenar lan inceldi. Ve keskin oldu; 
çok ihtimaldir ki böyle olmuı in· 
sanların ağaç dallarını kesebil
mesi içindi. Bu zamanda sileKı a
letleri bat gösterdi; bununla in· 
sanlar hayvanları öldürdüler ve 
derileriyle kendilerine elbise ya • 
parlardı. " ~ 

~(Devamx var>: 
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

AS~ANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN · OGLU 

G~en kıamlar.n hUlhaaı 

Anlan terbiyecisi Süleyman, Ka -
hirede verecefi oyunda katil arılarun 
at.zma bqını koyacaktı. Süleymanı 

çekemiyen Rum18 bir gece evvel aslan
ların içinden geçtiği parmaklıklı yo -
lun parmaklıklanndan birini devrile
cek bir ıekflde aöktOğO için bir teh
likenin önUnU gllçlllkle almıftI. 

Tehlikeli noktalan yeniden göz -
den geçirdikten ıonra çadınna gitti. 

l'ELAKET, FELAKET ÜSTUNE: 
·BEKLENlLMlYEN YANGIN 

Çıkan kurıunlardan biri, atlar 
paviyonunun yanındaki kuru ot
lan tutuıturmuf, f al<at kimse far
lmııa varmamııtı. 

Aslan yerde, iki metreye yak
latan boyu ile upuzun yatıyordu. 

Saha oldukça boıalmııtı. Sirkin 
t;otün müstahdemini aslanın bu
lmıd~ yere toplanmıtlar bir ıe
(liyeye konarak götUrülen ölüm 

lialindeki arabrn arkasından ıat· 

im ta.ıkın bakıp duruyorlardı. 
Bir çokları ilk silahı atanı so

hlfbıruyor, kimseden, kat'i birce
. :n.p almak imkanını bulamıyordu. 

Murat, babasının yanma yak
)qmııtı: 

- Baba, dedi, aslanı kudurtan 
tabancayı ıen mi attın? 

Stlleyman: 
- Hayır. Hayvan Dana fenalık 

Jal:YD&dı ki .•ilah kullanayım. 
- O halde kim attı? 
- Bilmiyorum .. Herhalde as-

lanı yaralıyarak zıvanadan çıkar
mak için atılmıt olacak... F allat 
lilm?. Bilmiyorum. Şuna akıl er· 
cflr.nlyonım: Ben içerde ulanla 
tiulalwkm. n6hetçiler ne diye ıi

llhlanm kullanmadılar?. 
S01eymalll1' bu sualine Murat 

oeYap Teremedi. Fakat saha amiri 
'.Alfom: 

- Silihlan tamamile botaltıl
mıf •. içlerinde bir tek kurşun bile 
yoknıu,. Neyi kulianacalclardı. 

Süleyman itin içinde gene bir 
lCaıt bulunduğunu anlamttb: 

- Ohalde biriai botaltmıf .. A • 
na, oraya vazife görmek için ge
lenler, ıilihlarmı muayene etme· 
den mi it başına geçerler. Bunla
rın hepsini tevkif· etmeli ve bu ci
nayetin failini ortaya çıkarmalı

Cbr. 
Poliıler, zaten vazifelerini yap

mıya 1Coyulmu9lardı. Sahada kum 
panyaya mensup kim var, kim 
yoka llerkesi toplamıya ve posta 
po.ta karakola göndermeğe hazır· 
hmryorlardı. Bunlardan beş on ki
,ı <le ıönderilmiıti bile .. 

Hatta bunlar içinde Rumiö de 
Tardı. Seyircilerden bazılan ilk 
ta1;ancanm bu adam tarafından 
atıldığı da dolatan ıayialar ara
Jndaydı. 

B-.ı sıra-da, atlar paviyonun· 
Clan: 

I 

- Ya~m .. Yangm! ... diye bir 
aea duyuldu. Bir felaketi, ikinci 
Yr fellket mi takip ediyordu. 

Yangtn her 'eyden feciydi .. Bir 
ulanın yaralanıp ölmesiyle, bir 
Arabm parçalanmaıile mukayese 
edilemezdi. 

Büt&a nhti haJTanlarım alev· 
ler ara11nda kıvrandılcları, Süley
manm g8zi1 8nünden bir şerit gibi 
aeçti. At paviyonu ile, vahşi hay-1 

• Tefrika no. S 

vanlar paviyo._.. yanyana idi. O • 
radan çıkan, herhanıi bir &tef, : ................ ! 
gayet k11a bir müddet zarfmda, ~Yazan ~ l 
öteki bölmeyi de 1arardı. ~ Rıza 

Süleyman, bacıaklanmn bütün ~ • 1 
kuvvetile kottu. i Şekıp i : . 

Fakat, daha çadırın kapwna •• --·-• 
ıelmemitti ki, kulakları paıe.b
yan., yeri aartan deh,etli bir infi· 
likla sendeledi. Bunu bir ikincisi 
takip etti. 

Artık olan olmuıtu. Hiç, hiç 
bir ıeyi kurtarmaya imkan yoktu. 
PatbyanlM", benzin bidonlan o -
lacaldı .. 

Vahti iıayqalar paTİyomma 

geldiği z•man, bititik tarafta si
yah dumanlann ale•lere Jranp .. 
rak çıktıinu ıören hayftll)ar, b
fealerinden kurtulmak için par
maklıklardan pençelerini çıkan· 
yorlar ve ditlerile demirleri kemi· 
riyorlardı. Bairrıılan tahammUI 
edilmez bir tekil almıfb. 

tarılmıya çahıılmı§ ve bunda mu
vaffak ta olunmu§tu. 

Kurtarılamıyanlar, iıte hala bü
tün dehfetile yanıyor, Kahirenin 
açık semasını, bir burgu gibi ha
vayı delip yükselen kara bulutlar 
h"alinde kaplıyordu • 

Alevler bütün hızıyle ıağı, ıolu 
ateı diliyle yalamakta devam edi
yordu. Vah§İ hayvanların kafesle
ri tamamiyle tutulmuş olacaktı. 

Çatırdılarla geniı Abbaıiye 
meydanı kıvılcımlara boyanırken, 

aslanlarla kaplanların boğuk ve 
insana ürpertiler veren iıtıraph 
sesleri etrafı kaplıyordu. 

Süleyman bu seslerden birini 
tanımııtı. Yanındaki küçük oğlu 

Yavuza: 
- Bora yanıyor, dedi. 

(Devamı var) 

SAT • 
1 E 

tarafından veresiye satılan 
elektrik cihazları sayesinde 

SA YFiYEDE RAHA 
-VEDi SATIŞ MAGAZASl : 

Metro Han Beyoğlu Telefon 448()0 
Cumhuriyet meydana Takıim 

" 
40918 

Necati Bey caddeıi Salı Pazarı " 
43439 

Elektrik Evi Beyazıt ,, 24'.J77 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadık8y 60790 ,, 
Şirketi Hayriye iskeleai ÜıkDdar 60312 

" 23 Nisan caddesi No. 19 BüyDlcada 
" 

55128 
1494 

Fillerden ikiıi, ayaklarmdalci 
kalın zincirleri kopararak ateıten 
uzaklqmıya çalıııyorlardı • 

Süleyman kafeslerin yan Ka• 
paklannı kapamadan, fillere çek· 

tirtmeyi dütündü, I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-"" 
Ateı, atlar paviyonunu tamami· 

le sarmıftı. Yüz yirmi attan bir ~ 
ğu iplerini kopuarak vah.ti haY.• 
vanlar pavi79nuna akın etmi9ler
di. içeriden İ§İtilen tiz kitnemeler, 
acı bağınflardan, atların da yan .. 
mak tehlikesinde olduğu anlqıh· 
yordu. 

Aılan terbiyecisi kendisini, hü
cum eden atların ayakları altında 

ı :.nekten güç kurtardı. 
O, biç olmazsa bir veya iki ka· 

fes kurtarmayı ve hayvanlarının 
gözü önünde, büyük bir istırap 

içinde yanmalarına mani olmayı 
düşünüyordu. 

Süratle kaçmak iıtiyen ve te· 
sadüf ettiği 'eyleri yıkıp giden bir 
file yetiıti. Hortumundan tuttu. 

Fil Süleymanı tanıyınca bir ço· 
cuk sevinciyle haykırdı ve Süley· 
manı takip etti. Duman paviyonun 
içini tamamile ıarmıftı. 

Fil, ufak bir itiraz tavrmdan 
sonra, Süleyman, ihtiyar aslanla 
beraber 4 aslan ve bir Par11n bu
lunduğu kafeıe kadar sokuldu. 

Hortumunu Süleymanın yardı· 
mıyle halkalardan birine geçire
rek gerisin reriye çekildi. Koca 
tekerlekli araba, bir çocuk arabası 
gibi kolayca yerinden oynadı. 

İ§te Süleymanla filin, bu cehen
nemden kurtarabildikleri hayvan
lar yalnız bu arabadakiler olmuı
tu. Bir daha, vah,i hayvanlar pa-
viyonuna yakla,mak kahil olma· 
mııtı. 

Yangın ıahaımdan bilmecburi· 
ye uzaklatan canbazbane müıtah· 
demlerit geri kalan 5 fili Abbasi
ye meydanının ta ilerisinde buldu· 
lar. Bunlar, daha enel davranıp 
kaçmıt olanlardı. 

Bozguna uğrayan atlar, deve· 
ler, kadanalar, meydanda batıhoş 
dolaııyorlardı. 

Kumbara Sahipleri l 
1 Eylül 934 •·· tarihine 
kadar Bankada asgari 
yirmi beş lira y·atırmış 

olmalısınız ! 

TEŞRİNİEVVEL 

. EYLÜL • ,, 

1 T eş~inievel 934 kumbara keşide., 
PAZARTESİ sinde talihlerini denemek istiyenlet 

Bankada asg~ri 25 liraları bulunması 
~. lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

'"/ 

Senede ıo.ooo lira. mükdtat 1 

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

Yangının çıktığı at paviyonu 
ile, vahıi hayvanlar kısmı yanar-
ken, canbazhaneden diğer mev- ,_ Türkiye iş Bankası ..,. 
cutlarr mümkün olduiu kadar kur••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'"" 

tel 
ını 

•ı 

le 
1 

d 

! 
t 

'le 



.... ~ Aluetoa 1884 

Avusturya krallık 
olabilecek mi? 

(Uıt tarafı ı inci 11yıfada) 

telif h6ldbnet tmerkezlerini dolq· 
lllıtbr. Bu hafta, Yuıoalavyaya 
1111.ôt, wnll, Yuıoel&YJ& Kralı 
ile Çok Ja1an münasebeti olan bir 
ordu memubu miralay Hofmayı -
'- ile IÖl'Üfllliiftür. 

landan aonra Alfom, Y qoı· 
1-YJa Kralmm, bir apor ... bayramı 
~e\.ile ıelmeıi mutaaavver 
olan A,ram'a ıitmit ve orada ken 
diWJe konutmaiı dütünmüttür · 

Fakat IOD zamanlarda o hava· 
hde hnvat tethitÇilerinin müteca· 
'tiz hareketleri dolayıtile Yuıoa· 
'-ra Kralmın, gelmekten vaz 
betili aöyle-niyor. Bunun üzerine 
411onı, Belırada gitmit ve Otto' • 
.._ lmparatorluiu etrafında, ora· 
da letebbtialere ıirifmek iatemit· 
tir. 

Aaıl mühim meaele, etki Sırp 
kral aileainin, Habıburılarla ara· 
"İyi olmadıfKbr. Ve Almanya ile 
lllinuebeti iyidir ••. Bu itibarla, Al 
foaaun tetebbüılerinin nuıl bir 
lletice vereceği tamamen meçhul-
Qr. 

Bundan bafka, yakınlarda a
lea methur Framız Mar&f&li Li· 
1Gtey'in de, Prenı Otto'nun iıtik· 
1-tini temin için hayli çahtmıt ol· 
dutu anlqılmaktadır. 

MitteTeffa Marqalin, alüm dö
feth1deyken eski imparatoriçe Zi· 
laya yazdığı tu mektup meydana 
IEonmuıtur. 

Marqal fiyle diyor: 
0 Genç imparatora kartı vuife

'lbi yapabilmit olmak için, bütün 
l&Yfttimi aarfettim. Bu huıuıta 
kraliçe Hazretleri mütterih olsan 
lar •• Muvaffak olduiumu bildir· 
1l'lekle de mahzuzum. Son claki· 
... ıeldi. itin geri kalanı, artık, 
""niyetle cliterlerine terkedilebi· 
hr.,, 

Prenı Otto'nun bir diler hami· 
•inin de, öldürülen Batvekil dok· 
tOr Dolfuı olduiu söylenmekte
clir. 

Aueturyanm timdiki B&JYekili, 
hararetli bir imparatorluk taraf. 
tan olmakla tanınmıfbr · 

Etki Kraliçe Zitanm ltalya S..· 
•eldli Mmoliniyi ıCSrmeie silme· 
•I •• bilhu.a IOD nmanlarda çı· 
lcan mayete ıöre, Prenı Otto'nun 
lta.1ya Kralmm kmyla nipnlan· 
llaalc üzere olması da aynca bir e
htı1nmiyet mevzuudur. 

Viyana, ıs (A.A~ - 25 Tem· 
llltada Ravaı telaiz iatuyonunu 
haı•nlardan on bet kitinin muha· 
ltfJJDeıi batl&llllfbr. 

Viyana, 14 (A.A) - Romadan 
bildiriliyor: Resmi menabiden a • 
l11aan haberlere ıöre, Almanyada 
'-1.n.n AT11Sturya milll 10ayaliat 
111eaaamdan M. Habidat ve Fra
"-feld mevkuf cleiillerdir ve Al
"'anyadaki Avıuturya lejyonları 
da henüz feahedilmemittir. Diier 
laraftan, ATUsturya milll aotyalist 
fırıca.1 bakkmda iyi malGmat alan 
lllehafile 18re mezkGr fırkanın 
Ptftnihte h.ı1unan merkezi ıs Ey· 
lGle kadar faaliyetini muvakkaten 
dıardurmıqtur. 

M. Hahicht ıdcı ııkıya M. Göe
ı,1-1. ile tetriki meaaiye devam et 
'-lektedir. 
Yakıl Almanya ve Avuaturya 

lf ıtlercileri timdilik tiddet uıullei"'i terk"tmiılerdir. Fakat M. Hit· 
er daha ıeçende ve bizzat A vuı• 
llarya aıillt 'oıya!iıt rüeıaıına be· 
h~ Hitlercilerin Avusturya 
.iilcilnaetine ittirak etmeleri pren• 

•ıp· • 
•nı aıla bırakmadıiını ve Avua-
~ kraliyetin iadesine m&ni 
0'-calını temin eylemittiı·. 

Başvekil Paşa 
Zonguldakta 

-

(Uıt tarafı 1 inci sayıfada) 

adını hep beraber hürmetle ana
lım. 

Şimdi bu yeni Ciimburiyet eae· 
rinin !emel lafını koymaja ıide
cetiz. Hatiplerin tayledikleri mu· 
habbet aözlerine ve lmıitlilere 
yürekten tetekkürlerimizi takdim 
ederiz.,, 

Cümlelerile bitirmiflerdir. 
lamet P.,. Hazretleri, lktıaat 

Vekili Cel&I Bey, Ye refakatlerin
deki zevat lzmitten motörle Here
ke iakeleeine çıktılar. Hereke 
fahrikMmı ela ıezdiktm aonra 
cam Ye ıite fabrikasının temel 
atma meruimi icin P~sabahçeye 
11eldiler. Burada, B. M. M, JF 
Reiai Hasan, Fırka Umumi Kiti· 
bi Recep beylerle telırimizde bu
lunan birçok meb'us beyler hazır 
bulunuyorlardı. Patababçe aalıil · 
leri mektepliler ve halkla dolmuf
tu. Burada meruimi kaleme al • 
malı için de tertibat alllUlllfbr · 
Ertuirul yatı aaat on yediye yirmi 
kala Pqababçeye yanqb. Bura • 
ela Kandilli litetinden Hüceate 
hanım "Safa •ıeldiniz,, diyerek 
Bqvekil Pqaya hir buket takdim 
etti. 

it Bankaıı ittirakler müdjr: 
Hamit Bey Baıvekil pafaya plan· 
lar üzerinden fabrika hakkınd<' 

1 

izahat verdiler. Bundan aonr< 1 

lımet Pata Hazretleri tite fabri
kaımın memleket ihtiyacına vere
ceii cevabı izah ettiler ve temel 
atma meraıiminin tarihi yazılı bir 
fİ!eyi temele koyduktan 
pınları ıöylediler: 

Batvekil2 
- ln,aata ba,lanmış, fabrika· 

nın açılmasına çok zaman kalma
mıı. ltlemeie bqladıiı zaman 
hep beraber tekrar ıeleceliz. 

Bundan aonra daTetliler büfe
ye davet olunarak puta, limonata 
dondurmalarla izaz ve ikram e • 
dildiler. 

Zonguldak, 15 (Husuıl) -
Günlerdenberi cotkun bir ıevinç
le haf vekilini ve iktıaat vekilini 
bekliyen Zonguldaklılar bu aabah 
erkenden aahil boyunu doldur -
mu9tu. Başvekil lımet paf& ve lk
tıAt Vekili Celil Beyler meb· 
uılar, ıazeteciler ve diğer davet
lileri ıetire~ Gülcemal vapuru er· 
kenden Zonıuldak önünde demir 
atmıfb. Zonpldak ıokakları baş
tan bat• bayraklarla donatılmıf. 
halk ve yelkenliler lımet pıo .. ı
Hazretlerinin geçecekleri yolu 
doldurmuı!ardr. 

Propama göre öileden evvel 
lı Bankaıınm ocaklarında ıun'i 
a~truit fabrikaıının temel atma 
meruimi yapılacaktır. Erkenden 
aahil boyuna dolan Zon~uldaklı -
lar bafvekil pqa ve davetlileri 
içten ıelen bir ıevinçle ccy ataıın 
Gazi, yafum Cümhuriyet diye al
kıtlırorlardı. Bqvekil Pqa, kar -
tılamaia gelenlere iltifatta bulun
mutlar, belediye reiai beyle ve 
fırka erki.nı ile görüştükten ıonra 
bir müddet istirahat buyurmut • 
lar, aonra lktı111t Vekili Celil bey
le davetli meb'ua beyler, ıazeteci· 
ler ve birçok davetliJf"rle beraber 
ocaklara gidilmi~t;r. Bıuvekil pa
ta hazretleri ıun'i &ntrasit fahri
kuı ve diRer ocaklar hakkında 
malumat aldılar. Yeni fabrika se· 
nede 500 ton tayyare benzini, 3 
bin ton yol katranı, 61 ton sun'i 
antraıit verecektir. Bu ıuretJe 
havza H;r·· -,--~-= ~ ~---. ik ;,~;' . 

aal ve ihracı 120 bin ton artacak
tır. 

1 111 11 1' 
11
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inhisar çakmakian 

Benzinli 
'ı Tanesi T. L. 2,75 

k k (yassı şekilde pirinçten, 
ça ma ,

1 

nikelden mamul deri 

ve saire kaplı. ) 

Fitilli çakmak ' Tanesi 
J (yassı 

T. L. 1,50 
şekilde nikelli) 

Çakmak taşı } Tanesi 10 kuruş 

1 - Şirketimizin hükanıet inhisarından devren 
alclıj1 ve ıirketimiz inhisar damgasını taşıyan 
çakmaklann perakende sabş fiyatları yuka· 
nda gösterilmiştir. 

2 - Toptan alan esnafa bu fiyatlar üzerinden 
ofO 6 (yüzde alb) iskonto terkolunur'l 

3 - tirketlnaizin ln.Utere'de " DUNHILL ,, fab
rikasma ısmarladıj"ı hususi şekildeki çak
maklar Eylul sonlarına doğru geleırek satııa 
çıkanlacakbr. 

karısını jiletle 10 
yerinden yaraladı 

( Uıt tarafı 1 inci aayıfada) 

Aralanndaki tataızbla, J,:: -
bun, kanıma mütemadiyen dük· 
kim bırakmuı, artık eve çekil • 
m~ıi, dükkandan alacalı parala • 
rın kendiıine teılimi ile bir dük
kan tutmaıı ıibi teklifleri ıebep 
olmaktadır. 

Aıop eve ıelmemele batla • 
yınca kıırııı dükkanı da terke ra· 
zı olmut, dükkandaki etyaları ı:ı
tarak paraları Aıoba vermiıtir. 

Aıop, aldıiı paralarla ıöyle Ji
ii gibi dükkin açmadıktan batka 
her aktam içki, kumarla paraları 
yemit ve ondan aonra Tophanede 
bir gazinoya ıaraon girmiftir. 

Aıop ,ene evini ihm:ıle bat· 
lamıı ve iki ,Un evvel evine civar 
bir oda tutarak Lüıi iıminde bir 
kadınla ya1am11a koyulmuttur. 
Van yoiu elinden ıiden Katina 
bu halden haberdar olunca artık 
Agoptan ayrılmıya karar vermİf, 
iıtida yazdır:p nöbetçi hakimine 
götürmüttür. Katina, dün alqam 
Y eniköydeki hemtireıinin evine 
ıitmek üzere htzırlanırken Aıop 
yanmda Ahmet iıminde bir arka· 
dqıyla eve ıelmit elindeki jilet 
bıçaklariyle Katinanm üzerine 
111ldırarak vücudunun on yerin • 
den yaralayıp yere sermittir. 

Bununla bıraını yenemiyen A· 
ıop Katinanm burnunu da keı· 
mek iıtemitte de Katinanın cal
dığı dü~ülc ıeılerine bekçi velit • 
mit ve kadını kurtannı,tır. Agop 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hıstalırırıı hergür• akşama ta d a ı 

Heyoğto Tokıtlıyan uttli ranında 

Mektq> sokak SS Nu lı muıyenehı 

nesinde tedavi eder Tel. 40783 

Kadın şapkacısı bir 
hanım istiyoruz 

Kıtlık ve yazlık kadın p.pkala· 
rı yapabilir bir hanıma ihtiyaç 
vardır. 

Y enipoı•ane 11ruı Mııırlı oğlu 
ban albnda Anadolu taPka fabri
kuma müracaat. 

ZA Yl - Liman tezkeremi zayi 
ettim. Y enitini alacaiımdan eıki· 
ıinin hükmü yoktur. Ahmet ojlu 
Muıtafa (215) 

ZA YI - Edime yatı ilk mek
tebinden 934 ıeneainde aldığım 

taıdiknamemi kaybettim. Yeniıi
ni çıkarmaktayım. Necati (212) 

elindeki jiletlerle bekçiye teılim 
olmuı; 

"- Ben vurdum, inkar etmem. 
Artık beni karakola ıötürebilir · 
ıin,, 

Demiıtir. Katina Beyoğlu zü -
kiir hastanesine kaldırılmııtır. 
Hadiseden aonra karakola götü· 
rülen Agop ifadesinde, kendiıini 
birçok kimıelerden k skandım 
nun için yaraladım, demi~tir. A
go.., buRi'" "~ı. .. ~ .. : ,.... ·· ı -' .. :•unu • .,. 
miliiine teslim edilecektir. 

Kelepir satılık hane 
T arabyada 9 oda 3 salon, :..ar

nıç, kuyu ve elektrik teıiı:.tını ha· 
vi ve havadar bir hane sahibi taı· 
raya gideceğinden acele satılıktır. 

Eminönü Balıkpazar No. 6 Sar 
raf Vaıil Yahut Beyoğlu Tep~ba
f l caddesi No. tS Ankara kıraat· 
haneıine müracaat. (2884) 

Belçikada oğlum Şadiye ıön· 
dermek için Bana Kambiyo müdii 
riyetinden aldıiım 4916 Na. per • 
mı Ye. ilcuını zayi etmekl~ yeniai· 
n; alacnvımdan ea!:: perminin 
hükmü kalmadığını ilin ederim. 

Beıir (2.887) 
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Sun~i antrasit fab
rikasının bugün 
temeli atılıyor 

Sıhhi ve ldlmal ıuun 

Hindistanda evle
nen çocuklar 

Beş yaşından aşağı on 
beş bin dul vardır! 

Hindistanda erken evle•'.enle -
rin önüne geçmek için bir kanun 
hazırlanmııtır. Bu k:\nun meclis
ten geçip neşrolunu:ıcaya kadar 
altı ayda dört milyon genç kız 

evlenmek teıebbüsünde bulun
muılardır. HindistanJa 1921 se· 
nesinde on dört yatından qajı 

8.500.000 evli kadın varken son 
senelerde bu rakam 15.000.000 u 
geçmiıtir. Beş yatından aşağı dul 
kız adedi 15.000 den 30.000 ço• 
ğalmııtır. Sadece bu yüzden her 
sene 200.000 ölüm olmaktadır. 

... "' . 
Gayriceıru çocuklann nisbeti 

Almanya<la yüzc'e 12.1, lıveçte 
yüzde 16.1, Yunanistanda 1.4, 
Bulgaristanda 4.0, Büyük Britan
yada 4.6, ltalyada 4.9, Norvc.çtc 1 
7.1, Fransada 8.4 ve Danimarka 
ile Çekoslovaky.-..da ise 10.7 dir. 

"' "' • Paıababçede, dün, tite ve cam 
Londra şehri belediyesinin 74 fabrikasının temel atma merasimi 

hastanesi vardır. Bunlarda çalı- yapıldı. Resimlerimiz Baıvekil Pa 
tan doktor, eczacı, hastabz.kıcı ta ile iktisat Vekilinin huzurile 
liemi1re ve memur adedi 18.50" yapılan bu merasimden bir kaç in· 
geçiyor. Bu müesaeıelerin yıllı]: 

-~--.... -
tibaı tespit ediyor. 

Altta soldaki resimde Celal 
Bey, fabrika temeline harç koyar· 
ken, görülüyor. Ortadaki resim, 
heyeti Zonguldağa götüren Gül· 

cemal vapurunu gösteriyor. Altta 
sağ köıede resmi görülen zat, fab· 
rika planları üzerinde Baıvekile 
izahat veren kimyaker mühendis 
Hüsamettin Yahya Beydir. 

masrafı 22.500.000 dolar olur ! 
dünyada bir şehir belediyesinin 
en yüksek hastane bütçesi sayıl

maktadl!I". 
iki Ylzll Ada• 

,,. • 
Son tahrire n?.zaran dUnyanm 

en kalabalık yer! Hindistan oldu
iu anlatılmıtbr. Hindistanda 
1921 de 318.942.480 nüfus var
ken bu sefer 352.837.778 e çık· 
mııtrr ki Çinden 10 milyon kiti 
fazladır. 

••• 
Almanyada 1932 de Tıp tale

J;eleri 15.650 idi. Bu miktu mec· 
mu üniveraite talebelerinin yüzde 
yirmisini teıkil ederdi. 1933 te ise 
Tıp talebesi 24.298 e çılÔlııftTT. 
Yani yüzde 55 fazlalaJmıfbr. 

Kadm Tıp talebesi ise bu de
virde 2.718 den 4.913 olmuttur. 

Almanya Üniversitelerinin mec 
mu talebesi ise 95.270 ten 92 bin 
600 c inmittir. Tıp talebesinin a· 
dedi seneden seneye Almanyada 
çoia-lmaktadır. 

••• 
Los-Anceleste bu kerre yeni 

biT hastane açılaTak hasta kabu· 
lüne bq)amnıttır. 19 katlı olan 
bu hastane intaatı tam 12.000.000 
dolara mal olmuıtur. Hastanede 
3.SOO yatak vardrr. 

• • • 
Paria tehri belediye hastanele· 

ri 'bütçeleri 1913 te 23 milyon 
frank iken bu sene 300 milyona 
çrkarılmıttır. Bu suretle Pariıteki 
arhhi müesaesatta yatak mevcudu 
42.000 olmuf oluyor. 

• • • 
NevyoTk sokaklaTında toplanan 

370 dilenciden 150 sinde muhte
lif hastalıklar bulunmuıtur. 40 
dilencide had zührevi haatalrk, 
110 dilencide müzmin alkol te
aemmümü ve 25 inde müzmin u • 
yuıturucu madde iptilisı.. Hasta 
olanlar ve müzmin iptilası bulu· 
11a111ar ltemen müesaesatı :;ıhhiye
ye gönderi1miı ve tedavi altına 
~ınmııbr. 

BUtUn dUnyaca tanınmış, fevkallde merakh zabıta vetahlll romanı 
Tefrika ft: 21 1&-8.934 Çnıren Hikmet M'llnir 

- Ne diyeyim Mister Aterson!. 
Eğer bu adam benim efendimse, 
yüzünü neye saklıyordu?. Niçin 
bir fare gibi seı çıkanyor, bend~n 
kaçıyordu. Senelerce ona hizmet 
ettim ve ıonunda .. ,, 

Pol, elleriyle yüzünü kapar 
gibi bir hı.rekette bulundu. 

Mister Ateraon: 

- Bu vaziyet hiç anlatılacak 
gibi değil, dedi. Fakat ben yavaf 
yavat kavramıya baıladım. Senin 
efendin o hastalıklardan birine 
yakalanmıttır ki, hastayı delice 
hem muztarip eder, hem teklini 
değiıtirir. Onun için sesi başka 
türlü gelmektedir. Dostlarından 
onun için kaçıyor, ilacı da dur· 
makaızın aramaaı, gene bu sebep· 
tendir. Onunla, tam bir afiyet el· 
de edebileceğini zannediyor. ln
ıallah aldanmaz .. itte ben böyle 
anlıyorum. Acıklı bir haldir. Dü
tünmesi, dayanması güç, çok acık· 
lr bir hal. 

Uıağm rengi büsbütün değiıe
rek: 

- Ne söylüyorsunuz Mister A
teraon dedi. O, kat'iyyen benim 
efendim değildir. Benim efendim. 
(Utak burada yavaılıyarak) u -
zun boylu ve yakıtıklı bir adamdır 
Bu ise, buruımuf, çökmüı.. Bir 
cüce diyeceğim geliyor. 

Aterson itiraz edecek oldu. 
Pol devam etti: 
- Aman efendim, dedi. Ben 

yirmi senelik efendimi tanımaz 

mıyım. Kendisini her sabah gör· 
düğüm laboratuvum kapısının 

neresine kadar geldiğini bilmiyor 
muyum?. Hayır Mister Aterson .. 
Bu odadaki adam Dr. Cekil de· 
ğildi. Kimdi bilmiyorum, fakat 
Doktor Cekil olmadıgwına yemin - , 

edebilirim. Bana öyle geliyor ki, 
içerdc bir cinayet oldu. Dr Cekil'i 
öldürdüler. 

- Fakat bu mektuptaki yazı, 

onun sağ olduğunu gösteriyor. 
Bu, onun yazısı .. Ben, doğrusu ta· 
§ırdım. Kapıyı kırıp girelim ... 

Avukat, bundan sonra, uıak 
Pole teminat verdi. 

Gelecek herhangi zarara, 
mes'uliyete karıı, kendisini koru· 
yacağmı söylüyordu. 

Utak, Ateraon'a bir balta bul
du. 

Ateraon, bu iri, meı'um ıeyi 
yüklendi ve uıağa: 

- Kendimizi mühim bir tehli
keye koyduğumuzu da unutma, 
dedi. 

u,ak: 
- Ona şüphe yok efendim, Cli

ye cevap verdi. 
Avukat bundan sonra: 
- Madem ki it buraya kadar 

vardı, dedi, açık konuıalım: Şu 
odanın içersindeki adamın yüzü
nü gördüğünü söylüyorsun, tanı • 
dm mı?. Kime benzetiyorst• 

- Efendim! Kendisi o kadar 
çabuk davrandı ve boyu bosu o 
derece iğri büğrü bir haldeydi 
ki, tam manasiyle göremedim, 
diyebilirim. 

Mister Hayd olmasına ih ı 
veriyorsanız, bu mümkündür. 
Çünkü görünüş itibariyle ondan 
farklı değildi. Ayni derecede çe· 
vikti. Sonra, laboratuvar kapm
smdan Hayddan başka kim gire· 
bilir?. Hatırlıyorsunuz ya efen· 
dim, Keru cinayetinin olduğu za
manlarda bile kendisinde hala bir 
anahtar bulunuyordu. Fakat bu 
kadarla bitmiyor.. Siz, Hayd'ı 

görmüş müsünüzdür7. 

- Evet, bir defa konuftum da .. 
- Öyleyse, bizim kadar siz de 

tanırsınız. Onu görünce herkesin 
duyduğu, nefret, korku ve garip 
vehimleri her halde siz de sez
mitsinizdir .. 

-Evet .. 
- lıte efendim, ben de bu oda 

içenindeki mahluku gördüğüm 

vakit, onun derhal gözden kaybol
masına rağmen birden, içim, ade
ta yandı, ürktüm, - Evet bili
yorum, bu bir delil olamaz: -
Bunu bilmiyecek kadar cahil de
ğilim .. Fakat insanın duygusu ha· 
zan yanılmıyor. Size yemin ede
rim ki, bu adam Mister Hayd~ 

- Ah, ben de asıl bundan kor· 
kuyorum. Şimdi onun öldürüldü • 
ğüne ben de inanıyorum. Cekili, 
öldürdü. Hila da odasının içinde 
dolaııyor .. Bunun intikamını al· 
malıyız, Pol !.. Bana Bradıov'u 

çağır .. 
Diğer bir u,ak olan Bradtov 

çağrıldı. Adam korku içindeydi. 
Ateraon ona cesaret verdi. 

- Bradtov kendine gel! Bu 
vaziyet, görüyorum ki hepinizi 
yemiş bitirmİ§ ! Buna bir nihayet 
venneğe karar verdik. Pol'le be
raber, laboratuvara zorla girece
ğiz. Bunu yapbktan sonra, artık 
ben bütün mes'uliyeti üzerime a • 
lırım. Ehliyetim ve mevkiim, ge· 
lecek herhangi bir zararı önle· 
meğe kafidir. Şimdi siz de tuna 
bakacaksınız. Olur ya, içerdeki. 
bir de arka taraflardan kaçmak 
ister. Sen yanma bir başkasını da· 
ha alarak ve el1erinizde a~ır sopa
larla, arka kapıda bekleyin .. 
Haydi on dakikaya kadar yerinizi 
alınız .. 

(Devamı var) 
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Olimp dağında 
kurulan klüp 

Yunanistandaki "Olimp,, dai1• 

esatire göre, llahlarla meskundur· 
En büyük ilah Zevs'in tahtı, b~ 
muazzam dağın en yüksek 9ahı· 
kasıdır! 

Eski zamanlarda burası ınukad• 
des sayılır, yalnız eteklerine 
dar gidilirdi. 

k•• 

1913 senesinde, İsviçreli Alpİ• 
nistler, en yüksek tepeye erittilert 
Buraya "Mitika,, deniliyor. 192 
senesinde de burada "Yunan Alp• 
ciler klübü,, kuruldu. Buraya Ati
nadan itibaren on saat trenle, altı 
saat otomobille, dört saat yay• 
yürüyerek çıkılır. Klübe ait ku~· 
luş merasiminde, "Hagyos trı· 
yas,, manastırının bir rahibi du• 
okumu§, temel taşı bu suretle atıl· 
mıthr. 

Yunanlılardan Patraslı M. Di· 
yakides, bu dağın bir çok tepesine 
tek batına tırmanmağa muvaffak 
olmuı bir alpcidir. 

-----o----
Bataklık ortasında 

(Ba1 tarafı S inci sayıfada) 

Bu suretle kat'i bir ilanıharP" 

ten sonra, çocuk çetesi uzaklatıP 
gitti ... 

ihtiyar: 
- Ne yapacaklar ... Aman ya• 

rabbi, acaba ne yapacaklar? ... 
- Diye inildedi ... 

• 
• • • • • • • • • 
Bütün çocuklar mektepte Ro1'1 

nonun arkadaıı olmağa can atar 
lardı. Hocaların bile korktuğu b1I 
çocukla iyi geçinilmezse rahat et· 
menin, talebe arasında sivrilın"" 
nin imkanı yoktu. 

F elicien de, ayrıt arzuyu duydu· 
Esasen, Robino baba Bernardın ço 
cuğunu mı.iyetine almak istiyordu 
ama, teıebbüsün kartı taraftan gel 
mesini bekliyordu. 

Daima Robinonun tertip ve ida· 
re ettiği oyunlardan birini oynar 
ken, ele batı, F eliciene, ciğerlerini 
ağızdan çıkartacak bir yumruk in" 
dirdi. Çocukcağızın ağlaması ge" 
lerek baktı. 

Robino: 
., 

- E, ne olduk ... Diye sordu. 
Bizim oğlan, di§lerini sıktı: 

- Hiç ... Acımadı ki... '-
- Ver öyle ise elini ... Sen y•" 

man olacaksın yaman .. . 
Dostluk, böylece baıladı ve bıJ 

dostluğa istinat ederek, RobinOı 

meı'um planını kurdu. 

MUterciml: (HaticeSUreyy•) 

Arkası yarın 

ı==:::=====ı-ma::c::nm::m:m 
!! Yurttaş: 
~i Ankarayı görmedin mi?. 
!i Cümhuriyet bayramında a · 
:a 
:: çılacak sergi münasebetile yt> 
ii pılacak tenzilatlı tarifelerdell 
!j istifade ederek yeni Devlet nıer 
!11 

kezimizi mutlak gör: Hem zi• 
1 yaret, hem ticaret! 

il Milli lktrsat ve Tasarruf 
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