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k1ırultaqın beşinci günü Başvekil lzmire gidiyor -

bünkü toplanhda, Amerikanın ilk 1 R 
ahalisinden olan Mayalann Türk I smet aşa 
olduğunu anlatan bir tez okundu 

ı1ı:._ ikinci Türk Dili Kurultayı dör· ı tecek olanlara s6z Yerilecetini 
~Ü toplantısı dün yapdmıfbr. söyledi. OniYenite profesörlerin. 

on dörtte Reisicümhur Haz· den Reıit Rahmeti Bey Uygurca 
~ti, beraberlerinde Beıvekil hakkındaki tezini okumaya çai· 
,_"- Ye Dahiliye Vekili Şükrü Ka nldı. 

Bey olduğu halde, Kurultayı Reıit Rahmeti Bey, Uygur di· 
~lendirmitlerdir. linin, Türk dilinin inkitafmda dö-
\ '-tkan Kazım Pqa, Kurultay· nüm noktası tetkil ettiiini, 1308 
~ olcunacak tezlerin üçe ayrıldı: ~~esind~, yıldızlann karakterle • S"it bunlardan A lomnna dahıl nnı tespıt eden bir e.ere Uygurca 
'-) Rahmeti ve Tahsin Ömer da rastladıimı, yedinci asırda bü· 

lerin u,. .. 
~ tezler etrafında fikir yür6 • diline çemlmlt oJclaim, ha dil· 

- de -az da olsa- yeni bulunmut 
bir takım vesikaların, Türk dilini 
tetkik yolanda 90lt yardan, aoım. 
nacağmı anlatb. 

M. V1Mf1-..oa ve Ceneral Kondlll• 

unanistanda suikastla
Retit Rahmeti Bey, getirdiği 

örnekleri, tahtaya yazarak anlat· rı n 
tı. Türk dilinin Türk milleti ka· 
dar yaşlı bir teıekkül olduğunu 

arkası kesilmiyecek! 
söyledi ve dedi ki: 

(Arkası & met uyıfada) 

Bunu söy)iyen Venizelostur, Kondilis 
Diktatörlükten vazgeçmeli! diyor 

1 zmirden döndükten 
sonra Şarka gidecek 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Baıvekil ismet Pata Hazretleri 
cumartesi günü Gülcemal .apuna 
ile lzmire gidecekler ve 26 aiut
tosta lzmir beynelmilel panayırı. 
nın açılıt merasimini yapacaklar· 
dır. 

Baıvekil Pata ile birlikte llru· 
sat Vekili Celil, Gümrük ve in· 
hiaarlar Vekili Rana Beylerle ba· 
zı meb'ualar da lzmire aidec:ek
lerdir. lzmir panayırında eıya 

teıhir edecek bir kııun tüccar• 
bqün etJ&lariyle 1tirlikte !.mire 
ıideceklerdir. Bir kısım tüccar ve 
sanayici de Gülcemalle gidecek· 
tir. İzmir panayırında 189 firma 
yer almıtbr. Aldıfımm bir habere 
göre, Baıvekil Pata lzmirden 
döndükten sonra Trııbzona gide
cekler, sonra ıarkta bir seyahate 
çıkacaklardır. 

&ahlbl Celll Beyle defi· 
1 haber veren EmlneH. 

Kontenian 
Yeni kararname 
dün neşredildi 

Belgrat, 21 '(A.A.) - Avala a· 
jansmm Atinada meydana çıkan 
suikast teıkilitına dair aldıiı ma· 
l6mata göre binbatı Floros Pan • 
ıalos yüzbqı Konstaninopulusu 
davet ederek bir protokola İm· 

za koymasını teklif etmiıtir. Bu 
protokol ile bir takım zabitler 
timdiki hüktimet ve bilhassa Har· 
biye nazırı Ceneral Kondilis aley· 
hinde çalıımaiı taahhüt etmekte 
idiler. 

Eski bir kin qüzünden 

küp altın! 
Sı.ıtanahmette bir 
define arıyorlar 
"-8ir define hulyası ıu bir, iki 
L..~fında berkesin kulaima 
~ bulunmaktad .. : 
~ltanahmette bir define bu -
"-....-Qf, üç küp albn meydana 
~ hem de küplerin içindeki 
~d.an berbirinin aiırlıiı on ...... 
~~zdan aiıza yayılan bu me· 

·~İç yüzü tundan ibarettir: 
~-...ıanahmette, Alemdar cad • 
~ de, Zeynep sultan sokağında 
~~it büyükçe bir ev var· 
ltt • 11.ı ey, İzmir muhabere bölü· 
~ lııu.aandanJarmdan yüzbatı 
~ Le1e aittir. Celil bey asker 
~ •e lnarada bulunamaması 
~Jle wini Nuri Bey isminde 
~ • lronturatla kiralıyarak çı • 
\L;.~İt, Nuri bey de ailesiyle 
~hu eye yerletmiıtir. Fakat 
~ -- tlat ah kendilerine kifi 
' ~ ~in hunlar da qağı kat • 
~ oclayı Hacı Emine hanım 

e dul bir kadına kiraya 
!Arkuı 6 mcı •Jlfada), . _, 

Ankara, 22 (Huauai) - 934 
aeminin birinci Ye ikinci teırin ve 
birinci kinun aylanyle 935 sene -
sinin ilk üç aylanndan ibaret al -
tı aylık devreye ait ithal rejimini 
ıösteren kararname ile bu karar· 
nameye bailı listeler dünkü retmi 
gazete ile neıredildi. 

Kırk gün sonra mer'iyet mev· 
kiine ıirecek olan bu kararname 
yeni Ye mühim esaslan tqımakta· 
dır. Yeni ve eski hükümleri muh· 
tevi bulunan kararname 40 mad -
deliktir. Yeni hükümler ıunlar • 
dır: 

1 - Kararnameye bir "Ki,, lis· 
tesi bailrdır. Bu listede yazılı ta· 
rife pozisyonlarına dahil etYa 
Türkiye ile mal Teya döTiz esaslı 

Yüzbqı Ko~atantinopulos 
(Devamı 8 inci aayıfada) 

Mavi gömlekliler 
taşa tutuldular! 

lrlindada yeniden kan
ııklıklar çıkmıya başladı 

Londra, (Hususi) - lrlanda· 
da renkli gömlek hareketi yeni· 
den bat ıöstermif, büyük sokak 
kaypJan olmUflW'. 

Klerinı anlqması yapmıf mem • "Dahlin,, febrinde mavi göm· 
leketlerle iktisadi müvazene vazi- lekliler, halk tarafından taflan • 
yeti lehimizde olup Türkiye itha· mıılardır. 
litma kartı hususi bir tahdit koy- Mavi gömlekliler, ilk senei dev 
mamıt bulunan memleketlerden riye konırelerini akte gidiyorlar
ıetirildiği takdirde kontenjan dı- dı. Tatlanma baflayınca, tram -
tında ithal olunacaktır. lktnadi Taylara atlamıılardır. Konare a • 
muTazene vaziyeti lehimizde mem çıldıiı zaman, iki dakika kadar, 
leketleri lktısat vekaleti tayin e· ıeçen haftaki isyanda öldürülen 
decektir. r mavi gömlekli Linç isimli bi. için 

2 - lktısat vekaletine 40 gün ı •ükUt edilmiftir. 
.(Arkam G mcı •Jlfada) • .(~ es mcı~). 

cinaqet ' 
Çıraklığında ken -
disini dövdüğü için 
eski ustasını vurdu 

Dün ıece sa· 
at yedide Çen· 
berlitq civarın • 
da TaTIJkpaza· 
rmda eaki bir 
kin yüzünden 
bir cinayet ol· 
muı ve bir ıenç 
öldiirübnüftiir: 

Tavukpazarm. 
da Huaroz E • 
fendi isminde MaktUI Klmll 
bir marangoz Y&rdD'. Dün akf&lll 
Hazaroz Efendiye Kimil isminde 
biri gelerek elinde bulunan iki 
kanapeyi diickinmd4 yapmasına 
müsaade etmesini istemif, Haza· 
roz Efendi de buna razı olunca 
K'1nil, itine bqlamıfbr. Dükki
nm içinde çalıf&Dlardan Süley
man isminde biri daha vardır ki 
bu da burada kalfalık yapmakta· 
dır. 

SüleJIDAD, kalfa olmazdan eT· 

Katll SUleyman ve hadlaenln 
cereyan ettlll dUkkAnın 

aahlbl Hazaroz Ef. 
Tel Kimilin çıralı imiı ve çıra• 
lıiı zamanında Kimil, Süleymam 
çok döver ve Süleyman da bu yüz
den Kamile kin beslermiı .• Süley• 
man, eski ustası Kamili dükkin
da görünce (çık dıprı ulan, aenıin 
burada itin yok) dem it ve Kimil 
de (ustandan izin aldım. Sen ne 
karııryorsun) diye cevap Yermif. 
Bunun üzerine Süleyman derhal 
bıçağını çekmit ve ( çıkmıyaca.IC 
mısm) diyerek Kimilin üzerine 
atılmııtır. , 

Kamil bıça•ı ıörünce l<açmali 
istem.it ise de Süleyman, Kimilin 
ensesine bıçaiı yerlettirmittir. 1 

Süleyman vak'adan sonra kaç· 
m11tır. Kimil de hemen bir otomo 
bille hastaneye götürülürken yol· 
da ölmüttür. Katil bu aahali ya • 
kalaND•fbr. 
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ere 
Almanyaya bir 
nota gönderdi 
Londrn, 21 (A.A.) - Daily 

Her ld gazetesinin doiruluğunu 
teınin ederek verdiği bir habere 
göre ln~iliz hükumeti, tediyat 
hakkınd son yapılan Alman • 
İngiliz itil fınd n muknddem in • 
gilizlerin Alm nlnrdan olan bir 
milyon lngiliz liralık matlupları· 
mn teaviy ıi hususunda Alman 
hükumetine çok sarih tebliğatta 

bulunmuıtur. 

a ya ve vus urya Başv 
leri Floransada görüşt ·· ıer 

• 
1 -

Bu not d hiç bir tehdit yok· 
tur. F k t umumiyetle çok ketum 
davranan resmi mehnfilde bile 
bu nota hakkında "çok iİddetli'' 
bir hareket" tabiri kullanılmak

taclır. __ _._ -o----
v· yanada iki 
tedhişçi ası dı 

J 

''Bu mülikat Avusturya 
leh.nde bir n ·· t . ' ayış ır .,, 
ltalya, Alman entrikalariyle tehlikeye 

düşen sulbü korumakta imiş 
Floranae, 22 (A.A) -

Ajansından: 

Havas) iktiıadi maksatlarına ıadık bu • 
lunduğunu tekrar etmiş, M. Mus • 

Avusturya başvekili M. Schu
schnigg dün sabah saat 10,30 da 
buraya muvaaalet bınit ve bay· 
raklarla don nmıt olan iıtasyon· 
da M. Muıolini ile ltaly n ve A • 
vusturyalı t hıiy tler tar fından 
selamlanmı tır. 

solini ile yapacağı mülakatın bek
Jenilmiyen hiç bir şeyi tazammun 
eylemiyecoğini ve cıaıen taz m • 
mun etmemesi lazım geldiğini 
ıöylemi9 ve Avusturya tefriki me· 
ıatıinin muılih ne mahiyeti üze • 
rinde ısrar eylemiıtir. 

Viyana, 21 (A.A.) - Mevad
dı infilakiye gizlediklerinden do· 

layı idama mahkum edilen iki 
tethltçi dUn ak~am asılm19lardır. 

Şimdiye kadar tethi9 harektlerin· 
de bulund\Jklarından dolayı aıı • 

lki Başveki.l lal ıyonda ayni o· 
tomobile binmi§lerdir. Mül&kabn 
hayret verecek mahiyette hiç bir 

hın milU oıyaliıtlerin adedi on netice vermeme i icap etmekle 
üçü bulmuıtur. · beraber, Avuıtury iıtikl6li lehin· 

Bu mülakat hakkında mütalea 
yürüten ayni gazete diyor ki: 

"Avuıturyanın iıtikl!lini mü· 
daf an etmekle it lya, Fran.a ve 
İngiltere ile birlikte Avuıturya 
devletinin kafili vazifesini ifa ey
lemi ve bu Alman entrikaları ile 
tehlikeye düten Avrupa aulhünü 
korumuı ve korumaktadır. 

-----o-

Kayseriye kar 
yağdı 

• ame e yenı en 
reve hazırJ nıyor 

V §İngton, 21 (A.A.) - On 
bin amelenin grev halinde bulun
du~u Pittsburg Alüminyom kum
panya11 nezdinde tavassutta bu -
lurunağa Mesai nazırı taraf mdan 
memaur edilen M. Fred Keighthy 
dün kumpanya mümessilleriyle 
görü~mek Uzerc Pittsburg'a git
miştir. 

Kumpanya, sendikaları tanı -
mamakta ısrar edecek olursa bü • 
tün demir sanayii patronlarının 
çelik nizamnamesini feah&tmeğe 

ve kendi mürakabclerindc bulu· 
nan sendikaları tanıtmağa hazır • 
)anmaktadırlar. 

Diğer taraf lan 800.000 men • 
sucat melesine şaınil umumi gre
vin önüne geçilmek üzere hüku
metin tavauutta bulunması muh
temeldir. 

o 

de bir nümayi9 kıymetini ve Al· 
manyanın ihtiyatsızlık etmeden 
inkar edemiyece~i bir ıiyaıt ma· 
nayı haiz ol caldır.Almanya, ıulh 
arzusu h kkınd meıkGk olmıyan 

K y eri, 21 (A.A) - Havalar delilJer göıtenneiie yani Franıa 
birdenbire soğumu§ herkes parde- ' ve lngiltere tarafınd n Cenevreye 
sü ve paltosunu giymiştir. Geçen dönmeğe ve miınka iltihaka ve 1-
giln yağan şiddetJi yağmurlardan talya tarafından da, Roma proto
ıonra E'l'Ci}'a,, eteklerine kadar kolu os 11 dahilinde, müstakil A-

-------0.---------
Elektrik saatlerin- Buğday konferansı 

karla bürünnniıtür. Erciyaşa A- vuıturyanın iktisadi kalkınma11 • 
ğustosun ortasında kar yağması na matuf gayretlere iştirake davet 
ve havalann ani olarak kışlaması edilmiıtir. 
Kayseride ilk def görUlen bir ha- Floranse, 22 (A.A) - Musoli
disedir. Halk karın yağmasını ni - Schuschnigg mülakatı Mari-
hayretle knrşıla.mıştır. nisou kötkünde cereyan etmittir. 

--o-- M. Schuschnigg kendisine tahsis 
Cezayirde feyezandan 1 O edilen Antinori köşkünde bir müd 

ki i boğuldu , det tevakkuftan sonra saat 12,15 
te oraya muvasalat etmittir. Gö
rÜ§me kötkün kütüphane odasın • 
da cereyan etmİ§ ve müteakıben 
16 ki§ilik bir ziyafet verilmi9tir. 

Cezair, 21 (A.A.) - Bardak· 
tan botanırcasına yağan yağmur· 
lar yUzUnden Sladiaıısada ehem • 
miyetli f eyezıınlar ol mu§ ve bura· 
11 y rı y ry harap olmu§tur. 

On kiti ölmüştür. 100 evi ıu 
ba&mt§tır. Ölen hayvanat vardır. 
Z rar bir milyon frank tahmin e· 
diliyor. 

-""-0-

Zonguldakta çalışacak 
bir Alman mütehassısı 

Viyana, 21 (A.A.) - Ba9ve· 
kil M. Schuschhnigg, İtalya hüku
met reisi M. Musaolini ile görü! • 
mek üzere dün aktam Florense'· 
ya gitmittir. 

Avusturya başvekili M. Schu
achnigg, İtalyaya hareketinden 
evvel "Giornale d'ltalia'' gazete • 
sinin Viyana muhabirine beya -
natt bulunarak Avuıturya hüku
metinin Dollfuıun siyasetine ve 

den alınacak ücret çahşmasınıbitiriyor 
Ankara, 21 (Husust) - Elek· 

trik saatlerinden alınacak ücret 
hakkında Nafıa Vekaleti kara • 
rını venni§ ve bunu 9irkete bildir
mittir. Bu tebliğe n zaran her 
elektrik saati için, kullanıcıdan 

ayda on iki buçuk kuruş alınacak 
bu suretle bir saat on beş senede 
kulJamcının mnlr olacaktır. 

Saat bedellerinin yüzde beıi 
şirketin bakım, umumi masrafla· 
rı amortismanına mukabil olmak 
üzere ınütteri on be§ senede 9ir • 
kete yirmi sekiz küsur lira vere· 
cektir. 

Şimdiye kadar saat sahiple • 
rince firkete ödenen ayda 25 ku· 
ru§un yekunu tetkik edilecek, mu
ayyen niıheti bulmuş olanlar pa • 
ra vermeden ıaate sahip olacak· 
tır. Verdikleri para muayyen niı
beti bulmamış olan saat sahipleri 
daha yedi buçuk sene ayda 12.5 
lcuru~ üzerinden ücret verecekler
dir. 

Londra, 21 (A.A.) - Bueda)' 
konferanaı Komiteıi, inracat kon • 

tenjanlarını teshite muvaffak ol • 
madan bugün veya yarın me· 
saiıini bitirecektir. 

Öğleden sonra Amerika sefa • 
retinde toplanan tali komisyon, 
zannedildiğine iÖre, buğday kr•• 
feransınm nihayet bulduğunu ifa
de edecek olan bir rapor hazırlı • 
yacaktır. 

Tali komisyonun, bı•ğday is -
tihsal eden clevletlerin, konten
janları milzakere için daha ıonra 
meıela, gelecek sem~nin bunday 
mahsulü daha vazih bir ~elcilde 
tahmin edileceği vakit toplanmn
larını teklif edeceği zannedilmek
tedir. 

Vekalet h vagazt ve ıu &aat· 
Jeri için henüz bir karar verme · 
miştir. Mesele tetkik edilmekte -
dir. Yakında bu hususta da ka· 
rar verilecektir. 

Berlin, 21 (A.A) - Gazetele· 
rin yazdiğına göre, Majourque a
dasında ve Yugoslavyada bir çok 
yeni ıebirlerin planlarını yapmış 

olan Alman mimarlarından Hof • 
mann Saueme Zonguldak maden• 
)erinde çnlıtmak üzere Türkiyeye 

Sabah gazeteleri ne diqorlar? 
davet olunmuşlardır. ı•----··--------------m:ııa.-••----------.... -... cm:11ı:m:o:ı--~ 

V AKIT - Mehmet Asnn Bey 
•• t k t Jd "Üziicillük ve Yonıculuk Siyase
UÇ gaze e apa 1 11 ti!,, başlrklı makalesinde Sovyet 

Ankara, 21 (A.A) - Yazıla- Rusya • Japonya arasındaki me
rıyle iktisadi vaziyetimizi te§viş selelerden bahsediyor. Asım Bey 

ettikleri ve mali müesseselerimize Uzak Şark vaziyeti hakkında gc
kar9ı şantaj yaptıkları tebeyyün len son haberleri bu havalide Ja
eden Ticaret gazetesi ile 'Türkiye ponlarm Sovyet Rusyaya karşı ta
Sanayi ve Ticaret gazetesi ve lk- kip ettikleri üzücülük ve yorucu
ti adt Türkiye gazetesi matbuat hık siyasetinin yeni bir delili sa.
kanununun SO inci maddesi muci- yıyor ve Sovyet matbuatı ile Ja
bince icra Vekilleri Heyeti kara- pon matbuatı arasındaki karşılık
rıyle kapatılmışlardır. Bu kabil lı ithamları Ye münakaşaları 

diğ'er ilGn ve abone avcılarıyle şan mevzuu bahsederek "Acaba Uzak 
tajcılnr hakkında da takibata şid- Şarkta ha1rikaten bir harp tehli
detle devam olunmaktadır. kesi mi var?,, diye şüpheye düş-

memenin imkansız olduğunu ya
zıyor. 

COMHURlYET - Yunus NaM 
di Bey "Anadolu yaylası ucuz e
lektrikle cennet olabilir,, başlığım 
taşıyan makalesinde Anadoluda 
bilhassa su meselesinin büyük e

hemmiyeti olduğunu, halbuki bir
çok yerlerde toprak altında su bu
lunduğunu söyliyerek yapılacak 
işin ucuz elektrik temin etmek ve 

elektrik kuvvetiyle yer altındaki 

suları meyrlana ç1kaıınnk olduğu
nu yazıyor. 

MiLLiYET - Ahmet Şükrü 

Bey "Şark Lokarnosu,, meselesin
de Almanyanın vaziyetini tahlil 
ederek "Eğer Almanya mutlaka 
bu kombinezonun dışında kalrr
sa şark Lokarnosu eski tertip si
yast ve askerl bir ittifak mahiye
ti alacaktır.,, Ahmet Şükıii Beyr. 
göre bütün mesele Almanyanm 
iştirak edip etınemesinderlir. 

ZAMAN - Almanya reyıa

mmdıan bahseden Ebüzziyazade 
Velit Bey alınan neticenin M. Hit
lcr için azim bir ekseriyet oldu
ğunu kaydetmekle beraber, Al
ınanyada kimsenin "Hayır,, reyı 

veı·emiyeceğini yazıyoı·. 

22 A§ustos __!__.-~ 

iqefle 
-----Güreşçilerimiz de 

mağlup oldular 
ka• 

Kiycf 21 (A.A) ....... Sporcu 
ı • J11U • 

fil miz r f k t eden huıuıı ı 
hablrlmb:d nı 

0 o·nant (Hlrcg mUaabakalarını 1 I r 
ıl dmda yl\ptık. Neticclerl ıun l 
dır: • le 

66 kil od Kcn n gayı heıab1Y ,r' 
Abb ı Urc§lerc l tir k etın• 11 

62 kilod Ah.met tu la, 
66 kilod Saim sayı heıabil;iıe 
79 kilod Adnan ı yı heıa 

yenildi. 
87 kilod Muıtafa tutla. 

ueh• 
Ağır ıiklette de Çoban ın 

met sayı hesabile kazandılar. 
-Oı----

Yalvaç fabrikası 
niçin işlemiyor 
Ank ra, 21 (Hususi) - ht•ıt

bul gazetelerinden biri, Y al\'ıı.Ç 
d . f b ·ı . l d.... . b\J erı a rı taeının ış eme ıgını, 

yüzden makinelerin harap obnll • 
ğa yüz tuttuğunu yazıyor, bir uı: 
raftan yeni fnbrikalnr açılırkel1· 
diğer taraftan eskilerinin böyle 
mahvll mahkum bir halde bırakıl• 
dığmdan şikayet ediyordu. 

Sümer Bank umum müdür 111\1' 

avini bu hususta şunları söyle· 

mektedir: • 
"- Mülga Sanayi ve Maaılil1 

Be.nka&ımn iştirakiyle kuruJnıuŞ. 
olnn Yalvaç ticaret ve saon )·ı 

Türk anonim §irketi deri fobrikll" 
sı muattal bırakılmış değildir. f ,. 
sılalarla işletilmi~tir. Ancak y,I· 
vaca nazaran iptidai madde ''~ 
fiat noktalntından daha iyi ve.ıı-

c 1 tırnbut tl1J~T;1..,,.. 
• ' ""'. \$;" rı ıle rakabet edemıyecegı, bo • 

letmeler ncticeıinde görülmüş "'e 
bununln beraber fevkalade nh • 
vnlde böyle bir fobrikanın faydıı.: 
sı olacağı dUtilntilerek makinelefl 
başka yere nnklolunrnar.nış. b0 " 

zulmam ın itina edilmiştir ... 
150 bin lira ıerma.yeli şirketil1 

yüz bin lir~lık hisııeıi Sümer Bıı.11 ' 
ka, mütebakisi h Jk ait bu)uf1' 
maktndır. 1-IissednrJar, sur11ef 
B·tnkın fobrikıyı Beykoz fahri • 
kasına baP,lr olarak idare ettirfl'I~· 
si yüzünden zarar gördükleriJ1~i 
Beykoz fobrika müdürünün k&.~ 

1 tı' olare.k fabrikayı muattal hıra' 
ğmı iddia etmclı:te ve bankadn" 
yeni işletme için sermnye iste .' 

~· mektedir. Banka, y&pılan tect 
bede görülen zarard .. n doln vı s~f' 

cıl' 
maye vermek taraftarı olrn1' 
ğmdan, fabrikanın ta3fiyeyc u~,: 
rntılmnsı muhtemeldir. H llr )1• 

selcrin:n hi.ikfımetçe sııtm alıtıll' 
cağı söylenmektedir. 

-">-

Galat asat avh iz cif el' 
2eliyor C. 

lstanbul, 21 (A.A) - 1". ı .. 
11

• 

l. lstanbul mmtakası riyatetı 
den: et· 

Avrupa seyahatinden avdet to• 
mekte olan izcilerimiz 23 Ağ0;,_tı.ı 
Perşembe günü saat G da G~Jcbf'l 
rıhtımına çıkacaklardır, htı }t'fl 
merasiminde idmancı arkadııt 

d . . ki . . }uJ1ııt· 
mızın a J§brn erı rıca o 

• * • .. ... 
l"bıl" İstanbul Galalaı;aray l{ 0 

den: ~· 
Galatasaray izcileri bu perı:elı 

'le , 
be t."lbah Providece vapuru 1 bi.itLiıt 
rimize gelecekleri cihetle rıh' 
Galata araylı arkadMlarırı 0fıı• 

•eş 

tı:nda hazır bulunmaları rı 

nur. 
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1le1ıim q..ö.ıiişiim: 
~~- --
·~anbul, esnaf ve 
ışçi ,ebri oldu. 

I On, on beı sene evvelki itikat
far ;raıına girmİ§tİ: "İstanbul, tu· 
f ey ıler tehridir.. Anadolu çalı
}~... İstanbul sümürür çeker, 
er ... ,, 
~ilhakika, o zaman öyleydi. 
d liye nezaretlerinin rakamları 
t t hunu aösteriyor. lstanbuldan 
h~~l&nan vergi, lıtanbul devlet 
Utçeıinden dökülen paraya kı-
~~la Pek azdı. Şimdi ise aksine· 
ır ... 

•. Şehrinıizin mahiyet değiıtirdi
llttt! bundan ala delil mi aranı· 
lltz' ... 

E:.aıen, rakamlar üzerinde il-
lbi t h ·1 d 'h . a arrı er yapmıya a ı tıyaç 

~le .. Tramvaylar giderken ıo· 
l kle.ra, ıa'hil boylarından vapur
a geçerken fabrikalara bakınız, 
fehriıniz hakkında bir fikir edin· 
!bek . . k" f. d' ıçın a ı ır. 

bt Eıkiden, altm gözlüklü, gümüş 
•tonlu, ağır aksak ve azametli 

~Yler, ıehrimizin nüfusunda ba
liı bir ekseriyeti te§kil ederdi. 
Şİ!lldi ise, hemıerilerimizin yüzde 
dokıan beti esnaf, amele, haydi 
~di küçük memur kılıklı inıan-

d1t. Kötklerin, yalıların yerini 
~alathaneler almııtır. 

Kııacuı, Jıtanbul, artık, tu· 
1'lli ıehri olmaktan çıkmış, es
llaf, itçi tehri haline aelmiıtir. 
8iı, bu ciheti gayet bariz olarak 
farkettiğimiz için, bu müstahsil 
"e ınemlekete f aydah vatandaıla
l'ııııızm ihtiyaçlarına matbuat mik 
,.._ında makes olarak, her türlü 

İlılritafl~nna yardım etmek isti· 
loruz. 
~altıma hayahnda raslamlan 

"'Uıkülih, sıhhati b-Ozacak cihet
leri, devletten, belediyeden bek
lenilen yardımları, bütün tafsila
ti)'le günü gününe ve karilerimi
-ı~ arzuıuna kendi noktai nazarı-
1"tıı da ilave ederek ve alakadar
ltrırı dikkatlerini celbe çalııarak 
~ağı: muvafık 'bulduk. Matbu
'lırı, aayıfalanru, sinemaya, spo· 
t\, ınodaya huretmesi kafi de· 
lildir. Gazetemiz, uzun zame.n
drt, okuyucularına öğretici sayı
f~lar açtıiı, dersler verdiği gibi, 
ılllıdiden sonra, esnaf ve işçinin 
'ltyatiyle daha faıla uğratmayı 

i))'ensip edinmi,tir. 

Fabrikalarda, dükkanlarda, 
~lleselerde çahıanlar ! 

lı hayatımızda ne gibi f ika yet 
"e l ·ı · · b. emennı erınız vana ıze ynzı-

lllı. Sütunlarımız, size açık ola
ttlctır. Bu auretle müstahsil şehri
~in ve dijer tehirlerimizin ça· 
1tlca.n hemşerilerine faydalı ol-
~la ve memlekete hizmet et· 
:elcle kendimizi bahtiyar sayaca· 

a ... 

v----- •ıaa ~.!~:~!il nı• 
aıife saatlerinde bulun-

ınıyan memurlar 
~Belediye m;murlarının vazife 
~· lllda zamanında ispatı vücut 
he ıp etınedikleri ahkkmda vali ve 
f lediye reisi Muhittin bey tara
d•.nde.n yapılan teftişler devam e
~ 'Yor. Bu teftitler neticesinde ba
l~d~etrıurlara ve bu meyanda be
ı:.ı ıye fen itleri müdirliği tercü
(l -Ilı Tevfik beyle memurlardan 

-lip h . ı k . ·ı . t' eye ııten e çe tırı mış ır. 

~ lıJc teftiı neticesinde vazifeleri 
~tnda. bulunmıyanlarm bir yev
"1 teleı; kesilmekte ve ikinci defa 
9'ih vaziyette g8rülenleı-in işlerine 

ayet Verilmektedir. 

iş Bankası 26 Ağustosta büyük 
bir sergi açıyor 

924 senesinde 
varken 

bankada tasarruf hesabında 12544 lira 
milyonu bulmuştur şimdi on dört 

it Bankasının onuncu yıldönü
mü münasebetiyle 26 ğuıtosta 

Galatasaray lisesinde açılacak 

sergi faaliyetle hazırlanmaktadır. 
Bnkanm on sene zarfında yaptığı 
iıler bu ıergide · gösterilecektir. 
Türk sermayesiyle teıekkül eden 
bankanın ilk sermayesi bir milyon 
lira idi. Banka 26 ağustos 924 te 
kurulmuıtu. Sermaye 926 da iki 
milyona, 927 de dört milyona, 
929 senesinde de beı milyon lira-

ya çıkarılmı1tır. Bankanın ihtiyat 
akçesi bankanın sermayesi nispe
tinde arttmlmııtır. Bugünkü ihti
yat akçesi 2.690.000 liradır. Hal
buki Cümhuriyetten ev1 :?l Türki
yede mevcut sermayesi 23 mil
yon liraya balil olan 11 ecnebi 
bankanın ihtiyaç akçelerinin ye • 
kunu ancak 276677 lira idi. 

Bankanın iktisadi hayatımızda 
oynadıiı mühim rollerden biri 
tasarruf ve kumbara mevduatı • 

____ _.., ......... _._.. ....... """""""" ___ ,. dır. Tasarruf hesabına yatırılan 

Rıhtım Şirl<etİ paralar milyonlara balil olmakta· 

müdürü lzmirde dır. 
Banka 26 ağustos 924 ıenesin· 

de teesaüs edince o senenin niha
J'yetine kadar olan dört ay zarfın
da tasarruf henıbına 12541 lira 

Adliye Vekili Saraçoilu Şük
rü beyle rıhtım şirketi müdiri ara
sında tirketin hükUmetçe satma • 
lmması hakkında ıehrimizde mü • 
zakereler cereyan etmekteydi. E-• 
sas hakkında bir anlaşma olmu' 
ve rıhtım ıirketi müdiri müzake • 
relerin neticesini Parise bildirmİt· 
tir. 

Pariste bulunan tirket merke • 
i'inden mübayaa mukavelename • 
ainin imzaaı hakkında mü.ait bir 
revap geldiği için tirket müdiri 
M. Konuıyer dün Saraçoğlu Şük
rü Beyi çiftliğinde ziyaret ederek 
hazırlan v lenin imza • 
lanması için Ege vapuru ile lzmi
rt. hareket etmiftir. 

Mukavele imzalandıktan aonra 
depo ve müessesat şirket tarafın
dı:\n hükumete devrolunacaktır. 

o -

Bir Eroin şebekesi 
Beyoğlunda yeni bir eroin fe • 

bekesi meydana çıkarılmııtır. Bu 
şebeke çocuklardan mürekkeptir. 
Gümrük ihtisas mahkemesine ve -
rilmitlerdir. Dün bu ıebekenin 
duruşma11 ba§lamı§, çocukları bu 
~şe sevketmekle maznun Arnavut 
Ali de suçlu yerine getirilmi!tir. 
Belkis isminde genç bir kızla Hu
lusi, Süleyman, Adnan, Jbrahim, 
Mustafa isminde bet çocuktan i
bnret olan maznunlar eroini nere
den aldıklarım kat'i olarak söy
lememişlerdir. Mahkeme bazı ta· 
bitlerin dinlenmesi için ba!ka gii· 
ne kalmıştır. 

--o-

Üç ay hapis 
Ağırceza mahkemesinde yan -

kesicilik suçu ile bir müddetten
beri duru,ması yapılan Aptullah 
üç ay hapse mahkum edilmi,tir. 

Galatasaraylılar geliyor 
Fransada uzun bir seyahat ya

pan Galatasaray izcileri yarın 
sabah saat altıda deniz yoluyla 
şehrimize geleceklerdir. 

-o--

Gümüş paralar 
Dün darphanede gümüı para

lar müsabakasını neticelendire • 
cek olan jüri heyeti toplanarak 
gelen modellere ait tetkikata bat· 
lr-·ştır. 

20 ressamın iştirak ettiği hı: 

nü abali:anm neticesi bir haftaya 
kadar belli olacaktır. 

yatırılmıtbr. Sonra bu miktar se -
neden ıeneye artnııı, 925 te 132 
bin 290, 926 da 259.500, 927 de 1 
milyon.325 bin 1928 de 
1 milyon 703.998, 929 da 2 mil· 
yon 589.803, 930 da 3,913,655, 
931 de 5,422.826, 932 de 7 mli • 

Parma§ı koptu 

F eriköyünde oturan marangoz 
çıraiı 14 yatındaki Bahaettin diln 
akıam üzeri marangoz makinesi
le oynarken parmağını kaptırmış 

ve parmaıı kopmuttur. Bahaettin 
Beyollu hastanesine kaldırılmıt· 
tır. 

Otomobll ~arptı 
Şoför Aptullahın idaresindeki 

otomobil 6 yatlarındaki Seli.miye 
çarparak yaralamıttır. Şoför ya -
kalanmıtbr. 

Tramvaydan dUttU 
Kaıımpatada oturan Leon is· 

mindeki çocuk Tünel civannda 
tramvaydan atlarken yere dütmÜ§ 
ve ayağından yaralanarak hasla • 
neye kaldırılmıthr. 

YUzUk Cjaldı 

Beyoğlunda, Hamalbaıında o
turan Madam F otikanın hir elmas 
yüzüğünü çalan Tanat yakalan -
mı§tır. 

Almanyanı n ceneral 
konsolosu 

İstanbul jeneral konıoloıluiu
na Almanyamn Meme) jeneral 
konsolosu M. Dr. Toepki tayin o
lunmuttur. 

-<>-

Hafta tadiline riayet 
etmiyenler 

Son teftiıler neticeıinde haf
ta tatili yapmıyan bir takım ea • 
naf bulunmuf, bunlar hakkında 
zabıt tutularak adliyeye verilmit· 
Jerclir. 

-.0---

Ankaraya gidenler 
Deniz Ticaret Müdiri Müfit 

Necdet beyle deniz yolları itlet • 
mesi müdiri Sadettin bey Anka • 
raya gilmi§tir. 

yon 452.719 liraya çıkmış, 933 te 
ise bu miktar 13.881085 lira gibi 
mühim bir yekuna varmıştır. 

Bu da gösteriyor ki tasarruf 
fikri halkta kökleşmeğe baılamış· 
tır. 

Bunda da Jı Bankasının büyük 
teıiri olmu,, banka lıalka emniyet 
ve itimat aşılamıştır. Sergi hazır
lıkları üç güne kadar bitirilecek
tir. Sergiyi lktısat Vekili Celal 
Beyin açması muhtemeldir. 

1trnınnrm.wınammıııtttı111111ımınwunmmmuı1111Uf1111tt mmmnnnnııuım,..... 

telefon paraları 
bankaya yatırıldı 

Tele fon ıirketi tarafından 
halktan fazla olarak alı~an 220 
bin lira tir ket taraf mdan belediye 
nam ve hesabına banka:ya yatml-
mı§ıtr. a 

Abonelere verilen iade talebi 
müddeti hakkında vekaletten be
lediyeye henüz bir cevap gelme • 
diğinden bu para halen bankada 
durmaktadır. 

Nafıa Vekaletinden bu hususta 
yakında bir cevap gelecek ve i . -
de talebinde bulunan kimse bu • . 
lunmadığmdan bütün para bele • 
diye tarafından bankadan alına • 
caktır. 

--o--

Rana beyin tetkikleri 
Gümrük ve inhisarlar vekili 

Rana bey dün gümrük ve inhisar 

idarelerinde me§iul olmuştur. Ve 
kil bey yeni ıslahat programı mu· 

cibince baıhyan faaliyet tarzına 

göre nasıl bir randıman temin o
lunacaiı ve varidatta hasıl olacak 
fark noktalarından tetkikatta bu • 

lunmaktadır. Bir taraftan da 
gümrüklere ait pürüzlü meseleler
le uğratmaktadır. 

----o-

Seyyahlar geldi 
Dün Jimanımıaz ltalyan bandı· 

rah Oseana vapuru ile 580 ıey

yah gelmittir. Bunlar İtalyan, Al
man, Fransız ve İngilizlerden 

mürekkeptir. 

Seyyahlar dün müzeleri ve 
Topkapı aarayını ziyal'et etmiıler· 

clir. Bugün de ltalyadan Leonar· 

do de Vinci vapuru ile 500 seyya
hın gelmesi beklenilmektedir. 

-0--

iskan suiistimali 
Dün İstanbul ağıcreza mahke

mesinde eski iskan suiistimali da-

vaıına devam olunmuıtur. Maz· 
nunlarm evvelce bir mahkumiyet-

leri bulunup bulunmadığı hakkın
da alakadar yerlerden sorulan 

suallere henüz bir cevap gelmedi
ğinden mahkeme ba,ka güne kal
mııtır. 

Erıani bakırı istikrazı üçüncü 
ve son tertip 30 ağustosta satılığa 
çıkarılıyor. 

SİYASET· . . . 

Kadınlar eve .. (' 
Dilnyanın bir çok memleketlerinde, 

kadınları, eve kovmak prenıİpİ moda 
halini almıya batladı. 

On dokuzuncu aınn · huıuıi Taif ı, 
kadınları evden ifkararak, içtimai ha· 
yat itine atmakb. Bu cereyan, harpten 
evvel hatta mütarekeden sonra da bir 
müddet devam etti .. 

Hemen hemen, bütün dilnyadaki zi. 
ratt, maadin, aanayi, mübadele, serbest 
meslek ve yüksek kültür mile11eıeler'n· 
de, erkekle yanyana kadının da mevki 
aldığını gördük. 

Bunu, beıeriyetin ilerlemeıine bir 
burhan addetmiıtik. Fakat timdi, bir· 
denbire, Hitler Almanyaıından Faıiat 
ltalyaya ve diğer Avrupa memleketle
rinden Amerikaya kadar, her yerde bir 
akıülamelin bat göıterditini göriiyo
ruz: 

- Kadınlar, eve ... 
Buna ıaımamak luıbil deiildir ... Ka

dınlara hürriyet vermek beıeriyetin ile
ri gitmesi o\duğuna nazaran, kadınları 
eve kovmakla, inıanhk geriliyor mu? 

Fakat, ıunu unutmamak lazımdır: 
On dokuzuncu aaır denen coıkun aana
yi asn, kadına o mevkii "vermekle,, 
Havva kızlarına pek tc iltifat etmiı de· 
ğildir. lktiıat ilminin "it ücreti,, na
zariyelerine göre, bit' ameleye verilen 
ücret - cemiyet mikyaımda - ıörle 
hesaplanmak gerektirı Kendinin ve aİ• 
lesinin maiıetini temin edecek kadar bir 
yekun ... 

On dokuzuncu asrın sermayedarlık 
nhaım, ıevki tabiisiyle, ıöyle düşün

müıtür: "Eğer kadım da çalııtınrıam, 
ayni parayı, hem kocanın, hem kadının 
mesaisine karıılık vermit olacağım ... ,, 
Filhakika, bir iıçi ailesi, geçinebilmek 
için kan kocalı çahımağa mahkum de· 
ğiller miydi? ••. lıte, hakikatte, kadının 
içtimai hayata kanımaıının manası bu 

demekti ... 
Şimdi ise, buhran var: Amerikad3-

ki iııizlerin miktan on milyonu tekrar 
buldu. Dünya yüzündeki umum itsiz
lerin miktarı efsanevi rakamlarla ifade 
edilebiliyor. lıte böyle bir devirde, söz
de buhrana çare olmak üzereı 

- Kadınlar, evlerine aitıin... • di· 
yorlar • Kadının mevkii, aile ortasında• 
dır ... lı bölümüne, k3dın, oradan iıtirak 
edecektir. 

Bu sözler, birdenbire, makul ıibi 
görünüyor!. Fakat, mademki bu aktil• 
l&melin aaıl müıebbib~ "iı ücreti., ni 
tediye edip edememek bahsinden doiu· 
yor; kadını eve kovup kocuını iı ba· 
ıında alıkoyunca, bir ıahsın aayine karı• 
lık verilen ücretin bir aileyi geçinc?tre· 
cek kadar yüksek olmaıı iktiza eder. 
Hitler Almanyaıı, Faıiıt ltalya •e diier 
iktiaaden aıkıım•t memleketler, bunu 
yapabilecckleı· midir? ... 

Aksi takdirde, kadını eve kovmakla 
itıizliiin önüne geçmek tedbiri, buh· 
ranta mücadele tedbirlerinin diğeı leri 
gibi, laftan ibaret kalacaktır. 

HUseyln Faruk 
•runıımıııHlıtt .. utldUIUatUMIBiimUllltllttKMlfl.,..., n tı lb 111•11tttt~ ...... 

Makbuzlar üzerinde 
tahrifat 

Gümrükten bazı makbuzlar üez 
rinde tahrifat yaptıkları iddiasiy• 
le dün a~ırceza mahkemesine on 
beş ki,i verilmiftİr. Bunlar Ali 
Haydar, Nurullah, Mehmet, Meh· 
met Cemil, Naim, İsrail, Nasuhi, 
Aptullah Zühtü, Dikran, Kemal, 
Ni!an, Necati, Salih efendilerdir. 

Dün bazı memurların 

gelmemesi yüzünden dava başka 
bir güne kalmış, yalnız maznun • 
ların isim ve hüviyetleri teıbit o· 
lunmakla iktifa olunmuttur. IJ• • 

-0- -

Evkafın davası 
Evkaf idareıi tarafından muh· 

ttJit Türk· Yunan mahkemesin • 
de yeni bir dava daha açılmıştır. 
Tisalyadaki Pertevniyal vakfına 
ait bazı çiftliklerin i11alinden 
dolayı 150.000 lira tazminat isten 
mektedir. Mahkeme tatil müdde • 
tini bitirdikten sonra bu davaya 
be kacaktır. 



Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 42 

Necmiseher, Cafer ağanın oda
sından ayrıldıktan aonra, geç va· 
kit yatağına girdi.. 

Dütündü .• 
Saatlerce diitündü .• 
~abaha kadar dütündü .. 
.Kizrm Beye muvaffak olmak 

için, bu iti yapmaktan batka çare 
yoktu. 

Abdülbamidin gözdesi, elini 
kana boyayacaktı. Buna karar 
Yermiıti. 

Fakat, naııl .• ? 
Abdülhamidi zehirleyip öldür· 

mek kolay bir itmiydi? 
Necmiaeher, bir çok imanların 

yapmağa muvaffak olamadıit bu 
İti kendi kendine naııl yapacak
b? 

• • • 
Aradan iki gün ıeçmitti. 
Necmiseher Padipbm yanma 

airmek için fırıat kolluyordu. 
Necmiaeher o ıün Kızıl Sulta

nın yanma ani Ye hazırlıkıız ola
rak ainnitti. Padip.b: 

-Kız, seni bir kaç gündür gör
müyorum... Nerdeıin? 

Diyerek Necmiaehere ikifat et
IDİf Ye: 

- Bu akpm ben yemek yerken 
ilen de yanımda otur, emi? 

Demitti. 
Necmiaeher o akpm Kızıl Sul

tanın yemefini bekledi •• Ve tab
lakir, harem ağalariyla beraber 
Paditabın yemeiini kapıya getir· 
dili zaman, Cafer ala Necmiae
herin ıeldiiini haber Terdi. 

Paditala.-... lrad•• ..-.ı.
rine filincıa IMlte gel dene de, 
harem ağası tarafından tekrar is· 
tizan edilmeden yanma girilmez· 
di. 

Bu da ıösteriyordu ki, Abdül
bamidin bir aaati diier saatine 
uymazdı. Bir saat soma haTanm 
Clefittili Ye saray halkinin bir
tlenbire birbirine girdili çok defa 
nki idi. 

O akapm -nasılsa-- dört bet 
•tten beri sarayın hayasında bir 
tebeddül yoktu. Cafer ata çarça· 
'bak dıprıya çıkarak, ıüler yüzle 
Necmiaelıere: 

- Haydi, içeriye Iİr·· Efendi· 
miz bu akpm çok net' eli. 

Demit Ye ıenç saraylıyı kapıda 
ltekletmeden huzura aokmuttu. 

Necmi1eher ae'Yinç ve neı'e i· 
çincle çırpman kalbinin koparca• 
•ma çarpbimr hiaaediyordu. Eğer 
~bclülhamit ıözdesine u.nla da 
rölsünGn içi haya dolu bir körük 
aibi delup bopldıiını ıörae mu· 
hakkak kendieinden ıüphelenirdi. 

Tefrika numarası : SS 

Yazan: lahak Ferdi 

Bereket verıin ki, Abdülhamit 
ıözdelerine öyle birdenbire aal· 
dırmazdı. 

Necmiaeher yemek tepsisinin 
kartı tarafında oturmuf tu. 

Abdülhamit: 
-Kız, dedi, bu aktam çok net· 

em var ama, yemek yemeğe i§ta
ham yok. Haydi, ıu yemeklerden 
ye bakalım •.• Seni görerek belki 
iıtaham açılır! 

Necmiseher 'tepsinin içindeki 
yirmi türlü yemekten önüne rast
layan piliç köftesine çatalını ba
tırdı .. Ve Padiıahın israrı üzerine 
yemeie bqladı. 

Abdülhamit bu yemeklerin İ· 
çinden bazılarına hiç el sürmemif, 
bazılarından bir lokma tadarak 
elini çekmiıti. 

Necmiseher, piliç köftesinden 
bir tane yedikten sonra, çatalını 
gene önünde duran sahanlardan 
birine uzatb. 

Abdülhamit sordu: 
- O yediğin ne idi? 
- Piliç köftesi Şevketlim ! 
- iyi olmamıt mı ... ? 
- Bilikiı .. Çok lezzetliydi ... 
- O halde ondan niçin yeme· 

din? 
- Belki Efendimiz .•• 
Paditah gözdesinin ıözünü kes· 

ti: 
-Hayır •• Ben piliç köftesi aev• 

mem. Hoıuna gittiyse ötekileri de 
ye bakalım •• Ben ittaha ile yemek 
yiyenleri severim. Şarap iıter mi· 
ıin? 

nın üıtünde duran küçük bir şa

rap f İfesine elini uzattı: 
- Bunu bana Hekimbqı ge

tirdi. lliç gibi içmemi tavsiye edi· 
yor. lnaana güzel yemek yedirir· 
miı ... 

Ve Necmiaeherin önündeki bar
dağı yarıya kadar prapla doldur· 
du: 

- Haydi iç fUDU •• ! 

Necmiaeher kadehi aiızına gö
türürken, Padiıah net'eli bir ıesle 
bağırdı: 

- Bir yudumda midene bota!· 
tacaluın anladın mı? 

Necmiaeher tarabr içtikten son• 
ra efendisinin yüzür.e baktı: 

- Siz niçin içmiyonunuz, ıev· 
ketlim? O kadar nefiı •• O kadar 
lezzetli ki ... 

Abdülhamit, homurdanarak, 
titeyi tekrar masanın' üstüne bı· 
raktı: 

- On daıkika aonra ben de ya· 
nm bardak içmek niyetindeyim. •• 

(Devamı var) 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: (Vi - Nô) 

Ba, prpflı lradmcls. 
- Sis? .. Sis ilanda ha? .. 
- Benim bunda oldaitıma ~ 

f1111Yon111111Z?.. AııJ -..;.uinkim 
........ 

- Hani sis, llir wbii Mti)or --.1 Ona pefİaclea bmin aitti • 
,... ...... ? .. 

- EYeL. Tam manaaiyle öyle... 
-Peki"? .. 
- itte o .... Plsnt Beydir. 

-•" ..... "' 
- tamimi Wlri claymapaauUıırt 

Tirlsh... 
itte, ........ ÜZ9rİM, PllÇ .... 

beyninden vurulmuta döndü. 
Derhal tanmı defiıtirip tabii ol· 

mala çahtarak: 
- Sizin pek çevik, pe katm ı...... 

ketler yapmaia muktedir olcluimuı • 
m Wlirdim ......., küçük haıum, ha 
bdanna doinıaa, ihtimal vermemiı • 
tim.. Demek ki, böyle azan bir kome
di opamak ikticlannda imiısiniz ele... 
u..-m.. her zaman iabata bazının 
lô, haldrr.mda ancak muhabbet beıle-

An... Filaıet Beye ıizin .,1muzm lehi
ne propqanda yaptnn ••• 

Gmç kız. bir saat evvel dost~a ko- ı 
nuıtufu Şadiye Hanıma, timdi kat • 

l'llaar 

Orta mekteplerin 
ders saatleri 

Orta mekteplerin haftalık ders 
aaatleri otuz ikiden yirmi ıekize 
indirilmiıtir. Her ders bir ıaat sü
recektir. Öğleden evvel üç ders ve 
öğleden ıonra da iki derı yapıla
cak, bu surtle günde bet ders o· 
kunmuı olacaktır. Yalnız Perıem
be günleri üç ders yapılacak ve 
öğleden sonra ders yapılmıyarak 
mektep tatil edilecektir. 

Buna nazaran, riyaziye ıekiz 

saatten beş aaate, tabiiye dersleri 
dört aaatten üç saate, beden terbi
yeıi dersleri iki ıaatten bir saate 
inecektir. 

Bu suretle orta mekteplerde 
haftada yirmi ıekiz saat derı o· 
kutulacaktır. 

HusuaT mekteplerln mezu· 
niyet imtihanları 

Husuıi liae ve orta mekteplerin 
mezuniyet imtihanları bundan 
ıonra kendi mekteplerinde yapı • 
lacak, yalnız mümeyyizler hariç • 
ten gelecektir. imtihanlarda o 
dersi okutan muallim de hazır 
bulunacak ve talebe hakkında ka· 
naatlerini söyliyecektir. 

Haydarpa,a llaealnln mual· 
Hm kadroau 

Haydarpapda açılacak yeni 
liıenin mualim kadroıu vekalet 
tarafından hazırlanmaktadır. Ey· 
161 batında alakadarlara bildiri -
lecektir. 

Lisenin bütün ımıffarmm ta • 
miratı tamamlanmııtır. Mektebe 
lizmı olan masa, kürıü, sandalp 
ve ilh .• etyanın tedariki için bir 
münakasa açılmııtır. 

te§kilatlı bir lııe, bir muallim 
mektebi, bir de orta mektep bu • 
lunmaktadJT. 

Mektebin yalnız bir müdürü 
olacak ve her kıımm batmda bir 
müdür muavini bulunacaktır. Mu· 
a'Yinler her huıuıta müdürle te • 
maı edeceklerdir. 

ilk mektep kadrolar1 
ilk mektep muallimlerinin 

kadrolarını hazırlamak üzere Ma· 
arif müdürü Haydar Beyin reiıli· 
ği altmda bir komiıyon toplan • 
mııtır. Komiayon, nakillerini isti· 
yen muallimlerin arzularını im • 
kin niabetinde yapmaia çalıta • 
caktır. Kadrolar Eylulün on be • 
tinde alakadarlara bildirile • 
cektir. 

M ualllmlerln en fazla ala· 
blleceklerl der• aaatl 

Reımi mektep muallimlerinden 
olan, ecnebi ve ekalliyet mekteple 
rinde derıi bulunan muallimlerin 
fazla saatleri alınacaktır. 

lanm çattı: 

- Meni... decl"ı. 
- Samimiyetime emin olan .. 
Genç kadın, kaba 1Nr cevap verdi: 

- ihtiyacım yok.. 
Fikret, telat içinde: 

- Seni t..W. edeı im ki, Şadiye 
Hamm doira aöyliyor. Ona tahkire 
hakkın 1oktur ... Daima senin tarafta. 
nn olmuıtar ... Senia dostundur •• Doa· 
tunnaz kalacaktır. 

- Tekrar ediyorum: llatifacma 
yok... Böyle .... dost, .... daima ,.. 
liket setirebilir ... Demin aöyledilde • 
rinizi habrlryorsunuz, delil mi, Şadi-
ye Hanım- Size aıli itimat etme • 

meliJim- Ne eöyleneniz ehemmi7et 
•ermemeliyim... Sizi, maldtlmdea a • 
zaklattırmab,.m. .• Dolambaçlı yolla • 
ra ihtiyaç yok... Açıkça eöyliyorum: ı 
Buradan derhal sidiniz... 

Nalul •• terclme hakin ... ,..
Yazan: M. Gayur 
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Tortu eridiiine ıöre, mahlüle fazla 

su ilave olunur. Sonra hamızı teamül 
söıterinciye kadar asid kloridrik ile 
muamele edilir ve kaynablır. Bu mu· 
amelede sülfür tekrar tortu!atır. Tortu 
bir filitre kiiıcliyle süzülerek tefrik olu
nur. Sonra kükürtlü idrojen intitarı ke· 
silinciye kadar kesif asid kloridrik ile 
kaynabhr. Bu muamelede san renkte 
bir tortu hasıl olur. Tortuda arsenik, 
mahlülde ise antimoan ve kalay aranır. 

Evvela tortuyu abr, ke.if hamız :oı

zotla tamamen inhilal edinciye kadar ı· 
sıbnz • Husule ıe!en mahlül 
hakiki bir hacim peyda edin-
ci1e kadar tekisüf edilir • Bu 
suretle elde edilen· kesif mahlüle fazla 
miktar amonyak ilive eder ve üzerine 
kloru mapezyom Mg Cl2 döküp çalka
lanz. Bu esnada anenikiyeti amonyonı 
"mapezyom = Mg ( N H') Aa 0' ten 
mürekkep beyaz, mütehallir bir tortu 
buıJ oluna arsenikin mevcÜt olduiunu 
anlanz. 

Mahsule ıelince hacmi küçülün • 
ceye kadar tekasüf ettirir. Kesif mah. 

lulden bir kaç damla almarak bir pli· 
tin levbuı üzerine konur. Ozerine 
platin levhasına temas etmek fU'b i
le bir çinko levha konur. Bir kaç sa
niye sonra çinko levhası kaldmbr. E· 
fer üzerinde asid kloridrikte erime • 
mit siyah bir leke görülürse mürek • 
kep cisimde antimuan var demektir. 
Efer böJle bir leke yok iıe çınko lev• 
buı tekrar platin levhası üzerine ko
nulur ve idrojeni intitan ke111inceye 
kadar orada htralabr. O vakit çinko 
levha kaldmlarak mukattar ıuda yı
kanır. Eler üıtüncle isfenci "sünıer 
siW" 1Nr hakiye vana cisimde kalay 
mevcut deımktir. 

Altm n platini 81'afbrmak: ipti • 
dai mahlüle hamızı hümmaz = asit 
ok1alik ilive ederiz. 

Eier iptidai .mablulde albn iyonu 
nna hu muamelede toz sibi ve eı • 

u ası o ur , u a a 
mahlule klorü amonyom = N H' Cl -i 

lave ederiz. Eier san hirw ıulp ha• 
..ı oluna mahlwde platin var demek· 
tir. Bu aarı tortu kloru platinat da • 
mon7om'dur. 

Kükürtlü idrojenle husule seldik· 
leri halele aarı renkteki kibriti amon· 
yomda inhiW etmiyen tortulara ıe • 
liace: Banlar killriti civa, kibriti kur· 
f"D, killriti benzül, kibriti balar ve 
kibriti kalsyom mürekkeplerinden • 
clir. 

Bu tortu flitre kiirdı üzerinde yı· 
kanır, sonra 1,2 keaafetindeki hamu:ı 
azotla ısıtılır. Eier kibriti cin varsa 
..nn.z. Oteki aülfürler erir ve nitrat 
halini alır. 

Elde edilen bu yeni mahlul ufak 
ltir cisim halini alıncaya kadar ısıtıla
rak koyulafbnlır. Ozerine hir kaç 
santimetre mikabı mahdut bamm kib
rit dökilür, tekrar kaynabbr. Mah • 
luldeki nitratlar tekrar kibritiyet o • 

lur1ar n mahlUlde kurpn iyotu var • 
A ha MJ'U tür tort~ halinde ve kib
riti7eti kurtun terkibinde dibe çöker. 
Eier bamızı kibritiyetle tortu elde e-

clilmezae mahlul fazla amonyakla 
İf'ba haline ptirilir. Bu sırada beyaz 
bir torta haul oluna bu tortu kibri-

Şadi7e, clemia TÜl'kiaa ne nasihat veri 
diyae, timdi se~ im, ayni cümleleri ı 
kullanarak, onun önüne çıkıyordu. 1 

- Size pvenemem •• lıtedijiniz ka
dar i,i yürekli olun, bana sene zararı
nız dolcunac:aktır. Onun için, Fikretle 
de, benimle de derhal alikanm kume
liaiaiz. .. .Eler bizi cidden Mviyonann, 
derhal yammadan aynlman, lstanbula 
dönmelisiniz. Arzedebiliyor mrynn, Şa· 
cliye hanımefendi-. 

Biçare kadmm batı dönüyordu. Dü· 
fÜp 'bayılacak sıDi oluyordu. 

"-Acaba uykuya dalclnn da rüya 
mı söri7onnn? Küus ma seçiriyorum? 
Ha;ratımm en mesut bir safbuma sir • 
dilimi zannederken bapma selen ba fe
lilret nedir?_,, 

Hele f'ikretin asabiyetine payan 

yoktu. ... Ne yapacafrm bilemiyordu. iki 
cami ortumda .............. dön • 

l . . bi ·· B" s O' O H iıt• ıyeta zmut = ı , . I• 
Ve mahhilda bizmüt var~· ti 
ğer amonyak ilavesinde maJılUl ':;:. 
bir renk abrsa içinde bakır yar !.J 

rtl .. IU • 
mektir. Renksiz kalır ve kükii 11 dl 
rojenle san bir tortu verirse İ9ll 
kadmyom var demektir. 

Uc;UncU grup 
Üçüncü gruptaki madenlerİD _.. 

ma usulü tudur. 
lptidi mahlul hafif kalevi == _,,, 

len bir hal gösterinceye kadar -; 
yaklatbnbr. Ve kloru amon1~__.. 
riti amonyom mahlulleri ile .......-:
edilir. Eğer rüsüp hasıl otmazsa -:
lulde kibritiyeti amonyom ile torl'I \'t 
ıacak katyom olmadığı anla,ıhr• 
dördüncü IJ'UP ijonlennm arattlflll' • 
ama geçilir. Eier !Dalılw iptidai dl• 
mir, nikel, kobalt, manganez, çit/I"' 
alüminyom, krom, ijonlan --~ 
tortu hasıl olur. Muamelede al~ 
yom ve krom iyonlan maiyet 
verir. Diierlerinin verdiii rüıüp "'1,. 
mz solfürdür. Tortu flitre üid 
sudan aynlır. Mukattar suda Wr ~ 
defa yıkandıktan sonra yiizde oll """' 

betinde asid kloridrik ile mu~ 
dilir. Bu muamelede nikel ve ~ 
sülfürleri erimez, diierleri erir. 

1 

klorür ıekline girer. a.J 

Evvela tortuyu nazan dikkate ~ 
lan: Bir platin tel alır, ltir ucuna• 
fak bir düiüm yaparız. Teli kadir 
dıktan sonra boraks tozuna ı..tllfllt 
Bu esnada tele biru borakı ~ 
Platini tekrar bir bunsen lim~•,.llt 
ısıtlnak bo~ı zeveban edat- n ~ 
ıiz bir inci hazır olur. Bu boralı•.., 
ciıi evveli tetkik edec:eibıııiz rü# 
IODl1l uid kloridrik mahlwüne -~ 
larak bansen limbasrncla tekrar "' • 
tı1chft zaman ma.i bir renk alına,.., 
ıüpta kabalt ftl'~•mıhtir. A ....... 

rüıüp ırrf kibriti nikelden mib .fllll1' 

i mahlwin tetkikine: 
u e u u , - ..!:"~ 

demir, ldorü alüıninyom, ldcri ~ 
klorü manpnez yahut klorii çiJJll 
dur. 

Mahlüli evve1i teksif edem. .,... 
rİne demir = feno milhleriai ........-. 
!andırmak için bir iki aan~ 
mikabı baımzı azot ilave ederiz. 5flll! 
ra üzerine yüzde otuz =~ 
kesif maİJetİ aoclyom 
yirmi santimetre mikibı döküp W 
natmz. Eier mahlülde çinko yala•l 
lüminyom vana hunlar alüminat 
ve zenkat malinde erir, demir, 
manıanez Yarsa maiyet riiaübü 
olur. Tortu kesretli kmmzı renkte 
ae demir, yetil ise krom, han~ 
11nda eımerlenmiı bey~ iae ..... 
nez maiyeticlir. 

Şimdi erimit olan tortmma 
aramak için mahlulü asit boriJde 
mızlaıtırmz· Hamızlatbjmı -·--:--·•.ıııll"'T J1. 

için mavi turunsalla tecrübe ~· 
Sonra üzerine fazla miktarda ..-. 
yak ilive ederiz. Eier mahlül .. 
minyom varaa maiyeti aliimia,_
tusu buıl olur. Çinko vana torlll 
aule plmez. Fakat mahlul6. _ .Sok 

hal = uit asetik ile bamnlat....
tan sonra kükürtlü idrojenle 111 

le edersek beyaz bir tortu hud • 
müftü. Bir Şadiyeye, bir Tür~ 1""' 

kıyorda. Şadiyeye lcar!ı çok -· r""~ 
tu. Türkinın onu tahkir e~ '1J! 
myordu. Yarahbi! Bu kaclm• .. ':...» 
lüde bırakmalı hiç te arz11 ~ 
Şadiye, Fikrete, en fena ~. 
teıelli olmuıta- ~ 

Gene, ıa esnada, Fikretİll P'., 
ğl, bir dereceye kadar yatıflllll~ 
kat, çartaflı •• peçeli kadın. .,,.-::Jlı 
çaldıiı vakit, düttüiü hayretia ~ 
nİ tasavvur edin. 

Kapmm......ı.ı.taaa ~ 
robdöpmbnnm yakasım d.. ...,.., 
dine çeki düzen verdi ve fiylıl 
dü: 

.. _Garip ..,._ On~ .. .,__ 
Halhalıi daha ..- seldi- ._. llaw
dar tehalük ıöaterdiii içİll. ~ 
pek memnunum .. ..,, -1) 

(DeYllD' 
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llABER-ln 
hllca,.ı Tabuttaki hazine 

-SOn sayfadaki resme bakınız!-

Cenazenin bqmda biltiln aile 
~ aibyordu. Rahip, hepıine 
~ili Yermefe çal11ıyordu: 
il' - lnaanlar i>lür... Gömülür •.• 
~ ahrette ebedi bir hayat 

'ardır ... Cümlemiz o hayata doi· 
l"1 !İtap ediyoruz .. Orada buluta· 
'-iız... Ağlamaymız, madam ... 
Cözya9lan haramdır ... Herhalde 
•İı\n de ömrünüz bitecek? Yarın 
~e giderek zevcinizle hem· 

olacabmız... . 
- Nasıl ağlamam ... Nasıl ağ· 

laııaanı ... diye, .. rı kıvırcık .. çir, 
>'etil gözlü, minimini burunlu ve 
lılrin tenli genç kontes gözyatları 
döküyordu. 

Halinde öyle masum bir eda 
"'rdı ki, onu görenlerin yürekleri 
••ılıyordu. 

Ailenin diğer efradı ağlamak 
lrıuıunu duyuyorlarsa da, göz • 
)lflarını zaptediyorlardı. Zira, te 
es.Ürü pek fazla olan genç kadı
~ın istırabını tetvik etmekten 
lllOrlanakta idiler. 

Rahip, usulla sordu: 

- Biliyorsunuz ki, zevcinizin 
bir vasiyeti zuhur etmittir. Bu va
•İ:tet mucibince, aile servetini teı· 
~il eden mücevherler tabuta konu 
-.rak, ceıetle birlikte nehrin en 
derin ve anaforlu yerine atılacak· 
br ... Ben, dini nokta.dan bunu lü· 
"'-ıauz görüyorum... Gerçi, vasi· 
}etJıame aynen tatbik edilmeli· 
clir ... Mezhebimiz, bunu icap et· 
lirir ... Lakin ailenin zararına ola· 
'-k, bir vasiyetnamenin tatbik e • 
dilip edilmemninde miraaçılar 
fikirlerini IÖyliyebilirler ve bis 
~ aralannda ittifak blsıl olduiu 

görürsek vasiyetname ahkamı· 
Ilı değittirebiliriz... Söyleyin ... 
t.lücevherlerin tabutta bulunma • 
••na muteriz delil misiniz? 

Müteveffa Kontun iki biraderi, 
'-ııerine baktılar. Sustular. 

içlerinden: 
''- On binlerce altınlık bir ser· 

•et yok yere suya ahlır mı? ... Ya· 
~ değil mi? ... -diye dütünüyor • 
~dı.- Bizim biraderinki de am· 
~ hotbinlik ! Arkasında. kalanla
tı biç dütünmemit ! Ahrette mü • 
~lıerleri ne yapacak? ... Bilhu • 
~ ıenç kansı var ... Haydi diye· 
....._ ki, o güzel bir kadındır. Mu • 
~ık bir kısmet bulup evlenir .. . 
t '1cat biz?... Üç erkek kardet? .. . 
•et, bizim de mirasta hi11eleri • 

'-'iı Yar ... Bizim hi11elerimize ya· 
~ deiil mi? ... ,, 

• • • • • • • • • • • 
Ailenin cenazeyi, bir hafta bek· 

letmek hakkı vardı. Soluk bir 
mahzene koydular ve beklettiler. 
Bu müddet zarfmda, genç kadı· 
nm tee11ürü hafifliyecek, makule 
avdet edecek diye umuyorlardı. 

Fakat, o: 
- Kat'iyyen ... Kocacıiımm IÖ· 

zünden harice çıkamam .. ·diye 11-

rar üıtüne 11rar etmekteydi ... 
O kadar müteessirdi ki, evde 

bile oturamıyordu. Günde bir kaç 
kere dıtan fırlıyor, sokaklarda, 
çarııda, pazarda, serıeri gibi dola
§tyordu. 

Görenler: 
- Vah zavallı ... Ne kadar da 

sadııkımıı... Ne kadar da kocasını 
seviyormut··· Gözü dünyayı gör· 
müyor ... Kontun emri haricine çık 
mamak için azim bir serveti suya 
atbrıyor ... -diyorlardı. 

Nihayet, hafta doldu. Ailenin 
huzurunda, ceset, yataktan 
tabuta nakledildi. Kadın, kendi· 
sinin muhafaza ettiği mücevher • 
leri, bir mahfaza içinde rahibe u• 
zattı, rahip, hepsini birer birer 
muayene etti ve vasiyetnamedeki 
isimlerle kal'fılattırdı. Herkes: 

- Bütün bir aile ıerveti ... -di· 
ye fıaıldayordu. Papas, genç ka· 
dma. inadından vaz geçmesi için 
bir kere daha nasihatte bulundu: 

- imkanı yok ... Kocamın em· 
rinden çıkamam .. . 

Bunun lizerine, hazine, cesedin 
yanma konuldu. Tabut kapandı, 
ve kili.enin arkaımdaki mahalli 
mahauaa nakledildi. Herkes, kili • 
sede, ibadete daldı .•• 

Fakat, cesedin batmda nöbet 
bekleyip dua etmek üzere, bir ra· 
bip, bir de aile murahhası bırakıl
nuftı. Aile murahhası, mahut bi· 
rader Jeandı. 

Daha evvelden anlatmıı olan 
bu iki adam, derhal duayı f ili.n 
bıraktılar. Rahip, kapıda nöbetçi 
durdu. Jean ela, alelicele tabu· 
tun kapaimı açb. içinden hazine
yi çıkararak sakladı... Kapağı, ge 
ne örttü. 

• • • • • • • • • • • 

On dakika sonra, bütün kilise 
merasimi nihayete ermiıti. 

Tabut, kayığa bindirildi. Diğer 
kayıklar, onu takip etti. Merasim· 
le suya atıldı ... 

Herkes: 
- Hazine gitti ... -diye tabutun 

nehir sathmda çıkardığı halkalara 

F' akat, afızlarmı açıp bir teY • • • • • • • • • • • 

~~emiyoralrc:h. Yalnız üç bira· Bir hafta sonra, meıhur kuyum-

baka kaldı ... 

tri1ı Jean isimlisi: cu kanbur Anclre, Kont Jean ile 

) :- Ben, samimi fikrimi söyli· tebdili kıyafet ebnit olan rahip 
~ ... ·d.edi.· Doirusu, azim bir Manelin getirdiii mücevherleri 
~etin bir kapris yüzünden suya görünce bir kahkaha attı: 
._.lı.ıa.ına muanzım! Eğer, diğer _Ay ... Tereciye tere mi sala· 
lr-.çılar da aynı' fikirde iseler... -1-- ? O " 1 b ca:aumız. •.. n gun evve , .. n 

iter biraderler: saçlı, yeşil gözlü, matem elbiseli 

Prevantoriumu ziyaret 
Her yıl yüzlerce muallim ve talebenin hayalını tazeliyen 

bu kıymetli müessese hala elektrikten mahrumdur! 

Prevantoryom bah~ealnden mUessesenln 9örUnUtU 
Haydarpaıadan tramvayla. takhanelerinde istirahat ediyor • Müdir beye bir teY MSyleme-

doiru Bailarbatına.. Burada lar. Şimdi göreceksiniz!.. dim .• Sadece hayret ettim. Yir-
tramvaydan inice aradaki tarlalar - Ya! Demek burada her has- minci asırda, lstanbulda koca bir 
dan gözünüzü atlahn, sağ tarafta tanın iki yatağı var?. müessesede elektrik olmasın.. 

• • • büyük beyaz bir bina göreceksi- - Evet. Gündüz ve gece için 
niz ! lıte prevantorium ! Ufla, it· yataklar ve yatakhaneler ayrıdır. Yalnız liammlara ve küçü1l ço-
te, ama, bir de yola çıkın baka- • • cuklara ayrılmıt olan asıl büyüli 
lım ! Muvakkat ıbir zaman için ter- binaya gidiyoruz •. Genit, mermer 

İnsan o yallardan giderken 
hayret içinde kalıyor! 

Sakın manzarası için söylüyo· 
rum zannetmeyin! Yolların bo • 
zukluğu, tozu, toprafı için .. 

Jredilmit olan bot yatak odalan· merdivenlerden çıkıyonız. Salo • 
m gezdikten sonra, kütüphaneyi na girildiii zaman insanın gözle
geçerek yazlık açık bava yatak· ri kamaııyor. Müdir bey: 
hanelerine girdik .. Tabiatin hiç - Efendim, burası saray ola· 

Orada evleri olanlara, 1ıuta • 
neyi ziyarete aidenlere, hastane 
müntesiplerine allah ıabır versin! 

sakınmadan, güzelliklerini önüne ra'IC yapılmıt ve bir müddet de 
serdiği bu salonda kalyolalar ıı· öyle kullanılmıt, diyor. Görüyor· 
rayla dizilmiı, bütün hastalar sunuz ya, vaktiyle cariyelerin oy• 
sırt üıtü yatınıf, hepsi meıgul... nadr.ğı bu salonlar, timdi memle • 
Kiminin elinde bir gazete, kimi- ket yavrularmm ııhhat yurdu ol • 

Yazhk açık hava ,atakhanelerinde Iİa•talar gUnefliyor 
• • • nin elinde bir kitap.. Burası bir 

Hastannin dq kapısından gir· nevi istirahathane sanki .. 
dim. idare kıamı. hemen oracıkta.. Müdir beyle beraber her has
Müdir bey .. bah vizitesindeymif. tanın önünde duruyoruz. Zeki 
Haber gönderiyorum .. Ve bir me· bey soruyor: 
murla yanma gittik. Bahçenin or- - Neyin vardı ıenin .. Kaç kilo 
tumda açılan uzun ve muntazam aldın .. Ne kadar zamanda?. 
bir yoldan geçiyoruz.. Oh.. Ne Her hastaya bu sualleri ıoruyo
rüzel .. İstanbul timdi sıcaktan ya· ruz.. Herkes buraya geldikten 
narken burası püfür püfür esiyor. sonra mutlaka kilo almı, .. 

Sol taraftan kut cmltısmı an· • • • 
dıran sesler geliyor: 

- Muharrir bey burada dız dız 
oynuyorlar .. 
Yanımdakine sordum: 

- Bu tarafta kimler var, nere
si orası .. 

- Efendim, hanımların gün • 
düzlük istirahat yerleri. 

- Ya! .. Peki beni nereden ta· 
mdılar acaba?. 

••• 

Ayni pavyonun alt katm.daki 
yemekhaneye iniyoruz. Hademe • 
ler sofraları hazırlamakla met -
gul .. 

Yemekhanenin önünde, o güzel 
manzarayı, denizi seyrederek isti
rahat ediyoruz. Müdir bey bana 
izahat veriyor: 

du. 
SabılC sarayın her tarafmı 'dola· 

tıyoruz. Burası Cerrahpqa hasta• 
nesiyle temizlik müsabakasına 
girmit sanki.. (Aman Rüttü bey, 
dikkat! Rekor .ridiyor !)' 

.. . . . . 
Yatakhaneler bura<ıa C1a bot, 

biraz alır hasta olanlal'dan biın9'\ 
kaç hanım var .• Sol ayağında lCe
mik akıntısı olan bir hammla ko
nuıuyoruz: Bir sendir yatıyor• 

mut.. Muallim mektebindeymif ... 
Bir ıene zarfmda 13 kilo almıf.. 

1 

• • • • • • • 
Hanımların, biraz 1:iası1'ça, fa· 

liat yaz için pek iyi olan serin, te
miz yemekhanelerinden geçiyo
ruz. Gündüzlük istirahat yerleri· 
ne gidiyoruz .. Burada da karyo
lalar göze çarpan bir intizamla 
sıralanmıf, bütün hastalar sırt 
üstü yatmıı, mütalea ile metgul • 
ler .. 

Zeki heye sonıyorum: 
- Burada hiç kilo almıyan var 

mı acaba?. 1 
Müdir beyden evvel bir kız sö

ze karıftı. Azarlar .ribi söyledi: 
- Hiç kilo almıyan olur mu bu· 

rada? .. 
Yatakların önünden resmige • 

çit yapıyoruz .. Bir hasta müdir 
beye soruyor: 

- Mektepler açılmcaya kadar 
çıkabilecek miyim efendim?. 

h-. ~ Hay Allah razı olsun ... -eli- güzel bir kadm gelerek bmılarm Müeueaenin genç müdiri dok· 
·"q1dercti. hakikilerini gösterdi ve bana tak- tor Zeki Bey erkekler kısmmm 

- Arazimiz çok gen it efen
dim. Görüyonunuz ya .. Bu tabii 
manzara hiçbir hastanede yok· 
tur .. Fakat hiç nazarı dikkatinizi 
celbetti mi?. Burada elektrik yok
tur. En büyük derdimiz de budur. 

Bir hanım üç ayda 8 kilo aldı· 
tını söylüyor. öteden birisi bağ· 
nyor: 

- Kilo almak rekoru timdilik 
(Alt tarafı 8 inci aayıfada) L. F' .Jcat tam bu sırada, göz Y&f· litlerini ınnarladı.. Şimdi, o tak· muayene odumda.. Beni büyük 

~ ar:aamda, genç kadın ayağa litleri bana mı yutturacabmız?... bir nezaket ve samimiyetle kartı· 
~ Rahip ve Jean, hileyi anladılar. ladı. Şimdi beraber yeni yapıl· 

Aa Fakat kendi hıraızbklarıru belli mıt ve erkeklere ayrdnııt olan 
Jtı..cl iL .. Asla ... ·diyerek hay· etmemek için ortaya vuramadı· pavyonu geziyoruz .. Fakat yatak· 
~1:· ~-,~~en razı olamam... lar. hanelerde kimsecikler yok, mü • 
)~llllın butün arzuları tıpatıp (Hatice SUreyya) dir beye sordum: 

ite ~etirilmelidir. 
ta- •bıp, mütee .. irane, öteki mi· - Niçin bu karyolalar bot, hiç 
-,,dara döndü: Göz Hekimi hastanız yok mu efendim?. 

~ Eter bütün aile ayni karara Dr. Süleyman Şükrü - Aman efendim .. Bu karyo-
lh- ezseniz, vaıiyetname ahki· laların hepsi dolu. Y almz bu kı-
_"'"'llı tatbik BabıAli, Ankara caddesi No. 60 
~·· 1 mecburiyetindeJİID... Telefcn . 22566 j ıımda 76 hastamız var. Fakat hu 

UlaGıa, latmm... - , .. ___________ talar timdi dıprda, açık bava ya· 

- ..... ! 

Prevantoryum sıhhi heyeti (ortada mUe•se•enln 
mUdUrU Zeki Be,) 

• 
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üç küp altın 
.(Baş tarafı l ınci sayıfanuzdadır) 

vermiıletdir. Defineyi hükumete 
haber veren itte bu hanımdır. 
Hacı Emine hanını ihbar hakkm· 
da şunları söylemiştir: 

"Nuri Bey ve ailesinin hoca· 
lardan bbapları çoktur. H saa. • 
tan bunların Oıküdarda bir ah· 
bapları vardır ki, bu dam haft • 
nın üç ünil buradadır. Üç ay ka· 
dar evvel bu zat bir gün buraya 
geldi. Yukarda kendisine fala 
baktırdılnr. Ben de yani rında i· 
dim. DökUlen f 1 ile §unl rı an • 
lattı: 

nğı k tında, o• 
cak kısmmd bir define vardır. 
Bu define çok mUhim miktarda· 
dır. F k t bunu i2: kazıp rar& • 
nız bulamıyacaksınız. Bunu an -
cak Alemdar Mustafa paşa ahfa
dından ve bu paşanın yedi göbek 
torununu doğuran bir kadın var. 
Onu bulunuz, dedi. Ben de haki
katen Alemdar Muıtafa paşanın 

ahfadındnnım ve yedi göbek to -
rununu da ben doğurduğum için 
kendilerine ııöyledim. Bunlar he
men üzerime atılarak yalvardı -
1 r. Fakat ben hükumetten kork -
tuğum için buna cesaret edeme • 
~im. Birkaç gün kazılmadı. Bir a
ralı!~ bQktım, ki eve bir kara ko • 
7un getirdiler. Hoca, falında bir 
ele kara koyun ister, demişti. Bu· 
nu görünce evi kazıp harap ed -
ceklerini nnla.c;lım ve hemen A -
hmdar polis karakolunu haber
dar ettim. Karakoldan bana ne 
vakit kazarlarsa ve bir şey çıka
rırlarsa o vakit haber ver, dediler. 
Eve döndüm, meğer bunlar da 
kazmıya başlamışlar. 

Define çıkacak denilen yere 
liazmalnr vuruldukça güm, güm 

ekl~~~ asa ne kadar kaz-
dılarıa bir ~ey bulamadılar ve 
nihayet çıkıp gittiler. Bu sırada 
Anadoluda bulunan damatlarına 
yazarak bu evi satın almak için 
biraz para aöndermesini istemek
le beraber ev sahibi Celal Beye 
de mektup yazarak evi kaço. sa
tabileceğini sordular. Celal Bey 
be~ bin lira istedi. Alamadılar. 

Nihayet bazı yerleri harap edip 
çıkıp gittiler. 

Cel"l bey de ~unları söylemek • 
tedir: 

- Kazdıkları yerden boşh11' 
sesi çıkmuına naz ran burada 
ya bir definenin veyahut da bir 
asarı atikanın m vcut olduğu an
la§ılıyor. Bugün gidip asarı atika 
müzeler müdürlüğünü h berdar 
edeceöim. ......... -~ ................................ . 

Yunanistanda 
vaziyet 

( tanıtı t lnd yafada) 

keyfiyetten derhal H rbiye nazı • 
rmı haberd r eylemi§ ve Ceneral 
Kondilie te, derhal suikastçıları 
tevkif ettirmittir. 

Mülazim Brumidissein evinde 
yapılan taharriyatta mezkur pro
tokolun bir nüohası ele geçmiştir. 
Bunda on azadan mürekkep bir 
divanıh rp teşkili ve ordunun de
mokratik e aslar d hilind tenai • 
ki derpİf ediliyordu. Dola n ı yi· 
al ra öre ulkaıt te:ıkW lı olduk
ca ıeni tir ve bir çok sivil rical de 
bun dahil bulunm ktadır. 

Londra, 21 (A.A.) - Atin d 
vukuu bildirilen ihtil 1 te bbüsU 
hakkınd bir g zetecinin aorduğu 
ıu le, M. V nlzelos f U cevabı ver· 
mİ§tİr: "Harbiye nazJTı M. Kon • 
~llfı dlktai:ör olmalc Eeşeb'büsf.. · 
rinde sebat ettikçe, Yunanistan -
da, suikast ve mukabil suikastle -
rin ardı arası kesilmiyecektir." 

HABER= Akıam ~ostası 
.__~~======~~==============~~ 

Kurultayda 
beşinci gün 

(Bıış tırı:: fı ı '"c s.ıyı.amı ı.bu r) 

- En eski Türk dilinin nasıl 
olduğunu §İmdiden kat'iyyetle 
söyliycmemekle beraber, bugün e 
limizde bulunan müspet bir netice 
olarak §Unu öyliyebilirim iki, 
Türk dilinin tarihi devirlerine gi
den yol mutlak Uygur Türkçest 
devri ü:terinden geçecek ve onun 
tetkiki de o devrin bize göstere
bildiği yoll rdan istifade edecek· 
tir.,, 

Re it Rahmeti Beyden sonra 
Tahsin Ömer Bey "Meksikad 
kullanılan Maya dilinde buldu· 
ğum Türkçe kelimeler hakkında. 
izah t,, adlı tezini nlattı. Bu tez
den sonra on d kika f ad veril • 
di. 

ikinci celse, A kı mın.a dahil 
tezler hakkınd ıöz ıöyliyecek • 
lerden Şevket Aziz Beyin izaha -
tile başladı. Şevket Aziz Bey, Sa• 
im Ali Beyin iki tıün evvelki tezi 
hakkında fikirlerini söyledi. Son· 
ra Bedros Bey, Ermenicenin gra.· 
mer noktasından öz Tilrkçeyi ka· 
bul ettiğini, deği,erek Türk dili 
karakterini aldığını söyledi. 

Arkasından Sovyet lHm akade· 
misi "zasından profesör Meaçani· 
nof kürsUye çıktı. Profesörün te• 
zi, pı·ofesör Mar'ın bulduiu yeni 
bir dil tetkiki esa.ı üzerind dir. 
Te>!, dil tetikiklerinin metinler üze 
rinde ve onl rın tarihlerine gör 
y pılma11, içtimai muhitlerin de 
göze alrnma11 lazım g leceii et· 
rafında çok dikkate değer dUtUn· 
celeri tafıyordu. 

Bu tezden ıonr g ne f sıl ve· 
rildi. 

ÜçUncU cel Alm n Hml pro
fesilr Gizenln teztylc batla.dı. 

Bundan sonra Agop M rtayan 
bey de te~İni nlattı. Kurultay top 
lantısı ıaat on eekizde bitti. Bu· 
gün s at on dörtte tezi rin okun
masına devam edilecektir. 

lil f lcUmhur Hazreti rl 
l&tanbul, 21 (A.A) - Reisi· 

cümhur H zretleri bugiin Dolma· 
bahçe sarayında Eti yazrlllrı hak· 
kında tetkikatiyle maruf olan 
Prag Oniveraltesi profe örlerin • 
den M. Horozni'yi kabul buyur• 
muşlardır. 

Te9ekkUr 
İstanbul, 22 (A.A) - ikinci 

Türk Dili Kurultayı hatkanhğın • 
dan: 

ikinci Türk Dili Kurultayının 
açılmasını kutlulamak üzere dı· 
şardan ve içeraen binlerce tel ya
zısı gelmittir. Bunlardan her bi
rine ayrı ayn karşılık yazmayı çok 
-istedik, Kurultayın sıkı çalıfJlla • 
ları arasnda buna vakit bulama· 
makla üzülüyoruz. Bütün gelen 
tel ve el yazılarına içten teıekkür· 
lerimizi sunarız. 

Atina, 21 (Huıuıi) ...... Muhalif 
gazeteler, hükumetin, bir darbei 
hükOmet hazırl dıklatı bahane • 
sile, bazı Venizelist :zabitleri tev • 
kif etmesini tenkit ve muahaze• 
ediyor, hükumet tarafından bu 
hususta izhar edilen endi§elerin 
t mamiyle asıl ız olduiunu yazı • 
yorlar. 

Muh lif g ı:etelere in nmak 
lazım gelirse H rbiye nazırı Ce -
nerııl Kondilis Yunan ordusund 
mevcut 4800 z bitten 3000 z biti 
nakil ve b cnyi ettirmi tir. 

Atina, 21 (A. A.) Bu gece kü
çük rütbeli ıekiz z bit tevkif e
dilmi tir. Harbiye nazırı elli kişi· 
nin alakadar oldu~unuve hükume 
tin memlekette sükun temin ede
cek vaziyette bulunduğunu bildir· 
miştir. 

H r p ı ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 
•• 

SULEYMANIN OGLU 
. ıı 

it y lnrz yorgunlukl da bit • 
memi ti. Geçen h dis lere ehem -
miyet verilmiı bulunulı y~ı, Af • 
rlka içlerine dalrnazdan evvel 
t dbir almaları, bilhaua Rober 
Dupon'un, ral 'i'ıfidan uzaklaş -
brılma11 li1ıım gelirdi. 

Rober Dupon'un bu ısey hate 
ittir kte ıtrarınıtt sebebi artık a
çıkça görülüyordu. Bununla be
raber, Süleymanın sorgularına 

menfi cevap vermesi, Matmazel 
Blan§ Allarti'nin kt!ndisinden ka
fi derec şikô.yetçi bulunmamaıı 

Süleymanın esaslı bir tedbir alma 
sma mini oluyordu. 

Rober Dupon, daha ilk gUn • 
denberi, Blanş Allarti ile fazla a • 
lakadar görünınüttü. 

Hatta bazı günler, o kadar ile· 
riye varmıştı ki, zavallı kızcağız 

olur olmaz saatlerde Süleymanı 

rahatsız etmek mecburiyetinde 
kalmıştı. · 

Şikayetinde ileri gitmemesi 
Robere kartı dilrilıt hareketinden 
doğuyordu. 

Rober, All rtl'yi 1 k dar ede· 
bilecek bir y radıht değildi. Se 
nelerdenberi tlms hlarla u raıa 

kontenjan 
(Uıt tarafı ı lncl ı yıfada) 

enel il n etmek f rtile •· ,, Uate· 
ıine "ıerbeat liıte,, giren eıyanın 
ithal mUı d sini ond n vvelld 
maddede zikr ttiiim memleketle· 
re kısmen veya t mamen h re· 
dilme l için sal hiy t v rilml tir: 

3 - Memleketler arasında kon 
tenjan taksimatını gösteren M lis· 
teıi yeni kararname ile kaldırıl • 
mı§tır. Klering mukavelelerinin 
tecdidinden evvel mana ifade e -
elen bu §eklin devamında artık 
memleketlere karşı olan vaziyetin 
ahitnamelere geçmİf olması do • 
layısıyle lüzum ve fayda görülme
mi§tir. 

4 - Yeni kararnameye bağlı 
T liatesi Türkiye ihra.ceılmr teshil 
ve te!vik için fazla kontenjan 
vermeği veya resim ve tahditler
den istisna veya daha müsait ve 
tenzilatlı muamele tatbikını veya 
Türkiye ihracat emtiası veya bir 
kısım Üzerine mevzu ithal resmi· 
nin tenzilini kabul e::len veyahut 
ta devlet inhiıarları ihtiyaçların
dan sabit bir krsınmı Türkiyedcn 
yapmağı taahhüt evliyım veya 
mümasil suretlerle Türkiye ihra
catına kolaylık gösteren memle
ketlere, gösterecekleri kolaylıkla
ra göre ithal mUsaadesi verilecek 
eşya pozioyonlarını ihtiv etmek· 
tedir. lth 1 mtiıa deleri lktısat 

Mu~llim 
Türk Maarif C miy~tinin Bur 

mında §u dersleri okutacak daimi 
"Riyaziye, "Fen bilgisi, Tabii 

"Türkçe, Edebiyat,, "Yurt bilgisi, 
Riyaziye ve Fen bilgisi derslerin 
cektir.,, 

Lazımgelen vasıfları haiz mu 
leriyle münr..sip iicrel verilecktir. 
Ankarada Türk Maarif Cemiyeti 
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uğraşa kendisi de bir timsah ke • 
silmif denebilirdi. 

Blanş, Süleymanın yardımım 

islediği günler? Onun hakkındaki 
dütüncelerini kendisine föyle an • 
latmrştı: 

- Süleyman, demitti. Rober'in 
bu seyahati beraber yapmak iste
mesindeki sebebi fimdi daha iyi 
anlıyorum. Bu adamın bana karşı 
hareketlerinde maalesef dürüst • 
lUk yok .. Beni sıyanet edeceğin .. 
den emin olduğum için derdimi 
sana açıyorum. 

Kendisine knr§ı fena hareketi
ni de istemem. Nihayet bir arka -
daşız, bu seyahate beraber batla· 
drk, beraber bitirelim. Benim yü
zümden arada bir dütmanlık u • 
yanmasını istemem. 

SUleyman Blan§ Ailartiye söz 
vermiı olmakla beraber, onun, 
Blanıtan gizli, a~zını aramamış, 

hislerini öğrenmeyi tecrübe etme
mi te değildi. 

Rober, kalın ve kaba yaratıh -
tına rağmen, daima kaçamaklı ce 
vaplar vermit ve: 

- Blanfa karşı hürmetten baş· 
ka bir fey hi11edemedlm. 

Mavi gömlekliler 
(Üıt tarafı 1 inci aayıfada) 

Cenubt lrlanc:lacı.. karı ı\dı\J r 

devam etmektedir. Telefon ve tel· 
graf telleri kesilmiştir. Cenupta, 
hükumetin hayvan ıürlileritti 
zaptedip ıatmasiyle, mesele bat· 
göıtermiıti. 

Midilton havaliıinde çiftçiler, 
hayvanlarını meydandan çekmek· 
te ve zaptedilmemeıi için, en1a • 
larını batka e"1lore taşımaktadır -
)ar. 

ZA YI - 662 numaralı Reiı §e· 
hadetnamemi 1/ 477 numaralı re· 
is cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Mustafa oğlu Muıtafa 

(2917) 

ZA YI - Kuleli askeri lisesi • 
nin 9 uncu ımıfından 930 ıenesi 
aldığım tasdiknamemi zayi ettim . 
Yen isini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 1035 Hilmi 

(2916) 

vekaletinin tasvibile ve nota tea· 
tisi suretile verilecektir. 

6 - Ethaı namına hariçten 
hediye olarak gönderilen ve kıy
m ti 10 lirayı geçmiyen etyanm 
ithali serbest olacaktır. Kıymeti 

50 liraya kadar olan hediye efya· 
nın ithaline lktısat vekaleti izin 
verebilecektir. 

araınııyo 
sadaki orta ınekt p ve lise kıı

muallim ler ranmaktadır. 

ye, Biyoloji,, "Fizik, kimya,, 
içtimaiyat, Felsefe,, "Bilhassa 

de İngilizce bilenler tercih edile· 

. 
:················ ! 
!Yazan: 1 
: = i Rıza j 
~ Şekip 1 . . ·······-····-. 

Demi§ ti. . 
Süleyman. haddi zatinde tehlı· 

keli olan böyle bir ıeyahatte bir 
de gönül i§inin bulunmasını, ken· 
di hesabına, tehllkeyi arttıran se· 
beplerden biri götüyo;du. 

Hele Abdül Faki de, bu tehli· 
kelerden ikincisini teşkil etme~ 
derecelerine gelmişti. Göründü~ii 
gibi değildi. Süleymanın gözünde 
günden güne esrara bürünen bit 
adam halindeydi. 

Se'Vakine ayak bastıkları ıün • 
denberi tamamile değişmitti. Bit 
amir, bir kumandan vaziyeti al· 
mrı ve k~ndilerine tabi olmalarını 
açıktan açığa ve hattA tehdit eder 
cesine, istemiıti. 

Süleyman ses çıkarmamıştı. O· 
nun yegane dtişUncesi, Hartunt8 

kadar beraberce gelmek ondatl 
sonra da Mısırdan ayrılırken 'Ya· 
ver Paşaya hitaben aldığı mekttJP 
la paşadan yardım istemekti. 

Artık gelmiılerdi .. Abdül Falcİ 
ye minnet etmiyecek ve kendi kel1 
dine hare ete geçe-ce 

Süleyman, yorgun bulunması· 
na rağmen istirahate lüzum giW 
meden hemen Yaver Paşayı gör " 
mek Üzere arkadaşlarından ayrılı 
yordu. Abdül Faki ile karşılaştı: 

- Nereye Süleyman Bey? 

- Yaver Paıayı görmeğc gi• 
decejim .. 

- Ne münasebet? 
- Bize faydası dokunacağıl11 

söylememiı miydin? 
__, Evet ama, bensiz :gelseydi• 

niz, timdi ne lüzum var buna? 
- Elbette faydası dokunur. 

- Biıe f aydnst dokunacak bıJ' 
rada bir tek kiti var, o da Gata'' 
dır. 

- Onu da görürUz .. 
- Lüzumu yok.. Şimdi zalıı11et 

etme .. Muhakkak kendisini göt • 
mek istiyorsan az sonra berabc' 
gideriz. 

Süleyman, yalnız ııörmek arııl· 
sundaydı, Fakat bunu, Abdül fş• 
kiye, açıktan açığa !Öyliyemiyot• 
du. 

Küçük bir duruıtan sorua: 
Y 1 · d h · · o•ıı.· - a nız gıtsem a ~ 1yı · 

cak .. 
Abdül F aki yüzüne kuro.azhPo:· 

nın bütün cizgilerini toplıyarcJt : 
B d• · 1' b' · )<o· - en en gız ı ır ~ey mı 

nu§mak istiyorsun? 1 

H b.. 1 b' · t" _.. yo•'" - ayır oy e ır mye ıa.. .. 
Sizden gizli l<endisile ne konuşa 
bilirim. ., 

- Bilmem btına Rober D0 P
0 

, ' 
böyle bir §ey c:ıtlnth da .. 

b ··yfe 
- Rober Dupon'un size 

0 
1< 

hir şey ııöylemesine imkıln yo ·~ 
Çünkü Türkçe bilmez; hele /,.rtı.P 
ça hiç anlP.maz. -.-

llimlere menşe Judem ve ehliyet· 
İstklilerin vesikalnrile beraber tı. 

- Yavuoı.: tercümanlık ynplfl' · 

Umumi merkezine müracaatları. 

"4717 ,, 



......... 

Onu senelerden beri tanır, aOrılarda ve •oOuk 
alteftblınclald çabuk tesirini blllrsf nlz. 
EB m8"ka1tnın tekeffül ettlOI A!PIRIN. sizi bun· 
dan eonra dahi memnun edecektir· 

tsrarla tJlSPİR • 
,,. 20 ıcomprlmetlk ambaıaJtarda buıunur • 

..,....ll!l'ııı..._ Ambalajlarda ve komprl· 
melerln üzerfnde E0 
markHının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

f}a7"son ,işle şimcli9e LaJar 
N"cli9im . en eyi bifle{ J 

Tabii B/ındim .•• Bu parça ı '' 

/tivkaltJdı ta•• vı y um·u ıal4 yapan 

•• Prigidair•" dı iii g'lln kalmıştır. 

Bir lolcıntının tDhrıtlnl, mımnun edllmif 

mo,ıerllır rıpar. 

işte bunun lc~indlrki;'Frigidaire'in 
otelciler ve lokantacılar nezdin
de bUyUk itibarı vardır. 

FRIGIDAIRE 
OTOMATiK SOGUTMA TERTIBATI 

BOURLA BiRADERLER vı Şii 

-- Urol•f .. Optrat&r - .. 

Dr. Reşit Sami 

DOKTOR 

Nışanyan 
Hastalarım lıergüo Ufaaa& kadar 

Heyotlu Tokatlıyan oteli yanındi 

Mektep lökak 85 ~d. lı blutyefteha· 
ı nesinde tedavi eder. Tel. 40843 

Biçki ve Dikiı mektebi 
Son F ranaız uaulünde h•ndett: 

üzerine, ıayet kolay biçki ve dl· 
:, deraleri verilir. A• bilttn ha· 

ı: tmlar 3, bilrni19nler 9 ayda her 
ne•i tayyar tJvalet erkek ell::'Je 

ve gömlekleri, beyaz çamatır 
'.liçip dikerler. Şehadetnameler 
Maarifçe taıdiklidir. Her gün 
_nüracaat. Ortaköy 18 Akaret· 
ler No 3S YeEıo Karaca. 

Sinema şeridi kullanan 
nori geldi 

Nori kullanııı b&ait ıık •• aeus 
bir fotoiraf makineaidir. Çektlli 
her IH'Z ıayet tüzel Ye ikti,.. 
didir. Tecrilbe için bir hafta Ye
riyoruz, her fotojrafcıda ara11nız. 
Aceııteal Birinci VakJf Han 49 E. 
Huan 

"'---------
Idnr yollan hııralıldan mütehassısı 

Beyoilu, iıtlklll caddeıi (Mulen 
Ruj karpıı\ Vebap B. Ap. No.61 1 ıstenbul Eeledlyesı .11Anlerı 1 

DGnyanın en mtfhur feker ticarethanesi 

HACIBEKiR 
ZADE 

Ali MUHiTTiN 
Bahçct3pı, Beyeğlu, Karıkoy, Kadıköy, Anltara 

Hali tasfiyede 

lstanbul Liman Şirketinden; 
Hıli tasfiyede bulunan ıirketimizin mevcut telefon numa· 

'•lırı 25/8/934 Cumartesi gününden itibaren •tatıda yazıh 
1111111aralara tebdil edilmiş olduğu ilin olunur. 

Hali tufiyede Uman Şirketi 

U111uaı MOdürlilk 24188 Kabotaj şubesi 44861 
U111umt kltiplik 22851 Muımelit tabeıi 44862 
Ptt-.rıkaba heyeti 210~1 Vesait Ye hareket 
~•haıebe ıubesi 22842 şubesi 44863 

'11cuk tub•i :l2840 Su şubeıi 44864 
"""" __________ , __ (2020) --ı 

HABER 
Ak•am Poataaı 

............. ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

l'elpal .un.aı llTANBUL •••sa 
'l'eleloa 'lldt tal'ft idare& MftO 

ABOnE 'l!RAITI 
1 • • il .,.. 

1'DrldJeı uo uo - lJIO &rt
ll:caelıU 180 Mit llü lllt 

il.Afi TARiFESi 
ncıan& ll&aJaımm •111'1 d.11 

8-111111111111 ......... 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

llMddlfı J'11'1 (YA&l'l') IWMI• 

HABER gazetesi 
El yazıaı tahlll kuponu 
isim . . . . . 

·-------
Uııkapanmda Zeyrek Caddesi nde ki.in 18 No. lu dükkin kiraya 

verilmek üzere açık müzayedeye konulmuıtur. Talip olanlar ıerai~İ 
anlunak üzere her gün, müzayed eye girmek için de 9 liralık temı· 
nat akçeai makbuzu ile 25/8/ 934 Cumartesi günU ıaat 14 e kadar 
Fatih Kaymakambiı ve B. Ş. En cümenine müracaatları. "4455,, 

~til - ~ırıc,ıaelnıı Hor,or Cı~~esi 
Moaoronsı Konnıı 

Kız-Erkek-Orta-Lise kısımlarına havi 

Ana - ilk Hayriye Lisei Leyli· Nehari 

Reımi liıelerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Ve
kaletince MUADELETi taıdik ol unmuıtur. Tedriaabndaki ciddi • 
yet ve intizamiyle talebenin sıhha t ve ııdaıma itinaıile tamnmıt 
olan mektebimizde kayıt kabul m uameleıine baflanmııtır. ilk kııım 
dan itibaren ecnebi lisanı başlar. Talebe mektebin huıuıi otomobil 
ve otobüılerile nakledilir. Cumad an maada her gün 10 dan 17 1• 
kadar müracaat kabul olunur. Ta fıili.t iıtiyenlere tarifname gön· 
derilir. Telefon 20530 



Amerikada 800 
bin amele greve 

hazırlanıyor 

Prevantoryumu 
ziyaret 

(Baş tarafı 5 inci sayıfada) 

ondadır efendim. 
Ya, demek burada şitmanlık 

rekorcuları da var .. 
Saat 12 .. Hastalar yemeğe gi

diyorlar .. Burada yatanlara hasta 
demek doğru değil ya. Hanımla
rın yemek salonuna gidi,Ieri, ye
meğe başlayışları ayrıca bir a
lem .. Tenekeden caz yapmı,lar .. 
Musiki gıdamızı da alıyoruz, di -
yarlar. Orkestra şefi olduğu anla
şılan hastalardan Saime hamın: 

- Bunları da yaz, muharrir 
bey, diyor .. Yaz ki dıtardakile • 
rin kula~ları çınlasın ! 

Artık idare kısmına dönüyo
ruz ... 

Yemek servisi hazırlanmıt .. 
Müdir bey, doktor ve muallim 
beyler hep bir arada yemek yeme
ğe batlıyoruz .. Yemekler doğrusu 
fevkalade ve çok nefis .. Müdir be
ye, buradan dönerken her halde, 
kiloca farkedecğim. Dedim. Fa
kat birden yollar hatırıma geli
yor .. Ah o yollar .. 

• 

t< uport 1 

233 
2~·8·163411 

Atletizm 

Zağrebe doğru 
"'il Allah selamet versin, bugu 

Milli atletizm kadrosu Zağrep yo
lunu tutuyor .. Tam dört sened~r 
Y unanistana Balkan oyunları 1

"' 

çin giden atletlerimiz bu sene ta· 
Jilerini Yugoslavyada da deniye
cekler. • 

Her sene bir dert içinde yufal"' 

lanan bizim atletik sporlar, buse
ne daha orijinal bir şekil aldı. 

Semih Rusya topraklarında ta• 
kımdan uzak kendi aleminde ya• 
şamakta, arkadatlardan biri keJI• 
di kendine gitmemek karat~ 
verdi, - Öyle birkaç kiti var )ıı, 

. bugün işleri icabı onlardan uıe • 
det ummak imkansız.. Hulasa fU 
veya bu sebepler bize ya pek p&"' 
halrya mal olacak veyahut eli111iı• 
deki kadro bu büyük işin altın fi 

dan güç de olsa kalkacak.. 
Bilmem nedense, bu BalJCaıı 

oyunlarımn kurulutunda bizİJll İ fi 

çin bir aksilik var .. Her sene baı• 
ka bir gaile yalnız bizi değil, bÜ"' 
tün memleketi üzmekte adeta ır 
rar ediyor. 

Müdir beyin odasındayız .. Kah
velerimizi içerken ,uradan bura
dan konuşuyoruz ... Doktor beyler, 
mualJim beyler o kadar nazik ve 
samimiler ki .. Bu samimiyet hava· 
11 ancak bir aile içinde bulunabi
lir .. 

Rahip gözcülük etti, ölünün kardeşi, tabuttaki 
mücevherleri aşırdı! Artık zengin olmuşlardı! ... 

Önümüzdeki mevsim TürkiYe"' 
de yapılacak oyunlar, umanuı Jıİ 
bet senenin acısını birden çıkarır; 
hiç olmazsa kendi toprakJamnıı-. 
da bu itin altından alnımız açılı 
kalkarız .. (Yazısı hikaye sütunumuzdadır) 

Artık müdir beyden izahat alı
yorum: 

- Efendim, bu müessese 1927 ae Necati bey merhum tarafın
dan kurulmuştur. Yalnız muallim 
ve talebelere mahsustur .. Her sene 
500 hasta girer ve çıkar .. 

L ButU~ d~!ca ta!m~f~a~d~erak~b! ~a~omanı ~ 
Her ne kadar evdeki liesa9 

çarşıya uymazsa da bu defalci 
Balkan oyunlarında geçen sene • 
den daha fazla ıayı almaklığJ!llıS 
icap etmektedir. 

Tefrika n: 28 .aa:.a.9a..4 ~c"riren 1ll/9nt;J ~ Filvaki geçen sene gülle a~~ 
yUkesk a b1n ~c~· 

Prevantorium; hastalığın gel
meden evvel ve gelmek üzerey
ken uzviyette yaptığı umumi za· 
fiyetin düzelmesini temine çalı
şır. Burada sanatoryumlar müstes· 
na, hiçbir yerde verilmiyen bol 
kalorili, günde iki kahvaltı ve iki 
öğün yemek verilir.. Hastalar 
gırtlağına kadar doyarlar.. Sonra 
temiz hava, iyi gıda, muntazam 
hayat .. Tedavimizin esası budur .. 
Senede ancak bir ki!i ölür .. 

- Burada iki seneden fazla bir 
zamandır müdürlük yapıyorum ... 
Arkadaşlarla beraber, bütün gay· 
retimizle müessese için çalı§ıyo • 
ruz. Maarif Vekaletinden ne is • 
teraek alabiliyoruz.. Yalnız bir 
noksanımız var .. Elektrik .. 

"Sonra burada muallimlere 
mahsus bir sanatoryum yapılma -
ıı dü§ünülüyor. Ve şüphesiz, bu • 
rası sanatoryum için en münasip 
bir yerdir. 

"Şimdi son söz olarak gene 
tekrar ebnek istiyorum, en büyük 
noksanımız elektriktir .. Buraya e
lektrik getirilecek olursa, vekalet 
derhal bir röntgen alacaktır. Vel
hasıl elektrik burayı ihya edecek
tir. 

• • • 

Bardağı dudaklarına değdirdi. / nazaran: Memleketin dört yanm

Ve bir hamJede içindekini içti. Bu da ar~nan Keru'nun katili Edvard 

nu bir çığlık takip etti. Adam bü- Hayd mış ... ,, 
küldü. Sarsıldı. Masanın kenarı • Hasti Lanyon 
na yapıştı, bir müddet öyle kaldı. 

Gözleri görmüyor gibi bakıyor ve Dr. Cekil'in itiraf mektubu 

Varlığımda bir değil, iki benlik 
ağzı açık duruyordu. Ve yüzüne 

baktıkça, yavaş yavat ta genitle • olduğunu anladım. İki, diyorum. 
meğe ba!ladığını gördüm. Yüzü Çünkü hurdan ötesini bilmiyo· 
birden loşlandı. Kırışıklar, bükün rum. Fenni keşiflerimle uğraşır • 
tüler, erimeğe düzleşmeğe yüz ken, bu iki unsuru birbirinden a -

tuttu. Bu biraz daha devam edin • yırabilir miyim, diye dütündüm. 

ce ben geri çekildim. Yüzümü ko- Eğer, bu ikiyi birbirinden ayrı hü
lumla kapadım. Bütün varlığımı viyetler halinde belirtebilirsem, 
bir korku aldı .• 

Kar§ıaında, mezardan kalkmış 
gibi duran, DOKTOR CEKlVdi. 

Sonra, artık neler söylediğinin 

farkında değilim, bu yüzden bu • 
raya da yazamıyacağım. Ne gör

dümse gördüm, ne i§İttimse işit· 

tim ... Ve kalbim ağrıdı. Bugün o 
manzara gözümün önünden silin-

diği halde, doğruluğundan hala 

§Üphem var. inanılır şey değildi. 

Kendime sorduğum sualler cevap· 
sız kalıyor. Hayatım temelinden 

sarsıldı. Uyuyamıyorum. Korkula 
rın en korkuncu gece gündüz be

nimle beraber ... Günlerim, artık 

sayılıdır sanıyorum. Ölmem yakın 

şimdiki bu dayanması güç, içer -
den çarpıtmalı hayattan kurtulur, 

ferahlardım, Haksızlık, kendi yo
lunda gider ve kendisinden daha 

düzgün ve doğru ikiz karde,inin 
pitmanlıklarmdan ve baskısından 

yakayı sıymrdı. Adil ve katkısız 
olan benliğim de emniyetle kendi 
yolunda ilerler, zevk bulduğu iyi· 
likleri meydana koyardı. insanlı· 

ğm en büyük felaketini, bu ikizin 
bir arada yaıamağa mecbur olu
şunda buluyorum. Bu iki ayn kut· 
bun insan İçinde çarpıtmasında, 

boğazlatmasmda ! ! Fakat birbi
rinden nasıl ayıracaktım? 

O gece odama, saklanarak giren 
Hastanenin arabasiyle bozuk adam, -doktor Cekilin itirafına 

yollardan dönüyoruz. Arabamn i- ---""''""-"'"'""""_.-::-_""'"• 

Bu düşüncelerle uğra,ırken, ge· 
ne en uygun ve işe yarar cevabı 

laboratuvarımda buldum. Fakat 

bu yoldaki çalı§mamın eksik kal
dığı meydandadır. çine dolan tozdan birihirimizi Elektrik şirketi biraz yardımım 

görmek kabil değil.. esirgemese de, Tophane yolu ci • 

Dü,ünüyorum .. Bu yol yapıl • varından Çamlıcaya giden tram -
ıa, bu müesseseye elektrik getiril- vay yoluna bir transformatör 
ıe dünyanın hemen en güzel has- koysa, çok hayırlı bir iş yapmış o
tanelerinden biri olurdu muhak • lur •• 
lcak .. A. R. 

Bir ilaç yaptım. Maneviyetime 
hakim olan kuvvetleri tahtından 

indirebilecek kuvvette bir ilaç .. 
Bununla başkaca bir hüviyet alı-

yordum. Bu hüviyete ba,kadır da 
denemez. Çünkü aldığım tekil 

varlığımda saklı duran ikinci ve 

daha qağı benliğimin tabii bir 
ifadesidir. 

Bu ilacı tatbik etmeden önce 
liayli dütünmü§tüm. Tehlikeli bir 

iş olduğunu biliyordum. Hüviye • 
tin sağlam kalelerini sarsıp değit· 

tirebilen bir tertip, oyuncak değil
di. Fakat bu kadar mühim ve te • 

sadüf edilmemit bir keşifte bulun 
mak zevki, her türlü korku ve ha
lecam hiçe indiriyordu. 

llacm mayi kısmını çoktan 
meydana getirmiş, hazırlamıttım. 
Bir depodan mühim miktarda, 

bellibatlı bir toz aldmn .. Ve bir ge 
ce bunların hepsini karıştırarak 

fokurdamasını, dumanlar çıkar • 
masnu zevkle seyettim. Kaynama 
kesildikten sonra, görülmemit bir 
cesaretle bu ilacı bir yudumda 
içtim. 

En mahvedici acılar kendini 
gösterdi. Kemiklerimde bir gıcır· 
dama ... içimde, ne doğum, ne de 
ölüm anlarından farkı olmıyan 

bir korku.. Sonra bu ihtilaçlar 
kaybolmağa başladı. Ve bir has
talıktan çıkar gibi kendime gel
dim. 

Hislerimde bir tuhaflık vardı. 
Anla,ılamıyacak kadar yeni bir 
,ey ... Kendimi daha genç, daha 
hafif ve daha mes'ut buluyor· 
dum .. Kırıp devirmek arzusile ya· 
myordum.Anlaşılmıyan, fakat hiç 
te saf diyemiyeceğim yeni ve ga
rip bir hürriyet arzusu ... 

aldıksa da bu sene hem bazı ._a .. 
ıabakalara ikişer atletle ittirak e
diyoruz ve hem de timdiye kad•t 
hiç dahil olmadığımız çekiç atıO' 
müsabakasında da yer alıyoru:ı·· 
Damlaya damlaya da olsa safi 
hesabımızın kabarması·, bu suret• 
le üçüncülük mevkiimizin dab' 
esaslı olması icap eder .• 

Bütün bu hesaplar bizi aldaıt• 
mazsa memlekete huzuru kalple 
döneceğimizi şimdiden tebşir e -
derim. 

ömer Besim ~ 
zft 

! :ı • 
Himayeietfal ceını-
yetinin yardımları 

Himayeietfal Cemiyeti Uuı_..t 
Merkezi 1 Ağustos 1934 tarihİır 
den 16 Ağustos 1934 tarihine ~· 

• tıt• 
dar 1757 çocuğa yardım etaııt fi 

Bunlardan 346 hasta çocuk l 
kadın umumi merkezin kilinilı .' 
rinde muayene ve tedavi edilJO'r 

tir. . d' 
Ayrıca diş muayenehaneıııt fi 

564 çocuğun dişleri muayene ,;P 
tedavi edilmiştir. 709 çocuk~' 
ne umumi merkezin banyol.r _.ı 
dan istifade etmi,tir. Süt DaJll~lo 
kısmında da 132 çocuğa 880 't 
745 gram süt bedava tevzi edil::., 
tir. Yardım için müracaat e ,. .. 
fakir 6 çocuğa para yardl!1l• 1 

pılmıştır. 

~~~~~~~--~~ 
Dr. Ihsan Sam~ 

. . Gonokok aşısı Bu yenı hayatın daha ılk solu- şı 
gu .. nda ko"'t··ı··..,·· ·· 1 d E Belsoğuk]uıı-u ve ihtiU.tlanna kllf , u ugumu an a ım. s- b • 0ııı~ 
kisinden dah k"'t·· d f f l pek tesirli ve tazı: aşıdır Dı,•lnY ~ 
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