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Sayıfa 4 kuruş KURUŞ 

4 Kuruş Telefon: 23872 19 EylUI 1934 ÇA~ŞAMBA Sene 4 Sayı: 860 4 Kuruş 

25 dakikada pantalonunu Talebe, tramvaylarda 
yaşa tabi tutulmıyacak! 

Feci 
Bir kaza 

Bir bilet kontrolcusu 
trenden düşüp öldü 
İzmir, 17 (Husmi) - Dün Af-

1ondan lzmire gelmekte olan Af
yon treninde feci bir kaza olmuı -
tur. 

Afyon treni Kınlık ile Ala§ehir 
vaımda yoluna devam ederken 
'biletçi Mustafa Şevki Ef. debi
letleri kontrola çılmn!br. Afyon 
Poataaındaki vagonlara içten ge
çilmediği için Mustafa Şevki Efen 
Üi vagonlann dışından dolqmak 
auretile vazifesini görmektedir. 

Mustafa Şevki Efendi bir va
iıondan diğerine geçeceği esnada 
tren •bir köprüden geçmiş ve bilet· 
çi köprünün demirine çarparak 
Yere dütmüştür. Mustafa Şevki E
fendi bir ikaç dakika sonra ölmüı
tür. Bu memurun kardeıi de gene 
höyle bir kaza neticesinde ölmüt -
'tür. 

Ankara Telefon1!._ 1.. - - - -, 
-- swwwz zwwwı ._. &:www&• 

Tifiik ihracatımız 
artıyor 

Ankara, 19 (Hususi, telefon • •·> - '7aa t..vflat: ıeıen m ma 
ıöre A1manyaya ao günlerde faz 
la tiftik gönderilmeye l:>a,ıa1UDıt· 
trr. On gün zarfında dört yüz bin 
kilo tiftik satılmııtır. Fiatlar 46 
kuruttan 60 kuruıa çıkmıştır. U -
'lllumi kanaate göre tiftik fiatları 
daha ziyade yükselecektir. 

'.(Telefon haberlerimizin 
altıncı sayıfada.) 

devamı 

giyemiyen doktor ·-~~~~~~~~~~~ 

Tramvay Şirketi bunu kabul edecek •• 
Bir milyon iki yüz bin lira sarfedilerek 

yeni bir- telsiz istasyonu yapılıyor. 
Bir aileqi babasız mı 
~(\ ... - ........ ~':_~~~!?. ____ , 

~ Ali Beyin ölümünden sonra 1 
Nafia Vekili AH Bey §ehrimiz· ı ıimdiye kadar 16 yaıına kadar o

deki tetkiklerine devam etmekte- lan talebeler için tenzilatlı tarife 
dir. AH Bey:n daha on beş gün ka- tatbik ediyordu. Nafia Vekaleti i· 
dar lstanbulda kalacağı anlaşıl- se yaş mevzuubahs olma·dan bütün 
maktadır. Nafia Vekaleti tarafın· talebenin bu tenzilattan iıtifade 

~ kimsesiz kalan ailesi i . . . ····································-··········································· 
dan Ankarada büyük bir telsiz İı· 
taıyonu inşa11 mukarrer bulun
maktadır. Bu istasyonun inşası i -
çin Sovyet mütahassıslarile muta
bık kalınmıştır. Telsiz lstasyonile 
teknik teçhizatı yedi yüz bin lira -
ya mal olacaktır. Ayrıca üç yüz 
bin liraya da elektrik istasyonu 
yapılacaktır. Diğer teferruatla be· 
raber yeni Ankara telsizi bir mil
yon iki yüz bin liraya çıkacaktır. 
istasyonun neıir kuvveti 150 kilo· 
vat olacaktır. 

etmelerini ve amelenin de tek bir 
biletle gidit ve geliş seyahati ya
pabiJmsini istemişti. Şirket Nafıa 
Vekaletinin bu iki nokta üzerinde
ki tekliflerini esas itibarile kabul 
ettiğini bildirmittir. Bu İ§ önümüz 
deki aylar zarfında halledilece)(-
tir. ~ 1 

- ·-~ '(Aran 6 netda)' 

Diğer taraftan telsiz istaıyonlaDoktor: Bunlar olağan şeylerdir, diyor 
nmız üzerinde yapılan son ietki • 

gülüp söylemi§ ve saat bire doğru kat 1u neticeleri venniıtir: 

Fransada hava 
polisi 

Fransızlar yeni bir 
teşkilat vücuda getirdiler 

Cumartesi ge -
cesi Kasımpap -
da bir ölüm hadi 
sesi olmuı, bir 
doktorun ihma· 
1i yüzünden o -
tuz dört se • 
~ kapı.nlık 

etmit mÜte -
kait bir bahriye 
bin1-91aı ölmüt - Blnbatıh .. tan 
tür. mütekait Ali B. 

Kasımpaşada Y allya kahya 
mahallesinin Pirinççi sokağında 
11 numaralı evde oturan deniz 
binbaıılığmdan mütekait Ali Bey 
cumartesi günü gece saat on iki -
ye kadar her geceki gibi oturmu§, 

üzerine ani olarak gelen bir ıan - Osmaniye Telsiz istasyonu tec-
cr ile kıvranmıya başlamııtr. hizat ve b!na itibariyle kusursuz-

Ali Bey, mütemadi ıstıraplarla dur. Bazı küçük noksanlar ikmal 
kıvranırken diğer taraftan da ai· olunacaktır. Yeşilköyde'ki Telsiz 
lesi ile hemıiresi derhal sokağa istasyonunu yeniden ve kargir ola· 
fırlamışlar ve ismini yazmak iste· rak İn.§a etmek tasavvuru vardrr. 
mediğimiz civarlµıl}Qilki l>ir do,Kl"t;;....,..,ı .ğ~er taraftft'1>ir aydan iberi tat
tora giderek hastalan ol~ufunu, bik edilmekte olan tramvay tarife· 
hemen yetişmesi lazımgeldiğini 

si 1923 mukavelesi esaslanna uy
ve koımaımı yalvarmışlardır. 

gundur. Bu aym nihayetine kadar 
Doktor yataktan kalkıp giyinme -

alakadar komisyon toplanarak ha· nin epeyce süreceğini, kapıda bek-
yat indeksine göre yeni tarifeyi 

lemelerini söylemittir. 
Doktorun bu cevabı üzerine tespit edecektir. Tramvay ıirketi, 

Atlı polis, bi -
sikletli polis, o -
tomobiUi poliı, 

kadın polis ... 
Nihayet, F ran· 

• 
sa, bir de "tay -
yare poliıi ihdaa 
etti. • 

Bu münasebet
le teıkilabn re -

•
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iıi M. Gayetin resmini dercedi • 
yoruz. 

~:ı~:ı::~::nü;:~: b~:::ıii,~~:i p=mmB=-::=w •• k·-™B· 1 ... =:=-E·-·· .. -:,--1--==·=·- g i • ,, 

görünce hastalarını merak ettik - ~ uyu ag g encesı 1 
leri için eve koşmuılardır. Evde F. ı: 

Ali beyi hala kıvranır bir halde P. , ( 4 üncü aayıfanmda.. ; otobüslerin hareket zaman- li 
bulan kadınlar doktora bir dalia E larile, büfe fiyatlan vardır. Okuyunuz!.) ft 
koşmuşlardır. Bu defa, doktor pen !i P. 

(Arkası 6 ncıda) Ü •• ----------,---- li Davetiyelerinizi yann akşam saat sekize kadar almalısı- ff 

Şehir Meclisi Ü ruz. Parasız üzüm yiyebilmeniz, parasız otobüse binebilmeniz fi 
Ü ve bağa girebilmeniz için bu lazımdır. ı=. 

Aza Seçimi § Daimi okuyucularımız: 
5i Daimi okuyucu kart.larile, ' ft 

Bugünden itibaren muh- ~; Daimt okuyucularımızla gelecek olanlar: il 
dı h rç h ·2 8 kupon bedeli olan 32 kuruş mukabilinde alacakları 'dave- •• 

telif yerler e mu te ı, a il tiyelerle. 'flılll ~· ı= 
tibler söz söyliyecekler § Bir ayhk kupon tophyanlar: 

Belediye intihabatında Şehir 1 10 kupon bedeli olan 40 kuruş mukabilinde alacakları 'da· 

Matbaamıza mUracaat eden talebelerden bir grup 
Halk Frrkuı tarafından gösterile- ii Bir ayhk kupon tophyanlarla gelecek olanlar: 
Meclisi azalığına Cümhuriyet ~ ve~iyelerle. 1 
cek namzetlerin tesbitine devam ii 10 kupon bedeli olan '10 kuruş mukabilinde alacakları da-

Bir dersten sınıfta 
kalan talebe 

9 uncu sınıfın . dersleriyle beraber 
~ll dersin imtihanını veremezler mi? 

l>ün matbaamıza, mektep tale· 
~•inden bir grup geldi. içlerin

~~ üç kiıi müracaatlarmm sebe
~ bize !U tekilde anlattrlar: 

- Biz, dediler, Jıtanbul liaeıi

~ orta son sınıfı imtihanlarını 
-.._*""· lmtihanlarm ne 

• 

kadar ııkı yapıldığını biliyorsu· 
nuz. Neticede bir kaç dersten sı

nıfta kalanlanmız çok. Fakat bir 
denten kalınıı olanlarımız da bi • 
zim sınıfta kırka yakındır. itte, 
biz, böyle muhtelif birer dersten 
sınıf ta kalmıJlardanız. 

..(Arkası 6 ncıda) 

edilmektedir. Dün de Betiktat ve ii vetiyelerle. ~ !• 
Beyoğlu kazalarında ocak, nahi • 1 Kupon toplamamış okuyucular1mız: g 
ye, kaza idareleri toplanarak yok- § 20 kupon bedeli olan 80 kuruş mukabilinde alacakları da- fi 
lama talimatnamesine göre kendi ii vetiye!er ile BAG EGLENCEMIZE iştirak edeceklerclir. H 
kazalarmdan gö&terilecek namzet ,.. Bağ, çocuklarınız ve kendiniz için mükemmel bir eğlence Ü 
leri tespit etmiılerdir. ii 

Fırka vilayet idare lieyeti reisi Okuyucularımız, bağa gitmek için otobiU d 
doktor Cemal Bey öğleden evvel • ve bağda, bir def aya mahsus olarak, giye- H 
Bet1dattaki, öğleden sonra Beyoğ cekleri üzüme mukabil hiç bir şeg ödemiye ii 
lundaki içtimada reislik yapmıı- mecbur değillerdir. ı=: 
tır. 

B · · 1 d f k namma ı Bağda incesaz ve caz sabahtan akşama kadar fasılasız bir 

1 nam:e~ç~•=:e~;e:le;ar:sında es - H şekilde çalacaktır. : 
ki Şehir Mecliıi azaımdan pek a - U Bağ çocuklarınız ve kendiniz için mükemmel bir eğlence 1 
zı vardır. Namzetlerin ekserisini ı ve temiz hava almak sahasıdır. :. 

halk tarafından istenilen kimıeler H Göreceksiniz ve begv eneceksiniz ı=ı 
te§kil etmektedir.. ii 

,(Afka11 6 ncıc1a)' ----•·•rnm111•111•••·--'FlllE'lll" --=•··s::·:aıı11ıı:::ı:mı•·ı:1·c:::·::·nıı;;••:==111n•:a:••1:1••:;ıın11•auıı•ıa:1""=::nwamam-1 --• 



2 HABER - Aktam Poata.ı 

Cenevrede 
-Sovyetlerin MilJetler 

Cemiyetine kabulü 
nasıl oldu? 

Cenevre, 18 (A.A.) - Havaı 
Hindistan istiklal istiyor! 

ajansı bildiriyor: ' 
Altıncı komisyon Sovyet Rus -

yanm miİ!etler cemiyetine kabu -
lünü yedi müstenkif ve üç muhali
fe karıı otuz sekiz reyle kabul et
miftir. 

Gandinin seyahatine müsaade edil
mezse karışıklık çıkması muhtemel .. 

Reylere müracaatte üç memle· 
ket hayır demiıtir. 

Portekiz, Holanda ve laviçre. 
Yedi memleket müstenkif kal • 

mııtır: Belçika, Lüksenburg, Ar -
jantin, Venezuela, Paraguay, Ni -
karagua ve Küba. 

Milletler Cemiyetinde GandinİJl siyasi 
• 

programının gayesı 

istiklaldir Türkiye 
Oç memleket reylere katiyen iı· 

tirak etmemiıtir: Uruguay, Fellan· 
diya ve Panama. 

Diğer bütün devletler ki mikta
rı otuz ıekizdir. Rusyanın kabulü 
lehinde rey vermitlerdir. Bugün 
öğleden ıonra bu mesele umumi 
heyette görü§ülecektir. 

Bombay, 18 (A. A.) - Gandi, 
.Abdülgafur hanın aralarında na· 
mına propaıanda yapmıt olcluiu 
kabilelerin ruhi haletlerini anla • 

Meclisin gelecek devre toplantısında 

türkiye reislik yapacak · 
mak ve tiddet usulüne müracaat 
etmemek taraftarlarımn miktrım 

Cenevre, 18 (A.A.) -Anadolu 1 TUrkiyenin milletler ınecliı1ne 
ajansının husuıt muhabirindenı 1

1 intihabı dolay11i7le ltalyanın bat 

Reylere müracaattan evvel, 
M. Bartu bazı murahhasların İ· 

tirazmın bir akide ihtilafı olduğu
nu kaydettikten ıonra bir siyasi 
zarureti ifa etmenin mevzuu bah
soldujunu tasrih eyliyerek demiş
tir ki: 

öğ~enmek maksadiyle Efgan hu • 
duduna ve Piıaver havalisine git
mek niyetindedir. 

Hüktlmetin Gandinin taşraya 

gitmesine müsaade etmemeıi 
muhtemeldir. Bu takdirde Mabat· 
~nm hükümetin kararına kulak 
asmıyacağı ve binnetice bazı ka· 
rışıklıklar zuhur etmesi tahmin e· 
dilmektedir. ,, 

"Eğer Sovyet Rusyayı redde -
derseniz düşünmek bile istemedi • 
'ğim vahim hadiselerden meıul o • 
lunumız. SoYyet Rusyanın mil· Gandi ayni zaman.da milli kon· 
Jetler cemiyetine kabulünü mües· greyi tiddet usulüne müracaat et· 
seacnin menfaati için Avrupa ve memek akidesi ve Hintlilerin çık· 
dtın,a ıulhunun menfaati için lü • rıkla bez imali san'atlannm yeni· 
zamlu telakki ediyorum. Sizden den ihyası fikri etrafında topla • 
diltünmenizi talep ediyorum. mıya müsait olacak surette kanu· 

Tevfik RUttU Beyin beyanat. nu esaside tadilat yapılmasına 
Cenewe, 18 (A.A.) -Anado· matuf bir takım projeleri kongre-
"İ"'. .. ~ - ye tevdi etmek niyetindedir. lu A)Ulamn nusuıt muhabirin • 

den: • Gandi, ıi7fsi programının ıa· 
Ruayum Milletler Cemiyetine yesi lngiltere ile hali hazırda mev 

girmek husuaundaki talebinin dün cut münasebetleri ortadan kaldır
siyasi !komisyonda tetkiki sırasın· mıya kadar gidecek tam bir istik
da Hariciye Vekili Tevfik Rüştü lal olduğunu beyan etmittir. 
Bey söz alarak demiıtir ki: 

"- Komisyonumuz tarafından 
tetkik edilmekte olan talep, bir 
'ok devJetlerce vaki olan davet 
Ye te§vik üzerine Rusya tarafın -
dan yapdmışbr. So.yct Rusya • 
nın milletler cemiyeti azasından 

bulunmatmı yalnız ougün değil, 
ötedenberi esasen temenni ediyor· 
duk. Çünkü biz kendimiz için bir 
nimet olarak telakki ve kabul et· 
tiiimiz bir §eyi daima dostları • 
mız hakkında da temenni ederiz. 

Tokyo ile Ham
burg arasında 

telefon 
Hamburg, 18 (A. A.) -Tok

yo ile Hamburg arasında yapılan 
ilk telefon mükalemesi tetebbüıü 
muvaffakıyetle neticelenmittir. 

Hambura Amerika Linie ıirke· 
tlnin müme11ili telefonla Tok· 
yodan çağrılmıı ve kendisiyle 
açıkbir surete aörüşülebilmiştir. 

Çinin tekrar intihap edilmek 
huıusuncl~kj namaetlili reddedil • 
dikten sonra yerine Türkiye elli 
iki murahhaıtan lmk ıekiainin re
yi ile intihap edilİniıtir. Bütün 
murahhas heyetler ve paetecller 
nezdinde farkta ve :a&l".Pla ıulh ve 
müaalemet amili olduiu mUttefi • 
kan teılim edilen Türkiyenin mec
lise intihabı derin bir memnuni· 
yetle kaf!ıl&nmqtır. Türkiyenin 
mecliste devam edecek olan faali· 
yetinin ıerek umumi heyet ıerek 
mecliste pek kıymetli ve meıkClr 
neticeler vereceğinde buradaki ef. 
karı umumiye birle9miıtir. lnti • 
habatı müteakip içtimada hazır 
bulunan bütün hariciye nazuları 
T ••fik Rüıtü Beyi hararetle tebrik 
etmiİlerdir. Meclisin gelecek ka· 
nunuaani toplantısında Türkiye 
riyaset edecektir. 

ltalya memnun 
Cenevre, 18 (A.A.) -Anadolu 

ajansının husuıi muhabirinden: 

lzmir Halkevinde Gazi 
gecesi 

lzmir, 19 (A.A.) - Bu ıece 
saat 21 de Halkevi ıalonunda 
Gui ıecesi yapılacaktır. 19 eylul 
Türk güreıçilerinin ltalya aüreı • 
çilerine galip ıeldiği ve Gazi haz· 
retlerinin de atadı te9rif buyura • 
rak müsabakaları ıeyrettikleri aU 
nün yıl dönümüdür. Mıntaka gü • 
reı heyeti ve halkevi apor komite• 
ıi tarafından Gazi ıecesi için 
zenıin bir proıram ha•ulanmıı • 
tır. 

Bu iki düşlince iledir ki Sovyet 
Rusyayı aramızda gömıeği bütün 
ltalbimizle istiyorduk. Sovyet 
Rusyaya liendisiyle on beı ıene• 
den fazlaC1ır ııla ye samimi 
dostluk münasebetlerinde bulu • 
nan komtu bir memeleketin mü • 
mentli aıfatiyle Sovyet hük\lmeti 
ile muhtelif vesilelerle sık ıık te· 

Balta ile idam !Şiddetli yağmur ve fırtına 
Elbinr, 18 (A. A.) - Nazi re· Berlin, 18 (A.A.) - Şiddetli 

islerinden birini öldürmüı olan 1 d 1 ·t b' l'k b" 
M h .. hk tar f yaimur ar ve o u ı e ır ı te ır 
e.ıner uıuaı ma eme a m· 

dan idama mahkrun edilmitti, ı . fırbna Tunuı mmtakuında bazı 
dam hükmü bugün balta ile infaz vadilerde mUhim liuarlara ıebe • 
edilmiıtir. . biyet vermi,tir. Oralarda ıularm 

murahha,ı Baron Aloiıi Anado • 
lu ajan11nın huıuıt muhabirine 
fU beyanatta bulunmuıtur: 

11
- Türkiye mUmeuilini mecli• 

ae intihap etmek ıuretiyle millet • 
ler cemiyeti umumi heyetinin ıg,. 
terdiii itlmattan dolayı halyarı 
heyeti murahhaaa11 namına Türk 
millı;:ini tebrik etmek isterim. 
Ayni· denizin sahillerinde bulunan 
Te mütterek menfaatler meıkGr 
denizin bir kere daha ticaret saha· 
sında parladıfmı ıörmüt olan 
her iki millet ant medeniyeti ali· 
kadar eden •ahim beynelmilel me· 
selelerin ıureti hallinde bu yük· 
sek mUe11Hede bugün teıriki me
saide bulunacaktır. Türk ve İtal
yan milletlel"i tatafınilan aarfedi .. 
lecek ıayretlerin medeniyet ve. 
mUletler cemiyetinin hasrı nefaet· 
tiği sulh eserinin muvaffakıyeti 
huausunda müe11ir bir tetriki me· 
aai temin edeceiine tamamiyle 
lianiim. 

yanan vapurun kaptanı 
mesul tutulacak mı? 
Nevyork, 18 (A. A.) -Morro

castle yanıını hakkında tahkikat 
icraaına memur komiıyon, kaptan 
V armıin 1anpna kartı eperıta • 
ler yaptırmdHI ve ıUY&riıt bu • 
lundulu Yumurl yapurunu terket• 
mit ~ldutundaa dolayı 1921 ıene

ıinde S.deral ae,Nefaln teftiı bU 
rosu tarafaoclan on aUn müddetle 

•azife haricinde bırakılmıı oldu· 
tunu iatHahar etmlttlr. 

irti!.I Üç metreyi bulmut tarlala· 
n baımq, alaçlan k&lcUnden çı· 
karmıı ye ••lelin mahaenlerinl 
iıtili. etmiıtir. Mainz ıehrindeki 
bazı alçak sokaklarda su altında 
kalmıı ve denilen ajaçlar yüzün· 
den münakallt inldtaa uiramıştır. 

maıtaı bulunmut ve kendileriyle 
bir çok beynelmilel içtimalara it· ı.----------iiiiiiiiiiii;m __ İİiiii _____ iiiiiiiiiiiiiiiimiiiii ___ iiiiii ______ ~ 
ı1 itibarile şunu aöylemeliyim ki Aı..J~ [1 Uı 

Yangın/ 
F thiye civarında iki 

orman yanıyor 
Muğla, 18 (A.A.) - Dünden·· 

beri Fethiyenin Kestep ormanında 
yanıın çıkmııtır. Yangın devam 
ediyor. Gece F ethiyenin Köcek 
ormanında çıkan yangın köyceği:ı 
nuntakasma sirayet etmittir. iki 
gündenberi ormanlar yanmakta .. 
dır. Mili.sın Kafacık ormanında 
ve Kalıngıl, Mannarisin Karınca 
ormanında çıkan yanjınlar söndü· 
rülmüttür. Yangınlara ait rapor .. 
lar henüz gelmediğinden hasarat 
ve tahribat miktarı meçhuldür. ' 

Sovyetlerle Arnavutluk 
aı asında siyasi münasebat 

Roma, 18 (A. A.) - Burada· 
ki Sovyet Ruıya sef arethanesin • 
de Sovyet maslahatgüzarı ile Ar -
navutluk maılahatıüzarı arasın • 
da ilci memleket beyninde normal 
diplomaai ve konsolosluk münase• 
batının yeniden teıiıi hakkında 
notalar teati edilmiıtir. 

örfi idare 

Amerikada grev mıntaka
larında ka11şıklık devam 

·ediyor 
Nevyork, 18 (A.A.) - Geor• 

gia valisi, bütün eyalet dahilinde 
karıtıklıklar çıktılı ve resmi ma • 
kamlar vaziyeti idare edemedik· 
teri için, örfi idare ilan edilmittir. 

Greve ittirak edenlerden, ubı• 
ta, yığınla tevkif at yapmı9tır. 

Etrafı tel örgU Ue çevrllmit bir 
kamp ha:aırlanma~-tadır. Grevci .. 
lerden, tevkif olunanlar, h\arATO. 

konacaktır. ,. 
Ati nta, l (A. A.) ·- Grev • 

cUerin asayiıi ihlal etmekte ol· 
du'kları her yerde örfi idare ilan 
edilmiıtir. HükClmel HYJ&r grup· 
lar tetkil etmittir. Çahıma hürri • 
yetine karı ı çıkanlacak enıellere 
mani olmıya çalıtacak olan bu 
gruplar ıekiıer otomobild•n mil • 

te9ekkildir. 1 
Vatington, 18 (A. A.) - Men· 

ıucat ameleılnıd.en ıreve lttirak 
•tmemlt olanların da mücadeleye 
atılmak Uaere bulunduklarını 
ırev komiteıl reiıi M. Gorman 
aöyl•lıtlr. t 

Mumaileyh elem ittir kil l 
0Şa,.t bu hafta aarfmda bir 

hal ıuretl bwunmıyacak oluraa 
bUJUk ll't'fi llln .. eceliı., 

Mumallerh ISnUmU.deki amele 
konıreılne M. Jhonton lıtlfuını 
teklif edecellnl U&-.e etmittir. 

o 

Anadolu ajan11, Mihiilof 
meselesi ve gaV!temiz 

Anadolu ajanıı ile yapılan tekzip• 
leni-, eaciimle son tekzipte, 1111.Ui •· 
cllbdalll balcua ,.... aeçnattl üzerine 
mahiyeti itibariyle ağır bir yazı yaz • 
dık. Bu 7azıdaft dolayı "'tidden müte • 

tirak ebnif bir adamın tecrübele· ı Cfabah fazete 'erı• ne J.ı•qorlar? 
Sovyet Ruıya, milletle;7e"~iYeti- 1 .. ~~~~-~~111111~---------.... ---·----.------------_. 
nin hikmeti vücudü olan sulli ve V AKIT - Mehmet Asını Bey veccühünü muhafaza için elinden mektedir. 

eaairiz. W.&I timcliY' bdar dostça 
kardetÇe tefriki meaai ettiğimiz Ana• 
dolu Ajanımm manevi ıahıiyetin• 
hQrmetimla olat- pı,i llafıacla bu • 
lunan · Muvaffak Be,.fendiyi ele hir 
kard•ı ve llir aiabeJ olarak biliriz. l:iütün milletlerin emel olarak ka· bugünkü makalesinde hüklimeti- geleni yapacak, bugüne kadar ol-

J;ul ettikleri itimat ve heY.Delmilel mizin Milletler Cemiyeti konseyi duğu gibi, bundan eonra da bey
emniyet sahalarında devamlı gay· azalığına seçilmiş olmasının siya- nelmilel hayata bir sulh unsuru o
retler aarfetmit olan Ve buıün de Sl ehemmiyetini OObariiz ettirerek \arak hizmet etmeğe çalışacak· 
etmekte bulunan bir memlekettir. bunun memleketimiz hesabına bir tır.,, 

'>ovyet Ruıyanın kıymetli teı· §eref olduğunu yazıyor ve şöyle Mehmet Asım Bey "Artvin se-
riki mesaisini temin etmek mües· diyor: yahati,, intibalarmdan bahseden 
)eHmiw içill, müe11esemizin ci- "Her halde Türkiye, Milletler diğer bir yazısında Rize havalisin
!ianfiimunatü için ve nihayet sulh Cemiyetine dahil olan ve kendisi- de çay ziratini ıslah ederek mas
için ~k mes'ut ve ~Uhim bir ne rey vermi~ bulunan medent rafı az, karı çok çay ziraatini umu 
~!~ ql'~~· ~mleketlerin ve milletlerin te- mileştirme lüzumunu ileri sür-

" " . 
COMHURIYET'te Yunus Na-

di, MILLIYET,te Ahmet Şülaii, 

ZAMAN'da Ebüzziyazade Velit 
Beyler de Milletler Cemiyeti kon
seyine hükUm(!timizin büyük bir 
ekseriyetle i.za seçilmesinden 
bahsetmekte ve bunun sulh yolun· 
da azimle çalışan hükümetimlz 
için bir muvaffakıyet olduğunu 

kaY.d~tmektedirler. 

Bizim görütümüzc1en ha1'lı \lr a • 
aabİyetln doiurduğu bu yazıdaki ifa • 
denin terinde ohnadıima ipret etl!lek 
yüz lmartınıyacü llit hadisedir. 

Anadolu Ajaımnın, bu iıte 1abaı• 
Olmacbfmm halde, tekzipte yalnız bi
zim adımızı kullanmtt olmasınd•" 
muftfail olarak ~lan Nbrlardar do
layı 'bizi :muur ve doıtluiumuzun te· 
mndiıi için \undan böyle de biı:• 
lcartı halrpetett dnranılmaıım rioa • 
deriz e 



SiYASET 

Banan dereli de 
başka bir dert! · • , 
Cluetemisln •tı 'Ki .. ... Belediye cezaları peşın alınmıya başlandı 

Bulgarlarmti:omlte
ci zihniyeti ve 

_, 8Qlfumı ı&ren bir h.w.t er· s • ı • k • ı · ı h . 
.... • ı~e1aanem·· ıeldi, hi· uç ış ıyen na ı vasıta arının emen .. pek ıarıp bir dert yandı. Biz 

Tulder 
M.Glcıl,ı,.ı,...,. .......... 

ftlli ili..... ıt ... etmek ---· 
Ba maketllı lll'blan, ptıel.,;., ._.. 

~~~.!.~--:: plikası sökülmektedir 
-... .. takp mlfterlı.den fllla tl-

tel.nw.._.._......,.bOl'ta• ... ........,... ------·-· ., ............... .. 
TlltdıN , .... gg" ' 'ırlu ..... ... lra,. edecek eumaıtbk. Fakat •· 

..ııı delikanlı ... a,ı. Mr feYden 
lilrlnt etti ld oı.. .., delil ••• Ba· 
...... elin w. .... ...... --
~,anan 1N aftllı ... il&anlmal 
~dini m de kendi aizmdan dln-
1.,mı.: 

- lhndlm, lianl l>atmm •in
........ Maim .... lled• hir ah· 
'-tlDc im ...... <-·> a.,m .... 
'baran ha kmcaimn Tammm sfl. 
'6 orada çektild.W hlr kendlai 
l.iı- Mı, bir de allalmn bHii. 

Ala efendim, nud .a,u,.,1m, 
...... w... 

Kati surette b••ann ...._ 
lfÇlllel• karar .... beledi,., Da• 

idi ftlıtalanm itletenlerden saç 
yapanlanq para cualarmı derhal 
almqa batla•lfbr· Bu,.... Tui. 
yete lir•, ıuç itliyea tofarün oto
mobilinin plAka11 alm•alda Ye 

ıaçlu, p1Abm çalıpmadıtı için 
cezaJ11eclktlrmebbln 8deıııele 
mecbur edilmektedir. 

Şehirde kontrol ıiddetlmdirll· 
miftlr. Soe iki ıece arfıada 701· 
1UZ hareılmderi driiJen otUJI oto • 
mobil çeft'llmiftlr. Şoflrl_.. _. 
ayı icap etth en •aziye!ler pm • 

lardır: ...._.,._ ........ ..... .. ..,... • 1 1 b ..... lıllylwla ... . 

Soldan sitmek; ıUratll sltmek: llllfbr. Ninma riaJ'et ....,...._. ı. ,Wd s+kz, ...,.... ...... .......................... ~ 
tescil edllmemlt, elıllyetab toflr ince ihtar ,apıl-lda, toma tir-- ,..,., ı ...... ta ......._ .. ,.,.,. • 
olmak; mtltterl 'J"Drncla clpra ket tarafından cm keailmMte • •ı -.ı.. a....-. .lttlırl) .a,. 
ipıek; mlfterl J&IUllCla bat açık dir. ~ 1111111•• ha ....- .... 
durmak; mGfterlye llm selen Şirket ceaalandırmaaa ... si • .. .... , .. 'sa ••• .,.... ,.... 
kolaylılt s&termekte baar et • ltilerden c:e•yı NJ•llef• almak- ..... ,.. •ı~ MI' ..._ .. , 1 

mek (derhal inip bpıyı.apnamö tadır. • 81••1 t al •·~~lal ....... 
sibi.) Denls nakliye ~ da :.=-...,..,_ --- . 
~ tebrrGr eden toflrln eh- •Jrilaefer tarafmdan te.cil edU • y.--~ fll!l"•rl• wa, 

11,etnam•hae m...,.ı.t T9il • meldeclir. Motlrler, lr:ayddar, la• •• ım ., ............ a. aı.taw, .. 
meldedlr. Şoflrlerba laamat eliti • timhotlan. otomobiller sib1 plaka na a- Traba.,. latet.ı ....... 
- .-1-•-n· ·-•'---- nnl bir ....U.ektedlı .-ellılılfrf. , • ......_. tlıtW. 
- • ..,.- - aeno. • ................... l"I' 
talimatn ... ile kararlapaqtı. Bu- Saç malan le liradan ylnnt ._ ..... wı .. ..._. ,.....,. a.. 

~ ...... Ur.t1ik ••lil. 
~-:_~ o:i,; ~=~ _T_a_rt_ı_m_a_k_i_n_e_le_n_·_ 
'-" 0 JaPU', ~ lteltbla, pa J k 

na ria791 etlllmeclili 1Briilmekte • bet llrap bdarchr. ni, E._.. mi, ,.,._ Is_..,. • 
dir. ŞoflrJerin elbise Te kasket -----------ı ...... Wn nrT. 
ı1,..leri yeniden temin edilwk- Darülaceze vergisi ............ ...., ,_ ...,.. 
tir. 1 • nnbr. ~ ...... ·--' ....... 

-. o sider: çoc:utu o a,atur: ı- iş iyece 
"11 o JaP&I', tahtayı o siler ... 

TramftJ' Tatman '" lnletçlleri mese eSJ ...._ ,... Yıl .... lllnlı TM ,.. 
de ııla bir lcontrola almmqbr. Sin ... acılann Darldlcese nr- ıırsHt:a.. Bir ...... ııtMar. 

- Peki •m ı, Mil laanlan ne
..._ WliJor.-T 
--aıım.. ol• mı7a efendim... 
~ ara sıra Mstm dakk&aa 
tt.1-rl almala .. ıc111rıçe hep -
........ anlatır. 01tellk bu •• 
"Ilı orada a.oı t.oı ..... İfİtİı' ft 

'-_. •W.. .... r •U. ,... 
- lmdan ...... .,. anlam! 
- Çtllddı efendim, .e,ı.wı 

.., .,, ..... ICacalP heel lteıldl-
mdq WHr. ÇGn1dl ••• Se,- • 

' 
ela , I • • ' ıa, Tatr eh 'Wıs • M•ı.ha7a seçen leDe Lmaa "atmanlarm, laareket eanaım • ..a ... IDI ftl'lp ftllillflllielerl meeel•l 

•· ... -ı "--··· ............. otomatik tartı maldnel.t tecrl • tramn7 kapılanm muhakbk m· halleclllmlftlr. leledı,edekl b • lmaluw •lmllt ........._ b •ı 
beler euwmda ho:mlduta için it- rette bpamalan teblll edllmlt "" mi.,.on Darilllceze -...watn ye. oWakluma .. ........_ m.. W • 
HyemiJorda. Makineler nihayet -----------ı rilmed icap ettlllae braıı nr • lana, -. ..... ılta Wm111'1 ........ 
,..,...11 •• mütea1ıhitt• testim iti, a. •L 1 ~T ıi J •it, uyfi,.eı Daltiliye ftlsllet1ne a- raı-n. w. ,......,..., w. 
• ,........... P'W , Lı•tdirilm" :..:.. Na...... __ ..__ al • ... '''"' "'•• ..... , .. , • Bit 
-as- u ..,... -•--~ Wr ,.. ı•ı•ı . ' " TM il:? TM · Tepini...Wea itibanın m• • nemacdara tebli-• --' .. -L tet-

1.._. e• dal k ·- ppaw W # ıı'a' .. b .... kt bH bahada belediye resmi kilo -,ı • lr 18D UUI -!-•---Un Wria•ı• ltilm• -:. ı · 
n111WYW ·-·· ..... .. - • ·u• .. ,.,, . 

na al..-ldv. Bu ..-in miktarı Dan ICnhleal c:lftnacla Mr Jl V4mlerl W.••lttll· ,.. bıWit aıl ':t-. 
kilo ..,._ dolms kanqtur. Hal• IUlClal lruuı olmllflar. o a. .-.O -. la Deci Coapı &• 
'beWip rema1 haı'na ..,._alın Ortald5,de ....... Hdl .,,... yeni bir ua ..., _...._ • C.Cıib• ...., • 
maktMbr. "Dnn "'8b --~ Kapatılan Birlik...,.., ıı•,.. tarm » « Al ..... ~ .. lh • • 

Mutafa Relıln .... alma bine• rine yeni bir...._ çılrarmak ............. " #s,.....,.. ., .... . 
-~ ..... ··"Ye Hasan beyler rek ffaydarpqaya ıeçniek iate • üıere Milll Türk Talebe Birliil te- _ oa.. olsa Tlrldft Wr..,. .ar-

----.. ...... •1.ı1.ır11ıa-~~~~~:"'-fdılrieMi•• .• ~_. ..................... ,.._., ..... 11ı.w.ı0 ....... -..-...... ~.~ 1.,.2 ..... •· ...... ..._ 

- Bwt e Ben•• ,..,_ rma seldDdm ..-an ....W ..., Pabt lrapatdaa •1r ••-- · ,_.,_' .,_.., "'* tedlıiım için a:=~~·f.+ı.~=:.;i:ij;;W.~~~wılaa de~ilmit ~• içindekiler nm phaiJeti bn11W1 JeDi bir HU. ......... le ~ ...... aGntlnMrladede ı.epmen a.._ daıcm.ütler • mema• imtiJuı aı..,..... •------------"- • 1 ler dün Eıe ftpuru Ue Pire Te ı .. 
- ';'*.,ı:_ ... şi,...ıj bisden ne itti· ~· tetkikat ,.,...ı. il • dir5.ı.i1den ~ il- _. ~ :::" ~ Elektrik şirWlnill dlı 

...... , sere yola çılmutlardır. Tetkikat clakılar bza mahalline derhal ye 8lrllk .....,.. ...,..._ brp. • ..,_.. ~altg.Jılı ltlaiıa 
- B--'m ifclM ~ ıa· bir •1 kadar drHtktir. tİfllÜller ••sandalcı ile arilfteıfle- lan reı tllfln'bıkta.U,. dolaıı ladlab eleltttik tbW 
~---. itte•=- Midim de 

0 
ri lmrtannqlaNtt. o " adk11rl Mlql Hımıeı .ı.,llde 

._ Ben .ıe Mr ltcl oldul- illıı Ali Haydar bey ~ H• . Oniveraite,e yelli üMan bir aa ... ...,. ... !ııllımrılıMI 
~ rica ederim lfltfen henlm Maarif Velr&led talilD .. t.rhi- lltatta otaran Fatma lia • Oait•alte faldiltelerlae Wr birinci caa maJıı......._ ftll • 
'-a denl!mi de ıazete,.e ,asın, e- ye dalretl bumdan Ali HaJdar mm, torunu tbrahbnle puanlan mtldcl~ Jmid• ulltaa miftl. BlrlnCl c:etla mllrtııMll .,_ 
' ••-lan, l.eyleri o fmcaiaa a., .Anbradan phrimin pi • seçerken IC&mn iamind• 'bir ara· olmak bere ld--t. ............ "'1d sDn ı.. Mft'JI wMk ..... 

lradar aiyet etmesinler! miıtir. IMcmm hefsirinbi Tardala ~ ..ınsW.a1ct;ıhr~ ft mahiyet itibuVle c1a'fWll 111-
llAB!lt: De ç.ocak atırc& JUdmmt • Talim"'"5ne .......,. 1- ,.dam ..ı. J11-k _......,. 
Valaa, ha...,..... ,.ı 1Ja ti- Maarif müatepn geldi Etfal ah•neaine kaldml•'lbr· • ...,ıdar ...wır edUmeldedir. ait oldulu •ltateulıle .,.. 

~delilse dehiz ıene La prlp Maarif •Gatetan Rıckaa Na • be girdi Cet• ... tüaatmm.aeki -.. mUctdehnnUmlllle lad.ı ......... 
lafbue tlls&,.ei if'e apen iti tk ı KadıklJ&nde, lltraW..ia ma· ka,.._ allr olclula ileri .ctrille- tınlmqtı. Middwlpıe.t\llt \a a. 

~11.ır_ Ne kadar oba itin lçlalde ::.. 7:!1:.: .::::-set • • halleainH oturan mleabı lwil nk .......... Mi•n olma\ 1 • ftJ1 ~ OHa _.._..._. 

alnlt..,..,W..Wp m" l>ir lllitlir• Mlltelar han.da Wr hafta efendinin eTine sirerek bir ceket .... pek u 9'hcaat ıar'nt, TeNCeldlr. --v 
~-..ıet danw ..-. Ne diye- L......ıı-- ••.-kbr. " 'bir pantalon çalaa Ze1d ismin- halmk faldilteeind 14 uiltana Da-

lwan ,...,.. t;mten, t9llri __. - e> _ deki sabıkalı ıablanm'fbr. tlıat othtu W.: bir eeae füüt. Yeniden mGnkere 
AD.Man 1111 .,...._ eıealMfT Adli"" yanmn tehlikesi Kulelından ı":•••• te uiatanm: olarak idare edH· ltittiiimiu pre, llGllmdar a • 

1 - a• Fenerde Şar1' Çinı fahrlbam- • • Bu ı. ~ niha· afyora fa1ttllralan 1raaWl 
o.tan C..al ~irdi da pJlfUl mtabatı llhami efendi ~ ...n.'::r. M . YaıOlla• u,. ....__ 

Mu,. '8ua Wr ~ tehU • ile ameledtn MUltafa byp .e • ID8ncMt .... P.n.te ,.,_ 
imal ~· 11.iılerdlr. Neticede Mwitafa, il · Ecnebi m~=de ieret kalan balrerel .. ~ ....._ 

•-'- h in llalM il hami efendiyi lmlalaMlan ,....ı.. EcDtM ft aeldıple • --L m ini -----~ iJd.-:;; Qar::;;w.. ~ ........ ,.....,..... ıfıitle...,.. .......... fula -~ ..a. 
1a lutapmı, 'bmıu tiren " JUl • mıert lreel.. para aWılı •Drbtt gı' •le • dele in1aüan ~ ..... AB 
padq fnbllde korkan ad1'7e Oalatacla ~ ~.. clir. Rami mekteplerde tL4fWI& Sami ı..,m ~ ı.ı.ı..ı,lt 

'--I , .. ~ "'-- '-- taran blıftei Yorp ile ortalı Pi- le111 ........ ••• m Ilı& a· .._t_ _ _n __ .ı ..ııı 
-..lan ıleraa ... ..,.,. - • w dan alıla• ıra..,.~ ı....ı;ı. ..... •••• •ol r plede 7 S::-~ liııalla r-. 
... ftl'llllelenlir. Zira 7Wll pr Yorsi, kahenin camlarmı ..... • ta16'*'-aı-9 .._ .. ıallam • L-t- im l Mıkl ....... ' 
polllaM,.,ln bemiln d.,.,.... bn elleri 1t .. ilmiı "heraya .._. lamı Ud iç mİllldir. Maarif Ye • ....- .. 11 • • 

Adalara 111 

bitifik bulaımyor " tehlikeli Mr .ı BeJoiha hutanesine bltlınl • 1cl1.ıbaln iN lcret mesel9;1i7le .,..et Öab• ~ 18 
0 'tUı,.t l!ltldl ecllyorh. Maa• • mqtır. ıe•ısal oldala .a.ı-ektHir. __. ~ 

ubat piyuaaı durgun fih itfalre laenb selmeclea JaD • o1o1t• ~ ~- llld o-. ............... . 
Son hafta miada mire " 1111 .a.llrldaGttGr. • Şoflr Celllin , ........... oto- Bol G Ye 'Beyhan valitert O.... a., Wr ....... ıt td A ... 

• d .ı--LL • .. Ka.,..pda R-m iMllide Yml Bola lallla O.al! •8'• ......... •ılaüile ıc.-
PIJa•- a ................ Kura bitti w.. çocuia ~ .... alaca ,.. ~ ..... Tetllk ~- yem c1lli ....... ,, '• .... ~~ 
:~~ i~~ ralamıtıtr0 ç.-.......,..... m••aı-t ... &zere tir. ' r 

hLuz 'dı-;n arpa çdcanl- •• =:t=.:tı~ t:":t.1~ clınlmq, toflr de yaltaiamwıfta. tebiiaiD ~ 
17 orta mıldeı.. ... na.~ Kadana ....,.. Giali Mıf• karda 
... az.. O.lataıaraJda ... Ali ...... birinin ....... Soia - ~ siin mfmc1a lstan-
olan mualftm bnlan Mtalttir. Tarla'batmdan ıeçerkm Alam Lal ftll1etiDc1e ıom sDli aGfu 
lmtlhanlarcla 12 ldıl mu•affak ol· leminde bir kaclma prparak yara• imTdedihnif. ft dabiJi7a ftllileti • 
... tar. ~ .Ati • 

....... 
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Abdülhamit 
Bağ 

eqlencemiz 
Nasıl gidilip 
gelinecek? 

Ve 

Gözdeleri 
Tarihi teh'ika 70 

Şe: i Kn c'erhal küçük bir içki sof 

r~ı:ı hazırlıyar<ık genç doktorun 
y ı: ı~ma oh:rdu: 

·- \ ;.:.::;·! .. lş'cr:n iz yclunda gi
~ ; ... c - -t? 

i't. 1t:.:: Sey ümitsiz göründü: 
- I l afiyeler bu günlerde ku

clu :m:ı;? :ırtk.nlar gibi fıer tarafa 
ı1::ıBrrıyolar. Benim veziyetim çok 
iyi. Fakat, arkada~ların ele geçe

ceğinden korkuyorum. Zaten bir 
tanesi yakayı ele verirse, iskambil 
kağıdı gibi, hepsi biribirinin üstü
ne yıkılırcasına devrilecekler .. Bü 

tün planlar alt üst olacak. 
- Fehim Paşa gene etrafındaki 

kopuklara avuç avuç altın dağıtı

yormuf .• Doğru mu? 
- Doğrudur •• lstanıbuldaki '(ha 

fi t~kilit)ı elde edeceğiz diyerek 
Padişahı oyalayıp paraları çeki

yorlar: .. 
- ~adqların takip edildik

lerinin farkında değiller mi? 

- Dün farkında olmutlar •• Bu 
rüD içtima mahaUini değiftirdi

]er. Y ~ Ga1ata' da Pertembepa-

2annda yeni bir yerde toplanaca

iız. 
- Pariaten yeni bir haber yok 

mu? 
Mftttak Bey bir kadeh rakı iç· 

tiden aon.ra IÖZÜne devam etti: 
-YaTer Klzmı Beyin gittiği 

llDC!en heri yeni bir haber aldığı
ma yol(. Maamafih Pariateki ar

Dıdaılar :Abdülhamide mütema• 
cUyen tehdit mektupları gönderi

J.Ol"laımıt. KtZ11 Sultan geceleri 
~ uyumuyormuı. Etrafdakile
~ mGbaliplı jumallan da ken
tn.lni bOıbütün çıldrrtıyor. Fakat, 

timıla.nn acısını biz çekiyoruz, Şe
fika! Onlar Pariate serbest.. Biz 
Cfe burada esir gibi, korku ve deh

tet ~inde yqıyoruz. 
Şefika Hanımın, tanıdığı erkek 

ler arasında daha fazla Mü,tak 
Beye temayülü vardı. Hatta Şefi

ka Hamın, Müttak Beyle evlenme 

yi lbile tasavvur ediyor ve bunun 

kendfıi için çok 'hayırlı olacağını 
dÜfÜnerek Müttakı her sahada tec 

riibe edjyOTdu. 
Müftak Bey hürriyetperver bir 

gençti .. Parisle muhaberesi vardı. 
lstanbulda yapılacak bir çok i,le

ri ilzerine almqtı. 
Pariıe yazdığı bir mektupta: 

"Ben ölümden ve işkenceaen 
yilmam.tcap ederse hayatnnr f e'da 
'dan çekimniyeceğim !,, 

Demi!ti. 
Pariıteki komiteciler Müttak 

Beyin ıbu mektubundan sonra ken

'diıine 'daha f azlaı itimat ve emni· 

yet ıöstermitler ve daha ağır va2i 

feler vermişlerdi. 

Son günlerde Ki.zımm lıtan
!Mıldaki gizli vazifesini de Müştak 
Bey görmeie bqlamqtı. 

Y az:ın: ishak Ferdi 

Abdülhamidin çevirdiği fırıl

daklar ıve bilhassa yaptrrdığı ta -
kibatı yakından öğrenmek çok 

güç oluyor. 
- Ben sana böyle bir adam 

Büyük bağ eğlencemize iıtirak 
edecek davetlilerimiz için gazete· 

miz muhtelif otobüsler tutmuştur. 

Bu otobüsler T opkapı .ve Edime• bulsam, memnun olur musun? 
- Memnun olmamak kabil mi? kapısı ile gidilecek bağ arasında 

Elbette sevinirim. işliyecektir. 
Şefika yavaşça doktorun kula- 1 - Üzerlerinde (HABER) i-

ğına eğildi: şareti olan bu otobüsler sabahle-

- Elimde çok mühim bir adam yin saat dokuz buçuktan itibaren 

var. Tam senin istediğin haberle- Topkapı ve Edimekapıya gelecek 

rin peşinde kotmağa, Padişah ta· 1 davetlileri~izi oralardan alacak, 

rafından memur edi!-mi§. Maltepedeki Remzi beyin nümu -
- Beni onunla tanıştıramaz ne bağına götürüp bırakacaktır. 

mısın? 2 - Otobüsler sabahleyin do • 

- Tanıttırmak belki tehlikeli kuz buçuktan öğleyin on ikiye ka • 
olur. Fakat, ben onu istediğin za· dar kale kapılarından bağa da -
man, istediğim gibi söyletir ve ağ· 

zından lif alabilirim. 
- Kim bu adam Allah aşkına, 

ıöyle? 

Şefika frsıldadn 
-Daynn .. 

- Sahi mi?! 
- Niçin fafıyorsun? Saraya ye

ni intisap ettiği için, bu gibi itlerin 

acemisidir. Ağzından laf almak 

çok kolay olur. 

Müttak Bey: önüne bakarak: 

-Fakat ••• 

Diye mmldandı. 
Şefika sordu: 

- Neden tereddüt eti iyonun? 
Rengin de ıarardı .. Birdenbire ne 

oldun, Mii!tak? 

Doktor Müttak Bey: 

-Hiç ... 
Diyerek &ofradan lkalktt. 
Müpk Beyin beynini korkunç 

ibir §Üphe aarmı§tı. 

Demek ki sevdiği itimat ettiği 
kadının dayısı saraya mensuptu. 

Mü,tak Bey bu vaziyet kark§ı· 
smda derhal Şefika ile münasebe

tini kesmeği bile dütünmiiftii. Ni
hayet lbir gün dayı beyin tuzağına 
dütene, Şefika, Müttak Beyi nasıl 
ikurtaracaktı? 

Mü,tak ·Beyin tüyleri ürperi· 

yordu .. Hatta timdi bile bir tuza
ğa düşürülmüt olması ihtimalini 

uzak görmüyordu. 

Şefika, Müttak Beyin neler dü

şündüğünü anlayamamıştı. 

- Niçin tereddüt ediyorsun, 

Müştak? Neden bana itimat etmi· 
yorsun? Dayım, daima elimdedir. 

Onu istediğimiz gibi oynatabiliriz. 

Diyerek, genç doktorun boynu

na. sarıldı. 
Müştak Bey hayretini gizleme-

ğe çalışarak: 
- Dayın içeride sahiden uyu

yor mu, yoksa bizi mi dinliyor 

Diye sordu. 

Şefika kahkaha ile güldü: 

- ilahi Müttak Bey! Sen de 

ne kadar müvesvis ve evhamlı ol

m111ıun ! 

vetlilerimizi taşıyacak ve on iki -
den sonra paydos edeceklerdir. 

Onun için davetlilerimiz cuma 

günü dokuz buçuktan on ikiye ka

dar Topkapı ve Edirnekapıya gel

melidir. O saatten sonra gelenler 

maalesef ibizim otobüslerden isti-

fade edemiyeceklerdir. 

3 - Ayni otobüsler akşam saat 

altıdan itibaren bağdan dönecek 

olan davetlilerimizi alıp tekrar 

T opkapı ve Edimekapısına geti

receklerdir. 

4 - Bağdan dönüşün arkası ni· 

ha.yet saat aekiz buçukta alınacak 
ve o saatten sonraya kalmak isti

yenler gene otobüslerimizden is

tifade edemiyeceklerdir. 

S - Bu otobüslere binecek o -

la~ davetlilerimiz otobüs toförle -

rine giderken de gelirken de Ha -

berin davetiyesini . .göstermeğe 
mecburdurlar. Davetiyesiz hiç 

kimse otobüslere binemiyecekttr. 

Bağda büfe vardır. 

Bağın büfesi o gün için satışını 
her zamank:,.,den daha ucuz ya

pacaktır. Okuyucu davetlilerimi· 

ze bir kolaylık olsun diye bağın 
büfesinde o gün için bulundurula

cak §eylerin bir listesi. ile fiyatla -

nnı neırediyoruz: 

Pirzola 

Şi,kebabı 

Salata 

Yumurta salatası 

Kuruş 

7,5 
7,5 
10 
ıs 

Çiroz salat.ası 15 
Kaşar peyniri 1 O 
Beyaz peynir 10 
Çifte böbrek 20 

Piliç haşlaması (bütün) 30 
Zeytinyağlı dolma (büyük ku -

tu) 30 

,, ,, (küçük kutu) 25 
lskara köftesi (tanesi) 2,5 
Buzlu bira (şişesi) 45 
Keçe suyu (şişesi) 5 

Şefika Hanım o gece Mii!tak , 

Beye bir az daha açıldıı: 

Ve kolundan tutarak, oda kapı· 
ıma kadar, ıürüklerceıine çekti: 

- Kapmın aralığından bak iı· 

Rakı, ıarap vesair içkiler şişe 

batına (10) kuruş farkla satıla

caktır. 

Kadehler 10 

tenen .. 

Nakıl ve terc6me hakin mahfazd111' 

Yazan: M. Ciayur 
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UNVANLI MAHLOLLER - Lit
rede veznen muayyen .miktarda ha -
mız, esas veya bir milhi ve yahut di
ğer bir cismi havi olan mahlullere un
vanlı mahIUller denir. Unvanlı mah -
luller tahlilatı kimyeviyede pek ehem
miyetlidirler. Hacim usulüne tevfikan 
yapılan tahlillerde bunlar kullandır. 

Unvanlı mahluller normal, dömi 
normal, desi normal olurlar. 

Eğer bir litrede bir cismin muadil 
kimyevisi kadar gram miktannda ok
ihalan grnmı mahlul olursa mahlul 
normaldrr • 

KALEVi MIKYASLAR - Ka -
levi mikyas: Kalevi teamüle malik ci
simlerin, tadil esasına müsteniden ün
vanlı hamız m:ı.hli'ılleri ile miktannın 
tayinine denir. Kalevi mikyasta ve 
hamızı mikyastatetkiknt turunsol, 
clyantin veya fenol flalein ile yapı • 
lrr. 

ASID1METR1 - hamızlann mik
tannın ünvanl ıesas ahlulleri ile ta
yinine Asidimetri denir. Mesela ağız
da mevcut maiyeti sodyom mahlulü i
le ticarette bulunan gayri saf tuz ru
hunun ihtiva ettiği H Cl ı bulmak is -
tersek: 

H Cl -1- Na O H = Na Cl + H 2 O 
Olduğuna ve muadele mucibince 

40 gram maiyeti sodyom, 36,5 gram 
hamızı klorü mayı tadil ettiğine göre 
normal kalevi maiyetin 1000 snntimet
re mikabı 36,S hamızı klorümaya ve 
dömi normal kalevi maiyetin bin san
timetre mikabı 36,5-2: 18,25 gram 
H Cl a muadil olduğuna göre bir san
timetre mikabı normal kalevi maiyeti 
0,01825 hamızı klorümaya muadil o • 
lur. 

Başhca kimya kanunlar. 

1 - Tahaffuzu madde veya Lavu
azye kanunu: Bir mürekkep cismin 
vezni onu terkip eden basit cisimlerin 
vezinleri mecmua müsavidir. 

2 - Nisbeti Müfit veya Pruat ka
nunu: Muayyen bir cisim "bi mürek

kebi husule getirmek Üzere İmtizaç 

eden muhtelif unsurların veznen mik
t rları esbı e aıma sabit btr te eb -

büs mevcuttur. Yani mürekl<ep bir 
cismi husule getirmek için basit cisim
lerden veznen muayyen bir nisbette 
imtizaç eder. 

mının i§ğal ettiği hacimler takribea ' 
yekdiğcrine müsavi ve 22,4 litreden 
ibarettir. Gaz ve buharlann 22,4 litre
den ibaret olan hacmine molekül hac• 
mi denir. 

KRIOSKOPI -A: Mumted •• 
elektri kolmıyan mahlullerin tenezzül 
eden noktai incimadı doğrudan doğ

nıya mühallile münhal cismin vez
nizlc mep sulan ve mühallilin miktari
le makUsen mütenasiptir. Tabiri di • 
ğerle mahlulün kesafeti ile mütena -
siptir. Mahlulün kesafeti tasnif edı1ine 
noktai tenezzülü incimatta iki miıli 
düşer. 

B - Bir mühallil'in ayni miktann
da ayn ayn olarak muhtelif cisimle • 
rin ayni adet moleküllerinin inhilalin
dcn münhal mahlullerin tenezzül eden 
noktai incimatlan dııima biri>inne 
müsavidir. 

EBOL YOSKOPt - 'A: Tereffü 
eden galeyan noktası, naki tenezzülü 
incimat gibi, muhallil'in muayyen mik· 
tannda münhal cismin vezniyle mü -
tcvassıtan ve mühallilin miktariyle 
makusen mütenasiptir. Tabiri diğeTle 
noktai tercffüü galeyanı mahlulün ke
safeti ile mütenasiben değiıir, bir 
mahlulün kesafeti tasnif edilirse nok
tai tereffü ve galeyan <1~ iki misli ço-
~ l , ga ır. 

B - Mühallilin ayni miktarında 
ayn ayrı olarak muhtelif cisimlerin 
ayni adet moleküllerinin inhilalinden 
husule gelen mahlullerin tereffüü ga· 
leyanlan yekdiğerine müsavidir. 

Dülong ve Pöti k~unu - Basit 
cisimlerin atom vezinlerini sulp ha
linde iken haiz olduklan harareti maJ.. 
susalan ile hasılı darbı ıabit ve takri· 
ben 6,4 miktanna mösaviclir. Tabiri 
diğerle anasınn vezin atomisi hara
reti mahsugasiyle makusen mütena • 
siptir. Yani atom vezni A, harareti 
mahsusa C. olursa: 

C X A = 6,4 olur. 

Basit cisimlerin muhtelif ınap1-#ı 
1 - Halojenlet' grupu: nP 11'.Yl'-"' 

, ta flüor, klor, brom ve iyot vardır. 
Bunlar sair ci•imlerle ve bahusu• 

idrojenle ve madenlerle ıiddetli alika• 
lanna binaen tabiatte serbest olarak 
bulunmazlar. 

Halojenlcr madenlerle imtizaç r 
derek Halojenür denilen mürekkebatı 
husule getirirler. Halojenlerin maden• 
lerle olan alakabn idrojenle olan ali• 
kalan gibi atom vezinleri ile makü· 
sen mütenasipJir. Oksijenle olan ali -
kalan atom vezinleri ile mebsutan 
mütenasiptir. 

(Daha bitmedi) 

3 - Nisbeti mütezayide veya Dal· 
ton kanunu: iki Cisim yekdiğeriyle 
veznen muhtelif nisbetlerde imtizaç 
ederek muhtelif mürekkebat 
husule getirince mezkur mürekkebat
ta, iki cisimden birinin vezni sabit 
kalarak diğerinin miktan basit bir nis
beti adiye üzerine tenakus veya teza
yüt eder. 

4 - Adadı nisbiye veya Rihter ka- ,. YARIN M.atinelerden 
nunu: lki cisim ünçüncü bir cismin ay- ltıbaren 
ni miktariyle imtİ'Z{lç eder. Ve bu iki 
cisim de yekdiğeriyle ittihat ettiği 

takdirde ünçüncü cisimle ittihat ettik
leri miktarlar arasında tahammuz e • 
den nisbet dahilinde veya bu nisbetin 
emsali basita ile hasılı zarbı nisbetin
de imtizaç eder. 

5 - Cisim veya Geylüsak kanun
Jan: 

A - Gaç olarak veya buhara te -
beddül edebilen cisimler; cismen mu -
ayyen bir nisbeti adediye üzerine it -
tihat ederler. Gazlar veya buharlar 
cismen 1-1, 1-2, 1-3, ve bazı da 

2 - 3, 1 - 6 nisbetleri üzerinde im-
' 

tiza~ ederler. 
B - Gaavcya buhar haFn~e bulu-

nan bir cismi mürekkebin hacmiyle o
nu teşkil eden · gaz veya buharlann 
mecmu hacmi tipinde bir nisbeti ba
sit mevcuttur. 

ipek • 
sıneması 

Yeni sinema mevsimine 

başliyor. 

Saygon 
Güzeli 
F ranıızca sözlü, oynıyanlar: 

KLARK GABLE 
JANE HARLOV 

Büyük aşk ve ihtiras filmi 

illve olarak: 
- Sana faydalı olmağı düıünü· 

yorum, Müttak Bey! dedi, sen ga• 

liba ton günlerde saray muhitin· 

den muntazam haberler alamadı
ğmdan .c:Ja sıkılıyorsun, değil mi 

Müftak Bey batını salladı: 
, 

(Devamı var) 

Kahve 

Gazoz 

Sandöviçler 

Yarın SARAY [Eski GLORYA J 
Akşam Sinemasında 

Guogadro ve Amper faraziyes:· 
Ayni derecei süh~net tazyikında bu -

--~,.. lunan gaz veya buharlann ayni hac
minde aynı adedi molekül bulunur. 

10 
10 
10 

1-Dans ve şarkı 
2-Spor filmi 

Fiyatlar: 
- Ne zeki kadımm, Şefika! Bıe 

nim bu sıkintımı nasıl da ketfet

tin? 
- Canım, bunu anlamıyacak 

.ı. ..... f Tlıllııtden bem ki ııkılt
,.orsun ! 

- Hakkmı yok mu? Sarayda 

Mr madatmnz "81'dı. O da gitti. 

UNITED ARTISTS'in Fransızca muhteşem bir filmi ve RONALD 
COLMAN'ın fevkalade bir temsili olan 

KiBAR HIRSIZ 
Baılıyor. lliYeten: FOX Jouroal halihazır dünya havadisleri. 

Fiyatlarda tenzilatı 30 ve 50 kuruş, Seanslar: 
Saat 3-5-7 ve 9 da 2682 

.... 

A vogadro ve Amper kanunu: Mo
le kül vezinleri, cisimleri gaz halinde
ki kesafetleri ile mütenasiptir. 

Adi §eraitte yani sıfır derecei sü • 
hunette 760 milimetre irtifaındaki ci
va sütunu tazyiki albnda bulunan gaz
ların ve gaz olmayıp ta buhar haline 
tahvili mümkün olarak basit veya mü-
rekkep cisimlerin birer molekül gra-

Birinci 30, Balkon 
Hususi 60 

45, 

2687 
~ 
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(
HABER'inl 
hiklyesi 1 Eller yukarı! ) Türk dili 

- "Gel, baıımdan geçenleri aa· 
na anlatayım.,, 

Bu sözleri, kendisine çok hür • 
met ettiğim aile ahpabllDlZ olan 
1'enan bey, dün sabah, telefonda 
bana tayliyordu. 

Tabii ilk itim derıhal onun evi· 
ne kopnak oldu, zira ihtiyar doa
bmıwı winde endite ve asabiyet 

•_.;_ 
eezlD.l~&a&a· 

Tplqla zile butıimı vakit sa • 
Ciık Uf&iı lcıapıyı bana açtı. Beni 
gBribıce ellerime aanldı: 

- Ah, beyefendi. Bqunıza ge· 
)enleri aorma ! diyip lafa haf lal -
lren yazı odumm eıiğinde görü· 
nen Kenan bey: 

- Sus, sana bu itten kimseye 
l>ah1etme demedim mi? 

- Evet efendim, ama beyef en· 
Cli yabancı değil de ... 

-Yeter! Çok lif istemem; diye 
nat kolumdan tuttu ve o methur 
yazıhane odasmdan içeri beni sok 
tu. ........ 

Burası, klymetli eserlerle .dolu, 
re.hat derin maroken koltuklu bir , 

d• • 
ıer ı. 

Hayatnnda alınacak kararların 
kartnmda ne zaman mütereddit 
blıam, daima koıar; onun dürüst 
aütüncelerine, sağlam fikirlerine 
iltica ederdim. 

Nasihat vermeğe alıtmıt olan 
dostum, mütebessimane yüzüme 
'baktı: • 

- Parayla değil, away)a.. Bu 
sefer de fikrinizi sormaya benim 
ihtiyacım var. Vicdant bir mesele 
hakkında son derece mütereddi • 
Clim ! diye söze bqladı. 

Hayretle yüzüne baktun. Onu 
hiç bir zaman bu kadar mütehey· 
Yit görmemittim. Babam yerinde 
o1ah. bu yqlı ve muvazeneli ada
mın hareketi hakkında benden fi
kir almak isteyi,i, doğrusu, beni 
f&fırlmıftı. Dört ltulak kesildim. 

- Bu gece, henüz uykuya dal • 
mak üzere idim; ıaat ta oldukça 
geçti. Bir prtırdı işittim. ihtiyar· 
hk vesvesesi, "Cinler beni ziyaret 
ediyor galiba!,, diye kendi kendi
me alay edip yorgam batmıa çek· 
çekmeceleri kanttırdığını iyiden 
çekmeceleri karıştırdığını iyiden 
iyiye farkettim. 

Bu odada yapılan en ufak pa • 
trrclllllll aradaki ince bir kapı ile 
&Jnimı! yatak odamdan pek iyi 
l,itlldifini bilininiz. 

- Evet, bundan bana evvelce 
4le bahsetmi!liniz ! 

Sonra gülerek ilave ettim: 
- Bu gürültüleri yapan cin ıa· 

lbwı hrrsıız olmaım? 

- Taı 1kendiai ! Ama dur, acele 
etme, sırayla anlatayım. Ne di· 
)ordum? O patırdryı it itince he • 
llllen ya~ğımdan kalktım. Çünkü 
korkunun önüne geçmenin en iyi 
gveai korkulan ,eyin üstüne gidip 
1-kmaktır. itte ben de öyle yap -
tnn. 

- Cesur olmıyan bunu zor yaı • 
l>&r ya! 

- Ko.,ka.ldık sinir zaafıdır. O • 
llu. yenmek inaanm elindedir. Bu 
hiaain teıiriyle kendimi yenip ka
.._nlrk odamda yürümeğe batla
dıtrm ıırada, bir cep lambasının 
~ ı§ığı yüzibpe çarph. Ayni 
~rıa.d da sert olmak istiyen bu
!lfa. rağmen bütün çocukluğu ve 
ftor1nuu anJqılan gevrek bir ses: 

- "E!l~ yukarıya,, diye bağır-
.Jr. 

af 
ltovelverin sizi dikiz eden tek 

..,.... gıhü öntinde, iman ne ka • 

dar cesur olsa, itaat etmemezlik 
edemez. 

Kenan bey hikayesini tatlı tatlı 
anlatırken sesinde kendisiyle a • 
lay eden bir ahenk te bisaedili -
yordu. 

- Ellerimi kaldrrdım. Önümde 
geriliyen ııığa doğru yürüıneğe 

bqladım. 

Hırsız mı benden korkuyordu? 
Ben mi ondan, Allah bilir! Her ne 
ise, o, geriliye, ben ilerliye §U o • 
turduğunuz odanın ortasıına gel· 
dik, Masanm üstünde duran elek
trik lambasına elim ilitti, fırsat 
telakki ederek derhal yaktnn. Or· 
talık aydınlandı. Beni silahiyle 
tehdit edenin, henüz yirmisine bi· 
le basmamı§ zavallı bir çocuk ol
duğunu gördüm. 

Gözlerimin ifadesinde, takip e
dilen vahşi hayvanların ürkekliği 
ve hainliği okunuyordu... Ürk -
tüm! ihtiyarım, canım tatlı gaıli· 
ba ! Yanı batımda duran telefona 
sarılmak istedim, tabanca gözüme 
dayandr .. 
"- Bir adım atarsan yakarım! 

Paran! Paran nerede?,, 
Korkudan zıngır zıngır titriyor· 

du. Bu da bir tehlike idi. Zira ken· 
dini kurtarmak için beni öldüre
bilirdi. Belki o dakika hen de o· 
nun kadar titriyordum. Maama· 
fih bir an kendimi topladım. Se
r:nkanlı olmak istiyen bir tavrrla 
fu oturduğun koltuğa çöktüm. Sa· 
kin bir bir sesle: 

"- Pek ala evlat, anlaıa}ım. 
Bak yafhyım. Benden korkma .. 
Sana bir fenalık yapamam .• Yal • 
nız müsaade ette fu ellerimi ata· 
ya indireyim.,, 

Bu mi .. kince sözleri söylemi' ol· 
mam doğrusu pek 1->ı 'değil; fa. 
kat ne yapanın can tatlr ! 

Serseri yumurcak izin verdi; 
hatta o da karşımdaki koltuğa 
kuruldu. 

"-Paran, hani paran?,, 
"- Evde hiç bir zaman fazla 

para alıkoymam. Buna rağmen 
sana: yardımda bulunacağıma e • 
rmn olabilirsin.. Yüz elli liram 
var. Vereceğim ... Çok versem işi
ne yaramaz. Ama sen bana söyle 
niçin bu mesleği intihap ettin?. 
Bu pek kötü bir İf ! Gençliğine 
yazık değil mi? Bırak, şu taban· 
canı da rahat rahat konuşalım.,, 

Çocuk bir aanil•e tereddüt etti; 
sonra acı bir tebessiimle o.muzunu 
silkerek revolveri yanı batnna, 
masanın üstüne attı. 
"Şunu alsam,, diye dütündüm .. 

Likıin, yapmadım. Zira hırsızın 
hareketi cidden kibardı. Ben de 
ondan 8.§ağı kalmak istemedim. 
İki elimi pijamanın cebine sok· 
tum ve tekrar sordum: 

- Anlat bakalım, neye hıırsız • 
lık yapıyorsun, yavrum? 

Anlattı, hepsinin başından ge· 
çen felaketlerin eşi ... Ayni naka· 
rat ... 

Baba alil ve işsiz ... Anne hasta, 
evde istırap enini ... Çf.cukta zevk 
ve nete ihtiyacı .•. Evinden kaçı • 
yor ... Sefalet, parasızlık, açlık .. 
Nasrlsa bir tabanca edinip hırsız -
lığa atılıyor. Cani olmasına ra: • 
mak kalmıştı ... "Az kalszn seni öl· 
dürecektim,, dedi. Sonra bezgin 
bir eda i1e yanıma yaklaştı: 

- Bıktım·! dedi. istersen poli
se haber ver, ya·lnız al şu rovelve· 
ri sakla! Cinayetle müttehim ol· 
mıyayım ! Ötesi vız ... Belki .de da
lia iyi olur! 

- Siz Denim yerimde olsaydı .. 

"Etoile Belge" yazıyor: 
Yeni Türkiye, yavaf yavaş asri te

rakkinin er. e .. aslı taraflannı benimse· 
miı .ol~a beraber milli birliğe ma· 
ni teıkil eden bütün adetlerden de 
vazgeçiyor. 

Türk lisanının tasfiyui, Mustafa 
K~mal Paıanın baılıca meıialelerin • 
den biridir. Bu maksatla intihap etmif 
olduğu komüyon sırf Türkçe mente
leri olan kelimelerden mürekkep bir 
lugat tanzimi ile uğrapyor. 

Bu komisyon, ıimdiye kadar bini 
.nütecaviz Arapça ve Acemce kelime
lerin Türkçe mukabillerini bulmuıtur. 
Matbuat ve mekteplerin bu kelime • 
leri derhal kullanmalan ihtimali var· 
dır. 

Arapça ve Acemce tabirler, Acem 
ıairlerine ve Kuran'm mübarek lisanı· 
na kartı pek büyük hürmet besliyen 
ve nesillerce yetiıe nmuharrir ve me· 
murlar tarafmdan TürkÇeye çevril .. 
miıtir. Oımanlr muharrirlerin bir çok· 
lan Türkçenin zenginliğini, müzeyyen 
ibarelerini, sadalr harflerinin ahengini 
unu tmuılardı. 

Bu unutkanlık teeasüfe ıayandır. 
Zira, bir takım manasız, geliıi ıüzel 
kemiler ili.vesi, bu güzel lisanı körlet
mİ§ ve milli bir edebiyahn inki§Bfına 
mmi olmuştur. 

Mustafa Kemal Pa§Bnın tasavvıır 
ettiği tasfiye, bu uyuıtunıcu tesire 
kartı bir harekettir. Deruhte ettiği it 
kolay değildir. Çapraıık lisana alıt • 
mıı bir nesle günde on yedi kelime 
öğrenmek biraz güçtür. Edebiyabn ve 
gazeteciliğin emektarlan üsJuplannr 
hemen değiştirmek kabil olmadığını 
ıöyliyeceklerdir. 

Fakat unutmamalıyız ki, lrlandada 
bir kaç sene zarfında eski lisan tama· 
miyle yerine gelmiıtir. Binaenaleyh 
oldukça kısa bir zamanda Türkiyeyi 
idare edenlerin arzulanna nail olma • 
malarma sebep yoktur • 

Yeni nesil bu kararı iki elle alkıt· 
Jamakta ve hakir olarak sırf Türkçe 
addedilen yeni kelimelerin yayılma • 
sına yardım etmektedir. Eğer Türk • 
ter milliyetçilik davaıiyle fazla ileri 
lritmes ,.. eskiden bll;anılan Türkçe 
kelimeleri eski Türk lisanından alın • 
mıf ayni şekilde kelimelerle değiıtir • 
mezlerse; bu tasfiyenin konuıulan li
sanla y~ lisanı arasındaki boıluğu 
durdurmıya mühim bir yardım göste
receği muhakkaktır. Bu suretle yeni 
orijinal bir edebiyatın zemini hazır • 
lanmıı bulunuyor. Ayni zamanda, ye· 
ni lisanın politika cihetinden de ehem· 
miyetli olabileceğini göz önünde tut • 
malıyız. 

Eclirneden Türkistan beldelerine 
kadar bir tek lisanın \ okunup anlatıl· 
ması neticesinde Türkiyenin elde ede· 
ceği faydalar hesapsızdır."' 

lsveç Veliahh 
Mesina, 18 (A.A.) - laveç ve: 

liahh prenı Güstav Adolf, ıarka 
seyahat etmek üzere, dün buradan 
"Vasaland,, vapuru ile hareket et· 
mittir. 

nız ne yapardınız? 

Tereddüdümün kar§ısmda Ke • 
nan bey ilave etti: 

- Biçareye paralan verdim, ve 
onu kapıya kadar götürüp sokağa 
salıverdim. Bu canilik namzedini 
böyle bqıboı ortalığa koyuver· 

dim. Beıeriyete, dahaı doğrusu ce
miyete karşı kanuni vazifemi yap· 

madım, diye üzülüyordum. Fakat 
şu dakikadan itibaren iyi hareket 

etmiş olduğuma kanaat getıiTdim: 
- Bu yeni kanaatiniz neden i· 

Ieri geliyor, Kenan bey? 

- Size bu batımdan geçeni an• 
latırken bütün vekayii daha iyi 
tahlil ettim. Bu çocuk mutlak 
beni bir da·ha görmiye gelecektir; 
hem bu sefer ap aşikat, güpegün· 
düz ... Eminim lci onu zamanla 
kurtarabileceğim. 

tfakıli: ÇUrUk sulu Meziyet 

1 Spor Haberleri 1 
Balkan güreş 

• 
şampıyonası 

Üçüncü Balkan güreı ıampiyonuı 
için günler tekarrür etmiı ve bu farD• 
piyonaya girecek güretçilerimiz id • 
manlarma baılaımılardır. Bu müsaba· 
kalar için teka.rrür etmiı günler " • 5 • 
6 Teırinievvel tarihleridir. 

Bu seneki müsabakalara Romen • 
ler, Yugoslavlar, Yananılar geleceii 
gı°bi Bulgarlar da tam takım ile üçün
cü Balkan ıampiyonasma iıtirak ede
ceklerdir. 

Müsabakalar için Maksim ve Fran
sız tiyatrolarından biri seçilecek ve 
maç gününe kadar aynlacak binanın 

içinde bazı tadilat yapılacakbr. 

Şampiyonalara iıtirak edecek Türk 
taknnmm azami kuvvetle çıkabilmesi 

için teıkilat ıimdiden meığul olmak
tadır. 

Su topu müsabakaları 
İstanbul Denizcilik heyetinden: 
Bazı sebep dolayısiyle teehhüre 

uğrayan lıtanbul Su Topu birinciliği 
21 • 9 • 934 Cuma günü Moda yüzme 
havuzunda icra edilecektir. Müsaba
kalara saat 2 de batlanacaktn'. 

Klüplerin kayıt ve kur'a için saat 
1 de heyetimize müracaatleri tebliğ 

olunur. 

Voleybol birincilikleri 
Voleybol ve Baskelbol heyeti reis· 

liğinden: 

1934 • 1935 aeneai Voleybol ve 
Basketbol birinciliklerine pek yakın -
da batlanacaktır. MezkUr birincilikle
re iıtirak edecek kJüpler bazı husu.at 

hakkında karar verebilmek üzere 23 
EylUl 1934 Pazar günü saat 17 de 

Mmtaka merkezindeki içlimaa vasi 
aalüıiyetnameli birer murahhas gön • 
dermeleri rica olunur. 

Klüp reisi mühürü bulunmıyan sa. . 
lüıiyetnameler kabul edilmiyecektir. 

936 olimpiyadına Ame
rikalılar girmeyecekler mi? 

Berlin, 18 (A.A) - Amerika
nın Olimpiyat kömiteai reisi f\l. 
Brundago, memleketine dönerken 
verdiği beyanatta Amerika Birle· 

ıik hükUmetlerinin 1936 olimpiya 
dına ittirak edip etmiyeceğine da-

ir bir şey söyliyecek vaziyette bu
lunmadığını ifade etmittir. Alman 
ıpor mahafili bu vaziyetten dola
yı inkisarı hayale uğramış bulun• 

maktadır. Çünkü Naziler tarafın
dan olimpiyatta Y a·hudi ırkı ile 
diğerleri arasında resmen bir fark 

gözetilmiyeceği hakkında M.Brun 
dago tarafından verilecek temina· 
tın Amerikanın resmen timdiden 
1936 Berlin olimpiyatlarına itti
rakinde amil olacağmı ümit et
mekte idi. 

Necla Hanım Raşit Rıza 
trupuna girmemiş 
Eski Şehir tiyatrosu artistlerin· 

den Nedi Hannndan dün bir tezkere 
aldık. Bunda Şehir Tiyatrosu kadro
suna dahil bulunmadığım ancak ücret
le çalııbğım, bazı gazetelerde ayrıl -
dığı ve Raıit Rıza tnıpuna dahil ol
duğu hakkında yazılar çıktığını söyle
dikten sonra: 

- Tiyatro kadrosuna dahil olmı • 
Yal\ birinin, aynlmasına da imkan 
yoktur. Raıit Riza tnıpuna da dahil 
olacak değilim •• Demektedir. 

Himalaya dağına çıkanlar 
Berlin, 18 (A.A.) - Viktorya 

İımindeki gemi ile Cenevreye gel
miı olan Alman Himalaya heyeti 
erkanından sağ kalmıt olanlar ga· 

zetecilere beyanatta bulunarak he· 
yetin 7899 metre irtifaa kadar çık
ımı olduğundan ve bu mmtakanm 
heyetin çıkmak istediği sekiz bin 
150 metre irtifaındaki tahikaya 
pek yakın bulunduğ~~ _söylem İt· 
lerdir .. 

Anfuua .Atefdu&t: 

matbuata direktif 
İtalyan gazeteleri ltalya matbuat 

müdürlüğünün müsteıarlığa çıkanl • 
ması dolayısiyle azan tafsilat veriyor
lar. Yeni müsteıarlık bir taraftan da
hili matbuata direktif çizerken diğer 

cihetten hariçte Jtalyaya taalluk ede· 
cek mahiyetteki neıriyab göz önün
de bulunduracak ve memleket aley • 
hinde olan neıriyab tekzip ederek bil· 
tün dünyada ltalya lehine bir hava 
yaratmağa çalı§Bcaktır. 

Roma matbuatı yeni teıkilattan 
pek büyük faydalar elde edileceğini 
beyanda müttefiktirler. 

o1$ •• 

Bizde matbuata direktif verilmeıi 
me~a bahsolanca gazeteciler muhi
tinde bir asabiyet ve hO§nutnzluk his
si uyandığını görüyoruz. 

Matbuata direktif vermek ; matbu
ah kayit alhna almak, matbuat ve 
neıriyat hürriyetine halel vermek su• 
retinde tefsir ediliyor. j 

"Drije" edilen matbuatın 'YUifetl• 
ni gömıiyeceği, tenkit hakkmdan mah
rum kalmıyacağı, ve netice olarak ta 
bu tekildeki neıriyatm okuyucu buJa. 
mıyacağı kanaati yazıcılann climajm .. 
da yer etıniı bir faraziyedir. Matbuat 
serbestisine lıalel getirmek doğrudan 
doğruya hürriyeti baltalamaktır. Tet
kilib Esasiyenin bahtettiği hukuku 
nezetmektedir; deniliyor. 

"' .. 
Matbuatımızda çab§Bnlann büyük 

bir hüsnüniyetle ileri sürdükleri iddi
alan, bir anlatamamazhktna neıet et• 
miı yanlıı bir görüıe atfedeceğiz. Mat· 

buata direktif vermek, gazetecilerin 
kollannı bağlamak, dillerini sustur • 
mak, tenkit vazifelerine nihayet ver-

mek, onlan hep birden ayni nakaratı 
tekrara mecbur etmek değildir. Teı • 
kilib Esasiyenin matbuata ait mad • 

desinde iıaretlenmit olan serbestiye 
el sürmek Cümhuriyet hükUmetinin 
ve o hükUnıetin temsil ettiği Cümhu
riyet fırkasının prensipleri ile taban 
tabana zıtbr. 

istibdat devrinin en acı eserlerin
den biri olan aanaür Cümhuriyetin 
yarahcılan nazannda en çirkin lfü 
bid'attır. 

Matbuata direktif vermek onlan 
yazmaktan menetmek değil, onlann 
iyi ve doğru yazmalannı kolaylaıtır· 
mak için ihtiyar edilmesi hazan lizım 
gelen bir harekettir. Tasavvurlamnız· 
ca hiç bir namuslu kalem sahibi yok
tur ki, yalan yanlıt neıriyat ile mille
tin bilgisini bozmağa, imanım zehir • 
)emeğe heves beslesin; hiç bir kendini 
bilir yazıcı tasavvur edemeyiz ki bir 
kaç para kazanmak kaygusu ile umu• 
mi ahlakı ifsat, halkın fikrini idlil be· 
vesini beslesin. 

Matbuata verilecek bir direktif an
cak yazıcılanmızı saydığımız hatalar"" 
dan konımağa ve kalemlerinin daha 
verimli bir sahada itlemeaini temin et
meğe matuf olabilir, Fikir hürriyetinin 
cemiyet menafüni zarara sokacak su· 
rette aarfedilmemesi lazım geldiğini 

idrak eden her bilgi sahibi böyle bir 
direktifi sevinçle karıılar kanaatinde
yiz. 

Ankara böyle düıünüyor. Bilmem 
Ankara caddesindeki görğülü meslek· 
tatlar bu ince noktayı, burası kadar 
ihata edebiliyorlar mı? 

"' "' * 

Teşekkür 
Ölüm halindeyken kızım Al

tanı kurtarmak için bütün kuvvet 
ve liyakatiyle çaht~ ve kurtaran 
çocuk hekimi Ali Şükrü beyefen
diyle kurtulması için yatırdığımız 
Haseki kadın hastanesinde bütün 
gayretleriyle uğratan hayat kur· 
tancı hemtire ve hasta bakıcılara 
mükemmel bir idare ve munta· 
zam bir çalıtma tarzmı takip eden 
Bathekim Nazmi beyefendiye ale
nen vazifei tükranı·if a ve bu veıi· 
le ile İstanbul halkına hayatlan• 
rubu muktedir ellere tevdi etmeli· 
te tereddüt etmemelerini tavsiye 
ve rica ederim. 7 ' H. Sadılt 

• • "9 
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ak ika pan alonu
giyemiyen doktor 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macer~ 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLJ HÜKÜMDAR 
(B:ış tarafı l incide) 

cereyi açmış ve henüz giyinmedi .. 
ğini söylemiştir. 

Doktora üçllncü defa gene bat 
vurulmuf, bu sefer de doktor pen· 
cereyi açarak kendisinin gelemi • 
yeceğini, biraz ilerde başka bir 
doktor bulunduğunu söylemiş ve 
oraya gitmelerini tavsiye etmit -
tir. Fakat kadınlar diğer. doktoru 
eve getirmit lene de hastalarını 
ölU olarak bulmuşlardır. 

Biz bu hadiseyi haber alınca 
bir muharririmizi mahallitle gön
derdik, merhum Ali beyin ailesi 
efradiyle görüttürdük. Kadınlar 
muharririmize demişlerdir ki: 

"- Babamız, yalnız bir dokto
run hastamıza kulak asmaması 

ve uykusunu vazifesine tercih et
mesi yüzünden ölmü tür. Zira bu 
'doktor sancı esnasmda eglip bir 
enjeksiyon yapsaydı, evca hafif • 
liyecek, ve babamızın aa ıstırabı 
sükU:net bulmak suretiyle hayatı 
kurtarılmış olacaktı. Fakat "dok -
tor bunu yapmadı ve babamız da 
öldü gitti .. 

Muharririmiz bu aile ile konut· 
tuktan sonra doktora 'da uğramış 
ve meseleyi ondan da dinlemiştir. 
:Arkadaşımızın suallerine doktor 

· fU cevabı vermi§tir: 
"-Gece saat bir .. Ben uyuyor· 

Şehir Meclisi aza 
• • 

seçımı 

~ (Baı tarafı 1 incide) 
' Bugün öğleden evvel Üsküdar, 
'.öğleden onra da Kadıköyünde 
ayni suretle toplantılar yapılacak· 
tır. 

Yann akşamdan itibaren kon -
feranslar ve hitabelere başlana· 
caktır. Yarın akşam saat on sekiz 
buçukta latanbul radyosunda Re· 
fik Ahmet Bey tarafından beledi· 
ye intthabı ve hemşehrilerin vazi
fesi mevzulu hir konferans verile· 
cektir.Geceliyin de Halif Fahri B. 
tarafından Mc!cl: dncmasında, Ni 
yazi Tevfik Bey tarafından Kadı· 
köyünde Gazi ilk mektebi binasın 
da Ticaret Odası umumi katibi 
Vehbi Bey tarafından Kadıköyün 
de fırka merkezinde, avukat Ab· 
dülkadir Bey tarafından Beşiktaş· 
ta fırka merkezinde, e.-vukat Cela· 
]ettin Bey tarafından Fatih merke 
zinde birer konferans verilecektir. 
Müteakıp günlerde de tanınmış 

kimseler tarafından hitabeler söy
lenecektir. 

--o--- -
Sınıfta kalan talebe 

(Baş tar.ıh ı incide) 

Sizden, ricaya geldik.. Diğer 

mekteplerden bizim vaziyetimiz -
de olanlar da vekalete müracaat 
edecekler. isteğimiz yerinde ve 
makıll olduğu için kabul edileceği 
ümidindeyiz. 

Bir sene ayni sınıfa devam ede· 
rek veya etmiyerek sene sonunda• 
muvaffak olamadığımız dersler • 
den imtihan vererek 9 ncu sınıfa 
geçeceğiz .. Böylece tam bir yılı
mızı !kaybedeceğiz. 

Geçen sene yapıldığı gibi aca • 
ba, 9 ncu sınıfa devam ederek 9 
un imtihanlarını verirken, 8 de ;mu 
vaff ak olamadığımız bir dersin 
imtihanını da vermemize imkan 
hazırlanamaz mı?,, 

Cençlerin bu isteklerini biz ye· 
rinde ve makul gördük. Yüzlerce 
genci ·bir sene bot ve tahsil haya • 

•• dum. Acı, acı kapı çalındı. Pen .. 
cereyi açtım. iki kadın gördüm. 
Ne istediklerini ıordum. Hastala -
rı olduğunu söylediler. Kalkıp gi· 
yineceğimi, biraz beklemelerini 
söyledim. Giyiniyordum. Fakat 
kadınlar geri gittiler. Bir daha 
geldiler, ben de: 

SULEYMANIN OGLU 

"- Çok acele ediyorsanız, bir 
az ilerde bir doktor daha var, 
oraya gidin, dedim. Zira ben he
nüz giyinmemiştim.,, 

Görülüyor ki, doktor da kadın
ların anlattığı gibi beyanatta bu· 
lunmuştur. Doktor ile ha!tanın e• 
vinin arası dört yüz adım kadar 
vardır. Kadınlar, üç defa gidip 
geldiklerine göre iki bin dört yüz 
adım yol yürümüş olurlar ki bin 
adımı on dakika olarak hesap e· 
dilmiş olsa bu kadar müddet zar· 
fında yani yirmi be dakikada 
doktorun pantalonunu giyeme -
miş olması hayrete şayandır. 

Hergül hiçbir ıey yemiyordu, 
daha doğrusu Süleyman yedirmi -
yordu. Blanıın yağına muntaza• 
man ma&aj yapıyordu. Eski tidde
ti kalmamı§tr. Üç gün içinde az 
çok yere basabilecek bir hale gel· 
mi§tİ. Hergül de, iyileımeye yüz 
tutmuı sayılabilirdi. 

Süleyman, en çok iki gün ıonra, 
bu korkunç muhitten uzaklaıabi· 
leceklerine kuvvetle inanıyordw. 

Süleymanz gene yemit topla· 
maktan yeni dönmüştü. Kulübe • 
den içeri girdiği zaman, Blanfı 
ayağına maıaj yaparken ·buldu. 

- Ne o, "dedi. Ayağın naııl? •• 
- Şimdi daha iyi Süleyman ... 

Kendimi daha kuvvetli hissediyo· 
rum. 

- Zahmetsizce yürüyebileceği· 
ni sanıyor muıun?. 

- Tecrübe etmedim ama, talı
min ediyorum. 

- Daha tecrübeye kalkma .. Ta· 
mamiyle geçmit olsa bile, rtık bu 

Tefrika rto. 39 

ayajın daima ıakat kalacaktır, 
En küçük bir ıeyde gene onun 

burkulduğunu göreceksin.. Çok İ ................ 1 
dikkatli bulunman lazım. Yazan: il 

Süleyman, mevzuu değiıtire • ı D 
rek: ~~ıza 1 

- Hergül uyuyor mu?. Şekip 1 
- Demin bir aralık eu istedi, : ... ----·-= 

su verdim. 
Kulübeye geldikleri aünün sa· 

babr, köıelerde, vahıilerin çamur· 
dan yaptıktan k pları bulmuglar• 
dr. Süleyman kulübeleri dolaıtık
taıı sonra ıu ihtiyaçlarını kartıh· 
yabilmek için, civarlara ıu aramı• 
y gitmit ve filhakika, köye çok 
yakın bir yerde menbaının nerede 
olduiu belirsiz bir kaynak bul· 
muıtu. iyice yıkayıp temizlediği 
desttlere tu doldurmu' ve l:ju ıe • 
kilde de en mühim ihtiyaçlarını 

temin etmiıti. 
Süleyman: 

- Suyu arayıp bulduğumuza 
beni pi man ettirecek.. Mütema • 

diyen ıu içiyor. Bu adamın içinde 
muhakkak cehennem var, bir tür· 
lü söndüremiyor, dedi. Gene ha -
rareti olmasın ! 

- Hayır .. Eline baktm, yoktu .. 
- O halde nedir bu adamın su 

ile derdi. 
Süleyman, Hergüle yaklaıtı, 

kapalı göz kapakları içinde göz • 
lerinin oynayışına bakılırsa uyu -
madığı muhakkaktı. Süleymanm: 
"Aman su içme,, "Aman bunu ye• 
me .. ,, gibi azarlamaktan beter ih· 
tarlarından bir çocuk gibi kork -
muıtu. Kendisini uyur gibi göster• 
meıi bundan ileri geliyordu. 

Bu doktor, muharririmize iza· 
hat verirken, bunlann ehemmi .. 
yetsiz bir İ§, ve hatta devede ku • 
lak olduğunu söylemek cür'etkir· 
lığında bulunmuf, yani dört ço· 
cuğu He ailesini yüz üstü bırakıp 
giden bir adamın ölüm hadisesi • 
ni işten saymamıştır. Ali Beyin a· 
ilesi müddeiumumiliğe müracaat 
-etmi~tir. 

........................................................................................... Süleyman, hiçibr §ey söyleme
den yanındaıı tekrar uzaklatlı ve 
kulübenin kapısına gitti. 

Ankara telefonu 

Göringin yaptık1arı 
kontrol edilecek 

Adanada orta tah•lle ra§bet Bu vazifeyi Her Himler 
Ankara, 19 (Huıuıi, telefon.. yapmaktadır 

la) - Adanada orta mektep ta· Almanya gizli poliı tetkilatı 
!ebeleri ıayanı dikkat derecede §efi Her Himlerle Pruıya Ba_tve • 
artmıştır. Bunun üzerine Maarif kili Ceneral Goring arasında §ay 
Vekaleti Aaana kız muallim mek· nı dikkat bir zıddıyetin baı gös· 
tebini lağvetmiştir. Bu mektebin teı·diği bu sabah gelen lngiliz ga• 

talebeleri diğer kız muallim mek· zetelerinde okunmaktadır. • 
teplerine tevzi edilmiştir. Kapa • Her Himler, ayni zamanda, Re· 
nan mektep binasında bir orta iaicümhur ve Başvekil Hitlerin ye• 
mektep açılacaktır. ni te§l<il ettiği ''Siyah gömlekli 
Aya ofyanın mUze olma ı muhafızlar,, kıt'asının lideridir. 

meselesi Her Himlerin şefi bulunduğu Al 
Ankara, 19 (Hususi, telefon .. man gizli polisinin adı "Gestapo,, 

la) _ Ayasofyanın müze haline dur. Son aylar içinde, Ceneral Go· 
getirilmesi meselesini tetkike Is .. ring, Gestapo memurlarmın dur• 
tanbul müzeleri mUdiri Aziz be- maksızm, kendisini takip ettiğin .. 
yin riyasetinde bir komisyon me• den şikayet etmektedir. 
mur edilmiştir. Komisyon tetkik.. Cen ral Goring, Her Himterin 

d b•t• 1.: ıadamları taraf mdan göz altında )erini kısa bir zaman a ı ırereK 
raporunu Maarif Vekaletine vere· bulundurulmakta ve Cenerahn bü 
cektir. tün hususi ahvali, mali vaziyetine · 

Atletizmde Ankarah atletler kadar tetkik edilmektedir. 
Ankara, 19 (Hususi, telefon • Gizli poliı tetkilitı müdUrii 

la) _ Ank ra Gençler Birliğin • bunu bir muhafaza nıakıadile yap 
den ekiz atlet, lstanbulda yapı • tığını söylemiıtir. 
lacak tletizm birinciliklerinde Her Himler demittir ki: 
Ankarayı temsil etmek üzere Js .. "Adamlal'ım sizi, ıi%e bir zarar 
tanbula hareket edeceklerdir. gelmesini istemediğimiz için ta· 

kip ediyor.,, 
Bunlar iki ~nedenberi 4X100, 

4 X 400 bayrak koşuau birincileri 
Hakkı, Ali Rıza, Salahattin, Sc· 
lim, Se'Mih Lutfi, Cahit, Emin bey· 
lerdir. 
öldUrUlen zararh hayvanlar 

Ankar , 19 (Hususi, telefon • 
la) - Ziraat Vekaleti tarafından 
yapılan istatistiklere göre, geçen 
ıene içinde (53768) domuz, 
(68953) muzır hayvan, (68953) 
muzır kuş öldürülmüştür. Bu sene 
domuzların fazla olduğu vilayet • 
)erde mücadele yapılacaktır. Vu
rulan domuzların et ve derileri 
satışından avcıların jstifade temin 
etmeleri i~in hariçte müşteri ara• 
nacaktır. 

tından uzak bir vaziyette geçi,. 
mekten kurtaracak ibir karar ve• 
rilımesini biz de rica ediyoruz. 

Fakat bu cevap Ceneral Gorin· 
gi tatmin etmemi,tir. 

Ceneralm, erkek ve kadın bütün 
tanıdıkları ile münaıebeti hakkın· 
da gizli polisin hazırladığı rapor
ların muntazaman ma!<ama veril • 
diğini İngilizce "Deyli Herald,, 
gazetesi yazıyor. 

Maliyede yen 1 bir bUro 

Ankara, 19 (Huausi, telefon • 
la) - Maliye vekaletinde mün • 
hasıran teknik iglerle meıgul ol .. 
mak üzere bir tetkikat bürosu f aa• 
liyete geçmek üzeredir. Maliye 
vekaleti erkanından bir zat bu hu 
susta bana §U izahatı verdi: 

- Bürolar, vekaletin bilumum 
itleri üzerinde ilmi ve tatbiki ma· 
hiyette teütler yapacak, tadil ve 
11lahı lazımgelen satı,lar için ka· 
nun ve nizamname projeleri tan· 

Talebe 

Tramvaylarda yaşa tabi 
tutulmıyacaktır 

(Baı tarafı 1 incide) 

Şirket tarafından halktan yeni hat 
lar nıaıma karıılık olank alman 
ibir bu uk mil on liranın geri alm· 
mıyarak yeni §artlar dahilinde hat 
intatı için şirkete bırakılacağı an
laıılmaktadR'. 
Şark Demiryollarr tarifelerinde 

yapılan tenzilat, şirket tarafmdan 
henüz reımen hükumete bildiril • 
mi, deöildir. 

Şirkete Paristeki merkezinuen 
gelen bir telgraf ta banliyö ücret -
]erinde yüzde yirmi, diğer hatlar
da vüzde otuz tenzil~t ;craıma mu 
vafakat edildiiH hilclirilmi~tir. 

Anber Bey 
Stençi Türkiyede yapmıya 

muvaffak oldu 
Burıada dit hekimi Anber Bey 

yeni bir ketifte bulunmu§tur. Tat· 
bikatına seçildiği zaman her yıl 
harice giden binlerce liramrzr 
memlekette bırakacak olan bu 
keıfin sahibi timdi latanbulda 
bulunuyor. Dün kendisini bularak 
aörüıtük. Bize ıunlan eöyledi: 

"- Dit tedavisinde, ditlerin öl· 
çüsünü almak için kullanılan ve 

adına Stenç denilen macun hep 
Avrupadan g~tirilir. Bunun elas • 
tiki olma11 bir mahzur teıkil etti
ii için ötedenberi bu mahzurun 
ortadan kaldınlmasına çalışı1mıı, 
fakat timdiye kadar müsbot bir 
netice alınamamı§tı. Ben bu iıle 
uğra,maja baıladnn; uzun tecrü• 
beler neticesinde Türkiyede Stenç 
yapmağa ve elastiki olması malı· 
zurunu ortadan kaldrrmağa mu• 

zim edecek, alakadar dairelerin 
tekliflerini tetkik edecektir. Bun· 
dan bqka gecen devrede kabul 
edilen" kanunların tatbik netice • 
Terine ıöre alınacak kararlar tes • 
bit edilecektir. Bu bürodan büyük 

:J• 

hizmetler beklenmektedir. 

Dıtardaki hava, ıene ç.ok bu • 
naltıcı idi. insana güç nefe aldı • 
nyordu. 

Süleyman hir an için };u kulü • 
belerin eaki sakinlerini dUtündü. 
Muhakkak, bunların hepsini bir 
ıalgın hflatalık mahvetmi ti. Sağ 

kalanlar olmuııa bile, onlar da, 
bu yerin uğursuzluğuna hükmede· 
rek her şeylerini olduğu gibi hıra• 
karak çekilip gitmiılerdi. 

Süleyman, bu bıralalan eşya 

arasında birçok ok, yay ve uçlan 
sini ve çengelli mızraklar bul • 
muıtu. 

Silah cihetinden me.deniyetin 
çok ileriye gitmiş bir devrinden, 
birdenbire ilk zamanlara dönüver• 
mitlerdi. 

Şimdi medeniyet devirlerinden 
kalma, üstündeki yntrk pırtık el • 
bisesiyle bir tabancaamdan bat • 
ka bir şey kalmanııfb. Can aıkm • 
tısmdan mütemadiyen ok e ya • 
yın kutlanılmasını talim ediyordu. 
Gene bunlardan birini eline aldı, 
otuz metre kadar uzaktaki bir 
ğaca ok tınıya, nit n almıy ça
lııtr. ilk günkü acemiliği kalma " 
mııtı. Şimdi, ekseriya oklarını i • 
sabet ettirebiliyordu. ~ 

• • • 
Hareket etmiye liazırlanıyor 
~ , 

lardı. 

Hergül iyileımif, Blanf zah • 
metsizce yürümeğe batlamtıtı . 

Boyunlarına vahşilerin bıralC • 
tıklan deri torbalardan geçirmeyi 
ihmal etmediler. Kendilerini güÇ 

ta§ıyabilecekleri kadar ok ve mıı'1 
rak almayı untumadılar. 

(Devamr var) 

vaffak oldum. Bund n sonra Steıı 
çin yabancı memleketlerden geti' 
rilme$ine lüzum kalmıyacaktır., 

Anber Bey keşfini üniversit6 

profeaörleri önünde tecrübe ,.e 
izah etmiştir. Bizim görüştüsii' 
müz mütahasaıılar Anber Bey ta.' 
rafından yapılan Sten~in Avrui='• 
da yapılanlara üıtün olduğı.ıJ11' 
söylemitlerdir. 



Kız-Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi Leylf- nehar~ 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Resmi liselerin bütün imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekaletince MUADELET! muıddaktır 
Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasile tamnmış olan 
mektebimizde kayda başlanmıştır. ilk kısımdan itibaren ecnebi lisanı baılar. Talebe mektebin 
hususi otomobil ve otobüslerile D.!1kledilir.' Cumadan maada her gUn 10 dan 17 ye kadar 
müracaat edilebiJir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya imtihanları 1 Eylülde başhyacakhr. 

Kız ve 
Erkek 

Ca§alo§lu: Telefon: 23830 

Ameli Bayat Ticaret 
Llaeal 

3 senelik orta ve 3 senelik Ticaret Lıscsl kı ~ımlıırı vardır. Onu kısma ilk 
mektep mezunları, Ticaret Lisesi kısmına orra mektep mezunları kabul edilir. 
Orta ve lise kısımlarında resmt müfredat programlarile birlikte mektebin tesis 

gayesine uygun ayrıca meslek ve lisan dersleri kuvvetli bir tnr;ı:da okutularak 
mezunlan 'Ilcaret ve ikosat sahasında ve şahst tcşebbüsltrde mU\-affak' olııc.1k 

şekilde hazırlanır 

•• tJe • Orta kısım 4 taksitte sened~ 30 Hra ve liıe ucre r ' kısmı 4 taksitte senede 40 hra. 
Kayıt gUnleri: Cumartesi, Pazartesl, Çartrmba 

Telefon : 20530•••••••••••• ··- - .m • 

!llnuıPPI Istiklitl Lisesi .Müdürlüğünden: nnııımwr ır~-I°Nogzu K ,1 
~ 1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli •e nehari talebe kaydına devam olunmaktadır. ~ ji İl 

~ 2 - Onuncu ve on birinci aımflarda nehari talebe için yer kalmamııhr. I IS saç losyonu i 
'9 3 - Eski talebe EylUIUn yirmi betine kadar kaydını yeniletlirmediği takdirde h kkını kay·-, =.E~. K H .... epekleri izale ve saçları besliye· !! 
~ betmiş olacaktır. (Memleketinde olan t•lebe mektupla müracaat edebilir.) :: İ 
~ a :: rek dökülmesine mani olur. Depo· 
jg 4 - Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. § n su: Kanzuk eczanesidir. Belli ha!· , ii 
~ s - isti yenlere, mel<tebin kayıt şartJarını bildiren l•rifname gönderilir. i n h ıtrıyat maiaza)annda ve her ec• ' 1 
~ Ad Ş h d b ]" k · k T 1 22334 ~ :: zanede bulunur. >:~'.:~• Jj' '§ res: e za e aşı, po ıs mer ezı ar ası. e . § =a ~v:.}J.'i~( ~ ,, : 
iıınınııhuıllldflll · •• ııımuııtllllt1111ıilmıtllllnt11ııııııuıtlllm11unnnın11ııınıııuuıııtııınıu1ıııııııııı11ıınum111llflllllll11ıııııııııııııı@. :::·=.~.= ihtar: IÇanzuk saç losyonu mü- :tH... İl 

mümaailleri gibi yağlı değildir. Teairi kat'i ve rayıbaıı latif il 

D U N ve Y A R 1 N i1 ::::m=~u- ~:":::~ .. :::~r-,. _____ J 
Tercüme Külliyatı 

9 uncu Kitap 

ISFAHANA DOGRU 
Yazan; Pi yer Loti - Çeviren: 1. H. Alişan 

Fiyah: 1 Lira 
... - - - -- - - - - - ... 

BASILANLAR: 
ı - HAJl'O, Dode - Ha7dar Rlfat 100 &111111 

1 - A.tL1D ÇEMBERi. Monıa - t. B. Altpa 100 • 

Bütün milletlerin edebi, i~ti· 

maf, iktııadi, malr..... En mü· 

hallet eaerlerinden ıeçme kitapla· 

rın tercümeıi ve DON ve YARIN 

tercüme külliyatı iıimi altında, 

yılda muntazam f aıılalarla otuz 

cilt kadarının çıkarılması ıuretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmi§tİr. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca

at olunmuıtur. 

8 - TlOARET, Bü"JL\ \'C BORSA, Jlrtunı doktoru • 

9 
uncuıu çıktı. 

llablla Etem 

' - DEVUtT n lllTttAJ... LelllD - Baydar Allat 

IS - SOSYAL!ZMı Kant.ski - Sabiha Zekeriya 

8 - KULLIYAT '· RASİN, B. Nazım 

7 - IŞOI SINIFI brrtIAU, Lenin - Baydar Rllat 

8 - RUHi HAYA'ITA LAŞUUR, Pro1. ~·ong - 'Prof. Dr. 

,6 
715 

,6 

,ıs 

60 

ftl. HaynıllaJı 60 

O - ISFAHANA ~RU, Plyer LoU - l •• H. AUıan 100 

BASILACAKLAR: 
l - KULLll'A1' J. RASiN U. B. Nazım 

2 - GORIO BABA: Balzak - Baydar IWat 

a - iLKBAHAR SELLERi, tvan 'l'ttr&'fll!le• - 8amtzac1e 8tıren'a 

' - ... EMJYET, .Muhittin 

IS - KAPiTALiZM BOHRANJ. Profesör PlJ"D - Ahmet Hamdi 

8 - I' ··•:'\flZI ve KARA, Standa!, 

• 
• 
• 
• 
• 

I 
il 

• 

1 - tSA: Parla Ruhiyat mektebinde Profeaör dolruır Bloe Sangle - Baydar RUnt 

8 - t;T.l.K 1 ı llıopotldn - Afaotıo AJamet 

9 - lQThlAI KANm'L.o\.R, Oreef - Rauf Ahmet 

10 - QOCUK DOŞVRTENLER H. GonzaJve. Meouıler - Prot. Dr. M. Bay. 

rullab 

11 - SALAl\mo, Flober - t. B. All~an 

12 - SAMtMl SAADET, Tohtoy - t. H. Allpn 

ll - VERTER, Gate - A. Klml 

H - DlZRAELtNIN BAYATI, A. Morua 

Aaliye mahkemeleri ikinci ye • Kimyager 
lllleıme büroıundan: 

1
--- --... ı ~---------...... 

Muzaffer Kadri B. ile Beyazıt ff U S A MET T j N 
'i •kup Ağa mahallesi Cami sokak 
l t No lr hanede mukim Mükerrem 
li. beyninde bo§anma davasının 
~enilenmesi aıraaında: müddeaa· 
1~hin ikametgahın•.;ı meçhuliyeti 
~8.&ebile ilanen tebligat icrasına 
~I' verilmi§ olduğundan tetki· 
~· t günü olan 29 - 9 - 934 tari -
•ne müıadif Cumartesi günü aaat 

1 4te büroda hazır bulunmau lü -
~llınu tebliğ makamına kaim ol· 

Tam idrar tahlili 100 kuruttur. 
BilQmum tahlilat. Bahçekapı, 

Emlak ve Eytam Bankaaı kBl'· 
§tamda izzet Bey Hanı 

HABER 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . . . . . 

~le üzere ilan olunur. (3097) 

1 Z& ZA Yl - 4728 sicil No. lu §O· 

Göz Hekimi för vesika.mla muayene cüzdanı· 

1 l:.. Süleyman Şükrü mı ve otomobilin karnesini zayi 
H h ettim, Yenileri alınacağından di-

~ :ı •Al i ı\nkar:ı caddesi '\'o. fül 
1 ..... ,.. ___________ 

11 
ğer)erinin hükmü yoktur. Temel 

\ır Telclvn 22565 
a 

HABER 
Akşam PostasJ --- --

ldarehanesiı ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

felgraı ~i'STANBUL BABE" 
fclefon Fazı: 23872 tdare: 2'370 

r-- '\ 
ABONE ŞERAiTi 

ı 8 u aytuı 

Tllrklyeı 1%0 850 880 1%60 H.rf. 
f:cnebtı 150 «o MO 11110 

ILArt TARiFESi 
ncaret ııanıarınıo Mtm 1%,60 

Hcsml UAıılu 10 L'"llnlıttw'• 

Sahibi ve Ne,riyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Hasıldıf1 Jeti (Vı\KIT) Matbaaıı 

\ 1 lstenbul Eleledlyesı ııtıınlerı 

1
7\adık6yfiode Altıyol ağz1Dda metrük Rummezarlığında Sah ıüoleri 

kurulmakta olan pazarın Cağfer Ağa maballcıinde Toprak so· 

1 
kağına nakledildıği ilirt olunur. (5907) 

\ 

o 

CIT1 

\~ 
Ci.((i/1(J 

cJrd do/(J.ur 



Amerikanın bir 
çok mıntakalarında 

örfi idare var 

- O halde geu tep'İf ediniz. 
Meral Hanımefendi evinde kimse
yi bbul etmez •• Oç seneden beri 
tanırım, kapısının etiğinden içeri
ye bir erkek ayağı girmemiıtir. 

Şeytanın ,arkısmı ıöyler ama, pa
pas gibi yafar kendisi .. 

- Beni kabul edeceğine emi-. 
nım. 

- Ben de etmiyeceğine yemin 
ederim. Bununla beraber madem
ki herhalde istiyorsunuz; itte 1.. 

Blok nottan bir kağıt kopardı. 

Ostüne bir adres yazdı ve bana 
uzattı. 

Ona teşekkür ettim. Yarı alay
lı güldü: 

- Boıuna yoruluyorsunuz; ba
na hak vereceksiniz! 

Diye arkamdan seslendi. ,,. ,,. ,,. 
İlk :taksiye atladmı ve adresi 

söyledim. 
Evvela geniı ve kalabalık cad

delerden geçtik. Yollar yarım sa • 
at içinde daraldı, ıssnla.ştı ve oto
mobil Cihangirde küçük bir soka
ğa saptı. Şoför de iben de kapıla

rın numaralanna bakarak yavaf 
yavaş ilerliyorduk. 

Bağrımda sanki küçük bir elek
trik motörü son hızıyla işliyordu. 
Damarlarımdaki kan bir yıldırmı 
gibi akıyordu. 

- Acaba beni görünce ne yapa
cak? Ya kovarsa? O zainan ne ya· 
parım. Yalvarayım mı? Dinler 
f.!\İ? rl>WJ~wezae ne yapmalıyım? 
F4ıkat ıhayur-.ona yalvamııyaca· 
ğım. Sadece yeniden birletmek is
tediğ=mi söyliyeceğim. Kaltul e· 
derse ne mutlu! Etmezse çekilir 
giderim. Kendi düıen ağlamaz .. 

Diye dütünüyordum. 

Otomobil Marmaraya karşı 
yükselen yepyeni, beyaz ve küçük 
bir apartnnanın önünde durdu. 
Şoför: 

- lıte! ... 
Dedi ve bana kapıyı açmak için 

yerinden fırladı. 

Ona yaklaıtıkça korkum artı
yordu. Bar müdürünün karıısmda 
iken takındığım yılma2lıktan pek 
azı kalmı§tı. 

T•1<~den indim; parasını öde
dim ve arabayı savdım. . 

Yalnız kalmak ve kendimi to • 
parlamak; eğer bir hezimete uğ • 
rarsam hiç olmazsa bunu mümkün 
olduğu kadar az insana göstermek 
istiyordum. 

Y avq yavaf, girip girmemek 
düıünceıi arasında apartnnanm 
kapısına yürüdüm. Eşiği geçtiğim 
zaman kenardaki uf ak odadan bir 
kadm baıı uzandı: 

- Kimi istiyorsunuz? 
Bu, lstanbulun hemen her yerin 

de, hele zengin evlerinde rastla· 
nan zenci dadılardan biriydi. 

- Şey ... Zehra Hanımefendi -
yi görecektim ... 

Beni lbaıtan ayağa kadar ıüz -
dü: 

- Zehra Hanımefendi mi? B:
zim aparhmanda böyle ibir .... 

Hemen kendimi topladım. Kar
şnndakinin sözünü kestim: 

- :Affeder9iniz, Zehra, değil, 
.ıJlera.1 dixecektim. Meral Hanıme· 
lendi,,. 

- Haaaa .. Şu ıarkıcı hanım11 
mı? 

- Evet! .• 
Dedim. 

- Burada oturuyor. Dördüncü 
katta ... 

- Kaç numara? .. 
- Dördüncü katta batka daire 

yoktur efendim .. 
- Teşekkür ederim. 
Yürüdüm, merdivenleri çıkma • 

ğa ba§lıyordum ki kadın arkam· 
dan seslendi: 

- Şey .. Kimsiniz efendim, ne 
yapacaksınız?.. Kusura bakma· 
yın, boıuna yorulmanızı istemem 
de ... 

- Neden? Şimai burada yok 
lar mı? .. 

- Ondan değil, fakat kimseyi 
kabul etmez de .. Onun için, her Al 
lahın günü hiç değilse on kişi ge • 
lir onuna da evde olmadığını söy· , 
letir ve savar. Pek yabani bir §ey .. 
Ama beğeniyorum doğrusu.. Ben 
§arkıcı kızları bilirim, hepsi de 
bin kişi ile fingirdeşirler,fakat bu, 
alimallah bir ordunun içne düşse 

gene ... 
Bu kısa konuşmalar sinirlerimi 

yatıştırmıştı. Bana öyle geliyordu 
ki hiç kimseye açılmıyan bu kapı 
bana açılacaktı. Eğer herkese açıl 
saydı o zaman korkulurdu. Bu hal 
de onun hislerine dokunmanın fay 
dası olmıyacak; ancak kendime 
güldürmüş olacaktım. 

- Ben onlara benzemem. Gö -
receksiniz. 

Dedim ve yürüdüm. 
Son sözleri daha ziyade kendi

me söylemiş ve içimdeki son kor
kuyu da savmak istemiştim. 

Döne döne merdivenleri çıkı· 

yordum. Arada bir küçük pence· 
relerden Tophane sırtlarını, Saray 
burnunu, Marmarayı, Adaları ve 
Oıküdarr görüyordum. Oldukça 
sert bir rüzgar içeri giriyor; başıı
mın sıcaklığını alıyordu. 

Birinci kat, ikinci kat, üçüncü 
kat ... Bir türlü bitmiyor. Zehra 
belki de bile bile buraya yerleşti: 

- Bir çıkan bir daha çıkma· 
sın! .. 

Diye. 
İ§te dördüncü kat .. Dizlerim ke

silmiıti. Sık sık soluk alıyordum. 

Bir dakika öylece durdum. Yor· 
gunluğumu aldım, kendime kuv· 
vet verdim: 

- Çekinecek ne var? Onun tek 
baıına, herkesten uzak yaşaması 

bana ümit vermeli. Acaba sevmi • 
yor mu .. Herhalde seviyor. Bü
tün sevip sevilmiyenler gibi o da 
kendi kalbini dinlemek için kenar 
da yaşıyor. 

Lakin birdenbire baıka bir şey 
aklıma geldi: 

- Ya başkasını seviyorsa? .. 
Bir dakika daha durdum, son 

ıüphe demin toparladığnn cesare· 
tin yarısını kaybettirdi. . . .. 

Kapıyı henüz on altı yaşlarında, 

beyaz prostelalı, güzel bir hizmet
çi kız açtı. 

- Şey .. Meral Hanımefendi 

ile .. görüşmek .. istiyordum ... diye 
kek~ledin>-· 

\Devamı var) 
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Akdeniz Korsanı 
A Hi N RE • l s 

razan: Kadir Can 

Şimdiye kadar okuduğunuz (Korsan) romanlarının en heyecanlısı 'Ve 
hakikata en yakın olanıdır ..• 

Perşembe günü 20 sayıfalık HABER'de başlıyor. 

[ __ ~E~SN~A=--=-F _V~E _____ r~sc~•~- -----] 
Okumuş gençlerde 

san'ata girmeli .. 
MISir çarşısın -

i a 2 ve 9 numa .. 
rada sepet ve 
hasır mobilyeci -
si Sabri Bey di -
yor ki': 

"- Açtığınız 

sayfa biz esanf -
lar arasmda çok 
büyük bir alaka 

Sabri B. uyandınnıştır. 
Çünkü ilk defa 

dır ki derdimizi dinliyen bulunu -
yor. 

Hasır eşya eskiden Avrupadan 
gelirdi. Gümrük tahdidatı bunu 
menetti. A vrupadan mütahassıs 

getirdik ve ondan t.u san'atı öğ
rendik. Şimdi bu işi Avrupaya taş 
çıkartabilecek kadar yapıyoruz. 

Kazancımız yerindedir. 

Ayrıca imalathanem vardır. 

Bütün derdim okumu§ gençlerin 
san'atla iştigal etmek istememesi· 
dir. Ben iıçilerime çok İyi baka· 

Çuvalcıların derdi 

Rüsternpaşa Camii 16 numara
da çuvalcı Celil Efendi diyor ki: 

" - Kendi sermayemizle kendi 
dükkanımızda yevmiyeci vaziye
tinde çalışıyoruz. Eskiden işleri

miz iyi idi. Ticaretin durması İş· 

lerimizi bozdu. İşimiz az, kazancı 

mız ondan azdır. Vergi meselesi· 
ne gelince bizı • çalışıp kazandık· 

tan sonra vergimizi seve seve veri 
rız. 

Bizi ne himaye eden, ne de, 
koruyan vardır. Kendi derdimizle 
kavrulup gidiyoruz. lstegimiz hi-
mayedir. 

Alibaba halinden 
memnundur! 

Sahaflar çarşı -
sr kapısında ay -
rancı Ali baba 
diyor ki: 

"- 35 sene ev
vel Beyazıt ima
retinde atçı i
dim. lmaretha • 
ne dağıldı. Ar -
ka.daşlarrm öl -
dü ve ben 35 se-
nedir ayrancı -

AH baba 

lık yapıyorum. Aalen Şirobalıyııtl• 

Sabah namazından aktam 5 - S 
rım. Yeni başlıyan 9 - 10 yaşın· ya kadar ç.alııırım; dükkanım CıJ" 
daki çocuklar hem san' at öğrenir ma günü ve Ramazanlarda ka~" 
ve hem de günde 30 kuruş yevmi -

lıdır. Belediyeden memnunum "'er 
ye alır. Büyük işçilere 2,5 lira gün d• 
delik veririm. Fakat çalışacak işçi giler iyidir . . Maktu olarak.sene 
bulmakta güçlük çekiyorum. Ver· iki taksitle veririm. Hiç bir tiki" 

giler hafiflemiştir. Ham maddele· yetim hiç bir derdim yoktur. 1'-" 
rin lktisat Veka leti emrinde ola - zancım bilhassa yazın iyidir. O ~,. 
rak ithal edilmesi ileride bize za- kit kazandı~ımı kışın harcar ~e 
rarı olabilir. işlerimiz çok iyi bir geçinir giderim., 
tekamül safhasındadır. 


