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KURUŞ 

..., Telefon: 23872 

Atnerikada bir ka~ ay ev· 
Velki grevlerde bir i9~i 

nutuk söylerken 

Bugünkü hava 
vaziyeti 

Dünkü sıcak bugün 
yağmura çevirdi 

Dört günden beri lstanbul ge· 
l'e aıcaktan kavruluyor .... Hararet 
derecesi dün 35 dereceye kadar 
çrlanııtı. Bu sabah yedide yağ· 
!tıur baılamı§, tiddetli bir surette 
)'arım saat kadar yağmıtbr. Ha· 
taret derecesi yedide azami 19 
derece idi.lfava kapalıdır; ve yağ 
lllur yağması muhtemeldir. 

Sovyet tayyareclsi 
IEvdokimof tayyareainden 

atladıktctn sonra 

~100 

Grev 
Asker ve 
seferber 

polis 
edildi 

Harpten sonraki en 
büyük grev Amerikada 

başladı 

cat sanayii icra komitesiyle uzun 
boylu müzakerelerden sonra, M. 
Gorman, vaziyetin değiımediğini 
söyleyince, grevin onune geç· 
mek ümidi kalmadığı anlaıılmıı • 
tır. 

"Havas,, muhabirinin kanaati· 
ne göre, Amerikada mensucat a • 
melesinin ırevi, 900.000 ameleyi 
iısiz bırakacaktır. Bunlardan 
bet yüz bini pamuk, iki yüz bini 
yün, iki yüz bini de ipek iıliyen 
ameledir. P..atronlar ite, amele .. 
den ancak yüzde on betini peve 
ittirak edeceiini ve fabrikaların 
salıya açılacağını aöylüyorla. 

Her iki fikrin de mübaligalı 

olduğu anlatılmaktadır. Grevci 
amelenin nisbetini tayin etmek 
güçtür. Son dakikada, grevin 
cumartesi gece yarısında ilanı 

muhakkak görülüyordu. Grevci .. 
ler, herhangi bir kıtkırtma hare· 
keline kartı, intizamı ve inzıba· 
tı korumak üzere onar ki!ilik 
müfrezeler tetkil etmitlerdir. 

Diğer taraftan, Deyli Telgraf 
muhabiri, grevcilerin ıayııını 
850 bin ile 1.500.000 arasında 

tahmin ediyor. 

nü 
Yarın, Amerikada yortu ıü • 

olduğundan grevin ehemmi· 
(Arkası 10 uncuda) 

Sar işinde 

Bir kadın vazife aldı 
Bir taraftan r 

Hitler ile Muso· 
lini ve diğer ha· 

M 
zı cereyanlarm 

etreden müme11illeri ka· 

P 1 1 d dmlan eve kov • 
araşut a at a 1 mağa çalıısın -

81 
Sovyet tayyarecisi Evookimof, lar, diğer taraf • 

~.o metre yüksekliğinden ken- tan kadınlar, 
ilq 1 ~ atmış, ancak toprağa yalnız kendi mil 
llı Yüz metre kala, paşütünü aç- li hudutları içinde değil, beynel· 
t l'Ştır. Moskovada çıkan lzvcstia milel vadide de mevcudiyet gös • 
Jtaa.ı.e.tesi rnuhanirlerine, iki dnki- tenneğe çabalıyorlar. Resmimiz, 
d ~i iki saniye süren sükutuna çok ince bir beynelmilel dava o • 
llıatj ıhtisaslanm şu suretle anlat- r lan Sar havzası itinde Fransa ile 
l§tır: Almanyannı arasını bulmak için 

'Son Mart aymdanberi, pilot vazife alan bir Amerikan kızını 
)' ~lco ile birlikte antreumanlar gösteriyor. 
~\l~or, bu atlayııa hazırlanıyor· Mias Wambaugh reyiim liıte· 

!erini kontrola memurdur. 
:<Arkası 10 uncuda): 
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Ayasofya 
Bir kısmı müzeye 

tahvil edilecek 
Ankara, 3 (Hususi, Telefon .. 

la) - Ayaıofya ca.miinin bazı kı· 
ımılarında tarihi eserlerin tethiri· 
ne karar verilmittir. Bir müze ma 
hiyetinde olacak bu kııımlada Bi· 
zans ve Osmanlı devrine ait bir 
çok eserler tethir edilecektir. Ma· 
arif Vekili Abidin Bey bizzat bu 
itle meıgul olmaktadır. 

Ayasofya camii 

Nafıa Vekili 
Dün Mühendis 

mektebini gezdi 

Gençlere bazı naslhatlar· 
da bulundu 

Nafia Vekili Ali bey, dün ıaat 
15 te yüksek mühendis mektebine 
ıiderek müeueıecle sıkı bir tefti! 
yapmıttır. Vekil bey mektep mü· 
düründen iaahat almıı, hoca ve 
talebe kadrolarını tetkik etmiıtir. 

Vekil bey idare kıamını gez • 
dikten sonra profesörlerin bekle • 
dikleri meclis salonuna geçmi§tir. 
Rektör bey, profesörleri takdim 
etmiıtir. Ali bey, profesörlerden 
dersleri hakkında malumat iste · 
mi§ ve: 

"- Posta ve telgraf mektebi • 
nin buraya raptı memleket için 
çok faydalı olacaktır.,, demittir. 

Vekil bey, son seyahatlerinde 
Anadoludaki mühendislerin gay • 
retle çalııtıklarından, profesörler 
den daha fazla faaliyet istedikle· 
rinden, Türk mühendislerinin bu 
kadar itleri yapacak vaziyete gr · 

(Arkası 10 uncuda) 

AYDA 

3.360.000 
Mark propaganda 

masrafı 
Viyana, 3 (A.A) - Havas A • 

janıı bildiriyor: 
T elegraf gazetesinin §İmali Af 

rika ve Filiatindeki Hitler propa .. 
ganda tetkilitı hakkında verdiği 
malumata nazaran merkezi Ber • 
linde bulunan bu propagandaya 
tahsiı edilen para ayda 3,360.000 
marka baliğ olmaktadır .Propagan 
danın hedefi lalim alemini lngil· 
tere ve Fransa Yahudilerine kartı 
tahrik etmek ve harp vukuu halin 
de Fransız timal Afrikasında İs· 
yan hazırlamaktır. Berlinin Nazi 
propagandası gayesiyle Arap li· 
ıanıyle yazılmış 60 eser tabettir· 
diği bildirilmektedir. 

Milli forma şerefi 
gezmiye feda edilemez 
Zagrep oyunları 

neticesi Türk spo
runun yüz karasıdır 

Hudut harici müsabaka
lara artık iştirak 

etmemeliyiz 
Aıağıda göreceğiniz, Zağrep· 

teki Balkan oyunlarının kat'i ne· 
ticeıini bildiren telgraf bizim için 
büyük bir tee11ürle karşılanmıya 

değecek mahiyettedir. 
Türk atlet takımı, her :ıaman 

olduğu gibi, bu sefer de, hezimet 
denecek kadar fena neticelerle an 
cak sondan ikinci olabilmiştir. 

164 puvanla birinciliği alan Yu 
nanistanın beşte biri, ikinciliği ka 
zanan Yugoılavyanın beşte bir 
buçuğu ve üçüncü Romanyanın da 
yarısı kadar bir puvan almı§ bulu· 
nuyoruz. Şimdiye kadar ekseri· 
yetle galebe çaldığımız Bulgar la· 
kımından bile aıağı bir derecede· 
yiz. 

Türk milli takımını temsil eden 
atletizm takımımızın bu son mağ· 
lubiyeti artık bize kat'i bir ders 
verebilmelidir. 

Memleketimizde fevkalade at .. 
let yetipniyor, yahut ta yetittirile· 
miyor. Buna rağmen bazılarının 

seyahat zevklerini yerine getir· 
mek için Türk milli formasının 

haysiyetini sıfıra indirtmek müsa· 
adesinde bulunmamal~ız. 

Milli formanın şerefini bir zev· 
ke feda etmek cür' etinde bulunan 
lara Türk gençliğinin yüzünü kı· 

zartacak, Türk sporunu utanıla· 
cak mağlubiyetlere ıürükliyecek 

böyle seyahatin artık sonuncu ol • 
maaı lazım geldiği anlatılmalıdır. 

Türk milletine yakışır, şerefli 

dereceler alabileceğimize emin ol 
(Arkası 10 uncuda) 

ı 

Katilden maznun Osman 

Katil Osman 
Dün, cinayeti işlediği 

odaya götürüldü 

inkar ediyor 
Bir buçuk ay evvel Kasımpafa• 

da Bedrettin mahallesinde iki kat 
lı ahşap bir evde çok feci bir cina· 
yet işlenmitti. Katil Rizeli Osman 
metresi Nazmiyeyi boğup öldür· 
dükten sonra oturduğu odanın ke· 
reveti altına gömmüt, sonra Cüm· 
huriyet vapurile memleketine kaç 
mıştı. Cinayet Osmanın evden ay
rılıtmın erteıi sabah meydana çık 
mı§ v lneboluya telgraf çekilerek 
katil vapurda yakalanmıştı. Oa· 
man lneboludan şehrimize getirii 
miş ve dün cinayeti işlediği yere 
götürülerek keşif yapılmıştır. 

Katil Osman lneboluda sorgu • 
ya çekildiği zaman Nazmiyeyi 
kendisinin öldürmediğini, metre -
sinin on gün evvel evden kaçma· 
aından müteessir olarak memle -
ketine gitmeğe karar verdiğini 

söylemitti. 
Halbuki zabıtaca yapılan tah· 

kikat neticesinde, Osmanın metre 
(Arkası 10 uncuda) 

t-.ot almayı 
unutmayınız 

~ı Evlül 
Cuma Gazetemizin Büyük Bağ 

Eğlen cesi Günüdür 
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Yunan 
tayyarecisi 
Gördüğü iyi kabul için 

teşekkür ediyor 
Ankara, 2 (A.A.) - 24 Tem· 

muzda lstanbulu ziyaret eden 
Yunan hava filosu kumandanı 

kaymakam Temelis, ikametleri 
esnasında Türk Tayyare Cemiyeti 

Sofyada iki eski nazırın 
evlerine bomba attılar 

tarafından haklarında gösterilen F k b 1 M k f s 
iyi kabulden dolayı Tayyare Ce· 3 at Un ar ev U ovyet memur-
miyetine §U teşekkür mektubunu öldürmek kastile b l 
göndermi~tir: 1 b t k d 

"Yunan tayyarecilerinin gerek atifmamış! ı' arı ser es ıra ) ) 
Türk T ayyere Cemiyeti ve gerek 

m;safirperverlik hissi diğer mem· Sofya, 2 (A.A.) - Bulgar a· Sovyet Rusya memurlarına işkence 
lekctlerin fevkinde olan Türk jansı bildiriyor: yapılmaSJDl b'ı·r daha protesto etti• 
milleti nezdinde mazhar olduğu S b k h b" ı .. .. . a ı ar ıye nazırı cenera 
husnu kabul cıdden kardetçe olan B k . f ·ı b k k" h b" 

. • . ı a arcıye ı e sa ı er anı ar ı· Kabarovski, 2 (A.A.) - Tas 

. . .. . . . ye nazırı cenera arın o un ajansı bildiriyor: mısafırperverlıkten dolayı en sa· ı l M · k f 

mımı teşekurelerımı takdıme ve b h l "d "k' b b 1 Harbı'nden alınan l" 
ı . b ld . d·~· . a çe erı e ı ı om a pat amış- ma umata 
s.an u a ueçır ıgımız zaman - d h' b" . 

1 k b 
. k sa a ıç ır zayıat yapmamıştır. nazaran, Japon jandarması ta • 

arı gere enım ve gere se ar - . . 
ı d 1 . . t l d k' Bunların sadece nümayİ§ ıçın ko- rafından tevkif edilerek isticvap ta aş arım ıçın unu u maz a 1 • • 

k 1 ld ~ t ki"-· nulduğu ve hiç bir zarar veya ın· esnasında itkenceye maruz tutu· a ar o ugunu arze me ·gıme 

.. d b sanca zayiat gayesi kastedilme· lan iki şimendifer memurunu tah· 
mı ... aa e uyurunuz. 

1 
G d·-· · d'- mleketler diği an.aşılmaktadır. Esasen her liye etmiştir. Bunlara i§kence ez ıgımız ıger me · 

de hararetli hüsnü kabule maz . iki ceneral de Sofyada değiller • yapıldığı doktor muayenesi üze • 
dir. rine 29 ağustosta tutulan iki zabıt har olmaklığımıza rağmen, bize 

karşı ibraz buyurulan hüsnü ka • 
bul ve muhabbetin bunların çok 
fevkinde olduğunu saklryamıyn · 
cağım. Bu da birbirini takdir 
ve mütekabil hürmet hissinin 
kalplerimizin derinliklerine kadar 
kök salmış olduğunu ve Türk -
Yunan dostluğunun istinat ettiği 
temellerin ne kadar sağlam bu • 
lunduğunu isbat eder. 

Türk ve Yunanlıların bir çok 
mÜ§terek hassaları haiz iki ırl< 

oldukları ve hakiki kardeşleri gi· 
bi yaşayabilecekleri hakkındaki 

evveldenberi mevcut kanaatimi, 
cereyanı hal ile tevsik fırsatım 
verdiğinden dolayı cenabı hakka 
te§ekkür eylerim. 

Tii~1 ; l ayyare Cemiyetinin 
mu~t,,.rem azalarına hürmet ve 
tükrarıhwm• 

dim .. , 
arzey]erim efen · 

Sovyet 
~erefine 

alimleri 
ziyafet 

. • oskova büyük elçimiz Vasıf 
Türk Dili Kurultayı 

.... nasebetiyle memleketimize gel· 
•::ş olan Sovyet dil bilgisi alimle· 
r:nden Profesör Samoiloviç ve 
Profesör Musçalilos §ere fi ne dün 
Park otelinde bir öğle ziyafeti ve
rilmittir. 

Bu ıiyafette profesörlerden 
baıka Sovyet sefareti maslahat· 
güzarı ile Roma Büyük elçisi Hü· 
ıeyin Ragıp, Türk Tarihi Tetkik 
Cemiyeti Reisi Akçura oğlu Yu • 
ıuf, Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
Batkanı Saffet, Bolu mebusu fa· 
lih Rıfkı, Türk Dili Tetkik Ce • 
miyeti katibi umumisi İbrahim 

Necmi, Maarif Vekaleti talim 

-----0-----
Zıraat Vekilinin 

tetkikleri 
Erzurum, 1 (A.A.) - Ziraat 

vekili Muhlis Bey bugün Karatan 
Erzuruma gelmit ve Hasankale 1 -

den merasimle kartıla.nmıttır. 

Kars, 1 (A.A.) - Kağızmanda 

meyvacılığı ve T t:zlucadaki baraj 
ları tetkik etmek üzere giden zi· 
raat vekili Muhlis Bey, dün ak • 
şam saat yirmi dörtte refaketle
rindeki zevatla birlikte ıehrimize 
dönmüşlerdir. 

Vekil Bey mıntakarun vaziyeti 
zıraıyesi ve bilhassa orman ve 
baytar işleriyle yakından alaka • 
dar olmutlar ve köylülerin dilek
lerini dinlePnitlerdir. 

lzmirde güreş müsabakası 
lzmir, 1 (A.A.) - Himayei 

Etf al Cemiyeti idaresinde olmak 
üzere şehrimizde eylulün yedinci 
ve dokuzuncu günleri Türkiye 
bat pehlivanlık müsabakası yapı· 
lacaktır. lstanbuldaki profesyo • 
nel şampiyonlar da ayrıca yapıla· 
cak alafranga müsabakalara İ§tİ • 
rak edeceklerdir. 

Gümrükler vekaleti müs-
teşarı lzmire gidiyor 
Ankra, 2 (Hususi) - Güm

rükler ve inhisarlar vekaleti müs
teşarı Adil Bey çarşamba günü iz. 
mire gidecektir. On bet gün ka -
dar lzmirde kalacak ve gümrükle· 
ri teftiı edecekitr. Adil Beyin iz. 
mirden f satnbula geçmesi muhte· 
meldir. 

varakasiyle sabit bulunmaktadır. 
Yaraları ağırdır. 

Sovyet hariciye komiser 
muavininin protestosu 
Moskova, 2 (A.A.) - 31 ağus· 

tosta Japon sefiri M. Oto Harici
ye komiser muavini M. Stomon • 
yakofu ziyaret ettiği zaman, Sto • 
monyakof, 22 ağustos tarihinde 
Harbindeki Japon jandarmuının 
iki Sovyet memurunu tevkif ede • 

Aydın incircileri 
Fiyatlann düıüklüğü hak
kında Başvekile rapor 

verecekler 
Aydın, 2 (A.A.) - Aydın in· 

cir müstahsillerinden büyük bir 
ekseriyet Fırka salonunda topla· 
narak fiyat dütüklüğü hakkında 

uzun boylu görüpnütlerdir. Top· 
lanh geç vakte kadar devam et • 
mit, neticede Ba§vekil ismet Pa· 
şa Hazretlerine bir rapor takdi • 
mine karar verilmittir. 

Diğer incir mıntakalarında da 
müstahsiller toplanarak piyaıa 

vaziyetini tetkik etmektedirler. 

Çankırıda sıcak 
Çankırı, 1 (A.A.) - Dört gün· 

denberi mülhit sıcaklar hüküm 
sürmektedir. Hararet gölgede 
35-36, güne§te 40--42 dir. 

Bugün Ankaradan 
gelenler 

Hariciye Vekaleti umum mü· 
dürlerinden Ahat Bey ile Musiki 
Muallim Mektebi Müdürü Sala· 
hattin Bey bu sabahki trenle An • 
karadan şehrimize gelmişlerdir. 

rek gayri insani itkenceler tal · 
bik ettiklerini Japon sefirine bil
dirmi§tİr. M. Stomonyakof bu 
memurlardan biri taraf mdan 
Harbindeki ceneral konsolosa 
şahıan vaki olan bu tebligatın, 

Çin fark timenc\if erinde tevkif e
dilen memurlara yapılan itkence· 
lere dair olarak matbuatta çıkan 
çok fena haberleri teyit ettiiini 
ilave etmiıtir. Bu itkenceler, 
tren yoluna yapılan müteaddit su
ikastları ,Uya bizzat kendilerinin 
yaptığını memurlara "itiraf,, et· 
tirmek içindir. M. Stomonyakof, 
Sovyet hükumetinin emriyle Man· 
çurideki Japon memurlarının bu 
hareketlerini protesto etmiş ve 
Japon hükumetinin tiddetli ted
birler ittih~z etmesine intizar ey· 
lediğini bildirmiştir. 

kütahyalılar 
Kurtuluş 

sevinçle 
yıldönümünü 
kutluladılar 

Kütahya, 2 (A.A.) - Dün Kü· 
tabyanın kurtulu§ günü idi. Meım· 
leketimiz on iki yıl evvel bugün 
.. ,,.ı ..... ı.e-~v__ı.umuıtu. u mü • 
nasebetle ilk kurtuluş hareketle • 
rini temsilen ve her sınıf halkın 
iştirakiyle büyük bir merasim ya· 
pıldı. Gece Fırka bahçesinde 
milli, mahalli oyunlar ve her • 
türlü şenliklerle bu güzel yıl dö -
nümü kutlulandı. 

Beş yerde hayvan tahaf
fuzhaneleri yapılacak 
Ankara, 2 (Hususi) - Baytar 

umum müdürlüğü, Üsküdar, Hay· 
darpaşa iskelelerile Antayla iz • 
mir, Mersinde birer hayvan ta -
haffuzhanesi tesisini kararla!tır • 
mı§tır. Vekaletten bu mahaller 
valilerine verilen emirde bina 
tedariki mümkün olmadığı tak • 
dirde laboratuvarları ile birl;kte 
yeniden bina in§asının temini bil
dirilmi§tir. Bu müesseseler mez
kur mıntakalarda hayvan ve hay
van maddelerinin ihracat ve itha
latını kontrol edecektir. 

terbiye reisi Ihsan, teftit heyeti iı:ıpPll---·-------------------1------------------• .. 

Maliye 
Kanunları 

Mükelleflere kolaylık 
temini için ıslah edilecek 

Şehrimizde bulunan Maliye ve· 
kili f uat Bey dün akıam An kar•· 
ya hareket etmittir. Vekil BeY 
hareketin.Q,en evvel ıazetecilere 

ıunları ıa1'emiıtir: 

"- Maliye teıkilatının ıılihı 
için bir ecnebi müteha11ısı• getir· 

mittik. Bundan baıka vergi ve 
diier maliye kanunlarını, mükel· 
leflere, daha ziyade kolaylık t~ 

min edecek ıurette tadil etmek ü· 

zere bir büro açtık. Büro li.zılll 

gelen tedbirleri tespit edecektir. 

Bu it için de Franıadan bir müte• 
ha1111 getirecejiz .. 

Yapılacak deiitiklik verıilerİD 
arttırılması mahiyetinde deiildir. 

Zaten böyle bir ıey mevzuu bah· 
ıolmamııtır. 

Yeni ıümüt paraların ba11lma· 
sına 24 Eylülde baıJanacaktır. 

Jüri heyetinin kabul ettiji nü· 
muneler vekaletçe muvafık görül· 

mü§tür. Gümüt paraların tedrici 
surette piyasaya çıkarılarak ihti· 
yaç karıılanacaktır.,, 

---o--

Bulgaristanda 

Milletler Cemiyeti komi
serliği Jağvedilecek mi? 

Cenevre, 3 (A.A) - Milletler 
Cemiyeti mali komitesi Bulgari•· 
tan, Macaristan ve Avusturya ma· 

li vaziyetini tetkik edecektir. Sof· 
yadaki Milletler Cemiyeti komi • 
ıeri vazifesine hita.m verilmesini 
istemittir. Mumaileyhin iıtifaıı 

Sofyada Milletler Cemiyeti fev· 
kallde komiserliğinin devamına 
ı~-- .ı.... ....ııua\lısı nıç&cıcı·nı 

ortaya çıkaracaktır. Bulgar hüku· 
metinin ilıayı tercih ettiği, komi • 
tenin ise Cenevre ile Sofya ara• 
sında bir irtibatın muhafazuına 
mütemayil bulunduğu bildirilmek 
tedir . 

Komite, hMllillerle anlaşarak 
faizlerin tenzili için 1932 tarihli 
Avusturya iıtikrazının tahvili me· 
selesiyle de me§ıul olacaktır. Bll 
istikrazı tekeffül eden devletler, 
İngiltere, f ransa, ltalya, Çekoslo· 

vakya, Belçika, Holanda, Norveç, 
İsveç, ispanya ve hviçredir. ·---

19 izci geldi 
Şehrimize on iki kayıkla 011 

dokuz Polanyalı izci gelmİ§lir. iz· 
ciler burada bir kaç gün kaldık • 
tan sonra memleketlerine döne • 
ceklerdir. 

-o--

Maarif cil erin top1anhs1 
reisi Avni, Yüksek tedrisat umum 1 C' b h t l • d• l ? 1 
müdürü Hamit, mesleki tedrisat ,JQ a naze e erı ne llJOT ar. Düntehrimizkırkdördüncüilk 
umum müdürü Rüttü, neşriyat 45 ' • mektebinde Maarif müdürü Har 
müdürü FaikReşit Beyler bulun. dar beyin reiıliği altında bir top• 

VAKiT - "Ergani istikrazı ve j CUMHURiYET - Yunus Nadi geç kalmış olmıyalım.,, 1 1 B 1 t • 
muılardır. antı yapı mıttır. u top an ıy ' 

küçük tasarmflar,, başlığını taşı- Bey bugün "Güniin en büyük mc- MiLLiYET - Ahmet Şükrü B. 
Ankara - lstanbul ilk tedrisat müfetitlerinden bir yan makalesinde Mehmet Asım selesi: lhracatm tanzimi,, işinden Amerika Reisicumhuru M. Ruz-

teıefonu Ucuzlatılacak d ı kısmı, ilk mektep hocaları ve bet 
Bey "Ergani istikrazmın en mü- bahse iyor. stihsale atfettiğimiz veltin karşılaştığı müşküllerden 

mut.ilimler de ittirak etmiılerdir• 
Ankara, 2 {Hususi) - Posta him bir hususiyeti büyük serma- ehemmiyetin lftakal bir o kadarını bahsederek Amerikada sanayi 

idaresi Ankara ile İstanbul ara - yelerden ziyade küçük tasarruf ihracata tahsis etmek mecburiye- mües.seselcri sahipleriyle işçileri Toplantıda ilk mekteplerin Y~ 
11ndaki telefon konuıma ücretini sahiplerinin istifadelerini temine- tinde olduğumuzu kaydederek arasında çıkan ihtilafla11 ve Ame- ni ders ıenesi batındaki vaziyetle· 
ucuzlatmak için tetkikat yapmak- decek bir şekilde tertip edlmiş ol- mUstahsili ve dolayısiyle piyasa- rikamn bugünkü dahili vaziyeti- ri görütülmüttür. Bu sene ilk 
tadır. lstanbulun ötesindeki mın· masıdır.,, diyerek her vatandaşın, ınızr teşkilfı.tlandrrmak icap etti- ni anlatıyor. mekteplere her senekinden fazl• 
takalar için ayrı ücret alınacak • hatta elinde üç beş lirası olanların ğini yazıyor ve ilave ediyor: ''Bu, ZAMAN - Ebüzziyazade Ve- müracaat vardır. Bütün mıntak•· 
tir. bile, bu istikraza iştirak edebil- devletin işidir; bu, milletin işidir, lit Bey bugünkü makalesinde 1- larda ona göre tertibat alınacak, 

.Anlcara teıtaat masranarı ile meleri için kolaylıklar bulunmuş hulasa bu bir iştir ki, ister istemez talyada meydana atılan "Kollek- yeni tubeler açılacaktır. Mürac"3 t 
makineleri amortismanları hi - olduğunu hatırlatıyor; istikrazın yapılmalıdır Ye yapılacaktır. El- tif hüııiyct,, prensıpı üzerinde eden her çocuk mutlaka kabul e· 
.1aplarmm da ucuzlatılması düfii· büyük faydalarmı_~Y!y~r. verir ki bu hususta daha ziyade J mutalealarmı kaydetmektedir. dilecektir. 
nülmektedir. 



a evıuı t934 

eıtir-44 qödişiim: .. ------
34 de Kari Marks 

. l>iJckat ederaeniz, memleketi 
de 1<>n çıkan kitaplann büyük 
kısmı sosyalizme dairdir; 

htclif münevverlerimiz; mark 
e müteallik epeyce mühim 

~leri Türkçeye çevirmiılerdir. 
~ 1-ı>çılardan rivayet, bu içtimat 
\ •lek etrafındaki netriyal revaç 
hı\11 ... 

Nufus Umum Müdürü Ali Galip Beyin beyanatı 

Gizli nufusun kayıt müddeti 
on beş T eşrinievvelde bitecektir 

l>a.haaı da var: Kadro mecmu 
~'. llıiintesiplerinin pek çok cihet 
4ti Orijinal ve akideleri milli ol 
~la beraber, dayandıkları belli 
-,Iı nazariye, marksism olsa 
~tekt· 

ır. 

la 8~, yalnız bizim memlekette 
}'le değildir: 

~liitlerden Musoliniye, Roosvelt 

Gizli nuf us kanununun tatbiki· 
ni kontrol için tehrimize gelmit 
bulunan Dahiliye Vekaleti Nufus 
ve iskan Müdiri Umumtsi Ali Ga· 
lip Bey bu mesele hakkında §U be
yanatta bulumnuıtur: 
"- Mektum nufus kanununun 

tatbikine ehemmiyetle geçildi. 
Tevinievvelin on beıine kadar 
mektum nüfusu kaydettirmiyen· 

Sanayideki elek
trik fiyatleri 

hatta yüzde yüz burjua iktisat 
~ltın.a kadar hangisi, ehemmi 
~i ıniktarda Marksten bilgi al 
~ıtlar, mülhem olmamıtlar 

Geçenlerde Ticaret oda11 mec· 
L Son gelen Lu gazeteıinde, Lon !isinde eski sanayi müdürü Refik 
"lda münteıir Evening Standard beyin> lstanbulda elektrik ücretle
~ iktibas edilmit §Öyle bir parça rinin sanayi üzerinde yaptığı te
laruyonız: ıiri gösteren raporu tetkik edilir • 
''Bütün aevrelerln ve bütün mil ken oda meclisi azalarından ha • 
llerin klasik neşriyatını tabet zıları, bilha11a Refik Celal ve 
ekle mevKi kazanan "Every Ricat beyler, ıehir ve elektrik fi. 
~n's Library,, büyük Britanya a atlerinin sanayi üzerinde fena te
baU~inin kıraat zevkini tayin ede- ıir ~ptığınm vekalete bildirile
~k iktidardadırlar. rek bunun önüne geçilecek tedbir-

lngiliz müellüleri olan Dickens ler almma11nı'istemişlerdi. Oda
le \Vaıt.er Scott bunlara nazaran, nm bu isteğine, iktisat Vekaletin
~la, satış cihetinden birinci me.v.- den cevap gelmittir. Bu cevap -
'1 11~ ·.:ı at Nafia Vekaletinin yeniden elek ı. ı ihraz etmektedirler. e:ın e~ı-
'll yeni listeye göre, Dickens'ın trik ücretlerini tetkik ederken ve 
'b Id kit.ah elektrik •irketiyle yapacağı mü • • avjd Copperfie ,, ı, en :s-
~la ku esserm;ı:ı., "Pick- . zakerelerde ha11aten bu hususun 

o nan ~ l .. b'ld. ·1 
~İnk b · · vkiı'ı ·şgal edi- nuan dikkate a macagı ı ın • ... ,, , eşıncı me • ,r . 
~Otmuş. "İki şehrin hikayesi,, , on mektedır. 
lokuıuncu imiş. ----o---- . 

Thackcray, Yane 'Austen, Sha- Polonyalı ta1ebeler geldı 
tespeare (Şekspir) en çok oku · Polonya üniveraiteai ,ark ena· 
~n yirmi ~uharrir arasında bu - titilıi.i profesörlerinden doktor 
'\Q\u:onnuş. Abtullah Zihni bey dil kurulta • 
lt liayret edilecek şey, iktisatçı yında u u ma üzere tehrimize 
·~rl Marksın da bunlar meyanın- gelmit Ye tetkikat yapmak üzere 
da bulunmasıdır. "Sermaye=Ka- bir müddet burada kalmıttı. 
nitaı isimli eserin birinci cildi, en Zihni beyin profesör olduğu 
tazıa ok"U!lan kitaplar arasında on §ark enıtitüsünden üçü kız ve iki
~cilği, ikinci cildi ise yinninci- si erkek olmak üzere bet talebe 
iği kazanıxonnuş.11 gehrimize gelmiştir. Talebeler 

L. Bunda, bizce pek te şaıılacak İstanbul kütüphanelerinde şark it· 
Q\t tey yoktın. Zira, Kari Markı, lerine ait tetkikatta bulunduktan 
\inde yafadığımız cemiyetin ikti· sonra Bursa ve Ankaraya gide· 
~dt btinyeıini bütün iktiıatçılar • cekl~rdir. 
\tı daha iyi tahlil etmi§tir. --<>--

k.. l'ahlilin muvaffakıyetli oldu· 
~lllıda herkes müttefiktir. Yalnız, 
'ltl Markam gösterdiği yolların 

~.olduğunu tayinde rivayet muh· 
lıftir. Bolıevikler, onu ihtilalci 

;ıll?ak tamif ederlert<en, soıyal
t~okratlar tekamülcülüğüne 
ıtUL 
~ediyorlar ... 
liatta, Troçki, bir nutkunda: 

-._ ''Muhasmılarımız, muhtetem 
>.ı ta.lıy)a e.slana henziyen Karl 
l ~tkarn ihtilalci taraf mı ortadan 
"\ldırarak, onun yelelerini tıraş 
'1iı oldular.!,, demiıti. 
~ FiUiakika, komünistlerin kü1c • 
~it halde tasavvur ettikleri 
Q ti Marka, lngilterede Dickens 
~ Shakespeare ( =Şekspir )' ara • 
l' da tasnif edilmekle, bütün yeni 
)~Hnılerde devletcilere ve Türki • 
b ~de kadrocular~ nazariyeler il· 
'ttt~ltı ebnekle, uysalla,rp ehlilet· 
llilt, tırnakları ve ditleri sivriliği
ı,' keakinliğini kaybetmiş bir as • 

rı haline gelmiştir. 
~l~alıuaus Sovyetlerin bugünkü 
tt~ ~erver siyasetinden sonra, ar· 
~ ,_ Ueum edip paralamasından 
0"1\ttlnıryacak bir llslan ... 

(Vl(-no 

Yağda ucuz1uk varmış 
Belediye iktisat müdürlüğü 

tarafından her ay batı havaiçi za· 
ruriye maddelerine ait otuz mad
delik bir statiıtik yapılmağa ha§· 
lanmııtır. 

Her ayın fiatleri birbirleriyle 
mukayese edilerek pahalılık olup, 
olmadığı tetkik edilmektedir. A -
ğustoı statiıtiğine göre yağ fiat -
lerinde diğer aylara nisbetle dü • 
tüklük, peynir fiatlerinde de bir 
yükseklik görülmektedir. Diğer 
maddelerde değitiklik yoktur. 

---0--

Bahçı van Yanakinin 
muhakemesi 

Edirnekapı dıtarısında Ama -
vut Recep efendiyi öldüren hah • 
çıvan Y anakinin muhakemesi -
ne dün ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmiı, istinabe suretiyle 
ifadesi alman Abdürrahman e • 
fendinin sözleri okunmuı, fakat 
Abdurrahman efendi ifadesinde 
bu iıten malUınatı olmadığını söy· 
lemiıtir. Müteakiben iddia ma • 
kamı iddiasını serdetmek için mu· 
hakeme baıka aüne bırakılmııtır. 

ler vefat etmit olanların kaydını 

sildinniyenler, teehhUI ve talak 
vukuatını tescil ettirmiyenler tid· 
detle cezalandmle.caklardır. 

Bu kayıt neticesinde nüfus def· 
terlerinde eaaslı bir tasfiye yapıl· 
mış olacaktır. Ta§rada bunun ya• 
pılmasmda hiçbir gilna müıkiilata 
tesadüf edilmiyecektir. Yalnız İs· 
tanbulda bazı mahalleler yanmıı 
ve orada oturanlar başka yerlere 
nakletmi~ oldukları için bazı müı· 
külata tesadüf edilmesi ihtimali 
vardır. Bunun da izaleıi için ter • 
tibat alımnııtır. 

Ben Ankaradan ayrıldığım za • 
man memleket dahilinde 2700000 
mektum nüfus kaydedilmiı bulu· 
nuyordu. Bu miktarın son tertibat 
la üç milyonu tecavüz edeceği 
muhakkaktır. 

Hemen hergün memlekete 
muhtelif mahallerden muhacir 
gelmektedir. Bunlann iskan ve 
sevklerinde teshilat gösterilme• 
mesi için azami faaliyet sarf et
mekteyiz. 

Bir Bulgar gazetesinde g\iya 
Bulgarlstandan gelen muhacirle· 
rin memlekette mü~külat görerek 
tekrar Bulgaristana avdete mec· 
bur olduklan hakkmdaki ne§l'İya
tı naklen gazetelerde okudum. 
Bu tamamile yalandrr. Yalnız ge· 

Vurdu aonra 
eyoğlunda Kaıkaval sokağın· 

da oturan çolak Anjeli kolundan 
jiletle yaralıytlD Ahmet isminde 
biri, saklandığı dükkanında polis 
tarafından yakalanmıtbr. 

Cereyan ~arptl 
Kadıköyünde Telefon cadde • 

ıindeki elektrik direklerinden bi • 
rine çıkarak tamirat yapmakta o • 
lan Nafiz efendiye ceryan çarpa· 
ralt yere düşmÜ! ve ağırca yara· 
lanmıttır. 

QözUnden yaraladı 

Vatman Süleymamn idaresin -
deki tramvay, Beyoğlunda Mev • 
lüt iıminde birine çarparak gö • 
zünden yaralaınıttır. Vatman 
hakkında takibata giritilmiıtir. 

50 lira 
Vahap isminde biri Beyoğlun • 

da Yeni çarşıda oturan Madam 
Kıriıin elli lirasını dolandırmı§, 
kendisi yakalanarak paralar üze· 
rinde bulunup sahibine teslim o • 
lunmu§tur. 

Ocak patladı 
Çapada kız muallim mektebin

de üzerinde tencere ile su kayna
tılmakta olan hava gazı ocağı 
patlamış ise de müstahdemin ça· 
buk yetiımi~, büyük bir yangının 
önü alınmıştır. 

Otomobil l~lnde 
Kemal, Nuri, kahveci Ali Ra

gıp ve Ahmet efendiler dün gece 
köprü üzerinde otomobil içinde 
birbirlerine girmişler ve otomo -
bilin de camlarını kırmışlardrr. 

Polis yetişerek dördünü de kara • 
kola götürmüştür. 

çen ıeneki iakin kanunu kıptile
rin kabulünü menediyor. Bu mü • 
nasebetle gelmek istiyen bir kaç 
kiti kabul edilmemittir. Yeni is· 
kan kanunu bunlan da kabul edi· 
yor. Biz gelen kardeşlerimizi ko • 
!aylıkla iskan için elden gelen 
gayreti aarfediyoruz. Ufak tefek 
yanlıtlıkları onlar da hoı görmek· 
tedirler. 

Zorla kız 
kaçıranlar 

Beykozda Bağlı elmalı köyün· 
de oturan Şerife isminde bir kadı· 
ru zorla kaçırmak istiyen Sadık, 
Süleyman, Sadullah, Aliıan, iz • 
zet ve Cemal efendilerin muha • 
kemelerine dün aiır ceza mahke • 
metinde batlanmı,tır. 

Okunan istintak kararnameain· 
de bu suçluların yalnız cebren kız 
kaçırmadan muhakemelrine ka -
rar verilmit olduğundan iddia ma 
kamı cebren eve girmek suçundan 
karar alınmak üzere evrakın müd
deiumumiliğe iadesini istemiş. 

Muhakeme bu yüzden geri kal • 
mı,tır. 

Liman Şirketinin tasfiyesi 

Liman tirketini tasfiyeye me • 
mur olan komisyon bir taraftan 
hu vazifeıini ifa ederken diğer 
taraftan da muamelatı tedvir et· 
mektedir. Şirket müdürü Hamdi 
bey tasfiye tirketin ite başladığın
danberi vazifesinden ayrılmıt ve 
ıirketle alakası kalmamıttır. Li • 
man şirketinin tasfiyeye karar 
verildiği tarihe kadar olan son 
blinçosu hazırlanmaktadır. Bu da 
bittikten sonra hesaplar üzerinde 
tetkiklere başlanacak ve sayım i
ti ile metgul olunacaktır. Bütün 
bu tetkikler neticede tasfiye ra • 
porunu hazırlamıı olacaktrr. 

Şirketin yerine geçecek olan 
yeni idare 1 Teşrinievvelden iti • 
haren tetekkül edecektir. Yeni 
liman idaresi müdürlüğüne kimin 
getirileceği malum değildir. 

-<>-

Belediye intihabatı 
hazırlık lan 

Kazalarda tetekkül eden bele
diye intihap encümenleri toplan
tılara ve intihap defterlerini tet • 
kik etmeğe bqlamıılardır. Def • 
terlerin tetkikatı ancak bir hafta 
sonra bitecektir. Listeler önü • 
müzdeki hafta içinde askıya ko • 
nacaktır. 

Defterler, altı gün askıda du -
racak, rey sahibi bütün vatanda! • 
lar bu defterler üzerinde isimleri • 
ni bulabileceklerdir. lsmilerini 
bulamıyanlar, intihap encümenle
rine müracaatla isimlerini kaydet
tirebilirler. 

--0--

Fransız gemileri gidiyor 
Bir kaç gündenheri limanımız

da bulunmakta olan Fransız de • 
nizaltı gemileri bu akşam memle • 
ketlerine müteveccihen hareket 
edeceklerdir. 

Fransa ve İsla
miyetçi hareket 

Yahudilerle Müslümanlar araun • 
da, Fransız müstemlekelerinde çıkan 
arbedenin ııiddetle bastmldığıru n 

Müslümanlann sindirildiğini Fransız 

matbuabndan öğreniyoruz. 
Bu münasebetle Temps (Tan) p• 

:zetesinin baımııkalesinde yazılan ya
zıdan, hareketin çok ııiddetli ve köklü 
olduğunu da anlıyoruz: 

Bu gazeteye gör~ Osmanlı deırle
tinin inkirazı üzerine baııını kaybe • 
den islamiyetçi hareket, ıimdi, Ku • 
düsten ve Kahireden gelen tesirlerl~ 
yeniden hız almıı; "ulema ve muta
assıplar araaında yayılmakla beraber, 
AYnıpa kültürünü yan yanya elan 
münevverler de" buna iştirak ediy<>1"' 
lannıf. Böylelikle, din ile siyaset 
mezcoluyormuı. Şimdilik Franıa, de
mir yumruklu idarecileri sayesinde, 
müstemlekelerde aapaaağlam dunı • 
yonnuı amma, bu İslam memleketle
rini bilenler, propagandanın buralar • 
da nasıl çabucak yer edebilcceiinl 
gözönüne getirebilirmiı .. 

Temps (Tan) gazetesi, bugÜn bu 
hususlara dikkati celbederken, gali • 
ba ufak bir de yanlıt yapıyor: Türk • 
ler Cezayirde hükmettikleri sırada, 
Araplar, ancak ziraat işleriyle meığul 
bulunuyorlannııı; bahusus devlet iııl~ 
rine de hiç kantmazlarmı§. Şimdi, 
Fransızlar Araplarm dindaıı olma• 
malda beraber bunun aksini yapıyor • 

larmıı. 
Halbuki, Osmanlı lmparatorlufu 

zamanında, Türk olmıyan bütün teba
anın yalnız köylerde değil, kasabalar· 
da da i!}leriyle, güçleriyle meşğul ol • 
dukları, devlet memuriyetlerine de 
mü,külatsız surette hatta te!}vikle a • 
lındıklan malumdur. Bu itibarla, mc§• 
hur Fransız sefirimizi bir zühule ka • 
pılmıt görüyonız ve tela tlı makale • 
sinden, lslimiyetçi hareketin Fransız 

müstemlekelerinde tehlike teıkil et • 
tiğini anlıyoruz. 

"Fransa.ya geldikleri vakit dinle 
alkast olmıyan hatta zındıkla an bu 
yan münevverler'' diye yazılan mÜ• 
tehevvir ibareye bakılma, müstemle • 
kelerde hareketin baıına yerli münev· 
verlerin geçtiği ve ulema ile mutaaı • 
srplan §İmdilik bir alet olarak kullan• 
drklan anlatılıyor. Binaenaleyh, hare
ketin, İslamiyetçi ile milliyetçi olu -
vermesi ve Fransa için büsbütün teh
like teşkil etmesi memuldür. 

Araplar, Fransada, Fransız diliy· 
le bile gazete çıkanp etrafa yaydrkla• 
rmdan, azimlerinin kati olduğu görü
lüyor. Bu devirde, hiç bir millet, diğe
rinin boyunduruğu altında yaıamak 
istemiyor. ~ 1 

Hakikat, bundan ibarettir. 

Hüseyin Faruk 

Evrak gene gönderildi 
Kaçakçılık suçundan dolayı 8 

nci ihtısas mahkemesine verilen 
vapurculuk şirketi idare meclisi 
reisi Ru,en, Tari vapuru süvarisi 
ve mürettebatı hakkındaki dava 
temyizde nakzolunmuştu. Mahke· 
me karannda ısrar etmit tekrar 
temyiz mahkemesi heyeti umumi· 
yesine gönderilmittir. 

---c--

80 kişi paralarını geri 
istedi 

T eleon tir keti tarafından fazla 
olarak tahsil edilen paranın geri 
verilmesine karar verilmit ve be
lediye namına Merkez Bankasına 
yatmlmı§h. Fakat bu husustaki 
hesaplar üzerine nafıa komiserli
ğince yapılan tetkikler henüz bit
mediğniden bu parayı belediye a· 
lamamıştır. Maamafih tetkikler 
yakın bir zamanda nihayetlene • 
cek ve para bankadan alınarak 

sıhhat işlerine srfolunacaktır. 

Haber aldığımıza göre 80 abo· 
ne müracaat ederek kendilerine 
düşen hisseyi istemişlerdir. Bu 
miktar cem'an 1000 lirayı bul • 
maktadır. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 

T rlht t frika: &• 
- Vay kaltak vay! Demek ki, 

bana oyµn oynadı ha?! ..• 

Abdülhamit bu neticeyi almca 
fena halde ıinirlenmİ§ti. Derhal 
Ba§ Mabeyinciyi çağırttı. 

- Atm kafiri zindana .. 
Diyerek ayağa kalktı. 

Celal Bey hemen Padi ahm 
iradesini Yaver Beylere teliğ et 
mi§tİ. Necmiseher, Cafer ağa 

v;ısıtasiyle odasından çıkarılarak 
Nuri Beyin (iıken~ehanesi)ne 
teslim edilecekti. 

Hayatından ba§ka bir §ey dü 
tünmeyen ve en ufak §ÜDhe üzeri 
ne bir veya bir kaç ki§inin kanma 
girmekte tereddüt etmiyen Kmıl 

Sultan, ikbali yanından ayrrmı 

yor~u. Diğer taraftan Yaver K5. 
zım Beyin tahliyesi için de iradei 
seniye sadir olmuştu. Baı Mabe 
yinci Celil Bey bu iradei aeniye 
nin tatbikine memurdu. 

İkbal muzafferiyetinden dolayı 
kendi kendini tebrik ediyordu. 

Yaver Kazım Beyin masunıiye 
tini meydana çıkarmak ve rakibe 
ıini zindana attırmak her zaınan 
ve kolayca temin edilir muvaffa 
kiyetlerden miydi? 

Cafer ağa, Nemıiseherin odaaı 
na girdiği zaman Ahdülhamidin 
gözdeıi çok heyecanlıydı .• Son de 
fa Be irle Kazım Beye gönderdiği 
mektuba da cevap alamaymca, bu 
nun Nuri Bey tarafından tertip 
edilmit pir tuzak olduğuna bük 
metmişti. Kendi kendine: 

- Demek ki gönderdiğim mek 
tuplar Nuri Beyin eline geçiyor ve 
hu gaddar adam mektuplarımı 
Kazım Beye vermiyor. 

Diye öyleniyordµ. 

Necmiseher hiddetle Nuri Beye 
§u mektubu yazmağa ba9lam19tr: 

"Muhterem Nuri Beyefendi 
"Zatı alilerinin öteden beri ba 

na karşı fırsat düştükçe gösterdi 
ğiniz huşunet ve müşkülatın sebe 
bini araştınnağa liizum görme 
aen, bugün Şll mektubumla sizi 
rahatsız etmeğe karar verdim. 
Sırtından riitbe ve fösanlar temi 
nine çalıştığınız bir masum adama 
rcvn gördüğünüz işkencenin bir 
gün size de yapılabileceğini düşü 
nemiyecek kadar basit kafalı bir 
zat olduğunuzu tahmin etmiyo 
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rum. Yarın bu mektubumun da 
bana kar§ı bir silah makaını,-ıüa 
istimal edileceğini dilşünerek, si 
ze, infialimin sebeplerini izah et 
mek istemiı11orum. MaIOrrıl! ilama 
ne lüzum var .. Değil mi? Bu ı:;e 
bepleri siz benden iyi bilirsiniz!,, 

Necmiseher mektubunu ikmal 
etmeğe vakit bulamamı§h. Cafer 
aia ~enç kadının karaladığı kiığıt 
par~rm eline aldı .. 

Necmiseher İfin farkında değil 
di .. 

-Ne oluyor? 
Diyerek şaıkm tatkm harem 

ağa11nın yüzüne bakıyordu. 
Cafer ağa elindeki mektubu 

kapıda duran Celal Beye uzattı. 
Celil Bey kapı dı§ında, kendisine 
uzatılan mektubu gözden geçirir 
ken, Cafer ağa ıoğuk kanlılığını 
muhafaza ederek: 

- Sizi tevkife geldik, Necmise 
her Hanım ! Sakın üzülmeyin! 
Maltlm ya .. Bu it herkeıin batın 

dan ıe,iyor. Yarın benim de ne 
olacağımı ~llah bilir! 

Dedi. Necmiıeher bu sözleri §a 
ka ıibi telakki ediyordu. Çünkü 
aarayda mevkii Necmiıeher:den 

sağlam ve tehlike iz bir kadın 
yoktu. O, tevkifini rüyada bile 
göne inanmazdı. 

-Kazım Beyi görmek müınkün 
olmıyacak mı? 

Diye aonnak istedi. 
Cafer ağa Ne~misehere haylı 

iyilikler ya~ı! biT adanıdı. Genç 

kadının ağzına elini uzattı ve ya 
vatça kapıyı göstererek iıaret 

etti: 
- Sus ... 

- Kapıda kiın var? 
- Bat Mabeyinci Bey ... 
- Sahi mi? 
Bu muhavere uzun sürmedi. 

Celal Beyin ıesi iıitildi: 
- Haydi, Cafer ağa! Bizi çok 

bekletme! 

Necmiseher, Celal Beyin ıeıini 
duyunca aıırdı. 

- Beni nereye götüreceksiniz? 
Celal Bey cevap verdi: 

- Korkma .. ! Efendimiz hiddet 
lenmiı .. Bir çok kimıeler meyanm 
da ıize de bir kaç günlük bir 
(tecziye cezası) verdiler. 

Necmiseher bir ıey anlıyamadı .. 

şk mı, Servet mi? 
Nakili : (Va - Nu) 

f Fikret, bir k re daha teıekkür et· 
tikten ıonra, müdürün yanından ay • 
rıldı. Fevkalade düıünceliydi. Doğru· 
ca kendi dairesin indis 

" - Yarabbi .. Müdür de ne fen 
zamanda her ıeyi öğrendi... Ne fena 
te•adüf oldu ... " diye dÜ§Ünüyordu. 

Birden bire silkindi: 
" - Maamafih, belki de iyi oldu. 

Zirıı, aradan daha fazla zaman geç • 
aeydi, bilıbütiln batacnktım; artrlc, i . 
tin içinden 'ıkamıyacaktım, Bugünkü 
vaziyette, gene de, yakayı aıyırmak 

mümkündür ... lıte, müdür iti ört bas 
edecek . ., Bankanın 11çığını da kapat • 
mak mümkündür ... Zira, bin be§ yüz, 
iki bin lira kadar bir parayı Tül'kAn 
v ıtaıiyl llhami Beyden getirtmeği 

umuyorum, O, b na, kendi kendili • 
inden bin lira teklif etmiıti. Dama • 

drnın bö)'le müıkü1 bir çıkmazdım 
kurtulm aı için, iki bini de bulur, bu· 

luıturur ... " 
Şimdi, artık, Cemal Beye karıı o

lan hacaleti düıünmiyordu. Hapaedil· 
miyecck, bütün dünyaya karıı rezil 
olmamak, istikbali harabiden ıiyanet 

ıade bunl•r endiielerini lctkil ediyor· 
du. 

Hatta, için için ıunu da itiraf edi· 
yordu: 

" - Türkandan bile ayrı?mağa ra· 
ı:ı olurum ... Elverir ki, ıu iıin içinden 
çıka.Yım ... " 

Şöylece bir plan kuruyordu: 
" - Ben ,dün, ıon paramın yan11-

nı ikiye ayırmııtım. Beı yüz 1irnıını 
Bor acı Aliıan Bey Kanadadaki or· 
man aksionlarından alma&1 için gön • 
dermiıtim. Bunda, paranın sıfıra in • 
m •İ pek muhtemel olmamakla bera • 
her, hirden bire zengin olmak irnkbı 
da pek vıarittir ... Tam manaıiyle riakli 
bir i, ... Mütebaki para mı da emin bir 

Gazi Hz. 
Afgan Kralını teb

rik ettiler 
Ankara, 2 (A.A.) - 20 Alu .. 

toıta Af ganistamn istiklal bayra· 
mmın yıl dönümü münaeebetiyle 
reisicumhur Gazi Muıtaf a Kemal 
Haıı:retleriyle Af gani atan Kralı 
Haımetlu Muhammet Zahir Han 
Hazretleri arasında aıağıdaki teb· 
rik telgrafları teati olunmu§tur, 

Afganistan Kralı Harmetlu 
Muhammet Zahir Han Hazretleri 

Kabil 
Dost Afganiıtanın iıtiklal b&.y· 

rammın yıl dönümü münaıebetile 
en samimi tebriklerimi, tahsi ıa .. 
adetleri ve kardeı Afgan milleti· 
nin refah v~ ikbali hakkmdakl 
temennilerimle birlikte tekrar ey· 
lerim. 

Gazi M. Kemal 

Türkiye Reisicumhuru Gazi 
Muıtaf a Kemal Hazretlerine 

Ankara 
Af ganiıtanın milli bayramı 

münasebetiyle bana gönderdikle• 
ri tebriki.t ve temenniyattan f ev• 
kalade müteha11is olarak zati 
devletlerine hararetle teıekkür 
eder, zatıalinizin 9ahst saadetleri 
ile Türkiyenin ve Türk milletinin 
refah ve ikbali hakkındaki hara • 
retli temennilerimi tekrara müsa• 
reat eylerim. 

Afganistan Krab 
Muhammet Zahir 

Talebenin imtihanı 
Ankara, 2 _(Huıust) - Maarif 

vekaleti tarafmdan Avrupaya 
gönderilecek talebonin imtihanla• 

rı her tarafta aym yirmi ikisinde 
yapılacaktır. 

Giyimliydi.. Kapıya doğrµ yütji 
dü .. Ve Celal Beyle ka.rıılaıınca 

cali bir tebeaısümle ıordu: 

- Beyefendi, gene lodoı mu 
esti, poyraz mı? 

Celal Bey ciddi bir tavırla: 

-Vallahi yavrum, bu ne lodosa 
benziyor, dedi, ne de poyraza. 
Kara yel olsa gerek.Tepeden inme 
bir rüzgar ... 

- Kabahatim nedir acaba ... ? 
- Ben de bilmiyorum, yavrucu 

ğum ! Efendimiz, Kazım Beyin 
tahliyesini, sizin de tevkifinizi 
ferman buyurdular. Malum ya, 
hepimiz emir kuluyuz! 

'(Devamı Yar) 

iı olan Iran bakır1arı akaionlarına 
ltoymuştum ... Bunlar, emin iı ... Para, 
bütün hıziyle ödemese bile mahvol • 
mıuın11 dl\ imkan yok ... Hele bir hflf· 
ta kadar çekeyim de bir miktar art • 
"n". Lakin, öteki para tehlikelidir ... " 

Filnet bunları düıündüğü sırada, 
ma&ll baıında ohıruyordu= 

Müıtenlcrden biri celmiıti. Her 
ıefer, onun iılerine bizzat bakardı. Li· 
kin, bu 11efer, muavinlerinden birini 
yo1ladı. Kendi, bir kağıt çekti. Üzeri
ne, bir kaç satır karaladı. 

Sonra, zile b:tıtı' 
- Adil. .. 

- Efendim .• 
Muntazam kıyafetli, parlak düğ • 

meli, iri yan bir çocuk, kı\rıııına gel· 
mişti. Bu, bankanın hademelerinden-
di. Fikreti pek 11everdi: 

- Oğlum, ıenden bir ricam var. 
Biliyorum, huıu&İ hizmetlerde hnde • 
meyi kullnnmak memnu amma, benim 
için pek mühim ve aceledir ... Hemen 
§İmdi fırla, fU kağıdı, geçen IJÜn (İt "' 
ticin r re nötür ... 

- Bftt Ü•tÜne ... 
Hademe, bir an tereddüt etti. 
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milihlerinin keıif malılôlleri aıid lı:lorid
rik ile beyaz rüsup veri: Bu grupta 
en mühim hamn, hamım ıiliı=H1 5:01

• 

dir. 

Miktar. tahlil 
Miktan tahlil veya analiz kantita· 

tiv maddede bulunan muhtelif luımı· 
lann 'Veya unıurlann milduını tayine 
yarar. Miktan tahlil fen ve ıanyi 

de pek büyük bir rol oynar. Bu ıa • 
yede yeniden elde edilen cisimlerin 
terkip düaturlan anlatıldığı gibi ipti• 
dai maddelerin ıaflığı ve maftuılui'ı!, 
ve ittimal kabiliyetleri ile hamız kıy• 
metleri tayin olun.ur. Gıda maddeler{ .. 
nin a..fhtı da miktan tahlil ilo belli 
olur. 

Miktan tahlil için hauaı teraziler 
lazondır. Bu nevi tahlil fula dikkat 
ve ihtimama lüzum ıöıterir. Miktan 
tahlil yapanlar temizlije M>ll derece e
hcmiyet vermelidirler. Eğer kullanı • 
lan aletler temiz olmazsa tahlilln ne
ticesi yanlıı çıkar. 

Miktan tahlil biri vezni tahlil = 
analiz gravimetrik dileri analiz volü· 
metrik olmak üzere ikiye aynhr. 

VEZNi TAHLlL - Tartma eaa· 
11na müıtenittir. Bunun için miktan 
tayin olunacak kııım tarblabilir bir 
terkip haline konur. 

Vezni tahlile bir kaç miaal •Öyli • 
yelim: 

Niıaata, teker, aabun, jelatin, kö
mür, odup, kiirt cibi ciıimlerde rutu• 
bet vardır. 

Her hangi bir ciıimdeki rutuı..t 

miktamu tayla için bu daimden bir 
ill bet rnmı milduı bir kapıül isin· 
de hauu terazi ile ilartıln". 

Bundan aonra Kapıül, etot deni • 
len n Mı 7\iı.: on dereceye kadar ı· 
ııblan dolap biçimindeki iletin için • 
deki raflardan biri üzerine konur. 
Kapsül ara ııra etüt alınır ve haa· 
•a• terazide tartılır. ETTela Tezin a • 
~ır. Sonra aabit kalır. Vezin aabit 
kalınca kapsül etütten çıkanlrr. Ve 
desikatör denilen alet içinde Oç çey • 
'"°* -~ ~kılllrak aoğutulur. Bu a· 
Jetin içinde so yan c:iaim ırit1u1'!ten 

handan rutubet cezbetmez. Cisim ıo. 
ğuyunca tartılır. Ciernin ameliyattan 
evvelki ıikleti ile ameliyattan ıonra • 
ki ıikleli araımdaki fark ciımin "nı • 
tubet miktan" dır. Yüz derecei hara· 
rette tahallül eden ciıimler için bu •· 
meliyat huıusi cam kavanozlar altın• 
da yapılır. Clıim ve fanus altma ko • 
nur ve fanuıun yukan•mdaki muıluk 
h•v tahliye makineaine raptolunur. 
Fanusun havaaı tahliye edilince cisim 
kurur. Hararete ıon derece mukave • 
met eden ci•imlere gelince bunlar kı· 
zıl derecede mblarak rutubetlen izale 
olunur. 

Vezni tahlilin diier bir ameliyeaİ· 
ne geçelim: 

- Zarfa koyayım mı efendim? •• 
- Hacet yok.. Sana eminim, ne 

kendin okur, ne de batkasına okutur• 
sun ..• Cesen günkü Beyin eline ver ... 
Aldıiına dair bir de puıula imzalat. 
Olur mu, yavrum .•• 

- Baı üıtüneı Beyefencli. 
Hademe, dıtan çıkb. 
Kapının önünde şaire rastladı. Cam

dan onlan gözetliyordu. 
Mektubun hamili, eh•mmiyet ver. 

miyerek, yürümek iıtedi: 
- Hiıt, hiıt ... 
Durdu. 
- Ne var, efendim? 
- O mektup kime? 
- Size değil. 
- Fikret Boy yazdı, deiil mi? 
- Evet efendim. 
- Ver, bakayım ... 
- Veremem efendim ... 
- Canım, ver, o it, benim de i•im. 
Hademenin elinde tuttuiu kaftdı, 

Ş ir Nuri, birden bire kapmak İ•tedi 
ve ucundlln y kalamak maharetini 
cötterdi. 

Lilkin, p k küçük bir kliıt parça· 
11, parmakharının ucunda kalmııtt. 

.Hademe, kftdın müte\aki kı"'11ftı ka• 

Meaell ticarette ıab}tyı r•rrt ,afi 
zaçyafı içinde mevcut aal hamızı kt1'
rit H• S O• miktannı tayin etnıek ff" 
teraek, ıayri ıaf i zasy.tJn ' • ' •l'Ml lır. az miktard ıu~ havi ıi! 
beheralas kaba koruz. Sonra 150 ~ 
timetre mikabı oluncaya kadar IJ\ 

mukattar. ilave edariz. Sonra acıkb °' 
ıantimetre mildbr ıuya aıid kJ~ 
iJAye edilerds: beherglu bir t ~ 
ile k!J>abhr ve mahlw cal~na bır•• 
kdrr. Tertibat hitam bulunca deıııl' 
damla yüzde on niıbetinde ldorO .,_,.. 
yom mahlulü dökülür. Gene tereıs89 
hatlar. ikinci defa tertibat niha,et lı!l' 
)unca iki ili üç aantiınetre ~ 
klory baryom daha ilave olunur. Rütlll' 
tamamen tavazzuh edinceye kadar b" 
herglas~ hammamı narlde nrtdrr. 

Huı1 olan rüıubun il:r:eriDdeld .~ 
rak'. mahlul flitre kliıdı ilud ·~ .. 
lür. BaLerglaa'daki rüıup mai mu~· 
tarla lı:anıtmlrr. Bir iki dakika ~ 
n rüıubıın üzerindeki maJi .,,.~ 
filtre ki#Jdma dökiilür. Son Wcfyr. 
dcs fJitre ~dına naklolunarak dJ 
mukattarla yıkanır. Yıkanma -
lesi ıulu klorü baryom teamüffl ı6r 
termeyinceye kadar devam eder. 

Rüsubu havi llitre klfrdı afali tılt 
pota içine konul' ve vezni nbit pld"' 
caya kadar kurutulur. Ye tartıhr. Bd'
lunan vezinden fli~nin ~ tarlı" 
dilince kibritiyeti baryom Tuni etd• 
edilmit olur. Şimdi bu Tezne lföre b•' 
liı h mızı kibritiyet miktarmı tayip,. 
Junur. Buaun ipp a~daki tf{ltlııf 
eaaıtır: 

H1 S 0' ·+ Ba Cl1 '= 2 H Ct '.:P. 
· Ba so' 

Molekfil vezni 98 = H 1 S 0' 
MolckUl vcmi 208 ı= Ba Cl• 
Molekül vemi 73 = 2H Ct 
MolekUl veml 233 = Ba S O' 

Oldufuna ıHrc 98 ~ hanıı' 
kibritiyetin 233 gnm kibrltıyed 
Baryom = Ba S 0' vereceği garnUttı 

Meıela: :rahlil edilen 3 gram 09' 
yağı 6,026 aram kibritiyeti ~ 
rüsubu verine, içinde 98X8,028/, rıl' 
2,5J4_ıuaın ... ı L- .l...!ı..ı.a,,çı, 

emektir. 

3 ıranı zaçyaimda Mı mDitar ..,1 
hamın la1nitiyet bulunUTA yijJ; ~ 
za~yafrnda 100X2,534/ı ı= 84.37 ~ 
ıaf hamm kibritiyet var demekdt' 
Şu halde elimizdeki zaçyafı >1Jsd' 
84,37 aaf hanuzı kibritiyet = H' S o' 
ihtiva ediyor derlıı:. 

'(D.evaım ur)· 

============:ı:;==~~~~ 
Açık muhabere .. 
Okuyuculanmızclan Saffet flf'' 
Fraııın:~ denleri yakmd ldtd 

teklinde çikacaktır. 
Diicrlerinin neıredilip ıntdil:d' 

yeceği haklonda muharrmeri ~~· 'fll 
karar venniı deii.Jdir. 

çırmııtı. 

- Nuri Bey •• Bu hareketiniz~ 
ıey deiil ... :Vallahi ıizi, 1ikl7et ede' 
ceğim .. 

Kağıdı cebine koydu. Geri cı~P. 
Fikret Beye ve hattl müdüre habld' 
vermek iıtiyordu 

Lkin, ,aJr, yılııık yılı ık rül~ 
onun omuzunu oktadı: 

- Vail hi taka yaptım, yahu •• ff~ 
emin ol, kapıftydnn da ıöyle bir göı: 1 

Fikret, ağlayacak gibi: 
- Türkan ... -diye inledi... ; 
- Rol yapma ... Ben, hayatımda d• 

ima iıtediğirni apaçık aöylemek ce•ıf" 
tini ıöıterdim.. Sen de atöıter. Dol~ 
haçlı yollardan ıitm •• Emin ol ki,. ~, 
nn kAldıiım müddet zarfınd• senı 
dalmlldım .. 

Bu son cümle, delikanlıyı yatııtırd•• 
Rahat bir nefeı aldırdı. ,ıt-

Demek ki, Türkanın t ıtanbu1a ~ 
mekten makaadı cümleleri arat"' 
kaatettiği değildi. .., 

Yok, hayır, ıaten Cemal Beye~ ~rıı 
le bir ıey teklif edilemezdi. Tur d • 
bu kadar küçülemezdi. Çok aııabi ol .. ~, 
ğu için bu sitemleri Fikrete rcveı. «0 

ıntiıtü. Muur ıöremeliydi. 
(Devamı var) 
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j süuıW, • ~~ $elıie-' meAtaplac'ı 

Guraba hastanesinde 1,5 saat Bu vaziyette bir şehirde 
1' • •• hastalık nasıl olmaz? 1 anı 90 yıldanberı çalışan bu muesseseye geçen sene 

içinde 80,000 hasta müracaat etmiştir Kasımpaşadan 
mundar bir 

Şişliye kadar 
dere akıyor! Bu ıün latCLDbulun en büyük, 1 

tıı reni, haatahanelerinden birini 
teı... ... B .. . 90 1 Ik ~egız. u mue11eıenın yı • 
1 hır maziıi varmıf .. 
t lia.kik~ten tarihi bir bina .. Mü· 
tıı:ıa.dj tamiratla yeni tekle konul 
~ak iıteniyor. Çok genit bir haı· 

lne, fakat henüz tam iıtif ade 
~in edilemiyor. Daha tamir edi· 
eıı. tamir edilip te açılacak olan 
~ tanıir edilecek pek çok salon· 

~ar. 

Ben burayı gezip gördükten 
'°rıra., kaç yatak var diye ıonnut· 
b~' 250 yatak mevcudumuz var. 
tdıkleri zaman doğrusu hayret 

~tirıı. Bir buçuk saatte hiç bir yer 
durmadan dolaıılan bir bina· 

~n ne kadar büyük olduğu tah· 
'ıil\ edilebilir. 

Buna rağmen az yatak.. Ve 
'tnede ancak 4,000 haıta tedavi 
'dilebiliyor ... 
l .. Halbuki Cerrahpqada, oka.dar 
~)iik olmayan pavyonlarda 
(3Qo) yatak vardı ve senede 5,000 
ba.ata tedavi edilebiliyordu ... 

Baıhekim Ömer Lütfi Beyle be 
l'tber, odasından baılayarak bü
tUıı haıtahaneyi §Öyle bir dolat· 
lıJr. Ve hiç iıtikametimizi bomıa· 
d1iı11uz hslde bir buçuk saat son
tl rene aynı noktaya geldik. 

Hallahane paviyonlan, mürab 
~ .. teklinde bir bahçenin etrafında 
•rı-a.Janmı§, tıpkı bir bahçenin et· 
tlf ına çevrilen tel örgü gibi ... 

Koiutlar, salonlar, koridorlar 
llabildiğine genİf... Başhekim, 
teıdiğimiz yerlerde bana izahat 
" . '"••or: 

- lıte bu 1ıördüğünüz yer, 
l\ontken dairesidir. Eıkiden bu
tlar hamamdı .. diyor ... 

Bu haıtahanede nazan dikka
til'tıi celbeden bir §ey var: 
d Eaki binanm içinde yeni, mo
l ern teıkili.t yapılmıı. Veıait çok 
"O) ~e mükemmel, yer de müsait 
~lduğu için fevkalade laboratuvar 
l.t Yapılabilmif ... 
d ~eaela bu gezdiğimiz rontken 
h '•reıi İstanbulun belki hiç bir 
'8t.ahanesinde bu kadar müke.m· 
~ti c:!eğilmiı ... . . . . . . . . . . . 
~tle gene hemen Jıtanbulun en 
~ etli laboratuvarı denilebilecek 
~-?zengin bir liboratuvardayız. 
d tası Tevfik Salim Paıa tarafm
'll yapılımf ... 
Şimdi geçiyoruz, daha yeniler

~ lçdan kadın ıerviıine .. Burada 
l\ lak, göz, bevliye koğuılan var. 
lf ~Pııından baıımı'zı uzatıyoruz; 
l tliliahmer mektebinin genç ta
tbeleri burada çalıııyorlar ... 

'ttt'-.Yafa kalkabilen haıtaların ye· 
~~ ıalonundayız. Burasını ıer· 
~gezebiliyorum ... 
b• Baıka hastahanelerde olmıyarı 

.._
1
r tey daha: Frengi ve teırihi ma 
ıt laboratuvarı ... 

fit Buranın ecza depoıu da var .. 
do{ la.rı ınuhaf aza için gezilen buz 

'Pla.rı bu depolarda duruyor ... 

l't1~&frrhanede, mutfakta, bu· 
tiı, Ytkama kıımında bütün ter
ı, ~~ Yeni.. Otomatik makineler 

' 1Yette .. 
~•lha.ıı her !97 url .. 

~t Aıa~ı katın halen kullanılan 
~~~rnları bittikten sonra tekrar 
- '"4(1l 

tıya çıkıyoruz ... 

Gazeteler, Beyoğlu cihetindeki 1 ırmağın üstü öyle pek kolay kolay 
açık lağımların bir aya kadar bir ayda kapatılacağa benzemi 
mutlaka kapatılacağını yazıyorlar yor. Y enişehirin üstünden Şi§li 

dı. Hamam caddeıine kadar ıüren ve 

İyi amma, Beyoğlu cihetindeki yürümekle ancak yarım ıaatte ge· 
açık lağımlar diyince hangileri çilebilen bu uzun dere boyundaki 
kastediliyor acaba? siyah ve mundar kokulu ırmağın 

Feri köyün arkasındaki Teneke 
mahallesinin sokaklara akan pis· 

likleri ile gene o Teneke mahalle 
sinin altından küçük bir dere gibi 

üstünü tamamiyle kapatmak için 

çok zaman, çok maaraf ve çok 
emek ister! Hem bu ırmak hamam 
caddesinden Y eni§ehire doğru 

yalnız kendi başına da akmaz, . 

Guraba haatanealnln Pollkllnlk dairesi 

fırıl tırıl, akıp giden kömür tozu y enişehiri biraz geçip de Pangaltı 
rengindeki Jeı kokulu sular da bu hizalarına doğru geldiniz miydi, 
bir ayın içinde kapatılacak lağım 

Kulak hastalıkları koiu§undan 
geçiyoruz .• Bathekim diyor ki: 

- Şimdi ayan koiuıuna rıele· 
ceğiz .. 

Bu da ne acaba? 
Anladım, gördükten sonra .. 

Mejer burada hep ihtiyarlar ya· 
tıyormuf. Prostatdan mustarip o
lanlar.. Zaten bu da ihtiyar haı· 
tahğı imif ... 

Emrazı cildiyenin . önünden, , 
verem koğuşunun yanından geçi-• 
yoruz.. Dikkat ediyor muıunuz ... 
Bu gün, bu hastahanede hep ko
ğuıların yanından, önünden ıeçi
yoruz, kapılarından bakıyoruz ... 

- Niçin mi? diyecekıiniz ... 
İtte cevabı: 

- Efendim doktorlar vızıtada
lar, panıman yapıyorlar, meHul· 
)er... , 

Müstahdeminden ba§ka kim
senin aokulamadığı aari haıtahk
lar ıerviıinin önünden geçerek, 
göz koğu9una geldik .. 

- Burası çok loş .. diyorum. 
Bathekim Bey: 

- Bunu bilhaasa yaptık. Has· 
tal arın gözleri fazla ziyadan mü· 
teeasir olmasın diye ... 

Ayrıldığımız noktaya geldik .. 

ha iyi neticeler verebilir ... 

Bu hastahanede (500) yatak 
olmalıydı. Çünkü veıait ve yer 
kafidir •.• 

Sonra müracaat eden hastalar 
pek çok.. Baıhekimin oda11nda 
otururken S dakika içinde bir çok 
haıtaların yataksızhk yüzünden 
geri çevrildiğini gördüm .. 

Halbuki bu olmamalıydı ... 

Mademki maaraf ediliyor.. A· 
zami istifade yolları temin edil
melidir .. 

bu simsiyah, mındar ırmağın içi· 
lar araaına dahil mi? 

ne, gider>- • :;ı ğ, gelirken sol ya· 
maçtan ve gene aynı renkten, aynı 
cinsten müteaddit çağlıyanlar da 
karışır. Şişli y--• :ınlarına nebean 
edip yoldaki yamaçlardan tanrı· 

m - _ ·· _..: ve gecesi gürül gürül - • 
kan muhtelif çağhyanları da içine 
al:!ık~an sonra Sinemköprü, Yeni· 
ıeh:r, Papasl·~--··üsü yolıyla Ka-

srmpıqa iskelesinden Halice dö· 
külen ve döküldüğü yeri berbat 

Sonra eskiden Kaıımpaıa deresi 
adıyla maruf iken aonradan bu 
nun Ka11mpa1a iıkelesinden Yeni 

tehirin biraz ileriıine kadar olan 
kıamı kapablan ve timdi Y enişe 

birden baflıyarak iki taraflı evler 
le ve mahallelerle dolu dere boyu 
nu takip ede ede ti Şiılideki Ha 
mam caddeıine kadar devam eden 

simsiyah ırmak da bu bir ay için 
de ortadan kalkacak mı? eden bu ırmak asıl nerden çıkar, 

Bu simsiyah ve mundar kokulu nerelerde toplanır, yolda içine al· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dığı aynı cinsten ve aynı renkten 

1 

küçük küçük çağlıyanların asıl 

membaları nereleridir? Bu cihet· 
leri belki de çok kişi bilmez. Ben 

ı çocuktum, yani bundan otuz yıl 
önce gene bu ırmak böylece akar· 
dı, hala da gene öyle akıyor. 

Fakat, dedim ya, bunun tama· 
miyle kapanması çok zaman, çok 

masraf ve çok emek ister. Yahut, 
mecerayı değiştirip te ırmağın a-

kıntısı başka tarafa verilirse o baş 

ka ! Lakin bu ırmağın iki tarafın
daki oturanların, bilhassa yaz 

günlerinde, hallerine doğrusu acı· 
mamak kabil değil .. 

Bathekimin odasındayım... Dün Yenişehirden Hamam 
Tetrihi marazi mütehasaıaı Ham tramvay durağına gelinciye kadar 

di Bey laboratuvarını ge:ıdirmek ispanyada, Katalonyanın merkezi olan Barıelonda, evler hep sekiz köıeli-
dir. "Graf zeplin" balonu, geçende bu ıehir üzerinden uçmutlur. Yukardaki benim burnumun direkleri kırıl· zahmetine katlanıyor. 
reıim, büyük balondan ahnmııtır. Şehrin sekiz köıeli evlerini kuı bakıır cös- J dı. 

Bu yeni tesis edilen liboratu· teri;yort 1 Seyyar haberci 
var çok zenrıin .. Burada tqhiı e· ~7~~'!'!!!!!'!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!"'!"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dilemeyen haıtalıkların, kanser- ,~lmanyada kazaların önüne geçmek için alınan tedbirler 
lerin muayeneıi yapılırmıı .. 

Hamdi Bey diyor ki: gayet . şiddetlidir ve çok sıkı tatbik edilir 
- Son ıene zarfında hastahane 

yarı yarıya yenilepif ve yüzde 
ıeksen vesait fazlalaımııtır ... 

Sonra itin en iyi tarafı.. Has
tahane binaıı çok eıki olduğu hal
de tamirat kabul edebiliyor ••. 

• • • 
Başhekim Ömer Lütfi ve Ham

di Beye teıekkür ederek ayrıldık
tan sonra, Sinir .hekimi Rif at Bey
le beraber, vaktiyle tütün deposu 
olan ve, timdi hastahaneye ilıive 

edilen poliklinik'in yolunu tuttuk . 
Poliklinik rıeçen ~ene açdmtf 

ve buraya bir ıene zarfında (80) 
~in haata ayak tedavisine gel-
mış ... 

Buraıı mütemadiyen islah edli
mekte.. Şimdilik açılan odalarda 
bütün tedavi kısımları var ... 

Gurebadan ayrılırken dütünü
yorum: Evkaf dairesi muhakkak· 
ki böyle bir müeaaeseyi beslemek· 
le en büyük hayrı itli yor ... 

Yalnız, yapılar. masraf nisbe-
tinde istifadeyi dütünmek çok da-

Avrupada motosiklet merakı; hayli fazladır. Bilhaua Almanyada, bu merak gittikçe arbnakta ve adeta motosiklet, 
otomobilin yerini tutmaktadır. Resimde bir meydanda bir çok motosiklet görüyorsunuz. Yüzlerce motosikleti... Bun· 
lar, usul ve nizam haricinde, lüzumundan fazla hızlı giden ve bundan dolayı sahiplerine cez.a kesilen motosikletler· 
dir. Kazalann önüne geçilmesi için, gayet ıiddetli hareket edilmektedir. 
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MANİLER 
Dere çağla11n akım, 
Onun gibi berraksın, 
Beni Ay§em sen yaktın, 
Seni de Allah yaksın! 

.y. 

Dak, dere, atıyorum; 
A!kımı ta,ryorum. 
Kezi ban bilesin ki: 
Seninçin yaşıyorum! 

• 
Gün geçmez ıaya, saya 
Nitanlıyım F atmaya 
Fatmayı kaçırdılar: 
Bir "Tar lak,, hovardaya! 

• 
Bilmem acep ne diye, 
Düttüler bu sevgiye, 
Her bir gencin gönlünde 
Yıldız oldu Rukrye 

FUAT HULOSI 

1 • • • • 

Kadın - Sersem adam! Zavallı ço
cuğumun muzunu bak nasıl ezdin 1. 

,.i: 

Ne cevap/ 
Arbdqlan, fmneı Şükrü Efendi-

- Emnelderini çok küçük yapıyor· 
sun! Diye kızdmrlar. 

Şükrü Efendi geçen gün yolda ah
babı kasap Mehmet Efendi ile kartı· 
laıınca selamdan sonra aonnuı: 

- Nereden geliyonun? 
Kaıap Mehmet Efendi, arkadaıiy -

le yeni bir alay vesilesi bulduğu için 
memnun, hemen cevap 111ermiı: 

- Senin fmndan geliyorum, ıenin 
o meıhur küçük ekmeklerinden dört 
tane aldım. 

Şükrü Efendi arkadaıınm elinde 
hiç bir teY gönnediği için ekmeklerin 
nerede olduğunu sorunca da ıöyle de
miı: 

- Nerede olacak? Kasketimin al· 
bna sakladım! 

llô gün sonra Şükrü Efendi kasap 
dostuyla tekrar karııla,tıiı zaman 
'bu sefer o ıu sual karımnda kalmıt: 

- Nereden geliyorsun? 
Şükrü Efendi intikam almak için 

!Öyle bir cevap venniı: 
Senin dükkandan bir sığır kafası 

aldım, eve götürüyorum. 
- Peki amma aıgır kafası nerede? 
- Nerede olacak? Kaıketimin al-

bnda!. •• 

Bir ceoap 
Vapur kİfCIİ önünde: 
Yolcu - Y abu bir saattir, kite önün· 

de bekliyonun. 
Biletçi - Ne çıkar efendim, ben alb' 

Gaf! 
Niyazi Bey kır

dığı potlar, devir
diği çamlarla meı
hurdur. Geçen 
gün bir mecliste 
konuıuturken ya -
ıı elliye yakla§tığı 
halde yirmi sene -
ye yakın bir za
mandan beri otu -
zunu geçmiyen bir 
hanım laf arasın -
da §Öyle demi§ : 

- Kocam her 
sene, doğduğum 

günün dönümünde 
bana bir inci he
diye eder. 

Hüseyin Bey ne 
dese beğenirsi -
niz? 

- Hanımefen
di, kim bilir ger
danlığınız ne ka
dar uzun olmuı • 
tur! 

Galip 
- Boka ıam

pİyonu Kamerayı 

ben geçen ıene 
yenmiıtim. 

- Y ole canım? 
-Öyle amma 

., ·~~···· 
Ahmet Bey ka

nsiyle birlikte 

Beyoğlunda bir 
şapka mağazası • 

na gitmişlerdi. 

Karısı, bir şapka -

yı prova ederken 
Ahmet Beye sor -

du: 

Bu ıapka 

çok büyük değil 

mi? Yüzümün ya
nsını kapatıyor. 

Ahmet Bey 
cevap verdi: 

- Aman ne 
iyi! .. 

Mahkemede 
Mahkemede bir 

aralık dinleyiciler 
arasında gürültü 

oldu. Hakim: 

- Gürültü o

luraa aalonu tahli
ye ettiririm, dedi. 

Maznun tepi -

nerek ve gürültü 
yaparak bağırdı: 

pokerde yenıniı • 
tim! Otomobll kullan1rken ba,ka şeyler dUtUnmeyiniz! 

- Yaıaım re
iı bey, yaıaıın ! 

~! 
Tavuğun 
yaşı ve 
diş I Bir zamanlar düımüıtüm bir çılgınca hevese, 

Güzellerin peıinden koıtum nefea1 nefese! 

Asıl kaba
hat kimde 

imiş? 
- Atın yaıııy ditlerine 

bakarak anlarlanmı. Aca • 

ba tavuiua senç ..,,. 7at
lı oWatwm ...... ....._, 

- Gene ditinden. •• 

Bir kucak zannederek girdim nice kafese, 
Güzellerin peıinden koıtum nefeı nefese! 

• 
Qlıal .. ~ talokll, 
Hepsini melek sandı, hepsine seçde kıldı, 

- lkinci kocam bana 
hayatı tahammül edilmez 

bir hale getirdi. Amma ka

babat ·- ilk kocamda! 
- Anlıyamadım? 

- Amma yaptın ha! 
Bir gün, yangından çrkmıı duvar sibi yıkıldı, 

Güzellerin peıinden koıtum nefeA nefese!. 
- Öyle ya! Eier o öl-

meseydi ben ıimdiki ko • 
Tavufun diti yoktur ki-

- iyi amma ~nim var! 

Ne Se$/ 
- Hanımefendi, çocuk bir türlü u· 

yumıyor. Ninni söyliyeyim mi?. 
- Evveli güzellikle uyutmağa çahı. 

Baktık olmuyor. O zaman, ne yapalım, 
yan~ yavaı söylersin .• 

Vapur niçin sahilden ayrılamıyor? 

Boşuna! 
Bakkal dükkanında: 
Çocuk - Bakkal amca, annem size 

olan borcunu verecek.. 
Bakkal - Tetekkür ederim oilum, 

eksik olmasın.. 
Çocuk - Verecek amma ıimdi pa • 

raaı yok! •• 

Atetll camla evlenmek budalalı -

ğında bulunmıyacaktım. 

- Haydi sökül paralan! 
- Acaba hepsini birden vermesem 

de taksite bağlasam, razı olur musunuz? 

Unutmuş .• 
Küçük Selma ağlıyordu. Annesi onu 

avutmak için: 
- Gel, bak kızım, dedi, tayyareler 

geçiyor •• 
Tayyareler geçip gittikten sonra ço

cukcağız bir durakladı, sonra: 
- Anne! Ben neye ağlıyordum, aöy· ı 

leaene •. 

Zamane! 
- Yahu tebrik ederim. Sizin kerime

yi gelin etmitıiniz •• Damat kim?. 
- Deme yahu! Haberiniz yok mu ? 

Sizin mahdumla evlenmi,ler! •. 

- Allah aşkına, beni bir saat için 
serbest bırakın. Üstündeki elbiseyi gün 
de üç liraya kira ile almıştım. 

Bir az gayret! 

Erkek - Sizin aıkımzdan üzüle üzü

le tam elli kiloya kadar düttüm! 

Kadın - Ah, beni böyle elli gün da

ha aevebileceğinize inanabilsem! .. 

senedir bekliyorum ya! ----------------·----------------------------------------Y aZISIZ Hikiye: 

- Bak yavrum. insan elini ağıma 
9Gbna ne hale geliyor 1 Futbolcu •atranç oynuyor! 

• 

MANiLER 

Düş ünü yorsun hergün, 
Gözlerin neden süzgün? 

. Gam etme Zehracığım: 
Y ap;H·ağız bir düğün! 

* Yandı tutuştu engin, 
Gülden penbedir rengin! 
Y a)varırım kız Leyla: 
Ben değil miyim dengin? 

* Mcnclili dala serdim, 
Ben muradıma erdim! 
Merak ~tme Zeynebim: 
Kalbimi sana verdim! 

* Gurbetlerde öksüzüm, 
Yolda, ah yolda gözüm, 
Yansa r1ünv.-. Emine. 
Olacak benim sözüm! 

FUAT HUtfl~I 

- Eller yukarı 1 Gürültü iste~ 

Bir mukayese 
- Bizim zamanımızda "iki koyJ, 

yÜnünden bir kadın esvabı çıkar,, il 
lerdi. 

- Halbuki timdi bir ipek böceii ~ 
zasından bir kadın elbiıeıi çıkıyor! ' 

Q,,,.L.-

Selim Bey mübalağayı hiç sevrrıJ 
Arkadatı Sahir Bey ile spordan ~ 
ıederlerken Sahir Bey demit ki: 

- Ben yirmi yatında iken uı-' 
atlama rekorum ıekiz metreydi. 

Selim Cevap verdi: 
- Ona da rekor denilir mi? 9" 

gençliğimde uzun atlamaya girer"" 
ayaklanma kurıun bağlardım .••• sıç~ 
ridığım zaman tekrar yere inebil,.,.... 
i in! ••• 

Amması var! 
iki yeni evli arasında: 
- Kann yemek piıirebiliyor 111111, 1 

- Piıirebiliyor amma ben yiyed' 
yorum!. 

Lüzumsuz! 
Katif Bey seyahate çıkıyordu, ı" 

çect'ğİ memleketlerden birindP ha~ 
dutlann çok olduğunu söyliyerek . 
tüfek almasını tavsiye ettiler. veri' 
ği cevap §U oldu: 

- Ne lüzumu var? Zaten elİdld" 
alacaklar değil .fi? 

Gaf , 
Anne - Ne ~ kızım, gözlerin "91 

kırmızı, gene neye ağladın?. . .Ji. 
Çocuk - BalJrm bana hayvan ,-,,. 
Anne - A, ~rum, zarar yok. 0 

nin büyğündür! .• 

Hizmetçi kadın - 14 nuıııa'"'.~ 
müıteri koridordaki su kovasınıtl ii 
ne düştü 1 .,; 

Otel müdürü - Pekala! flet' 
bir banyo ücreti ilave ediniz. 
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:/laltallA ~ iaHat 

Beynelmilel buğday 
konferansları ve Türkiye 

Geçen yaztl.rımızdan birinde 
ilctiladr buhranla beynelmilel buğ 
day meselesi arasındaki münue -
betıerden bahsetmittik. Buğday 
meselesini kısaca şöyle izah ede
biliriz: Buhranın batlangıcı olan 
1929 senesinden itibaren dünya 
buğday istihsalatı fevkalade arta
rak istihlak hacmini aşmıt bunun 
neticesi olarak stoklar mütemadi
Yen çoğalıp fiyatlar görülmemit 
derecede dütmüttür. Londra pi
Yaaasmda bu düşme nisbeti fÖyle 
tespit olunmuftur: 
1922 - 1929 100 Kg 310 Kt. 
Ağustos 1934 100 Kg 11 O Kt. 

Fiyatların bu derece dütmesi 
buğday müstahsili memleketlerin 
2aranna olduğu gibi ayni zaman
da sanayi memleketlerinin de a -
leyhinedir. Çünkü bunlar sanayi 
rtıahsullerini gittikçe fakirleşen 

büyük ziraat memleketlerine sa -
ta111amaktadırlar. 

Milletler Cemiyetinin iktisat iş
leri komitesi bu hale bir çare bu
lunması için geçen sene Londrada 
bir buğday konferansı topladı. Bu 
konferans ayni tehirde toplanan 
büyük dünya iktisat konferansile 
ayni zamana tesadüf etti. Türkiye 
nin de iştirak ederek mukarreratı
nı imzaladığı bu konferansta ilk 
it olarak en mühim buğday müs
tahsili memleketlerin ihracatı 

1933 - 1934 ıeneai için fÖy)e tah
dit olundu: 

Kanada 200 Milyon boiıo (l). 
U. 8. A. 47 Milyon boiao. 

Arjantin 110 Milyon boiıo. 
Avustralya 105 Milyon boiso. 
Tuna memleketleri 50 Milyon 

boiao. 
Ruıya 48 Milyon boiao. 
Bu ihracatın yekunu 560 mil

Yon boiso tahmin edilen dünya 
huğday ihtiyacına tekabül etmek
tedir. 

Bu suretle fiyatlann yükselme
ıi temin edilmek iıtenilmi,ti. Bü· 
Yiik müstahsil memleketler mev· 
cut stoklann tedricen istihlaki 
için 1934 senesinden itibaren is -
tihaallerini o/0 15 nisbetinde azalt
bıayı da aralarında kararlqbr· 
lllıtlardı. 

Geçen seneki mahıul için veri
len bu kararlan Kanada tatbik et
ti. Birleı ik Amerika hükumetleri 
tatbikte, azami hüsnü niyete rağ· 
bıen, ancak kıamen muvaffak ol • 
dular .. Sovyet Rusya, Tuna mem· 
leketleri, Avustralya ve bilha11a 
Arjantin mukarrerat hilafına ge • 
ne bildikleri gibi hareket ettiler. 
Bu yüzden ıtoklar azalacak yerde 
tu istatistikten anlatrlacağı gibi 
'bir miktar daha çoğaldı: 

1922 - 1928 625 Milyon boiao. 
1 Ağuıtoı 1933 1.120 Milyon 

hoiao. 
1 Ağu.tos 1934 1.140 Milyon 

°l;oiso. 
Tabii bu vaziyet karıısmda fi· 

htlarda yeni bir dütüklük görül· 
du. 1934 Londra buğday konfe • 
.._.ı 27 Temmuzda toplanacaktı. 
leni hidiıelerin doğurduğu müt· 
lctilat yüzünden toplanma 14 A· 
~ bll'akldı. Geçen seneki 
leoııferans mukarreratını hemen 
lchn.., tatbik etmediği için bu se • 
fer konuf1Dalar pek hararetli ol· 
~: Buğday müstahsili memleket· 
....,. menfu.tleri birbirine tama -
lltlle zıt bulunduğu için bu seferki 
~rerans htç bir fey yapamadan 
._lılcL. Yalnız aeçen seneki ih· 

racat tahdidatma bazı ehemmiyet 
ıiz maddeler ili.ve olundu. Fakat 
bunların da tatbik olunacağı f üp
helidir. 

Görüyoruzki buğday meselesi· 
nin halli için yapılacak ilk it dün
ya iıtihaal ve iıtihli.kini hacim ba
kımından birbirine uydurmaktır. 

Bu hususu temin için timdiye ka
dar toplanan Roma ve Londra 
buğday konf eranıları bir neticeye 
varamadılar ve acizlerini itiraf 
ettiler. 

Şimdi buğday meselesinin en 
mühim safhasına giriyoruz. 

insanların bir çok uğratmalar· 
dan sonra halledemedikleri iti ta
biat halletmit bulunuyor. 1934 
yaz buğd*.y mahsulü Amerikanın 
şimalinde, kuraklık yüzünden, % 
20 kadar az olacaktır. Bu suretle 
Kanada ve Birletik Amerika hü • 
kumetleri kendileri için konferan· 
ıın tespit ettiği miktarı bile ihraç 
edemiyeceklerdir. Diğer taraftan 
Cenubi Amerikada bilhassa Ar· 
jantinde de mahsulün gene reçen 
seneye nazaran daha az olacağı 
anlatılmıfhr. Avrupada da 1934 
buğday mahsulü ancak 1932 mik· 
tarına varabilmif, 1933 mahsulün 
den çok ataiıda kalmıfbr. 

Şu halde 1934 buğday mahıu • 
lü 1933 e nazaran bütün dünyada 
% 15 ili. % 20 niıbetinde azalmıf 
tır. Bu hidiM buiday piyuuına 
derhal teıir etmif, fiyatlar yüksel· 
meie batlamıftır. Bu seneki mah· 
ıul tamamile satılacak ve iıtiıari 
buğday komiteıinin tahmiıılerine 
göre dünya buğday stoku 1928 -
1929 seneleri vasatisi miktanna 
düıecektir. Bu ıuretle buğday me
selesi ve dolayııile iktisadi buhra
nın bir cepheıi tabiatin yardımile 
hallolunacaktır. 

Türkiyede mahsul 1933 ve 1934 
senelerinde f evkalide bereketli 
olmuftur. Ziraat Bankasının elin· 
de mühim buğday ıtoku toplan· 
mııtır. Türkiye 1933 beynelmilel 
buğday konferansı mukarreratmı 

imza etmiıse de ihracatını tahdit 
ettirmemi,tir. 

Yeni vaziyet karııımda bizim 
buğday meselemiz de halloluna· 
caktır. Avrupa ve Akdeniz mem • 
leketlerine buğday ihracatımlıZ 
çok iyi ıerait dahilinde devam et· 
mektedir. Ziraat Bankasının bu 
ıene elindeki stoklan yükıek fi
yatlarla ıatacaiı muhakkaktır. 

Do~ent Dr. Refll ŞUkrU 

( 1) Beynelmilel buğday ölçüsü 
olan (boisseau) takriben 13 litre
ye müsavidir. 

Bu reaim, lqilterede nadir ıörü· 
len bir manzaradır! Muhafazakar ln
ıilterede, bir baba, çocuiuna annelik 
ediyor. Çocuiunun antburm iterek, 
parkta onu gezdiriyor. Bu itibarla 
resim dikkate deler ıörüJmüı ve AT· 
naP.• mecmualarmda 7er tatmuıtur! 

HABER - A•m Poetaat -
1 ~esimi~ /Jü~y~ Jlaberl~i : 1 

Bu resim, İngiltere veliahti Prens dö Gal Londradaki "Britanya spor 
aabakaları,. na iştirak eden kadın atletlerin elini sıkarken alınmıştır. Bu atlet· 
ler, üç yüz ki§idir. Kadın atletler, velia htin önünde geçit resmi yapmışlar ve 
Prenı, biribiri arkası sıra üç yüz kadının elini sıkmıştır 1 

Reıimde sördüğünüz atın üzerinde bir adam var mı?. Bu suali muhakkak 
ıarip bulursunuz. Iıte, goruyorıunuz ki, var, değil mi?. Hayır, hakikatte gör
düiünüz abn üzerinde adam yoktur. Görünen adam, bunun arkasındaki atın 
üzerindedir! 

Geçende Almanyada yapılan bir at yanıında, mania üzerinden atlayıf ıı
rumda önde bulunan atın üzerindeki adam yere dütmüı, at kendi kendine 
atlamıı, biraz geriden atlayıı yapan a dam, enstantane çekilen resimde, önüne 
bu at seldiği için kendi atı üzerinde de iiJ, eyeri bot ata binmit gibi görünmüı
tür. Uiraıılaa, rastıele alınan bu resim &ibi resim alınamaz l 

.L..1....- .! • 

lngilterede meıbur "Asburton" ni

faD atma müaabakalan yapılmııtır. Bu -·--~-..... ....... ·-....c..--~----~
müaabakalara. bin talebe, aıkeri oni-
formalariyla iıtirk etmiıtir. Muhafa -
zakir lnailterede, Keltler zamanın • 
danintikal eden bu uıule göre, bu mü· 
aabakalarda nitancdann yanında ka -
dınlar durmuı ve dürbünle hedefe i
aabetei kontrol etmittir. Resim, bu 
vaziyetlerden birini aöateriyor. 

Resimde gördüğünüz iki siyah ço
cuk, Amerikada Babungo kabileıi re· 
iıinin çocuklandır. Bu Zenci çocuk· 
Jann oyuncağı, ellerindeki uzun çu -
buklardır. Bu çubuklann uçlannda, 
bebeği andırır birer tekil vardır. Ba
balan çubuk tüttünnediği zaman, ço
buk, oyuncak yerine geçer. ÇOc:ukla • 
rm bqka OY.UQcaklan ela yoktur! 

Japonyada, eski Japonlann gizli 
tutulan tıbbi bilgilerini bildikleri idcfia
siyle ortaya çıkan adamlar vardır. Re
simde gördüğünüz, bunlardan biridir. 
Bu adam, Tokyoda bir klüpte Japon• 
lann gizli bp bilgisinin ehemmiyeti 
halckmda bir konferans vemüı, ve 'bu 
aırada, resimde gördüğünüz gibi, ka
dın, erkek bir çok dinleyicinin Urfl • 

aında yan çıplak bir halde soyunarak 
tecrübe yollu bazı hareketler yapmıt
tır. Meseli, yüzüne, göğsüne, vücu• 
dünün muhtelif yerlerine toplu iğne-

ler babnnııtrr! .. iddiasına göre, viicu
de toplu iğne batırmak, bin bir derde 
devanuı! •• 

lsviçrede motörsüz tayyare ile u
ÇU! tecrübeleri yapıhyor. Resimde 
gördüğünüz tellere takılı hava treni 
ile, bu tayynrelerden biri yüksek bir 
tepeye çıkarılmaktadır. Tecrübeyi ya
pan adam, motörıüz tayyareıinin ya
nında, hava treninin üstünde, ayakta 

duruyor. Motörsüz tayyare, tepeden 
boıluğa atılmakta ve rüzgarların ce • 
reyanına ve içindeki adamın bu cere
yana göre idaresine tabi olarak, mu • 
ayyen olmıyan bir müddetle havada 
kalabilmektedir! 

Resimde gördüğünüz kotra, 1936 
ıenesinde yapılacak Olimpiyat yanı -
lan için en ayğun tip olmak üzere 

Münihteki Yat klübü tarafından se -
çilmiıtir. Bu kotranın adı, "Köpek 
balığı" dır!. 





,_,~~ ..... M~a-d~a~m ..... ve __ .M_.~K--iv_i_k_i_vi_] 
. Üç" langıç atmaze vı arıt ge yordu: 
~ Kozyatafı bahçelerinin üstüne - Niçin, diyordu, niçin, yuvamı· 
t'1diği Yakit, bahar bibnek üzereydi. zm kerestelerini ve çamurunu, ikimiz 

- Ceç kaldık, dedi kendi kendi- de beraber taıunıyalım? .. 
" Matmazel Kivi kivi, ıoara birden Sadece, bu münakaıa hiç bir valôt 
~ !ÖYie düıündü: - Yuvamı banıi uzun ıürmezdi; yapacakları bir çok 
~~· kursam daha isabet ehniı o- itleri vardı. Derhal çalıımıya batlar
-.ırtınt.. lar; Madam Kivi kivi, ot parçalannı 
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Yüz yük akçeden .kıymetli 
Defterdar kellesi! Matmazel, yahut M,dam Kh-i ki· küçük gaga11nın arasında kocuımn 

'\in balda Tardu Erenköy ve Koz • emrine haztı" tutarken, Möıyö Kivi 
lltafnun, bir battan öteki bata kadar kivi, bir rençper gibi, hazırladığı ça-

~ga ..ı.ınıdiğine uzanan bahçelerini, murıa yuvayı eyice sıvalar; kansı, ga· Sahibi anlaşıJmıyan bir "Bre vurun!. ,, sedası sarayı 
"lZ ağaçlarmm kırmızı çiçekleri, e· pamdaki küçük ot parçasını bu ça -

tile daııamım ye,u yapraklan kapa • murun üzerine ustalıkla bırakır, son· tehlikeden, Emin Paşayı da kelleyi vermekten kurtarmıştı 
lllıttıı biç binıini ötekine tercih ede- ra bir kat daha çamur, bir kereste par-
~du: çaıı daha ... Akıama kadar böyle çalı- - lsterüz!.. 1 kına batla.mıtlardı. lıyan müthiı· ı lar, divan e h li ağlamağa, onu vaz-

- Nerede!. Diye tekrarladı yeni- fırlardı. - İstemezük!.. ti. Birkaç kelle önlerine gelmeden geçirmeğe uğra§ıyordu: 
4-ı Te kulaklannı, ye,il ağaç küme- Dördüncü gün yuva bitmiıti. Ma- - Bre urun. • hiddetleri durmıyacaktı. Ba•def • - Gitme •. Bir çaresi bulunur •• 
lerbun kapadıiı bahçelerde, en tenha, dam Kivi kivi: :r 

Tarihin iğrenç vak'alan araım terdar Enis pa•anm ba•ını istedi- diyorlardı. 'il kuytu gözüken evlerin üzerinde - Söyle bakayım! .. Dedi, çocukla· :r :r 

dol.ttınnaya baıladı. nna da bana baktığın gibi bakacak da tesadüf edilen bu naralar, ye- ler. Emir paıa, emsali az bulunur, Şimdi sarayın içi karışmı§tı. 
Matmazel Kivi kiviyi bunda da mıaın?.. niçeri naralarıdır. 998 ve 1001 tedbirli, iyi intiba bırakmıt bir a· Ne olacaktı? Kelleyi vermekten 

1-ıdı çıkannalıyız. Kalabalık bahçele- Her teYe rafmen, kocaımın aada- hicri yıllarında Üçüncü Murat dev damdı. baıka çare yoktu. Emir Paıayı 
~ içerisinde, kut yuvalannı, ne ka- katini bir kere daha itibnek istiyordu. rinde kopan yeniçeri ihtilalleri Bu haberi duyan üçüncü Mu • sevmiyen Vezir Boyalı Mehmet 
a.., tehlikeli tuzaldann beklediğini Möıyö Kivi kivi, henüz bibnit yuva • it t d · • ki 'k' d 
1.1t. • sa ana evrının en mera ı ı ı rat evvela ne yapacağını ıatır ı . Pa!la, Veziriazama: 
~I. Daha geçen aene, Kivi kivi a- nın üstüne doğru aa1'kan yeıil bir dal· k' d :ı-
fte.tntn en biiyükJeri, bütün tecrübe- da: va ası ır. Sonra para ile isyanı bastınnıya - Devletlu .. d iye yanaştı. Bu 
tlQe rafmen, bu mülhit felaketleTden - Evetr .. Dedi, evet!.. 998 yeniçeri ihtilalinde saray karar vererek: şahsı nice siyanet e dersiz. Geçen· 
lıbi._ yakalamruı; bir kalbur tuza· - Çocuklarmu arbk çıkarabili- aarılmıttı. Mehmet pafa ile defter - iç hazineden yüz yük akçe de Mehmet Paşa ve zir iken verdi-
hıı. esir düpnüttü. rimt. -diye düıündü Madam Kivi ki- dar Mahmut efendinin kelleleri verin .. Emrini verdi. niz. Şimdi de bir defterdar verip 

KG,.ük Kivi kin, aabahtan ööleye Yi. Ve Kivi kiviler ailesini dünya yü- · t • d O .. .. M t • k A d "''ld' ı 
:I' .. ıı enıyor u. çuncu ura , ıayan Yüz yük a çe.. z para egı ı fitneyi defedin .. 

~ çok dolaıtı. Kendisi bir Mat • züne ıetirecek olan küçük kut yumur· k 1 ı 
çı aran ara para vererek sustur • ama, bu adamları susturabilecek D'ıg"er taraftan kazasker: "'-aeldi; daha doğrusu yeni evlen • talannnı üzerine oturdu. 

~ Kozyatağı bahçelerinin üıtüne, Yaz baıında, küçük kırlangıç mak istiyordu. Bunu duyan yeni· miydi?. Ne gezer .. Haberi getire· - Bu divan yezit divanı mı• 
toc:aldannı çıkarmak için geliyordu: yaTrUlamun civiltm ağaç yaprakları· çeriler: ni bile taşladılar.. Çavu~batı ve dır? Ali Resul başını gaitan eder- . 

- Belki, dedi; belki Möıyö Kivi nm arasında artık işitiJmeğe ba,ta • - içimizden her kim para alır· kapıcılar kethüdası üç dört defa ler .. Sabrolunıun görelim ıabn• 
\hl bi Wr yer bulahilmiıtir!. mıfb. sa vallah beylerbeyı· ile defterdar· 'tt'l .. l d"ye cevap gı ı er.. mız neye muncer o ur.. ı 

Randevülerini, Erenköy istaıyonu- Bahçe tenhaydı. Her tey, Kivikivi- dan evvel onu öldürürüz.. diye - Muradınız nedir? Ulufenizi verdi. ' 
'- nJon hir bahçe içindeki havuzun ter ailesinin iıtediii gibi gidiyordu: d l l d 
ft..1..L • . • bağnyorlar ı. syan bastl1'ı ama ı alnız. Defterdarın ba•ını neyleni· Son çare olarak yeniçeri a "gaat• -~ üzerinde •ennİttiler. Zalim çocuklardan bahçede eaer yok· :r 

Madam Kivi kivi, yorgun ve telit· tu. Ne bir ok sesi iıitiliyor, ne de a- ve iki kelle yeniçerilerin sinirle • ni2 .. diye yalvardılar. Fakat üzer• na hatt1 hümayun gönderilereli 
1- oraya doğra haftlandı; Möıyö Ki· ğaç dallarına doğru vahti insan yav • rini yabttırdı. lerine yağan tat yağmurundan saraya davet edildi. Saray, çavu,, 
li 'lcM, fiakiyenin tam üzerinde bek- rulamun tmnandığı görülüyordu. • • • güç kurtuldular.. nefer yüzlerce baldırı çıplaklar 
~ı Bahçenin iki ihtiyar sakini, ekmek 1001 yılındaki vak'a birincisi· Kazasker pencereye çıktı: dolmuıtu. Bu çapulcuların ne ıu • 

- Çok yoralmup benzİJ'ortUn lmmblamu, aabahm en nen dakika- ne benzememekle beraber komik Ul f • 'ld" D ft dar b k 'k b d ~- 1 _ b' .. - u enız verı ı. e er nun ne de unun esı aşın a 
:"''•t.UıDt diye konuıtu; fakat, 0 - - Jannda, yahut akıam üstü, ır agacın bir manzara ile neticelenmittir. h 1 f l 
~ gGzet bir ,... .... buldum ki bizim ı.. altına ıilkiyorlar; beyaz bir tabak i- ali resuldür. Şeriterife İ i. o a· arzuları vardı. Onlar, bir kaç şey 
tlat_ Tıpla senin istediğin gibi, bol ~sinde KiYiki.ilerin suyunu, dalla • Yen içerilere para yetitmemitti. rak onu nuıl katledersiniz?· dedi. çırpa bilmek için fırsattan istifade 
~bir atacm Gatündes bili:JW - nn en sölc• yapan yerine bırakıyor· Vezir Siyaıviı pata iç hazineden Fakat çare hattıhumayunda hu· peıindc koşuyorlardı. Sarayın 0 -

._ ,.., bir ma çatı1armdan daha zi. tar; K.ivikiYiler ailesini, kendi istedik- muavenet bulamayınca, tedricen lundu. Kazasker bir şey yapama· dalRrma kad~T dolan seneri gü • 

hde, açık handa bir aayfiye yerini leri tekilde yapmıya terkediyorlar • vereceğini vadetmişti. Bu hal, ye· mqtı. Vezirler hattıhumayunu a · ruhunu bu halr!"l gören kapıcılar, 
'-dh ebnittin. Zannederim, iyi bir dı. niçerileri kiiplere bindirmeğe ka· • ·1 G 1 B 
.,,.._haline setirebilmek için de oka· Kivikiviler meı'uttular. laTak karıılarına gıttı er: ene cn!arı kovmağa başladı ar. u es• 
~ fazla müıkülita uğranuyaeağız?.. Hele, MösyÖ kivi kivinin ıinek ya- fi idi. taı yağmuru .. Emir Paıanın batı nada, nerden ve- hangi taraftan ol 

Matmazel, yahut Madam KiTi ki- lraladılı zamanlar, küçük yu'YUU'D i · - Noksan ulufe almazüz.. verilmek istenmiyordu. Kimse 0 • duğu anlaşılmıyan bir ses her ta· 
lt, 1-tım mermer ha't'11ZUD küçük kur- çerisi bir bayram gününe dönerdi. Da· Diye divanı hümayuna doğru a na kıyamıyordu. En nihayet, Sü- rafı altüst etti: 1 

"-ına c1aldırdı; orada çırpa Çll"JMl yt• ima, "zalim!.,, diye konuıtuklan insan leymaniye vaızı Emir Muhsin E- - Bir e urun ... diye gürleyen bu 
9-mı sonra Möıyö Kivi kivinin göz· çocuklannın ıerlerinden uzak, ye!İl, Bir dakika içinde, Erenköy ve Koz· A f 
L • ·ı · b' b' · t' · yata<n bahçelerinde her •ey degw İ•mİ•· fendiye ve Küçük yaso ya vaızı ses, bir saniyede yüzlerce baldırı 
"'lll"İnln içine beka baka: ve kendı enne ıç ır zıyan ge ınm • ... s s s d 'l 

..ı_ ı b. .. ı · · •-·· ti.' Kara bulutlar. v!vı'k'ıvı'len·n yatll· lbrahim Efendiye haber gön erı • çıpla"gı Yeniçerilere karııttırmıştı. - Biliyorum, dedi, biliyorum be· yecc:a o an ta ıate goz ennı açan ııı;u • • ...,. :r 

llıl ._ bdar seviyorııunl.. çük Kivikiviler, yuvalanndan batla • lanna delecek kadar yakın geçiyor • di: Gürültü etrafı cmlatmağa başla· 
Madam ve Mösyö, müstakbel yu- nnı dıtan çıkanyorlar, babalarının dular. Büyük dolu taneleri ağaç yap • - Sofularmızla geliniz .. dendi. mıştı.Mutfak amire hademeleri el· 
~ cloğnı uçtular. getirdiği böcek ve kurtlan o kadar ka· raklannı birer fiıek gibi hrrpalıyor; Hoca ve sofular geldiler. Onla· \erine birer odun alarak can kor-

Madam Kivi kivi güzel bir kadm· pıta kapı'8, lezzetle yiyorlardı ki Kivi· rüzgar ağaçlan kökünden devirecek ra vaziyet anlatıldı. Yeniçerilere kusıyla dışarı fırladılar. Bun!arı 
411 Beyaz göğıü vardı; çifte çatallı kiviler ailesi, bu dakikalarda, hayat - gibi sallıyordu. k E • p 
L • • b ı ·· ı · · Yuvv• . yağmur ve sel ı'rı'nde '-almı•b. dinden bahıedilere mır aşa· go"ren Yeniçeriden serseriler, üze· qJIUlu, hiç bir kırlangıç ailesinde lannın en ıyı ve u uıunaz gun ennı .., :I' a "' 
la.aluıumuyacak kadar kanıık ._ nadir yaıadıklanna inanınıılardı. da, yavrularına bir kere daha sarıldı: nın batından vazgeçmelerine ikna rimize hücum ediyorlar diye ka· 
~e doluydu. Kocaıı Mösyö Ki· Fakat bir gün Kivikiviler ailesinde Madam Kivi kivi, aon bir ümitle, edilmeleri tebliğ edildi. Hoca ve çıımağa, birbirlerinin Üzerlerine 
li lôft de 'bir ıportmendi: O kadar her fflY alt üat oldu. topraklan alıp götüren, bahçe duvar- sofular, kendilerine çok kuvvetli atı1mağa başladılar. Boğuşma de-
\aıı., o kadar delice n intizamsız a- Sıcak bir öğleden sonra ikindiye lannı yıkan bu yaz kasırgaımın altı~ bir güven ile Yeniçerilerin kar§1• vam ederken saraya bir sürü odun 
~ ld, bütün bir kırlangıç ailesi, o- yakındı. Möıyö KivikiTi: da, yavrulanna bir kere daha ıarıldı. lanna çıktılar. Uzun misaller ve ~:uklU ~.naba yaklaşt'ltordu. Bu !l""a· 
f1a11__ _ •• _ı_ - • lardı bi k _ Möıyö Kivi kivi bizi kurtarır, di- -

'Wlrma ona omea gostenyor : - Ben, dedi, fÖyle r uzanma nas'ıhatlerden sonra mevzuu Emir balar da telaşı şiddetlendirmeg" e 
· d B ıı.: kJ 1 · · yordu. Fakat küçük Kivi kiviler, hiç bir 

- Hiç bh- ıil;h ona yetııemez, er-- istiyorum. e ... ., çoca anınıza ıyı Pa•adan feragat etmelerine dök· ka~ f'ı gelm'ışt'ı, 1 1- •• M K' · ki · · eki d · bil' · ! •ey du.,..,...•yacak kadar, yuvada ıuya gÖ- ':I -at; hayatınızda öıyö ıvı vı ıı· böc er e getire ınm .. "' J ,._ d d h 
ı.. Ki · 1c· • bu 'dd ı 't' mülmü•türler. tu"kleri vakit. Birinciler en a a Çünkü arabalar kapının önün• 'il olmaya çalııınrz! . Madam vı ıvı na t• ete ı ı· :r 

Madam •• Mösyö kivi kivi, )'Uva- raz edecekti; birden bire: Dallar kırılıyordu. Her fflY, yai • korkunç bir hücumla canlarını de idiler. Yol kapanmıştı. Fakat, 
ı._ . _..J murun ve dolu tanelerinin altında bit· b'ld'l b k 1 d ... ""'ll'l1ll lmrmAk için tamam üç gün ça- - Geç kalmamam temennı ıaue- güç kurtara ı ı er. herkes gene u apa ı yere ogru 
lrıtıları S.bahm saat dördünde gü - rim, demit bulundu; ıece yaklatıyorl miıti. yeniçeriler: ko•uyordu. Yüzlerce adam ayak 
ba..J lard E ı~ ')' ! H Son bir rüzgar, yuvanın kuruldu- :r 
_._, • beraber uyanıyor ı. vve • - Hayır, hayır ıevgı ım " emen _ Emir Pa•anın kellesini iste· altında kalanlara bakmadan ko· 
~yö Kivi kivi kalkıyor, gözlerini a· şuracığa gidiyorum. Kozyatağmı açı • iu büyük dalı, çatırtılarla ayırdı. ':I k 
~açmaz yanı baımda Madam Kivi :ın açılmaz iyi cinı böceklerin yetitti· Küçük Kivikiviler, büyÜk ıel dal· rüz .. diye tepiniyorlardı. fUyor. Ve duvarları tırmanara 
~Yİ anyordu. ğini ıöyliyorlar. Küçük Kivikivilere ğalannın içine yuvarlandılar. Hoca vesofularm canlarını kur· canlarını kurtarıyorlardı. 

İlôri de bir yatakta gı'bi, bir da • bunlardan bulup getiremezıek, bu gİ· Madam Kivikivi, kaırrganın ara • tarmak için aıvışmaları gülünçtü. 
ı.._ üıtünde yatıyordular. Baılarmm ditle, korkarım, havalanmaya cesaret ıında kay:bolmuıtu. Kafalarından ve yüzlerinden ya• 
11-- • kl · 1 Büyük hrbna dindiği zaman, Koz--.rtnde yetil yapra ar, gecenın ıert edemiyecekler... ralanan ı'ki Seyyit: 
'11:tılrlarmdan onları korurdu. Aradan yanın ıaat kadar ancak yatağının yeıil bahçeleri, bir muhare- km d ' 

be .. - ti tını kadar har gözü - Bunlara laf gere ez.. ı· Madam Kivi kivi, sabaha kartı geçmiıti; Madam Kivi kivi, küçük Ki· gunu a & f ap • 
'1&.1ö Kivi kiviye ıokulur: vikivilerle dereden tepeden konutu • küyordular. Mösyö Kivi kivi, bu mu• yorlardı. 

B d __ ..J• '-- '-- rd bi kulakl .. t harebe gününün nihayetinden, yuvası- Ça · k 1 d " t n ~ - u gece, en1ı, uu rece ne -- yordu. Bi en re, annı ıura • renın a ma ıgını an aya 
aofuk oldu!. le ağaç yapraklarının arasında gezdir- na doğru süratle uçtu: Defterdar elbiselerini çıkarmıt ha 

hö-:. Ki · ki • ı.._ •- b k ld bi h ·· ·· - Sevgilim! .. Diye haykırdı. Sev· 
iTi .,u -n vı, onun 1N1fllll - • meğe mec ur a ı; r arp gunu~ •ma ye!lil bir sarık sarmıştı. Mem· 

"-tJ.rınm altına alır, güneı doğunca· de olduğu gibi, derinden derine seı • gilim! .. Madam Kivi kivi!.. ":I :r p 
"'- ._ B' k ·· t "" bu harap manza lekette kuvvet olarak tanınan a· ;.:..:-dar kendi aıcaklığiyle ıaıtmak iı· ler iıitiliyordu: - Ne var, dedi, aca- ır a tam us u, • 
.....-cıı. Madam Kivi kivi, bu kanatların ha ne oluyor?. rayı seyreden bahçenin iki ihtiyar aa· ditah artık kartı gelemiyecekti . 
~a o kadar kendinden geçerdi ki, Etrafı nezaret için o kadar hızla kininin hafif hafif mmlblanndan batka Neticede arzusu hilafına teslim e· 
··~ö, onu uyandırmamak için, ya - havalandı ki, küçük Kivikiviler, müt· bu muharebe gününün ortasında hiç bir dilecekti. Bunun miMli de vardı. 
~ >"•nı kanatlarını alırken bile, bir hit bir hi11i kab~clvukula titremcğe 'ey <!uyulmıyordu. Hatta Vezir bile teslim edilmiı· 

Bir kaç dakika sonra aaraym 

bahçesinde yere serili ölülerden 

başka kimse kalmamı!tı. Odun 

yarması ile, yumrukla ve çiğnene· 
rek ölenlerin yekunu yüz elli yedi 

kiti idi. 
Tek Yeniçeri kalmamış. Emir 

Paşayı da sahibi anlaşılmıyan bir: 

- B ire urun ... Narası kurtarmıf 

oluyordu . 
Üçüncü Murat da bu muvaffa

kiyetten mem:ıunchı. hte tar ihten 
- Bire urun .. bağrışı kurtarımıt "- 1 olınaıma rağmen, gene duymaz• baılamıthlar. Ufukta, ıiyah bulutlar Henüz yeni evlenmİ§ olan iki kü· d h d' h d' E · 

..._ ··k k ı ı· · ı ken ken isi ay ı ay ı.. mır b' birbiri üstüne yığılıyordu; yapacak çu rr angıç, za un ınsan yavru arı • ır o;atır: 

~ P.tgs~ö Kivi kivi böyle yapmaya biç bir ıey yoktu; müthit bir yağmur nın tuzak ve hilelerinden kurtulmak Paşa, bütün hazırlıkları yaptıktan "( )} taifenirı böy1 e münhezim 
~uı Kanar uyanıncaya kadar, gelecekti. Madam Kivikivi: için, yuvalarını, en tenha bir bahçe· sonra: ve n:arlum oldukhrma Sultam 
-~ -ı._ı •--'-valb h 1 --•· F ı·k t! F 1~•- t' d' t k nin ag"' aç dalları arnsma kurmu ... lardı. K f dı'ye Yen'ıçer"ı • lr..... -uan Kail unı azır ıya......, - e a e .. e aKe ... ıye e • " - a aya rıza.. • Cilnn Hazretleri zi~ ~ l'"E memnun 
~an yuvanın çamurunu teda· rarladı. Ve küçük yavrulannın üstü· Fakat onlar, seli, yağmuru; kasırga • lerin yanına kendi arzusu ile gi· ve sadıman olup Se,·avüş Pa!=:aya 
... -.1-.ı.. ot ----1--ndan kerestesi- ne, o kadar aıkıca oturdu ki, kü,.ük yı; çocuklann taılanndan daha ziya· 1 .. .ı 
... ---. ~· :I' dip onlara vücudünü parça atma• } · • ~ · .ç b' 'h •t' 

~htlrec~. ttGtün lnınlan bir tarafa Kivikiviler boğulacak gibi olmuşlar • de her §eyi harap eden tabiat kuvve- ı! l c ... a .ı:re 1 san~- •ıv·. ,, 
M · · b" '"k h t' • tt t 1 g"'a, kellesini kopartmag"'a karar T 'ht b d 1 'bret ~ , adam Kivi ki-ft uyandık • dı. tının uyu va şe mı unu urmuı u ar. arı en un an can ı ı 

t.a..... IOnra da be?~~ . çalııauı::::: Yaimur, hakikaten birden bire Zavallı Kivikiviler ailesi!... verdi. lavhası olur mu? 

.___, .--.--=:....-L....:ı~-....l...-=:==3..-~~~~~~~~~~~~~~~K~e~n~a~n~H~u~l~O~•~•~-L~~F~ak=•=t~k=e=n=d=n=inı=·~ae::.:v=en:.:.....~ça=v~u~f_· ~~~~~~"~l~y~a~z~i ~A~h~m~e~t 
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Milli forma şerefi Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 

(BaJ tarafı 1 inci~e) (Ba§ tarafı 1 incide) kıskançlık, kuvvet, 8ŞK Ve seyahat fomanı 
duğumuı: güne kadar ıporun hiç 
bir sahasında böyle bir ıeyahate 

htç kimse cür'et etmemeliair. 
Zağrep, 2 (A.A.) - Bugün 

Balkan oyunlarına. devam olun -
muştur. 

Bugün yapılan mUsabakalarda 
Balkan olimpiyadı bitmit ve 
tasnifte milletler a§ağıdaki pu
vanlnrı ve dereceleri almıılar • 
dır: 

Birinci Yunanistan 164, ikinci 
Yu oi lavya 155, üçüncü Roman • 
ya 62, dör.düncii Bulgaristan 33, 
beşinci Türkiye 32, altıncı Ama· 
vutluk 7 derece puvan almıtlar -
dır. 

Müsabakalardan sonra Yugoı
lav federasyonu reiıi bir nutuk 
ıöylemiş ve neticeleri ilan etmit • 
tir. Yugoslav kralını temsil eden 
Ccnera.l T okiç bu nutka cevap 
vererek Balkan oyunlarının bitti· 
gini bildirmiş ve birinci gelen 
Yunanistan takımına kral tara • 
fınJnn vazolunan kupayı alkışlar 
arsında teslim etmiştir. r .u ak • 
§am terb1yei bedeniye nazırı tara· 
fmdan ntletler şerefine bir ziya • 
fet verilecektir. 

Katil Osman 
(Baş tarafı 1 incide) 

ıini kıskançlık yüzünden bir gece 
yatnğında uyurken boğduğu ve 
onra odanın altında kazdığı çu· 

kura gömdüğü tespit edilmitti. 
Hatta Osman taaffüne mani ol· 
mak için cesedin üzerine sarım· 

sak dökmüş, sonra üstünü örterek 
metresinin cesedinin bulunduğu 

odada on gün yaıamıttır. Osma· 
nın metresi ile sık, sık kavga etti
'ği de tespit edilmiıtir. Osman la· 
tanbula getirilince sorguya çekil
miı cinayetten malumatı olmadı -
~ını söylemiştir. Dün katil zabıta 
memurlarınm refakatinde cinaye· 
ti işlediği odaya götürülmüştür. 
Osman evin bahçesine girip oda • 
Ya ayak atınca f enalaşmıt, il erli· 
~emez olmuş, sonra şaşkın ve dal· 
aın etrafına bakınmıttır. Osmana 
burada cinayeti nasıl işlediği so • 
rulmuşaa da katil hiç hir ıey söy
lememiş, heyecanıru zaptedemiye 
rek kendiıini odadan dııan at· 
mıştır. Osman bugün istintak da -
!resince sorguya çekilecektir. Ka
til cinayetini şöyle inkar etmekte· 
C:I ir: 

1 " - Memleketteki karımdan 
~ektup aldım. Gel diyordu. Fa· 
lkat buna cevap vermedim. Der
ken bir gün Nazmiye ortadan kay 
lbolclu. Ba§lcuına kaçtı, beni bı
~aktı, dedim. Çok müteeuir ol· 
~um. Memleketime karımın yanı· 
na gitmeğe karar verdim. Efyala-

' tmu toplayıp yola çıktını. lnebo -
' ~uda çevirdiler. Nnznıiyeyi eğer 
mdüı·düler e muha tkak evde olu· 
\' 

tan Yahudiler öldürdü. Çünkü on-
1 r Na~miyeyi hiç evmezler ve iı
lemezlerdi. Hatta beni bir eece 
~ arhoş ettiler. Ve işte 'ne yap• 
blarsa o gece yaptılar.. Ben Naz· 
" tniyeyi çok everdim. Neden öl-
aüreyim. Hem artık Nazmiye öl. 
cfüy e ban d~ yapmak haram 
~'du. Beni de auınlar da kurtula· 
!fDll bari! .• 

Kıbrıs lisesi 
şahadetnameleri 

r Ankara, 3 '(Hususi, Telefon
la) - Maarif Vekaleti yüksek ... 
ıpekteplere gönderdiği bir taminı-
ie, Kıbris lisesi şehadetnameıi ile 
mekteplere rnnracaat eden lale· 
belerin namzet olarak kabul edil
meıini bildirmigtir. .. 

Qiklerinaeh al>h elmit ve demit· 
lir ki: 

u_ Diyarıbekir • Ergani, Sam· 
sun - Sıva1 ve Af~on • Antalya 
lıitlarını ecnebi mütehanıs alma· 
dan yaptırıyoruz. Muvaffak ola· 
cağımıza eminim.,, 

Bunaan ıonra Ali bey kütüp • 
haneyi gezmittir. Koridora çıktı • 
ğı zaman etrafına loplanan ta le -
1lelere \;azı naıihatlerde bulun • 
mut ve: "Mühendislerin memle • 
ket işlerindeki mühim rollerini i . 
9aret eclet k: Elaziztleki bir k'ôp • 
iU inşaatınila çah9an K~mal bey 
ismini:le ge ç bir mUhendisin 11t • 
maya tutulmaıını ileri sürerek 
tekrar aytti yerde ~alıımaktan çe· 
klnm~si nazarı dikkati celbeltiği· 
ni, bu gencin lstanbulda vazifü 
verilme:ue istifa edeceğini bildir· 
mesi üterine, çağırdığını, memle· 
ketin haklhnı ödemesi için kendi
sine vekaleten tayin ettiği yerde 
çnlı maıı lüzumunu teblig ettiği
ni, buna riayet etmediği taktlir· 
de kendisini hariçte de takip et
m~k suretiyle her halde haksızlı· 
ğa meyaan vermiyeceğini söyle
miştir. Velfü bey, genç talebele
rin •atana hizmet, aşk ve imanı 
tatımalarıru tavsiye etmiştir. 

Bunun üzerine bütUn talebe: 
''Ahtediyoru:z ! Meifilel<ele hizffiet 
için çalııacağız ! ,, diyerek vekil 
beyi all<ışlamı§lardır .. 

Ali bey, bundan sonra profe -
ıörlerle beraber, yemelthane ve 
yatakhaneyi gezmiş, mutfağı gör· 
müştür. Talebenin yemeğini tel· 
kik etmi,, erzak anbannı dolat -
mış, defterleri inceclen inceye 
gözden gcçirmtştir. Sonra labo • 
ratuvarlara girilmiş, tecrübeler 
yapılmış ve Ali bey profesörlere 
bir çok ıualler ıormuşlur. 

Bundan sonra vekil l>ey mekte· 
bin müzesini, dershaneleri, konfe
rans ıalonunu gezmİ!, mekteple 
kalörifer bulunmaması naze.tıdik· 
katini celbetmiş ve bu noktayı ita· 
ret etmittir. 

Tatil olmasına rağmen bir çok 
talebe mektepte bulunuyordu. 
Dördüncü sınıftan Şükrü efendi 
vekil bey& müracaat ederek mes· 
leki vaziyet ve istikballeri hakkm· 
da tenvir etmelerini rica elmiıtir. 

Bunun üzerine vekil bey bir hi· 
tabe söylemiş demİftir ki: 

"- Mlihenclis mektebi mezun· 
larının iıtikbalini temin için la • 
zım gelen tedbirler almmtthr. 

Devlet hizmetine giren mühen· 
disler terfi ecleceklerdir. 

Maaşlar 30 liradan başhyarak 
90 liraya kadar yükselecektir. Ve· 
ki.Jet, memleket imarı noktasın -
dan mühendisliğin en lüzumlu bir 
it olduğunu nazarı itibare alarak 
bu mektep mezunlarının i~tikbal· 
]eriyle çok alakadar olmaktadır. 

Mühendislik istiklal ve muhta· 
riyetini cumhuriyet devrinde al
dı. Yeni demiryollarımızı Türk 
mühendis ve müteahhitlerine yap
tmyoruz. MemlektimiEi kendi -
miz imar edecejiz. Bu it batla -
mııtır. latikbal sizindir. Fayda • 
1ı olmak ıizin için mukaddes ve 
milli bir vazifedir ... 

Mühendis mektebini büyük bir 
61"2U ile ziyaret ettim ve umumi· 
yetle mektebi iyi bulclum. Elim· 
den geldiği kadar hu müesseseye 
faydalı olmıya çalııacağrm.,, 

Şiddetli alkıılarla biten bu hi· 
tabeden ıonra vekil bey profesör
lerle hasbihal etmİ§ ve aonra mek· 
tepten ayrılmııtır. 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Neden ıonra gene: 
- Bilmiyorum .. 
Dedi. --
Süleyman, sesinin bütün kuv· 

veliyle geriye seslendi: 
- Morisl 
Moriı koşarak geldi. 
Süleyman: 
- Bağla fU karatayı, dedi. 
Moris, Süleymanın sözünü ye· 

rine getirmek için kayığın bat ta· 
rafında çöreklenip duran bir ipi 
alırken: 

- Timsahlı geçide yaklafıyo· 

ruz. Aramızdaki mesafe bin mel· 
re ya var, ya yok.. 

- Kim söyledi?. 
- Kürekçi Mehmet .• 
-Ya! .• 
Süleyman tabancasile Abdüs 

ıamedi tehdit ederken Moris te a 
yaklarmı bağlamıya uğra1ıyordu. 

Moriı'in bütün hareketlerine 
kuzu gibi itaat eden Abdüsaamedi 
görenler, onun hiç bir şeyle alaka 
sı olmadığına hükmedebilirlerdi. 

Tefrika no. 24 

F allat az ohra, one:le.n he~le il 
miyeh hir ıüratle yerinelen iıçra iy ................ 1

1 d ... .. 1·ıd ·· ı eza : 
ıgı goru u. : 1 
Göğsüne indirdiği kuvvetli bir 1 Rıza 

yumrukla, Morisi yere ıerdi. Hiç 1 Ş k 1 
bir §eyden ydmıyan bir ~ılgın va ! e ıp 1 ...... ..__ ..... 
ziyelinae Süleymanı tabancasını 

yakalamıya çalıştı. 

Süleymanla, Abdüaaamet ara 
ıındaki bu müthit mücadele belki 
bet dakikadan fazla sürdü. 

Süleyman, &hun gelitmit kolla 
rmın kuvvetile ba§a çıkamıyaca 

ğını görünce bir fırsatını getirerek 
tabancasını botalttı. 

Abdüuamet, boı bir çuvaİ gibi 
yere yıkıldı, kaldı. 

Tabanca esi, Nil üzerin\ie ta 
uzaklara, geriden gelen kayıklara 
kadar uzahip gitmitti. Kürekçile 
rin kürekleri bırakıp ayaga kalk 
malan ve tabanca ıe•ine ko,ma 
ları kayıkta bir kıyametin kopaca 
ğma delil aayılabilir<li. Filhakika 
böyle oldu. Mehm~l\en b~!)(a her 
kes, hücuma kalktı. 

Küreklerin harelietten ımtrıa\ 
olmau, kayı~ın ıür'atini ele a.,llf 

\ 
mıftı. Kürekçilerden bir tanetı 
ai'ğerleri boğ1J!a ilevam ~der 
yelkeni indit'mefe 'Ptı!· ...... ...:ı 
Moris, buna. mani i)lmali: ;~n' 
!eklerinin bütün lwvetii\i tıa 
rek adamı alt etmeie çaİıtıyor 

Blant da bir kadm elma• 
raimen XMoriı~ e yari:lnh edl 
au. 

Moris kürekçthin, l&Harmı 
kıvrak, .geriden ya\u~lamıtlı. 
tam bu sıra.da Blanf ta eline 1 
diği bir tahta parçasım Mit 
kuv~tile herifin ba9ma indire 
seraemleUi. Y-ere dtitltiktNt 
da bir ikincisini ii\c\U·~~İi ih 
emtedi. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bu boğuşma eınaıında \pi.,& 
l"ökülmüı illan ~en .. m&Jllil' 

aüşmüı ve kayık yohl\\u tı~ 
miı\i. 

Grev 8100 metre 
.(Ba1 tarafı 1 Thcide) 

yet ve azameti salıya belli olacak
tır. Lakin, bütün Amerika mat
buatı, bu baılamakta olan gre· 
vin, harpten sonraki sanayi tari • 
hinde en vahim bir mesai ihtilafı 
teşkil etmekte ve kalkınma ese • 
rinin temellerini tehdit eylemek • 

te olduğunu daha şimdiden kay -
detmektedir. Fikirler pek ziyade 

gergin olup, karışıklık çıkmasın· 

dan korkuluyor. 

Memleketin tekmil zabffiı kuv· 
vetleri ile bazı asker müfrezeleri 
her ihtimale kartı seferber edil· 
miı ve göz yaıartıcı gaz bombala
riyle teçhiz olunmuştur. Daha 
şimaiden, grevin dündenberi i -
lan edilmiı bulunduğu Georgia, 
Alabama ve cenubi Karolin ha\'i.· 
Hainde ağır hadiseler çıkmıttır. 
Poliı, $ilah Jrullanmağa mecbur 
olmuştur, bir kiti ölmü,, birçok 
kimseler yaralanmıttır. 

Nevyork, 2 (A.A) - Umumi 
grev, şimalde, cenupta ve Atlas 
denizi imtidadınca 900 bin ame· 
leyi ihtiva edecektir. Bunun 500 
bini pamuk ıanayiine, 200 bini 

yün aanayiine ve 200 bini de ipek 
sanayiine aittir. Va~ington alaka .. 
dar mehaf ilinde son dakikada bir 
itilaf husul bulacağı hakkında 
nikbinlik mevcut olmakla bera· 
her, umumi hiniyat, milli mesai 
komitesi reisi M. Garriıonun eay• 
retlerine rağmen, patronların iti • 
laf girizlikleri yüzünden grevin 
herhalde batlıyncağı merkezinde
dir. Grev rücsaıı grevin umumi o· 
lacağmı ümit ettikleri halde, pat• 
ronlar ancak amelenin yü%de on 
be§i i şlerini terkedeteklori ve f ab
rikalardan mühim bir kıımınm 
Salı sabahı mutat veçhile açıla • 
cağı kanaatindedirler. Grevcilerin 
nisbeti ne olacağı şimdiden belli 
değildir. Hususiyle ki, 900 bin a· 
meleden miktarı oldukça çok o· 
lan İşsizleri çıkarmak icap eder. 

(Baş tarafı 1 'incide) 

Bunun için, Sovyet fabrikaları 
mah\uli.tmdan bir okıijen aleti 
ltullanmait lamim etiiliştim. Bo
ğulmamamı, ancak bu suretle te· 
min edecektim. 

Rint-ligimiz tayyare tie Sovyet 
mamulihndandi. Bununla, 8100 
metreye çıktık. Dalzko, \ayyare 
meydanının üzerinde dolaJmağa 

ba,ladı. Bu ıırada hava bozuldu. 
Bulutlar yeri kapladı. 

Tayyareden altadığım vakit, 
kuvvetli hava cereyanlariyle iha
ta edildiğimi fatltettim. 3000 met
re kailar, bu menval üzere 'düt· 
tüm. Müteakip '400 de, bir girdi· 
bat içinde kaldun. Tepe\ak\ak 
döndüm. Lakin, bereket veraın ki, 
nasıl bir kol hareketi yaparak tek
rar batı yukarı gelmek mümkün 
olacağını biliyordum. Bu hüne· 
rimi tatbik ettim. 

5500 metre rakımcla., ilk bulut 
tabakaamdan çıktım. 4000 metre 
rakımda ikinci bir bulut tabaka· 
sına girerek, bunu 500 metre ka
tedip bitirdim. Maamafih, bu 
luttan ııyrılmca da toprağı göre
medim. Görebilmek için, serpu· 
şumla gözlüğümü attım. 

Nihayet, 700 metr! yukı~klik· 

t~ bulut ve sislerden 'kurluldum. 
Büyük bir irade kuvveti ıarfede

rek paraıütümü açmata hazırlan· 
dım. 200 metreye geldiğim ••kit, 

142 sanİyedenberi muallakta bu
lunuyordum. Kronometremi dur· 
durarak paraşütümün halkaıınr 

çektim. Haııl olnn aanıntı, kro· 
nometreyi fırlattı. Onu, bilaha· 
re, benim indiğim yerden 40 met· 
re uzakta bulduk. 

Halkaya dokunmamı mütea• 

kip, paraıüt çok tükür ki arızauz 
ıurelte açıldı. Altıma bir tarla te· 

ıadiif etmiıti. Böylelikl~, 8100 
metreyi yukardan atalı ka.tettnit 
bulunuyordum. 

Geri<len gelen ltayılilar yl 
yor'ıardı. Silah seıi iizerine ıiltl 
lerini fa~lala§btmltlardn 
Timsahlı geçide de bet yüt: 

re kielar ya talmıt, Yl kaltnt.-1 
tı. Süleymanla M~rgü!, kayıt"' 
bat tarafında kayikçdarla hoi,f 
laııyorlardı. 

Hergül bunlardan birini neİıitf 
yuvarlamıya muvaffak -ol-' 
rA.z sonra, keni!i keiritifle doadcd 
ru giden kayıgm birdenbtre ~btft 
doğru çevrildiği görüldü. 

~ \ , 
Kayık timsahlar araıına cırı 

yordu, arkadan gelen kayıkle.r ~
yetifmitlerdi. 

Üç kyığin arltatı atft'MM-, f' 
leymanln kayığına. yai\a}attt ftf 
mi kiti elen fazla bir kuvvetin içi' 
riye dolması, kayıktaki maaaaı-' 
yı tamamil~ tleğiftirmi!li. 

Bu :gelenler aramıda, Siley_, 
tıın tahmin ~t\iği tim, Abftl ;ati 
de vardı. 

Abdül Fakı Süleymanın iizerio' 
adamlarını .gönderdi. Kendi~~ 
bet 11rkadatile ben.bert MetmaP"' 
Blanı Allarti'nin ,.iıiM ...... 
Blant .AUatti A.bdUl Faktfthl O,,, 
niyetini anlamııtı. Ona fıtal\ t;ıl 
memek ve elinden kurtulmak ~i' 
kendisini Nile fırlattı. . ..M. 

Çok iyi yüzmBine iü•eb81tr" 
Fakat, umduğu gi\,l öl~dt. D~ 
kayıktan açı\masıh& lft~ydal\ .., 
madan evvelce 1-lercül•ün nehir' 
fırlatıp attığı kürekçile karıı1-t"' 

Abdül FakinitM 

- Yakala, ka~ffı&ııi\t. mefd ... 
verme .. Arkadaki kayıia I~ 
demeıi ü:ztrine kürekçi, Ma _,ti. 
z l Allartiyi yakala~ı. AIİ _. 
mülhi! bir mücadeleden aonl'9 tt
hammül edemiyeceiini anlaıo•fJ 
Daha çok boiulmamak ~in 
raftı. 

Kürekçi, kendi.ini f&7&lll .,t 
ret bir ıüratle kaytfa ıiirtlclti1" 
du. 



HAllU - A 111 Poataal 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
l - Kıs Ye erkekler içi ayra tqkillta maliktir. Alla, llk, Orta, Lise ıınıflanna leyli, nehari 

talebe kaydına baılanmııtar. 
2 - Kayıt İÇİD her riia mektebe Yeya Yeni poata•e arka11nda B11iret hanında Ôzyol idareha

ne.ine müracaat edilebilir. 
3 - lateyealere mektep tarifaameıi g&nderilir. 
4 - Mezuniyet imtihanlanna EylOIOn birinde •• ııaıf fmtibaaluıaa Eyl111Dn 22 ıinde baılaaacakhr. 
Aın.Yatköyiinde tramvay caddesinde· Çifteaaraylarcla mektebbı telefonu: 38.210 • Ozyolun telefonu: 24115 

Istiklil Lisesi Müdürlüğünden: 111'""""'1 
e 

1 - lık, Orta ve Liae tu11mlarana kız ve erkek le1ll Ye nehari talebe kaydıaa baılanmııtır. ~ 
2 - Kayıt için cuumartHi, p111rt~ıi ve ça11amba 1Daleri aaat ondan 17ye kadar mUracaat edilebilir. 1 
3 - Bakalorya ikmal imtibanlar1aa 1 Eylllde, 11nıf ikmal imtibaalarıaa da 22 EylOlde batlanacaktır. \ 

4 - lıtiyenlere, mektebin kayıt ıartlarını bildiren tarifname ıladerilir. ~ 

l ı~res : ıe~zı~e~nsı, ooı~er~ezi ırkı~"~~--1 
ııı1111n1111ııııııınııı111111ıınnııı11111axıısı 11111 ••••nıua•••ta&N1•'*":ıe ııı,:ı c mınııırıııf 

,, . En Nefis \ 

Limon çiçeği kolonyas1 

Litresi 

" 

" 

160 
220 

ır-.•••-•-•-•mmnmu11111111111111111111-m1a 

Kuruş 

" • 

" 

k.racll•r • Mide • B•l•re•k • T•f, Kum haatahkların• 

1 UZLA lçmö~:~ ve 
liawen Köprüden 6,80 • 7.35 - 8,05 - 9,50 • 11 - 131,5 • JS,JO - 16,45 te 

Hıydırpıfıyı giden. vıpurlınn trenleri iç111elere ~derler. 

ltjm• ve tren t1ı•tl•r1nd• yenld•n mUhl111 
tenzlllt yapıl11119t1r. 

'""'••••-11111ınn111mnımmm111111mw11mm1111111a•n1111111111nı11mı111111 

1... latenbut E.eledlyeeı llAnları 
1 

Difaayo:unda DaıDueade Aira1ı medre111iaia b numaralı 
Odası pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanlır 14 lirahk te• 

lbinat akçeai makbuıu ile 4/9/934 Salı rilaü Hat OD beıe kadar 

le•aam MGdtlrlOtOne mtlraeaat etmelidirler. (5373) ' 

DOKTOR 

Nışanyao 
Hastalarını hcrgün akşama kadar 

Hcyoğlu Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 3S Nu. lı muıyeneha· 

ı nesinde tedıvı eder. Tel. 40843 

ZA Yl - Araçtan almıı oldu • 
ium maat ıenedi reımiyemi zayi 
ettim. Yenisini alacaiımdan eıki· 
ıinin hükmü yoktur. 

Sarıyer Türbe ıokaiı numara 
42 Melek Haıum. (3022) 

Osküdarda ıatıhk hane - Gü· 
zel manzaralı, gayet kullanışlı, · 
çi dıır boyalı, 6SO metre murabbaı 
7 oda, havaıuı ve su teıiıatı, ha-

"'etn mam, büyük bahçesinde meyva 
~ ........................................................ ! 

"ez 

Türk edebiyatının en gizel 

eserlerinden biri: -
Ayaşlı Ve Kiraclıarı 

Büyük ROM AN 
Yazan: M. f. 

Kitap halinde çıktı f iatı, elli 
kuruş, satış geri V AK/1 yurdu 

Bu eseri mutlaka okuyunuzl 

VAKiT 
tezintisinde çabşmak 

isteyen san'atkirlara 
.. V AKIT" ıuintiıincle çalıımaıı üzere evvelce cac •• ince Mı'• muh· 

a.tif aumaralar i~ia müncutta balu unlarla yenicln bu ' i .. talip olanla· 
" ........ t • ilD lnapktan on dörde kadar V AKIT iclareeine mür•· 
~ ....... eri •• 

• 

1 

ağaçları, çiçekler ve limonluk, ku 
yu, havuzlar ve Amerikan kümes· 
ler, fııhk ağacı, tramvay durağı 
ıolunda Yazmacı Şerif sokağı No. 
9 içindekilere müracaat. (3008) 

HABER 
Ak~am Postası 

1 darehaneıi ı ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

------
reJırrar Adreal: ISTAHHUI. llAISll:H 
frlt!fon Vazıı tS8'1 1dareı 14110 

r " ABO"E 'l!RAITI 
• 8 IJ a7lı1& 

&Urklyeı ııo s&e1 MO ısao .. ,.. 
Ecatbh 160 t4o KIO lllO 

ILArt TARiFESi 
l'lcıarel 111a1ı&r111111 Ntın il.it 

KeamJ UAnlar 1 O ı.ıı,,,.tur 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASlM 

tsuıJcSıjl fetl C V "KIT) Matbu .. 

HABER gatezesi 
l!I yazıaı tahlil kuponu ...... . 

,, 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Geliri tamamen Erıani Demıryo.unun inıasına tabaia olu· 
nan ikramiyeli %5 faizli 1933 istikrazmın 4.000.000,-Jirahk 
3 nucü k11•ıoı teıkil eden c tertibi tahvillerin kayıt mua· 
meleıine 30 Ağustos 934 tarihinde başlanacak ve 30 Eylül 
934 tarihinde nihayet verilecektir. 

Bu iıtikraıın B tertibi hamillerinin, C tertibinden aynı 
numaraları alabilmeleri için 30 Ağustos ! 934 tarihinden 
4 EylOI 9.34 akıamma kadar e•velce 8 tertibi muvakkat 
makbuzlarını hangi bankalardan almıflar iıe yine aynı ban· 
kalara mOracaat etmeleri lbımdar. 

5 Eylül 934 tarihinden 30 Eylol 934 tarihine kadar olan 
müddet zarfında satııfar umuma tahsis olunmuıtur. Beheri 
20.- lire itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira 
fii ihracına müterakim kupon faizi olara 40 kuruş ıaın olun· 
muıtur. Bu suretle yeni tertip tahviller 19 lira 40 kuruı 
üzerinden sahlacakhr. 

Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduiu halde 
Emlik ve Eytam, Sümer, lı. Osmanb, Ziraat Bank alarıo1n 
Türkiye'deki Bilümum ıubeferi ile Istanbul ve lzmir'de diğer 
Bankalar tarafından yapılacakbr. (5227) 

CaOaloAlu: Telefon: 238 O 

Kız ve 
Erkek Ameu Bayat Ticaret 

Lisesi 

3 senelik ona ve 3 senelik Ticaret Lisesı kısımlan \'ardır. Orta kısma ilk 
mektep mezunlan, Ticaret Lise~i kısmına ona mektek mezunları kıbul edilır 
Orta ve lise kısımlarında resmi müfredat programlaıile bırlıkte mektebın tesis 

gayesine uygun ayrıcı meslek ve lısan dersleri kuv\·ctli bir tarzda okutularak 
mezunları Ticaret ve iktısat sahasında ve şahsi teşcbbUslcrdc mu\':ırtak o'acak 
şekilde hazırlanır. 

ücretler; 

İstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

İpotek bedelinden paraya çev· 
rilmeıi takarrür eden ve tamamı· 
na yedi bin dört yüz lira kıymet 
takdir olunan lstanbulda Baba 

Caferde Ahı Çelebi mahallesinin 
Y oiurtçu ve Bardak ve yağ iıke
leıi sokağında eski 35, 133, 135 
mükerrer 7 ili. 27 ve yeni 35, mü
kerrer 135, 11, 29, numaralarla 
murakkam yazıhaneyi müıtemil 

mai azanın tamamı 3 - 1 O - 934 
tarihine müsadif çarşamba gün\ 
aat 14 - 16 ya kadar dairemiz-

de açık arttırma ıuretiyle ıatıla • 
caktır. Arttırma bedeli kıymeti 

muhammen.enin yüzde 75 i bul · 

duğu takdirde mezkur gayri men· 
kul müıteriıi üstünde bırakıla • 
caktır. Aksi halde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 19 
- 10 - 934 tarihne müsadif per· 

ıembe günü saat 14 - 16 ya ka· 
dar keza dairemizde yapılacak o· 
lan ikinci arttırmasında mezkur 
gayri menkul en çok arttıran uh

teıine ihale olunacaktır. Arttır • 
maya ittirak etmek istiyenlerin 
kıymeti muhammenenin yüzde 

7,S nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankarun teminat mektu· 
bunu hamil bulunmaları lazımdır. 
Hakları tapu ıicilleriyle sabit ol · 

mıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve İrtifak hakkı sa· 
hiplerinin bu haklarını ve husu · 
ıiyle faiz ve mesarife dair olan 
i:ldialarının ili.n tarihinden itiba· 

ren 20 gün zarfında evrakı anüıbi
teleriyle birlikte dairemize bile" 
meleri lazımdır. Aksi taktirde 

hakları tapu sicilleriyle sabit ol • 
mıyanlar ıatıf bedelinin paylaş • 
masmdan hariç kalırlar. Müte • 
rakim verıi vakıf icare1i tanzifiye 
ve tenviriyeden mütevellit beledi
ye rusumu müıteriye aittir. Da · 
ha fazla malumat almak iıtiyenle-

İstanbul Asliye mahkemeleıi 
birinci yenileme bürosundan: 

4 Kanunuevvel 933 tarihinden 
evvel ikame olunup İstanbul Asli
ye birinci ticaret m\';hkemesin~ç 
derdesti rüyet ve poıat ve telaraf 
idaresi ile Alfred de Kandiya \'e 

Kaptan Dimitri efendi arasında 

mütekevvin dava doıyasının ye • 
nilenmesi için verilen beyanname 
ve ibraz edilen ilan varaka11 Iedel 
tetkik vaktile mahkemesince 
müddeialeyh Dimitri efendi hal<· 
kında gıyabında ili.nen tebligat 
yapıldığı anlaşılmış ve büroca ge· 
ne bir ay ilanen tebligat ifaıına ve 
24 - 10 - 934 çarşamba guırn 

aaat 15 de yenileme muamelesine 
başlanılmaıma karar verilmit ol· 
duğundan mezkur günde yenipos· 
tahane binasında ki.in birinci ye -
nileme bürosuna geluıediii tak • 
dirde 2367 numaralı kanun ah • 
kamına tevfikan yenilemenin gı • 
yabmda yapılacağı ilan olunur. 

(3016) 

lstanbul 5 inci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir alacağın temini için evvel
ce hac;-: edilip bu kere ıatı,ı ta· 
lep edilen Rich. Zıpp marka piya· 
no Beyoğlu Altınbakkal Şahbaz 

apartman 4 numaralı dairesinde 
4 - 9 - 934 tarihine müıadif ıa· 
lı ıünü saat 18 de açık arttırma 

suretiyle satılacağınd:ın talip o • 
lanların yevmi mezkurda irae o • 
lunan mahalde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (3020) 

rin 9 - 9 - 934 tarihinden itiba
ren dairemizde açık bulundurula
cak arttırma tartnameıiyle 933/ 
162 numaralı dosyasında mevcut 
ve mahalli mezkurun evkaf, mc • 
saha ve ıaireıini havi vaziyet ve 
takdiri kıymet raporunu gorup 
anlıyabilecekleri ilin olunur. 

(226) 



Amerikada grevler 
yeniden vahim bir 

mahiyet alıyor 

Diye kekeler, hana doğru göz· 
}erini dikerek bir saniye öylece ha 
kakalırdr. Ancak on ya§mdaki bu 
çocuğun hakı§larmda garip bir pa 
rıltı vardı. Bu ne demekti? 

Ben o zaman henüz böyle şey 

düşünmüyordum. Zaten :ııılamağa 
imkan yoktu, zira Hatice karde· 
§İne çıkışır: 

- Defol buradan, miskin!.. 
Diye kovar, hazan da döverdi. 
Kim bilir neden, hen de ona 

kızardım. 

Fakat o, her fırsatta bu kaba· 
batini tekrarlamaktan kendini ala 
mazdı. 

* * * On iki ya§ında idim. Bir gün 
gene Hatice ile diğer kadın ve 
krzlarm arasında kiraz bahçeleri· 
ne giderken annem dedi ki: 

- Hayrettin artık büyüdü. Ge
lecek bahara onu bulamıyacakıı· 
Dl'Z ! 

- A, ner~ .. i büyüdü ayol! Ya· 
§tna ne bakyYorsun, hanım teyze? 
Kız gibi çoc!l':.< . Aradan on yıl 

geçoı~ gene onı:!an korkulmaz'· · 
!Boynuma kadar kıpkırmızı ol· 

muıtum. Ba§ka biri ilave etti: 
- Baksanıza, yeni gelinden 

farkı yok.. 
Annem cevap verdi: 
- Öyle amma babası bu yaz • 

dan ıonra İzmire mektebe gön • 
derecek. .. 

- Yazık, bu yaşta ... Ezilir o -
rada vallahi! ... 

- Sormayın, ben de hiJiyorum. 
Çok söyledim, fayda vermedi. E
fendiyi bilirsiniz, bir dediği iki 
olmaz! ... 

Hatice kolumdan tutarak ken· 
ne çekti: 

- Bu yaşta yavrucağcı. eziyet te 
çektirecekler. 

Diye söylendi. Sonra kümeden 
ileriye doğru gittiğimiz zaman ya· 
va§Ça dedi ki: 

- Ah, lzmire gidebilsem. Dün
ya orada ... Burası gibi ölü değil... 
Güzel elbiseler, saray gibi evler, 
büyük mağazalar, çarşılar, araba
lar, çalgılar .... Her ıey, her şey ... 

Sonra derin bir göğüs geçirdi. 
Dayımın hasretini çekerken bi

le bu kadar içten değildi. Birden
bire sordu: 

- Bakalı.m oradan bana neler 
getireceksin? 

- Ne istersen? 
- istediklerim o kadar çok ki .. 

Buraya getirmek mümkün değil, 
oraya gitmeli!.. 

1(. .... 

Haticenin babasının lzmirli ol· 
duğunu söylerlerdi. Anlattıkları

na göre genç yafında memur ola· 
rak Eğirdire gelmiı, burada ev· 
lenmi!, yerleşip kalmış.. Kızının 

ıözlerinde, duyuşlarında, yüzün • 
de ve elbiselerinde görülen baş • 
kalığm sebebi bu olmalıydı. Her 
şeyi kendine o kadar yakıştın -
yordu ki komşular arasında: 

- Şehirli hanım! 

Diye anılırdı .. 
Basma entarili, bol Çarşaflı, 

çizmeli ve pabuçlu yaşıtlarına gö
re sahiden kibar b~r kadındı. Bu -
nun için dayımın ölümünden son• 
ra onu istiyenler olmuştu. Fa -
kat Hatice hepsine de dudak bük
müş meçhul bir şehzadeyi bekli
yormuı gibi kabul etmemiıti. 

Sonbaharda ondan ayrılacak -
hm. Günler geçtikçe birbirimize 
daha derinden bağlı olduğumuzu 
hissediyordum. Yalnız hislerimi 
bir türlü ona belli edemiyor, ga
rip bir koku içinde şaşkın yaşıyor
dum. 

Bir akşam bahçeden geç dön • 
dük. O gün, ne kadar eğlenmit • 
tik. Gölün kenarında Hatice ile 
her zamandan daha çok haşhaşa 
kalmış\ık. O, beni daha çok hır
palamıştı. 

Gece erkenden uykum geldi. 
Odama çıktım. Soyundum. Yata
ğa girdim. Her zaman olduğu gİ· 
bi oturacak ve ellerimi dizlerimin 
üstüne koyarak dua okuyacak ha· 
lim yoklu. Okuyup dört tarafıma 
üflemedim. Ağırlaşan göz ka· 
paklarımı zorlamadan yattım ve 
uyudum. 

Güzel bir yaz günü, kendimi o 
zamana kadar görmediğim yeıil 

bir kırda buldum. Ne vakit, niçin 
ve nasıl oraya geldiğimi hatırla -
mıyordum. 

Zaten bunları düşünmeğe mey· 
dan kalmadı. Etrafımdaki hayret 
verici güzelliklere d~lmıştım. 

Sağımda, solumda ve önümde 
yükselen dağlar vardı. Filiz ren· 
gi çamlar göklere yükseliyordu. 
Yerler, battan hafa kut tüyü ka -
dar yumuşak çimenlerle, çiçek • 
lerle bezenmişti. Sayısız menek • 
teler, gelincikler, çe,it çe,it kır 

çiçekleri, kara toprağa ipekli bir 
rop işlemiş gibiydi. 

Orada her türlü yemiş ağaçlan 
görüyordum. Her çeşitten olgun 
yemişler sanki: 

- Bizi koparmız ve yeyiniz ! 
Diyorlardı 

istediklerime ermek için yorul· 
mak değil, sadece elimi uzatmak 
yetiyordu. 

Yer yer beyaz pınarlar akıyor• 
du. Eğildim, İçtim. Mevlüt §erbe
tine benziyordu. 

- Ah, ne iyi! ' ı .-~ 
Dedim ve bol bol içtim. - -
Annemin ve hocalarımın anlat-

tığı ve ona kavuımak için bütün 
arzularımıza, heveslerimize kös -
tek vurduğumuz cennet, her hal • 
de burası olmalıydı! .• 

Y almz bir aralık arkama dön -
düm. Orası birdenbire alçalıyor, 

kararıyor ve derinliğin sonu gö -
rünmiyordu. Ayaklarımın ucun -
da yükselerek a§ağı bakmak is -
tedim. Doğruldum ve göz attım. 

O ne karanlıktı; o ne derinlik- • 
ti! Bundan batka aşağıdan kor · ı 
kunç sesler de geliyordu: inle - ı 
meler, haykırmalar. bir kargaşa -
lık, bir acının ve ölümün gürül -
tüsü .. 

Bakmamla geri ce1<ilmem bir 
oldu. iniltiler ve çığlıklar kesil -
di. Kulaklarıma yalnız kuşların 

cıvıltıları, pınarların şrıltıları, 

yaprakların hıtıltıları ve mml mı· 
sıl esen rüzgarın ninnisi geliyor· 
du. 

Birdenbire önümde sayısız in
sanlar gördüm. Hepsi de genç ve 
güzeldiler. Gürbüz delikanlılar, 
beyaz elbiıeli kızlarla kolkola ge· 
ziyorlar, gülüyorlar, koşufuyorlar, 
yemişlerden yiyorlar, pınarlardan 
içiyorlardı. 

,(Devamı var), 

MI) ~ İh\l\R.KA." 

• 
MiS lllJ ") iil· 

~~ 

[ ESNAF VE 
lktısat Vekilinin 

dikkatine! 
Avrupadan gelen sirke 
ruhuna mani olmalı! 

Bu asit, hem esnafa zarar 
veriyor, hem halka, hem 

de Türk bağcıhğına ••• 

lstanbulda on 
beş yirmi ıene 

evvel meıhur 

turfucular ve sir 
keciler vardı. 

Halkımız bun· 
ların nerede ol -
duklarmı bilir· 
di; ona göre 
davranırdı. 

Halbuki timdi 
Tahir Efendi bunlar pek sey· 

rekleşti. Turşu ve sirkecilerin yüz 
de sekseni asitten yapılıyor. Muh-

terem belediye reisi Muhittin Be· 
yefendiden rica ederiz; bahusuı 

seyyar turıucuları ansızın bir kon 
trol ettirsin; vaziyetin vahameti 
anlaşılacaktır. 

1 
manda, milli bir istihsal olan bağ· 
cılığımıza da darbe vuruyor. 

Umum sirkeci ve turıucu esnaf 
tarafından 15 Ağustoı 934 tarihi -
le Ankaraya, iktisat Vekaletine 
bir layiha gönderilmişti. Avrupa· 
dan memleketimize ithal edilen 
sirke ruhu, yani asit mevzuu hah· 
sedilmiıti. Henüz bir ses çıkmadı. 
Bunun neticesini dört gözle bek -
lediğimizi, gazeten.iz vasıtasile 
vekil beyefendiye arzederiz. 

Ortaköyde, Uncu sokağında 47 
numarada turşucu ve sirkeci Müf· 
tü oğlu Tahir 

Kadıköy-Yel 
değirmenin de, 
bakkal Hilmi 
Efendi ne diyor: 
"İstanbul bele

diye encümeni 
gıda maddesi 
satanların saat 
dokuza kadar a
çık olmalarına 4 
Ağustosta karar 

Hilmi Efendi vermiıti... 
12 gün kadar evvel yeniden bir 

karar verdi: Mevaddı gıdaiyeden 
başka mevat satC:nlar saat 7 de ka 

Sirkenin halis üzümden yapıl - panacaktır. 

maması, yalnız hile yapmıyan es- Bu karardan sonra Beyoğlu, İs· 
nafı ve hileye kanan halkı muta-ı tanbul ve Üsküdar tarafları tıaat 7 
zarrır etmekle kalmıY.or; aY.ni za• den sonra yenilmiyecek maddele· 
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iŞÇi J 
rin Üzerlerini kapamak ıuretil' 
gene mevaddı gıdaiye satıtın• de' 
vam ediyorlar. 

Kadıköyünde ise saat tam 1 dl 
dükkanlarımızı kaparız. Biz de 
diğer semtlerdeki esnaf gibi, gıd~ 
maddesi olmıyan eşyanın üzerill' 
kapamak istedik.. Fakat müP•d.~ 
etmiyorlar! Tahtaperde ile tee"' 
etmemize bile razı olmuyorlar··· 

Eğer belediye encümeninin Jı~: 
rarı yalnız Kadıköyüne mahıu• 1 

se pek ala! yok, eğer bütün hl~; 
bula ait ise, tatbikatta her yer 
ayni olmalıdır .• 
-----~~~--~-...-/ 
Tayyare piyango 
Müdürlüğündeıı: 
Şartnamesi mucibince 35 t0"

11 
kalburlanmış yerli Kriple 111•d; 
kömürü mübayaa edileceğind iJ 

taliplerin 8 Eylül cumartesi gii". 
saat 14 buçukta komisyona JIJ 

\jtr 

caatları. / 

Zayi tt" 
Kadıköy - lçerenköyü 16 / 

ilk mektebinden 70 No. ve 16 det' 
6 - 934 tarihli aldığım t•~• 1"' 
namemi kaybettim. Y enisin• .. çJ 

0
1· 

racağımdan eskisinin hükrn" 
,madığını ilan ederim. (3021) 

Tahsin Efendi oğlu :Mehınet 
Samj 


