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B~aziçi halk~ı~v~a~p~u~r~iş~i~~~öl~m~e~m~i~ş~B~usabah ~ehre~iniride 
İçin ne diyor? imam Yahya sulh uğruna ÜÇ kişi yaralandı 

ric'at ettiğini söyliyor ve 
Q0 " d Mısırdan imdat umuyor y ) } d b . gaz a evi olanların birçoğu evle- ara anan ar an erber Ahmedin 
tini senelerdenberi boş bırakmağa yarası ağır olduğundan hastahaneye 

mecbur kaldılar yatırıldı hayatı tehlikede 
. Şirlceti H . b'I J • • • itil ayrıye ı et erının ın· 
d~eıi lazım geldiği hakkında 
ı::ıırrıız yazıların Boğazda otu

ild· .. ~tarafından alaka ile takip 
~i •tınj ıclen mektuplardan öğ

)oruz 
t.lektup. l d Bo v " d ·· v •• , b·ı ar a gazın son ugu 

1 ~t Ücretlerinin bugünkü pa-
~llının buna sebep olduğu ya
~k~dır. Bu&~n, Boğn:z hak

' . btr kaç okuyı ıcumuz.un söz
; l'~zacağız. Kandıi;ide otu-
erıt Raif Bey diyor ki: 

neti diye tavsif edilen Boğaziçinin 
ıon senelerde tenhalaımau, yıkı
lan yalı yerlerinin virane olarak 
kalmasının sebebi nakliye ücret -
lerinin pahalılığıdır. 

Boğazın zarif yalıları, cazibe
dar bahçeleri, korulukları mütead
dit mesire yerleri, ıuları, latif ve 
havadar köyleri itte hep bilet üc
retlerinin pahalılığından ölüyor. 
Kömürün tonu 40 lira iken Şirke
ti Hayriye bilet ücretleri ne ise bu 
gün kömürün tonu 5 - 6 liraya in
diği halde bilet ücretleri aynidir. :: 8iitün coğrafya ve tarih~iler

))lhlar taraf ar.dan düııyn cen-
"•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Devamı ikinci sayfada. 

Ört amele yol kazarken 
toprak altında kaldı 

~avallılar kurtarıldı, fakat sabahtan 
akşama kadar inledikten sonra 

hastahaneye gönderildiler 
t 

~ •h '11.:0--L-L .ı;; .. '- ·~·1• lap. ynlun Hıviye.i--mezarhkta.n üç-.,dört 
, ~da kalıyor ve bu zavallı- metre aşağıya indirilmittir. lıte, 
it k o gün akşam üstü geç yolun burasında çalışan ameleler -
~ hastaneye kaldırılıyorlar. den dört kişi dün sabah gene elle

~..:ıl oluyor diyeceksiniz? An- rinde kazmalarla orada çalışırlar-
t" da dinleyin: ken birdenbire üç dört metre yük-

~~'r bugünlerde T opkapıya git sekliğindeki gen it taş ve toprak 
~ Jc~ ;•tsa orada görmüşsünüz- kitlesi bu amelelerin üzerine yıkıl-
~~ edikule - Haliç asfalt yo- mış, zavallılar bu enkazın altında 

\ d~ .'•ki yolun mezarlık tarafın acı acı feryada başlamışlardır. Öy-
1'•1, "'•n çukurlar açılmıt ve yeni 1 -Devamı 2 inci sayfada-

~··· '~ ·························•···················································· 

•kılanı yapacağımıza 
)apılanı yıkmamalıyız 

s, 
il "') 'bt; ' ltt.. l'lıunda: gazino varken 
L •tı !le k 

. ~~ 0 t ler yapılmıftı. Bu 
tll ç-.}o } 

ı, ~·~ lt1&ltı1 ODl Ça ınrrdı. Parkın 

:tltı, .. ıı!~en ıene kapalı kal 
ı.. "ıekt hne bırakıldı. Gelen 
d11lı ç ep kaçkını çocuklar 

~'iti .,e:.tçe\relerini kırarak yu 
~."~l,.. ~ll'lde gördüğünüz tek

l ~ • ~ı d' 
''l'ete e •ye aahilde ve • .,i gelen ecnebilerin gö-

i ~ ı,; terde bulunan bu 
' t.9'1 )' e lıaraplanıp gitme-

11'ıt ebniyor. 

Binalar yakında birer tahta ka
fes haline gelecek. Biz şehrin ima· 
rını, yıkık bozuk yerlerinin ıslahı
nı beklerken belediyenin kendisi -
ne sağlam devredilmit olması li
zıın gelen binaların tahribine li
kayıt kalması doğrusu acıklı
dır. Anlatılan parklar müdüriyeti 
parkın sahil kıamını imar sahasın
dan hariç zannediyor. Bu zannının 
doğru olmadığının kendisine an.1a
tılmasnu ait makamdan beklerız . 

imam Yahya 

Kahire, 4 (A.A) - Yemen ima
mı Yahya, Elbelağ gazetesinin çek 
tiği telgrafa dün saat on bet le tel
grafla fU cevabı vermittir: 

"Telgrafınıza cevaben, sulh si
yasetimiz mucibince ve müılüman 
ları ölüme sevketmemek makıadi
le kendimizi harp halinde teli.kki 
etmemeğe ve binaenaleyh müna· 
zaalı araziyi tahliyeye karar ver
dik. Bu tahliye mağlubiyeti kabul 
ettiğimiz manasında alınmamalı
dır. lbniasuudun kiyaset ve adalete 
dönmesini bekliyoruz. Kral Fuadm 
sulhu hazırlamak üzere müdahale
sini rica ederim.,, 

Dün aabaha kutı Şehremini, 
Mecidiye karakolu mıntakasında 
olan Yani dede dergahı sokağında 
düğün dönütü dört kiti ar:ısında 
bir kavga olmuı, Salim, Mehmet 
ve Ahmet adlarında üç kiti yara
lanmıttır. 

Mahallinde yaptıfmnz tahkika
ta nazaran vak'a fÖyle olnwttur: 

Hekimoğlu Ali patada, Davut .. 
p:ııa camiine mülaıık bir dükkin· 
da berberlik eden Ahmet, bundan 
bir buçuk ay evvel dükkanında 
beraber içtikleri beki.r lbrahimle 
bir meaeleden dolayı kavga et -
mittir. Ve o zamandanberi bekir 
lbrahim kendisine kin beslemek -
tedir. Evvelki gece Uzunyuıuf 
mahallesi Vani dede dergah aoka .. 
ğında oturan arabacı o~man efen
di isminde biri bir kına gecesi 
tertip etmit ve buraya komtuların 
dan kunduracı lımaille kasap Sa
limi ve bir de beki.r {brahimi da -
vet etmit ve davetliler de mua~ 
yen aatte orada bulunmuılardır. 

Gece yarıına doğru Mehmet is· 
minde bir genç te ıarhoı olarak 
düiün evine ıelmiftir:. Bu çocuk 
berber Ahmedin öz kardetidir. 

Sabaha kartı, bili eve dönmi
yen kardeşini aramak üzere Ahmet 
sokağa çıkınıı ve sora, sora düğün 
evinde kendisini bulmut ve o da 
kardetinin yanına yerleterek rakı 
istemit ise de kunduracı lımail ile 
kasap Salim rakı vermemitler. Sa-

Berber Ahmet 

bahleyin herkes dıtarı çıkarken 
Mehmet ile ağabeyisi ve lsmail ile 
kasap Kamil kartılatmıtlar içlerin 

den Ahmet, lımaile (teegüf ed~ 
rim, bana rakı vermediniz) d-if. 
İsmail ne edersen et d.-eie kal• 
madan Salim ablarak arkadqnna 
teeuüf edemezsin .özünü geri al 
diyerek Ahmede bir bıçak savur -

muş ve böğründen yaralamıttır. Bu 

eınada kunduracı lamail Ahmedin 

kardeıi Mehmedin elini tutuyordu. 
Yaralanan Ahmet kaçarken ve ar-

kasından da Salim kovalarken 
Mehmet, lsmailin elinden kurtul

muı ve kasap Kamili bacağından 
yaralamıttır. Ahmedin yarası ağır 

olduğu için Cerrahpa§a hastanesi· 
ne kaldınimıştır. Diğerlerinin yara 
ıı hafif•ir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HABER - Ajansın üç tarihi ile 
Bombaydan verdiği haberde i
mam Y ahyanın öldüğü teyit olu· 
nuyordu. O telgrafla Kahireden 
gelen yukarki telgraf araunda tam 
bir mübayenet vardır. Anlatılan i
mamın öldüğü hakkındaki haber 
Yemenin Hicaz tarafından itıali' 
neticesinde imamlığının maddeten 
ölmesini itaret mahiyetinde imit ! 

C K d·ı· Bu sabahki yangında bek 
. on ı ıs . . b ki d d 

çının ıyı arı a yan ı 
Yunan harbiye nazırı bu 
gün öğleden sonra Is
tanbula gelip akşama 

Ankaraga gidecek 
Yunan harbiye nazırı ceneral 

Kondilis ve refakatindeki zevat 
bugün saat 16 ya doğru Romanya 
vapuru ile şehrimize gelecek ve 
akpmki trenle Ankaraya gidecek 
tir. Vapur Galata rıhtımına yana· 
§acaktır. Ceneral vapurda vali ve 
belediye reisi Muhittin, vali mua • 
vini Ali Rıza beylerle kolordu ku
mandanı Şükrü Naili pafa, deniz 
kumandam, hariciye vekaleti na -
mına elçilik müsteıarı Şefkati Nu
ri bey tanfından karşılanacaktır. 

B!r müfreze rea.mi selamı ifa e
decektir. Ceneral ve maiyeti oto • 
mobil1erle Perapalasa giderek is -
tirahat edecekler$lir. Saat 18,45 
te ceneral deniz yolları iıletme 
müdürlüğü rıhtrmınd3n hususi bir 
motör1e Haydarpafaya geçecek ve 
yukarda ismi geçen zevat tarafın· 
dan teni <>lunacaktır. 

Yarın s1bah 9 50 de ceneral An k ' , 
araya" armıı olacaktır. Ceneral 

ve ınaiyyeti Ankarapalasta min • 
DcTarnı ikinci sayfada. 

Merinos kumaş mağazasının üst katın
dan çıkan yangın güçlükle söndürüldü 

Bu sabah nat 8 de ~ultanha- f B~ vaziyet karıısında şafıran 
mamında alt katını Merınoı ku - bekçı Hüseyin ağa düdük çalmıya 
mat mağazasının it1al ettiği Cam.. ve havaya tabanca atmıya batla • 
cıbatı hanının en üıt k:ıbnda yan- mıı, vziyeti gören Sultanhamamı 

gın çıkmıt ve süratle yetiıen itfa· polis noktasmdaki memur da der
iye tarafından söndürülmüştür. hal telefona koprak itfaiyeye ha· 

Bu suretle tehrimizin en mühim 
ikbsadi mer~ezlerinden birinde 
büyük bir facianın önü alınmııtır. 
Yangın etrafında y:ıptığımız tah • 
kikata nazaran vak'a fÖyle cere .. 
yan etmittir: 

ber vermittir. 
Bu esnada itfaiye de yetitmiı, 

gerek müteharrik merdivenle dı • 
fardan, ve gerekse içerden yukarı 
kata çıkarak yangını etr:ıf a sira• 
yet ettirmeden söndürmüttür. 

Yangın esnasında yalnız oda • 
Hanın en üıt katındaki d:ıirele- ların dötemeleri, kapılar, ve çer • 

rin sokak tarafına müteveccih bir çevelerle o esnad:ı telaıla yukarı 
dairesinde Mahmut bey isminde fır!ıyan bekçi Hüseyin ağ:ının bı -
biri terzilik yapmaktadır. Mah • yıkları yanmıttır. 
mut bey burad:ı geceleri geç vak- Gene yaptığımız tahkikata gö • 
te kadar çalıtmaktadır. Dün ıece re ne binanın, ne de terzihane müt 
de bermutat geç vakte k~dar ça .. temilitının sigort:ılı olmadığını 
Iıımıt ve handan çıkar:ık Şehza - anladık. Rivayete göre yangının 
debaıındaki evine dönmüttür. Sa- sebebi gizli olarak alınan bir elek· 
bahleyin saat 8 raddelerinde üıt trik telinin kontak yapmıt olma • 
kat pencerelerinden duman görün
müf, biraz sonra d:ı çerçeveler alet 
alarak alevler saçakları sarmıttır. 

sıdır. 

Zabrta tahkik~ta devam etmek• 
tedir. 



2 HABER - Aktam Postası 

Yeni bir Balkan misakı imzalanması 
ihtimali var mı ? 

Atinada Yunanistanın pakttan çıkarılması ve yerine 
Bulgaristanın alınması rivayeti deveran ediyor 

Atina, 4 (Hususi) - Belgrat• dırlar. rek Yunanistamn misaktan ihraç 
lan gelen haberlere ıöre Yuna· Balkan misakı aleyhinde Atina edilmesini Türkiye ve Romanyaya 
nistandan maad:ı Balkan misakını da vaki netriyat ve hareket üzeri· teklif etmittir. Bu ıuretle Türki· 
imza eden diİer üç devlet mühim ne Belgrat hükumeti yeni bir Bal• ye, Romanya, Yugoslavya arasın· 
kararlar almak üzere bulunmakta· kan zümresi tefkil etmeyi dütüne· da yeni, daha sağlam ve samimi 

Iran şahının Tür
kiyeyi ziyareti 

Ankara, 4 (Hususi) - İran f&• 
hının memleketimizi ziyareti prog 
ramı tesbit edilmit gibidir. 
Şah haziranın onun:ı doğru hu· 

duda vasıl olacak ve orada harici-
ye vekilimiz tarafından kartılan:ı· 
cak, beraberce Trabzona, oradan 
Yavuzla Semsun~ ve oradan da 
trenle Ankaraya hareket edecek • 
tir. 

Yollarda büyük merasim yapı • 
lacak ve Ankar:ı istasyonunda 
Gazi Hazretleri, ba!vekil ve sair 
hükiimet erkanı tarafından kartı· 
!anacak ve Ank:ırapalasta misafir 
edilecektir. 
llk günü Gazi Hazretleri kendiıi· 
ni ziyaret edecek ve müteakiben 
Şah Çankayaya giderek ziyareti İ· 
ade edecektir. 

Gece Reisicümhur Hazretleri h.· 
rafından Şah terefine Ankarapa· 
lasta mükellef bir ziyafet ve ziya· 
feti takiben de bir suvare verile • 
cektir. Ertesi günü de batvekil pa
ta tarafından bir ziyafet verile • 
cektir. 

Şah ıehrimizde 4 gün kadar kal 
dıktan sonra 1atanbula, ve onda 
da bir müddet kaldıktan sonra Av 
rupaya gidecektir. 

Japonya almış yürümüş 
Tokyo, (Hususi) - Avrupa ve 

Amerik'lya kartı büyük bir Aıya 
birliği vücuda getirmeye teıebbüı 
eden Japonya, ilk hareket olmak 
üzere Dayren !ehrinde Çin, Man· 
çuri, Efganistan, Hindistan, Si· 
yam, Annam, Malezya :.ıdaları, 
Sovyet idaresine dahil sair Asya 
milletlerinin İ!lirakiyle büyük bir 
kongre aktetmeye karar vermitler 
dir. Bu milletlerin murahhasl:ırı 
tarafından imzalanan bir beyan • 
name de ne§redilmittir. Bu beyan· 
namenin esaı noktalarına göre 
kongı:e bayrağına "Asya, Aıyalı · 
larındır.,, şiarı yazılac?..ktır. Ve §U 

prensipler müdafaa edilecektir. 
1 - Bütün Asya devletleri için 

iktısadi bir ittifak. 

rf ürk ziyaretçiler 
Peştede karşılandı 

Pe§te, 3 (A. A.) - Baıvekil M. 
Gömböt bugün öğle üzeri Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reis Vekili 
Hasan beyin riyaset ettiği on kiti· 
lik meb'us heyetini kabul etmittir. 
Kabulde Türkiyenin Pette ıefiri 
Behiç bey de hazır bulunmuftur. 

M. Gömböt heyeti huaretle se· 
li.mlamıı ve dem ittir ki: 
"Ankarayı ziyaret ettikten ıon

ra JU kanaati getirdim ki, Macar 
milletini Türklere bağlıyan yalnız 
kan ve kudetlik rabıtaları değil, 
ayni zamanda iktııadi ve fikri ra· 
brtahrdır. Bu rabıtaların ııklattı· 
rılması her iki memleket için de 
hayati bir menfaat olmaktadır. 

Fikri tefriki meıai talebe teati• 
ıi vaııtasile inkitaf ettirilebilir. Bu 
suretle, ıelecek Türk ve M~car ne 
ıilleri ıamimi bir kardetlik içinde 
büyüm üt olacaklardır.,, 

M. Gömbö9, bu münaıebatın de 
vamlı bir uıul tahtında inkitaf et· 
tirilmesi lüzumunu kaydederek 
sözlerini bitirmittir. 

Türk heyeti namına cevap ve • 
ren Hasan bey, Türk milletinin de 
ayni kardeşlik hisleriyle meşbu o!· 
duğunu ıöylemiı ve M. Gömbötün 
temennilerine bilakaydü tart itti • 
rak ederek ıamimi kardetliiin bir 
if adeıi olan sö:derinin ve asil fi· 
kirlerinin en kın bir müddet zar
f ında tahakkuk etmesini temenni 
eylemittir. 
. M. Gömböt Türk meb'uılariyle 

uzun uzadıya ve çok ıamimi ola .. 
rak konutmuştur. 

Türk işçilerinin 
bir muvaffakiyeti 

Ankara, 4 (Husuıi) - Ameri• 
kan • Türkiye tayyare şirketinin 
Türk iıçileri tarafından ilk seri o· 
larak yapılan altı adet avcı tayya· 
resinden biri bu sabah Kayıeri • 
den ıekizi 40 geçe hareket ederek 
no dakikalık bir UÇUflan ıonra 9 
buçukta ıehrimize gelmit ve öile· 
den sonra Eskişehire hareket et· 
mittir. 

2 - Asya medeniyeti için tek Tayyare Eakiıehirde sürat, mu 
bir cephe tayini. kavemet ve irtifa uçuıları yapa • 

3 - Aıyay:ı mahsus bir mil· caktır. Tayyare 650 beyıir kuv• 
letler cemiyeti teıkili. vetinde bir motörü havi ve 340 ki-

Bu itibar1a Japonlar bütün As· -lometre süratindedir. Bu münaıe· 
ya dahilinde, bilhaua Sovyetlere betle Türk i'4,fisinin gösterdiği me 
kartı büyük bir blok teşkil etmek 1 kt d baret takdir o unma 1 ır. 
için ~vaffakıyetli çalıtmahr ya· Ticaret itilafnamesi 
pryorlar. R Ankara, 4 (Huıuıi) - uıy:ı 

inkılap dersleri i!e yeni ticaret itilafı imzalanmış· 
Ankna, 4 (Hususi) - Eski tp·. Yeni itilafnameye göre 30 ni· 

adliye vekili profeıcr Mahmut E- san 1930 tarihinde imza edilmit 
•at bey dün halke' inde inkılap itilaf name ile takarrü,• ettirilen iki 
derslerine devam etti ve Mondros milyon liralık ithal ve ihraç haddi· 
müt".rehesinin hukuki bakrmrlan ale 600 bin lira daha ili.ve edilrnit 
ne kadar çürük olduğunu izah e • ve um!lmİ kontenjan lideıine Kaf· 
derel: lmıirin iu;alinc karlar olan 1 kas hudutlarından geçiritm.elc ~a=· 
vak'aları anlcttı. [' tiyle. !50 bin liralık kontenjan ıla-

t ''E" ec1ilmiştir. 

bir misak aktedilecektir. Bu tek • 
life Türkiyenin ne cevap verdiği 
henüz belli değildir. Bir rivayete 
göre M. Y evtiçin Ankaraya vaki 
olan seyahatinde bu meseleye de 
temas edilmiıtir. 

M. Y evtiçin Sofyay:.ı. yapacağı 
seyahatte Balkan misakına Yuna· 
nistanın yerine Bulgariıtanın ka• 
bul edilmeıi keyfiyeti görütüle • 
cek ve bunun kabil olup olmadığı 
ara~tırılacaktır. Bu takdirde Bul • 
gariatan da bazı metalipte buluna· 

caktır. 
Belgrattan gelen bu haberler 

Yunaniıtanda büyük bir tesir yap-

Sİ~~ ' T 

La Bulgarie ve Vakit ga
zetelerinin münakaşası 

Bulgar Başvekili M. Mu!anof mali
ye nazırı M. Stcfanofu yanına alarak 
Garba doğru yola çıkarken, bu ıeyaha
tının sadece mali igler için olduğunu 
gazetecilere ıöylemiıti. Vakıt gazete
si baıta olmak üzere, Türk .matbuatı 
da M. Muıanofun ıiyasi maksatları ol
duğunu iddia etmişti. Filhakika, Bıtl
gar siyasileri, Londra ve Paristen !"On

ra Berlinc, Peşteye ve Romaya gitmi~-
tir. Makıat, sade mali olsa, aade mali· 
ye nazm ıiderdi ve bu derece manidar 

yerlere uğramazdı. 
Bir cihet daha: M. Muşanofun, Al

manlar ve Macarlar gibi revizyonist 
yani eski muahedelerin yeniden tetY.iki 
taraftan kesilmi§tir. 

Bulgariatanın yarı resmi franıızca 
La Bulgarie gazetesi, Vakıt refikimıza 
hücum ediyor: 

"Bütün Avrupada sulh taraftan di
ye tanınan Muşanof gibi bir adamın 
mesaisini lekelemek, dost bir dev!ct
ten geldiği için, hayreti muciptir! 

Bulıar hükumeti hakkındaki itimat· 
sızlığı bütiln aleme kar§ı ortaya koy· 
muş olan Vakıt, bu tarzı harekete ıı.1ik 
olan asıl amilleri bizden gizlemeliydi. 
Bulgariatana karşı bir müddettenbcri, 
üstü örtülü maksatlarla yapılan taar
ruzlara diğer bazı Türk gazeteleri de 
iştirak etmektedir. Bu gizli maksat· 
tarın ne olduğunu öğrenmek Bulgar ef· 
kan umumiyesi için cidden merak ~rii
lecck şeydir.,, 

Bugünkü başmakalesinde, Asım Bey 
Türklerle Bulgarların umumi har~te 

ıiliıh arkada,hiı ettiiini, onlara ta
bii dost olduğunu yazıyor. Türkiye, 
tarihi düşmanları içinde en ön safta ge
len '"iunanistan ile bile bütün mazi he
saplarım tasfiye etmiştir, diyor. Lo
zan muahedesiyle çizilmi~ olan hu
dutlarımıza yürekten hürmet edilrn~k 
şartiyle bize uzatılan her dostluk elini 
aıkacağımızı ilave ediyor. 

Bulgar gazetelerinde bizim aleyhi
mize bir çok yazılar yazılmakta ve Bul
garistanda çeteciler ırktaşlanmıza ı ek 
çok facialar yapmaktadır. Şüphesiz 
bunları telmih için, Mehmet Asım Ecy, 
cevabi makalesini §Öyle bitiriyor: 

" ... Bulgaristanla Türkiye arann
daki dostluğun samimiyetine şüphe ge
tiren bazı noktalar varsa, bunu, bi
zim tarafımı.edan değil, Bulgaristan ta
rafından aramak en basit bir mantık 
icabı değil midir? Eğer Türkler ha
kikaten Bulgarların bazr hareketlerin
den ~üphelcniyortarsa.. ~eden dolayı 
b • . bt takını gızlı ve meçhul ~ onun ıçın r •· 
miller aramalıdır?, 

Dört amele toprak 
altında kaldı 

(Ba~ tarafı 1 nci sayıfada) 

le ki bunlardan ikisinin yalnız baş
ları, ötekilerin de yarı bellerinden 
yukarısı dışarda kalmıttır. Arka· 
datlarınm seslerine kotan biraz Ö· 

tedeki amelelerle beraber yol ça· 
vuılarından biri gelmi§, hemen 
kazma küreğe yapı§ıp uğrata uğra 
şa bu biçareleri güç halle enkazın 
altından çıkarabilmi9ler, ıonra da 
kendilerini oradaki amele çadırla
rından birine götürüp yatırmışlar· 
dır. 

Ezilen ve yaralanan yerlerinin 
acııı ile çadırda saatlerce inliyen 
bu dört amelenin derhal hastaneye 
kaldırılması lazım iken yol müta· 
ahhidi ile yol çavu§ları böyle yap· 
mamıtlar, adamcağızları öğleye ka 
kadar o çadırın içinde yatırdıktan 
sonra aktam üıtü iıtıraplarının art 
tığı görülünce hemen o civardan 
bir doktor getir ilmi!, bu sefer de 
yaralarına tentürdiyot sürülerek 
tedavilerine kalkıtılmış ise de bi
raz sonra itin öyle tentürdiyot ile 
fili.n önüne geçilemiyeceği anlatı· 
hnca it polise haber verilmiı, en ni· 
hayet ak,am geç vakit sıhhiye o· 
tomobili gelerek zavallılar Cerrah
P•ta hastanesine nakledilmiş ... Ka· 
za sabahleyin erken olı!uğu halde 
ne için mes"le mıntaka jandarma 
ve polisine bildiri!meaı1i1, ne için 
kazaya uğrayanlar hemen haıtane· 
ye 'kaldırılmamış da mesele aktam 
geç vakitlere kadar gizli tutulmuı? 
Sonra bu yolda çalıtan amelenin ü
zerinde bir mühendis yok mudur 
ki kazılan yerlerin çökmek ihtima 
lini görüp te vaktile kazanın önü
ne geçilmemit? 

Ayni gün, yani kaza olduju gün 
orada çahıan btr çokıımelc ile mit
taahhit arasında bir ihtilaf çıkmıt, 
amele kendilerine pazarlrk ve elle· 
rindeki kağıt mucibince yetmit ku 
ruf gündelik verilmek lazımken 

haftalardan beri hep kırk, kırk 

beş, elliter kurut yevmiye ile u.vul 
duklarını iddia ederek mütaahhidi 
polise §İkayet etmişlerdir. Ekserisi 
Kars köylerinden olan hu amele o· 
kuyup yazma bilmedikleri ıçın 
kendilerine kırkar, elliıer kurut 
yevmiye verildiği halde ellerindeki 
hesap defterlerine yetmit kuruş ya· 
zılmı§ olduğunu iddia etmektedir · 
ler. 

Ayni zamanda, bu amele polise 
ettikleri ıiki.yette mütaahhitlerin 
dün sabah kendilerine: 

- Defolun oradan Boltevikler ! 
Diye bağrıldığını, ve bundan do

layı da ayrıca davacı olduklarını 
ıöylemitlerdir. 

Haber aldığımıza göre vak' ayı 
geç vakit hastaneden haber alan 
sıhhiye müdüriyei işe müdahale et 
miş, ve hutaları derhal hastaneye 
göndermiyenler hakkında takibata 
başlamıtbr. 

•11111nıı1111"1""utıııuıımuıııau11nllMIMl•d• .... "'''°''''"'''taııı.,..ıııqııınmııı••H• 

Ceneral Kondilis 
-Bat tarafı l inci '-liada

fir edileceklerdir. Saat lOAS te ce· 
neral Kondiliı yanında Yunanis • 
tanın Ankara sefiri M. Sakelaro • 
pulos olduğu halde hariciye, milli 
müdafaa vekillerini, büyük erki • 
mharbiye reisi miilir Fevzi paıayı 
ziyaret edecektir. Öğleye kadar 
ziyaretler bitirilecektir. Milli mü· 
dafaa vekili Zekai bey 13,30 da 
Anadolu klübünde öğle yemeği ve 
rKektir. Öğleden sonra. Millet 
Meclisi Reisi Kaznn paıa ile bat· 
vekil lamel pa,ayı ziyaret edecek· 
tir. 

Ceneral Kondilis Ankarada Re .. 

4 Mayıs 1924 ~ 

Boğaziçi halkı 
ne diyor 
(Baş tarafı ı nci sayıfada) 

Kandilliden köprüye gidip gelr1ie 
35 kuru§tur. Beykozdan keza .. 

Kandillinin karşısında. bulun•0 

Bebekten köprüye gidip gelıne i•: 
15 kuruştur. Bu ne haldir. RuJ!'le 

1 

cihetinde tramvay var rekabd ede 
cek diye ücretler indiriliyor, A11~· 
dolu yakasında ise fiyatlar indirİl' 
miyor. Rumeli yakası sakinleri~ 
den bizim ne farkımız var? Ayrıı 
mesafeye ayni vapurla gidip faıl• 
para verelim! Bu ~irkete nıerıı.tıl 

~ l<•' anlatacak makamın yüksek ala 
sını bekliyon•z.,, r 

Anadoluhisarmda lokantacı > 
Bey diyor ki: 

"Boğaz ölm~ğe mahkuınd\lr: 
Her sene gelip giden daha az olıı 
yor. Ve bütün bu güzel yerler bot.'' 
lıyor. Kıaa hesap bir evden üç )cif 

lstanbula inerse günde 105 ktırııf 
vermeleri lazım gelir ki bu pllr' 
ayda 31,5 lira demektir. Üıtelik e' 
kirası vermek ve yolda gidip gel~ 
ken üç dört ~aat vakit kaybetıl' 
te var. Bu kadar fedakarlığı gö-' 
aldıktan ıonra insan Taksimde' 
partman tutar. Hem paradan, he~ 
vakitten, hem eğlenceden k•" 
nır.,, ~ 

Beykozlu bakkal Şükrü Eftl' 
diyor ki: 1' 

"Ben ayda bir kere lstanb\I 
inebiliyorum. Ailem ve çocukt•r~ 
ıene de bir bile inmezler. v-~: 
d ~ . l k bl ogrusu ınemez er. Bey oza t 
gidip gelme parasile bir iki ,eıı. 
evvel vapurlar lstanbuldan rr-~. 
zona yolcu ta§ıdılar. Bizim tar'ı. 
larda oturanlar ya ora f abril<' ' 
rında memur, müstahdem, ya P"

9
; 

lu veya benim gibi cetbecet, Y,er ~ 
dir. Bununla. hor bcr hv o ( 

kısım ahbabı kaybediyoruz. G•~ 
tenizi takip ediyorum ve bu 1 
hattı hareketten çok memnunıııı'~ 

Kanlıcada mütekait Hayd•' 

diyor ki: . / 
"Size tuhaf bir §ey ıöyliyt ~· 

Hani bugünlerde gazetenizdi ~ 
zı havadisler görünüyor. An•t!Of 
nun bilmem neresinde kötl 1, 
vergi vermemek için koyun aiit"' 
rini başıbot bırakıyorlar ve b~~' 
değil diyorlarmış, ayni ~ey b• b' 
civarda da var. Tepeye doğrıJ ı,ı' 
zı evler ve bahçeler var, Dort,-1 
senedir kimse yanına uğraı1S• 
lıte bu vaziyet size Boğazın "'

1 

yetini en beliğ bir surette ani•~~ 
Çubukluda Hatice Hanını dı 

ki: . 1 c 
"Oğul öyle §ey olur mu hıC /. 

hür yana vapur daha ucuz b 1, 
daha pahalı. Eski muhtar ~ı 
idi. Şirket öbür yakadaki zi /, 
rını buraya biletlere zamıned ~ 
muı. Hani doğrusunu ister•'" i~ ,,. 
de pek buralarda oturmıY" t 

ama ne yaparsın? Hastanı ";., 
Üniversite talebesinden 

Bey "Hisar,,: il, 
·· e f ı "Benim anladığıma gor lı'j' 

az yolcu tatıyıp ayni par•Y' ~~J 
mak bu ıuretle vapurlarının ,.f . -.ıo 
eskimesine mini olmak ııtlı 
na fikir değil.,, ./ 
tnımmııınıtmıım11ıunımuınnımnmnınmırmnnmımt1 .. ftf ı 

M 1. . b" ııır• ·I a ıyenın ır e ~,.ıı 
Ankara, 4 (Hususi) - ıt~ 

vekaleti İstanbul Esnf a b•t ~ . ,. 'f 
tarafından verilecek tenııP I'' ~ 
tupbrının it'arı ahire kad•t '(f )J 

edilmemesini kararlaştırın•t ..,w· 
huıusu alakadar ın•l<~t 
gümrüklere tebliğ edilrnittl '. Jı ......... ___ ,,,. 
isicümhur Hazretleri tar' / 
kabul buyrulacaktır. 1 f 

Sah günü .abahı cener• 
bula dönecektir. 



•• 

ti 

f ı ,,. 
,c-

HABER Postası ~ Mayıs 1934 

:J3,,ı .. :ı~~ .. .. .. • 
-....~l+t'.n q.o.wşum. 

Din ti~;r~ti? -
d Hakimiyeti Milliyye refikimiz· .__...-·..,. --iMııııil 

~·:~;~k~:ı.::!·~7; ~:k:~.ı:~::ıEski İngiliz muharipleri şerefille d ·· n 
"B ld d u d·n tic:ıreti sözünü, eski· b• •• ~ ı • f t• • • 

ş~~d~eriatçiler için kullanırdı~. ır og e zıya e ı verı 1 
.. ı, bazı gündelik gazetelerı· 

llıızın hiç. yoktan din münakaşala
rı açmasında acaba d:ıha asil bir 
tnakıat .. b'l' . . ? I gore ı ır mıyız.,, 

h :tlzasını iki yıldız koyan mu· 
/rrir, Tiirkiyede vicdan hürriye· 
b olduğunu, bunu bozmıya lüzc.m 
h ulunmo.dığını, aksi t:ıkdirde, eski 
ttı afiye ve §eriat devi~· erindeki din 
I es leleri heyecanının uynndırı • 
l~Cağ;n1 ıöylüyor. V~ ŞU hükme ge
hYOr: "Türkiyede bugün hiçbir 
l'aktr.ıdal" din münakaıalarına ih· 
'Y'.ç yoktur. Unutmamalıdır ki, 
i'tiat ticareti yapan ıınıfm fes at· 
ar, .. ,. .h d. y. • d ..... nı ayet ver ·gamız zaman-
Q lnheri birkaç sene geçmiştir. 

l 1!nlar &utuyor '\'C kımıldamıyor .. 
't · ıa, knnun korkusundandır. Du· 
~p dururken, on'arı harekete ge· 
htecek veya harekete ııeçmekte 
da.kir gösterecek vesileleri biz ne· 
tn kendi elimizle hazırlıyalım?,, 

~t, ''Lı . .. k 1 Qavai dın muna a!a armm 
So-uklıı.rımıza torunlarımıza hı • tak , 

·•lmnsmı,, tavsiye ediyor. 
1\10.ka'enin meali bundan iha· 

tttf l . . dt ır. Fakat, yevmi gazete er ıçın· 
' Zannederim son zam:mlarda, ) l ı 

~ llız ''HABER Ömer Rıza Be· hn . ,, 
ki ~liseyin Cahit Bey hakkın~a: 
ıı dıni münakaşa makalelerını 
l)e§retti. Bu da, üç taneydi, bitti. 

emek ki, hedef biziz .. 
ty~er eün buram buram intiıar 
ti 

1Yen g zetelerimizde bir iki ıe· 
~~İnde dine müteallik üç yazı 
~ a11, evveıa, ucarı naııı bir 

~~trıet arzeder? Bir senede, ıine· 
t.': 1Por, m,,c!a nibi revactaki ba· 
Q~ o -
~ ere tahsis olunan nyıf alerı bir 
dil llf a bıro.foyoru.m; fakat ağaç 
bj~t'ıe~, aokak yapmak, tarihi a
\H elerı tamir etmek gibi maale· 
td·teıriyatımızda en fazla ihmal 
~.~~en ~evzuları:ı d:ıir bile vasati 
~h·ellı ıütun yer ayrılır .. Hüseyin 
)a.~ ıt bey kendi mecmuasında bir 
çt) 

1 Yazmış; ve bu, Kur'anı türk· 
l~~: tercüme eden ve dini bahiı· 
bt~ 6.1iın addolunan Ömer Rıza 
"4b 11 fikrine uygun gelmemi§. Ce· 
\~1tıı be ::!ltı sütunla Habere 
ı,\i lttuşuz ! Ticaret kastiyle dinin 
;~tı mıdır?. 

tt~ı:1§evj}·ler dinsizdir; ibadetha· 
~İl) ~den tiddetli vergi alırlar. La· 
l'ı \o tene de bircok münaka§a a• 
1. -~ , -
ıt't &.k ettikleri h;:ılde, din müno.· 
'°İt ' 1111 Umum muvaceheıinde ter . td 

l'·· erler. 
.ı "-tki . ı··k· f k d' . "ltQild· Ye ıse aı tır, a at, ınsız 

)~•tı~r. Zira, inkılaplarımız me· 
ıı Qibt° ~ürkçe ezan, türkçe kur· 

"'I'. () dınle alak:ıdar kısımlar da 
r,,ı. evı t bütçesinde, din i§leri 
'lıl'o lnevcut; din adamları maa§ 
11ldı./ Orduda da tabur imambrı 
e;: auııu .. h 
~ "'ll, ll aorüyoruz. Da a geçen 

lliil eyoğlundaki bir liıede tale-
1111\\a 'hıda birinin sade mutekit 
~lı... 'Yıp ib d b. . -· . z 

... ı, l et ı e ettıgını y:l • 
'(l•ttc delllo.ıta bulunduğum mües .. 
ltt r e d . 
., e~u 1 

2ne riayetkar amele ve 
.,~, r 'r y·· d 
~· ttat, h Uzde elJiden fazla ır. 
b1~er "il~' İstanbul şehridir. Ya 
)~'r ~lıc:Y~tler, ya köy!er? .. H:ı· 
~- h<i~le ~~ı, bir senede üç makale 

1 lir, ır nıemlekette ne~ret-
bc\ı L 

,,.,, ~~'-tu · 
~ l ~Ilı ' tehhke aörünce, ba-
~tı.:ı a •ok .... ın c·· -d . ~ 1o1 ol .... t§. og eıı mey-

b;111" ı k,~~ına. rağmen, saklan• 
~· o)lll ulunurmu§. Onun gi· 
ı~tl ıyatını G . . 

en b h · azetelerı.mızde 
o. scd'l 1 m ezse, başka yer· 

efradına karşı "Bu adamlar kahraman bir milletin 
kahramanca dövüştüler. Fakat bundan sonra 

şecek değiliz daima dost kalacağız,, 
dövü-

Çanakkale harbine ittirak etmi§ 
olan eski muhariplerden yedi yüz 
kırk lngiliz seyyahı aileleriyle bir· 
likte Çanakkaledeki eıki harp ıi· 
perlerini gezdikten ıonra dün sa· 
hah tehrimize gelmi§lerdir. 

Eski muharipler İngiliz ıefareti 
ile 1ıtanbuldaki İngiliz konıoloı • 
haneıi ve lnıiliz kolonisi tarafın • 

Mühendis mekte
binden çıkanlar 

Mühendis mektebini bitiren 32 
gence dün eaat 15 te merasimle 
diplomaları verilmi§tir. Merasime 
istiklal marşı ile baılanmış, profe 
sör Salih Murat ve Cümhuriyet 
Halk fırk:sı vilayet idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim bey birer nu • 
tuk ıöylemi§lerdir. 

Selim Sırrı Bey 
Maarif vekaleti umumi müf etti§ 

ler;nden Selim Sırrı bey bugün iz· 
mire gidecektir. İı:mir ve havali· 
sinde on beş gün kadar tetkikat 
yap;caktır. 

Mecidiye köyünde 
Maliye vekaleti Mecidiye kö

yündeki bot anaları ıatmıya ka • 
rar vermi,tir. Buralarda münferit 
vaziyette ah~•p ev yapılmasına ka 
rar veriJm=ştir. 

Bir memur hakkında 

dan kar,ılanmıttır. Seyyahlar ge· 
miden çıktıktan sonra Taksime git
mi§ler ve Cümhuriyet abidesine 
bir çelenk koymutlardır. 

Bundan sonra Jstanbulun görül • 
meğe değer yerlerini gezmişlerdir. 
Bu muharipler içinde bir çok yük • 
sek rütbeli zabitler ve ceneral Da
vis te bulunmaktadır. 

İngiliz ıef arethanesi taraf mdan 
öğleyin Londra otelinde eski mu· 
hariplerin terefine bir ziyafet ve· 
rilmittir. 

Bu ziyafette sefaret erkanı ile 
seyyahlar ve Türk eıki muhariple
ri namına Pertev paşa ve eıki as· 
kerlerden Fehmi, Salim, Burhan 
Beyler hazır bulunmu§lardır. 

Ziyafet çok neı'e içinde geçmiş 
ve ziyafetin sonlarına. doğru lngi· 
liz aefiri bir nutuk söylemiştir. 

Sefir eski muharipleri ve Pertev 
Pata ile arkadaılarım ıeli.mladık· 
tan sonra demiştir ki: 

- Eıki muharipleri, Pertev Paıa ile 
arkadaılannı bir arada görmekle mem· 
nunum. 

Eski muharipler geldiler. Gelibo•uyu 
gezdiler. 

Bu adamlar kahraman bir milletin cf. 
radına kartı kahramanca döiüıtüler. nu
ıün onlardan birer hntira kaldı. 

Fakat bundan ıonra döğütecc.I· d~ğj. 
liz. Daima doıt olarak kalacağız.,. 

Sefir bundan sonra sözü Türk 
inkılabına intikal ettirmi§ ve genç 
Türkiyenin aon senelerdeki terak -
kisinden bahsetmiıtir. Sefirin bu 
sözlerine Pertev Paşa lngilizce o

Kadıköy zabıtai belediye me· )arak cevap vermif ve demiıtir ki: 
murlarından Muzaffer efendi hak - Eıki muharip arkadaılan aramız
kında bir irtikap meselesinden da görmekle çok memnunuz. Kendilerine 
dolayı takibata bltlanmıf, kendi· eıki muharipler namına hoı geldiniz~ de· 
şi Üsküdar müstantikliğine veril .. rim ve ıelimhırım. Esasen bu arkada§· 

· t• ları harp zamanında bir çok defalar ~or· 
mıs ır. .. F k- d'" 

~ muş ve tanımıttım. a at o zaman u§· 
emnnıaınnıuım'llltnmnnın11111tıtl8ltlVllltmn111a1111ınuı111ınaıumıııt11111nııu11ırnHi' 1 •d'I M f'h b l d b man arımız ı ı er. aama ı , una · 
c e c ahaolunmuyor sanmıyalım. men yaptıkları itlere karıı hayranlığım 
F ~kat hu ba§ka yerde din mevzu· vardır. 
unu konuşanlar, işte, H:ıkimiyeti Buııün iki millet araıında ıulh ve ıa
Mi!Hyye muharririnin korktuiu lah için çalıımağa, batka bir maksat yok
( Bi1im de korktuğumuz) 0 cahil tur. Bunun için çah§acağız.,, 
müleassır•, "Şeriat iıterükçü in: Pertev Patadan sonra eski mu
s~nlar:hr. Bunlar, cidden k~nu· hariplerden ceneral Davis söz al • 
nun pençesine yakalan~am:ık İ• mı§ ve Türk - İngiliz do&tlukla • 
çin kımıldamıyorlar. Ve cok !Ü• rından bahsederek bir çok harp 
kür, harekete geçecek hal'd; değil- hatıralarından_bahsetmi~ ve çok al 
)erdir. Eğer maazallah, bir gün, 
otuz bir martta, y~hut Menemen· 
de olduğu gibi, ortay:t çıkmaları 
mukadderse, dindar olanlar Ömer 
Rıza gibilerinin dini te!akkiıiyle 
meşbu olmalı, dünyayı öküzün 
boynuzunda ve öküzün yuhrını 
medrese kaçkınının elinde sanma· 
malıdır ki, kızılca kıyamet kop
masın; fesatçıların safları bot kal· 
sın .•. 

Hayır, yevmi g'lzetelerde ala
bildiğ:ne bir dini münakaşa açıl .. 
sın diye hu satırları yazmıyorum. 
Bunu biz de lüzumsuz sayarız. 
Zaten, Ömer Rızanın Hüseyin 
Cahit beye verdiği cevaphr da 
bitti. Yalnız, Hakimiyeti Milliyye 
ınuharriri, "Maksat din ticareti 
mi yoksa daha aıil bir !CY mi?,, 
di;e ıormuı da, emelimizin din ti· 
careti 0·m:ıyıp daha uiline oldu
ğunu anlatmak istedim. 

(Vl-rtO) 

Bir kat elbise 
Yeniz, yurtsuz takımından ıı .. 

ya, dün Yel değirmeninde Rafae • 
lin evine girerek bir kat elbise ça .. 
larken yakalanmıştır. 
Saksı dUştU 
Be,iktaşta, Şair Nedim cadde -

ıinde, ahçı Osman ağa evine gi .. 
derken bir evden düşen nksı ha· 
ıına isabet ederek yaralanmıştır. 
Haf lf yaralandı 
Bakırköyünde oturan yumurtacı 

Alinin oğlu Osman dün Taş iıke· 
lesind() oynarken ,oför Vartanın 
idaresindeki k:ımyonun çarpmasi
le hafifçe yaralanmıştır. 

Asri mezarlık 
Belediye Zincirlikuyuda dönü -

ntü 72 liradan 400 dönüm bir arsa 
ıatın almıştır. Buraya asri bir me· 
zarlık yapılacaktrr. 

kışlanmıştır. lstanbulda 
İngiliz ata a komerıiyali 
Vots ta gemide verilecek 
hazırunu çağırmıştır. 

bulunan 
kolonel 
ziyafete 

Ziyafettam bir neş'e i~inde de· 
vam etmi§tir. Seyyahla · bunda , 
sonra müzeleri ve diğer yerleri gez 
mişlerdir. Dün gece de gemide bir 
ziyafet verilmittir. 

Adalardan gelen 
Türkler hakkında 

Adalardaki Türklerin evlerini, 
tarla ve bahçelerini bırak:ırak 

memleketimize kaçtıkları görül • 
mektedir. Bu gibilerin kabul edil· 
miyerek geldik'eri yerlere iade e· 
dilmeleri hakkında bir karar ve• 
rilecektir. 

Bısıklet yarışı 

Yeni Şiıli spor klübü tanf ın· 
dan tertip edilen bisiklet yarı§ı 
11 mayıs cuma günü saat yedide • 
yapılacaktır. 

Bir ay yatacak 
Sarıyerde Gü.müşdere muhtarı 

Ömer ~ğayı çifte ile öldürmekten 
suçlu rençber Ramazanın dün ağır 
cezada muhakemesine bakılmı§, 

vak'a kazaen olduğu için Ram1• 
zan bir ay hapse mahkum edilmİ§· 
tir. 

Ağırceza taşınacak 
Divanyolundaki Muallimler bir· 

liği binasındJ. muvakkaten yerle • 
§en a7,rrceza ve diğer ceza mahke .. 
melerinin postahane binasına nak
li için bütün hazırlıklar hitmittir. 
Üç dört güne kad:ır nakil işine 
başlanacaktır. 

50 motör 
Deniz zabıtası memurları tara

f md:ın li.mandaki motörler ve mo· 
törlü vesait sıkı bir muayene ve 
kontroldan geçirilmiş, bunlardan 
ö]çü ve tescillerini yaptırmıyanlar 
dan ellisi itlemekten menedilmiş • 
tir. 

Kayseri fabrikası 
Kayseride kurulacak fabrika 

hakkında Sümer bankla müz:ı.kc .. 
reye girişmek üzere lstanbula ge· 
len Sovyet heyeti dün akşam An· 
karaya gitmi§lerdir. 

Kayıeride kurulacak p:ımuk 

fabrikasının makineleri Rusyada 
yapılmaktadır. Montaja sonbah:ır· 
da başlanacaktır. 

Hüsnü bey geldi 
Bir müddettenberi Ankrada bu· 

lunan inhinrlar umum müdürü 
Hüsnü Bey dün şehrimize gelmiş· 
tir. 

Hüsnü Bey Ankarada idarenin 
yeni sene bütçe ve kadrolar! hak· 
kında vekaletle temaslarda bulun· 
mu§ tur. 

Alman elçisi 
Alman elçisi doktor Rozenberg 

z~cesiyle birlilde mezunen Al -
manyaya gitmiştir. Sefire müste -
ıan Fabrikos vekalet edecelctir. 
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Çô!Liimle ------11!1-
"Şefçik,, ler 

Bir iki defa g:ızetelerde ıözü 

geçti. Babıali muhitinde birkaç 
sene evvel bir adet çıktı. Laaletta· 
yin kimselere "Üstat,, demek. Bu 
adet yavaş yavaı yayıldı. Artık 
"Üatad,, ın haddi henbı kalmadı. 
En tanınmış gazeteciden mürettip 
yamağın:ı. kadar "Üstat,, lar belir· 
di. 

"Üstat,, acemcedir. Türkçeye 
"öğretici,, fransızcaya "metr,, ile 
tercüme olunabilir. Raagele ada • 
ma değil pek az kimıelere verile· 
bilecek ob.n bu sıfatı böyle ayağa 
düşürünce hakiki "Üstat,, lara 
"Üstat,, demesi adeta tahkir m:ı· 
kamına kaim oluyor. "Üstatçık,, 
l:ır "Üstat., )arı yok etti. Piyasa· 
yı onlar tuttu. 

"' * • 
Deha, tabiatin nadir kimselere 

bahşettiği bir kudrettir. Bir cemi· 
yet, içinde bir dahi bulunurs;l o • 
nunb iftihar etmek hakkıdır. Bir 
millet dahilerine karşı en büyük 
hürmeti göıterir. Dahi siyasi, as
keri, ilmi, sınai sahalardan birin· 
de, hazan birkaçınd:ı zeka sahip
lerinin başaramıyacağı şeyler ya

ratan bir harikadır. Böyle olduğu 
h:ılde bu kelimenin de mükale:ne
lerimizde, yazılarımızda kıymet • 
ten düşürüldüğü görülüyor. "Da· 
hi,, ler sağdan soldan yükseliyor. 
"Filan dahi! !,, "Ne deha!!,, gibi 
tabirler yağdırılıyor. Sıfatın kıy· 

t. k l or "D.:ıhicik,, ler kar• me ı a mıy · k'" k.. .. 
d "Deha irkiliyor, us unu• 

şısrn a " 
yor. Bu sıfatı da tezlil için ne ka· 
b:lse yapılıyor. 

•* • 
Bu içtimai çirkinliklere, en yük· 

sek vasıfların zillete düşürülmesi• 
ne kartı omuz silkmi~, susmuştuk. 
Fakat ce.miyetin miynrsız hareket· 
leri, muvazenesiz düşünceleri 
"Sıfat kıymetinin düşürülmesi,, 
yolunda gittikçe şümullenir bir le· 
cavüzkô.rlık göstermeye devam et· 
ti. "Üstat,, lığı, "Dahi,, liği tamim· 
den sonra şimdi "Şef,, liği tamim 
mod:ı oldu. 

Devlet müesseselerinin henüz 
bu hareketten münezzeh olduğunu 
zannediyoruz. Fakat bankalarda, 
fabrikalarda, ticari müesseseler • 
de, belki de Avrup:ı usulü zanne
dilerek, "Şef,, modası aldı yürü· 
dü. lki memurun çalı§tığı her oda
da bir "şef,, üç hademenin bulun
duğu her müessesede bunlara bir 
"Şef,, tayin ediliyor. "Şef, şef, 
şef,, .. 

Biraz düşünelim, biraz muva • 
zeneli olalım, bir:ız kendimizi bi· 
lelim; "§ef,, nedir? Kime "şef,, 
denir? "Şef,, diye bir kütlenin ba· 
şma geçip ona direktif veren kim· 
seye denir. Fran&ızcadan alman 
bu kelimeyi biz türkçede yük&ek 
şahıiyetlerimizi tebcil için kull~n· 
mayı münasip gördük. G:ızıye 
"Büyük Şef,, derken onun Türk 
milletini selamet yolunda ıevket
tiğini temsil kaydında bulunduk. 
Diğer "Şef,, sıfatını verdiğimiz 
büyük §nhsiyetler de milleti "di· 
rije,, eden kıymettar kudretlerdir. 
"Şef,, ıfatını türkçe lugate ithal· 
de bundan başk3. bir maksat yok· 
tu. 

· Yüksek bir kudret ifadeıi için 
kullanılan bu kelimeyi müesseıe· 

lerin memurlara rasgele ve devri 
Hamidide rütbe dağıtır gibi dağıt
ması ne kadar çirkindir anlafılmı• 
yor mu?. 

M. Gayur 
-Devamı 8 nci sayfada-J 
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- Resmi sekizinci sayfadadır
fstanbulda bulunan mama dadı· 

lar, Türkçeyi çok fena konu§urlar. 
Fak at, Karanfil Hanım, onlardan 
değildi. Sizin benim gibi, her fik
rini mükemelen anlatabilirdi. Ken· 
aisi, saraylıydı. Fakat, halinde de
li halayıkların yılışıklığı yoktu. 
Kibar bir hanımdı. O içeri girince, 
herkes hürmet eder, ayağa kalkar
dı. Bilhassa sesi çok güzeldi, şar
kılar söyler, hatta hazan da, coş· 
tuğu zaman oyunlar oynardı. Fa
kat bütün bu hareketler itibarını 

dütürmezdi. 
Bu güzel Habet kadını, fayet 

lstanbulda değil de Pariste yetiş

miş olsaydı, şüphesiz ki, Jozefin 
Bakerden daha çok evvel meşhur 
olur, alkışlanır, servet kazanırdı. 

Maamafih, servetsiz değildi. 

Bulunduğu sarayda, efendileri, o
na bir çok mücevherler, kıymetli 

eşyalar vermişlerdi. Bunları muva· 
fık fiatlarla satabilmiş, bir ev, bir 
apartıman yaptırmıştı. lradile ya· 
fıyordu. 

Hayrete layıktır ki, asla evlen· 
memişti. Kendisine, hatta pa§alar· 
den, beylerden talipler zühur etti
ği halde, hepsini reddetmişti: 

- Teehhül etmiyeceğim ! .. de
mişti. 

Akrabamızdan bir genç, ona a
şık olmuş. Pek zorlamış, evlenme
meıinin sebebini anlamak istemiş. 
Karanfil Hanım da hikayesini şu 

suretle nakletmiş: 

Ben, Habeşistanda, sekiz yaşın

da iken kaçırıldığım zaman, on bir 
yaşında bir nipnlım vardı. işte, 
bu •heple kimseyle evlenmiyo
rum, . 

Kendi kendimize nişanlanmış
tık. İki köyün ortasındaki manda 
otlağı yüzünden babalarımız ara· 
sında kavga çıkmazdan evvel, ben, 
o köydeki Bilal isminde bir çocuk
la sevişmittim. ikimiz de, evlenme 
yaşına gelmiştik. O sene düğünü
müz olacaktı. 

Gülmeyin! Güneş nebatları na· 
sıl çabuk yetiştirirse, olgunlaştırır
sa, İnsanlara da ayni suretle tesir 
eder. Bu kaidenin istisnası olmı
yarak, ben de, sekiz yaşında mü
kemmelen gelinlik bir kız haline 
gelmiştim. Bilal ise, on bir yaşında 
bir güveydi ! 

Fakat, tam 0 sene, otlak yüzün
den, iki köy biribirile darılıştı. , . 

Bizde, darılıtmak, fena şeydir .. 
Hani, "Babası tutmuş Arap!,, der
ler ... Bu söz, beyaz yani hakiki A

raplara değil, bizlere, Habeşilere 
aittir. 

Babamız tutunca m'.ithit oluruz. 
Sözae intikam almak için, bizim 

koylülerden bir kaç avare, tutmuş
lar efendim, Bılalin köyünden üç 
bet çocuğu çalmıılar... Eaircilere 
satmı§lar .. Bunu haber alan kom
§U düşmanlar erkı_klerimi:z:in ça
lışmakW b;,ılunduğu bir s ·ıatte 
atlara binip sili.hlannı kuıanarak, 
kulübelerimizi kuşattılar. Hepimi
zi dışarı çıkardılar. ihtiyarları kı
lıçtan geç;tdikten sonra, bütün kız 

ve erkek çocukları tabur haline ge
tirdiler. Memedekitcri de anneleri
le beraber aldılar. Köye ates verdi-
ler.. • • 

lki "yanımız düşmanlarımızla ku
ıalı olank g.ınJerce yol aldık. 
Yürümek istemiyenler, yorulanlar, 
hastalananlar, insafsızcasına tepe
ı.niyor, öldürülüyordu. Bu meyan
da itd küçük erkek kardeşimin de 
kanına girildi. 

Nihayet Şap denizi kıyılarına 

bindirdiler. Karşı tarafa, Hicaz 
kıyılarına çıkardılar. Burada, oğ

lanları bir yana, kızları öbür cihete 
ayırdılar. 

Oğlanlar tarafından feryatlar 
yükseliyordu. Meğerse, bunları ha
dım edip yaraları üzerine tuz dö
küyorlarmış. 

Neyse, efendim, biz, oralarda 
fazla alıkonmadık. Bir vapura 
bindirildik. latanbula gönderildik. 

Çerkea Hasan Pata denilen bir 
zat, beni seçti. Evlenen Sultanlar
dan birine çeyiz halayığı verdi.. 

Tabii, sekiz yatındaki çocuklar, 
lstanbulda kadın addedilmiyordu. 
Onun için, senelerce, bana kız ni
yetine bakan olmadı. 

On altıyaşıma geldiğim zaman 
beni oğluna almak istiyen saray 
mensubini kadınlar zühur etti. Fa
kat, sultan efendiye yalvardım. 

Ona sadakatimden bahsettim. Çi
rağ edilmemek istediğimi söyle
dim. 

"- Ölünciye kadar sizin yanı
nızda kalmsık istiyorum!,, dedim. 

Hakikatte iıe, sadakatten ziyade 
aık hissediyordum: Niıanlım Bi
lali unutamıyordum. Onu, dima
ğımda, gaye haline getirmiştim. 

İçimden bir ses: 
"- Sabret ... Hayatta karşıla~a

caksınız !,, diyordu. Filhakika, bu 
ses, beni yanıltmadı, karşılaştık! 
Amma, nasıl? .. 

lstanbula, Mısır prenseslerinden 
Hudadat Hanımefendi gelmişti. 

İşte, o sarayı ziyaret ettiği sırada, 
yanında Bilali gördüm! Evet. ni
şanlımı ... 

Nerede bulunduğumu unutmuş· 
tum. Derhal, boynuna sarıldım .. i
ki yanağından öpm~ğe, sevinç yaş· 
farı dökmeğe başladım. 

- Bilal... Nasıl oldu da Allah 
bizi kavuşturdu, Bilal •. Artık, bi
ribirimizden ayrılmıyacağız, değil 
mi? 

Bu coşkun tezahi.iı-lerde bulun
duğum sırada, bereket yenin ki, 
efendilerimiz yanımızda yoktu. 
Biz, koridorda idik. Yanımızda ka
pı yoldaşlarım vardı. Hepııi d e, 
acıklı maceramı biliyorlardı. 

Bir an bile, Bili.lin ne vaziyette 
burada bulunabileceğini aklımdan 
geçirmemi,tim. Tekrarladım: 

- Bilal. .. Artık biz biribirimiz
den ayrılmıyacağız, değil mi? Ev
leneceğiz, değil mi? 

Nişanlım, hazin hazin boynunu 
büktü .. İncelmiş sesile şunları an
lattı: 

- Bizim köydekilerin sizi ka
çırdığı gün, sizin erkekler, hadise
yi haber almış .. Onlar da sıcağı sı
cağına intikam almak için, bizi 
gafil avladılar .. Dört nala kalkmış 
atlarile kulübelerimizin önüne gel
diler. Annelerimiz, bizi sakladı. 
fakat sizink1ler, ekserimizi bulmak 
ta güçlük çekmedi.. Mesela, beni, 
evdeki kadınlarbir zembile
Kayarak iple tavana çekmişlerdi. 1 
çinde, sessiz sadasız, titriye titriye 
oturuyordum. Evimizi basan adam 
sordu: 

mamaaı, seçme olmaaı ve okunaklı 
yazılması lwmdır. 

258 - Sağırın ziyareti 
Sağırın biri hasta olan bir dos· 

tunu ziy:ırete gitmiş. Yalnız karşı
sındakine sağır olduğunu bildir .. 
mek istemiyormuş. Bunun için 
yolda ,öyle düşünür: 
"- Karşılaşınca ilkönce nasılsı

nız? dündenberi kendinizi daha 
iyi hissediyorsunuz ya? Zaten bu· 
nu renginiz de gösteriyor, der=m. 
Bana her halde evet, d:ıha iyiyim .. 
cevabını verir. Memnun olduğumu 
söyledikten sonra doktorunu sora
rım. Elbet bir isim söyliyecek. Ben 
de onun hazakatini, iyiliğini met
iıe-derim. En nihayet doktorun 
kendisine hangi yemekleri yeme -
sini tavsiye ettiğini sorarım. Tabi
atiy!e çorba, yoğurt gibi bir iki i
sim söyliyecek. Bunun üzerine ben 
de afiyet olsun der, çıkarım. Böy• 
lelikle hem ziyaret etmiş olurum. 
Hem de karşımdakine sağır oldu· 
ğumu bildirmem.,, 

O esnada dostunun evine gelir, 
kapıyı çalar. Kendisini 'içeriye a • 
lırlar. Hashnın yanına çıkarırlar: 

- Nasılsınız? Dündenberi ken· 
dinizi daha iyi hissediyorsunuz 
ya? Zaten bunu renginiz de göste
rıyor. 

- Yanılıyorsunuz. Bilakis çok 
hastayım. Günden güne fena olu
yorum. Artık öleceğimi kat'i su -
rette anlıyorum. 

- Oh, oh. V :ıllahi memnun ol
dum. 

Peki, doktorunuz kim?. 
Hasta bu söze fena halde kızar 

fakat ses çıkarmaz. Etrafta bulu
nanlar da çok hayret ederler. Has 
ta cevap verir: 

- Bu gidişle Azrail .. 
- A .. Bak ona sözüm yok .. Çok 

hazik, çok iyi bir doktordur. Tam 
size layık.. 

Peki, ne yemenizi tavsiye e· 

diyor? 
Hasta sabredemez: 
- Ziftin pekini .. 
- Afiyet olsun k:ırdeş'm .. Ba· 

ri bol bol · " de çabuk iyi olasın. 
Bunun i • .e.-ine etraf tak il er sağı· 

n kaldırıp sokağa atarlar. .·················-········ .. -····-·-... ····· ..... ················································ .... 
il Gidilebilecek i 
·ı .., ı ı . fi ı eg ence yer erı * 
" i if SİNEMALAR : :: l! iPEK: Vals muharebesi f. 
İ MELEK: Lüi sinemacı f: 

İı ELHAMRA: Yavrum ve deli gt'nülii 
·ı •• 
!r SARAY: insan avcısı !! 
.ı u 
" -İİ SUMER: Usan Şeytanlar ~ 
!I TURK: Ankara Türkiyenin kal·!: 
İ· bidir.

1

1: 

H ASRI: Altın arayan kızlar • 
İl ŞIK: Kız mısın, erkek mi? 
ı· il ŞARK: Hayat budur. 
ı: ALKAZAR: Vahşi orman esrarı H 
i! HiLAL: Cin geceleri :i 
~ - H E ALEMDAR: Karım beni aldatırsa 

iİ YILD!Z: Sarışın rüya 
Ü MiLLi: Tarzan 
ff HALE: (Uüsküdar) Boğaziçi şarkıs; 

- Bunun içinde ne var? •• :! KEMAL BEY: Insan avcıları. 

.Annem: ~ FERAH: Ankara postası 
- Ekmek var .. diye kekeledi. H TAN: (Şişlide) Saygon isyanı 
Adam, mızrağını yavaş yava' •.• --··--·-----·········--· ...... ~ 

saplad1: 'iŞt;:·~1Ş;~j;~··~·;k;kİi°i°f~T00k;~ 
- Acaba' taze mi? betmiş. Fakat ben, onu hala deli 
Kaba etlerimde duyduğum acı gibi seviyorum.. Batka erkeği ne 

üzerine haykırdım. Bittabi, yaka- yapayım? Ne yapayım? •• 
landım .. Adam, kılıcını çekerek, . . . . . . . · • . 
beni hemen orada hadım etti. Son- Karanfil Hanıın, çok vakur 
ra, kanlarım aka aka, atının terki- çok ağır başlı bir kadın olduğ~ 
sine aldı. NaSII ölmedim, hayrettir. halde hikayesinin bu noktaıında 
Ba,ımdan ne maceralar geçti. An- ı1 ağlamağa başlaınıf"' 

• e SUre~a) 

N•kd •• terctlme hakin maJafaadal' 
Yazan: M. Gayur 
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Cuma, Pazar ve Salı günleri çıkar 
Azot 

Azot veya Nitrojen havanın beıte 
dördünü te!kil eden basit bir cisimdir. 
Bu cisim havadan başka uzvi ve gayri 
uzvi bir çok cisimlerin terkibinde bulu-
nur. 

istihsali: içinde au olan bir kabın ü
zerine bir fenus örter ve fenusun altr'1dft 
biraz fosfor yakarsak fosfor yanarak ha
vanın oksijt-nini alır. Fosfor sönünce 
hava da oksijen kalmamı! demektir. 
F oaforun yanmasından husule gelen l:>e
yaz dumanlar suda erir ve fenuaun .ll· 
tında yalnız azot kalır. 

Azot kızıl derecede ıaıtdmıt bakır 
rendesi üzerinden hava geçirilerek de 
istihsal olunur. Azotu muhtevi ciaim;eı-· 
den ve en basit olarak azotiyeti amon
yaktan ela istihsal edilir. Bir balonda bu 
madde mahlulü ıaıtılıraa azot !Öylece 
çıkar: 

NH' N02 = 2 tt=o + N2 

Amonyak k\:.\ vetli bir madde olarak 
kimyahanelerde kullanılır. Kumatlar 
üzerindeki yağ lekelerini yok eder. Ya· 
pağın yıkanmasında kullanılır. Bir k&· 
deh ıekerli iuya bet alb damla amon· 
yak damlatılıp bir aarhoıa içiriline a• 
yılır. Ancak kesif mahlulü tiddetli bir 
zehirdir. 

KLORU AMONYAK - "Nıpd·r,, 

•anayiinde amonyak asid kloridrik üze
rine sevkederek mahlulü tebhir ebnf'k• 
le elde edilir. Nipdır sulptur. Teaa•ut 
eden yam aulpten ıaz olan bir cisial
dir. Buci'lim leklante pillerinde ve le
himlenec~k demir ve sair madenlerİll 

pasının alınmasına kullanılır. 

CUERCI LE - "Na NOJ,, vey• 
"KN03,,: A•otİyeti potasyom ve uo
tiyeti aodyom beyaz mütebellir ciıim • 
lerdir. Birincisi Mmr Hindistan sibi 
sıcak memleketlerde, ikincisi Amerİ• 
kada Şili ve Peru de kenetle bulunur. 

Evsafı: Azot renksiz, kokusuz, lezzet- Azotiyeti potasyom siyah barut ima• 
siz bir sazdır. Havadan hafiftir. Bir lit· linde odun ve kükürtle mahlut hald• 
re azot 1,25 gram gelir. Suda pek az kullanılır. Siyah barut ıule tema• 
münhaldir. Buhran noktası - 146 dır. unda yanar ve ıilüılan kirlete• 
Yakıcı değildir. Teneffüse de aalih de- Sülfür dô potaayom huri eder. JOO 
ğildir. gram siyah barutta 750 gram azotiyetİ 

Doğrud.ın doğruya pek az cisimler- potaayom, 10 gram kükürt 150 gradl 
le güçlükle İmtizaç eder. Elektrik söğüt kömürü vardır. iyi bir barut as• 
kıvılcımlnı tesiri altında oksijenle bir- fır derecede ve adi tazyık altında haC" 
leıir. Ve NO humzu ahiri azot ha- minin bet yüz misli hacimde saz ha• 
sd olur. aıl eder. Gazların yanmasından dere• 

Azotun mürekkepleri azotiyet = nİi· cei hararet 1000 ni aıtıimdan bu hac:İI' 
rür İsmini alır. Nitrürlere su ilave olu- 1500 zü bulur. 
nursa amonyak elde edilir. Azotiyeti ıodyomdan harut yapıl• 

Faydaları: Azot hava d .. hilinde ok- maz, Fakat azotiyeti potaayoma tahvil 
aijen'in şiddetini azaltır. Hayvan ve oıe- edilebilir. Düsturu: 
bat uzviyetlerinin teşekkülü için lizım Na N03 + KCl = KN03 +Na CL 
bir cisimdir. Son zamanlarda havanm Tabiatte serbest bulunan ıühercilr 
azotundan istifade ederek amonyak, a- ler azotlu uzvi maddelerin mikropları" 
zotlu gübı eler, ve hamızı azot yapıl- tesirinden uotiyete tahavvüllerindel' 
mağa baılandı. huıule ıelirler. Bu file phercileletro' 

:A.tn0npll• "HN' ı.-., ... ;ı~, W, wno- !!:' iıiltftfikuyon elenir. 
feVül vezni,, yaftnlırlu e fırffnatı za-~"~4HAMIZI AZOT: 11Fonnülü: H 
mantarda amonyak mürekkebatı haaıl 0 ',.; Molekül veznin:63 tabiatte ser.,..ı 
olur. Azotlu maddelerin tefeuühünden bulunmaz. Azotiyeti aodyomdan iıtih• 
de amonyRk haaıl olur. Mesela idrar sal edilir. Bunun için Azotiyeti aoel
cevherinin tefeuühünden de amonyak yom, hamızı kibrit ile muamele edilir: 
çıkar. 2Na N01 + H2 so• = 2 HNO' 

htihaali: Halk arasından "Nııadır + Na' SO\ 
ruhu,, derl~r. Ticarette su ile mahlul Sanayide bu muamele büyük kaza.j 
bulunur. Mahlulü renksiz, lezzeti ya· dahilinde yapılır ve hamızı azot buiıJ 
kıcı, kokusu keskin olur. Teneffüs e- Iarı gre taıından bonbonlar daV 
dilirse göz yeııları akıtır. Mahlulü ha· linde toplanır. Hamrzı azot aıid f'I 

"k '-fifçe 111tılırsa gaz tayaran eder, geride h ve diğer azot mürekkepleri aana'f' 
için Klorkalaiyom ve aaid sülfürik üze· kimyeviyede, kükürt hamızı mühil" 
için Klorkafüyom ve aıid aülferik üze- mat ve sun'i gübre İmalinde kullaıtl • 
rinden geçirilmez. Çünkü bu iki cisim lırlar. 
amonyağı mauederler. Evsafı: Hamızı azota halk arasstİ 

Halk arasında Kloru amonyak'a m- kezzap denir. Ticarette birisi adi, dil" 
şadır derler. Eğer hu madde aönmü, ri dumanlı olarak iki nevi vardır. ııs 
kireçle karıştırılıp ısıtdına amonyak ziyade adi hamızı azot kullanılır. Re~ 
elde edilir. siz yahut hafif aarımhrak renkteclİ'' 

2 NH, •cı + Ca (OH)2 = 2 NH3 + Sanayide satılan mahlutlarda yüzde 6' 
Ca Cl2 + 2 H 2 O. HNOS ve yüzde 32 ıu vardır. 9' 

Amonyak 5anayide idrar ve gazhane 120,5 derecede ıaleyan eder, Teneffi' 
sularından elde ediliyor. idrarın terki· aü tehlikeli !'azlar neıreder. Ke~ 
binde "idrar cevheri,, denilen CON.i' 1,42 dir. Dumanlı bamızı azot ko1" 
NH: vardır. idrar cevheri au ile te- san renkte ve hava temasında du ....... 
fessüh eder atideki rnuadeleler hasıl o- lar neıreden bir ciıirndir. Patlayıcı; 
lur: aimJer imalinde kullanılır. 

CONH= NHZ + 2HO = coı NH Hasaalan: Teshin edilmit calll""' 
4 NH'. rudan idrojen ıazı ve hamızı azot .... 

Karboniyeti amonyak kireçle karşı- han geçiriline azot ve su husule ı~ 
laşınca Karboniyeti kalsiyom, aud ve 8 • 2 HNO' + 5H2 = N2 + 6H10· 
monyak husule gelir: Eğer burada katalizör vazifeainİ.~ 

C03 NH' NH' + Ca (OH) 2 = Ca ren menmatlı bir cisim meseli pJi 
C03 + 2H20 + 2NH=. süngeri olursa amonyak ıazı ve •" b' 

Evsafı: Amonyak renksiz, lezzeti ya. aıl olur: 
kıcı, kokusu keskin bir gazdır. Hava- HN03 + 4 H' = NH1 + H' O· 
ya nazaran kesafeti 0,6 dır. Suda ziya- Kükürt hamızı azotla ıııblırta ~ 
desiyle münhaldir. mızı ahiri azot ve hamızı kibrit h•,..-

Sair gazlardan fazla nisbette inhilal ıelir. 
eder. Sıfır derecede bir litre suda Fosfor, keıif hamızı azotla..,_,; 
1149 litre ve 15 derecei hararetteki su- fosfora inkılap eder. 
da 750 litre amonyak ıazı hallolur. o. Mamızı azot tibib maclenlerİll ~ 
dun kömürii hacminin 90 ıniali amon- riıini tahmiz eder. Ne kadar ketif oa;, 
yak gazı maueder. s~ .tesiri o kll~ ıedittir. Made~ _.;-

Klorür darjan ise hacminin 300 mis- aınnden azotıyeteairinden azotir-l~ 
li amonyak uıaueder. Amonyağın buh- lihleri ile azot bumuzları ve .,.,,..,_ 
ran noktası 131 dir. Kolayca mayi husule g~lir. ld':°jen intİf&I" ~~ 
olur. Mayi amonyak buz imalinde ve Hanuzı azot tıbih madenlef'IJI ~ 
soğuk hava mahzenJerini soğutmakta hallettiğinden dolayı madenleri 
kullanılır. için kullanılır. ,. 

Uzvi maddelerin tefeuühünden hu- Hamızı rı·,,ot sıcakta ve ıoj11kl'~ 
aule gelen amonyak mikroplar ve hava nide teait' etmez. Fakat h&JlllS' :IAI' 
tesiriyle azotiyete inkılap eder. la, aaid lcloridrikten mürekkep ~~ 

Amonyak hamızlarla birleterek a- albn var•lc hl'.tınlıraa albn v.,..Jı ~ 
nıonyak dedikleri milihleri husule ıe- lal eder ve koyu san renkte altJll 
tirir 
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Dilenciler arasında ...................... ~ 

En Yeni Havadis 

Ayşe, mavi elbiseli 
adam hepsi hayaldi ... 

~~ri Astor'a açılan dava-Mey Vesti tehdit - milyonerler 
artist oluyor-iki figüran arasında-Geybl'in başına gelenler 

İskete ile beraber kahveye 
döndük. lıkete ıidip bir köteye o· 
turd\l ben reisin bulunduğu tarafa 
yaklattım. Garip değil mi? Reis 
ban,_ tuhaf tuhaf bakıyordu. Sor· 
du: 

- Ne oldu bakalım?. 
- lıkete ile konuıtum .. Yaptık· 

larına pifman olmuşlar. istediğin 
zaman gelip senden özür dileye • 
cekler. 

Reis hali dik dik yüzüme bakı· 
yordu. Bir müddet sustuktan son· 
ra: 

- Gel benimle yukarı .. 
Dedi. Hayret! .. Ac,.ba bu anda 

beni yukarı çağırmıya makıadı ne 
idi?. 

Bir iki defa çıktıiım merdiven· 
den çıktık. Reis beni odasına doğ· 
ru götürdü. Kapıyı açtı. Ve kııa· 

ca: 
- Buyurunuz! .. 
Dedi. içeri hayretle girdim. Ba· 

n:ı bir koltuk gösterdi. Şaşkın faş· 
kın cevap verdim: 

- Aman reis, ben senin buzu· 
runda oturamam. Sen emret, ne iı 
tenin?. 

Hafif hafif güldü ve: 

- Hele oturunuz da konuta• 
hm, dedi. 

içimi garip bir endi!e kaplamıt· 
tı. Acaba reisin ban1 böyle hare· 
ket etmesinden maksat neydi? Q. 
turdum. Reis de kartımdaki kollu· 

. ğa oturdu ve bana bir sigara uza· 
· tarak dedi ki: 

Metro Goldvin'in yeni Cjıkardı§ı ylldızlardan lzabel Cuvıl 

l-ı' 1 '·~ lvutta biı· sinema yıldızı ile ı Şimdi ailesini dl.va ediyor. milyoner kızları bu ite heves et· 
t,~ ~•ı" ha bası arasında açılmıf "Bir hayli zamandanberi kızı • mitlerdir. 

;: ltıer3klı bir dava var. 1 mız bize bakmıyor. Kanunun bu Milyoner olsun da, sinema artis· 
~l~ı~ deyip de, şöyle hoppa bir J hususta bize bahıettiği haktan is- ti de olamasın.. Buna imkan mı 
Si~ k olarak görüp geçmiyelim. tifade etmek istiyoruz.,, var. 
~ ı~:Yıldızı, bakın ki, ayda evi• Meri Astor, ıimdiye kadar aile
~i it· lira gibi bir para verme· sine verdiği paranın miktarı 550 
'd~t~'t edindiği halde gene - ne bin lira olarak hesap ediliyor. 

~>'o~ anlatılmaz - bir isnada uğ Tehdit 
~'İ~-\le istemediği bir dava i· 
~ dütüyor. Bu hikaye böylece bittikten son-
4 ra, diğer bir artistin uğradığı ye· 

'ilesinin ithamı ni bir tehdit vak'asın:ı gelelim. 
~dı, At ttiğimiz sinema yıldızının Bing Kroıbi bu ıene yaz tatilini 
~1~ ~ri Astor'dur. Sinemaya il· geçirmek üzere bir yat gezintisi 
'~,1\;ttiği 1920 tarihindenberi yapmıya karar vermişti. 9 yaımda 
ttt~ •iı parayı tamamen evine ki çocuğu da birlikte maa:ıile bir 
:ı~t t ~k ve ar.nesinin, babasının gezinti olacaktı. 
ı·'· ~l.l ~etmek gibi bir adeti var- Fakat yat gezintisi yerine, PO• 

t'lı.t "-d 1, bundan üç sene evve· lis nezareti altında gittiler. Çünkü 
~~il J)\ lr devam etti. Evden bü· 9 yaşındaki çocuğu "kapıp d:ığa 
~ t~ ~l'ra\ını alıyorlar, masraf, kaldırmak,, gibi, haydut'arın bir 
l~l\ıl\ d5•ktıktan sonra, kalan pa· tasavvurundan haberdar olmuşlar. 
~ C>I, 0 ttte birini kendisine harç• Ve şimdi, evlerinden bir yere çı· 

"'k . k d l / \rerıyorlardı. kam:ıma ta ır ar. 
V fle,. k .. t.. .d. "Ben bir melek değilim,, filmi-

~~l.ı~~ le" o U gı ıyor nin muhteşem artisit Mey Vest de 
ı. '41.lıt.,. 1 Meri Aıtor ı' •lerin bo· zamanl d h d ~•tı '"tıu , ,. son ar a ay utların bir 
I~ tötd·· \'e kazancının :ızaldı • tehdidine uğradığı için, kendi ar· 
~ hit hu. liolivutta oldukça da zusiyle polis nezareti altındadır. 
ııı~ ~l.llct~~at süren ebeveyni, da· M·ı 
•,~dl.lkt,r ıt olmayı ve hatta o· ı yoner hücumu 
~~ d,hı 225 bin lir~lık evi hı· Son zam:ınlarda, Holivudun bir 
~i \lc\l: b~Üteyazı bir yerde, çok sinema kumpanyalarına, dün• 
~ ır Yer tutmayı tavsiye ya kadar, her yerden kız geldiği 
'k..t halde neye, çoğunun geri çevrildi· 

\J) ttl d" ı k v llt..Qıa.d ;n etebilirsen dinlet.. ği dik ati celbediyordu. 
' ~ ~~l~ 1 ar.. Bunların araıınd:ı kabiliyetlileri 

,;ı, keııd~ ~ız, küçük bir apar· de vardı. 
t~tı;' 'il~· 1 atına tatındıktan Mesele !U: 

t"'ttte;,.~n~ de ayda 1250 lira Kendilerinden maddeten dahi 
arar verdi istifade mümkün olan bir takım 

lıte Vircinya Leman isminde, 
Şikagolu bir milyoner kızı, Holi• 
vuda gelir gelmez hemen kendisi· 
le bir konturat aktolunmut ve bir 
filmde kendisine rol seçilmittir. 

Meri Famey isminde diğer 
bir milyoner - ki serveti 100 mil· 
yon liradan fazla tahmin edili
yor - belki gelecek seneye göre
bileceğimiz "Kleop:ıtra,, filminde 
rol almıştır. 

Sprek!es isimli bir milyonerin 
üçüncü karısı da, - üçüncü defa 
olarak aldığı karısı - sinemaya 
merak salmıt ve bir kumpanya ile 
mukıvele yapması kat'i görünmek 
tedir. 

Hal bu merkezde .. 

Tabii, ayni kapıyı çalan diğer 
kızlara biraz beklemek, düşüyor. 

Yalancı ahbap 
Bir fıkra anlatayım: 
Sinema düny:ıaına mensup iki 

kız, bir kahvede oturuyorlardı. 
Bu yeni kız~ar - bilirsiniz -

böbürlenmesini de pek severler. 
Hatta böbürlenmek için sinema· 

ya giriyorlar denebilir. 
Bir tanesi, methur bir artist o· 

lan Lezli Hovard'm g:ıyet iyi ah
babı olduğunu ve ailece tanıttık· 
larınx söylüyor. 

Öteki safiyane dinliyor. Beriki 
kız, ayni yalanı biraz daha dal· 

(Devamı 8 inci sayıfada) 

- G :ızeteci bey, daha bizi ne 
kadar müddet aldatacağınızı zan· 
nettiniz? .. 
Kıpkırmızı kesilmittim. Demek 

foyam meydana çıkmıttı. Şimdi 

ne yapacaktım? .• 

Kekeledim: 

- Anlamadım reis .. Ben .• 
Gevrek gevrek bir kahkaha ko • 

pardı ve sonra devam etti: 
- Gazetecilikte meharetiniz 

çok .. Fakat bir feyi dütünemedi • 
niz ki, o d1. bizim mükemmel tef· 
kilatımızın sizin ne olduğunuzu 
her halde meydana koyacağı nok· 
tasıdır. Daha ilk günden sizin hak· 
kınızda !Üphelerimiz uyanmıf tı. 
Sizi bir zabıta memuru zannetmit 
tik. F ak~t tahkikatımızı derinle§· 
tirince hafiye değil, mesleğinde ye 
nilik göstermek istiyen bir gazete· 
d olduğunuzu anladık .. Maamafih 
ıneharetinizi çok takdir ettik. 

Bir fey ıöyliyemiyordum. Ağ .. 
zım kurumu,, damağıma yapıfmıt 
tı. Önüme bakıyordum. O vakit 
gayet tatlı bir sesle devam etti: 

- Şu birkaç gün zarfında lıtan 
bul dilencileri arasında geçirdiği· 
niz hayat hakkında g1zetenize 
taf ıilitlı bir yazı yazacağınız mu• 
hakkaktır. Kimbilir belki de habe
rimiz olmadan birçok resimler al· 
dırmıtsınızdır. Ve onl :ır gazeteniz 
de çıkacaktır. Biz, bundan dolayı 
size bir teY diyemeyiz. Büyük bir 
meharet gösterdiniz. O mehareti· 
nizin mükif atını elbet beklersiniz. 
Y alruz size arkadatlarım namına 
bir ricad:ı bulunacağım. Y azaca " 
ğınız yazılarda bizim sırrımızı, is 
mimizi aöylemiyecekıiniz. Bunu 
sizin gazetecilik terefinizden bek· 
liyoruz. <?~irdüğünüzü anlatınız. 
Sizin yazmanız bize ziyan vermez. 
lstanbul halkının o kadar gönlü 
ganidir ki, kendisinden P'-ra isti
yenlerin ihtiyacı olmadığı halde 
dilendiğini bilse dahi gene uzatı· 
lan bir eli bot çevirmez. Fakat 

tekrar ediyor ve büJün arkada 
namın:ı son derece rica ediyor 
Göstereceğiniz yerler ve yazac 
ğınız isimler hep UY.durma ol 
Bu kadarını bize vadeden 
doıtçaıma ayrılırız. 

Dedim ki: 
- Merak etmeyiniz efenClim 

vet, aranızda geçirdiğim bir~ 
gün zarfında ne gördümse eli~ 
den geldiği kadar yazacağım 

dilencilerin kendilerine bu iti 
lek edindiklerini anlatacağım. 
k:d hiçbirinizin is.mini ve oldu 
nuz yeri bildirmiyeceğim. Bun 
refim üzerine söz veririm. 
Ayağa kalktım, reisin elini 

tım. Samimane elimi tuttu ve 
diki: 

- Gazeteci bey, dost ayrılı 
ruz. Hayatta beJki bir daha 
tılatmsyız. Güzel bir intiba ile 
rılmamızı ve sizin de bizimle 
rüştüğümüzden bir hatıra kal 
sım isterim. Lutfen şu saati ka 
buyurunuz. Sizin mehareti 
takdir eden bir adMDın gönül 
kopma hediyesidir. 

Saat, güzel ve gümüş bir saa 
Reddetmek garip düşecekti. H 
de ne bileyim, birkaç günlük el 
mak bende verileni reddetme 
hissini uyandırmış mıydı ney 
Hediyeyi gülerek aldım. Ve dil 
ci tavrımı takınarak: 

_ Allah uzun ömürler veni 
Sevdiğinize kavuttursun .. 

Dedim. İkimiz de gülerek m 
divenden indik. 

Şimdi matbaada oturmu}i a 
me yığılan notları tetkik ederk 
dütünüyorum. Gözümün önünd 
bir sinema şeridi gibi ilk para a 
şım ... Gri elbiseli adam, İnek A 
te, gece hayatları, büyük konak 
ki balo, Samatyada şarkı söyle 
şim geçiyor .. Düşünüyoru~. Bu 
damlar eğer zekalarını hayra ı 
fetseler, halkın hüsnüniyetind41 
istifade ederek bir nevi dolandı 
cılığı meslek edinmeseler ne kad 
iyi olur .. Bunları doğru yola se 
ketmenin çaresi yok mu? .• Ve 
ne fU neticeye varıyorum: 

Boş yere kalp zaafı ne va 
terkolunur. Ne vakit dilencile 
para verileceğine hakiki muht 
lara yardım eden cemiyetlere o 
ra sunulur, ne vakit h'lyır cemi 
yeti eri hakiki fakirlere ya taca 
yiyecek temin eder ve yalancı d 
lenciler kimseden on para alama 
sa o vakit bu meslek de yok ola 
cak, İstanbul en büyük dertlerin 
den birinden kurtulacaktır. Bur 
da vazife üçe ayrılıyor: "l,, hal 

dilencilere kat'iyyen para verm 
meli; "2,, hayır cemiyetleri şehri 
her köşesinde hakiki muhtsçları 
imdadına yetitmeli; "3,, hükUme 
dilenenlere kartı amansız takiba 
ta bulunmalıdır. 

Bunun süratle tahakkuI<unu di 
leyerek sevgili okuyucularıma v 
da ediyorum. 

-BiTTi-

Sorayora 
HABER'in Haziran 

yapacağı tenezzühün: 

1 - Ne tarafa yapılmasını i 
tiyorsunuz? 

2 - Beraberinizde kaç ki!İ ge
tireceksiniz? 
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Hakiki vesikaları tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

Kadri CEMiL 
4.5.934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 51 f 

Ge~en kıaımların hulasası 
Mütarakcden sonra Istanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çah§anlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalr~anlardan bir grupun içlerine aldık· 
lan Ilhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerle§· 
mişti. Park eğlencesinde tesadüf et· 
tiği Fatma Nüshetle aralannda b1r ıe
vi§me uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanın kahvesine giderek onunla ve 
arkadaşlarile temasa geçmiye çalı§· 

mıştı. 

Bu adam uzun bir mUdavemetten 
sonra, Şahin ile anla§mıya çalı§tru}; 

fakat ,Kahyanın arkadaşları tarafın· 

dan yüz verdirilmemiıti. Kahya atlat· 
mıya salrııyordu. 

Bir taraftan çadır bezini maki· 
ne etrafına ııkı§trrırken bir taraf· 
tan da herkesi yardıma çağırıyor· 
41u. 

Büyük bir tesadüf eseri olarak 
alevin' önünü almak kabil oldu. Fa 
kat Şahin çavuı bu anın verdiği 
heyecandan bir müddet kendisini 
alama.dı ve boylu boyunca uzandı· 
ğı nıakine üzerinden çekilemedi. 
Neden ıonra alevin tamamile sön· 
düğüne kanaat getirerek çekildi; 
çadır bezini açtı. 

Kahya ve motörde bulunanlar 
cidden büyük bir tehlike atlatmı§ 
oluyorlardı. Fakat gene ne yazık 

ki makine arbk itlemiyor motörii, 
yavaı yavaı akıntı sürüklüyardu. 

Kahya, evvelce her ihtimale har· 
!I motöre aldıklaYı !küreklere bat 

vurarak tam yarım saatte Sedef a· 
daaına yanaımıya muvaffak olabil 
di. 
Şimdi yapılacak it, hiç vakit 

kaybetmeden makinenin t,\mİr e· 
dilebilmeıinde ve onu harekete 
geçirebilmekteydi. 

Makinist makineyi tamirle uğ· 
raııyor ve onu harekete getirmiye 
çahııyordu. 

Kahya, hatlarına böyle bir fela
ket gelmeıinden çok müteesıirdi. 
Şimdiye kadar epeyce bir yol ala
bileceklerini dü9ünüyordu. 
Şimdi en tehlikeli bir mıntakada 

bulunuyorlardı. Ne yapacaldardı. 
Ya motörü tamir etınek imkanını 
bulamazlaraa ne yaparlardı. 

Bütün motördekiler, Kahyaya, 
birer birer geçmit olsun diyorlar 
ve baılarma bundan daha büyük 
bir fclfiket gelemiyeceğini şöyle-

1 

mek ıuretile onun üzüntüsünü tes
kine çalı9ıyorlardı. 

Kahya, gittikçe asabile§İyor ve i· 
ki de bir makiniste: 

- Ulan daha olmadı mı? Elini 
çabuk tut.. Sabahı burada yapar· 
sak, f eli.kettir. 

Diye çıkıtıyordu. Nihayet motör 
tam yarım saati apn bir çalııma· 
dan sonra itliyebildi. Sakat sevinç· 
lerini uzaktan denizi yalayıp ken· 
dilerine doğru çevrilen bir projek· 
tör söndürdü. 

Kahya bunun, Yunan torpitosu 
olduğunu anlamakta güçlük çek· 
medi. Ve: 

- itte yakalandık, dedi. 
Filhakika bu gelen, projektörile 

denizi tarayan torpido Yunanlıla
rındı ve kaçakçılığa mini olmıya 

çahfıyordu. 
Acaba Kahyanın motörünü gör

müş müydü? 
Yol ahtı ve projektörünü uzun 

müddet ve ısrarla kendi bulunduk 
ları noktaya tevcih etmeyiti görme 
diğine bir delil sayılabilirdi. Fakat 
evveli. şarka, sonra aksi istikamete 
yol alışı bir §eyler aradığını da zan 
neltirebilirdi. Torpidonun bu ara· 
nııı uzun sürmedi. Nihayet on beş 
dakika içinde lzmit istikametini 
tuttu ve gene aranarak yoluna de· 
vam etti. 

Kahya: 

- Çocuklar, hemen hareket e
dip petini bırakmıyalrm. Kendi· 
mizi daha az tehlikeli bir muhite 
koymuş oluruz. 

Buna bir çokları cesaret ede· 
mediler ve Kahyaya itiraz ettiler. 
Kahya ısrar ediyordu: 

f 

- Onun pefini bırakmamak bi-
zim için daha tehlikesizdir. O ni· 
hayet önüyle metgul oluyor. Karan 
hk bizi ken~sine göstermeğe müm 
kün olduğu kadar mani olacaktır. 

Buna tam minasile kani olma· 
malarına rağmen: 

- Pek ala Kahya dediler .. Sen 
nasıl istersen öyle hareket ederiz. 

• • • • • • • • i • . . . . . . . . . . 
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Aradan iki gün geçti. Pantik· 
yan, yazıhanesinde yalnızdı. lki 
gündenberi o kadar çok iti toplan· 
mış ve o kadar çok baıka itlerle 
meşgul olmuıtu ki, yazıhaneye ge-

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUelllfl : < va • no ) 

c:;eçen kısımlarmn hulasası 
Balkan misakı için Türk sefaretinde 
bir balo veriliyor. Genç diplomatlardan 
Muhsin Raşidin Yunan diplomatların
dan ~rci Behzadise karır beslediği 
müthi 

4 
kini, silah fabrikaları mümes

ıili Ert of Sad körüklüyor... Fakat, 
Mu~sin, Erciyi öldürmeyince, Yunan 
diplomatı Atinaya otomobille gittiği 
ııırada, Bulgar çetecileri ona suikast 
yapacaklardır. 

Muhsin ile emirberi, bu pusunun ya
nına yaklaşıyor. 

Fakat Muhsin, suikasta mani olup 
puaunün üıstüne çıkıyor. Yunanlmm 
ctomobninl c!urduruyor. 
yukarıda da yıu:dıiımız gibi, o, senç 
Türkün ıunu demek istediğini anlamıı· 
b: 

t 

"- Dur! ... Seni pusuya düıürd\im. 
Iıte yanımda silahlı çeteciler ... Fal<at 
vurmadan yakalıyacağnn... Bir yere 
kapıyarak nice nice İ§kenceler ederek 
seni öldüreceğim ... ,, 

Ve, böyle zannettiği içindir ki, an
lattığımız üzere, tabancasını çekti .... 
Muhsin Ratidin üzerine ateı etti •.• 

Bir ... 
Bir daha ... 
Bir daha ... 

Uk kurıun, isabet etmedi ... 
ikincisi, omuzunu aıyrrdı, ıreçti ... 
Fakat, üçüncü kurıun, ııyınlan o· 

muzun bir yerine aaplandı. 
Muhsin Raıit, ıadmenin tesiriyle 

sendeledi. 
ihtiyar çeteci, Erci Behzadiıe bay. 

kırdı: 
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Tarihi Tefrika: 36 

4 Mayıs 1934 ~ 

4 Mayıs 1t134 

o Karadeniz Korsanları o 
Ge~en kısımların hulasası 

Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 
Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla me~guldu. Alibaba Ferhat is· 
minde birini küçükken hadım yapmış
tı. Büyüdüğü zaman Istanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Kai
kaayaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü kızı vardır. Ali baba bu km 
kaçırmıya uğraşırken, bir gün Rüstem 
isminde bir gençle çalrgıyor. Bu gen~. 
Ferhadın arkadaşıdır ve Ali babadan 
intikam almak üzere Istanbuldan Tif. 
lise gelmittir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter
tibat alıyor . 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
tersburga getirmişlerdir. Ali baba sa· 
rayın zindanlarında i§kence görüyor. 
Bu esnada Rüıtem Bey Tifliste Ça • 
rın gözdrılle beraber yaıamaktadır. 

ten batka bir kelime ile ifade edi· 
lebilir miydi? 

Fakat, zavalı Ştanka yalnız ar· 
kadatının sırmalı elbisesine ve nü· 
fuzuna güvenerek bu ite atılmıttı. 

O gece gümrük ve limandan iti· 
baren bütün Odesa polisinin ve si· 
vil memurlarının Ştankayı yakala· 
mak için pusuya yattığını nasıl ket 
f edecekti? · 

Tam valinin evine yakın bir ao· 
kakta birdenibre her taraftan çı· 

kan silahlı polis ve jandarma efra· 
dile karıılaımıılardı. 

Ştanka arkadaşının ihanetini 
anlayınca evveli. onun üzerine 
yürüdü .. 

len, gönderilen raporları ıözden 

geçirmeğe vakit bulamamıttı. Bil· 
hassa kendiıine Bulgariıtandan 

geldiği haber verilen raporların 

mühim olduğu söylenmiıti. Bun· 
lar hakkında tedbir alması bildi· 
rilmitti. Masası üzerinde duran bir 
yığın kağıdı karıttırarak kü!;ük bir 
kağıt üzerindeki bir kaç satıı yazı· 
ya göz gezdirdi. Bunlardan biri 
(Trakya meselesi) idi. Mecır Hey 
ye bir rapor yazacak ve bu iki gün· 
lük araıtırmaaı neticesini ona bil· 
direcekti, Kapısı vuruldu. içeriye 
Feridun Bey girdi. Pantikyan: 

- Sen misin, Feridun Bey?. Ri· 
ca ederim. Sizinle yanm saat ıon· 
ra görütelim. Yazılacak bir rapo· 
rum var, süratle bitirip bir rande· 
vuya gitmek mecburiyetindeyim. 
dedi. 

(Daha bitmedi) 

- Ne yapbn bekrzan?::-Ne ateı a· 
çıyoraun?. Bu adam seni bizim suiku· 
tımızdan kurtardı.. Sen onu vurdu,, .. 
Oldu mu bu iı be aganim ?! .. 

Maamafih, Muhıin, ayakta duru· 
yo~u. Devrilmemi,ti. Sai eliyle o· 
muz batını tutuyordu. Kan aızıyor, 

parmaklarının arasından akıyordu. 

- Kılıç kullanmakta · daha usta i
mitsiniz, Erci Behzadiıl .. diye alay et· 
ti. O zaman, bir darbede beni yere de· 
vinniıtiniz ... Fakat, üç kurıundan ::ı.n· 
cak birini vücüduma yerlettirdiniz .. o. 
nun da pek müeuir olduğunu :zannet
miyorum ... Bakın, devrilmedim! .. 

Çeteciler, cfeiikanlının etrafını al
mıılardı: 

- Çok kan akıyor ... Yara, o kad:ır 
da ehemmiyetsiz değil galiba ... 

- Zarar yok, zarar yok ... 
ihtiyar çeteci: 

- Burada, yakında, Akropoliı has
tanesi var ... Oraya cötüraeniz .. 

Muhıin: 
- Akropoliı hastaneıi! .. diye mı

nldandı. 
Sanki, bunun •"1 i sedasını iıitmek 

istiyormU§ cibi, Yunanlılrun Yüzüne 
baktı. 

·hak yere att w Erci, kurıunu ntl ıgının 

Müellifi: ishak FERDi 

\ 
- Çarın sırmalı kordo~larını ı bir fabrikada amele ve yahut ~i:. 

göğsüne takınca eski köpekliğini dükkan sahibi olıa, babaaının bO> 
çar çabuk hatırladın, değilmi.. le halk içinde ya,ıyan bir adanı ol· 
Alçak ? diye bağırdı. duğunu biraz kızarıp sıkıbnads~ 

Genç zabit derhal ortadan söyliyemiyecekti. Halk ta.bakaııtı• 
kaybolmuştu. Ştanka yı Rus me· çok yüksekten ve istihfafla bakal' 
murhn bu kadar kolaylıkla ele küçük Petroviç, saray terbiyeıi~e 
geçireceklerini ummuyorlardı. büyümüı tam manaaile müıtebıt 

Denizcilere gelince, bunların ve mağrur bir ıüvari zabitiydi. 
arasında otuzdan f azla11 Ştanka- • • ı • • 

nın adamlarıydı. Onları da birer • • • 11 
" ı • 

birer y~kahyarak kollarını bağla· - 31 - d' 
dılar .. Ve kamçı, dayak, tekmeler· Küçük Petroviç rıhtımda. ken ı• 

sini bekliyen memurlardan ayrıl•' 
le sürükliye sürükliye hapisaneye l 

rak bir kayığa bineceği sıra.da, ot' 
götürdüler. 

Ştanka nın, yakalanınca Sihir· 
y:ıya sürülmesi hükmü çoktan 
verilmiıti. 

Memurlardan bir kısmı liman .. 
daki gemilere gitmek ve diğer 

korsanları da kolayca yakalam8 k 
istemişlerdi. Petroviç memurlara: 

- Ben gemilere sizden evvel 
gideceğim. Oradaki haıeratı silah· 
la elde etmeğe kalkarsanız çok te• 
lef at verirsiniz! Bu iti bana hıra· 
kınız .. Zaten diğer gemiler benim 
idarem altındadır. 

Demitti. Genç zabit yolda gi· 
derken, kendi kendine: 

- Bu hizmetime mukabil her· 
halde Çar Hazretleri bana yüzba· 
§ılık rütbesini tavsiye edecektir. 

Diyerek sevinç ve nete içinde ko 
ıuyordu. 

Petroviç bu muvaff akıyetinden 
sonra, hiç tüphe yok ki, saraya al· 
dırılarak kendiıine asalet unvanı 
dahi verilecekti. Genç zahit asıl
zadeler arasına karıımak ve bir 
prensele evlenerek'. çarın hassa a· 
layında kalmak istiyordu. 

likanlının omzuna bir el uzandı: 
- Acele etme, Petroviç ! 
Genç zabit çekinerek birdenbir' 

ba§ıuı arkaya çevirdi. 
Bu el, çarın sarayında müıtsb' 

dem sivil memurlardan birinin eU 
idi. 

Petroviç gülerek: 
- Vay •• Sen miıin? iburada . ., 

tın ne ... 
Diye aordu: 
Sivil memur, ciddi bir tavırla: 
- Bir dakika yanıma geliniı•~ 

Sizinle görütmek istiyorum! 
Dedi ve Petroviçin kolundan r/ 

kerek ıümrük kapııının önüne f 
türdü. 

- Sen ne yaptm Petroviç? 
- Ne mi yaptım? 
Ve karanlıkta panldıyan göıl' 

rini açarak: . 
- Ne demek istiyorsun? ded

1 

Ben ne yaptığmu çok iyi biliyo~ 
Eğer ıen bilmiyorsan, bunun he•• 

·ı·~ hını ıana vermeğe mecbur de~1J.< 
Geriye çekilerek:'eski :rka ~,.. 

dan ayrılmak istedi: ·r 
- Ştankayı yakaladım... Getl 

Küçük Petroviç münevver bir dim .. Şimdi de öteki asileri y•J' 
gençti. Fakat sarayın göz kamaştı· lıyacağım .. işte o kadar.. I' 
rıcı hayatı, muhteşem salonları, Sivil memur çok ciddi ve to1' 
suvareleri onu mütemadiyen sara- lü bir adamdı: 1 

ya çekiyordu. Volgada gösterdiği - Dur, dedi, acele etme! I 
muvaffakiyetlerde bile bu cazibe çok seven bir dost aıfatile akf f 
amil olmuştu. Halk arasında kal· danberi burada bekliyordum· ..t 
mak istemiyordu. Halk kütlesi i· banın son nefesinde, sana aöyl~f 
çinde babasından batka sevdiği mi rica ettiği şeyleri anlatıf'' 
ve düşündüğü bir adam yoktu. O müsaade et! 
da Tifliıte prens Mihailoviçin sa· Petroviç birdenbire şaıaJa01' 
rayında yaşıyordu. - Ne diyorsun? dedi. Btlb 

Genç zabite: öldü mü? 

- Baban ne işle mefguldür? - Hayır ölmedi.. Fakat, 
Diye sorsalar, göğüs kabarta· öldürdüler .. 

rak: Petroviç duvara dayandı:. 
0 - Prens Mihailoviçin sarayında - Babamın Tifliste hiç bır 

müstahdemdir. manı yoktu. Onu kim öldürdü~ 
Diyebilirdi. Fakat, faraza babası (Dc\·anıı 

farkına varmı~()ilden inmıı; sa--· -li§, o~ları hülblitün ceaar~lencl~ 
bık dü~m~nının yanına sokulmuıtu. Ert of Sad, daha uzaktan bai1 fJ 

Muhsın: - Demedim mi ben?. Hakk~ ~ 
- Akropoliı hastane&i? diye m&ni- mu imi,? .. Vaziyet öyle vahirnd1

.' ~ 
dar manidar tekrarladı. Siz de oraya mı anlatmanıza imkan yoktur ... Bu it1~~ 
gidiyordunuz?... temizler ... Vaktile, ecdadınız dıt• }"• 

Erci Behzadis: için, çalıımıılardı ... Fakat, buou11 / 

- Nereden biliyordunuz?.. diye olmadığını &Ördüler ... I~te, gerıe j/,I 
ıaıtı. fikrini besliyenin aafiyetinden jşl 

- Ert of Sad söyledi. edildi... 1'l' 
- Demek her §eyi biliyorıunuz?.. Biçare, ne kadar da çoşkut1 ~I 
- Hayır, her §eyi değil. En rnühim !Uyordu ... Patlıyan kurşun, 011"'14' 

1 kt All h k d' . d' Y D" •" o an no ayı... a aş ına söyleyin... ıne getır ı.. aıa.. uımantl ı1l 

Doğru mu?.. Onu boğ... Kafa1tnı ez... Yııt4' 
- Doğru... Yaıaıın!. ,' 

M h ' Raşit d · k s·· 1 b w k .. d k,.(I ı u sın • emın endisine oy e agırara ve ıoz e '' 
kurşun atan adamın boynuna sarıldı.. denleri te§ci ettiğine kail olşralc •İf 

B .. 1 .. 1 d k 'k' d.. k trne) u soy enen soz er en ve memnu- en, ı ı U§manın avca e 
niyeti mucip olan "doğrul,, kelimesin· paıtüklerini gördü. ı;: 
den ıiz nasıl mana çıkaramadınızıa ce· - Gal... Meıele baıkayrıııt·;~ 
teciler ve Muammer de çıkaramadı. . başnnıza bela açmadan burad""cıe ~ 

Alaca karanlıkta, bu kucaklaıma lım! .• dedi. Iıte bak, çeteciler 
manzaraı, uzaktan, tamamiyle baıka rimize geliyor .. Bu sefer yakııY':ı,Jı 
türlü ıörünmüıtü. iki edamın kavıa verirsek vaziyet bl'rbattır! .. "{ıs ti' f 
için birbirlerine urtldıkları vehmini Hakikaten de, çeteciler, ıa?.0!~ 
hasıl etmitti. lenlerin Üzerlerine doğru yu~ıef 

L ~k· ·ı· .. rültı' Ert of Sad ile Gal, tabanca patla· a ın, 11 ah patlaması ve gu 1,, ' 
yrnca, ahvalin gene değiıtiğine zahip ması Üzerine, evlerden pencere. 
olmu,lar, gerisin ceri kürek çekmcğe dı, bir kaç kiti de sokağa çıktı:.,,· 
baılamışlardr. Bu kucak kucağa ge- cocvıın1' 
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Fındık,de~o,anbarF areleri ve büyük sıçanları FAR 
denız 

tar•avehe'rnev• HASAN fare zehirile öldürünüz. 
Sül~lcı.!ni iınha eder. Öldükten sonra katiyyen kokmaz. Dünyanın en kat'i, en müe11ir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe ıürülerek fareler tatlılıkla ve severek yerler. 25 kuruıtur. Fare zehirinin buğda1 
11

1.evaJerı de çıkmı•tır. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulunduldarı mahaJle aerpiline farelerin ve 11çanların bütün ana ve baba ve ecdadı ve silsilelerinden eser kalmaz. 25 kuruıtur. Tak· • 
ıtl • :ı 

enndcn sakınınız. Far Haaan rnarkımna dikkat. 
~ tıııamırnınıııı1111ııcnıımııınmnttmmmımmnmmımmmnıımunmnıııuıııın1111111111mıııın:ıuı11111etmnmu"'""""'"Qlllftltnmtttmtttttlll.'1mlltftllmHıımt~tmıu11•••taııawAMmtnumanmmımm1111n1t~mnıRllmluulıennımmnıttmlılUlWlnllmmn•mw1UBD11mmmmmmmııımm mmmnııımnnmmımnllflll 

lstanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden: 

Veaaiti nakliye için alınacak olan 6000 iti 8000 kilo benzin 
lll6nıkaa111 10/5/934 saat 14 de talik edilmiıtir. Talip olanların 
Yt•mi meı:kurda Baş Müdlriyette müteıekkil Komiıyona müra
taıt eylemeleri. (219H 

Mide, 
1 

Bağır-

sak 

Karaci -.. ger 

Bübrek 

1 

Kum, 
Mesane, 
Şeker 

hastalık. 
farına 

Vereme 
Romatiz 

maya 
Karıı faydlıı muhakkaktır. Yemeklerde ittibayı açar, hazmı 

kolayla~tmr. Sofralarınızda daima (ULUDAe MADEn SUYU) 
llu içiniz. 

Lokıatı, otel, ıaıino, eczahanelerdc bakkal düklclnlır nda 
ve umum ıucularda satılmıya baılamııtır. 

Şişesi iade edilme" ıartile büyükler 20, küçükler 10 kuru 
otur. Şişe için5 kuruı depozito ahr. 

Merkeıi Burıa it ban"aaı alhndı, ıubeii lıtanbul DemirKapı 
Nöbet hane caddesi 17· 19 numaradadır. 

ıatanbul Beledlyeal llAnları 

d Beykoz Belediy~ Şubesinden: Neft ıanayi tirketi istihlak resmin
k tn tahakkuk edr.n borcunu belediyeye ödem .. Jiğinden Bey· 

•0ı\JınuryerindeAy\·alık silebinde haciz altına alınan 131 Ton moto· r ~ 

ın S Mayır 934 tarihine müsadif Cumartesi günü ıaat 11 de mezkur 
l:l\ahe.Jde açık arttırma ile satılacağından talip olanların ma-

d haaır bulunacak ınemuruna müracaatları ilan olu· 
ltur. "'2188,, 
.....____--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Adalara göç etmekistiyenlere; 
Akay itletmesi mUdürlU~Unden: 

latabuldan Andaolu ve Adalara yaz münasebetile göç etmek iıti· 
~:nlerin Cf yaları için 3 Mayıs 934 Perşembe gününden bilitibar yeni 
~r ilana kadar haftanın Cumartesi Pazartesi ve Per§embe rünleri Köp 

den saat 11,30 da ayrı bir vapur kaldırılacaktır 
~· llu vapurla Anadolu ve Adalara nakledilecek göç eıyasmdan birin
tr1 Mıntaka yani (Köprüden • f-1. P8faya kadar olan ücret alınacak
r.) 

Vapurların Hareket Tarifesi 
Köprüden 11,30 
Kadıköy 11,50 
Kalamıı 12,15 
C. Boıtanı 12,40 
Bostancı 12,SO 
B. Ada 13,20 
Heybeli 13,40 
Bur gaz 14,00 
Kınalı 14,20 

Kadıköy 14,50 

~ 
Köprü ıs.ıs 

Doktor - Operatör 

Celilettin İsmail 
Adres: İzmit, Oemiryolu No. I 52 
Teçhizat : RONTKE(\', diathermie, 

Ultraviole, infrarul ~2719 
ZA YI - 931 senesinde latan· 

bul erkek liıeıinden aldığım tas
diknamemi zayi ettim. Y eniıini a .. 
lacağnndan eıkiıinin hülonü olma
dığını ilan ederim. 692 Sadi 2333 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

satılmasına karar verilen 186 No. 
lı makbuza yazılı beheri beter lira 
kıymetini haiz (200) adet nama 
muharrer Adapazarı Türk ticaret 
bankası hi11e senedi senetten dey
ne kafi miktarın 9 Mayıs 934 Çar· 
!amba günü saat 14 te lst.anbul 4 
üncü vakıf handa nukut ve tahvi· 
li.t ve esham bonasında satılaca
ğından talip olanların yevmi mez
kurda hazır bulunan memura mü· 
raca.at etmeleri ilan olunur. 2334 

=:::: _._...... • 1 ==-=·········· 1ıc .. a:: ........................... - ········:: 

fi Diş Tabibi ii 
1 Halit Galip i! 

· İ Münib ve lstanbul üniversite· ~~ 
1 terinden diplomalı ii 
·ıtTepebaşı: Necip ap 3 Birinci kat ~o 2n 
i lMa3·estik lokantası üstünde] !i . , 
llın~~.:.~.~:::!.~.~.~:: .. ~.~::~ı:~.~~::~ 

DOKTOR . 1 
Nışanyan 
Hastalarını hergün aksamı kadar 

Beyoğlu Tokatlıyın oteli yanında 
Mektep sokak 35 ~u 1ı muayeneha

nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

HABER 
Akşam Postası 

ldarehaneıi: 
IST AN BUL AN· 

KARA CADDESi 
---~ 

TeJırat Adreel: tSTANBUL HABER 
Ttlelon Yan: %S8'7% idare: 2.JS70 

1 s 6 1% ·~·lık 
Türkiye: 80 260 480 870 Krı. 

ı.:~nebl: 110 875 700 1200 

ıLAn TARiFESi 
Ticaret Ulnlamım aatm 1%,ôO 
R~l lllnlar 10 kuruıtur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 

Baaıldıfı yer: (VAIUT) l\latbaım 
~ ................ .. 

Satıı: Sahibinin Sesi Bey
oğlu Hava gazı Şirketi 

Mahalli:~ BeyoğluŞiımanyan ve 
Basıuacıyan Çartıkapı Iıt. 

1 

SIHHATl~IZ 

ISTIRATll'tlZ 

l~ln 

Eğer her kış ısınmak için bir mu· 

raf yapıyorsanız yalnız bir defa ya

pacağıoıı masrafla bütün yaımevıim· 

!erini huzur içinde geçirebilmek için 

ideal soğuk hava dolabı olan 

FRIGELüX 
(Elektro· LUks) 

dolabını ahnız. 

Nezaret istemez 

Havagazı elektrik ve 
Petrolla işler, 
Veresiye satış. 

nurettin ve Şkl. Ankara 
A. Vetter ve Şki. lzmir 
Alliyell z. Hasan Eskitehir 

Yeni eserler 
Dün ve Yarın tercüme külliyah 

BOtün milletlerin edebi, içtimai, iktisadi, mali .•• en muhal
let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve DÜN e 
YARIN tercüme külliyatı Unvanı altında yılda munla'iam 
faaılalarJa otuz cilt kadarının çıkanJmuı •uretiJe yüz 'ciJtJik 
bir kitıphane vücude ıetirilmesi temin edilmiştir. En kud· 
retli kafaların, kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuıtur. 

ilk kitap 

SAFO 
Fransız edibi Alfons Dodenin eserinden 

Haydar Rif at Beyin tercümesi 
Fiab 100 kuruş 

Teni merkezi 
VAKiT KUtUphanesl: lstanbul Ankara caddesi 

"'Dün ve Yarın,. te rcilınc külliyatının yakında ue~rolunacak eserlerinden 
birkaçı da ~unlardır: 
Aile Çemberi: A. Morun - Ali~an zade lsmail Hakkı B. 
Kredi, Banka, Borsa ; Muhtelif menabiden - lktiaat Dok-

toru Mublis Etem Bey. 
DeYlct ve lbtilil: Lenin. Haydar Rifat Bey. 
Kapitalizın Buhranı: Profesör Piıu - Ahmet Hamdi Bey. 
Kırmızı ve Kara : Standal - Nurullah Ata Bey. 
Rasin Külliyatı: H. Nazım Bey. 
lzraeli'nin Hayatı: A. Moruva - Nurullah Atı Bey. 
Gorio Baba: Balzak - Haydar Rifat Bey. 
Isa: Pariı Ruhiyat mektebinde Profeıör doktor Bine· 

San gle - Haydar Rifat Bey. 
iş ı·stı·yorum rek uıta, &'erek İfçi ııfatiyle taliptir. HABER . 

Anadoluya da ıider. gazetesı 

·~·~ . K l b k 1tçı, ~ .. 'Ulnyada üç sene bulunmut hır Galip Bahtiyar El yazıaı tahlil kuponu • • t • • 
~-~t ':: •İıtenı ve markada 40 tezgaha Ad

7
r
3
es: Sultan çcımesi caddesi nu· isim • • , , , • • • upo n arı ırı ırı n 

QJr fabrikaya gerek uatabaır, ıe- mara : Balat. 

l ı tın~~ baiımy~ı;•; ~ ~Y:--Ş ~~;m;~ıı~oo~~F:oob'~JİJ:~~İı~ ;·ı;" 
.. Ttlrk Aaoal• Şirketinden: 
... :~l'ikanuzda Cjıkarllma~a başlanan yeni sene mahaulU toz ve kesme ,ekerler29 terr.muz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak Uzere 

~~uHi~BeK;i~t;ı· t~;·;;k;;;;·kii~;~u'36:;~ i~ôôiı~iid~~ia~ôiii~n·m~iiôsô·3a9:;~y~üf ô~iüf: 
~~::1c ~n •z s vagon 'ekerl birden alanlara vagon batına be' lira indirilir. ıstanbul haricindeki yerlerden yapllacak siparitler bedelin 
"'~•·• 20 •I pe,ın ve U•ttarafı hamule sene~I mllkabUlnde ödenmek Uzere derhal gönderilir. Depodan itibaren blitUn masraflar ve 
iti" ~llYet mU,terlye aittir. Gönderilecek mal trrket tarafından mUtterl hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedellnln tamamını gönderenler 
'•-... 90rta ihtiyarı olduöu gibi en az S vagon sipariş ederek bedelinin tamamını peşin Hdiyenler vagon başına 5 lira tenzilattan lştifade 

er. Adres: lıtaobulda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No.40-::-0. Telgraf adresi: lstanbul, Şeker. Telefon No. 24470. F.T.22,-

Ü . ı m lffiil]mlJ!ınJlffillffi~ lirnJll!IOOlm ~jOOfillmını!lllUmm~m~~llffi~lllm-•mınrnmımınnınmmmlm l!l!IB~lm mllllr;Jffil!I l!IJI ffi ll'JI ~ mı ~1 il ffi1iffi il M Ilı ! l Oj 1 --



Balkan misakında 

tadilat yapılacağı 
rivayeti çıkarıldi 

Telefon 23872 
• Çocuk 

Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 
106-Beyazıt 5 inci mektep sınıf 5 den 
Mesut 107- 37 inci ilk mektep sınıf 4 
den Piraye H11ydar 108-- Beyoğlu h.u
yu sokak numara 14 de Esman Nedim 
109- lst.ınbul tatbikak mektebi sınıf 
5 den lzaknumara 22 110-- TopkRpı 

Fatma sultan mahlesi 17 numarada Be
tül 111-Meserret oteli gececisi Hasım 
112- Ankara harita müdürlüğü birin
ci tubede gedikli baııçavuf lsmail113-
Koca Must,,fopaıa caddesi lsakapı ~4 
üncü ilkmektep sınıf 5 ten 166 Gülsüm 
Türkan 114 - Şiıhane karakolu Bed -
rettin mah<'llksi numara 10 da Nevin. 
115 - lstanbul kız lisesi A 1 den Ne
fisı? Hikmet 116- Istanbul kız lisesin
den 407 Diırr;ev Sadık 117 - Beyoğ

lu Hamalhaıı Kurdele sokak Uncıyan 
apa:-tmanı numara 3 te Nermin Ziya 
118 - Vefa lisesinden 204 Cemal 
119 - Kasımpaıa Nümune mektebi sı
nıf 4 den 84 Şecaattin 120-- Gelenbe
vi orta mektepden 176 lsmail 121-
Knsınıp:\ŞR rıumune mektebi sınıf 5 
den 236 Mahir 122-Kasımpaıa numu
ne mek~ebi sınıf 3 den 19 Sabahattin 
123- Nisantaıı güzel bağçe sokak Nu
ri ve Avni apartımanı numara 3 de gö
nül O sman 124--- lstanbul kız lisesin
den 45 Perihan Kamil 125-- Senjorj 
A vu:;turya )isesi sınıf 5 den Jak Behar 
12i- lstanbul kız lisesinden 711 Neba
hat 127- Edimekapı keçeciler caddesi 
95 numarada Halime 128-- Istanbul 
44 düncü ilk mektepden 403 Nevzat 
12)- ne~iklaş 18 zinci ilk mektepden 
26~ Kem.al 130-- Betiktaş kız ortadan 
739 Maide 131- lstanbul 49 zuncu ilk 
mchtcpden sınıf 3 den 17 Memnune 
132- Sultan Ahmet tevkifhane kar,ı
aında kibar za ele apartnnanında numa
ra 1 Ati Oıman 133 - inhisarlar u-

mum müdüı·lüğü mimari şubesinden 
ressam Halit. 

134 - ~ostancı iJk mektep sınıf 
birden 139 Emel, 135 - Bostancı ;ık 

mektep sınıf 4 ten 132 Naime, 136 -
Vela lisesi sınıf B 4 ten 662 M. Ve.~fi, 
137 - Ahmet Seit matbaasında mü
rettip Ahmet Faruk, 138 - 24 üncü 
ilk mektep unf B 3 ten 147 Şöhret, 
139 - Davutpafa orta mektepten Fu
at bey kardeıi Nak!iye, 140 - Istan
bul kız lisesi B 5 ten 832 Pakize 141 
- 54 üncü mektep sınıf 4 ten Sem:h 

142 s· · ' - ırkecı Yalova cazozu Moiz 
143 - Davutpa,a orta mektep A ı: 
t:en 266 .ı/uat, 144 - Istanbul 24 Jn
cü ilk mektep B 2 den 139 Nihat, 145 
- Uluköy orta mektep A 2 den 122 Ze 
kiye, 146 - Davutpaşa orta mektc.p
ten Fuat bey kardeıi Müyesser, 147 
- Vefa lisesi sınıf E 1 den 236 Hay
rettin, 148 - Sepetçi han numara 19 
Ihsan, 149 - Tetvikiye ıhlamur yo
lu numara 8 de üçüncü katta Nü'l·et 
Halil, 150 - Topkapı kürkçü başıma
hallesi numara 1 de 51 inci ilk mektep 
talebesinden Muhtar bey kızı Sevjm, 
151 - Ankara: On cebeci numara 156 
Aptdlah kız: Günay, 152 - Yeni iz
mir nakliye anbarında komisyoncu 
Mehmet, 153 - Teşvikiye karakol c~ 
kak numara 50 de Tahir bey kızı Va
hide, 154 - K.adıköyünde soma bad::
maltı sokak 43 numaralı hanede Nüvin, 
155 - lstanbul 45 inci ilk mekteptt'n 
247 Peyman, 156 - Şehremini tür
be sokak numara 2 de Zeki, 157 -
Beyoğlu 31 inci ilk mektep sınıf 2 den 
181 Şükran, 158 - Beıiktaş 19 ün
di ilkmektepte Betiktaılı Mehmet .Su
at, 159 - Zafranbolu: Doktor .Ali 
Yaver bey t\jlu Adnan, 160 - Niş~n
taı Feyziye lisesinden Huluk, 161 -
Beyoğlu 35 inci ilk mektep sınıf 4 ten 
Cemal, 162 - Tepebaıı Mahmut a
ğa yokuıu çatma mesçit numara 4 te 
Aft:- ;..! Sayit, 163 - Taksim kazancı 
cami ıerif sokak numara 1 de Karabet , 
ın - Edime: Dogan mahallesinde 
kf'.reıt~ Salomon oflu Hayim, 165 
- l'Gtün iriıiaan Çapa deposunda 178 
J\uibe, 166- Beyoğlu 15 inci ilkmt!k
tep sı!1ıf 4 ten 17!> Fethiye, 167 -
8.alat 55 inci iJk mekt~p 1 - 4 ten 353 
Necmi, 168 - Tütün inhis2rı Cııpa 
deposunda 245 Isa, 169 - Kar~I:.aı 

"Düşmanlarımız, köyümüzü yakh ihtiyarları kılıçtan 
geçirdi kız ve erkek çocukları kafile halinde alarak uzak
lara götürdü, kardeşlerim yolda dayaktan öldü ... ,, 

Yazısı 4üncü sayı/ anın birinci ve 
ikinci sütunlarındaki hikayedir .. 

1 
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mal vasıtaaiyle Balıkesirli Lutfi, 195 
- Deniz kıdemli yüzbatılarından Bur
hanettin bey kızı Şadan, 196 - Sara
çane baıı Hayriye lisesi sınıf 10 dan 
numara7 Mediha AJi, 197 - Kın:ılı 

adada Osman Zeki, 198 - Kabataş li 
seıi B 1 den 405 Kemal, 199 - Çcn
gelköy yeni mahalle numara 15 te Nüs
ret, 200 - Beyoğ]u Polonya sokak 
numara 45 Jan Boyacıyan, 201 -
Kasımpa~a yeldeğirmeni mahallesi pa· 
şa çeşme yokuıu numara 2 de Nermin 
Hamdi, 202 - Vefa Jiıesi B 4 ten 610 

Tiirk işçilerinin yap"' 
tığı ilk tayyareler 

sefere çıktı. 

Sene 3 Sayı: 722 -Çö~ -------"Şef çik,, ler 
-Bat tarafı S üııcU 11ayfada-

Bir kalemde batki.tip, hatme • 
mur, amir, hatta direktör olabi • 
1. F k t " f 1 ç·· ı..:: ır. a a , ıe ,, o .amaz. unau 
"ıef,, direktöre direktif veren killl 
sedir. "Şef,, fa:ıliyette bulunan 
herhangi büyük bir tetkili.tın ru
hudur. 

Eğer banka, fabrika, ticaretlia • 
ne direktörleri bu keli.menin fraJJ" 
aızcadaki tarzı iıtimalini hklit et• 
mek iıtiyorlaraa gene yanılırlar. 
Fransızcada "chef,, kelimeıi ya 
baş manuına bir i.di sıfattır ve o 
vakit ait olduğu kimıenin diğer 
vaıfı ile kullanılır: "Chef commİI, 
chef mecanicien,, gibi yahut "eli 
chef,, ıuretinde kullanılır. Y okıa 
filan kalemin, filan odacılarıll 
"chef,, i olmaz. 

Z:ıten işaretlediğimiz veçhile 
bu kelime türkçeye büyük bir kud
ret ve feref ifadesi için ahnmıttır• 
Bin:ıenaleyh tenine "öropaniza•" 
yon,, yapmak iıtiyen yanlı, dütüll 
celilerin keyfine "tamim,, ve "kıY" 
metinin tenzil,, edilmesi kadar çir
kin, man:ııız bir hareket tasavvur 
edemeyiz. 

Ve banka, ili.ahire.. müdürleri. 
direktörleri beylerden rica ediyo • 
ruz. Bizi "Şefçik,, lerden kurtar " 
sınlar. Eğer teceddüt yapacaklar
sa onu yerinde göıterainler. Bil 
"Şef,, )erimizi biliriz. Onların or
taya çıkaracakları "Şefçik,, }ere 
ihtiyacımız yok! .. 

M. Gayur . ...... -......... ~---·--······-" 
Sinema 

-Bat tarafı S llncll 11aytab""' 

landmp budaklandırırken bir dl 
ne göraün! 

Bahsettiği artist hemen arka1' 
rında oturuyor ve onları ititil 
dunnuyor mu? .. 

Fakat methur artistin nezaketi' 
ne bakın .. 

Kızın zaafını sezdiği için, fi~ 
men dönerek hakiki bir ahbap I~ 
bi kendisiyle konufuyor ve aile••' 
nin ne alemde olduğuna dair .... 
aller soruyor. Yanındaki kız, ar: 
kada§ının bu büyük artistle halı~' 
katen ahbap olduğuna enikonu r 
nanmıf .. 

Ve berikinin de ilk işi, Lezli tf O" 

vard'ı yalnız bulduğu ilk fırsad" 
kendisinden af dilemek olmut· 

• • • 
Con Krovfordun evindeki, ~ii' 

çük, otuz kitilik tiyatro mütlıı 
moda olmuf ve diğer artistler 
hemen taklidine baılamıtlarclıt• ,,. 

Zaman zaman biribirlerine lı 
susi temsiller veriyorlar. 

il)*. 

mahallesi karagöz çeıme sokak nu na
ra 21 de Adile, 170 - Kadırga 3 ün
cü ilk mektep sınıf 1 - 5 ten 427 Sıdı
ka. 171 - I\tanbul Arap camii Fetu
hat sokak numara 7 de Aliye Saba!ıat
tin, 172 - Balat sultan hamam numa 
ra 3 te Orhan, 173 - Loncada Kami
lin fınnında tezgahtar Emin, 174 -
Uluköy kız muallim mektebinden 178 
Ziya, 175 - 44 üncü ilk mektep sı
nıf 5 ten 243 Sevim, 176 - Balılı:e

sir: Kaya bey mektebi numara 158 Me 
lahat, 177 - Tekirdağ: Namık Kemal 
mektebi numara 65 Enise, 178 - U
luköy seyyah sokak numara 2 de A. 
Şükrü, 179 - Süleymaniye medre~e 
sokak numara 9 da Orhan, 180 Ka
dıköy 41 inci ilk mektep sınıf 2 den 20 
Metin, 181 - lstanbul telgraf tevzi
atında Sefer, 182 _: Meserret garso
nu lbrahim, 183 - Sirkeci ağa anba
nnda komisyoncu Be§İktaılı Mehmet, 
184 - Beıiktaı Sinan paıa Salih efen
di sokak numara 8 de Emine Melahat. 
185 - lstanbul birinci tatbikat mekte
binde A 4 ten 108 Rıfat, 186 - Gllla· 
ta fenneneciler numara 90 da M. Nuri, 

187 - Bahçekapı liman han numııra 
21 - 22 de Mumin, 188 - Fatih al
tay mahallesi müezzin Bilal sokak nu
mara 11 de Ahmet Cemal, 189 - Be
ıiktaf 19 uncu ilk mektepten 337 D ur
ri, 190 - Galata Mahmudiye caddesi 
numara 197 de berber Hüseyi0t 191 -
Şehremini gizlice evliya sokak numara 
12 de 32 inci ilk mektepten Ruhat, 192 
r.buuuuut caddesi 23 numarada Nu· 
riye, 193 - Usküdar bağlarbaıı Se
Jamet sokak numara 46 da Ayten Ult· 
fü, 194 - hane civarı ka· 
tibiadil sokak numara 57 de terzi Ke-

Sebahattin, 203 - Karadeniz Eregli
si : Avukat Galip bey kızı Mernüga, 
204 - Gülhane hastanesi 301 Dahiliye 
Cihat, 205 - Kumkapı kulluk sokak 
numara 29 Halet, 206 - Nuruosma
niye şeref sokak numara 59 Sabiha, 
207 - lstanbul kız lisesinde 405 JRle 

Yusuf, 208 - Istanbul kız ortadan 
428 Saniha, 209 - lstanbul kız orta
dan 282 Merfoa, 210 - Aksaray ha
seki bostan hamam numara 85 te SÜ· 
heyla, 211 - Amasya: Yetil ırmak 
mektebi sınıf 5 te numara 55 Mah
muh, 212 - Kadıköy erkek lisesi C 
2 de 489 M. Sezai, 213 - Posta !cu
tuıu 225 Kadriye Salih, 214 - Aya
sofya soğuk çeıme yokuşu numara 5 
te Nihat. 215 - Balıkesir ihtisas 
mahkemesi katibi Jı;mail bey oğlu Em
ret, 216 - Balıkesir ihtisas mahke
mesi katibi lsmail bey kızı Nedret, 
217 - Beyoğlu ikinci ilk mektepte 51 
Zeki, 2'18 - Davutpafa orta tnektep 
B 3 ten 299 Akif, 219 - Çapa tütün 
deposunda 179 Enver, 220 - lznıir: 

Jiırköy yakut sokak nuınara 9 da CnJi
be Fehmi, 223 - T opkapı cami sok;ık 
numara 8 de iffet, 22 j - Topkapı 
numara 4 Aabidin Daveı-, 225 - Ge
dikpaşa~ Serviy'an mektebinde 225 Ha
çik, 226 - Beyoğlu mink kırık ııo
kak numara 2 de Zaruhi Makasciyan, 
227 - Kasımpaıada zincirli kuyuda 
numara 198 en Saiına, 228 - ç.,pa 
numara 10 dtı Sabri, 229 - Anta?ya 
lisesinde B 2 den 364 Salih, 230 -
Beyoğlu 20 inci ilk mektep 2 - 5 <;:en 
236 Faruk, 231 - Beşiktaş kaptan 
lbrahim köşeli sokak numara 7 de Bur
hanettin, 232 - inkılap lisesi B 4 ten 
724 Enver, 233 - Çapan tütün de
posunda 270 Fethi, 234 - Şehremini 
uzun Yusuf Mehmet bey caddeıi 1/ 55 
numaralı hanede Mürvet, 235 - Be
yoğlu birinci ilkmektep ıınn 4 ten Mah 
mure, 236 - Beylerbey'.i 27 İnci ilk 
mektep sınıf 4 te 212 Saadet, 237 _ 
Gelenvebi orta mektep A 2 den 62 Sul
hi, 238 - Beyceğiz çıkmazında 12 
Arif Ahmet, 239 - Ka11mpaıa ku
Jak, ız de~irmen sokak numara 4 te 
Refika, 240 - Uluköy orta mektep 
B 2 de 348 Nazif Necmettin, 241 _ 
Ankara: Büyük Millet Meclisi saatçısr 
Hasan Tahsin, 242 - Vefa lisesinden 
433 Seyfi Bey ve hanımlar. 

Klark Geybl son bir seyah't~ 
den elbiıeıinde S adet düğlll'' ,) 
gömleğinin bir kolu yok olat.; 
dönmüıtür. Bütün bunlar, ı~t ı 
yerlerde kendisinden hat?ra 0 ' 

rak alınmıttır. ~ 
OllllUIUPlnm11B11ı--··----n-~ 

Dr. Hafız Ceoı• · 

Suluhan numara 11 •• 22 Hasan Ali, 
221 - Ayvansaray değinneninde Yağ
cı Burgazadalı Ali Rıza, 222 - Ba. 

Ercüment Behzadın yeni 
şiir kitabı,bugün çıktı 

40 kr. 

Dahili hastalıklan müteh~•~ 
Cuma ve pazardan bafka ~ 

ileden sonra saat 21den6 ya....,, 
latanbulda Divanyolunda (11~ 
maralı hususi kabinesinde h., " 
kabul eder. Muayenehane ve e~ 
fonu: 22398. ,, 

Yazlık ik11metgah telefonu : 1'aSI 
38. Beylerbeyi: 31, 


