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4 Kurut Telefon: 23872 10 EılUI 1834 PAZARTESi Sene 4 Say.: 851 4 Kurut 

Türkiyede sanayii çalışanları 
ezmeden inkişaf ettirmelidir 

işçiden toplanan 
sahiplerine ne 

para sermaye yapılmakta, fakat hisse 
temettü, ne de faiz verilmektedir! 

, _____ ,, Serasker Rıza Paşanın 

HABER'in büyük 
bağ eğlencesi 

21 Eylül cuma günü 
Okuyucularımız nasıl 
iştirak edebilecekler? 

Gazetemizin okuyucuları için 
T opkapı haricinde Remzi Beyin 
Amerikan Nümune bağında ter
tip ettiği büyük bağ eğlencele
r~ bu ayın 21 inci cuma günü 
yapılacaktır. 

Bütün lıtanbul okuyuculan
tııbsclq ellencemize ittirak et
mek iıtiyen1- qaiıda yazılı te
kilde hareket ederek birkaç gün 
sonra ilin 'ateEetimiz tünden 
itibaren, da.eti)'eleri idareha
nemizden alaW1eoıtklettllı-. 

lttirak prtlan tunlardır: 
1 - Daimi okuyucu kartımı· 

zı hamil bulunanlar, bize gös
terecekleri daimi kuponlarmuz
la alacakları davetiyelerle .. 

2 -:- Daimi okuyuculanmız 
yanlarında en çok (8) davetli 
bulundurabilirler. Ancak bu da· 
vetliler ayrıca (32) kurut qna
kabilinde numaralan iclareha
nemizde mazbut 8 HABER ku· 
ponu alacaklardır. 

3 - Son bir aylık kuponlarla 
İttirak etmek iıtiyen okuyucu
lanmız, ıene numaraları idare
banemizde mazbut (40) kunıt 
ınukabilinde 10 HABER kupo
nu alacaklardır. 

1) - Gazetemiz okuyucusu o
lup ta ,imdiye kadar hiç kupon 
toplamamıı bulunanlar da -
kurut mukabilinde idareban; 
lllizden tedarik edecekleri 4 

lcuponla davetiyeleri alabilirler. 
Eilencemizin çok aamimi o

lacafından hiç ıüphe etmiyo
l'Uz. 

Davetlilerimize davetiyeleri 
tevzi edilirken aynca baida pa· 
l'aaız üzüm yiyebilmeleri için 
lcartıar verilecektir. 

Her okuyucumuz bunlarla ü
:t;im yiyebilecektir. 

Eilencemizin yapılacağı bai 
l' opbpıdan yaya olarak azami 

• bet dakika mesafededir. 
1"ndilerini T opkapıdan bala 
•.ötürebilmek için nakil vasıta· 
: ' teminine çalıııyoruz. Bajda 
lllceaaz, caz bulunacaktır. 

Okuyuc:ularnmzm azami iı· 
...,_atlannı temin ~n hütün 
lecn,irler almmıfbr. 

B.tda, çocuklar için ıalm· 
~ WJ büfe mevcuttur. 

torununa cevabımız,., 
Geçen ıün, razetemize, Sü

. eyya Paıa fabrikuindaki bazı it· 
1 çiler tarafından bir mektup ıönde

rilmit; buna, bir de, müesseseye 
ait matbu ıe.rtname raptedilmiıti. 
Bilha11a matbu prtnamenin tet· 
kikinden anladık ki, Süreyya Pa -
ta fabrikumda, yetiıtirilen çırak
lardan • ücret alınıyor; "Buraıı 

imalathane mi, aıilzade mektebi 
mi?,, diye hayret izhar ettik. 

Atıf Bey, cevap ıöndenniı; 
töyle baılıyor: 

"Evveli makale sahibinin her -
halde ya asilzade mektebinin ya • 
hut ta imali.tlianenin ne demek 
oldufunu bilmediii kanaatinde • 

Yaz.an: (VA·"O) 
yim ..• ,, 

Atıf Bey gibi ıeraıker Rıza Pa
ta hafidi olmadığımı, basit fani
lerden olduğumu, asilzade mekte
bini ancak tariften öğrenmit bu • 
lunduğumu itiraf ederim: Likin, 
bir imalathanenin ne olduğunu 

bilsem gerektir. Çünkü iktisat tah 
sil ettim; ve öıiırüm, sanayi hali
ni alan T.ürk tabı müesseıeleri 

içinde, tahrir, tf~knik ve idare itle
rinin hepıile uğratarak geçiyor. 
Atıf Bey bir gazetenin bir kumat· 
tan daha az ıanayi iti olduğu ka • 
naatinde iseler, teırif buyursun
lar; matbaaları gezebilirler. 
(Arkası S üncü sayıfaıun ı inci sütununda) 

Piyasada istikrarsızlığın 
•• •• 

lktısat Vekili 
Mühim tedbirler 
almak üzeredir 

lktıaat Veklll Celll B. 
Dün lı Bankumda, lktilat Ve

kili Celil Beyin riyasetinde mü· 
him bir toplanb yapslmqtır. ve
kilet iç ticaret umumi müdürü lı
mail Hakkı, latanbul Ofiıi müdü· 
rü Cemal Beylerle tehrimizde bu
lunan Vekilet erkinı bu içtimaa 
ittirak etmiflerdir. 

\Cekil Bey, bilhassa ihracatı • 
mızın arttırılmuı yolunda alman 
tetlbirlerin tatbikatı etrafmda bu 
znatla ıörüpnüf ve yeni direk • 
tifler vermiftir. 

iç Ye dıt pazarlarda mallan • 
mıza liyik olduktan ıürümü te • 
min için bilhaua ıtandardizas • 
yona ehemmiyet verilmeei ve • • 
lif kooperatifleri tetkillbnm tG • 
mullendirilmeıi brarlqnufhr. 

Heyeti vekilede bulunan aatq 
\; · ,(Arkalı 10 uncuda), 

çil ce • 
Ticaret mektebi 
Esaslı surette tadil 

ve islah ediliyor 
Ticaret mektebi teıkilitında, 

mektebin memleket ihtiyaçlanna 
daha uygun bir tekle getirilmeıi 
maluadile esaslı değitiklikler ya
pılmııtır. iktisat V ekiletinin em
ri üzerine, mektebin yeni müdürü 
Nihat Beyle Ticaret umum müdü
rü lımail Hakkı Bey tetkikat ya
parak bir rapor hazrlamıtlardır. 
iktisat Vekaletine verlien ve tas • 
vip edilen bu raporda ıöıterilen 
esaslar bu seneden itibaren tatbik 
edilecektir. 

iktisat Vekili Celil Bey dün aa• 
at on bette mektebe giderek mek

(Arkası 10 uncuda) 

fAöı<·ara-ıeidolıUi 
-M•••••••• .... -·-••••••••••••••••-••H-•••--•-

7 erf i edecek 
hakimler 

Ankara, 10 (Huıusi, Telefon -
la) - Adliye Tefrik Encümeni 
toplantılarmı on güne kadar niha
yetlendirecektir. Nizami müddeti· 
ni doldurarak terfie hak kazanmıt 
olan hakimlerin liıteıi de yakında 
netredilecektir. _ 
Zıraat en•tltUaUne ahnacak 

talebe 
Ankara, 10 (Huıuıi, Telefon

la) - Ziraat Enatitüıüne girmek 
üzere Enstitüye yediai kız olmak 
üzere 110 renç müracaat etmiftir. 
Enstitüye iıe 30u aıkeri baytar ol· 
mak üzere 200 talebe alınacaktır. 
Şu hale g&re 60 talebeye daha ih· 
tiyaç Tardw. 

Liselerdeki ikmal imtihanları· 
(Arka• 10 uncuda) 

iz.mir dün, kurtuluş 
baqramını qaptı 

Yapılan merasimde, ordumuzun 
lzmire girişi canlandırıldı 

İzmir, 9 (A.A)
lzmirin kurtulu§ 
gününün on ikin 
ci yıl dönümü 
bugün büyük me 
rasimle kutlu -
landı. Şehir bat· 
tan bata donan -
mıttı. 

Merasim, biri 
öğleden evvel, di 
ğeri öğleden ıon 

ra olmak üzere 
iki kııım olarak 

GUzel lzmirimizden bir görUnU9: 
HUkOmet meıdanı 

yapılmııtır. 
Sabahleyin ıaat 6 da Büyük 

Gazinin lzmiri ilk gördüğü lzmir 
Kemalpqa araımda Belkahve 
mevkiine gidilmiıtir. Belkahve-

de ayni zamanda civar köylerden 
gelen halk ve heyetlerin buzurile 
saat yedide Halkevi namına irat 
edilen bir hitabe ile merasime 
(Arkası 2 inci sayıfamızdadır) 

Kanserin mikrobu hiçbir 
zaman bulunamıyacaktır 

Çünkü kanser mikroptan ileri 
gelen bir hastalık değildir 

Operatör Kazım 
lsmail Beyin 
mütalaası 

Almanyada Dahlem Biyoloji 
Enıtitüıü doktorlarından Von 
Brehmerin kanıer mikrobunu ket· 
fettiii haber verilmektedir. Kan -
ıer mikrobu, kanda hüveynatı 

hamrada kökletmekte ve huıuıi 
bir preparaıyondan sonra mikros
kopla görülebilmektedir. 

Kanıer mikrobu kalevi zemin
lerde yaııyabilmetke ve erkek vü
cudunda inkitaf edebilmeıi ıçın 
7,60 derecede kale-riyeti demevi- Operatör Klzım lamall B. 
yeye ihtiyaç hiıaolunmaktadır. Bu · releri bulunmuı demektir. Bütün 
hesaba göre, kanı daha ziyade ha- tıp ilemini ali.kadar eden bu ketif 
mızi kılmakla kanserin tedaviıi ça (Arkası 10 uncuda) 

Almanyaya karşıfransa
ltalya ittifakı mı? 

Franaa Harldıe naz1rı 
M. Bartu 

Dün Anadolu ajanımın Lond
radan alarak verdiıi bir ha
berde: "Son günlerde ltalya ve 
Fransa hükUmetlerinin tetriki me
sai edebilmek ihtimallerini röı· 

..... lrir 5Qk a1iıaetler olduiu· 

r 
nu,, bildiriyordu. 

Bu sabahki poıtayal gelen in· 
gilizce "Deyli Herald,, ıazeteai 
ıiyui muhabiri, Franıa hariciye 
nazın M. Bartunun bu ay ıonun • 
da Ror. ı ıa gideceğinden bahıe • 
derek, orada M. Muaolininin ken • 
diıine bir anlatma teklifinde bu • 
lunacağını yazıyor. 

Bu, bir ittifak değerinde ola • 
bilecektir. 

1
: lngiliz gazetesi ıiyaal mu~a .. bi
Tİ, bu anlatmanın, Alman ıılah
lanmaıına ve A1manyanın gerek 
filen, gerek ıiyaaeten her hanıi 
bir tecavüzüne kanı koymak için 
olduğuna İfaret ediyor. 

Ve Franaanın hu suretle bir 1 • 
talya - Almanya yaklqmasm • 
dan da endite etmesine artık lü • 
zum kalmıvacağını ıöylüvor. 

- LQtfen aayıfayı çcvirfnb - ~ 
-~- -
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Sullı • • 
ıçın 

Ingilizlere göre filoları 

HABER- Akf~m Poataaı 10 EılUI 1934 

Dün lzmirin kur-;; 
tuluş günü idi 

(Bıt tarafı 1 incide) l 
bat Janmııtır. 

Müteakiben hazırun otobüs ve 
otomobillerle lzmire doğru hare· en~::a~:~~~~'.'_g::::. Milletler Cemiyeti bugün 

nazırı Sir Monsol muhafazakarla· • • 1 b 1 d 
rın bir toplantısında demittir ki: ıçtıma arına aş a 1 

"Dünyanın üçte biri üzerinde 
istikrarı ve emniyeti zıman altın· 

da bulundurmağa muktedir bir in· B k d h 1 
giliz filosunun bulunmasr herhan· ugün Ü içtima a angi Grevler 

' ket etmiıler ve aaat 8.30 da Hal· 
kapınardaki ıehitliie gelmit ve 
12 sene evvel lzmirde süvarileri· 
mizden tehit düıenler burada 
ıömülmüt ve bilahare bir abide 
dahi yaptlmııtı. 

gi bir memleketin sulh davası -

na yapabileceği en büyük hizmet- 1 meseleler go·· ru·· şu·· ıecek? tir. Şayet günün birinde bahriye· 
mizin kudreti azalacak olursa İm· 
paratorluk ortadan kalkar ve bu
nun neticesinde dünyada bir dü
ziine harp çıkar. ,, 

Adriya vapuru mu alınacak 
Karadeniz hattında i§letilmek 

üzere bir vapur satm nlmağa gi· 
den vapurculuk şirketi müdürü 
Mustafa ve idare meclisi azala
rından Ahmet beyler, Tiryesteye 
varmışlardır. Heyet, latlyan ve 
Fransız limanlarında satılık ola· 
rak durmakta olnıi vapurlar üze -
rinde tetkikat yapacaktır. Ha • 
ber alındığına nrızaran limanımı • 
za posta yapmakta olan İtalyan 
bandıralı Adirya ve Avantino va· 
pttrlartndan birinin şirket he:ıabı

na satın alınması düsünüJmekte· 
·dir. Tiryesteye giden heyet bu 
vapurları da görecektir. Adirya 
ve Avantino vapurları n\tmı§ar 

bin tonluktur. 

Sovyetlerin Milletler Cemiyetine gir· 
en mühim meseledir mesi Cenevrede 

Cenevre, 9 (A.A.) - Milletler 1 M. Titüleıko üçüncü defa olarak 
cemiyeti meclisi ruznamesinin mü- ı tekrar intihap edilmek istemedi .. 
him me•elelerine henüz temas et· 1 ğinden namzetlerin miktarı azal • 
memittir. Meclis usulü veçhile mııtır. Heyeti umumiyenin, reis• 
heyeti umumiyenin devamı müd - liği İsveç hariciye nazırı M. Sand· 
detinde inikat halinde bulunacak· ler'i seçmesi muhtemeldir. Nihayet 
tır. Binaenaleyh ruznamesinde heyeti umumiye beş büyük komiı· 
bulunan siyasi ve diğer meselele • yon tayin edecektir. Öğleden son· 
rin tetkiki hiç bir teehhüre uğra • ra tekrar içtima edecek olan he· 
mıyıı.caktır. Heyeti umumiye ise yeti umumiye divanını tamamlr • 
pazartesi günü sabahı saat on yacaktır. Divan sabahleyin inti • 
buçukta on beşinci içtima devresi· hap edilecek reisten ba§ka 12 reis 
ni aktedccektir. İçtima M. Bencs vekilini ihtiva etmektedir. Bun • 
tarafından açılacak ve mutat nut • ların altısı komisyon reislerinden 
ku söyliyerek beynelmilel siyase • ve altısı da intihap edilecek zatlar· 
tin bugünkü vaziyeti hakkında gÖ· dan mürekkeptir. 

Madritte durdu, fak at 
Asturide vaziyet vahimdir 

Madrit, 9 (A.A.) - Umumi 
grev Madritte bitmi§tir. Dahiliye 
nazırı ırevin Aıtüride vahimlet· 
tiğini ve bütün müfrit te§kilatla · 
rın kapatılmaımı ve reislerinin 
mahkemelere verilmesini emretti· 
ğini söylemiıtir. 

Madrit, 9 ( A.A.) - Grev es • 
nasında altı kiti ölmüf ve dördü a· 
ğır olmak üzere 18 kiti yaralan -
mıttır. Sendikalar bu •ahahtan 
itibaren ite baılanmasını emret -
mitlerdir. 

Madrit, 9 (A.A.) - Grevciler 
nümayitlerde bulunduklarından 
zabıta bunların üzerine alet aç • 
mııtır. Birçok yaralı vardır. Ara· 
larmda bir sosyaliıt mebus bulu .. 
nan bir takım nümayiıçi tevkif e· 
dilmittir. 

----o--~-

A pdullah Cevdet merhu-
mun kütüphanesi 

Şehitlik namını alan bu Meh • 
metçiklerimizi ~inesinde ıaklıyan 
abidenin önünde Halkevi namına 
muallim Zeki tarafından bir nu • 
tuk irat ediJmi§tir. 

Bu nutka, ıüheda abidesinin 
önünde mevki alan süvari müfre· 
zeıi kumandanı ıayet veciz ve 
aletin bir hitabe ile cevap vermif 
ve ıonra muzikanın çaldığı ma • 
tem havaarnı müteakip bir müfre· · 
ze tarafından havaya ıilih atıl • 
mak suretiyle merasimi ihtirami • 
ye ifa edilmittir. 

Saat 9 da 12 sene evvel Bor• 
nova sırtlarından ordumzun iz • 
mir civarına ıeldiiini hatırlatan 
toplarımız batarya ile atet yap • 
mıılar ve bu ateşten sonra kahra· 
man askerlerimizin üç koldan lz· 
mire girit tarzlarını canlandıran 
hareket yapılmıthr. 

Saat 10.15 te Kadife kaleden 
atılan bir top üzerine kıtla önün· 
deki meydanda içtima eden sü • 
vari kıtaıı kumandanı tarafından 
evveli kıılaya ve badehu hüku • 
mele muzikarun çaldığı istiklal 

Saat kiraları 

rüşlcrini anlatacaktır. Sonra he· Cenevre, 9 (A.A.) - Jngilte· 
yeti umumiye salahiyetleri tetkik re Hariciye Nazırı Sir Simon ve 
edecek ve reisini intiliap eyliye • Fransa Maliye Nazırı M. Martin 
cektir. Rom~nyıı. hariciye na-z:ırr buraya gelmişlerdir. 

Elaziz, 9 (A.A.) _ Merhum martları arasında bayrak çekil • 
Havn ş:nzı ve su saatlerinin fi. Abdullah Cevdet eyin refikası mittir. ı 

atleri hnkltmda Nafia Vekaletin . Koc aeH mıntal<ası futbol 1 Memlekette kur.aklık Fatma Abdullah Cevdet hanım Nutuklardan ıonra aıkeri kıta 
ee soruJan suallere cevaplar ve • şampiyonluğu kalmadı zevcine ait kütüphaneyi Elaziz tarafından Birinci kordonu taki· 
rilmcktedir. Adapazarı, 9 (Hususi) - Bu- tehrine teberrü etmiıtir. Kütüp • ben Cumhuriyet meydanına ıidi· 

Gelen c6v~plal'a nazaran hava gUn nuntaka p.mpiyonhıiu için V t-7k~a, 101 (Huaİ~- Zir~ hane gönderilecek bir memur va· 1erek Gazi 'heY'kelı ıelimlanmıt • 
gazı ve su irkctlerinin kiradan Adapazarı idman Yurdu ile İzmit e a etme ge en ma ata göre, sıtaıiyle buraya getirilecektir. tır. Bu merasim esnasında kahra· 
vazgeçmek iıtemedikleri . anc ~ idman Yurdu ara11nda yapılan , iki aydan heri §İddetle devam e • -·(l- - man tayyarecilerimiz havada uç• 
Hra bedellerini ucuzlatmak tav- ı futbol final .maçında her iki takım den kuraklık yirmi dört aaatte ikmal mektepleri açılıyor mak ıuretiyle ıperaaime ittirak 
siye .. inde bulundukları anlafıl- '! 1 - 1 berabere kaldılar. Trakya, Ege mıntakalarmda ta • etmitlerdir. 
""'"kt~ ,ltr. .Mektupçuların mamen, Orta Anadolu, Eskitehir, Ankara, 9 (Huıusi) - Ge· Bundan ıonra Karııyakada Ga· 

Bir S?Üzelleştjrme cemiyeti! harcırahları Kütahya, Unak, Ankara mıntaka çen sl'ne açılmıt mektepler, zi Hazretlerinin muhterem valde· 
Mardin vilayet merkezindeki 1 Ka0d0ıkö0yünde Müh.ü.r_dar ile_s_a· I Ankara., 10 (Hu.susi_) .-.Ge .... e.n larmda yağışın kısmen baılamasi· . erinin kabri ziyaret edilmit, mü· 

~ mektep hariç olmak üzere ikmal 
hillerının ımarı ve guzelleştırıl· ı !erde tayın ve nakıllerını bıldırdı· le nihayete ermiıtir. Yağııların l teaddit çelenkler konulmuıtµr. 

mektepleri namını alacaktır. k· 
mesi için bu semtte oturan zevat· 1

1 
ğim mektupçulara verilecek har • devam edeceği anlaşılmaktadır. Saat on altıda lzmirin ordu· 

mal mekteplerine, ilk tedriıattan l tan bazıları kendi aralarında bir • cırahlar bazı sebepler dolayısile o muz tarafından tamamen İfga e· 
· alınıp kurıa ıevkedilen muallim • tecekkül meydana getirmeğe ka· 1

1 
geri kalmııtı. Vekalet dün bu mu· Vali ve kaymakamların dild~iini müjdelemek üzere Kar· 

:r ler tayin edilecektir. Bu mektep· h 1 rar vermişlerdir. ameleyi tamamlıyarak harcırah· terfı"lerı· ııyaka aa illerinden atılmıt o an 
lerin proıramları ile orta tedrisat h im (Mühürdar ve sahillerini imar ları yerlerine göndermi§tir. top aleti tekrar i ya edi ittir. 

E A k 10 (H i) V 1. proıramları arasında bir fark ol· 1 Birliği) ismini ta§ıyacak bu yeni rzurum meb'usları n ara, USUi - a ı, Saat 16.30 Kadife ka eıinden atı· 
k k d. w d h'I' mıyacaktır. Bu mektep mezunla· cemiyetin nizamnamesi hazırlan· Erzurum, 9 (A.A.) - Erzurum ayma am ve ıger a 1 ıye me • lan üçüncü topla Basmahane kar• 

ı t f·ı · 't t t,_!kl rr, orta mektep mezunu aayıla • d k' d d h ] mağa başlamıttrr. mebusu Aziz Bey bugün vali Ne· mur arının er 1 erıne aı e Kı e· tıaın a ı mey an a azır anan za 
Bir sahtekar cali Beyle Hunıs kazasına gitmit· re vekalette baılanmııtır. Tetki- caktır. fer alayı yürüyüıüne baıhyarak 

!erdir. Dün mebuslarımız Aziz, kat bunların sicilleri üzerinde ya· -o-- Baımahane, Tilkilik, Hatuniye, 
Türkiye Cumhuriyeti uyuştu • Nafi Atuf, Emin ve Nafiz Beyler pılmaktadır. Birinci Teşrin sonla· Çeımede zelzele oldu Ba9durak, Kemeraltr, Hükumet, 

rucu maddeler inhisar idaresin • 
Halkevine gitmitler idare heyeti rma kadar bitirilecek, Cümhuri- Çqme, 9 (A.A.) - Dün ıece e :rinci kordonu takiben Cumhu • 

den: Maria Zanetti namında bir I d h 1 yet bayramında ı'la·n olunacaktır. b" h kt k b d L- • d 1 · t h l 1 d b .. t aza ann an iza at a mı9Jardır. ıaat ır uçu a asa amız a ua· rıyet mey anına re mı§ ır. 
şa sın ta ya a azı muesaesa a B'lh A · B b · I Listede terfi hakkını kazanmıt 30 tıdan dojuya dog .. ru uzun ıüren Geee fener alayları tertip edil· 
kendisini halya mümessili olarak 1k anka dzız e)!kspdor 'ıu esıly e ::r 

co ya ın an a a a ar o muş ar kadar vali, 150 kaymakam, 25 •iddetli bir zelzele olmuıtur Haaa· digwi gibi muhtelif semtlerde de • 
tanıttığı ve bir takım teklif atta d- • ::r 

l ır. mektupçu bulunacağı söyleniyor. rat yoktur. halkın eğlenmesi için tertibat alın· 
bulunduğu haber a ınmıştır. ı 

b. k" · 'd p~---,------------------·-----------------• .. ı mııtır. Halk hu büyük günü tesit Bu namda ır ımıenın ı are· 

1 S b lı l • d • l ? 1 ederken onu yaratan ulu Gazisine mizıe hiç bir alaka .. olmadığı gö- I a a f:azete erı ne llJOr ar. ıonıuz tazimlerini arz ve izhar et· rülen lüzum üzerine ilan olunur. 
mekte, her taraftan yafa.sın Gazi 

Kendisi yakmamış ___________ llllİIİI ____ .. , ıadaları işitilmektedir. Her yer 

Hüseyin ve Mehmet efendile • V AKIT - Artvine kadar bir ııza göstermemek hususundaki MiLLiYET - Ahmet Şükrii B. neşe ve sürur içindedir. 
rin evlerini yakmaktan suçlu seyahate çıkmış olan Mehmet A· prensibine rağmen Trakya teşek • Milletler Cemiyeti umumi heyeti· 
Ömerin dün ağır cezada istinabe sım Bey ilk seyahat mektubunda külü gene duruyor. Yeni hükumet nin bugün on beşinci içtima dev -
suretiyle muhakemesi yapılmı§tır . Karadenizde Kereçe burnuna ko- bilhassa :Makedonya komitesile resine başlaması dolayısile Millet 
ö~er efendi evleri kendisi yak . nulan sis düdüğiinün tecıiibeleri meşgul qldu ve itikadınca onu te- lcr Cemiyetinin bugünkü hali, ma 
madığını, çobanların yaktığı atet· ı nasıl yapıldığını anlatmaktadır. ı p.eledi: ~ükı~:etin Traky~w ~omite· li vaziyeti bu devrede görüşeceği 
ten yangının kazara zuhur ettiği . i CÜMHURIYET - Yunus Na· sıne nıçm musamaha ettıgı anla- mühim meseleler hakkında ma-
ni söylemıitir. di Bey bugünkü başmakalesinde şılır şey değildir. lCımat vermektedir. • 

istinabe evrakının mahalline "Bulgaristan1a Türkiye arasında Cümhuriyet başmuharriri şöyle ZAMAN - Ebüzziya Zade Ve-
iadesine karar verilmiıtir. hakiki vaziyet,, i izah etmektedir. diyor: "Trakya komitesi bir na-• lit Bey bugünkü makalesine mev
--... , ",_,""'"""""'""''"""""""'-· Yunus Nadi Bey bilhassa şu nok- zariye, fakat Bulgaristanda Türk zu olarak gene imtihanlar mesele

Muhabir diyor ki: tayı tebarüz ettiriyor: Eski Başve ekalliyetine yapılan fena muame - sini almıştır; Tenkitlerine Maarif 
"Fransa , bütün askeri hazırlık- kil M. Muşanof bir gün mecliste le bir hakikattir. Bu fena muame- Vekili Abidin Beyi hedef tutma

ları ~imalde ve şark cihetinde ya· "Bu Trakya teşekkülünü kökün ,. leler ırki ve insani alfıkalar dola- dığım, çünkü bu zatın Maarif Ve
par. Ve Almanyanın, her yan • den kazıyacağım!,, demişti, hal- yısiyle hududun beri tarafındaki kfıleti işlerini henüz pek yeni dev
dan fruşatılmış oTması dolayısiyle buki Trakya teşekkülü derdi ve Türkiye Cüınhuriveti cfkfuı umu- ral<lığım işaret ederek bu işlerden 
bir ,ey yapamıyacağına emniyet şimdiki hükumetin devlet kudre - miyesini tehyiç ediyor. Bu da bir asıl mes'ul tutulması lazım gelen 
keıpeder. ,, tini tağyir edecek hiç bir harekete hakikattir.,, maarif erkim olduğunu söylüyor. 

_.,_ 

Bir kaçakçı yakalandı 
!.1 .. ··'. .. .: __ · '1•.lı Zahra vapu • 

runda dün Standardoir kuın • 
panyaıının Servi burnundaki 111e· 
vaddı müıtaile antreposuna saı 
çıkarırken gümrük muhafaza nı.e· 

b·r murları tarafından hasıl olan 1 

tüphe üzerine arama y~pılrrıı!• 
tayf11dan Hüsevin ;,.min-le birin'" 
efyaları araaında bin ad~t cal< • 
mak b\fl bulunmuştur. Bu ttı"lar 
~~rhal müsadere ve Hi: -ı~virı ='· • 
ti~ ~- ... -ahkemesien te•lim e-:Iil • 
mittir. 
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erasker Rıza Pş. 
•un torununa cevap 

(Baı tarafı 1 incide) 

Aıaiıya dercedeceğimiz ıibi, 
.ıtıUdür bey, makalemizin bir çok 
~iier noktalanna cevap vermekle 
h~ber, yetittirilen çıraklardan 
Ucret almmadığmı ileri aüreme
llıfıtir. O cihet meaktl.t geçiliyor. 
J.faJbuki, yetittirilen çıraktan üc· 
ret almak, kunmu ...Usta loncala· 
l"lllda bile görülmiyen bir orijinal 
tarzdır. 

Şark Demiryollarından şikayet 

Kumpanyanın, müstahsillere göster
diği müşkülat ortadan kalkıyor 

Gece yedi buçuktan sabah yedi 
buçuğa kadar otuz kuruta itçi ça· 
lııtıiınr da yazmıttık. O da tekzip 
~dilmiyor. 

Süreyya Paıanm mahtumu, fab· 
tilcanm tam hir verimle çalışan 
hir faaliyet yuvası olduğunu, me • 
•ainin mevcut kanunlara uygun 
l'e resmt makamların kontrolü al
bnda bulunduğunu, Halk Fırka11· 
bın Fener nahiyesile temas ettik -
ltrini, haklı 9iki.yetler üzerine va· 
ki ihtarları tekrarlatmadıklannı 
)'azıyor. Ve ili.ve ediyor: 

"Biz hiç kimseyi zorla ite almıt 
•e çahtbrmıı değiliz. Hergün, 
bıüeıseıemizde, it arıyan on on 
heı İtÇİye, kadrolarımızda müsait 
Yer olmamaımdan dolayı ret ce
"t'ahı vermek mecburiyetinde kalı· 
)oruz. Bundan bir müddet evvel, 
l:eshane fabrikasında olduğu gibi, 
biz de ıekiz ıaatten üç posta işçi 
lnıllanmak iıtedik. Fakat işçileri
bıiz buna razı olmıyarak aldıkları 
aokuz ıaatlik yevmiyeye munzam 
•ae.t ücretlerine tama ederek fazla 
~alışmayı istediler.,. 

Bütün fikirleri yukarıya ıadıka· 
l\e r.aklctt\kten sonra, cevabmı da 
"'t'erelim : Mevcut kanunlara tıpa • 
ttp riayet bile .edildiğini kabul et
•ek, bunları , .inki af eden sane.yi 
bal·a.tımıza kafi olmadığı anlatıl· 
!nıştır. Nitekim. ls Kanunu bu se
beple çıkıyor. Bizim de gayemiz, 
İt Kanununun çıkması arifesinde 
~evcut vaziyetleri sütunlara ge· 
Çİrerek, dikkati celbetmektir. Mak 
•adımız Süreyya Paşa fabrikası 
d~ğildir. Bunu, inkişaf etmiş ol· 
duğu i;in, i§;ilerine diğer fabrika
la.rdan daha iyi bakması lazım 
telir diye misal seçtik. 

Atıf Bey diyor ki: 
- Onları fabrikamızda çalış· 

'na.ğa kim icbar etmiş? Niçin ter· 
tihen müessesemize girmiıler ve 
!ıiçin "'1 maddeleri kabul ederek 
~a.lı~mışlar? 

imtiyazlı tirketler araımda en 
ziyade 9ikiyet mevzuu olan mües· 
seselerden tark demiryollarr kum· 
panyuı, Nafia Vekaletinin tekli· 
fi üzerine Trakya kavun ve kar· 
puzlarının nakliyat ücretlerini u • 
cuzlatmıttı. 

Alakadar müstahsil ve tacir -
ler vekalete müracaat ederek 
kumpanyanın nakliyat ücretini 

Rüştü imzasını 
kim attı? 

200 liralık bir bonoya sahte o· 
larak Rüttü imzasını atmaktan 
ıuçlu Al her efendin in mu hake -
mesine dün ağır ceza mahkeme • 
ıinde devam edilmiştir. 

Yapılan tetkikte yazının ve 
imzanın Alber efendinin eliyle 
yazıldığı anlatılmıştır. Bunun Ü· 

zerine tahliye talebi reddedilmiş, 
muhakeme iddia makamının ev • 
rakı okuyup iddiasını dermeyan 
etmesi için başka güne hırakılmı~· 
tır. 

~ 

Edebiyat şubesinde 
toplantı 

Dün, Halkevinde dil, edebiyat 
ve tarih !ubeleri azaları toplana
rak aylık müsahabelerini yapmıt· 
lardır. Köprülü zade Fuat bey 

on ikinci asırda ya,amıı olan 
Türk filoloğu Fahrettin Mübarek 
Şahın hayatı ve eserlerine dair 
güzel bir ıoh bet yapmıt ve daha 
o zamanlar türkçe, her dilden üs· 
tündür, diyen bu eski Türk ~air ve 
müverrihinin arapça ve farsça 
yazmıf olmasına rağmen, aslen 
Türk olduğunu izah etmiştir. 

Dil, tarih ve edebiyat şubesi· 
nin içtimaları devam edecek ve a· 
za her ayın ilk perşembesinde top· 
lanarak tarih, dil ve edebiyata 
dair müsahabeler yapacaklardır. 

Gelecek ay Şükrü bey Eti tarih 
ve medeniyeti hakkında bir mü· 
sahabe yapacaktır. 

iıinden ayrılıp memleketine gide
cekler için yol para11 da teşkil edi· 
yormuş. Binaenaleyh, faydalı 

im it··· 
Lakin meselenin batka ciheti 

var: 

Bunun cevabını verebiliriz. On· 
~e.rı fabrikada çalışmağa hayat 
•cl:ıar etmit ! Tercih meselesine ge

liııce, Süreyya Pa!& fabrikasının, 
la,lettayin bir f ahrika olmaması, 
•enelerdetı beri süren devlet hi· 
~'Yesi sayesinde inkişaf etmit 
ttlunınaııdır. 

F eshane fabrikasında bine ya· 
kın işçi vardır. 'Ayni ihtiyat usulü 
orada tatbik edilse, amelenin pa • 

Fakat devlet, T eıviki Sanayi rasından fabrikanın elinde otuz 
",atıuniyle bir taraftan sanayicile· bin liralık bir daimi sermaye top • 

~ hlına.yc ederken, diier taraftan }anıyor demektir. Yüz amelesi o • 
l 19 Kanunu yaparak, i,çiyi sı· Janm da eline de üç bin lira nakit 

t'ıtet etmeğe hazi~lanmaktadır. para geçiyor ki, hiçte yabana atı· 
'llfnıa ihtiyacında bulunanların lacak yekun değil. .. Bu şerait al • 
~lclup yüzünden it şeraiti, hiç tında, şu sual varit olmaz mı? Bu
b~l' l\lretle, İfçİ neılini mağdur ve nı1n kooperatiften, yahut hisseli 

1Sare hale aokmamalıdır. şirketten farkı nedir? Farkı şu ki, 
'.J .. Siireyya Pasa fabrikasının mü- i!Çinin iştiraki kar~ılığında onlara 
qlıl"" d 

u evam ediyor: ne faiz, ne de temettü verilivor ! 
~ lliJ!de, "bonservis,, i, ciddr.n hak Bu itirazımıza kar~ı. ~tıf Bev. 
\ .~ detil, herkese verdikleri bizim vasıtamızla, aynen şu suali 
d.~~· çalııkan •e tenbel İ•çiyi yek· soruyor: 
)

1 
erinden ayırmak kabil olamr • - l~iler! Fabrikanın, hiç b!r 

~l'llıuı.Araya iyi çalıtmryanlar da mecburiveti olmaksızın. evlenme, 
\· ~ldıimdan, bunlar, ıeri halinde doium, hastalık veya ölüm gibi 
l~ ;.•tilısali hozuyormu,. Bu sebep• vak'al ... r ih si:r,e verdii!i AVl\T''\ pa • 
~ tritçiden ihtiyat bir para keae- ra1ara faiz veriyor musttnuz'? 
~ l>ununla ballamak ın.: r (Vt-ncn 

bir vagon için 43 liraya indirmek· 
le berber aradaki farkr, depozite 
namı altında almağa devam etti· 
ğini ve ancak nakliyatı, bin va • 
gonu bulduktan sonra bu parala· 
n geri vereceğini ileri sürdüğün • 
den tenzliatrn sözden ibaret kal • 
dığmı ve mü§kül vaziyete düştük
lerini bildirmişlerdir. 

Kumpanya nezdindeki Nafia 
ba! müfettişliği, derhal işe el 
koymuı ve kumpanyanın bu fu • 
zuli takayyüdatı~ kaldırmı~tır. 

Kumpanya hl! sene, şimdiye 
kadar Trakyadan nakledilen 109 
vagon kavun ve 177 vagon kar • 
puzdan aldığı fazla ücretleri de 
iadeye mecbur tutulmuştur. 

Tenzilatlı tarife 15 Teşriniev· 
vele kadar devam ettirilecektir. 

Ku'1panyanrn diğer tarifeleri 
de şikayeti mucip olmaktadır. 
Kumpanyanın gerek eşya ve ge· 
rekse yolcu tarifelerinde yapaca• 
ğmı vadettiği umumi tenzilat he· 
nüz fiiliyat sahasına çıkmamı~tır. 
Kumpanyanın bu işi bir takım he· 
saplardan bahisle uzatınasına 

meydan bırakılmıyackatır. 

istemitti. 
Nafia vekaleti, bu garip mah • 

ıup muamelesine kati yen muvaf a· 
kat edilemiyeceğini, kumpanya, 
bütün muamelelerini mürakabe i
le mükellef ve bunlardan doğru • 
dan doğruya mesul olduğu ıçın 
ihtilasın zararı sadece kumpanya· 
ya ait bulunduğunu şirkete tebliğ 
etmittir. • 
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iki vapur 
çarpıştı 

Şirketi Hayriyenin 65 numara· 
1ı vapuriyle Seyrisefainin Gözle· 
pe v•puru dün sabah 9,5 ta köp
rüde çarpıtmışlardır. 

Çarpıtma şu şekilde olmuştur: 

65 numaralı vapur Boğaziçi pos
tasını yapmak üzere köprüden ha· 
reket etmekte iken Göztepe de 
Kadıköyden gelmiş ve köprüye 
yanaşmak için manevra yapm°'~a 
başlamıştır. işte bu esnada iki 
vapur da hasara uğramış ve baş 

taraftaki camları kırılmıştır. 

Sekiz 
-0--

memura jşten el 
çektirildi 

Aldığımız malumata göre, 
gümrük müfetti§leri mütareke se• 
nelerinde başlayıp bundan sekiz 
ıene evveline kadar devam eden 

Bundan maada kumpanya ha· 
zı bilet kiıelerinde ihtilas vukua 
gelmesi yüzünden on sekiz bin li· 
ra kadar zarara uğradığını iddia 
etmit ve bu zararın bir kısmmı 

kumpanya varidatiyle alakadar 
olan devlet hazinesine yükletmek beyanname sui istimalleri işinde 

...,,,,,,,._ ... ,.._ .. ___ ., .... , ___ ..,________ alakadar gördükleri sekiz memu· 

Çabuk söndUrUldU 
Oıküdarda Rumi Mehmet pa· 

ta mahallesinde Behçet beyin e
vinden yangın çıkmıı ise de itfai· 
ye tarafından söndürülmüştür. 

Balkondan dUştU 
Kadıköyünde Ömer hamnda 

oturan Musatfa isminde bir çocuk 
müvazenesini kaybederek evinin 
balkonundan düşmüş ve yaralan-
mııtır. 

Arkada şlar1nı yaraladllar 
Rumeli hisarında oturan Nev • 

zat ile balıkçı Asım ve Sabih dün 
akşam bir sandal meselesinden 
Kavga etmşiler, neticede Asım ve 
Sabih, Nevzadı başından ağırca 

yaralamışlardır. 

Otomobil ~arptı 
Şoför Kenanın idaresindeki o· 

tomobil Yeniköylü Mehmet iı· 
minde birine çarparak yaralamıt· 
br. Şoför yakalanmıştır. 

Beş gUnlUk CjOcuk 
Beyoğlunda İstiklal cadde -

sinde Sanla Marya kilisesi önü • 
ne bet günlük bir erkek çocuğu 
bırakılmıt, çocuk kiliseye teslim 
olunmuştur. 

Nafıa Vekili gidiyor 
Şehrimizdeki Nafia ıirket ve 

müesseselerinde teftişlerde bulu -
nan Nafia Vekili Ali Bey bir kaç 
güne kadar Ankaraya gidecektir. 

Nafia Vekilimiz, mühim bazı 
İ!leri neticelendirdikten sonra 
tekrar şehrimize dönecek ve ay 
sonuna kadar burada kalacaktır. 

ru vekalet emrine almışlardır, söy 
lendiğine göre, Mançini meselesi 
namiyle maruf olan bu meselede 
tüccar komisyoncu namı altrnda 
i! gören Mançini yüz bin liraya 
yakın bir para atmıştır. 

Mançininni Y unanistana kaç • 
trğı anlaşılmıştır. Tahkikata de • 
vam "J1 nmakta~ır. 

Tütüncülerln isteği 
Beyoğlunda tütün ve sigara sa· 

tan esnaf belediveye müracaat e
derek, geecleri de açık bulunmak 
için müsaa:!:'I istemişlerdir. 

Belediye daimi encümeni bu 
teklifi reddetmi}ir. Daimi encü
men azasından Avni bey diyor 
ki: 

- Tütüncüler evvela yediye 
kadar açık bulunabileceklerdi. 
Sonra kendilerine saat dokuza 
kadar müsaade edildi. Tütüncü
ler seyyar bir tekilde saat 9 dan 
sonra pekala satıs vl\.nahilirler. 
Bu suretle birçok vatanda~lara da 
iş çıkmış olur. Seyyar bir şekil· 
de kutular içinde gecelri sıgara 

Mürahhaslara kolaylık 
23 Eylülde !ehrimizde topla • 

nacak olan beynelmilel parla • 
mento kongresine İ§tirak edecek 
300 ecnebi murahhasın şehrimiz • 
deki umumi nakil vasıtalarından 
meccanen itstifade etmeleri için 
şirketler nezdinde te!ebhüsat ya· 
pılmıştır. 

Almanya 
tahdit 

7 

ediyor 
Umumi harpten sonra Almanya 

iktisadi bakımdan kendini bir türlü 
toplayamadı. Buhran baılangrcı olan 
1929 senesine kadar tamirat borçlan· 
nan taksitleri ve hariçten yaptığı is .. 
tikrazların faizlc-i altın ia bunaldı. 
Buhran dolayısiylc mamulatmın ha 
riçtc müıterisi azalıp ihracatı düıtü· 

iü için borçlarmı veremiyecek hal• 
geldi. 1930 da geçenlerde ölen Hin 
denburg Amerika Reisicümhuru Hoo-

ver'e Almanyarun vaziyetini göstere 
acıklı bir mektup yazdı. Amerikanın 

yardrmiyle tamirat borçlanndan kur ., 
tuldu. 

Bütün dünya, bu yükden kurtul 
duktan sonra Alnuınyanın mühim bi 
iktisadi inkişafa mazhar olacağını 

zannediyordu. Fakat mesele böyle ol· 
madı. lngiltcrenin herkesten evvel 
davranarak kendisine çok müsait !C • 
rait altında parasını dü§Ünnesi bi 
müddet sonra Amerikanın baıka §art
lar içinde ayni yola girmesi, Japon 
ya ticaretinin fevkalade inkiıafı en ni 
hayet geçenlerde Çekoslovakyanın pa 
raamı düıürmesi Alman sanayiini ço 
müşkül vaziyetlere soktu. Alman ma 
mulatı bu milletlerin mallariyle reka· 
bet edcme:ı: bir hale geldiler. Bütü 
devletlerin ithalatlarını tahdit ebne 
leri ve bütün ticaret piyasalannd 
Müsevilerin Alman mallarına boykot 
yapmaları Almanyayı içinden çık·l 

mau müşkül bir vaziyete soktu. Al 
manya, ihracatı mütemadiyen azaldı 
ğı için ıon iki sene zarfında döviz kıt 
lığı yüzünden harici borçlanmn mü 
him bir kısmını P.eichsbank'ın bankn 
mark knrtılığı olarak sakladığı altın 
larla ödedi. Beş ay evvel markın altın 
kar§ılığı yüzde 2 ye dü,tü. Alrnany 
iflastan kurtulmak için birikmi bari 
ci borçlan için altı aylık bir morator
yom ilan etti. 

Moratoryom geçici bir tedbir ol 
duğu için Almanya iflastan kurtulma 
üzere esaslı bir çare bulmak mecburi
yetinde idi. Alakadarlann az çok ıek 
\ini tahmin ettikleri bu• çareyi Alınan 
lktısat nazın ve Milli Bankası müdü
rü Doktor Schacht 27 Ağustosta 

Laipzig sergisi nutkunda bütün dün • 
yaya ilôn etti. Alman ithalatını kon ., 

tenjatiman usuliyle tahdit edecekti 
Harici borçlannı azaltmak için ya • 
bana memleketlerden az mal tılacak· 
tır. Sanayie lazım olan ham maddele 
den bir kısmmı pahalıya da mal olsa 
kendi yeti§tİrmeğe çalışacaktır. Yani 
bütün devletlerin tatbik ettikleri hal· 
de mes'uliyctini Üzerlerine almak is
temedikleri kendi kendilerine kifayet 

(Avtarchie) usulünü kabul edecektir. 
Almanya da yeni iktisadi rejim 

kabul ettikten sonra görüyoruz ki, 
buhran, bazı kimselerin musırran söy
lediği gibi geçici değildir. Dünyanın 

iktisadi bünyesi deği§iyor. 

Refii SUkrU 

Lastik tekerlek oıeselesi 
Gürültü ile mücadele nizamna 

mesi meavddı arasında arabala 
rın tekerleklerine lastik geçiril 
mesi de vardır. 

Arabacılar cemiyeti bu kaydi 
yük arabalarına ~ümulü olaınıya 
cağını beyan ederek alakadar ma 
kamlara müracaat etmi~tir. 

Bunların iddialarına göre dör 
tekerlek llistik, en aşağı seksen 1i 
radır. Bu lastikler, yiik arabala 
rı için ancalt bir bucuk ay taham 
mül edebilir. Bundan maada, 
lastik tekerlekler arabalara kafi 
derecede yük vüklemeğe Cle mani 
olacak ve alelumum bozuk olan 
yollarda parçalanıp gidecektir. 
Cemivetin bu mi.iracaatı tetkik e• 
dilmekte-lir. 

Mahkum oldu 
Rakı içip kendisini bilmiyeceli 

derecede sarhoş olan balıkçı Ha
yik üçüncü ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmiş ve bir ay 20 
Ş?Ün hapse, 30 lira para ceza •na, 
250 kuruş muhakeme ıurafı ö

.ı..·.~. ~ ff ~ c il ( ••_?rafı 9 uncuda) 
-~!111111· em l1U ~ , ., ~ 

Belediye tirketler komiserliği· 
nin bu husustaki te~ebbüsü ~irket· 
ler tarafından kabul edilmiştir. 

Belediye zwr";'\ 1'11sus; otomobil· 
ler ve otobüsler hazırla~_ıttı!.. 

ı 1 clemiye mab1Nm edihn4tfbı. ı ~· 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 81 

Celal bey, Abdülhamidi ikna 
edinciye kadar anasından emdiği 
süt burnundan gelmiıti. 

Paditaha: 
- Gizli eli bulmağa çalıtaca • 

ğım •.• 

Diyerek huzurdan çıkmıftr. 
Abdülhamidin o günkü kadar 

köpürdüğünü görenler yoktu, 
Bir taraftan Necdetle Saadetin 

firarına veya Beyoğlunda dolat • 
tıklarına dair, birbirine uymıyan 
haberler veriliyor, (Gizli komite) 
imzasiyle tehdit mektupları ge • 
liyordu. Bir taraftan da '(Harem 
hümayun) kapıu önünde birbirini 
vuran ıilahıorlarm verdiği heye· 
can saray halkını tethit etmişti. 

Abdülhamit, ikbali yanında a• 
hkoyduktan sonra kapıyı sürme
ledi.. İkbali kolundan çekti: 

- Kız, bugün beni sen eğlen • 
direcekıin ! 

ikbal, Abdülhamidin gözlerin • 
den korkmuştu. 

Kızıl sultan gözdesine çok fena 
bakıyordu. 

lkbalin o gün hiç le neteıi yok· 
tu .. Sağa sola aaldIYan, önüne ıe· 
leni haşlayan, süren, tevkif ettiren 
padişahı nasıl eğlendirecekti ! 

- Size bir ıerbe: getireyim mi, 
§evketlim? 

Diyerek güldü. 
Abdülhamit gözdesinin hu ıü • 

lüşünden hoılanmamıttı. 

- Benimle alaY. mı ediyorsun, 
kaltak? 

Diyerek bağırdı. 
lkbiLlin ben+:i aapsan idi .. Kıaıl 

ıultamn gltttliçe artan hiddetin • 
den korkuyor, bu kudurgan ada· 
mm elinden yakaamı naııl kur • 
taracağını düşünüyordu. 

Abdülhamit cebinden küçük bir 
anahtar çıkardı.. Duvarda duran 
bir tabloyu çevirdi .. Ve arkasın -
daki gizli dolabı açarak, içinden 
bir şişe çıkardı. 

- Haydi, ıel, seninle konyak 
içelim! 

Ve dolaptan iki kadeh aldı .. 
Şi§enİn ağzını açtı: 

- Sen bana şerbet getirmek 
istedin ama ... Konyak varken, ge· 
tireceğin şerbet bize nete verir 
mi? 

Diye söylendi •• 
Konyakları birer yudumda içti-

Tefrika numarası : 73 

Yauo: ishak Ferdi 

ler. Abdülhamit gene ayni dolap• 
tan bir kutu aldı .. Kapağmı açtı: 

- Ben keıtane tekerini çok 
ıeverim .. Al bakalım! 

Diyerek kutudan bir teker aldı 
ve gözdesine uzattı. 

- Sen de aever miıin? 
- Efendimizin ıevdiği tekeri 

cariyeniz sevmez miyim hiç?! .. 
- Al öyleyse bir tane daha ... ! 
ikbal bir şeker daha aldı. 
Abdülhamit tekrar kadehleri 

doldurdu: 
- Haydi.. Birer tane daha içe· 

~ 

lim. 

Kadehler üıtüste üç, dört defa 
dolup boşalmııtı. 

Abdülhamit çok aaahiydi. Ye • 
rinde oturamıyordu. Masanın üs· 
tünde duran kağıtları karııtırdı .. 
. Kırmızı renkli bir kağıda gözü i -
litti .. Aldı: 

- l9te bir bomba .. Bir dinamit. 
Bir barut fıçısı .... 

Diye söylendi .. Sonra gözlüğü • 
nü takarak yüksek ıesle okuma • 
ğa batladı: 

" ... Halka '(Hürriyet) veren 
hüküm.<larlara. hürmet edilir. Fa
kat, sen milletin kanını içine akı
tan zalim ve gaddar bir hüküm -
darsm t Hürmete değil, tel'ine la · 
yik ve müstahaksın 1 Unutma ki, 
son senelerini 'değil, son günlerini 
yaşıyorsun!,, 

Kızıl sultan bu ıatırları okur • 
ken, hiddetinden alet püskürü • 
yordu. 

Kırmızı kağıdı elinden bırak • 
tr .. Ellerini uğufturarak kendi ken 
dine söylendi: 

- Selanik tehlikeli bir mınta• 
ka oldu .. Oradan gelenleri latan • 
bul dan uzaklaştırmalı. Bu f eıat 
ocakları Rumelinde kökletmi§ .. 
Her tarafa dal, budak salıyor. 

Ve yumruklarmı sıkarak bay • 
kut ıibi haykırdı: 

- Hepsini dağıtacağım .. Hep • 
sinin kafalarını ezeceğim. 

ikbal, aaatler geçtikçe eridiği • 
ni, ömrünün biraz daha kısaldı • 
ğını hisaediyordu. 

Abdülhamit bir kadek daha i • 
çecek oluna, muhakkak çıldıra • 
caktı. 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

- Öyle ya, beyim ... Öy)e ya .. Onü
miade hayat uzun, inpllah gene bor· 
sa oyuaian oynanz .. Bol bol .. 

Fikret, yüksek ıesle: 
- Hay hay .. • dediyse de, içinden: 
"' - Tövbeler olıun .• Ben mi bor· 

sa oynarım? .. Ben mi kumarvari iıle
re paramı yahnnm? .. Bu ıefer, kör 
ta§ı gibi olan oldu .. Fakat elime ge • 
çen bu nimeti kaçınnam, 'bana da ap• 
tal desinler .• Hoı, bilerek yapsay • 
dım, mutlaka gene ziyan ederdim ... 
Naııl oldu da, benim "alma" diye ver
diğim emri ıu Alif&D Bey "al'' anla
rnıı .. itte, halledilmesi icap eden bir 
nokta da budur ... " 

Borsacı, müıteriıinden vıUt almıı
ken, telgrafı radyo ile yıldmm olarak 
çekti ... 

- Bir çeyreğe kadar cevap gelir ... 
Yamn milyon sahibi olduğunuzu da
~a tlmctjden teb~ir ederim, azizim. 

Alipn Beyin ıeriki olan bir fngi-

(Va - Nu) 
liz, bir kutu uzattı: 

- Bir sigar buyurmu mmnız? En 
iyi cinı Havanadır ... 

Fikrete öyle bir nqe gelmiıti ki, 
hala paralan eline alamamakla bera • 
ber, asabi değildi. Alay etti: 

- En iyi cinı olduiunu temin e • 
der miıiniz? .. 

- Muhakkak, Ekselans ... 
- Eh öyleyse ... 
Kibriti çaktı. 
- Azizim Alitan Bey .•• Hani ıize 

bir mektup ıöndermittim .. Daha doğ· 
ruau, açık bir pusla ... Ona ıu Kana • 
dalan almanız için emir vermiıtim •• 
Şunu, hayatımın tarihi bir veıikaıı o
larak aaklıyacağım... Bana verir miıi• 
niz? .. 

Boraacı: 

- Evet •. Saadet getiren bir veıi • 
ka... Pualanız çekmemdedir.. Derhal 
takdim edeyim ... Hem, bakalım, ne ya· 
zılmıf ... Ben de merak ettim .. 

Sahifesi :::~:inde he- ( Pratik Hayat Bilgisi ] 
diye kazananların listesi Hayatta mabtaç olac.atnna amelt •albaab 

kolayca 3ğrealula 

132 - Fatih 33 Necdet B. 133 -
Galata 41 Necdet B. 134 - Sultan-. 
!imde Mithat B. 135 - Şiıli 12 Ce • 
vat B. 136 - Rumelihiıan 6 Haaan 
B. 137 - Büyilkada Rafet B. 138 -
Hamalbaıı 3 c,nan Hanım. 139 - Ka
dıköy 66 Rubat H. 140 - Unkapanı 
Havva H. 141 - Divanyolu 128 Sa • 
lib. B. 142 - Heybeliada Re1at Bey 
143 - Ayazpa19 7 Sabsna Hanım. 
144 - Adana 2 Fahri B. 145 - Sa
nyer 39 Beha B. 146 - Kabataı 120 
Süzan Hanım. 147 - Beyoilu Eleni 
H. 148 - Şiıli 22 Füruzan Bey. 
149 - Pangaltı Emel H. 150 - Be· 
ıiktaı Nurettin Bey. 

- Hediyelerimiz her hafta PER • 
ŞEMBE günleri matbaamızda tevzi 

olunur. 
,ı ır 

Müsamere 
Türk Hanımları Esirgeme Der· 

neği menfaatine Eylulün 13 ncü 

Perıeımbe günü akıamı Suadiye 
gazinoıunda verilecek, müıamere 
pek parlak ve eğlenceli olacaktır • 

Bir lira mukabilinde iyi bir ge

ce geçirmelerini okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

Biletler kapıda tedarik edilir. 

lsmetpıııa Kız Enatitüıünden 

diplomalı 

F AHiRE - SAADET 

Açtıkları Terzi Evlerine gelmeleri
ni dilerler 

!tıklar caddesi - Ankara 

Bir daktilo 
isteniliyor. Tanınmıt bir mü· 

eaaeıede çalıtbrılacaktır. Çabuk 
yazmalı, arap harflerini okumalı· 
dır. İdaremizde K. S. rimusuna 

müracaat. 

Odadan içeriye hiç kimıe air • 
miyordu. 

Müvazenesini kaybeden kızıl 
sultan önünde durduğu masaya 
bir yumruk vurarak: 

- Kız, dedi, bu bambalan gön· 
deren haşaratı çok yakında yer 
yüzünden kaldıracağım. Onlara 
istedikleri (hürriyet) i vemıiyece• 
ğim. Fakat, ıen bana yardım et. 
Bana bu gece bir nete ver! SükU
nete çok ihtiyacım var. Kendimi 
unutmak ve iıtıraplarmu uyut • 
mak iıtiyorum. Haydi, bana ne • 
§~li ıarkılar söyle .. Beni bir ço • 
cuk gibi avut! 

(Devamı var) 

Muhaverenin bu noktasında, deli
kanlının dimağına bir fikir geldi. Yil· 
reii cız etti. Eyvah, ya korkusu ta • 
hakkuk ederse o zaman it nice olur • 
du. 

Bakınız, korkusu neydi: 
'' - Alitan Bey, puslarm alınca, 

benim "alma" emrimi "al" okumuı • 
ıa ... Şimdi de bu yanhıhğının farkına 
vanrsa ve bana "emrini harfiyyen ye
rine getirmem lazımdır •• Binaenaleyh, 
paralar benim .. " derse.. Hem 6200 li· 
rayı geri iıter, hem yarım milyonun 
üstüne oturur1a ... Bahuıuı, ne de a .. 
çıkgöz şeriki varu. O zaman halim ne
ye vanr? ... Eyvahlar olıurı... Puılayı 

niçin iatedim? ... " 
Borsacı, gözlerini uzun uzadiya &• 

ramak lüzumunu hi11etmeden mahut 
kağıdı çıkardı. Gözlüğünü alnından 

burnu Üzerine indirdi. 
Fikreti heyecandan hafakanlar l>o

fuyordu: 
" - Eyvah ... Eyvah .• Eyvah .. Ha 

timdi, ha timdi kaılan çatılacak ... "Fa
kat beyim ... " diyerek gözlüğünü tek
rar alnına İtecek ... Şerikini yanınll çıı-
grracak .. Mektubu on~ da okuyacak .. . 
Ve ıonra ... istersen mahkemeye ıit .. . 
Kime dinletirıin? Herkes beni hal<ıız 

-53-
Nalul .-. tercim• baldo mahfu«ta 1 

Diler aiaçlar ipn; beher met.re 
mikaba ilk senede yüzde on nisbetin· 
de ıübre, her on bet senede "660'' 
anın aönmemiı kireç veya karbonat; 
on ıenede bir "375" gram fosforiyet 
ve dört aenede bir "125" ıram potaı, 
klorür veya sülfat. 

Her ıene köklerin iıial ettiji ara
ziye metrerniklbı bqına iade oluna • 
cak mevat miktU"I şudur: 

Kayıi alacı: 37 gram kireç; 36 
ıranı fosforiyet; 78 gram potas klo • 
rür veya sülfat; 187 gram azot. 

Kiraz ağacı: 21 gram kireç; 40 
gram fosforiyet, 80 gram potas klo· 
rür veya ıülfat; 203 gram azot. 

Şeftali ağacı: 20 gram kireç; 45 
gram fosforiyet; 66 gram potaı klo
rür veya ıülfatı; 165 gram azot; 

Armut ağacı: 26 gram kireç; 43 
gram fosforiyet; 25 gram potas klo • 
rür veya ıüllatı; 61 gram azot; 

Erik ağacı: 60 ıram kireç; 47 IT&m 
ıram foıforiyet; 31 gram potaa klo • 
rür veya sülfatı; 62 gram azot. 

Erik ağacı: 60 gram kireç; 21 gram 
foıforiyet; 26 gram potas klorür veya 
sülfatı; 67 gram azot; 

Aıma: 15 gram kireç; 21 ıram 
foıforiyet; 40 J1'&m potaı klorür ve
ya sülfatı; 67 J1'&m azot; 

Diier ağaçlar: 26 gram kireç, 38 
ıram fosforiyet; 31 gram potaı veya 

Dikkat: Fosforiyetler ve klorür ve
ya sülfat dö potaılar evvelki cetvelde 
göıterilın niıbette ~\arak kullanılır; 
azota gelince yüzde on niıbetinde nit· 
rat dö süd halinde kullanılır. 

GOBRE - Gübre serin ve aıcak 
olmak üzere ikiye aynlır: Serin ıüb· 
re inek veya domuz gübteıidir. Kuru 
toprak için daha iyidir. 

Sıcak gübre ise at ve koyun gübre
sidir. Soiuk topraklara yarar ve onla• 
n ısıtır. Gübre ancak topraiın kan· 
larak kanıtınldıi• zamanda kuU&nı· 
labilir. Batka zamanda teması ile kök-
ler ölür. 

Kireç ya toprağın ilk kanıtmldığı ıı· 
rada toprağa kanıbnlır. Yahut her 
sene Tetrinisani ve Kanunuevvelde 
toprak ıathına serpilir. 

F oıforiyet de foıforaayon curufu 
halinde olursa toprak tarafmdan u • 
zun müddette arzedileceğinde pbre
ye kanıık olarak konur. 

Her ıene toprağa ilave edilecek 

Yazan: • Gayur 
miktan Süperfoıf at dö to halin ele ko- , 
nur ve sonbahar sonuna dofnı top • 
rafın üzerine serpilir. 

Sülfat veya klorür halindeki potu. 
aüperfoıfat dö ıo ıibi kullanılır. 

Nitrat dö ıud'a selinc:e her ..ne 
miıg'in ağaçlardan çekilmesinde bir 
iki gün evvel yerin yüzüne serpilir. 

DiKKAT EDiLECEK NOKTA• 
LAR - Eier afaçlar lüzumu mikta• 
n büyiimiyorlaraa potaı ve uot milıc• 
tarlanm fazlalaıbrmalıdır. 

Eğer lüzumundan fazla büyüyor • 
laraa potas ve azot miktannı alaztma• 
hdır. Eğer az meyve veriyorlarsa vt 

budama ameliyesinde bir kuıur yokıa 
fosforiyet ve pota11 f ulalatbrarak 
yapraklara kuvvet veren azotu azalt• 
malıdır. Maamafih ifrattan çekiıunel~ 
dir. 

Eier lüzumundan futa mahsul 
veriyoraa fazla meyveleri hamken 
toplamalı ve fazla nitrat dö ıud ko
yarak mahsulü tabii hale indirmeli • 
dir. 

Eier iri çekirdekli meyveler tabÜ 
ceıametlerinin nııfında iken hep bir
den düterae toprağa kireç itlve .,.... 
lidir. 

Eğer yapraklar azalır, Mnm' V9 

Kloroz alameti ıösterirae 11da az d .. 
mektir. Gübre ilavesi icap eder. Mey• 
ve ağaçlan (Destekli), (mütekabil 
destekli) ve (desteksiz) olarak yetiı· 
tirilir. 

"Destekli" denilen tekilde af açlar 
teller ve iplerle mücehhez duvar bo
yunca yetittirilir. Duvar ıündüzüa 
güneıin hararetini mu eder ve ı .. 
ce bu harareti yavaı yavaı i•de eclef• 
Bu ıekil tef tali ve aıma için 1a19t i• 
yidir. Duvarın cephesi ıün doğumu• 
na olamazı& cenuba; olamaz~• garbe 
müteveccih olmalıdU'. 

"Mütekal:.il deatekli" denilen ..... 
kilde ağaçlar demir tel veya iple di • 
rek!ere bağlanır. Böylece büyük mer 
veli aıaçlann meyveleri rüzgar ıid • 
detiyle düımez. 

''Deatekıiz0 yetiıtirilen afaçlar 
rüzgar darbeıine maruzdurlar. En ıü• 
zel meyveler rüzgar ıiddetliyle dütet• 
Bu suretle yetittirilecek aiaçlar, an • 
cak yazın ve sonbahar iptidasmd• 
meyve veren ağaçlardır. 

"Daha bitmedi" 

~-Bu Çartamba SARA y (Eski Olorya) - --. 
akta mı alnemaaı 

Yeni sincrr:a mevsiminin L:üşadı münasebctitc büyük artist 

DOUGLAS FAIRBArtKS tarafından temsil edilen 
Unlted Artuıts'ln fllml 

ve 

ASRi ROBENSON 
Şaheserini taktim edecektir. Seanslar: 3-5· 7-9 da Fiyatlarda mühim 

tenzil!t: 30 ve 50, lüks ballron 70 kr. 2446 

çıkaracak ... Ve ben de haksız olduiu· 
mu tasdik r - -buriyetinde kalacafım. 

Ah, aman Yarabbi... Şu mektuptaki 
"ma" ıözünü koparıp almak için nele
ri feda etmem... Hatta yarım milyo • 
nun iki yüz bin tiraııru, üç bin lirası· 
nı.. Dört yüz bin lirasını... Aman Al· 
)ahım, ıu "ma" yı oradan yok edi -
ver ... " 

Bir harfine 200.000 lira vererek, 
bu iki harfi ıildirse bile, ıene elinde 

koskocaman ve hayatı temine kafi bir 
servet kalacaktı 1 

m • • • • • • 
a • • • • • • 
Meı'um harfler ... 
Bunlan ıildirmeie kafi gelecek bir 

lastik tröstü bile tetkil etse yeriydi! 
Fakat hayret! Boraacı, ani bir infi

al göıtermedi. 
Mütebe11imane, kağıdı, Fikrete u· 

zattı: 

- lıte, azizim ..• Alın, ıakla)'1n •• 
O zaman, delikanlı t•ıa kaldı. 
Daha ilk nazarda, ıon cümleyi o • 

kumuıtu: 

"Bunlan al ... " 
Kendi eliyle "Alma" diye yazma• 

mıt mıydı?.. Kurutma kliıd2nda da 
"alma" diye okuırıımıı mıydı? ... 

Öyleyse? ... 
Fakat, hayret! r 
Kifıdın yanı, az1cık kopmuıhl. 

Tam "ma" nm bulunduiu yer ... 
Fikret, bu hecenin oradan koparıl-

mıı olduğunu farketti. 

Bu oyunu (bu latif oyunu) o_. 
kim oynanuı olabilirdi? 

Düıünüyor, düıünüyor, bulanlS • 
yordu. 

Nihayet, ayağa kalktı. 

- Çe1'tiğimiz telgrafın cevabi "* 
zaman ıelir? 

- Radyo olduğu için yann ....... 
mutlaka alırız. 

- Ya 416 ten almazlaraa? 

- Almamalanna imkan yok • . z~ 
kendileri teklif ettiler. Verdıkle 
mühlet te geçmedi. Her halde, atacak· 
)ardır. Zaten bunlan benden iıtiY
büyük bir borsa acentesidir. S&G11 • 

del\ dönea takımdan değildir. Karlı • 
mayınız, yanm milyan aahiı:.ilİllİS~ 

Fikret, veda c!tikten tom'8t • 

ıitti. Kamının acıktığını yattı ..-
okunurken fanetti. ., '" 

Dolaplan açtı, kantlırdr. , _ _.,,,. 
Yiyecek bir teY yoktu. 1 

_:.:..m:..u!...~J._,_. (D,..aild dl 
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Ankara 
.Atelıtu8a: Memleket temiz süte ne vakit 

l--e çöl . ti k b•J• ? ~;bccide,Kayıerihatttnanazırev- ve ne sure e avuşa 1 ır. 
~ cıı birinde bulunup göı:Unün iha
lt CdtbUdiği manzarayı ıcyreden kim-

, ~~tııl Ankararun naul bir hummalı 
0~ Yttle büyümekte ve ıenlenmckte 
il( llfunu ihata eder. Vaktiyle kurak
li b~t nıeaarlıktan mürekkep olan va· 
ttzıı ır l!Untaka her gün yeni bir inp.
~ temellenmesi ile canlanıyor. Bu 
ltıı takada marf'zaranın değipneıi için 
ti ~ ıy defil hafta bile kifidir. Cebe
~ ıtahaneıindcn Yeniıehire ve tı
t~0ıııt kadar olan saha inpatın vil· 
~ t getirdi ti kordonla az zamanda 

ltncn kupnacakttr. 
ıa ICtyaı - Cebeci hattının eıki Anka
} tarafında kalan vasi boıluk beledi
~ tarllfından ya spor sahası, yahut 

k haline konacaktır. Eğer beledi -
«c, arzusu vcçhile burayı bir iki sene
~ bir park haline getirecek olursa 
~ l>trk eıki ve yeni ıehri birbirine 
•-"leden çok G u ;. ı \ ~ ç .ı.. s nhi bıı 
•ıta olacaktır. 
~ ICıyseri hattı Uzerinde bulunan 
t >'•ı Banliyö hattı Cuma günleri 
~'1tt itlektir. Şehir halkının bir ktı
~ Gazi çJftlifinin •taçlan altına a
~ tderken bir kıımı da Kayıp ka -

1 • t~anarak orada dercboyundaki 
tt'Çhklar arasında iıtirabat günUnü 
tsiriyOT, 

~1.Sayfiye hayatı ıilnnek istlyenlere 
~ınce Ankaranın yamaçlığı olan Et
~ e Yazı geçirmektedirler. Niıbe -
it ntahdut bir kısım halk his olmu
~I - bir hafta kadar itinden aynla-
0 trıler - Kmlcahamama açılınIJlar, 
r,d.t orman havası almaktadırlar. 
~ \7cıhaaıl Anadolu çölilnUn ortasın
~ tcıis olunmuf sun'l bir tehir diye 
~ 1 kalem adamlannın tavsife kal • 
~ltıklan Ankara nakil vaartalan ile 
~ llara yanın aaat ormanlıfa iae iki 
lia~uk lht mc.af ede bulunan ve aha
~t~ tabiatın her tUrJU nim,tıerlnden 

ifade edebilen bir ıehirdir. 
~ Öyte bir teJalr 1cl, bütUn medent 
~ont kendinde toplamaktı ve gar

en glizel beldeleri ile rekabete ha-
lınına1ctadrr • 

~nkaraya esiri kalenin yıkık etek
ti e sinerek ve Yenifdırin 
~lttrilc ziyasına carkolmuı mmtab
tı arkaSinr çevirerek bakan kimse 
ij ve mütereddi prkı yaıatmağa 
~ bir defa savlet eden ya köhnemiı 
~~· yahut prejUdi zebunu bir fert 
'

12gunu meydana kor. Yükselen me
'IYetin Abidesine göz koyarak ley • 
'trc ve baykuılara mesken vazife
>l g6ren onlarca asırlık kalenin 
~lltbnıı oldufu kaya parçalan ara • 
~ da~i kovqklardan yükselen küf Ye 
dıı li.Udük kokuıunu cilerlerine dol -
>~k istiyenlcr yalnız eski Tilrki • 
'r dUnya cozlinde bir pertevıtiı:le 
~:ibran ecnebi muhabirleri değildir. 
~ t•dılııında teceddilde ve tekAmille 
'-'it 'tft lebepsiz buU% bealiyenler an -
~~ tesirinden kendini k:urtaramı -
~ltr her memlekette teaadilf edilir. 
s~~ert ebedi bir hilaran hayatı ge
'11~,e, yUrilyen, ilerliyen hakikati 
~ llıaınata mahkQm olan bu bet • 
b tlardtt. Medeni Ankaranın saçtı -
~k deryası bSylelerinin gCSılmni 
~ ltuıp, ruhlarını tuip edebilir. 

~) ncak Ankara, onlann bozuk zih
tıı ~erini tatmin için hırtketinde 
'-)tuçük bir inhiraf yaprnafı hatır ve 
~e getirmez. Ankara ilerliyor. 

ltr \.~ eene, her ay, hattı her gün 
~"'tl )!Olunda dev adımlan ile yol 
~Or. Veyi onu takip edemiyen bed-
~~al 

ff ABER daimi 
okuyucularına 
.. '7AKJT arkadaşımız bü
~ bir gezinti tertip etmiş
~ · 14 Eylul Cuma günü ya
ıt~k olan bu gezintiye 
~ ER daimi okuyucularma 
~ san kartr hamil bulu
~d ~ çok kolaylıkla iştirak 
ttt~bıleceklerdir. Bu okuyu
~~ l'nnızm bu gezintiye işti
~u edebilmeleri için V AKIT 
d~~?!llanndan yaln.ız yedi a
~~ne sahip bulunmalan ki-. 

Şehrimizin çok dağınık olmaıı do
layııiyle aatılıia çıkarılan sütlerin 
muntazaman ve bir uıül daireıinde 
kontrol edilmeai imkinaız deiilse bi
le çok ıüç bir ittir. Şehrin dört bir ta-
rafından iatihsal edilen ıütlerin kimyevi 
ve bilha11a bakteriyoloji mıaayeneıi 

hem büyük bir masrafı mucip olur 've 
hem de kaçakçılık için yeni bir çığır 
açar. Belediyemiain bu muaye-ıe hak
kında cöaterdiği hüınüniyet ve iyi bir 
neticeye varmak için yaptıit fedakar· 
lıiı inkar etmek ıüneıi el ile kapama
ia çalıımalctrr. 

Bundan evvelki makalemizde ıelı
rimizde aatılan ıütlerin içilmiyecek 
kadar bulaıık ve piı olduğunu ve bir 

çok haıtalıklann noktai uimetini 
teıkil eylediiini göatermiıtik. I.tan • 
bul ıehrinde sütlerin ıeraitini deiiı • 
tirmelc için alınmaaı lizım ıelen ted
birleri aıaiıcla ıöıteriyoruz. Bu uıu
lü madde madde ıöstereceğiz ve faal 
belediyemizden bu meseleyi ciddiyet· 
le nazan dikkate almaaını rica edece
iiz. Atafıdaki maddeleri bir emir ıek· 
linde tırar etmekle yakın bir zaman· 
da ıehrimizde iyi ıüt bulmak müm • 
kün olacakbr. 

MADDE 1 - Halkın iyi ıüt iç • 
meıi için ıütün ııhhi kontrolünü temin 
edecek olan huıuıi bir hıfzıuıhha 
aerviai teaiı edilmiıtir. (Teaiı edilen 
kontrol ihtiyaridir). Süt veren hay • 
vanları, sütlerini kontrol ettirmek iı· 
tiyen inekhaneler belediyeye bir iati • 
da ile müracaat edecek ve icap eden 
kontrol yapıldıktan ıonra ellerine bir 
§ahadetname verilecek ve bu aütler 
için halkın nazan dikkati celbedile • 
cektir. · 

MADDE 1 - Ha)"ftDlarmm "" 
aütl.-inin kontrol edilmesini istida ile 
talep eden inekhaneler, huıuıf hıfzıı· 
aıhha servisi tarafından muayene edi· 
Jecek " derin tetlôkattan ıonra mis· 
tedinin iatedifi küul edilecektir. 

MADDE 3 - lnekhanenin Yereli• 
ii iıtida kabul edilmek için aıafıdaki 
ıeraite malik olmaıı lbımdrr: 

A • inek ahırlannın belediye heyeti 
baytariye ve tıbbiyeıinin ve huıuıi 
hıhı11ıhha servisinin göıterdiği ıe • 
raite uyfun olmaıı, hastalıktan fÜp • 
heli olan ve ahıra yeni getirilmit hu
lunan hayvanlar için bir karantinaha
ne bulunma11; 

B • Süt inekleri tamamiyle hali aıh
hatte olmaıı ıarttır. Ahır içinde hi~ 
bir veremli inek olmamalıdır. Süt i • 
neklerinin alacaiı l'lda huıuıi hıfzıs· 
aıhha seninnin göstereceii formüle 
tamamen uygun olmalıdır. İnekhane· 
de bıalunan ineklerin hepıi mezkur 
aerviı tarafrpdan ıenede iki defa 

tüberkülin tec:rüheıine ti.bi tutulmalı
dır. Bu tecrü&eyi yapmazdan evvel 
husuıi aernı, inelchanede bulunan 
ineklerin eıkilini ıöateren bir defter 
yapacaktır. Deftere geçen ineklerin 
boynuzlanna ateıle marka konulacak 
ve bu markanın altına iki boynuz uç· 
lanmn araıındaki meaafeyi göıterir 

hir adet yazılacaktır. 

Birinci maddede ıöıterilen terait 
altında inekhane teaia etmek istiyen
Jer bir defter tutmaia ve bu deftere 
ıüt ineklerinin numaralan ve hatti. i
aimlerini yazmağa mecburdurlar. Ser
vis baytan her viziteainde hu deftere 
ha7ftDlann vaziyeti ııbhiyelerini, tac· 
diyeleriai, ve ahınn sıhhi vaziyetini 
kaydedecek ve fikri ne olduğunu da 
göıtencelrtir. Vizitelerden ıonra her 
bir ahır için bir rapor tanzim edecek 
'Ye huıuıt lufzıaııhha serviainin tefi· 
ne verecektir. Tüberkülin tecrübesine 
müsbet cnap verenJer artık sürüde 
kalmıyacaklarmdan derhal ahın ter -
kebneleri lbımdrr. Şüpheli olduğu 
anlaplanlar derhal tecrit edilecekler 
ve 5 • 10 gün sonra ikinci bir tüber
külin tecriibeıine tabi tutulacaklar • 
dır. Bu ikinci tecrübe için tatbik edi-

lecek uıul alııkanlık yapmıyac:ak o
lan bir teknik olacaktır. 

C - Ahıra yeni girc:ek olıı.n hay
vanlar karantinehaneye ıirecek, bay-
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tar tarafından muayene edilecek ve 
nihayet S gün içinde tüberkülin tec· 
rübeıine tabi tutulacaktır. Baytar ra
poru ile ineiin her bakımdan tam hali 
aıhhatte olduiu anlaıılmaclan bu i -
nekler müıterek ahıra konulamaz ve 
sütleri aatılamaz. Her yeni selen hay
van için baytann haberdar edilmeai 
lazımdır. Süt veren ineklerin her haı· 
talıiında aerviı baylan derhal haber· 
dar edilmelidir. 

Ç • Her 6 ayda b'.r tüberkülin tec· 
rübeıinden maada aerviı haytan inek 
ahırlarını ve hayvanlan her 3 ayda 
bir muayene edecek, inekhanedeki 
deftere fikrini kaydedecek ve bir ra • 
porla keyfiyeti serviıin tefine bildire
cektir. 

D • J nekhane aabibinin• ahınn te
mizliii, haynnlann bakılmaıı, ıafıl • 
maaı, tımarlanmaıı için iatihdam et • 
tikleri adamlann ıari bir hutalıkla 
malul olmamalan lhımdır. inekhane-
nin tefi müstahdemininin her halta • 
lıiım sıhhiye mödüriyetine bildir • 
mekle muvazzaftır. Her yeni gelen u
tak Sıhhiye müdüriyeti tarafından 
muayene edilir. 

H - Sıhhiye müdüriyetinin doktor
lan hiç olmazaa 3 ayda bir defa inek
hanenin bütün müatl\lıdemlerini mua-
yene edecekler, ve müdüriyete vere • 
cekleri muf aual bir raporla onlann 
sıhhi nziyetlerini, ne dereceye kadar 
temiz olduklarını, yatbklan yerleri, 
içilen ıuyun aıhhi olup olmadıfını bil
direceklerdir. 

MADDE 4 - İnekhane sahibi 
verecefi huıuıi bir senetle hilesiz ft 
tam ve bu emirnamenin 3 üncü mad
deainde muNIT'ah hıfztaaıhha ıeraiti -
ne malik olan bir süt eatacafını, eat• 
bit sütler içinde baıka bir inekhane
den gelme ıüt olmıyacafım taahhüt 
edecektir. 

MADDE S - Yapıl~n ııhhi vui -
yetler, tüberkülin lecrübeal, ve il9Bn· 
dl maddenin 2· 3, ve 6 mcı fıkrala • 
nnda göıterilen masraflar belediye • 
nin sütten her litre batına alacağı bir 
veya iki kuruı vergi ile temin edile • 
cektir. 

Berlinde yapılan bir otomobil JU'I• 
tına ittirak eden Edil Friı ismindeki 
genç ve güzel bir im, kara orman t.,.. 
sine aiden yola çıkarkell, devrilen oto
mobilin altında kalmıı, feci eurette can 
venniıtir. Resim, &u ölüm yarıp ~ 
!arken alınmııbr. Zavallı kız, ıülüyor ... 

"At üzerindeki kız, on üç yaıında 
ve Bibi Potoki isminde bir ViyanUı. 
dır .. Yapılan bir yanıta birinci gel • 
nÜf, gÜmÜ§ten bir kupa almıtbr. Ka
dınlar atlı sporda da ilerliyorlar! 

1 
MADDE 6 - Bütün bu muamele· 

ler yapıldıktan yani Sıhhiye müdüri
yeti ile hususi hıfzı11ıhha rerviainin 
raporları tauim edildikten ve yµkan
da izah edilen ıartlar vücut hulduk • 
tan sonra inekhane ıahibi aıafıdaki 

ibareyi iıtimale hak kazanır: 
"Huıusi Hrfzısaıbha ıervisinin ve 

Sıhhiye Müdüriyetinin kontrolli altın

da Silthane . ., 
Bu ibare İle ıütbane iıtediği rek • 

lamı yapabilir, ıu tarlla ki, bu ibare
den hiç bir harf deiiıtireınez. 

MADDE 7 - Bu tahac!ehwne a· 
f&iıda göıterilen sebeplerden huıuıi 

hrfzı11ıhha serviıinin ve aıhhiye mü • 
düriyetinin talebi üzerine geri alına· 

bilirı 

A • Süt ıatııı veya süthanedeki süt 
ineklerinin sıhhatleri hu emirnamede 
söıterilen tartla uysun olmu'aa; 

B • Salahiyettar memurlar ıütler
de hile olduiu ve yahut ıütün kali-

teai hozuk olduiunu anlarlarık. Veri
len f*)ıadetnamenin ıeri alınclıtı süt· 
haneye teblit edildikten 3 aün ıoara 
bu huıuıta yapılan reklamlar dunna
lrdır. 

MADDE 8 - Altıncı maddede 
cöıterilen terait dahilinde hak kazan· 
maclan, reami §ahadetnameyi haiz aüt 
namı ile bir ıüt satmak yuaktır. 

MADDE 9 - Huıuıi lufıuaaıhha 
serviıinde mevcut veya belediyenin 
diler kimya 'Ye bakteriyoloji lahara • 
tunrlan, busuıi hıfzı11rhba servisi • 
nia lmontrolü altında olan sütleri mu
ayene etmekle mükelleftir. 

Bu ıüt nümuneleri her ay alına • 
c:ak, kimyevi ve ı.ktriyoloJi muaye • 
neleri yapdacalctır. NGmune a1ma SÜ· 
nü sayri muayyen olacaktır. 

MADDE 10 - Bu emimameye 
muhalif hareket kanuni takibab icap 
ettirir. 

MADDE 11 - Husuıi Hrfzı11ıh • 
ha Mrvİıi, be)ec1İy9 ft ~t -~tar 
müdünyeti, lıhhiye müdüriyeti, 1-ele-

diye kimya ve bakteriyoloji lüoratu• 
Yan kendilerine iıabet eden vazife 
dahilinde bu emrirnamenin tatbikine 
memurdur. 

Yüksek fiatte• iyi ıüt, ucuıclur. Fa
kat kötü bir süt fiati ne olursa olsun 
pahalıdır. Bu çok açık hakikat çok 
defa halk tarafmdan bilinmez. Bula-
tık bir süt pastörize edilerek iyi, ve 
fiati uypn bir süt olabilir mi? Pastö
rizasyon taraftarlan bunun mümkün 
olduiunu zannederler. "The veleri· 
nary Record" baytari ıaaeteeiade 

"Menton" ve "Steele • Roclıer" Wr 
çok aebeplerclea dolayı bu fikre 111u· 

haliftirler: Pııtörizoeyon Ue ıtitün 
krem miktan pek çok azalır. Bu uıul 
ile ıütte hikemi bir takan iafayyiir • 
ler olduiu için bu mayii ~ ıatma • 
liıak tarafına aidilir; fU taaretle ki, 
tek bir putöriuayoaa tabi tutulan 
~li ıüt -ıirüeinetini muhafua e
cler. Bu paıtörisaıyon, ıüt jçeriıinde 

tüH olarak Mllu111111 n miluoplan İl· 
lif n imha etmek u .... ma malik o
lan " - Streptococcuı Lactiuı - " 
ii türfp eder ve burulan kurtulan mik· 

roplar ıerliestçe MtTÜnema hulur, ço-
ğalır. Bıandan batka putörizosyan 
sütteki "Antiıcorbut" Vitamin "C" 
yi tahrip ed•. Paetöriaoayoa ı~u 
mikropları öldünnez. Bilüia paatöri
zaayon tam olarak yapıhnamıı iae 
mikropların daha çab\lk çoialmuı111 
temin eder. Bunun içindir ki, bu usul: 
(göz boyayıcı) bir usuldür • • 

En iyi ıüt, aıhhatte olan bir inek· 
ten alınan, iyi ıeralt altmCla toplanan, 
aağıldıktan ıonra Jı ...... eofudıılaa 
ve derhal t~vzi edilen aittir. Bir ~ 
müellifler lnıUterea. putörio ıüth 
menedilmeıini tavsiye ediyor. Bu mü
ellifler sütün Standard'nu fÖyle ka • 
bul ediyor: Her santimetre mikipta 
100.000 Nkteriden fazla olmıyacak, 

bir eantimetre ınikabm yüzde birinde 
koli haıil bulunmıyacak ve ınuayyen 
miktarda dil ıabmi maddelel" hulun•· 
caktır. 

Yeni kitaplara bir bakış 

Aktör 
Ve müellif 
Her tiyatro eaerinde, •ktarlerla 

yilsUne ıeçirilen maskeyi aplı lnai • 
rcrek hakikate varabilmek için, ıece
nin yirmi dördünü beklemeic lüı:um 
olmadığını :ırannediyonun. 

Gilnlin her hanli bir ıaati, uıta 
bir okuyucu tarafından, bir altın 

miyanna vurulmut kadar, her piye • 
ıin hakikt mahiyetini meydana çıkar
'mıya daima klfi celecektlr. 

Nahit Sırn Bey yeni bir kitabının 
(MUharrir: piyeı, Hlkimiycti Milli -
ye matbua, 1934) ıon yapraklarına 

yumaktan kendisini alamadılı bir 
hlfiyede, bir tUrUl uhneye konula • 
mıyan eıerfnin talihıiı:llfinden fild • 
yet ediyor .• 

Her tiyatro eıeri, çok kereler, sah
neye konulmak için yuılmııtır. 

Bunu teılim ederim; hiç defilse, bu 
fantezi arzu, her tiyatro müellifine 
cazip cöı:ilkmUttUr. Fakat, her hangi 
bir aahne eseri için bunun bir kuanç 
yahut bir muvaffakiyetsizlik olabile -
celini düşünemiyorum. Piyes ve ak
tör, daima isimleri yanyana geçtikle
ri halde, ikiıi tamamen ayn ayn ıey
lerdir. Ve hiç bir vakit, uıta bir ak
tör, muvaffakiyetini iyi bir piyese 
borçlu olmadıfı cibi, kCStU bir piyes 
te uita bir akt8r elinde ıene hiç bir 
ıey Jcuanmamııtır. Daha ıonra vaka
lann c8•le gCSrUlemlyecek ka -
dar usak olan hayaletlerinden tecrit 
edilmif bir Toman okuyucusu, dilfUn
celerlnde onu hakikate cetirebilmek i
çin naeıl kendi kendine mücadele e
diyorsa, piyee için de bunu yapabi -
lir!.. H 

Piyesi, aktCSrle milellifin yarı ya
rıya paylapcaklan bir ıanat eteri ol
mak Uı:ere telAkki eden İncili% ro -
mancraı Amold Bened, bir bakıma 
ıörc. bu iddiasını gCSzle görülen bir 
hakikat üzerine teebit etmiıtir. Fa -
kat, netice itibariyle• meeeleye yeni 
bir unsur byamaımftır. BIWdı, iyi 
ve fena taraf1an Ud insan Userine ay
rılabilen blr eanıt. tam olarak, varlı· 
ğından yan yarıya kaybetmft bir va
ziyette bulunuyor. Bu ltibtla, hiç bir 
hakild eanat adamı, kendi eseri Uı • 
tUnde bir bapa1111m yapmasmı ta • 
hammUl edemedlll için& ki, sahne 
eserleri, edebt eaerler araemda, dai -
mı ikinci pltnda blmıJlar, yahut ta
mamiyle latilıkar eylemltler&r. Haki
kat 9udur ki· sahne, eserlerine itima
dı olmıyan mUelllflerin aktCSrden bek
ledikleri yardımdır!. Tiyatronun, 'bu • 
gün, edebi eserler arasındaki mevki • 
inden sUratle mynlarak, bUtUn dün
yada baıapğı giden, ve yerini, eine -
ma gibi bir fanteziye terkedifinin ha
kiki se9eplerini de burada aramalıyız. 

Nahit Sırrı Beyin kitabına gelince 
d.. mUharrir tipinde birbirine kanıan 
istihza ile hakikatin, eahneye çıkar 
çıkmu, bu kitapta oldufundan daha 
ter., yahut, kendi dilfilncelerine da -
ha uyfun bir tekil alabilecelfni Umit 
etmiyorum. 

Cevat Sezaiyi bir alay menuu o
larak intihap eden mUellif, kitabın

da onu hakikate getirir cetirmez, tu
haf bir istirap duymuıtur. Bupunla 
beraber, katiyen ceriye danmek li • 
zım gcldiii halde bunu da yapamadı • 
ğım görüyoruz. Kendi fikirlerini sda 
bir zabtUrapt altında bulunduraımyan 
müellifler, dalına, eserlerinin hakild 
mihverini bafka bir mevmun eli ve 
baskııı altında bulmuflardır. Bu, bir 
isabet olmuı olabilir. Yaımak istedik
lerinin tamamiyle zıddını yuan, ya -
hut, meydana getirdikleri tipin hiç bir 
vakit hareketlerine karışamıyarak 

kendisini doirudan doğruya ona bı • 
rakmıf müellifler aayııızdır. Ve bir • 
çokları, hayatlannda bunu itiraf et • 
mi§tir. Fakat Nahit Sım Beyin kita
bında, iı böyle olmamıı, tahıslann 
aerbest bir ıekilde ilerlemek istedikleri 
yol ile, müellifin cötUrmek istediği 
nihayet, karmakanıık bir bofupa i
çinde kalmııtır. 

Zannetmiyorum ld, bu kitabın iyi 
veya fena taraftan sahneye ıeldikle
ri zaman birdınbir delifıinler !. Kaldı 
ki, "Muharrir" kitabı, amatör bir takım 
genç kumpanyaların oltalarına, hiç 
bir vakit müellifin ititip menedemi
yeceli kadar, gizli bir yem olarak ta 
takılmrı bulunuyor. 

Kenan HulOal 



- Ahmet, sana kaç defa 

a<Syledim, duman beni rahat -

aıs eder diye... Şu pipoyu 

aöndiır Allah aıkma ! 

- :.(nne bana biy ıeker 

venıene ... 

- Yavrum biy elemezler• 

bir derler. Söyle bakayım, 

Jraç teker istiyorsun? .• 

- Bq! .. 

- Size, bu sandık dUıe -

cck. dememiı mi idim? 

- Zarar yok, içinde kırı

lacak bir ıey yok ı 

Erbk - Buglin Hayat ai

ıortamıa yazıldım. 

Kadın - Sen ölürsen ba -
na ne verecekler? 

Maniler 
Kapıldım bir heveıe, 
Koıtum nef eı nefese! 
Bir söz söyler ıöylemez 
Beni koydu :kaf eıe ! 

a 
Sevdiğim pek yaramaz, 
Beni ıormaz aramaz! 
Gözlerim ondan baıka, 
Güzelleri aramaz! 

o 
Göz ucuyla bir baktı, 
Her tarafı kıvraktı! 
O kadar güzeldi ki 
Beni bir anda yaktı! 

o 

ve hediye 
Zahir Bey• Mahir Beye on 

lira borç vermiıti. Mahir Bey 
bu parayı ertesi ıünü ödiye
ceğini ıöylediği halde on gün, 
yirmi pn, iki ay sonra bile 
ödememiıti. Zahir Bey Ma • 
bir Beye bir gün tesadüf et • 
tiği zaman hiddetle ıöyle de
di: 

- Azizim, senin parayı İ• 
ade edeceğin yok. On lirayı 

ben sana hediye ettiın. 
Mahir Bey pek kuru ıü • 

rültüye pabuç bırakanlardan 

defildi, cevap verdi: 

- Y o, azizim! Ben on lira 
borcumu ödiyeceğim amma, 
,,.. ı.... on lira hediye ede • 
celuen aynca Oll lira ver! 

Hangi mektup? 
ilci arkadaı bir sene süren 

aynlıktan sonra sokakta bir • 
birlerine raıtgelmiılerdi. Se -

. Jimdan ve bir iki lakırdıda.., 
ıonra biri ıordu: 

- Y Ahu sana mektup yaz
mııtım, aldın mı? 

- Hangisini? On lira ala
caiını iıtediiin mektubu mu? 

- Evet. 
- O mektubu almadım! 

Sebebi var 
- yahu, carip değil mi? 

Bir saattir buradayım, bir ba
lık bile yakalıyamadım! 

- NeClen ıanp ot.un, sa
yet tabii... Dün hen burada 
balık avlamııtım! 

Pazarlık 
Ay141 Hanon pazarlık et -

meden lıiç bir ıey satm ala • 
maz. Geçen gün Pendiie si • 
diyordu, Haydarpaıada site 
memunına sordu: 

- Pendiie tren saat kaç
ta? 

- 13,45 te .. 
- Haydi canım, !Unlln o • 

lacatını ıöyle.. 1 t re olmaz 
mı? 

Himıetii 1m - Affedel'9iniı:, lokanta sahibi burada 
mayo ile oturmanıza razı olmıyor. 

Kadın - Ya öyle mi? Ona cevap verini%: .... ~n de 
z,ıayomu çıkarma ğa razı değilim. 

Solıaktan gUzel bir kadın geçince •• 

. Kadın - Erkekler kadın 

elbiselerine dair hiç bir ıcy 
bilmezleri 

Müşteri - On beı liraya 

sattığınız Avrupa malı kun -

Erkek - Bilirler, fiatlan- duranın fevkaladeliği nedir? 
ni t S.'"ı kız - 'Flati ! ... 

Usta berber · 
Berber yüzünü kesince 

m"üıteri hiddetle söylendi: 

- Ne kadar dikkatsizıi • 
m.z ... 

Berber cevap verdi: 

- Merak etmeyin efen • 
dimi Tentürdiyot var, bir 
damla11 ıimcli kanı dindirir. 

Müıteri yerine oturdu; 
berber tentürdiyot ıiıeıini a • 
ramaia koyuldu. Bulamayın· 

ca çırağa ıordu: 

- Daha sabahleyin koca
man bir ıite tentürdiyot var-

/ \, . ,, . \ 
.~, 

! \ 
t 
' ·.; 
\! 
1 
1 

Meraklı değil ki .• 
Hüseyin Bey mektuplan • 

nin açıldıiım anlamıı, hiz • 

metçiıini azarlanuıtı. Hiz • 

metçi kadın cevap ~erdi: 

- Aman Beyefendi, mek

tubunuzu açıp okuyup ta ne 

yapacainn? İçinde meraklı 

bir ıey yok ki ... 

dı, ne oldu? 

Çırak fııddar ıibi ıöyledi: 

- O daha öile üzeri bit • 
miıti! 

İhtiyar teyze - Ba asri saatlerden anlamak ta ne 
kadar gUç ıey - - • --Güzel kız 

Güzel kız, her tarafın meleklere denk olmuf, 

Güllerin penbeliği vücuduna renk olmut; 

Keıik, kumral saçların bqına çelenk ol mut, 

Güllerin penbeliği vücuduna renk olmuı ! 

Bu güzellik hilkatin en ıihirli oyunu, 

Mutlak periler çıkar araıa.k bir ıoyunu ! 

ince, nazik bir fidan vermit sana .boyunu, 

Güllerin penbeliği vücuduna renk olmuf ! 

Şeytan 

Kartıma gelme ıakın, 
Aklımı çelme ıakın ! 
Kirpiklerin birer ok, 
Kalbimi delme sakın! 

o 
Derdimi ıaya saya, 
Bqladım ağlamaya! 

Çapkın, bari yüzünü 
Göreyim aydan aya! 

o 
Cömertlik göster bana 
Merhamet eyle bana 
F 4!1Zla bir §ey istemem 
Güler yüz göster bana 

a 
Gözü ıiyah, iridir, 
Vücudu dipdiridir! 
Sakın ha aldanmayın 
Fındıkçının biridir! 

Ateşli 

Bir •• • 
surprıs 

Küçük A vram arkadatı Mi
ıonun evine gitmitti; Miıo -
nun annesini gördüğü zaman 
şöyle dedi: 

- Annem sizin için bir 
ıürpriz hazırladı. 

- Ne sürprizi? 
- Yann bizim piliçlerden 

birisini kesip size gönderecek. 
Avram iki gün ıonra gene 

Miıonun evine gİtmiıti. Mi -
ıonun annesi sordu: 

- Hani piliç? 
- Ah bilseniz ne oldu? 
- Ne oldu? 
- Piliç tekrar ;yileımi~; 

ıimdi kümeste ıapaaağlam 
geziyor. 

remenni etmezmi 
Bohor Efendi Şiıhane ka

rakolunda Neıimaçi Efendi • 
ye raatgelince: 

- Bilsen, dedi, baııma 
öyle bir ıey geldi ki, dütman· 
lanma gelmesini iıtemem. 

- Ne oldu? 
- Tayyare piyangoıun • 

dan elli bin lira kazandım! 

Cevap 
- Boyuna doktora gitme. 

ği lavtiye ediyorsun; ıanki 
dedelerimiz doktorluğa bu 
kadar ehemmiyet verirler 
miydi? 

- Öyle amma, hepsi öl -
düler! 

Çünki 
- Bizim' Ali gömlek de

iiıtirir ıibi fikir deiiıtiri 
yor. Ben hiç öyle değilim .. 

-Ya! 
- Evet, ancak bir gömle-

iim var! 

Paravan 
Lokantada ganon müıte

-J riye ıordu: 

- Ne getireyim, efendim? 
- Evvela bir paravan ge-

tirin. Borçlu olduğum biri 
geldi! 

- Acaba Neclaya ne bedi· 

ye almalı? 

- Kendisine sorsana ... 

- Ben deli miyim 1 ); 

" 

Gazete yazı odasında dot 

tor beyin haftalık makalesiıı' 

sökmeğe çalışıyorlar! 

Berber - Saç- mı, sa~ 
mı, yoksa friksiyon mu? 

Müdür.:... Ne! 

"' " 

iş baımda esniyorsunuz 1 
u· 

Memur - Evet amına 1> 

tlin gece rüyamda burada S'' 
hştığımı gördüm 1 

Erkek - Bil bakayım, avucumda ne var? 

Kadın - lıte diğim gtimlek ... 

Erkek - Evet, amma kaç gö~ek? 
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Bulgarların takas usuliyle yap
tıkları son büyük satış bu teıkili
bit ne kadar f aydah olduğunu göı 
terir parlak bir misaldir. 

Bizde de bu cihet iki sene ka
dar evvel düıünülmüt ve hükU • 
metin inhisarlar umum müdürlü -
'ğü vuıtasiyle alakadar olacağı 
'bir tütün limitet şirketi kurulma
ıı takarrür etmitti. 

Bu vaziyete göre 1934 tütün 
istihsal mevsiminin sonunda bu 
üç memleketin acatışa çıkaracak
ları miktar şöyle hesap edilmek 
icap eder: 

(Milyon kilo hesabile) 

Türkiye 1934 mahsulü 32, stok 
15 - 20, yekiln 47 - 52. 

Yunanistan 1934 mahaulü 40, 
stok 10 - 12, yekUn 50 - 52. 

Bulgaristan 1934 mahsulü 12, 
stok 6 - 8, yekun 18 - 20. 

Avrupada ŞJlrk tütünleri satı • 
şının umumiyetle müsait bir saf -
hada olmasına ve stokların 1933 
m&hsulünün azlığı dolayısile hay· 
li inmesine rağmen fiatler çok dü
şüktür. 

1934 senesi içinde satmamız la
zım gelen tütün mahsulümüz iki 
komıumuzdan da ziyadedir. O· 
nun için önümüzdeki sene tütün 
ihracatı meselesiyle daha yakın • 
dan alakadar olmamız icap et • 
mektedir. 

T ediyat meselesinde gösteril • 
mesi kararlaştırılan kolaylıklar 
nazarı itibara alınırsa önümüz· 
deki salı§ mevsiminde memleke • 
timizden Almanyaya yapılan tü • 
tün ihracatının müsait bir safha· 
ya girmesi beklenebilir. 

DÜNYA TiCARETi DARALI
YOR: 

iktisadi buhranın tesiriyle dün
ya ticareti kıymet bakımından 

her sene bir mi~ar azalmaktadır. 

Cemiyeti Akvam iktisadi ko • 
mitesinin tanzim ettiği son rapor • 
lara göre, azalma nisbeti aşağı • 
daki mühim derecelere vasıl ol
muştur. Bu adetlerden buhranın 
giln geçtikçe dünya yüzünde ne 
kadar yerleştiği kolayca görüle • 

Tütün limitet §İrketi iki ıene
t:lenberi kurulamadı ve te§kilat -
aızlık yüzünden bugün Avrupa 
tütün piyasasında Balkanlı rakip • 
lerimizden a,ağı bir vaziY,ette 
1 - ld k bilir. Harpten sonra işlerin en Ka I •• 

Elimize geçen son statistiklere 
İ&tinat ederek Türkiye, Yunaniı -
lan ve Bulgariıtanın 1931, 1932 
\?e 1933 tütün istihıalleriyle satı • 
lamıyarak 1934 senesine devro • 
luııan ıtok miktarını kaydediyo • 
ruz: 

istihsal 

(Milyon kilo hesabile) 

Türkiye 1931 de 51, 1932 de 
18, 1933 te 40,. stok 15 - 20. 

Yunanistan 1931 de 43, 1932 
<le 28, 1933 te 50, atok 10 - 12. 

Bulgaristan 1931 de 31, 1932 
d~ 17, 1933 te 18, stok 6- 8. 

Türkiye, Bulgaristan ve Yu • 
llllnistanda 1934 tütün rekoltesi 
~eçen seneye nazaran yüzde 20 
da 30 nisbetinde az olacaktır. 932 
de olduğu gibi bu sefer de azalma 
ekhnin tahdidinden değil, havaı • 
~ fenalığı dolayısiyle fidelerin 
q)de!1ftemesinden ileri gelmiştir. 
!nuıare lroraktıf< en izyade Bul -
~standa ve kısmen Y.unanis • 

ziyade inkiıaf ettiği 1929 sene • 

sinde dünya ticaret kıymet yeku • 
nu 100 itibar edildiğine göre, 930 
da bu yek\ın 80 ne, 1933 te 35 e 
dütmil§tÜr. 1932 ve 1933 dünya 

ticareti kıymet yekilnlan arasın -
da yapılan mukayesede ıu mühim 
n6kta1ar göze çarpmaktadır. 

Beynelmilel ham madde tica -
retinde yüzde 8 ve maınu mallar 
ticaretinde yüzde 2 bir f azlahk 
olmu§tur. Buna mukabil gıda 
maddeleri yekUnunda yüzde 8 bir 
azalma görülmektedir. 

R. Ş. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili haatahkla.rı - ~tebaaıııı 
Cuma ve pazardan bafka pruerde 

ğleden aonra ıaat 2t dt" 6 ya kadar 
lstanbulcla Divanyolunda (118) nu· 
maralı husuıi kabinesinde baıtalanm 
kabul eder. Muayenehane ve ev '"'" 
fonu: 2239d. 

Yazlık ikametg8.h telefonu Kaodi:i 
38 - Be7lerbe7i 48.. 

HABER - Ak,~m_ ~~atasi 

Fas'ın küçiik veliahdi, timdi Pa • 

riste bulunuyor. Bir müddet evvel 
babaaı, Parise gitmiıti. Çocuk ta onun 

arkasından gitmekte ısrar etm.iı, ağ-: 

lamıı, bunun üzerine arzusu yenne 
getirilmiıtir. Reıimde onu Pariste o

tomobilden indikten sonra mihman • 

dariyle birlikte görüyorsunuz. Bir e • 

)inden mihmandarı tutuyor, bir elin
de de oyuncak bir tüfek bulunuyor! 

Bu resimdeki uzun boylu adam, Ma
cardır. Su topu oyunu hakemi Simko

dur. Kucakladığı adam da, havuzda ya· 

pdan bu maçı kazanan takımdan Keze· 

ridir. Hayli ağır olan su topu oyuncu· 
sunu, ondan daha ağır ve iri yan olan 

hakem, kollan arasında tüy gibi akldır

ınııbr. İkisi de gülüyorlar! 

Gumbinnen civanndaki harbin yir mine: yıldönümü vesilesiyle, :Alman as· 
kerleri, kabartma teklinde o arazinin ha ritasmı yapmıılar, 330 metre murabbaı 
bir ıaha üzerinde 13.000 çinkodan yapıl mıı askeri harekete getirerek, Alman ve 
Rus ordulannı karıılaıtınruşlar, o harbi tekrarlamıılardır. Almanlar, büyük 
harbin hatıralarım muhtelif ıekillerde göz önüne koyuyorlar! Resim; harp 1.,. 

hasına ait kabartma haritayı ve Alman askerlerini gösteriyor. 

Mantar gibi .. 
Bir müddet evvel ölen İspanyanın 

diktatörü Ceneral Primo dö Rivera, 

'~-= 
memleketinde çocuklar için ilk açık 
hava kütüphanesini kunnuıtu. 

ispanyanın yirmi Üç milyon nüfu
ıundan on milyon kiıiden fazlasının 

okuyup yazmak bilmediği neticesine 

1 

1 
' 

1 
i varan Ceneral, okuyup yazmayı kııa ı 

bir zamanda öğretmek için buna 1ü - 1 

zum görmüt ve müıpet neticeler elde ' 

etmiıtir. Dam albnda okumaktan hoı
lanmıyan lspanyol çocukları, ağaç al-

bnda okumağı pek hoı bulmu§lar, bu 
açık hava kütüphanelerine akın akın 
gelmiılerdir ! 

Şimdi ispanyada bu jz üzerinde yÜ· 
rünmekte, mantar kadar çok kütüp -
hane kurulmaktaymı§ ! 

Yeni bir klüp ! 
Oklahomada yafıyan Amerikan 

papazlanndan biri, "Kanlarından 

memnun kocalar" klübü kurmu§tur. 

Karısından memnun olan her ko -

ca, bu huıuıu yazı ile bildirerek, klü

be girebilmektedir. Yeni klübün aza

sı, bir kaç ay içinde bir kaç yüzü bul

muıtur. Bu itibarla, aile bayatından 

memnun erkeklerin az olmadığı anla
tılmıthr ! 

Bu klübe girenlerin, yazı ile yap

•·kları mürac:aatten bqka, papazın 

Eski Avusturya imparatoru Karlın 

oğlu Otto fon Habsburgun A vustury• 
tahtına oturacağı söyleniyor. Şimdi Av

rupada seyahatte bulunan genç veliaht, 

f ıveç Kralı Gustavı sayfiyesinde ziyaret 

etmittir. Bu resim, bahçede hatıra def. 

terini imzalarken alınınıfbr. Ortada 

bastonuna dayanmış duran beyaz ıaı>
kah zat, lsveç Kı·alıdır. 

önünde şöyle yemin etmeleri laum 
gelmektedir: 

- Kanını her gün en az bir defa 
Öpeceğime ve ona kendisini sevdiği • 
mi söyJiyeceğime, gÜnde en az bir de

fa, piıirdiği yemeği beğendiğimi bile 
direceğime " ona tatlı sözler söyle • 
mek fırsatını hiç kaçmnıyacağıma ye
min ederim! 



inhisarlar idaresi Müsademe 
1zmirden ÜzÜm alıyor Doğancıköyünde 

Bektaşi iyini yapanlar 
hapse mahkôm oldular 

.. k. t . I . ..d.. .. .. . H } jandarmalarla ka-
mus ıra ış en mu uru munır usrev . k l t 

8. lzmirde alışı idare ediyor ça çı ar çarpış 1 

Berıama, (Huausl) - Berıa -
ma kazasının Turanlı nahiyesine 

suçlular üçer ay hapis yatacaklar 
ve 50 şer lira para cezası verecekler 

lsmir, 7 ~CHuausl) - inhisar i
a&reai müskirat itleri müdürü Mü
m Hüsrev bey tehrimize gelmit; 
inbUarm müskirat imalinde kul -
lanılmak üzere mübayauma ka -
rap Terilen hurda incir ve ıarap -
ide üzüm mUbayaatı ile allkadar 
olmıya bqlamııtır. 

Hurda incir mübayaatına ya -
ilDnda haılanacaktır. Hurda incir 
~in umum müdiirlük tarafından 

fiatler tespit edilmektedir. 
MUnir Hüsrev bey, hurda in -

eir mitbayaabnm, Ege müatahsi • 
Hni menun edecek kadar •enit 
tutulacağını ve fiatlerin de mUs • 
tatlsili tatmin edeceği mütal• • 
ımı ileri sürmektee!ir. 

Şinidiye lia'dar Bornovadan iyi 
· lt'e köta cinsten olmak üzere 700 
'bin kilo taraplık ve sumalı1' üzüm 
ıahn almmııtır. Satın alınan ü -
zümler, Hayat fabrikasında ayık • 
)anıp ezilmif ve şarap imali için 
intibamı TeltiTClağlndaki prap 
fabrl~a gCSnCl,rilmittir. 

Sumalrk üzümler bu hafta i · 

Bigadic belediyesi 
çalışıyor 

Bigadiç, (Huıusi) - Kasaba-
• yorulmaz bir çalıJma ıöze çarp 
JDa!da Ye hunun sonu olarak: cid • 
tlen rO:rel neticeler elde edilmek • 
tedir. 

Belediye reisi Cafer ve nahiye 
müdürU Hayrettin beylerin meıa· 
ileri takdire )iyilrtir. Belediye, 
fenni bir mezbaha vücuda getir • 

' Cliği gibi baabanın tiddetle muh· 
taç olduğu suyu tla f ennl vesaitle 
temin etmif, aokaklan genit • 
letmit Te tamir etmiıtir. 

imar faaliyeti arasmda vücu • 
C!a getirilen zahire loncası Te bu 
lonca ittisalinCle l;ele.diye &"karı o· 
lara'k yapılan dört 'dükkln 'da Tar· 

. 'dır . . 

çinde lstanbula ıevkedilecektir. 
Hurda incir mübayaatmın çok 

genit tutulması, doirudan doğ • 
ruya nihisann bu sene Avru.-ya 
ve ibilha11a Mısıra yapacaiı t• • 
rap ihracatiyle alakadardır. 

inhisar idareıi Çeımeden ana· 
aon mübayaatına aa devam et -
meldedir. Şimdiye kadar satın a -
iman anason miktarı 35.000 kilo· 
dur. Mübayaat miktarı 50.000 
kiloya çıkrılacakhr. 

Şaşal suyu menba
ında tetkikat 

İzmir, 6 (Husual) - Sıhhiye 
dai1"eainde vali pqanın Tiyaseti 
altında yapılan bir içtimada Şap) 
suyunun f ennt tesisatla geniıle • 
tilmesi görütülmüttür. Kimyaıer 
Kerim Ömer 'bey suyun en son 
Hml eaas Clahilinde ne ıuretle tet· 
kik edilmesi llann ıeldiiini an• 
labnıtbr. Ondan ıonra bir heyet 
Şapl membama aitmittir. 

Kerim Ömer l;ey, bu ıu'da valC· 
tile çalıf&Jl CloktOTlvdan izahat 
almıt Te suyun bulunduju muhi -
tin toprak, su ve jeolojik bünyesi " 
ni tetkik etmittlr. Aynca _,un 

toplandığı depoda, aralan ağzm • 
d_. ve çeımelerde radyo aktivite 
tahlilah devam etmiıtir. 

Mahallinde yapılan tahlillt su· 
yun çok radyo aktif olduiunu 
göstermektedir. 

Suyun serbest gazları da tet· 
kik edilmektedir. Alman su nü· 
muneleri üzerinde daha da çalı• 
tılmakta ve hütün haaaalarr tes • 
pit edilmektedir. 

Kerim ömer bey dün vali pa • 
ıaya tetkiklerinin neticeleri hak • 
kında izahat vermiıtir. 

• 

bailı Doğancı köyünde kaçakçı -
larla jandarma arasmda bir mü • 

sademe olmuıtur. Müsademe ne· 
ticesinde kaçakçılardan bir kiti 

yaralanmıı ve on kiti müsademe 
yerindeki arızalı araziden istifa • 
de ederek kaçmaia muvaffak ol· 
muılardır. Yaka ıöyle olmuıtur: 

Doiancı köyü civarmda dal -
)ar arasındaki derede kaçak rakı 

istihsali için kayalar arasında hir 
gizli fabrika vücuda getirildiği ve 
fabrikanın faaliyete ıeçirildiii 
zabıtaca haber almmıtbr. 

Bunlarm Laz Hamit ile Oflu 
Süleyman ve hüviyetleri tespit e· 

dilemiyen dokuz kifiden mürek • 
kep bir ıebeke olduğu anlatılmıf • 
trr. Kendilerinin de dağlar ara· 
aındaki gizli imalathanede hu -
Iundukları ve rakı imal ettikleri 
bir gece jandarmalar etrafı sar • 

mıılardIT. 

Fakat kaçakçılar yüksek hiT 
yerde bulundurdukları biT nöbet -

çi ile bunun farkına varmıılardır. 
Sabaha yalan bir zamanda jan -
damıalar, pusudan imallthane • 
ye doğru ilerlerken kaçakçıların 
açtıkları alete maruz kalmıılar 
ve mukabele etmitlerdri. Kısa 

bir müsademe sonunda Oflu Sü • 
leyman yaralanınıt ve diferleri 
karanlıktan istifade ederek kaç • 
mıılardır. Gizli rakı fahrikaıı 
Ayazmak çayının vadisinde Hü • 
seynin bağ kuleıi civarında idi. 
Büyük müteaddit kazanlar ve 300 
zer kiloluk dört fıçı, cibre dolu 
dört kazan, bir de imbik elde e • 
dilmiıtir. Müıademe yerinde bir 
de brovnik tabanca bu1unmuı • 

Aydın, 8 (Hususi) - Meıu· 

diye mahalle.inde bektaıilik iyi· 
ni yaparken yakalanan Eskici Ha
san oğlu Mustafa ile gene eskici 
ve ıuç arkadatları İsmail, Meh -
met, Hafız Hünıü, Celil, Haıan 
ve F eyzuUah oğlu Mehmedin mu· 
hakemeleri dün Aydın Asliye ce• 
za mahkemesinde görüldü ve bi· 
tirildi. 

Riyaset makamını Suat, iddia 
makamını da mUddeiumuml mu• 
avini Şükrü beyler itıal temelde 
idiler. Muhakemeye halk çok a· 

T arsusta yeni 
sinema binası 
Tarsus, (Hususi) - Tarausta 

belediye tarafından inta olun • 

makta bulunan tiyatro binası ik -
mal olunmak üzeredir. Bet yüz 

kitilik olan binanın parterden 

maada dört locuı, balkonu ve 

bir balkon fomuvarı ve ımle bir 
antresi vardır. 

Geniı bir sahnesiyle artist o • 
da?arını ihtiva eden ayrı hir kı • 
tımla tem tetİdll\b btr tiyatrodur. 

Belediye bu fedakarlıklara inzi -

mamen emsali civar vilayetlerde 
hulunmıyan sem sistem mükem • 
mel 'bir sesli ıine.ma makinesi al • 
maktadır. 

tur. 

Küpler; bir buçuk metre derin· 
liiinde kayalar içine gömülü ol • 
duklarmdan yerlerinden çıkarı • 
Jamamıtlar ve orada kullanılmı -

yacak hale ıetirilmiıtir. Kaçmıı 
olan kaçakçılar aranmaktadır. 

u 

Fırlia reisi Vehbi bey de hal • 
1Cm muavenetiyle bir fIT1'a bina • 
ıı vücÜda ıetinneie teıebbüs et • 
mlıtir. 

Nahiye müdürü Hayrettin ve 
liarakol 1iumandanı Fevzi efen'di· 
)erin gayretleri ve dik1'atleri sa • 
yesin'de kahvelerde 1iumar oyna • 
mali usulü kat'i surette kaldml • 
mqbr. 

Mütehassısımız "Kara şeytan,, imzalı okuyucumuza cevap 
veriyor, mimarlığa istidadınız var:· Fikri sabit sahibi

siniz.. Parayı ve eğlenceyı seversiniz! 

Belediye intihabatı liıteleri ta• 

tik edilmiıtir. 

Eskişehirde piyan-
ko çekilecek 

Eskitehir, 7 (Husuıi) - Ta • 
ıarruf cemiyetinin tertip ettiği 
piyango biletleri basılmaktadır. 
BUetler cumartesi gününden iti • 
haren satılığa çıkarılacaktır. Bi • 
let adedi on iki bin ve beher bi • 
Jet elli kuruttur. Bin liralık eı • 
!'& ikramiyesi vardır. 

Geri kalacak para ile memle • 
ffet lıa!lanesinin ikmal edilmiyen 
~vyo1!U yaptırılacaktır. 

ı - Yakup: (El yazınnuı geçen 
haftaki listeler içinde tahlil etmiıtim.) 

2 - (Taksim) Batlamyüı: Kibirli 
ve mağrur tiplerden. İrat bir egoizmi 
ve inatçılığı vardır. Nefsine itimat e
der. Riyaklr değildir. Aldatma kabi -
liyeti fazladır. Muktesit delildir. Se -
fahati sever. 

3 - Şehremini (1. H. W.) lımail 
Hakkı: Uzağı görü! kabiliyeti hafı -
zasiyle mütenasiben inkişaf etmekte -
dir. Müvesvistir. Herkese itimadı yok
tur. İsrafa meyli vardır. Mutabasbıs 
değildir. Bazan fazla evhamlıdır. 

3 - (Büyükada) N. S. Müfide: 
Zeki, hassas ve kıskanç tiplerden. Ba
zan fazla yorğun, hazan hareketlidir. 
Fikirlerinde ittirat yoktur, fakat ka -
rarsız tiplerden değildir. Geçici he -
vesleri ve israfa meyli vardır. Zevki
ıellm sahibidir, Tahakkümden botla • 

rur. 1 ve insicam vardır. Doıtlar:ma. k~ttı v~-
4 _ (Çenıelköy) M~•.t Emin: falı .~örünmek ister. Zevkısehmınc cu-

tntizamperver ve idcalııt tiplerden. vcnıtır. 
Fikirlerinde insicam vardır. lılerinde 8 - (lınnir) Ali Galip= .• Aldatıcı 
doğruluğu sever. Zckbı hafııasm • kabiliyeti fazladır. Uzalı g~rUr .. ~e • 
dan kuvvetlidir. Maddi itlerde az mu- klsı hafızasından kuvvetlid.ır. Mut7: 
vaffak olur. Sefahate inhimaki yok • bavvil ve mütereddittir. Kımıcye ıtı-

v fal d mat etmez. Paraya .zaafı vardır. tur. e ı ır. • 
5 _ up. L." M. F.: Eğoiıt tipler - 9 - (Ankara) C. M~ ~4 . K. N .• : 

den. Nefsinden baıkaaına inanmaz. Az dinler, çok söyler. E~oısttır. Vefa-
MUvesviı ve hayalperver değildir. U- klr değildir. larafa meyl~ ~okt~r. Zev-
zağı görür. Az konuıur, çok dinler. kiıelim aahibidir. Musıkıye ııtidadı 
Musikiye istidadı yoktur. vardır. 

6 _ (Bükreı) Ali Kemal: Heaap 10 - (Karaköy) Kara Şeytan: 
ve hendeseyc istidadı vardır. (Mimar Mimarlığa istidadı vardır. Fikrisabit 
ve mühendis olabilir). Vefalıdır. Se - sahibidir. Parayı ve eilenccyi aevcr. 
fahate meyli yoktur. İşlerinde muvaf- Meziyetleri ar11ında vefakirhlı cöıe 
fak olur. Sebatkıirdır. çarpmaktadır. Muktcsittir. RiyakJ.r 

7 - (Bebek) Rühsar Cemil: Mu- ve aldatıcı değildir. Hüsnüniyet sahi-
sikiye fevkaliide istidadı vardır. Kıa - bidir. 
kanç ve inatçıdır. Fikirlerinde ittlrat Dr. W. 

lika ıöstenllit ve aalon tamaaaen 
dolmuıtu, hir çok kimHler de 
koridorda toplanmııI.rclır. 

Bunlarm, evlerinde bir çok ke
reler toplanarak hektafiHk Ayini 
yaptıkları sabit ıöriilmUt~r. 

İddia makamı iddiumı aerdet• 
ti ve ıuçlulann 671 numaralı T .. 
kiya ve Zevayanm men'i Uıuma 
dair olan kanunun ikinei aon fık
rasma tevfikan cezalaadmlmala • 
rınr iıtedi. 

Hlkim Suat bey de iclclia ma• 
kamınm iıtedili muciltlnce suç • 
Julan üçer ay hapiı ft elliter lira 
para cezaıma mahkOin etti. 

Tahsile gönderi
lecek talebe 

Ankara, 9 ( Huıual) - Bu 
aMıe Avrupaya yirmi JMİ 

talebe gönderilecektir. Bunlarm . 
beti, erkek Ye im aanat meldıit
lerine muallim yetiftirmek ibeM 
meslek mekteplerine, dokuau hu
kuk, üçü makine mUhend\ei, bi· 
ri ~mi fizik. ı. · au aUhee.ti•, 
ıi, bet i riyuiye, ilçii de ittatit· 
tik tahsil edec,tclerdir. Banlar 
Almanya, Fransa, lsviçre " 
Belçikaya ıönderilecekler&Ur. 

imtihanlar eylülün .on balta • 
ımcla liMlercle, erkek Ye lm I&• 

nat mektepleriyle Hukuk fakülı.
lerinde yapılacaktır. 

imtihana ıirmek için 200 nem• 
zet vardır. Halen ATI'Upada oku• 
yan talebemiz 244 kitidir. 

• • • 
Ankara, 10 (Hususi) - Sumer 

Bank nam ve heıahma 1N tene AT 
rupaya talebe s8nderilmeti mu• 

karrerdir. Talebelerin miktarı ile 
nerelere gönderilecekleri Nunal• 
lah Eeaat Beyin Rusyadan dinil· 
tünü müteakıp anlatılacaktır. Bu 
itlerle uirqmak iizere iktisat V• 
kiletinden Refik Beyin riyuetin • 
de bir komiayon teıelddil etmiıtir. 
Komisyonda Sumer Bank Te maa 
riften azalar hulunaçaktır. Bu ko
misyon gönderilecek talebenin eY 

safını, imtihan esaslarını tespit e-
decektir. 1 

o 

Muallim mektebi mezun-
• 

lannın mecburi hizmetleri 
ı kaldmlmıyor 

Ankara, 9 (Hususi). - Mual• 
lim mektebinden mezun ıenç.lerİ11 

hariçte istedikleri ite ıirmeleri, 
mezunlarm mecburi hizmetleri af 
eclildiii haldnndaki haberler a• 
sılsrzdır. Kanuni olan hu mecbu• 

riyetin kaldınlahilmeai ancak Y~ 
ni bir kanun çıkanlmui1le kabıl• 
dir. Muallim mekteplerin• ıird 
talebelerden taahhütname alın111•• 
yaG&iı da doi.ru delildir. 
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b 

yaz kadın siyah erkek 

..-e bitin f -ı1....tc caiz l91ildir •ma, ıeae 
... hadimi ta.....,..._: ... 

ı..uia-WU, aüaleıa C..W em. maameleti ederdi. Hele wı• p k il f ::: .. :..=:-~:::e üs Ü Ü es yüzünden 
radaa seçerken, haa fena halde 

=~=--;::: çıkan piisküllü helilar! 
itte, o pman, ha aalıterem 

:E~;: ilk feslerin çevresi piisküllü idi; 
!':'~ ~ bu güzden cinagetler bile oluqordul 
tir. 

Hüilratıea 4e Balata ormu· .Ablllf llllelilincl• 71bele tabanunül etmekten• cekaamdan 1 beyleri de plaküllü fealer giydik-
larma dalm•mn lcahediJOl'diı. (). ,ekıele ftmirlite kadar çıkan Ko- Yaqepnek elrrea slrilhnüt pür• lerind• onlar da miifkilitla lm
ra•, lllllmlse 1ç tane IMiyük bon ca Htiarw Pata, Y eniçerilitin k6- kiilla fealer ,,..., :ra••t püıkül· fQYOrlardı. Fakat lailhan beyleri 
til yılanı birden çıktı. idi lrummak üzere iken latanbula lerini dalaneie laatlamqtı. çoktu, mahallelerine kadar •eltp 

_itte, Milin ıtnln pldi!... ı•lmifti. 1218 hicri MDelerini ta• Fakat bir Ymiçerinin püaküllü lradmlara ıh abaaia c:el&Nt • 
-diye haylardma.• FHat, lmlcllm, kip eden ._ pwealmfa reamt fes Jiztindea hafm• ıelea piakül• den bu ıeneriJi ~ 
bota çddı. Hlpaf Y eniçerilerbı alJdilderi kil- lü bel&, ha fealerin tamamiyle Yeniçeri artık bir taraftan pı-

Zira, ellerinde kocaman topa• llhlardı. Haarn Pap, Yeniçerili- terkedilıneıini tacil etmittir: pnluk, diler taraftan piiakllla 
larla JiiriiJen delillerlmis, ,....... lin kakhil Jr•mnak ilteyenler- yeniçeri zamtipin biri bir IÜD ikinde 'bıraktıiı &el ile ,.....,.. 
larm haflarma M1Jf11E .... aretle deneli • ........_ele ıetircllli bir tebdili kıyafetle ıh ko1duiu bir mes hale ıelmifti. Zaten etrafı 
wrarak, IMpaini ll•ar.lller. miktar lmmm feli bbwu _. km takip etmek mechmiyetinde lmtatılmıt olduiundan ,.Jralaad1. 

Bunları• d.Ueri p .Uhal ferleriae ılfdirerek eellwlık ..... kalır. Tabii lcülAhı hir tal'afa dip- Ba komik mamara Y ~ 
olchai9 ~ Jtoram, ........, hay mim plrarclL ilk defa alriden ha peyi bir tarafa fırlatarak batma çok futa auelHni tahrik etmit °"' 
ftftlari 8rhal ,.....Ü. llea, teı- me--a Bdnci MW11..... da bir p6aldiUG feı, Gatlne bir ıetre lacak: 
...aileı mldait ........ aftmiftl. Halk da, pantolonla •ir yelek çeker dofnı - Ah ha püa1dillG .lieJl oı.... 

.. _ Bu adam llmedi. Demek ...._ ı.a 79Dlrıte pbü alq- ıolraia.. ıqdı, ben Iİ•e ıiaterirdim. Dmae 
ld b16 reW dolna llyleme llllfb. Bu amumt iJi blnd inrlne y eaipri zabiti ıe•siliaine nin le laatladı. Kilhan beylerden M-
mft I,, •'1-daa. "atik _,_.lana Y•'- f..m ka· ıokalaMla rall ... 11; tabii fınatı riı 

Ve t...arilaa llGlllltGn utb. im olmaar,, tenaip edildL bçamaclaa tenha bir yere ıeldik· •rda. 
zn, ,....... ,........... l»irinln OnlaJ• ilk •• - ....... ... leri YUit •tlnn· illa etmek ... - Nedir ba piekülll bell, diye 
L ___ .. __ ..,._. ~dlıltlar Mı ren ._ •h lmidia fwldnde YenU.~ ı-mı· • --L---L .. 
WD111....a •-T- av •-. arbmulan lroJ11)maf. Yüriimüt- -~· - ~--
pır!ub Jbük cıkt&- Banu, nncl· ralbeti ile brtıluaclı.Jlia Wr... 1 s-• .. ___ L __ ..... _ . - Ne olacq di19 CeT&p Yerdi. 

Mlllıııı--..1... -1..d .. 1 .__, _ _._ ..a..t___; ~-iL er, ~ AluaraJa D• 
I• tUaıdı1ar • ......,... ftKGJ i,,-.--~w...... darJefm ..... Y.ms-mm utlk itte.. 
çok mBlait Mr •Pal ..m. O.. Bia burada "pi.WUlli ı..ı.,," taW••IJI bmnlltlf. AJr.ara • • • 
711-t'v ld, ......... ,,....,, ~ :=t. ~ . ~ Bir ldilhaa ı..,i de p&t1dllli fea 
... ,_ ... ... •••deceik y............ ~ ,.. ........ ~ ...... ,.._li sacaP.aa bıpkb· 

1,.: ..... .. '°tr-· ,... .... ~Çoak ~ 
Ve ..... J8sQ1n i.Dr&,..ım çirmltti. Jlk !1116 pllllıllli bblm lra 799•PN• .,_... Will Wr lerl tarulr• hir Jmçmı dldrataiz. 

tokat ve çıflıklaı tafırmq, kotma· 
anlaıttılar: Pek uğurauzmuf. Ki· bildiğimiz gibi fesin tepesinde de· tikle kopamıt!. Kiitkanbeyi hid· 

ia 'bqlamıt, kalı•ede oturanlar ar 
.... ,. ....... _ ·~ ..... ...ı.ıc- =:r ..... etrafmda --:- ........ ...... Y..ıc-ı =~··-i,.. pcaia ,.... ................ ,.. ... ....... ....p .................. ,.... ... 
IEüaJla,awe.LJaı••rJlldll 
parmalma taktı. 

Ben, ikinci nabet yılanlarm 
çdnna11Dı 'beldiyorcl..._ HeJlıatlri, 
Ol"DIU DİlıaJete .,.i. Bia de, ... 

dlDia •haımdald Mu. ··
..... olclak. .. 

Ora.ı., .bizimle bir.likte ..... 
lan ................. lnmlar.., 
c.-ı Ameribmn taı....,11 laar 
~K.a•mpuma• 

~,.. tlikhtkW albet· 
"il..., ....... bir klı ... ... 
lank ........ .ı ••• ima ... mtca-
c1ew .. ....,. IW&rerek ~ ............ .... ...,. ...... -........ ........ Gemi.._...,---· ka· 
laa .... b.wtaWlinllm. Nete
................... birlikte 
pçtilimb J'Ollan ..... , .... ., .. 
dae .............. ık. ltampa· 
r61Mıilh ........ ~ 
ldawslar, •••&JI reiM ulalb
lar. 

O da bana: 
- Ben 1&Da dememlı miydim? 

decli. _..,....., ..... ~ 
... elacak •·•ittik. 

- bi ıa. itte- Yıl-....._. ... ,... ............ 
._ ••waı laal&lldnm tellkW .. 

di,.,ı-. lld lg ala omm mira· 
flri .............. Hureti ,...... 
,.. ,., ... slrdlm: 

- o-la ........ ..... 
v. itte, o ........... ~ 

,..... O.. .... c..ı,lm n llamm· 
la lftll...-ecl~ 

Zwi nla, ... _ -sJanaı ....... 

ettilrp ~lif ............. ne alzGne çarpılJOI', &a8n6 .... P&eldlllfl f.ı. sararmClan bat-
ıallamnlı. Ba pUıldilltl f..ı.riD miyorda. Ba esnada pGtldilün hl· ka fayclaaı ılridmeyinc:e kendili· 
mah:mrlan pldu. Enela •ir Jai· ri de ıldnil müthlt aurette acıt- lindea lralktı. Fakat pillldillü be

mar ,......_ ..._ p&ıldiıı.. mııY=ip eden ldl11wı il kaldı. 
birbirine~ DUa fm ftlyul Ahmet 
~ piltldil'-'I. •. .,.., J6- IH sws -11 1111•swaaıw u nısu n 11au11•-•=•• 11s11•-
·-lı!... • IJI ___ ! .. - -
.......-, - pUd ~--·· ~'4' _,tJOt!!f"lff,: 
Falat ..... llllçbataluemile- - -=-- -.- -
dil• 1air Sok ittiraplar aibi o _. (Bq tarafı üçüncüde) 
kit de pllktillma Terdilderi iD Dlklmt ...,__: (Aftlla) ... 
nııplara. taı..-11 edUiıdi. Y.ıma mllı•eanlD malı 1-lar •ılllıtı 
•ıeldldeDlenaa~ lla• Ullmf 
Ya llÇbidaa eoara temi.Jemek $ca- Maa ıflll, Serulr.w Rıa Ptata· 
WıınlL PG ... 111 fealer, ... la ma Mfidl fa....._ teflmt w 
ıMalda ıewa •naz apk ı.o,-.. .............. aMm.k lçia; tra• 
,....... .... püıtdil taraııalan pi .._,., .. _ .. eair ......... 
aklar tarafnul .. taruunlı. mc... lan&,.. ...... alb,.U lgi·•· -rW,........... .............. . .. ,ardnnlar ......... deaalatfı. 
rinde muhtelif ani taraklarla: JDI"• 

-Tara,.ı.... Tuam!.. Nü.il ........ anut olclaia-
DiJ• clolaprlartlı. • Bd milalle illNll etmek illi~or-

Ri•ayet edildlline ılre ba piilı'L • da, his, .__daa lair taaeaial 
küller~ lmnlNlda hl6 .._ liirdük, .,_ .ı.,...: 
reler olmut ea .-,_ iatiralnna "FalJrilılada itçil..m huı ftk'• 

• • • • • • • • • • • 
O akpm, lnsilis ..,,.h, tona· 

ımdaki YiakWen kahile reiaine 
fa.taca ikram etti •• maha•ere 
ortamda: 

- Y danlarm herifi öldiireceil· 
ai •nlen keffettia '? ••• -di79 •r
cla. 

Bir barilaalade lıilenbı anlatıl· 
mı1mı be'kli]forda. Halbuki, reia: 

- Bilmeın- -dedi.· lcime lyle 
doida. Herhalde illblar inana ı... 
•ilhana etmit ol~c:a\ı. 

Shlerlade tamimi idi. Demek 
!d urf bir te•dlf, beyaz bdmı 
'llyah erkete naıip etmifti. itin 
ıaribl, timdi kabile relai, kendi 
kerwtlne kendi de lnuuyorcLL 

(Hatice Slll'ena) 

alanla tuminat ••dw.i ftkİ• 
dir. Meeell, tak.__ iJl ifle
Jilt ltlımediliai, pcelifin faltrio! 
..... W& lapılarmda tec:riib.p .. 
den ~.- cea ....uii pW...,. 

Veaikaus IUuca ta ... ak, 
hattl telıir içinde wıikal- .. 
.... ..... petlatmeı. ....... 
lmme nokta1mdaa Wr 111Çb1r .. Fa
bt, t.a.lan .dola71 bir iki ...... 
lilia ..W hb. mlw111 deft91eri
ne ftriclat by .......... r ıatıiasa..,_. 

Ebik MJrJetmemek için.. ..... 
da illn edelim: Herhaaıi bir h.· 
wU. lgiDln ..._hati olup olma• 
dılmı falnllra m&düri,.m clelD, 
ülnma 1lllul takdir -~ 
......,., ... da. hllrimln ...... 
ldJ olclalm ifw ...... W& 

Hullıa, "aarmm lltdalajat u
n delil, diye llslerini bitiren SG
rena Pqa adenin takriben bir 
ıuete ayfau tutan mektahamm 
halaıaaı •e ona Yerdilimb cnap 
budar! 

Bbr de ıon ıh olarak, Jalms 
SGrena Pqa m&•ıewine de
lil. 1.lit6n aaaayicilerimbe, 1riltibl 
............... llJliJelim: 

T&rW, ..... --· u.ı-m; 
me\iaeleria .,..._, cwit mad • 
delerin ......... •••rek ptalma. 
...... w.t~---
........ 1 .......... ür; 

....... h' ··~ ..... .. lrçı ... 
dwlı1silik _.........ilham .. 
laralr, Witiia ftbı•tl•tlan me1'ut 
.... tanda - ıaaaJi inldtafl" 
• ~-- Açskça ılfliJelim kit 
....... tenithiç ........... 

alık cleiildir ... Çahpe --·-· IH, matltletea, ..._ ,....am)'Ol'a 

Bb, Türk itçiaiDi - ll,.k ltir laa• 
yata Jihelmit ........... ... 
Jiz r. Guptea alıma .... tlenlerl 
Tlıls minen•--... Glldl,a 
...-.m. 
~ ........ ıelipça• 

l1111orlar ... , iforlana batb 
fabrib.p sibiaJer!,. felsefeail• 
........ llheral mblan, hb• 
ıllral•.._ Ye manblmamm ollt 
1an .ellp ...-ı • 

(Va.M) 
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Ka·nserin mikrubu 
(Bac tarafı ı incide) 

Fran&ada hiçte alaka ile karıılım 
mamıştır. Alman doktorunun bu 
keşfi hakkında Türk kaıuer cemi· 
yeti umumi katibi operatörlerimiz 
den Üniversite Tıp Fakültesi Do
çenti Kazım lsm il Beyin mütale
asını sorduk. Bize şu izahatı ver -
di: 

- Kanserin mikroplu bir h s· 
talık olduğu iddiası yeni değildir. 
Mikrobun keşfi tarihinden beri, 
lr-şeriyeti kemiren bu illetin de, 
diğer bir çokları gibi, mikrobunu 
bulmak için her tarafta gayretle 
çalışılmakt dır. an erin mikro • 
bunu bulmak, belki dünyanın en 
büyük ilim hadinelerinden birini 
tetkil edecektir. Çünkü mikrop • 
auz olduk! rı muhftkkak bulunan 
bir çok hr\ltalıldarın tahıusül tarz 
I~rı ve ona na:aı:ar n tedavileri de 
malumdur. Halbuki kaneerin mik· 
rQbu malum olmadığı gibi "mikro 
bik11 bir hastalık olduğu da ma• 
lum değildir ve tekevvün tarzr da 
ınün kaıalıdır. 

Kanserin, hangi uzuvda olursa 
olaun, yerleşme, ı yir ve intiha 
tarzı ban mikroplu bir hastalığın 
ıeyri hissini vermez. Binaenaleyh 
bir çok büyük müellifler, mücer· 
riplcrin fikri olan bu kanaatte ben 
'de müıterekim, kanser mikroplu 
değildir, binaenaleyh kanserin 
mikrobu bulunmıyacaktır. Belki 
kanaerliJerde bir müıterek mik
rop bulunacaktır, fakat bu, esas 
amil değil, olıa olsa tali bir role 
mllik kalacaktır. Kanser bir hüc· 
re hastalığıdır, hücre hayatının 

tahavvülü, bozulmasr, örgüleri 
kanser haline getiriyor. Bu tahav· 
vülü hazırlıyan sebeplerin pek ço• 
ğu tecrli.be ile tayin edilmiştir, fa· 
ka u seb p tek dewild.iY, sebep 

yo u~, esbabı v rdır: Tahri,1erin 
envaı, insanların, ~alımların gud· 
'de vazifelerinin .. rolü gibi... 

Kanser muamması tecrübi kan 
ser ve kanserlilerin mayiatının, 
örgülerinin biyolojik, istopatolo • 
jik yollardan te~kikile halloluna • 
c<:ktır. 

Daha (189Q) da maruf üç Fran 
sız kanserlilerden bir parazit tec • 
rit etmişlerdi. Fakat bu mikrobun 

.hnyvanlar üzerinde tecrübeıi kan· 
seri tevlit etmediğini göstermi§ · 
tir, Keza 1904 te bakteri nazari • 
yesi yeniden ortaya çıktı, 1923 
Fransız kongresinde mikrop na· 
z&riyeşinin h raretli taraftal'ları 

vardı. Fakat bütün bu fikirler if • 
las etmiştir. 

Bugüne kadar tetkik ve tecrübe· 
nin verdifi kanaat şudur ki: Kan· 
aerliler de bulunan mikroplar, 
lianser haııl olduktan sonra, ıon· 
rad n konarlar, amil değildirler. 

Bugün mevzuu bahıolan keşif 
hakkında ilmi mecmualarda he· 

nüz bir §ey gelmediğinden mahi • 
yetini bilmiyorum. Ancak formül 
§udur: Bulun n mikrop ayrılıp 

hayvanlarda tecrübe edilmeli, ora 
Cla kanser yaptığı sabit olmalıdır. 
Bunu görmeden kimse mikrop bu 
lundu diyemez. Tekrar edeyim ki 
ben !kanserin mikroplu ve sari ol· 
lluğuna ıkani değilim. Fakat fikri
min yanht çrkmasını çok temenni 
etmek lazımdır. Zira kanser mok· 
roplu ve mikrobu malUın olursa 
be§eriyeti bu illetten kurtarmak 
çok kolaylaşacaktır! 

Memleketimizde bu sene bir 
'(Kanser Taliarri ve Mücadele 
Cemiyeti) te~kil edilmi~tir. Tak· 
dir edersiniz ki sebebi ltat'i suret· 
te malCim olmıyan bir hastalıkla 

HABER - Akfam Postası 
( B:ı* taralı 1 ıncıde) - - • 

Her parçaşı ayrı hır heyecanla okunacak macera, -
Piyasada 

istikrarsızlık 
kooper tifleri kanun layiha11 
meclisin ilk içtimaına yetiıtirile • 
cek ve 1c nun ~ıkınca derhal ta.t • 
bikata geçilecektir. Bu suretle 
piyasalarda istikrarsızlığın kal • 
dırılması miimkiln olacağı ümit 
edilmektedir. 

Vekil Bey dün aktamki trenle 
Ankaraya hareket etmittir. 

Vekil B. Ank rada Vekalet er· 
kanına müstacel itler hakkında 
direktif verdikten sonra memleke· 
timiz dahilinde büyUk ettkik ıe • 
yahatine çıkacaktır. 

Vekil Bey çarşamba günü An • 
karadan lzmire hareket edecek, 
Celal Bey lzmirde üzüm ve incir 
fiatlerini hiç bir sebep yokken 
indirmek istiyen bir kısım tacir • 
lere, bu i§ten vazget;meleri için 
tebligatta bulunacaktır. 

Vekil Bey bundan sonra cenup 
villyetlerini dola~acak, Antalya 
ve Mersinde bir müddet kalacak 
ve oradan ıark vilayetlerine gide· 
cektir. 

lktiıat Vekilimiz bu nıünase • 
betle Erçani Bakır havzaım1 da 
gezecektir. Ay sonuna kadar ıür· 
mesi muhtemel olan bu seyahat • 
te Celll Beye, sanayi müdür u • 
mumisi Recai ve iç ticaret umum 
müdürü İsmail Hı-.kb Beyler re • 
fakat edeceklerdir. 

Vekil Bey tarafından Trakya 
peynircili~inin rslihına memur e • 
dilen vekalet ticaret tahlili.t 1lbo· 
ratuvarı tofi profesör Hafit Bey, 
dün kendisinden talimat almıştır. 

H lit Bey çauagıb~ günü E • 
dirneye hareket edecek, bütün 
Trakyayı dolata.cak, luırıtık bir 

fekilde peynir ıevkiyabnın önüne 
geçmek üıere &tandardizaıyonu 
temin etmek, gaz tenekeleriyle 
yapılan çirkin peynir ambi!lılajla • 
rma iyi bir ~ekil vermek için te • 
maslarda bulunacl\ktır. 

Halit Beyin hu huıu$tl\ ver ce· 
ği rapor süratle tetkik edilerek 
tatbikat~ geçilecektir. 

mücadele çok aüçtür. Bununla be· 
raber halkın ma16m ve mühim o • 
lan cihetleri bilmesi l~.zıımdır ki 
bunlar da kanser batlangıcınd 
kabili tedavidir, ihtiyarlarda çok 
olan bir hastalıktır, vücudun her 
yerinde kanser olur. Hasht.lıiın Ü· 

zerinden zaman geçer ve (ur) et· 
rafı ııırars h yatı tehdit eder. 
Erken tedaviye müracaat liaım • 
dır. 

Memleketimizde kanser çoktur. 
Bir çok kanserliler hastalıklarına 
ehemmiyet vermedikleri için ara• 
dan uzun zaman geçtikten sonra· 
geliyorlar. Halbuki o zaman 
ameliyat yapmak imklnr kalını· 
yor. Şurasını ehemmiyetle hatırda 
tutmalıdır ki bir çok kanser bida· 
yette hiç ağrı yapmaz. Binaena· 
leyh ağrımıyor, zarar vermiyor 
diye z man kaybetmemelidir. 

Kanser Cemiyet:nin gayesi bir 
tardtan kanserin meçhul tarafla • 
rı üezrinde çalı!mak, diğer taraf • 
tan halkı muhtelif ve~ait ile kan • 
ıer hakkında tenvir e·lerek (ayrı 
tedavi) yi imkan d~hiline alarak 
vefiyatın önüne geçmekt;r. 

Kanser tedaviıi kin ameliyat 
ile beraber radyum ve röntgene 
de ihtiyaç vardır. Bı:ir çok memle· 
ketlerde olduğu gibi bizde de zen 
ginlerimi7. 1:-övle te~avi müe sese· 
lerinin artmasına himmet etmeli· 
dirler. 

kısk nçlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
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mitti. Bu ıekliyle kendiıini uzak-Hepsi de, bu h"avalid oturan 
vahti kabilelerin en uzun boylu • 
larından ve bahadırlarından ıayı· 
hrlar. 

:················ı 
tan görenler baıından alev çıkı- iYazanı 1 
yor zannına kapılırlardı. i R i 

Boyunları ince ve u~un, kaf ala
n dar ve düz, göjUıleri genittir. 
Bellerinden yukanı aıoğısına nis
peten km.\dır, Afrikanın renkço 
en ıiyahlarmdandır. Şiloklarla 
Dingalerı Bahriilgazelin Nil neh • 
riyle birleıtiii yer ayırır. 

~ ~a k~çük Y•tındayken kabi· İ l za İ 
!~nın. ad~tıne uyularak ~rr_ılan f Şekip.f 
on dıtlerı araaından ııhk 11h1 çı· i ....... -'".-t 

Reislerin reiıi Budinin ıüzel 

karısı, iki bahadır Ding•lının kol· 
]arı araşrnda Dinga reiti Citima • 
nın yanına ıetirildiii vakit bütün 
k bile yağo. kalkmıı, yofüt.ra ve 
mcydanl ra dökülmüttü. 

Çitima merasim ıünlerinde 
kullandığı ıüılerini takmıflt. Ku• 
!aklarına demir halkalarını, kol • 
}arına fil diıi kolluklarını geçir· 
mitti. 

Saçlarını taratarak ince ince 
tahta iğnelcırle biribirine b ğlat • 
mıt ve tilki tüyü gibi kırmızıya 
boyat rak kıvrrcıklığım gidert· 

kan çatlak ve kalın ıeıiyle: 
- Şilok'un karısı bu mu, diye 

sordu?. 
Erkeklerden biri Bt1şamiye diz 

çöktürerek cevap verdi: 
- Evet .. Bu .. 
Çitima, insana tiksinti veren 

bir tekilde güldü ve: 
- Bunu dedi, bugün, kölele· 

rimden Hamaya karı olarak veri
yorum. 

Rei11ler reisi Budinin karrsını, 
bir köleye karı olar&\k vermek Şi .. 
loklara en büyük tahkir sayıhrdı. 

Çitina, Zftten onlarla kavgayı 
ıöze a.lınıt bulunuyordu. Onların 
ıürü sürü sığırlarını, kendi ~ığır· 
lıuma katmak namııım bir kat da
ha fazlalaımauna sebep olacaktı. 
Bunu naaıl itteme:gdi. 

············································~·············································· 
Ticaret mektebi /'Geri alınan avans 

(Ba1 tarafı t incide) J 
tebin vaziyeti etrafında izahat al· para ar 
mııtrr. 

Mekfebin Küçük Ticaret iımi· 4 milyon Jira değil 60 
ni tafıyan hirnici kıımı ile bundan bin liradır 
\kt sene evvel ticaret lisesi haline 

getirilen 2 nci kısmında yapılacak 
tadilat ve 11lihata huıust bir e· 
hemmiyet atfedilmektedir. 

Şimdiki Küçük Ticaret k11mı· 
nın tahsil devresi iki seneden iba
rettir. Şimdiki tekilde tam bir 
ihtiyaca tekabül etmiyen bu kıs· 
ma iki ıını( daha ilave ederek tah· 
sil müddetini dört ıeneye çıkar· 

mak ve orta ticaret mektebi hali· 
ne koymak muvafık görülmüştür. 
Bu kısım müfredat programları· 

nın tanziminde hlkim olan nok· 
tal nazar, mezunlarının liee tah
sili görmeden hayata atılmalarını 
temindir. 

Ticaret lisesinin üç senelik ta1'
ıil devresini muhafaza etmesi ka· 
hul edilmit. yalnız talebelerin 
birinci sınıfa alınmadan evvel ih· 
zart bir sınıfta olCumaları eaaıı 
kararla9mııtrr. 

Bu suretle Ticaret lisesi me • 
zun!arının diğer lise mezun!arile 
h'em &.yar olmaları temin edile • 
cektir. 

Ticaret tahsilinde lisan meae • 
lesine bi\hassa ehemmiyet verile • 
cektir. Orta ve lise kısımlarında 
lisan ders saatleri azami hadde 
ct~a,.,1,. ~"\k 1ise 11·r·fl .... rıncla b~-ı 
dersler tedricen yabancı dille 
tedri3 edile:-cktir. 

Bir meslek lisesinden erkan 
bir JY .... "-:irı iki S!ll"'"' 1:11!.nll"lı nok • 
san hilmektense bir 1iı~nı esaslı 
b:.,. aurett~ hilmef.inclr. daha bii • 
yük bir favd& göri1lmüs, mek • 
tepte mecburi olarak vı-.lnu: Fnm· 
sızca okuhtl~ıuına. in°ilizce ve 
almanr..anın ihtivari ~ekilde ted • 
risİnP. karl\T verilmi~tir. 

Melttebin vük11ek k•smmdıt. ~l'\ 
tll..:filftt •ro nH~~t ,.- .... 1-,~ıml\ ,.1:-a 

lıatnbul vilayet muhaaebeeili· 
ği taraf mdan bir çok kimselere 
sakıt hükumet zamanında verilmİ§ 
olan avansların geri isetndiği ve 
bu paraların dört milyon liraya 
baliğ olduğu yazılmııtı. 

Bu hususta etraf}, ma.lumat al· 
mak üzere müracaat ettiğimiz ıa· 
lahiyetli bir zat bize şunları ıöy
ledi: 

"- Viliyet merkez mühaıebe· 
ıi böyle dört milyon liradan ha
berdar değildir. Osman1r hükft
meti iskat edildiği sıralarda neza
retlerdeki memurlar açığa çıkarıl· 
mı§, maliye vekaleti hu memur· 
lara altmı§ bin lira kadar bir a· 
vana vermiıti. Dört milyon lira 
İ§te bu altmıı bin liradan galet ol
sa gerektir. Bu paraların tahsili
le uğra,ılmaktadır. Avans alan· 
larrn ekserisi vazifedar bulunduk· 
larr için evvelce aldıkları avans· 
lar maa§larından gesi1mektedir.,, 

Ankara telef onu 
(Baa tarafı ı incide) 

nın ıonu alındıktan sonra bu ade
din dolacaiı muhakkak addedil • 
mektedir, 

Ankara Hukuk fakUltealnde 

Ankara, 10 (Huıuıt, Telefon· 
la) - Üniversite rektörü Cemil 
Bey yakında Ankaraya gelerek 
Hukuk Fakültesinin ikmal imli • 

hanlarında hazır bulunacaktır. 
Ankara Hukuk Fakültesi De-

kan lığına mof etörlerden Baha ve 
ya Şeref Beylerin namzet gösteri· 
leceği söyleniyor. 

Ankara Hukuk Fakültesine bu 
ıene levli meccani &n talebe ah-

lü"!um r-iHi)r.ıü'!-~ t1-> J, .• ., ..... " tat • nacaktır. Kl'\vrt r,.11.,··--..tesi bir Te§ 
biki geleck ıeneye bırakılmıttır. l rinievelde baıbyacakbr. 

Bu sırada kulübeden içeriye iki 
büklüm bir halde giren HaınJ 
doğrudan doğruya r4:İıin Y•nın• 
yaklaıarak diı çöktü. Ba,ını, o • 
nun tozdan bey(Lzlaşmrf ayakları• 
na iğerek yaladı. Dilinin gt:Çtiğİ 
yer, asıl rengini ahını ve ıiyAhlaı· 
rnııtı. 

Reiı: 

- Hama, dedi. Sana Şilok rei· 
ıi Budi'nin karısını karı olarak 
veriyorum. Senin onunla t:vlen· 
men ve senin köleliğimden çık• 
man hana ıaadet getirecektir. 

Yakın bir zamanda Dinga top· 
raklarına Şilok topraklarının da 
eklendiiini görecek ve Gata'nın 
daha çok nimetlerine uğnyac.o· 

ğız. Hepinizin, bUtün tebaamırt 
beı yiiıer a~ırlık demiri olacak_, 
geniş topraklarımızı her adım ba· 
şında bir fil dişi gösterecektir. 
Umarım ki uınduğum gibi ol• 

sun ve Şilok reisi benim kölent 
Qlmak için kavgaya karar versin. 

Ca.dırda çepeçevre dizili duran 
\ca.tl ,,lar. ayrıca dudaklarıno ge• 
ç.irdil<leri demir llallCahs.n l<ır\k 
ditl rine çarptırarak, kalın du•. 
daklarım kıpırdattılar .. Erkekler. 
alınlftrındP.n baılıyarak, ayak p r• 
maklarına ka.dllr inen on derin vo 
renldi çiıgide-r\ ellerinin on par· 
maiiım g~irdiler. 

Bununla, reis Çitima yoluncla 
kanlarım dökmekten~ mızraklCLrı· 
m kullanm~ktan geri kalmıyacak• 
larını anllltmıı olclular. 

-15-
GATA tŞ BAŞINDA: ' 

Fil ütccarı Gata. ile Ahcli\lf aki, 
Dum kaaabC\sında yerleımi,Ier vf 
maiyyetlerinde seksen kitiyle, 
Din~alara misafir gelmi!lt:rdi, 

Çitirna'mn en aziz dostların• 
dandı. Her çeli,inde en çok de• 
mire dütkün olan bu kahile reiıi• 
ne getirdiği demirlerle onun dott• 
luğ"nu kn~anmıştı. 

O, ayni zamanda Bınli'nin ~e 
doıtu idi. Böyle olm;ıkla beraber, 
de\ha kuvvetli gördüiü Çitima•yı 
kr;Jurtarak. Sudiye ıalcfırtmak 
i11tiyordu. Bunda menfaati bijyU1' 
olacaktı. Çitima galip elirst, ıe• 
ne dünyan aırtlayrp gidecelc, elde 
etti w i etirlerlo keıesinin daha ~"" 
fi ti~ini görecekti. 

Dinga lisanı, Afrika vllh§Ueti 
araıında ku1lan•hm dillerin •" 
5fÜCÜ, kanuıulmaaı en müıkUI al• 
duğu Jı ... 1.ıe Gft.ta kendi dili •ibi 
konu§abiliyordu. 

(Devamı nrl 

----~---"~~~~~--------_....... 
ZA YI - Eytam sandıinıd•" 

almakta olduğum müteka;t rnaıt.• 
ıım için kullandığım tatbik Jl'.U• 
hürümü zayi ettim. Y eniıini yal' • 
trracağımdan eskıinin hüktftU 
yoktur. 

Kadıköy Ayrıhkçe!me nunıa.r• 
72 HOSNO .(3053). 
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Kıw. Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlannı havi Leylf. "ehar, 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Reımt li1elerin bUtDn imtiyaz ve hukukunu baiz ve Maarif Veklletince MUADELETl muıddaktn 
Tedrisatındaki ciddiyet Ye intizamiyJe talebenin sıhhat ve gıda11aa itinasile tanınmıı olan 
111ektebimiıde kayda batlanmııtır. llk kısımdan itibaren ecnebi li11nı başlar. Talebe mektebin 
bQuıi otomobil ve otobüılerile nakledilir. Cumadan maada her gDn 1 O dan 17 ye kadar 
1111lracıat edilebilir. isteyenlere tarifoame g6aderilir. Bakalorya imtihanları 1 Eylülde baılıyacaktır. 

Telefon: 20530 · 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden 
1 - Kız ve erkekler içi ayrı teıkillta malikitir. Ana, tik, Orta, Lise ıınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına baılanmııbr. 
2 - Kayıt için her gOn mektebe veya Yeni postane arkasında Baairet hanında Ôzyol idareba· 

nesine mDracaat edilebilir. 

3 - leteyeQ!iere mektep tarifnameai iÖnderilir. 
Arnavutköyüflde tramvay caddesinde • Çifteıaraylarda mektebin telefonu: 36.210 • Ozyolun telefonu: 24115 

" 
,, 

" " 
Sirkeci Mühürdar zade ham no. ' 

\ 19 Şükiif e Itri yat imalith&nesi 

Müslahıu:al1 

HUBUBATUlfLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

~ Telefon : 2307 ~ • ..- .. ,,,_J 
r-===-=-----m=ınınnammnnmıın::ı:nmn:::::ı::m:::::r.m::::::::::::::: ~-----------.. 
• ~ıra ciğer· Mide· Bağırsak· Ta,, Kum hastahklar1na Ü HABER 

1 U, '7LA içmeler~ ve i 
IJ4 Otelı U 

H.r~n Köpriidcn 6,30 • 7,35 - 8,05 - 9,50 . JI - JSJ,5 • 15,JO - 16,45 ıc: Ü 
Haydarpaşayı giden npurlann trenleri içmelere giderler. 1 

içme ve tren fiyatlarında yeniden mUhim 
tenzilat yapllmıttır. 

-..qız:a:mı::::a:mır::::r.111::::::::::1:1:::::::::::::::amııu:=aıw::ı::::::::::ı:ııı:u:ı:ı:ım:n::::: 

VAKiT 
rezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkirlara 
"V AKIT,. ıuintisinde çalıtma.lı üzere evvelce ca& ve ince ıaı'• muh· 

telif numaralar i~in müraeutta bulunanlarla yeniden bu ışe talip olanla· 

rın, her ıün ıa.at on iki ltucuktan on dörde lcadar V AKJT idaresine müra 

C&at etmeleri .• 

" Yüksek Deniz ticaret mektebi 
müdürlüğünden : 

~ ~ -:-- Mektep tali ve yüksek olmak iizere be! senedir. Leyli ve mcc 
llıdır. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetittirmektir. 

d 2 - Mektebin yalnız tali birinci ıınafına talebe alınır ve bunlarır 1 
~~ Orta mektep mezunu ve on ıekiz yatından büyük olmamaları mc.:; 
·'4ttur. 

it .3 - Kayıt muamelesi için Cumartesi, Pazartesi ve Çariamba gi!n 
l'ı ı-.üracaat edilmelidir. 

!\._ 4 - Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları istida 
~ ~elerine hüviyet cüzdanlarını , aıı kağJtlarm • , mehtep \ahadctna 
ti~. •eya tasdiknamelerini ve polisçe musaddth hüsnühal ilmühabe· 
~~ •e Yelilerinin muvazzah adreı ve tatbik imzalarını ve dört adet 
'•kalık fotcğraflarım raptetmele ri lazımdır. 

lil)JS :- Kayıt muamelesi 16 EyluJ 1934 Pazar gününe kadardır . Ta· 
"-. erın muayenei ııhhiye için yevmi mezkura müındif Pl".zar aünü 
~kuzda bizzat mektepte bulunmaları lazımdır. (3858) 

Giresun jandarma satınalma 
komisyonundan : 

1, 5, 10, 15 I Ağustos I 934 tHibli Vakit ve Cumhuriyet 
t••telerHe ilin edilen enaklardan yalnız 208,000 kilo ekmeğin 
l 

1.21lül 1934 Salı iÜnü saat 14 te kapalı zarf uıulile müaakaıa 
' ıbaleai yapıJacajı ilin oluaur • t5308) 

lduehaneıi ı ISTANBUL AN· 
KARA CADDESi - ---- -reJgraı Adreah JSTA.NBUL BABCJI 

Telefon l'axu ısını ldareı MnG . 
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ILArt TARiFESi 
ncaıes uamarmm •tın u.ae 

Keeml U&nlar 10 tiurattur. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

IJutJclıfı ye.rı ( VAKiT) Matbıl.&u 

HABER 
El yazısı tahlil kuponu 
is,m 

c:fti. > : "ir.~ı·ve lınnmda mü
hcn ·i- 1·. ~ .. J l:e:ıc, 

i · r ... ·ıuı iiçüncii icra meınurlu-
ğ"un,1,1n: 

Ti". :~irc İmar banhısmm ~im • 
mefp.zde 2~ mayıs 932 tarihli iki 

kıt'a emre muharer senet mucibin· 
ce tı.lıı.ftddı olduğu iddia edilen 

748 lira 98 kuru!un 1538 kurut 
protesto masrafiyle man faiz ve 
masraf ve ücreti vekalet tahsili 
bek!nnda vaki atkip talebi üzeri -
ne mezkur adrese ödeme emri 
gönderilmi~se de bulunmadığınız· 
dan yirmi gün müddetle ili.nen 
tebligat ifaıına karar ver;lmittir. 
Tarihi ilandan itibaren yirmi gün 
zarf mda borcunuzu masraflariy • 
le birlikte ödemeniz ve itirazınız 
vana bu müddet içnide istida ve
ya ~ifahen 932 - 3634 No. lu dos
yaya bildirmeniz ve bildirmedi • 

reni Kitaplaı 

(DÜN ve y ARIN) TercDme KDUiyab 1 

Bütün milletlerin •debi, içtimai, ikbıadi, mali ••• on muhal· 
let eserlerinden ıeçme kitapların tercümeıi ve "DON ve YARIN, 
tercüme külliyatı iami albilda, yılda muntazam f aıılalarla, otuz 
cilt kadannm çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane 
vücuda getirilmesi temin edilmittir. En kudretli kafalann, 
kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuftur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta Laşuur 

1 
Dr. C. Yung - Prof. Dr. M. Hayrullah 
Fiyatı: 60 Kunıt 
Tevzi Merkezi: V AKIT Matbaası 

BASJLANLAR: 
l - llAFO, Docte - Haydar allat 

t - AlU:. ÇEMBERi, Jılonıa - t. B. AlltU 
1 - TtCARET, BANKA ve BQRBA, lk&ıaat doktora 

H111111e mt.em 

& - DEVLET H hlTtLAL. Lenla - ~r Rlfat 

& - SO!YALIZMı Kaulllkl - kbllıa Zekeriya 

8 - KOLLITAT i. &ASlN. B. !fumJ 

'I - tŞÇI 81HD'1 lllTfUIJ. Lenln - Ra1dar IUlet 

100 

100 

'il 

'il 

16 

16 

ee 
S - Rınd BA'l'A'l'TA LAfUUJI, Pıoı. l'lllll - Prof. Dr. 

M. Baynıllalı 

BASILACAKLAR: 
1 - tSFAHANA DOORU, Piyer Loil - J. H • .4U.U 

S - H.'OLLlYAT J, RASiN il. H. Namn 

1 - GORIO BAB-': Kalı.ak - Haydar tWat 

.. 

Kmae 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

' - ILUAllAB SELLERi, han TllrıeltleT - llaınlude 8ttren'a 

6 - dEM!YET, MubltUo 

1 - KAPtl'ALIZM BUB.KAllt'l, Profe.Br Plra - Ahmet llam4't 

'I - IP '?.MIZI ff KAM, Staıutal, 

.... .. 

s - tSAı l"arü Ba1111at mektebinde Proleeör doktclr Bine 8aııP - Baydar llttat 

9 - llOTm1 ı Rropotlda - Apoflu Alamet 

10 - 1Çl'111AJ JlANlJNLAR, Greet - Kaut Ahmet 

11 - Ç(){)UK DCŞURTl:NLJl:R B. Oona:al.e, MePıaaler - Prot. Dr ...... , . 

ral,lab 

JJ - SALAMBO, F1ober - t. H. Allpıı 

11 - 8AMbll SAADET, Tolatoy - 1. B. Alltan 

H - v:s&TEB, Of'- - A. DmJ 

llS - DlZRAELINtN llAYATJ, A. Morua 

Tc.:J Q K iVE 

llQ~AT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~O~Q 

iiniz takdirde ıene müddet için • sanız hapiıle tazyik ve cezalandı· 
de 74 üncü maddeye tevfi~an mal rılacaiınız mezkOr ödeme emri • 
beyanında bulunmanız ve haki- n·n tebliği makamına kaim olmak 
kata muhalif beyanatta bulunur· üzere ilin olunur. (2445) 



Pi yasada istikrar
sızlığın kaldırılma
sı temin olunuyor 

KUPOft 

1 252 
10·9·1934 

, 
, __ .M_ v:;a~~K~ir !~ Şe!~~-n __ I 

Fakat o da öldükten ıonra ar· 
tık kendimi kapıp koyuvermi§· 
tim. Haftanın en az üç gecesi, ge
ce yarısından evvel eve dönmü
yordum. Geldiğim zaman hep sar
hoştum. Bunu iyi bulmuyordum. 
Fakat yapmamak da mümkün de
ğildi. 

Zehra böyle bir gecede birden
bire isyan etmiş, beni bırakıp git
miş, bir daha gelmem:şti. 

- Haticeye benzediği için sev
miştim. Kalp para gibi beni al -
clattı. Cehenneme kadar yolu var. 
Babamı dinlemiş olsaydım, ömrü
mün iki yılı zehir olmazdı! .• 

Diye söylendim. 
* • * 

Büyük zaferden sonra idi. Yu
nanlılar dört senede Anedolunun 
göbeğine kadar aldıkları b~tün 

yerelri on beş günde elden çıkar
mışlar, orduları mahvolmuştu. 

Yerli rum halkı da tamamen 
kaçmış. Eğenin bütün Jehir ve 
ka:!abaları yarı yarıya botalmıt • 
tı. 

Şimdi vatanın her kötesinden 
batıya doğru büyük bir akın var
dı. Boşalan yerleri doldurmak, 
karlı alış verişler yapmak, iş çe
virmek için lzmire gidiliyordu. 

Kartımda Necati Efendi ismin
de genç bir manifaturacı vardı. 
İşsizlikten şikayet ediyor, daha 
çok kazanmak arzusiyle çırpını
yor.du. 

Bir gün hıma: 

- Haydi sen=nJe Jzmire gide -
lim. Tam fırsattır. Kaç.ırmağa 
gelmez. Şimdi oranın çarşısı he
men hemen boşalmıştır. Ticaret 
rumların elindeydi. Onlar gitti -
ler, yerlerini kapmak lazım •.• 

Dedi. 
Zaten ben de bunu istiyordum. 
Hatta bence kazanç iti, ikinci 

planda kalıyordu. 
Kalktık, lzmire geldik .. 

Umduğumuzdan çok daha ıyı 
it yapıyorduk. Az zamanda ser
mayemiz de, kazancımız da bir 
kaç misline çıktı. Ortağımla da 
çok iyi geçiniyorduk. 

Eu karga§alık ve didinme a • 
rasında vakit vakit Haticeyi ha· 
tırlıyordum. Acaba nerede? Na• 
sıJ? Ne yapıyor? 

Zehranın da onun yanmda ol -
duğunu sanıyordum. Fakat bu -
nu hiç düıünmiyordum .• 

• • • 
İzmirli doıtlar11ndan birine sor• 

dum .. Hemen tanıdı: 
- Kocabaı zadeleri bilmiyen 

var mı? Mehmet bey henüz üç ıe· 
ne evvel öldü. Bütün mallan biri· 
cik oğlu Ali beye kaldı. Babası 
peynir ekmekle yaıar, ahınları 
küplere buar; sonra han, hamam 
alrnnıı. Şimdi oğlu har vurup, 
harman savuruyor. Yazı lsviçre
de, kıtı Mısırda, baharları da İs· 
tanbulda ve burada geçiriyor. 

- Evli mi? 

- Bir metresi var. Sekiz .dokuz 
senedenberi beraber yaşıyorlar. 
Ne nikah yaptırıyor, ne de kovu· 
yor. Onun üstüne bir çok bayağı 
.. dmlarla dfitüp kalkıy'or; hazan 
rezalet çıkarıyor, fakat eıki met
re.İnden bir türlü ayrılamıyor. 

- Neden acaba? 
- Kimse bunu bilmiyor. Kadın 

da çok güzel olsa baTi ! Soyu sopu 
belirsiz biriymif. Nazilliden mi, 
lıpartadan mı, bir yerden getir -
mif. Ali beyin bu tutkunluğuna 
herkes şaşıypr. 

Haticenin ne çef it kadın oldu
ğunu bildiğim için ben şafmadım. 
Hala onu görmek arzusunu du • 
yuyordum. içimde derin derin 
onun verdiği haz yafıyordu. Vü
cudumda onun okşadığı yerler 
hala garip bir ateşle yanıyor gi -
biydi. 

Ben bu hasreti ölünciye kadar 
çekmeğe mahkum bulunuyordum. 

Arkadatım daha bir çok teyler 
anlattı. Bu sözlerden timdi lstan
bulda bulunduklarını ve Zehra • 
nın da ablasiyle beraber olduğu • 
nu öğrendim. 

Yirmi gün kadar sonraydı. Ba
!}1 açık, çıplak ayaklı, on be! yaı
larrnda bir çocuk çarşıda sağa so
la kotuyor, haykıra, haykıra ga
zete satıyordu: 

- Yazıyor .• Korkunç bir cina· 
yet .. Ali bey metresini vurdu .. Ya-
zıyor ....• 

Her günkü gibi ben de bir tane 
aldım. Merakla açtım. İlk sayıfa- • • .. 
aına göz attım. Sağ tarafta ve baı- ı Sıhırbazın soylediği doğru çıkmıştı. yolumuzda hakikatf 
~~:büyük harflerle fU yazılar var- üç yılan belirdi. "ah, kocamı soksalar.,, Diye dua etti 

KORKUNÇ BiR CiNAYET?.. <Ynzısı hika~'e 
"Dün aece Kocabat zade Ali B. 

metresini üç kurıunla yere serdi.,, 
İki tarafta iki resim vardı. Bun· 

lardan biri Haticenindi. Dedikle
ri gibi çok güzel değildi. Fakat 
bakıtında ve her halinde "Gel be
ni sev,, diyen bir mana okunuyor
du. 

Demek bu kadın vuruldu ha? .. 
Öldü mü acaba? 

- Öldü mü acaba? 

Derken kalbimin derinliğinde 
bir sızı, bir yıkılıt, bir botaht du
yar gibi oldum. 

ikinci resim Ali beye aitti: Kı
sa dik bıyrklı, sert bı.kışlı, mağ
rur ve yakıtıklı, otuz, otuz beş 
yaşlarında bir adamdı. Bu tipler 
belki kadınların hoşuna giderdi; 
fakat bana soğuk göründü. 

ince yazıları büyük bir merak 
ve dikkatle okumağa batladım.: 

"Şehrimizin zenginlerinden ve 
eski bir ailesine mensup olan Ko
cabaı zade Ali bey dün gece se· 
kiz ıenedenberi beraber yaşadığı 
metresini tabanca ile üç yerinden 
vurmuıtur. 

Ali bey bir hafta evvel lıtan -
buldan dönmüıtü. Metresiyle a -
ralarında hiç. bir gerginlik olma • 
dığı görülmüş ve hatti metresini 
nikahla alacağına dair bir haber 
bile duyulmuştu. 

Hiç beklenmiyen bu cinayetin 
sebepleri henüz tamamiyle mey
dana çıkmamıtır. Fakat bizim 
hususi surette yaptığımız araıtır
maya göre bir çokları gibi bu ci
nayetin de bir k11kançlık yüzün • 
den olduğu anlaşılmıthr. 

Bunu anlatabilmek için bundan 
ıekiz on ıene evveline kadar göz 
atmak lazımdır. 

(l>tTaau ftl') 

[ 

Biz vazifem izi 
yapıyoruz! 

Bugükü hükumet halkçılık ü -
zerine kurulmuıtur. Ve hükume· 
tin makinesini idare edenler bu
nu, yani halkçılığı gaye edinmiş -
lerdir. 

Bu, fU demektir ki, halkın en 
ufak arzusu yapılacaktır. Onun 
saadet ve selameti yolunda bütün 
hak ve ihtiyacı göz önünde tutula· 
caktır. Yalnız, burada, hükumetin 

nazarı dikkatine, halkın ihtiyacı -
nı, hakkını ve nihayet bütün hayat 

ve maitetini açıkça sermek lazım
dır. 

işte bu çok mühim vazife de 
matbuata aittir. 

Bu itibarla bizler, esnaf ve i~i 
sayfaaı açmakla, kendi hesabımı -

za vazifemizi yapmağa çalıııyo -
ruz. Esnaf ve itçinin, samimi ifa

delerini aynen yazıyoruz; gösteri· 
yoruz ! .. Bundan sonraki İ§, alaka· 

dar makama kalıyor .. Onların da, 
vazifelerini yapacaklarını ümit e
der ve bekleriz. 

A • Rı. 

HABER'in bağ 
eğlencesi 

21 Eylül Cuma 
günüdür 

Aman biraz su! 
Yoksa yandık ... 
Bütün senenin içinde bizim beş 

on para kazanacağımız zaman 
Mayıs sonlarından Eylul sonları • 
na kadar olan zamandır. Yani yıl 
on iki ay içinde üç buçuk, dört ay, 
daha bilemediniz dört buçuk 
ay kadar bir zaman içinde be! on 
para alabilirsek sonra diğer aylar 
şunun şurasında hep sinek avlar, 
dururuz! Sizin anlıyacağmız, bi
zim kahvelerimiz ya~ kahveleri· 
dir. Buralara gelen müşteriler hep 
yazlıktır ve biz buradaki kahveci

ler kahve ve çaylarımızı beşer ku· 
ruşla üçer buçuk kuruş arasında 
satar, bu suretle üç dört ay içinde 
ne tophyabilirsek bütün yıl çolu
ğumuzu çocuğumuzu bununla ge • 
çindiririz. Halbuki bu yıl bahçeli 
kahvelerimizin önünde yapılan 

Y edikule - Haliç yol ameliyatı 
bizim dükkan ve bahçelerimizi o
turulamaz bir hale getirmiş, b-:.ra
ları pek müthiş bir toz deryası ha-

lini almıf7 hele biraz rüzgarlı ha
valarda kahvelerimizin önü ve ar
dı göigözü görmez bir hale gel
miş, bu yüzden bütün müşterileri
miz dağılmış, alıt verişimiz kami
len durmuş, ellerimiz böğrümüz -
de kalmııtır. Belediyeden çok ri -
ca ediyoruz ki hiç olmazsa Cuma 
günleri olsun bizim dülckanlarımı 
zın bulunduğu meydanlığı bir de
fa olsun ıulatsa da bari mevsimin 
son günlerinde çoluk çocuğumu • 
zun nafakalarını çıkarsak! Yoksa 
halimiz haraptır. 

Edimekapı dııar11mda kahveci 
Rıfkı 

1 
Yaşasın belediye 

Büyük Po::ıt 
hane karşısıJl 
camcı Hiisc) 
Mehmet Ali 
fendi ne diyot 

"Biz esnş 

da, insan olj 
ğumuz için, J 
sanca yat"'
nın yollarını , 
memiz lPı.zını , 

Mehmet Ali Ef. lirdi. Ve biJif 
duk ta.. I 

Fakat bildiğimiz halde o ( 
dan gidemiyorduk. Bu itibt>.rlı ~ 
şamanın ne zevkinden de bih' 
dik ... 

lı' 
Belediye çalı§ma saatlerini t~ıl' 

dit etmekle bizi ikaz etmit 01 fı~ 
Biz minnettarız.. Belki e•"' ~~ 
yüzde yirmisi bundan me~., ,,e 
değiller .. Fakat alışacaklardır) 
o zaman onlar da memnun o!' rl 
)ardır. Nitekim Cuma günler1 ~e' 

Jı,mayı kaldırdıkları za~anı. et 
pimiz kızmıştık. F e.kat şi«JJdı. ıe • 
mayı iple çekiyoruz: Biraz clı~ le' 
nelim, gezelim diye ... Yatn1ı ıt 1 
. . Ik" 1 . L.tle 

rımız, evve ı sene ere nıs~ .. t~' 
dır. Alıt veriş epeyce dütlf1"~· 
Şimdi ancak masrafımızı çık dl 
biliyoruz. Bunda ela "buhr•11'',1'· 

·ı h lA • • 1 ger '11 en eyu anın tes111 o sa 
·,.-... _. ...... -..... -·-··· ... -···---:-· ·ı t 1 

Bütün esnaf ve bütün ıŞÇI e 0~ 
Meslek ve hayqt şartı~rı~tı~ 

zeltmek için nelere ıhtıya 1111ı 
varsa, hize yazın , sntunıarı 111ı 
emrinize açıktır. Fotoğrafları 

1 
da yollayın. ............................. _. .... _ ........ 


