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Seçme devresine bugün 
baş amış o uyoruz 
Başvekil 

Seyahatine p~r
şembe günü çık
ması muhtemel 

Bu seyahat Şarkta 15 
gün kadar sürecek 
Önümüzdeki 

Perşembe günü 
8a~vekil lsmet 
l>qa Hazretle -
tinin Şark ıeya -
hatine başlama -
ları muhtemel • 
dir. 
İsmet Paşa ev· 

•ela deniz yolu 
ile Trabzona gi -
<ıecek ve oradan 
'.Erzuruma geçe· 
Ceklerdir. Bir tet 
kik mahiyetini 
liaiz olan bu se -
Yahat 15 gün sü-
recek. ve sonra Başvekil 
~aşvekilimiz An ismet Paşa 
ltaraya döneceklerdir. 

ismet Paşa Hazretlerinin ref a
lta.ti erinde Dahiliye Vekili Şükrü 
l\aya, Trabzon Meb'usu Hasan 
Şevket, Gümüşhane Meb'usu Ha
&an Fehmi Beylerle Başvekalet ve 
l>ahiliye Vekaleti kalemi mahsus 
2lıüdürlri bulunacaklardır. 

Başvekilimiz hafif bir soğuk 
algınlığından mustariptirler. Se -
l>ahatlerine dün bu sebeple başfı-

Şehir Meclisine 
aza seçimi bir 

günde bitirilecek 
Bugünden itibaren Türkiyenin 

bütün şehirlerinde belediye inti -
habatı bilfiil başlamaktadır. 

Belediye kanununun 32 nci 
maddesine göre, intihap encümen 
leri için mahallelerden seçilmiş 
olan ikişer zat bugün belediye şu
bel ·•rimle toplanarak aralarında 
kur'a ile intihap encümenini tef -
kil erlec~k zatları ayıracaklardır. 
Mahalleler ikişer zatı tamamen 
seçmiş bulunmaktadır. intihap en 
eti.menleri teşkil edilir edilmez ev· 
velce tubelere hazırlattırılmış o
lan intihap defterleri encümenle • 
re tevdi olunacaktır. Encümenler 
bu defterleri mümkün olduğu ka
dar kısa bir zamanda tetkik ede
rek tasdik edeceklerdir. 

(Arkası 6 ncıda) 

Beygir kuyruğu 

Gene yirmi hayvan 
kuyı uhı:.uz. bırnlnld1 

Beygir kuyruklarındaki kıllar -
dan balık oltası yapıldığı malum
dur. Bundan bir müdaet evvel Or
taköydeki beygirlerin kuyrukları 
kesilmişti. Evvelki gece de Anado 

luhisarında Y enimahallede halk 
Tayyare Bayramı eğlentisinde i · 

ken açık gözün biri Anadoluhisa
rındaki ahırları dolaıarak bütün 

beygirlerin kuyruklarını kesmiı· 

tir. Bu yaman hırsızın kuyrukları· 

Yllrnamışlardır. Kendileri dün mo nr kestiği hayvanlarmadedi yirmi 
törle Dolmabahçe sarayına gele - yi geçmektedir. Zabıta Anadolu
rek Gazi Hazretlerini ziyaret et- hisarındaki beygirleri kuyruksuz 
bıişlerdir. bırakan hırsızı aramaktadır. 

Yeni a~llan Vakıt KUtUphanesinden bir köşe 

Vakıt Kütüphanesi açıldı 
1 ... ~evi.et Matbaasının netrettiği 

utun kıtaplarla, mektep kitapla
tının satışını üzerine almıt bulu· 
~'il (Yakıt Yurdu) bu sabah An· 
li ata caddesinde yeni bir kütüp· 
ane açmıştır. Bu kütüphanede, 

ialnız Devlet Matbaasının kitap· 
lt~~1 •• değil, ayni zamanda bütün 

lltuphanelerin neıriyatile, V akıt 

Yurdunun hususi neşriyatı da bu· 
1unacaktır. Gerek Yakıt ve gerek 
gazetemizde neıredilen günlük 
hadisata ait resimler, istenilen bü
yüklükte arzu edenler tarafından 
te-darik edilebilecektir. 

Yakıt Yurduna kütüphane itin· 
de dahi muvaffakıyetler temenni 
ederiz. 

- ___ ...................... ________ i 

Büyük Bağ 
Eğlencesi 

Gazetemizin bu ay 
içinde yapacağı eğ
lenceye okuyucular1mız 
parasız ittlrak edecek· 
lerdir__.. 

Bugüne hazırlanınız: 
ve kuponlarımızı ! 
toplayınız. ~ 

. ·----··········-······················ ... -···----. 
Prens Corç Prenses 
Marina ile evleniyor 
Sabık Yunan Prensi Nikolanın 
kızı, lngiliz Kralının oğlu ile 

ne zaman tanışmıştı 
İngiltere Kralrmn küçük oğlu 

Prens Corç, merikup Yunan kral 
ailesinden Prenses Marinaya Yu
goslavyada evlenme teklif etmiş 
ve nİ§anlanmışlardır. 

Prens Corcun bu fikrinden, ha-

·Bil tler 
·Ucuzladı; Fazla para . . 

vermeyınız 

Bir damga ile uc uzlatalan 
tramvay biletlerin den biri 

Bu sabahtan itibaren tramvay
larda yeni ücret tarif esi tatbika 
başlandı. Senelerdenberi tram -
vay ücretlerinin pahalılığından 

§İkayet eden İstanbul halkı niha· 
yet kısmen ucuzluğa kavuşmuş -
tur. Bununla beraber bugün tat
bik edilen tarife muvakkattir. E

sas tenzilatlı taTife üezrinde nafıa 
vekaletiyle şirket arasında yakın-

da müzakere başlryacaktır. Bu • 
günden itibaren tatbika başlanan 
tarife aynen şöyledir: ' 

1-2 kıt'a 
3-7 kıt'a 
Zabit 

1 nci 2nci 
mevki mevki 

Kr. S. Kr. S. 
6,25 3,75 
8,75 6,25 
6,25 3.75 

Zabit (karneY 
Küçük zabit ve efrat 
Küçük zabit ve efrat 
(kame) 

4,25 --
5- 2,50 

1.50 
5 - 2.50 Harp malulleri 

Mektep talebesi 15 
yaşına kadar 5 - 2.50 

.(A~kası 6 ncıda) 

bası İngiltere Kralı Corcun son 
dakikaya kadar, kat'iyyen haberi 
olmamıştır. 

Prens Corç, bundan on sekiz 
gün evvel, Yugoslavyaya Prens 
ve Prenses Pavli ziyarete gitmiş
ti. Bu esnada, Prenses Marina da 
kız karde§İ Prenses Pavlin yanın
da bulunuyordu. 

Prens Corç, menkUp Yunan 
prensesine bundan birkaç gün ev· 
vel izdivaç teklif etmiş e bu tek· 
lifini Prenses Marina kabul et· 
miştir. Bunun üzerine mesele İn· 
giltere kralına bildirilmiştir. 

İngiltere saray divanı evvelki 
gece kral, kraliçenin bu 
izdivaca razı olduklarım ve 
bundan duydukları saadeti bildi
rir bir tebliğ neşretmi~tir. 

İngiltere kralının oğlu ile, 
menkup Yunan prensesi, ilk defa 
beş sene evvel Londrada tanışmış· 
lardı. O zamandanberi Prenses 
Marina, Londraya geldiği zaman· 
lar, Prens Corçla görüşmüş ve sa
mimiyelteri ilerlemiştir. 

Şimdiye kadar çıkan izdivaç 
rivayetlerini, Prens Corç daima 
tekzip etmişti. 

(Arkası 6 ncıda) 
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ii-;."ğ"İİİz krah·~~·~ı 
EkUçUkoğlu Jorj~ 
i ve Prens i 
~nikolanın kızıi , i Prenses İ 
: Marina • . . ...........•............. _.... .. 

AiBey 
Yeni yeni te tkik1erde 

bulunacak 
Evvelki gün Ankaradan şehri

mize gelen Nafıa Vekili Ali bey 
bugünden itibaren şehrimizde ba
zı müesseseleri tetkike başlıyacak 
tır. Ali bey ilk olarak Yüksek 
Mühendis Mektebi ile Fen mek
tebini esaslı surette tetkik ede
cektir. Ayrıca şirketler nezdinde
ki nafıa vekaleti mümessillerinin 
vazifeleri etrafında yakından ve 
mahallerinde tetkikler yapacak
tır. Bu arada Şark Demiryollan· 
nrn vaziyeti de görüşülecektir. 

Bundan başka Vekil Bey müsait 
bir gününde Derinceye gidecek ve 
oradaki travers fabrikasını göre -
cektir. Ali bey İstanbul vilayeti 
tarafından yaptırılmakta olan yol 
ları da Nafia mühc.·dislerile bir -
likte teftiş edecektir. 

Jtusynyn glt.nıl:J olıın 
Hporculnrımız bu 88b8lı 
f(lhrlmlze dllnml1,ıer, 

ııporcu arkada!!lnn U.. 

mfındıuı knrşılanmı,. 

!ardır. Bun:ı nlt l az.:ıyı 
por Utunlarnn~~ 

bulncakımıı7~ Reslmle
rl ml:ı:, r;pqrcıılann l?ue

yııciıı karşılanmnlım • 
"" dair lkt lnttbnr "' 
kaleci A vn 1 81-~ in ı:u. 
MI bir k11rtnn~mı tes
pit ediyor. 
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.Anfuua ..ttektuf>u: 
üstat! 

• 
liAB ER - AkJam Poatası 

Jata.nbulda kesretle tesadüf edilen 
ve Ankara muhitinde arada aırada 
peyda olan fokat buranın kurak ve cid
di ikliminde 'UZun müddet yaııyamı -
yan bir nevi mahluk vardır. Buna ilim 
ve bilgi llajcm demek pek hatalı ol
maz. 

Baıı daima geriye doğru ablmıı o· 
lan, yürüyÜ§Ünde bir ehemmiyet ve 
gösteriı tavn müıahede edilen aizın

Bin fabrikanın İşçisi bu 
gece grev yapacak 

dan ıöz.ler lakaytlikle ve garip bir is- A • k d • 
tihz.a tanini ile dökülen bir tip... Bu mefJ 3 3· yeni 
tip daha ilk mektep sıralarında "Oı - h Ad• 1 k 
t~t" ııfatmı keneli malı addedegelmiı- a ıse er çı ma-
tir. d k k J Oıtat!.. Evet adımda bir, hnrcket • Sin an Of U UyOr 
le bir üıtatl. Hadıiz, hesapsız, ni
hayellTJ ._ 11.9' vasfı geride bırakan 

• üatat. .. 1 • ..., 

Oıtat hbııilaiz değildir; bir ıeyler 

okumuş, birıeyler gÖrmÜ!J, dimağında 

bir takım bilgiler akisler bırnkmııtır. 
O akisler, onun üzerinde garip bir leıo 
ıir icra ctmiılerdir. 

Onun yegane iddiası her şeyi bil -
mek, hem iyi bilmek, eı;as olarak bil
mch ve kimsenin bilemiyeceği gibi bir 
bilmektir. Mensup olduğu fasileye 
göre edebiyatta, ilimde, iktiıadiyatta, 
bankacılıkta ve hazan bunların bir ka
çında yegane otorite ıahibi olduğuna 
kanidir. Maama.fih "Oıtnt" ın en ba
rİ7 nümuncsini edebiyat muhitinde 
RÖrürsünüz. 

. . .. 
A1manyanın borçları 

meselesi 

Vqington, 31 (A.A.) - Al -
man hükameti, moratoryom me -
selesi hakkında Vatingtona yeni 
bir nota vermiştir. M. Hull bu
rada olmadığı için cevap bir kaç 
gün gecikecektir. Hariciye neza· 
retinde bugün beyan edildiğine 

nazaran, Alman notası, Vating -
ton için kabulü mümkün olmıyan 
bir noktai nıı,zar serdetmektedir. 
Zira Amerikalı hamiller hakkın • 
da farklı muamele derpİ§ edil • 
mekte ve Alman hiikmeti Ameri
kalı hamitlere müsavi muamele 
yapılması yeniden redde~lemek -
tedir. 

Vatington, 31 (A.A.) - Men
sucat itleri federasyonu icra kon
seyi dün toplanmı§ ve grev ilanı
na karar vermittir. Umumi grev 
emri vcrilmi§tir. İ§, cumartesi 
günü saat 23,30 da duracaktır. 

İpek, suni ipek, yün mensucat 
işçilerine yeni emirler gelene ka
dar beklemeleri bildirilmiştir. 

Grev binden fazla fabrikaya 
şamildir. Bilhassa şimalde hadi
seler çıkmasından korkuluyor. 

Vaşington, 31 (A.A.) - Grev 
komiteai reisi M. German, ipek ve 

yün sanayileri işçilerine de grev 
yaptırmakla tehdit etmektedir. M. 
Cerman bu sanayi işçileri mümes· 
sillerine, kendisiyle görüşmeleri 

için telgraflar çektiğini bildir
miştir. 

Greve 425 bin iıçi ittirak ede
cektir. Eğer büyürse bu miktar 

sekiz yüz bin olacaktır. 

M. German, bir hal çaresi bul
mak üzere, grev komitesinin İ§ 

nazırı ile görüımekte olduiunu 
bildirmiştir. 

Ba-ı rerkezlerde İf şimdiden 
durmu tur. Bu arada Makon 
Georgide bin işçi grev halinde • 
dir. 

Buna mukabil bazı fabrikala· 
rın işçileri greve iştirak etmemeğe 
karar vermitlerdir. 

---o-

Belçika Hariciye Nazırı 
Parise gidiyor 

Paris Üzerinde tayyare 
manevraları bitti 

Manevralar, ansızın yapılacak hücu
mun durdurulamıyacağını gösterdi 
Pari~, 31 (A.A) - Hava, tay- ı manevraları bitmittir. Kuman -

yare manevralarına müsait gitme- danlık, mürettebat ile malzemenin 

miştir. Bununla beraber 500 tay- vaziyetinden memnundur. Ma • 
yare hiç bir hadise olmadan ma- nevralara iştirak eden 500 maki
nevra yapmıılardır. Bombardı • neden ikisinde bozukluk olmut -
man filolarının büyük bir kısmı tur. Manevralaran hava taarruz 
müdafaa hattını geçtiğinden, Lö ve müdaf aa11 hakkında faydalı 
Burje iki defa tahrip edilmit de- neticeler elde edilmittir. 
mektir. Bununla beraber, zan -

nedildiğine göre, hakikatte taar -
ruz eden tayyarelerin yarı11 hedef 

Sovyet Rusya ve 
Milletler Cemiyeti 

Londra, 31 (A.A.) - İyi ma· 
10.mat alan mahafil, Sovyetler it· 

Malen gazeteıi hava kuman -
t.ihadının milletler cemiyetine gir

danlığmm, elde edilen neticeler - mesi hakkında diplomatik te§eh
den memnun olabileceğini yazı • 

!erine vasıl olmadan dütürülebi • 
lecekti. 

yor. 
büslerin devam ettiğini bildiriyor· 
lar. lnglterenin bu husustaki ic-

Eko dö Pari gazetesi ansızın raatı talt bir mahiyette ve Fransız 
ve toptan yapılan bir hava taar • tezine müzaharet etmekten iba • 
ruzunun tevkif edilemiyeceği ka -
naatindedir ve buna binaen mu • 

zaff erane bir surette mukabeleve 
müsait bir hava orduıunun daima 

amade bulundurulma11 lüzumu -: 
nu kaydetmektedir. 

Sabık hava nazırı M. Kot, Övr 
gazetesinde, hava harbini tadil 

için çare, bütün askeri tayyare • 
leri ilga etmek, ticaret filolarının 

kontrolü için beynelmilel bir teı • 
kilat yapmak ve beynelmilel bir 

hava polis kuvveti ihdas eylemek 
olduğunu yazıyor. 

rettir. 

Sovyet Rusyanın milletler ce-

essesenin otoritesini kuvvetlendir
mekle kalmıyacak, ayni zamanda 
Sovyetler ittiliadı ile diğer aza 
devletler arasında daimi temas te
sisine imkan verecektir ki bun • 
dan Avrupa havası istifade ede· 
cektir. 

--o-

Türkiye-Lehistan Hcaret 
mukavelesi 

1 EvlUI 1934 

Istiklii 
uğrunda.~ 

Avusturya, son nefesine 
kadar muharebe edecek! 

Viyana, 31 (A.A.) - Avus· 
turya telgraf ajansı bildiriyor: J. 

Starhemberg Viyana Haymvehrel1 

leri önünde bir nutuk söyliyerek 

demittir ki: 

"'- Her hangi bir düşmana. 
kartı Avusturyanın hürriyet ve iı

tiklili için bütün terait dahilinde 

son nefesimize kadar muharebe 

etmek istiyoruz. Biz Avusturya • 

lıların barbarlığa karşı yapacağı 

vazifelerimiz vardır. Bunun için 

de hür ve müstakil olmaklığımız 
lazımdır.,, 

M. Starhemberg bilhassa Vi • 
yana teşkilat reisi M. Feye ve fe

deral ordu ile icra kuvvetlerine 

sadakatlerinden dolayi teıekkür 

etmiıtir. 

Tezahüratın sonunda M. Fey 
söz alarak Viyana Haymvehr]e • 

rinin timdiye kadar olduğu gibi 
Starhemberge sadık ve vatan için 

muharebeye hazır olduklarını söy· 

lemit ve M. Starhemberge hita • 
bederek: 

"- Bizi çağır. Biz ııeni takip 
edeceiiz. Yatasın Starhemberg.,, 

demittir. 

Burnovada Gazi büstü 

f 
1 

lzmir, 31 (A.A.) - Burnova• ' 
da Cumhuriyet meydanında diki· 
ıen liazı buıtu merasimle açıl • 
mııtır. Merasimde mülki ve aa • 
keri rÜeıa bulunmuştur. 

Kurdela kesilince, Gazi Haz- 1 

retlerinin büstünü gören halk, yü· 
rekten gelen bir heyecanla: "Ya· 
fa Gazi,, diye bağırmı§Iar ve sü· 
rekli alkıılarla minnet hislerini 
göstermiılerdir. ' -· __ ,__ 

ispanya ve Portekiz 
· elçim:z 
Lizbon, 31 (A.A.) - Tevfik 

Kamil Bey, Ceneral Karmonaya 
itimatnamesini tevdi etmiştir. 

Reiıicumhur nakahet devresin
de olduiu için merasim yalnız bir 
k~ç dakika P.Ürmüttür. 

-----<'--

--o--

ilk Avusturya vapuru 
Roma, 31 (A.A.) - ilk Avur 

turya ticaret vapuruna dün Anko• 

ne limanında bayrak çekilmittir. 

Triyeste serbest )imanına merbut 
olacak olan vapura, Viyana isJ1'1İ, 
verilmiştir. 

Almanyida işsizler 
. :?rlin, 31 (A.A.) - Bütürı 

Alman müeaaeselerinde muayYell 
bir yattaki itsizlere ve bilhas'• 
kalabalık aile aahiplerine tercih•" 
it verilecektir. 

.. 
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1le, uac, IU flO/t? 
~ awwwa ~ 2-2 ~ 

iğreti smokin 

8 
Bu ıütuna her gün (Vi. • Nu) 
~ Y~acak değil a.. Bazan da 

Yazayım .. Hem, "Ne var, ne 
' 0k?,, ıernamesi altında hayat· 
ltrı alınma gayet hafif mevzular· 
~tıı bahsetmek niyetindeyim ..• 
lınanenin ıuya ıahuna dokun

lııtz dedikoduıunu yaparak du
dtldarda ince bir tebesaüm belirt· 
llıeğj umuyonnn ... . 

• • • • 

Ahbaplanmdan "C. F.,, Bey, 
~kiden zengindi. Daima balolara, 
uttlara devam ederdi. Şimdi, ede
llıiyor; zira, efendiliğe alıtmıttır: 
Boı Para ıa.rf edememek, hele biri· 
lliıı sofraaına eklenmek onu sıkar, 
Uıer .. 

Senelerdenberi, bu sebeple, 
~lğını, ımokinini kullanamıyor. 

ola.bmda saklıyor. 
Eğer diğer bir arka.daıım olan 

1111.ı l 4,.,, Bey, atıada ıırada, bu elbise· 
.. erj alıp kullanmasa, biçareler, 
0Ylece, metruk, münzevi duracak
ltr. 

"C. F.,, ye: 

- Bari ıunlan N.t 1 • diyorum. 
- Hayır .. Yeniden zenginleı· 

!beği 1D11uyorum. O zaman giye· 
Ce.ıı:• 
sım ... 

- ID§allah, herkesin fakirleıti
ii bu buhran devresinde, sen, is
tiına olarak zenginleıirain. Fa
~t.t, o vakit de elbiselerin yenisi
llj Yaptırmak kolaydır. Sat .. 

- Hem kime ıatayon, canım? .. 
lferlcesin vücudu baıka baıkadır .. 
li~rr elbiseler içinde potauz ola· 
1\1111 gördün mü?. Bahusus, amo· 
~iıı, frak bedene mükemmelen o· 
lıtrrnalıdır ki bir ıeye benzesin ... 
"'• ...... ıo., "rf.,, • u ..... ~ 1..-: ı...y1: 
~ırdığı halde, smokinimi ya· 
tltıııda tecrübe etti. Sırtı pot, o· 
~tııları dütük, hulasa bol geldi. 

Son balolarda "N.,, ı, smokinle 
~Ötrnüıtüm. Gözümün önüne ge· 
tıtdiın: 

- Yok, hayır •. • dedim. • Elbi· 
•e, Vücuduna kalıp gibi oturmut· 
tı.ı. 

l - Ya .. Garip fey .. Demek top· 
lndı da göze çarpmıyor! .. 

• • • • • 

Cene bir balo oldu. "N.,, u 
'~okinli gördüm.. Sultanıma bi
Sılrniı kaftan_ .. 

d Fakat, "C. F.,, nin akrabaam· 
t'llıı birinin evlenmesi münasebe
~~le, T okatliyana da~et edildik. 
Qıt~-b· "C F . d l . . ~ -. ı; . .,, nın e ge mesını 
l' kliyorduk. Esasen, vaadetmiş· 
~·· lialbuki, gözlerimiz yolda kal· 

1
• ZuhQr etmedi. 
trıeıi gün, mahcubane itizar 

~ti: 

~·-Fena toplanmıtım galiba .. 
~fl, ımokinim sırtnna olmadı. 
t Uzları Clar, sırtı alabildiğine 
~ettin!.. '.Allali al\ah .. insanın r" 
~ltten tiımanladığını bilirdim a· 
~ '' &Öğüsten f itmanlamanın da 
S e"cudiyetinden haberim yoktu.: 
, Por da yapmıyorum .. Hayrettir .. 

. 
t-.dCec;en gün, "N.,, la beraber, 
~ dede yürüyorduk. Tanıdığı
l ~ terzilerden biri, yolumuzu 
ıce.t• 1• Arkadatıma hitaben: 

11~....._ Beyefendi! • dedi. • Bundan 
tıı] :rce vakit evvel, bana, kulla
dı.ı llırı bir smokin getirmİf, vücu· 
),), tıuıa göre ta.hih ettirmi~tiniz .. 
~l tasını vermeği unuttunuz gali • 
·~Şu hesabı kapatsak .. 

te~1 )'ııfdıktan sonra, "N.,, yan 
~ll'ı e l>eni tc kik elli. Hilet>ini an· 

al'rlıt gibi durdum. Fıakat, ka-
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Maliilgaziler senelik kongreJerini 
dün aktettiler 

münakaşalar 9Jmuş, küçük Kongrede çok şiddetli 
zabitler müzakereyi yarım bırakarak çıkmışlardır 

Merkezi Ankarada bulunanı müddet sonra Hayrünnaa bey ıa
Malul Gaziler Birliğinin lstanbul lona girmit ve söz almak istemİt· 
ıubeıi senelik kongresini, dün öğ- tir. 
leden sonra Üniversite konferans Reis, Hay:?ünnas beye söz ver· 
salonunda yapmıttır. memif; bunun üzerine azalar ara· 

lııtanbul ıubesi reiıi Zihni Bey smda münaıkaıalar baılamıtbr. 
kongreyi açmıf, kongre reiıliğine Münakaıalar Hayrünnas Beyin 
lsmail Hakkı ve katipliklere de kongrede bulunup bulunamıyaca· 
Sadettin ve Avni Beyler seçilmiı· ğı meselesi üzerindeydi. Reiı Hay 
lerdir. Evvela idare heyeti raporu rünnu beye kongreyi terketmesi
sonra Ankara.dan gelen bir tezke- ni tebliğ etmi§, Hayrünnas bey i
re okunmuıtur. Tezkerede cemi· se kendisinin aza olduğunu ve hiç 
yetin lstanbul ıubesini idare eden bir kuvvetin kendisini çıkaramı· 
Hayrünnu Beyin kongreye ittirak ya.cağını söylemiıtir. Münakaıa· 
ettirilmemesi bildiriliyordu. Bir lar hayli uzamıt, tiddetlenimı, 

-•ıııım•-""'"'"'"'..,"'""'"""""''ııu"ıw"ımıma"""""".... neticede Hayrünnas bey; 

Maarif Vekili 
gitti 

Bir müddettenberi lstanbulda 
bulunan maarif vekili Abidin bey 
dün akıam ekspresle Ankaraya 
dönınüttür. Kendisini İstanbul ma 
arif müdiri Haydar, yüksek tedri· 
sat müdiri Hamit, maaırif netriyat 
müdiri Faik Retit beyler ve bir • 
çok muallimler ve müfettiılerden 
mürekkep büyük bir kafile uğur• 
lamıtlardır. Ayni trende Cümhu· 
riyet Halk fırkası lstanbul vilaye
ti merkezi reisi doktor Cemal bey 
11uh1nuyor.:tu. Ma.H,.... v .... ı~ns ı;'\uı.t 
bey de bugün Ankara.ya gidecek· 
tir. 

--0'----
Şehitler Abidesi 

16 Mart şehitleri abidesi ve 
konservatuvar binası projesi için 
açılan müsabakaya timdiye ka • 
dar 30 san'atkar ittirak etmiştir. 
Müsabaka m\iddeti 25 te§riniıani
de bitecektir. 

----0--

lş Bankası sergisi 
Galatasaray lisesinde açılan lı 

Bankası sergisi son iki gün zar· 
f mda pek çok kimse tarafından 
ziyaret edilmiıtir. Sergi, şehrimiz
de bulunan Maliye Vekili Fuat, 
Yusuf Akçora beyler ve bazı 
meb'uılar tarafından gezilmiş ve 
beğenilmiştir. Pazartesi günü ka· 
panacaktır. 

---<>-
intihap dairelerine 

giden mebuslar 
Dün Vakıt gazetesi ba§muhar· 

riri Mehmet Asım (Artvin), Mü -
nir (Kiresun) Kazım (Giresun) 
Beyler intihap dairelerine gitmek 
üzere Gülcemal vapuru ile lstan· 
buldan ayrılmışlardır. 

Hariciye Vekilimiz 
Milletler cemiyeti toplanbsma 

Türkiye namına ittirak etmek ü • 
zere Hariciye Vekilimiz Tevfik 

Rüttü Bey birkaç gün içinde Ce
nevreye gidecektir. Bu seyahatin 
15, 20 giin kadar sürmesi muhte· 
meldir .. 

sının•mtt111W11Ht uıunıın ınnmW111.....u ... uM1111ıU1111.,•ımm~rm 

rimdir. Bu yazımı okuyunca yıl
dırımla vurulmuıa dönecek. Zira, 
"C. F.,, de kariimdir! 

(Hatice Süreyya} 

- Ben gidiyorum. Ve sitifa e-
diyorum demi§, salondan çıkmıt· 

tır. 

Bundan sonra gürültü yatııa· 
cağı yerde küçük zabitanın söz 
söyleyip söyliyemiyeceği meselesi 
ortaya çıkmıtbr. Küçük zabitler· 
den Hakkı Bey söz söylemek için 
müsaade istemiı, fakat Malul za
bitan buna mani olmutlardır. Kü
çük zabitler aidat verdiklerini, do
layısıyle ıöz söylemek hakkına 
malilC olduklarını ileri sürmüıler· 

KömUrcUnUn paraları 
Beyoğlunda oturan kömürcü 

Zekeri:Yanın dört lirasını dolandı· 
ran tafı Enver yakalanmıftır. 

Hemen söndü 

Uzunçarııda Yeni handa otu • 
ran Sıdıka hanımın mangıı.lından 
çıkan -atet odasının tavanını sare.
rak yangın çıkarmışsa da derhal 
ıöndürülmüıtür. 

100 llra uCjtU 

Çemberlitaşta Emin paşa ha
nında yatan Ahmet efendinin o • 
daımdan yüz lirasını çalan Emin 
ve Faik yakalanmı~lardır. 

Beygir Cjarptı 
Yeni Hayat gazöz fabrikasına 

ait ve Eminin idaresindeki beygir 
ürkerek hamal Ha~an isminde bir 
yolcuya çarpmış ve yaralamıştır. 

Aya§ından yaralandı 

Balatta Karabat mahallesinde 
PaJlanın hizmetçisi Ratel oynar -
I<en düşmüş, ayağından yaralan • 
mış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Mürettiplerin toplantısı 
Matbaalardan çağrılan murah· 

hulıarm ittirakiyle dün yapılan 

mürettiplerin toplantısında cemi
yetin ıimdiki vaziyeti müzakere 
edilmif, 14 eylulde umumt heye· 
tin idare heyeti seçmek üzere top· 
lanmağa çağrılmasın& karar ve • 
rilmiıtir. 

Akalliyet mektepleri 
Maarif Vekaleti tarafından ec· 

nebi ve akalliyet mektepleri ile 
hususi Türk mektepleri için bir 

nizamname hazırlanmaktadır. Bu 
n~zamnameye göre her mektep 
Maarif Vekaletinin bildireceği ıe· 
kilde çalııaoaktır. 

dir. Neticede reis; küçük zabita
nın söz ıöylemeye hakları yok
tur. Yalnız kongrede bulunarak 
dinliyebilirler deyince küçük za • 
bitler salonu terketmiılerdir. Bu 
esnada salonda yalnız 25 kadar 
malul zabit kalmıştır. Neticede bu 
azalar aralannda yeni idare he
yeti azalarını ıeçmitlerdir. Yapı· 

lan tasnifte doktor Ziya, İsmail 
Hakkı, Rasih, Zihni, Sadettin bey
lerin kazandıkları anlatılmıştır. 

Küçük zabitlerin ayrıca bir ce· 
miyet kuracakları anlatılmakta • 
dır. 
~~nınwwwuıuaıuımıwnaıWllaatmtımtmıuımnnn~ 

Yeniden iki vapur 
alınıyor 

Vapurculuk Jirketi idare mec· 
lisi son toplantısnıda yeniden va • 
pur alınmasına karar verİm§tir. 

Şirket müdiri Mustafa beyin 
reisliği altında bir heyet salı günü 
ltalyaya gidecektir. Bu seyahat 
esnasında iki vapur alınacaktır. 

Akil Muhtar Bey 
Dün ekıpresle Ankaraya giden 

Dr. Akil Muhtar Bey giditinin se· 
bebi hakkında §U beyanatta bu • 
lunmuıtur: 

"- Ankaradaı bir spesiyalistler 
kongresi toplanıyor. Arkadatla • 
rımın hepıi gittiler. Bir hafta ka
dar sürecek olan bu kongreye ben 
de ittirak edeceğim için Ankara
ya: gidiyorum.,, 

---o-

Seyyahlar gitti 
Evvelki gün şehrimize Orontea 

vapuru ile muhtelif milletlere 
mensup 400 seyyah gelmişti. Sey
yahlar ıehrin görülecek yerlerini 
gezdikten sonra dün memleketle· 
rine dönmü§lerdir. 3 eylulde Bel
genland ismindeki transatlantik i
le tehrimize 500 İngiliz seyyahı 
da gelecektir. 
~ 

Papanın mümessili 
Papanın Türkiye ve Yunanis· 

tan mümessili Papa tarafından 
Yug~sla.vyadaki Carizna şehri mü 
messilliğine naklolunmuıtur. 

Monsenyör Margati dün akşam 
semplon ekspresiyle memuriyet 
mahalline hareket etmiştir. 

-n -

Peynir fiyatları 
Soğuk hava: depolarının ücret· 

leri fevkalade bir surette arttır • 
maıı neticesinde peynir fiatları 
yükselmittir. 
~ 

Yağ fiya Harı yükseliyor 
Y ai fiatlarında bir yükseliş 

görünmektedir. Mesela bir hafta 

evvel 85 kuruta satılan Trabzon 
tereyağları 92 kuru!a kadar çık· 

mııtır. Buna da sebep lstanbula 
az mal gelmesidir. Eskiden haf· 
tada 200 teneke yağ gelirken bu 
miktar timdi 80 tenekeye inmiş • 
tir. 
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Milliyetçi 
hareketler niçin 
kuvvetleniyor? 
Harpten evvel, ve harbi müteakiP. • 

ima bir zaman, Avrupanın mukadde
ratını tayin eden en büyük huıuıiyet 
ımıf mücadeleıi idi. Müstemlekeler 
bol bol ıoyulurdu. Metropol denen Av· 
rupa memleketlerine yığınla kar ge -
lirdi. Bittabi Avrupta memleketleri • 
nin dahilinde de karlar hasıl olurdu. 
Fakat garbin en büjük ıerveti tarkın 
iatismanndnn hasıl olmaktaydı. 

Iıte bütün bu karlann, taksim ıu· 
reti sınır mücadelesini doğuruyordu. 

Hasıl olan büyük bir servetin, büyük 
bir temettüün ne kadan iıçi sınıfına, 

ne kadan da patronlara kalacaktı. Bu 
uğurda boğuımalar oluyordu. 

Fakat şimdi vaz.İyet tamamiyle de· 
ğiımiı bulunuyor. Şarktan garbe doğ• 
ru akan albn nehri orbk kurumuştu. 

Avrupa yalnız kendi dahilinde, kr.ndi
ne yanyacak kıymetler istihsal edi • 
yor. Lakin bunlara da alıcı bulama • 
maktadır. Buna rağmen, Avrupanın, 

§arktaki mahsullere ihtiyacı vardır. 

Her yı'l, müıtemlekelerden metropol
Jere milyarlarca mal satılır. Likin ıarli
menlleketlerinin aanayileımeıi üzeri • 
ne bunların garpten aldık1an sanayi 
emtiaaı günden güne azalıyor. Iıte bu 
sebebpledir ki, eskiden garbin lehine 
olan müoodele, ıimdi bu hususiyetini 
kaybebniıtirı Avrupa mal alı}·or, mal 
satamıyor. 

Bu vaziyet ka~11ında, sınıf müca
delesi durmuıtu. Zira, ortada paylqı· 
Jacak bir ıey kalmamııtr. Milli menfa· 
at diye bir mefhum huıl olmu§tu. 
Patron ve amele ıunu dütünüyorı 

Memleketin i§lerini naııl yoluna sok
malı? 

En ilerlemiı sanayi memleketlerin· 
de bile devletçilik prensipleri ddıilin· 
de 11nıf muhadenetine istinat eden 
Fıııist, Nazi ve emıali rejimlerin zuhu
runa aebep budur. Şüphesiz bunun 
batka sebepleri de vardır. Lakin asıl 

sebep budur. 1 
HUseyin Faruk 

nmnmııımıımmm:ımmıwmııwıuil1UiltDbliiittıııııwımıJ1::ms11111J1JtJTR11tU11tt• 

Şikayetler, Temenniler: 

Önüne geçilmesi lazım 
gelen bir laubalilik 
Beyoğlunda Ragıp Paşa apartıma

nında Zeki Bey bize gönderdiği bir 
mektupta ezcümle diyor ki: 

"Biz bir tek (Gazi) tanıyonız. ln
kılibı yaratan "Gazi Mustafa Kemal" 
halbuki "Gazi gecesi" yok "Gazi bah
çeıi" daha ne bileyim bence nerede 
ise "Gazi bakkalı" "Gazi kahveıi" de
mekten de çekinmiyecekler. 

Gazi: Bu en büyük adamın kullan• 
dığı bu ünvanı istismar edenlere karıı 
çok ıedit mücadele ebneli, hatta bir 
kanun ile bunu menetmelidir. 

Fakir muhacırın dileği 
Müdany<ıda Halit Paşa mahalle -

sinde yapı sokak 13 numarada Yan· 
yanın P eruze kasabasından Hatice A'
zize Hanını lize gönderdi~i bir mek
tupta şunlan yazıyor: 

"Yanyalı muhacirlerinden Türkiye 
Cümhuriyeti Mudanyada bana bir ev· 
le bir zeytinlik verdi. Halbuki dama· 
dım Necip karakula evin, bana ait o
lan, iskan kağıtlanru almııtır. iki ay
dır Necip Karakulayı göremedim. Ev· 
siz kaldım; fakirim; kağıtlar elimde 
olmadığı için kanuni bir ıekilde evi • 
meaahip olamıyorum. Alakadar ma • 
kamların nazarı dikkatini celbctmeni • 
zi rica ederim." 

-0--

Çimento yolun inşası 
T rabya ve Hacı Osman bayın 

arasında yapılan çimentolu yolun 
inpsı ilerlemektedir. Bu yolun 
Cümhuriyet bayramına kadar ik
maline çalışılmaktadır. Bu yol bit 
tikten sonra yolun Tarabya için· 
deki kıamı da ikmal edilecektir. 
Büyükdere ile lstinyeye kadar U· 

zanan yol ile rıhtnnm tamirine 
ait ameliyata henüz yeni başlan
dığından tamirin üç aydan evvel 

ı bitmesi mümkün değildir. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 52 

- Rica ederim, yavaş konuıu· 
nuz ! dedi, sizi candan seven bir 
kızın yalvarıtına dayanamadım .. 
Buraya getirdim .. Sizinle görüıe· 
cek! 

Kazım Bey: 

- Beni seven kadınlar da ne 

kadar çokmuş? Fakat, hiç birinin 
elinden bir şey gelmiyor. 

Diye söylendi.. Başını yavatÇa 
kaldırdı .. Kapıya haktı. 

Başı örtülü genç bir kız. 
İkbal bir iki adım ilerledi.. içe· 

riye girdi .. Ve yüzünü açarak: 

- Geçmiş olsun, Kazım Bey! 
dedi, nasılsınız? 

Kazım Bey iyice doğruldu .. 
Başım genç kıza çevirdi .. Ve yü • 
zünü görünce tanıdı: 

-Teşekkür ederim, ikbal Ha
nım! Nasıl olduğumu görüyorsu
nuz! Buraya kuduz köpekleri bağ 
]asalar. durmaz .. Bugün, dördün
cü gün oldu. Toprak üstünde yatı· 
yorum. Ca~i miyim.. Hırsız mı· 

yım? Neyim? •. Ben de ne olduğu
mu anlıyamadım.. Merak iç!nde· 
yim. Acaba kabahatim nedir? Siz 
biliyor musunuz? 

İkbal, Kazım Beyin kendisini 
çok büyük bir nezaket ve samimi
yetle karşıladığını görünce, başı· 
nı iyice açtı .. Ve cesaretle anlat· 
mağa başladı: 

- Sizin başınıza bu çorabı ö • 
ren, sizi sever gibi görünen bir ka 
dındır, Kazım Bey! Ben sizin ma· 
ıumiyetinize herzaman ve heryer· 
de sehadet ederim .. Fakat o, sizin 
yü;ünüzdenı mevkiini sağlamlaş· 
tınnak ister. Bu emeline muvaf • 
fak olmak için, hem ıizi, hem de 
sizin gibi bir çok masumların ba
şını ateşe yakmaktan, ocaklarını 
söndürmekten çekinmez. 

Ve harem ağasının yüzüne ba· 
karak: 

-Öyle değil mi, Beşir ağa? de
di, sen onu ve onun çevirmek iste· 
diği fırıldakları herkesten iyi bi
lirsin! 

Beşir ağa çok müşkül bir mev· 
kide kalmıştı. ikbal araba yalancı 
§ahitlik yaptırmak istiyordu. 

Harem ağası korkudan yavaşça 
başını salladı ve önüne baktı. 

Beşir ağanın hal ve tavrından 

Tefrika numarası : 64 

Yaz:an: ishak Ferdi 

çok ıeyler bildiği anlaııhyordu. 

Kazım Bey merakla sordu: 
- Hangi kadından bahsetmek 

istiyoraunuz, ikbal Hanım? 
ikbal güldü: 
-Canım, hala anlamadınız mı? 

Sizi her zaman aldatan ve nihayet 
son zehirlenme komedyasını oy· 
nayan kadından ... 

ikbal hakikaten, Necmiseherin 
zehirlendiğine inanmıyordu. Dok
toru iğfal ederek, zehirlendiğine 
dair Padişaha rapor verdirttiğine 
kaniydi. 

Kazım Bey: 

- Necriıiseheri kastettiğinizi 

anlıyorum! 

Dedi. lkbal manalı bir gülü!le 
başını salladı: 

- Şüphesiz <,~dan bahsediyo· 
rum. Sizi bu hale getiren, zindan· 
lara düşüren kimsenin Necmise· 
her olduğunu şimdiye kadar keş
fedemediniz mi? 

Kazım Bey şaşalamıştı. Derin 
bir hayranlık içinde bozulan asa· 
bı şimdi birdenbire nasıl da gev· 
şeyivenmişti ! 

ikbal biraz daha ciddi bir ta· 

vırla: 

- O sizi sevemez, Kazım Bey! 
dedi. Onun bu oyunda bir tek rolü 

vardı .. Rolünde muvaffak oldu .. 
Sizi zindana attırarak, kendi de 

Padişah nezdinde biraz daha nu· 
fuz ve mevkiini yüks"eltti. O aç 

gözlü, duygusuz ve gaddar bir ka· 
dındır, Kazım Bey! Siz ona ne en 

açıldınız .. Neden sırrınızı tevdi et· 

tiniz? İnsan bir defa karşısında
kini tarlar, yoklar, dener de on· 
dan sonra sevmeğe ve yahut onun 

la bir iş görmeğe kalkar. Halbuki 
siz onu tartmadan, yoklamadan, 

denemeden sevmek istediniz ... 
Aşkınıza layık bir kadın olmadı

ğını, sizi her zaman yere vuracak 
tıynette yaradılmış bir canavar ol· 

duğunu dü§ün.mediniz ! Ne yazık
ki onu hiç de tanıyamamışsınız, 

Kazım Bey !Bana gelince, sırf size 
acıdığım için belki bir yardımım 

dokunur ümidiyle ziyaretinize gel 
dim. Ona itimat etmeyiniz .. Onun 
gönderdiği haberler evvela Nuri 
Beyin kontrolundan geçer.. Ve 

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

- Canmt niçin yüzüme telefonu ka· 
patı}"Orsun?, Neticeyi öğrenmek iatiyo
nun ... Düımcı meyli hala durmadı mı ? 

- Şimdi telefonda anlatamam, efen· 
dim, anlntnmam, diyorum.. Anlata-
marn .. 

Delikanlı o kadar asabi konuıuyor • 
du ki, aletin öte tarafında, Türkan, va
ziyetin ne olduğunu anlamııh: Mahv • 
oluyorlardı.. lçinden çıkılamıyacak 
borca giriyorlardı. Şimdiye kadar 
banka kasa.sına dört bin lira borçlan • 
dıklannı biliyordu. 

Gerçi, bu paranın bir miklannı da 
hayatlannı düzeltmek için kullanmıı • 
Iardı .. Fakat, bu kadar bir yekun, Fik
l'etin zimmetine geçmiıti. 

Müe11esenin Fikrete körü körüne 
haflr ve itimat eden ihtiyar bir sahibi 
ftm:an ftl'dt.. Mektepyteykcn, bir za • 
mantar, deliknnlıya hocalık etmi, Murat 
Bey ismtndeki bu adamcağız, boı fİ§ler 
üurine İmza mı tryor, abyor, Fikrete 

veriyordu: 
- Sana itimadım vardrr .. Ben, bugün 

de gelmiyeyim; icap ettikçe kullanır • 
ıın!. -diyordu .. 

Filhakika, banka muameleleri, an· 
cak temıil salahiyetini haiz 
olan iki büyük memurun imzalariyle 
yapılabilirdi. Fikret o gün, bu ıenet • 
lerden bir tanesini tanzim etti. Bin 
bet yüz lirl'l kadar bir rakam yazdı. 
Kendisine itimat eden adamın İmza -
ıını kullandı. Ve ıenede kendi de im
za etti. KaMdann yanma giderek de
di ki: 

- Benim bu akşam fazh iıim ol· 
duğu için geç gideceğim. Müıterile • 
rimden biri, bu parayı almak ıalahi -
yetini banR verdi. Kendiıi geç vakit 
uğnyarak hin bet yüz lirayı alacak • 
br. Onun yerine ben imza ediyorum. 
Esasen size 18zım olan bizim tasdikle
rimizdir. Bu muvakkat senede muka· 
bil parayı hana veriniz. 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 
113 - Beylerbeyi 5S Ragıp. 114 - İz
mit 68 Müyesser. 115 - Şehzadebaşı 8 
Necibe. 116 - İst. 98 Sedat. 117 -
Eyüp orta mektep 189 Necip. 118 -
Çarşıkapı 207 Abut. 119 - Sultanah -
met 2 Süzan. 120 - Usküdar 344 Hati
ce. 121 - Sultanselim Şadiye. 122 -
Galata Arap camii 196 Aslan. 123 -
Göztepe 220 Bekir Adil. 124 - Divan 
yolu 128 Salih. 125 - Beşiktaş 126 
Necdet Pağan. 126 - Alemdar cadde
si 11 Rauf. 127 - Sultanahmet Mela -
hat. 128 - Büyükdere Güzin. 129 -
Adana Cafer Bey oğlu Sabri. 130 Şişli 
371 Acar. 131 - Çarşıkapı 1 Nuri. 132 
Beyoğlu 3 Nermin Ziya. 134 - Beşik

taş 77 Süleyman, 135 - Kadıköy 368 
Rafet. 136 - İst. orta mektep 649 Nus
ret. 137 - Kadıköy 6 Şadiye. 138 -
Üsküdar 5 Arif. 139 - Sultanahmet 11 
İsmail. 140 - Beyoğlu 23 Azmi Riza. 
141 - Cibali 1 Mihail. 142 - Bakırköy 

13 Mazhar. 143 - Kadıköy 66 Talat. 
144 - Bakırköy Servet. 145 - Anka
ra 12 Melahat. 146 - Arnavutköy Sil -
zan. 147 - Tophane 3 Bekir. 148 -
Cağaloğlu 15 Ahmet. 149 - 24 üncü 
ilk mektep S47 Semih. 150- Koca Mus
tafapaşa 52 Nezihe Hanım ve Beyler. 

Hediyelerimiz her hafta PERŞEMBE 
günleri matbaamızda tevzi olunur. 

bu gidişle bu bodurumdan yaka· 
nızı kurtaramazsınız! 

• • • • • • • 
• 

İkbal odasına döndüğü zaman 
sevincinden çıldırıyordu. Kazım 

Beyi tamamiyle kendi tarafına çe· 
virdiğinden emindi. Zaten bundan 
sonra Necmiseherin onu ziyaret 
etmesine de imkan kalmıyacaktı. 
O,Beşir ağayı da iyice doldumıu§, 
kendi lehinde söz söylemeğe mec· 
bur etmişti. Beşir ağa, kendi ya
nında Kazım Beye söylediği sözle 
rt cr·ı.cel ~Un iJ~p J.c laıhtkA ...,,ı.:;; ... ...,h 

değildi ya! 

İkbal şimdi Padişahı nasıl ik
na edebileceğini dü~ünüyordu. Ki. 
zım Beye: 

"-Seni ben kurtaracağım!,, 

Demi§ ve a§kından kat'iyyen 
bahsetmemi§ti. Zehir hadisesinin 
mes'uliyetini- şöyle bir pundunu 
bulup· Necmiseherin üzerine yük· 
letiverirse, ikbal davayı kazandı 

demekti. Bundan sonra nasıl olsa 
Kazım Beyin kalbini çalmağa ça· 
lışacaktı. Kazım Bey de cahil ve 

duygusuz bir erkek değildi ya. 
Kendisini ölümden ve zindan kö· 
şelerinden kurtarmağa çalı§an bir 

kadına elbette bütün sevgisiyle 
bağlanacaktı. 

(DeV&ml Yal') 

Kasadar tereddüt etmedi. Zira, o, 
müıterinin imzasını tanımakla mükel· 
lef değildi. Senetlerde bankanın salahi· 
yet sahibi iki memun1nun da imzası 
vardı ve bunların yanında ımzanm 

kartona mutabık olduğuna dair bir 
parafe duruyordu. 

Fikret, bil" beş yüz lirayı aldığı za· 
man §Öyle düşünüyordu: 

" - Prensip itibariyle çok fena bir 
§ey yapıyorum. Lakin bundan büyük 
bir zarar g~lmiyeceğini umuyorum. 
Her halde bu sefer girittiğim muame-
le karlrdır. Yüzde yüz olarak §Una ka-
niim ki, borçlamnı temizledikten 
maada kar da edeceğim, bin be§ yüz 
liranın tamnmını birden bankanın ka
sasına iade ederim." 

Lakin "Evdeki pazar çarşıya uy • 
maz" diye Türkçede bir darbı mesel 

1 

vardır. Bu sefer de netice böyle oldu. 
Borıa oyunları pek tehlikeli §eyler • 
dir. Ekseriya en karlı görünen iş, en 
müthiş :ı:iyanlarla neticelenir. Nete • 
kim burada da vaziyet aynen böyle ol
du. Dükkal'!ln paraıı, altı aylık avanı, 
ahbap memurdan istikraz edilen meb· 
lağ naııl bir kaç gün içinde kızgın ta
vada eriyen yağ gibi ortadan kaybol • 
duysa, bu para da yedi ıekiz gün i • 

1 EylU!_1984 
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The wi,hin~ Ring (111) f 
To be ıure, by the end of the 

ıecond year they had made enough 
money to buy the cow and the horıe. 
Then the f anner waı pleased and . 
ıaid: "Again we have got what we 
wanted, and thc wiıh iı atili oura. 
What fortunate 1) people we are, but 
his wifc ıpoke to him ıeriously 2) 
and tried to perıuade 3) him to make 
uıe 4) of his wishing ring. 

" 1 can not under ıtand 5) you" 
she said quite angrily 6) you always 
uıed 7) to e;omplain 8) and lo wish 
that you htd ali aorta 9) of thingı, 

and now when ycu might have 
anything you please, you work from 
morning lill ni"•ıt, and let the best 
yeara of your life go by 10). You 
might be ıı hing, you might be a 

fanner, you might have ehesh 
l 1) full of 5ilver and gold in your 
cellar, and you are nothing, just 
because you will not decide 12) on 
your wish." 

"Don•t keep worrying 13) me 
about this wish" the farmer anıwered 
finnly 14) "We are both of us stili 
young, and life 15) iı long. Remenber 
16) there iı only on~ wish in the ring. 
it would be eaaey to make a mistake, 
how bitterly 17) we should regret 
18) it. Perhaps a time will come when 
thingı go wrong, and we ahali want 
the ring badly. Have we not been 
fortunate since we have had the ring? 
Be reuon able 19) my dear. Me 
anwhile you can soon ıee ring 20) 
what you would like me to wish." 

What the fanner ıaid waa true, 
the ring seemed to have brought them 
good fortume. With every year the 
farmer grew wealthier 21), but ıtiJl 
he worked very hard ali day. Then in 
the evening he used to ait at hiı eaıe 
22) on a bench in front of hiı 
comfortable 23) housc and smolie hıa 

pipe, and talk with hiı neighbourı. 

Lügatlar. 

1) fortunate (forçunet) : bahtiyar. 
2) ıeriously (ıiryoıli): ciddiyetle. 
3) perauade (persuved): ikna et • 

mek. 

4) uıe (yuı): kullanmak. 
to make uıe: istifadeli bir §C• 

kilde kullanmak. 

5) undestnd (anderatand): anlar. 
6) Angrily (angrili): hiddetle 
7) uıed (yuzd): aykın. 
8) to complain (komplen): Şika • 

yet etmek. 

9) ıorts (ıorb): çeıitler. 
10) ıo by (go bay): geçer. 

11) cheıb ( çeata): sandıklar. 
12) to decide (deııayid): karar ver· 

mek. 

13) worrying ( verriyin): taciz et· 
mek. 

çinde eriyip gitti. 
Fikret, o ak§am elem içinde evine 

gelip te feci hakikati kanıma anlattı· 
ğı zaman Türkan: 

- Ehemmiyet verme dedi. 
- Canım nasıl ehemmiyet ver· 

mem? 
- Ha bin be, yüz lira, ha üç bin 

lira... Banka kasasından az bir para 
çekmekle çok para çekmek arasında 

kMun nazarında hiç bir fark yoktur. 
Ayni muameleyi tekrar edersin, olur
biter, korkma .. 

Fikret uzun uzun dü,ündü. Filha· 
kika onun için yapac.ak baıka çare 
yoktur Artık bir kere bataklığa bat
ını§ bulunuyordu. Devam etmekten 
başka çareıi kalmamııtı. İmza sahibi 
arkadaşının itimadını bir kere daha 
ıuiiıtimal etti. Şimdi artık ihtilaıı üç 
bin lirayı bulmuştu. 

lzmir B.ınkasında müdüriyet oda
sı. Bunun yanında mini mini bir di • 
ğer oda daha vardı. Buraıı eskiden 
direktörün, intizar salonuydu. Lakin 
yeni teşkilattan sonra intizar salonu -
nu büyüttüler. Tam manasiyle bir sa
lon haline gdirererk karşı tarafa nak
lettiler. Küçük odada bazı dosyalar 

14) firmly (fennli): metanetleo 
15) life (layif): hayat. 

16) Romember (remenbft): '-"" 
la .. 

17) bittt!rly ( biterli) : aalıkJa. 
18) to rcgret (regrel): pipnaa,) 

mak, keder etmek. 
19) reascnable (rizonabal) ~ 
20) considering (konıiderin): " 

zarı dikkate alarak. 

21) wealthier (vehiyer) daha -' 
gın .. 

weathy ( velsi) zenP 
22) eaae (iz) ıükunet. 

23) Comfortable (komforta1111)1 

istirahat veren. 

Cevap veriniz: 
( 1) What did the fanner'ı .,;it 

want firat of all? 

(2) What waı the farmet"ı rep1tf 
(3) Whıı.t did ıhe want at the-' 

of the year? 

(4) What did her huıband -' 
then? 

(5) Whııt made her anl"'J? 
(6) Wlı:ıt did he wisb bün lf 

bccome? 

(7) Did he not cio aı ahe wiı ..... 
(8) Wha~ did the farmer do_..

he wa wealthy? 

(9) Do vou work hard too? 
(10) What did he do in dit 

cvcning? 

(Devamı ftl') 
4' 

Şıpka abidesi 

1atikliillerini ilan ettiklerioİ' 
hatırası olmak üzere, Bulıarlaf• 
me§hur Şıpkada muharebetioİ' 
mevkiinde, bir abide dikmitlet' 
dir. Bu abidenin yüksekliii ~ 
metredir. İçinde hem kiliıe, ı.
de müze vardır. Resmimiz bu" 
bideyi gösteriyor. 

muhafaza edilmektedir. 
Direktör çok iyi bir adamdı. ~ 

beş yaşlarında kadar, şİ§man, ıl": 
yüzlü, altı çocuk babası bira~ 
ğızdı. Şimdiye kadar Şair Nuriyi fP"1 
tan beri işinden çıkarmış olması 1' 
zım gelirdi. Zira, tenbellijinclea ~ 
ka işleriyle mcşğul olmayıp ....... IJI' 
akşama kadar kafiye aramumdd ,il!' 
layı lstanbul şupbesinden I~ ........ 
olunan §1\İr burada da tutu JJI' 
ilhnm perisini lzmirde de ~ i/ 
yulmuıtu. Amiri olan mu~~ 
terlerin ortasındaki şiirlerle mü~ 
yanına çıkarak: f' 

- Beyefendi -demiıti- Narl ~ 
yin vazifesine nihayet vermek ~ 
artık gelmiştir. Öbür ~ 
da azdırıyoı·. İtlerinden Wr ı 
ressamlığa başladı. Herkeıin ...,..._, 
türünü yapıp duruyor. Diferi ~ ~ 
ridora çıkarak J&lık çalıyor. ~~ 
ki, yakında bestekarlığa ~ 
Bütün İş bir kaç çalışkan ft ki ~ 
memurun başına kaldı. Her halclt 
tedhiş ıiyas~ti takip etmek, ~ 
rın gözünü yıldırmak lazımdır. 

1 yi bir türlü idare edemivecd'İO'
hiş siyasetine ise Nuri Beyi ithl' 
karmakla başlamalı. 



Vahşi kız uğruna 

-Son sayıfadaki resme bakın! -

Baba, oğul ve Ruhülkudüı na· 
llıına ••• 

E•et, Hiriıtiyanlığm taaliıi, 
bitün dünyada yayılması uğruna, 
koynumda ıalip, elimde İncil, be· 
limde zunnar, diyar diyar dolqı· 
7onun ••• 

Ben, Norveçli bir rahibim! 
lainın Meryemden doğma bir 

lbnullah olduğuna kat'i ıurette 
itikat ediyorum .•• 
• • • • • • • • • • • 

Hamburgtan bindiğimiz vapur, 
bizi, Akdenize getirmitti. Şimali 
Afrikada, F aı sahillerine yanatı • 
yorduk. Seyahat arkadatım be· 
7az rahip Antalli bana, cotkun 
C:Ofkun bunları anlatıyordu. Dün· 
Yanın bir çok yerlerini dolatmıf, 

din, propagandaıı yapmıı, tam 
minaıile bir miıyonerdi. 

Hatta benim bile, Müslüman 
olduğumu öğrenince, hayretle ye· 
rinden sıçramııtı: 

- Naııl olur? ... Siz ki, bu ka • 
darmünev.er bir insansınız; ka • 
toliklile neden süluk etmiyorsu· 
nuz? -diye aormuftu. 

- Her münevver katolik mi o· 
lur? ..• Biraz müsamaha buyurun! 
·diyerek, onunla bıyık altından a· 
lay etmittim.· Hayatınızda batka 
dine mensup münevverler hatırla· 
mıyor muıunuz? 

Rahibin gözleri daldı. Dima· 
lnıda bazı livhalar canlanmıı o • 
lacaktı. Kısık bir seıle: 

- Hatırlıyorum... -dedi.- E
Tet, inaan, münevverken bile gaf· 
lete kapılabilir •.• Hatta, ben ki, en 
1ikaek papu mektebinde tahsili • 
mi bitirmittim; ben ki, Norveç 
ldlüelerinde bq vaızlık yapmıt· 
bm; Kanadada, Eskimolar ara
ımda, Sibiryada, Kamçatkada, A 
lukada, Zellanda da misyonerlik 
Tazifemi muvaffakıyetle ifa et
miıtim ... lıte, bütün bunlara rağ • 
inen, ben bile Hiristiyanlıktan ay· 
rıldım; batka dine saptım ... 

Bu izahat, beni son derece ali· 
lcadar etti: 

- Batka dine mi saptınız? ... 
Ne zaman, nasıl? 

- Bet sene evvel... Yani kırk 
Yatımda iken... Hani kırk yıllık 

Y&ni Kini olmazmıı... Fakat, til· 
kinin dönüp dolaprak gideceği 
Yer, gene kürkçü dükkinıymıt··· 
lıte, ben de hali aslime döndüm ..• 
Eier bqınızı ağrıtmazaam anla -
tayım. 

- Buyurun efendim ... Estafu
rullah ..• 

Beyaz rahip Antalli, hikayesi· 
.. bqladı: 

Hayatımda ilk defa olarak, ti· 
illa! memleketlerindeki irıat va· 
lafemden aynlmıt, hattı üıtüvaya 
hlrm Monhitti adaamdaki putpe
re.tleri dine davet için yollanmıt· 
lnn. Lisana pek çok istidadım 
~ır. Altı ay zarfında Ru1Ç&yı 
lllGkemmelen aöktüiüm gibi Es
.._, lisanmr da pek ili bilirim ... 
Bizim manubrm deralerine de
..._ ederek, gideceğim adanm 
,_..li dili olan Kamaroncayı da e
hfc:e öfrendim ..• 

O kadar ki, bu adaya ayak bas· 
trflla zaman, ula yabancılık hiı • 
~e~im... Sahilden ayrrldım. 
~ere daldım. Buranm inaan· 
ı.l'r, yamyJmlıkla filin ülfet et
...... clf. Cayet yamutak batlı, 
"'8al insanlardı. Herkes, böyle 
oldaldanna tebadet edİJ.ordaı 

- Görünün, yakın zamanda 
nasıl muvaffak olacaksın! Elde 
edeceğin neticeye kendin de tata· 
caksm! -diyorlardı. 

Filhakika, adanın ahalisi, mu· 
niı mi muniıti. Enselerine vur, a· 
iızlarmdan yiyeceklerini al .•• Bu· 
rada, meyva olsun, hayvanlar ol· 
sun gayet mebzul bulunduğundan 
armut pif, ağzıma düt kabilinden 
yaııyorlardı. Bol bol ıüt ve sütten 
yapılma gıdalar yiyorlardı. itte 
bu ıuretle, yekdiğerlerinin elin -
den mallarını mülklerini almak 
için, cengiverleımemitlerdi. Bi
naenaleyh biz beyazlara kartı da 
huıunet, huıumet göstermiyorlar· 
dı. 

Bu sebeple, elimi kolumu sallı
ya sallıya iıtediğim yere gidebili· 
yordum. Nereye gitsem ikram 
görmekteydim. Önüme sepet ıe
pet yemişler, çamçak çamçak süt· 
ler, çorbalar, tabak tabak yemek· 
ler cıkıyordu. 

Bu minval üzere dolatıyordum. 
Din neşrine uğraııyordum. Lakin, 
bütün ikramlarına rağmen, yerli • 
ler bir türlü hak dinine gelmiyor· 

' 
lardı. 

Ne zaman kendilerine lıidan 
bahsetsem. 

- Senden evvel de senin gibi 
bir kaç sakallı gelip ayni ıeyi söy
ledi ... Hem onlarm sakalı, seninki 
gibi ağızları etrafında da yoluk 
delildi. Tastamamdı. Buna rai· 
men, dediklerini dinlemedik. Çün 
kü biz, kendi dinimizden memnu· 
nuz ..• Güneıe, suya ve topraia 
taparız. Zira_, bütün hayatı onlara 
medyunuz... Günet, ıu ve toprak 
olmaıa, ne biz, ne de bizi besliyen 
hayvanlar ve nebatlar meydana 
gelirdi ... -diyorlardı.· itte, ıizin 
dininizde "baba, oiul ve Ruhül· 
kudüs,, diye üç teY var, bizim di
nimizde de "güneı, su ve toprak,, 
diye üç tey ... Hangisinin ilah ol -
maıı, hayatı yaratmıt bulunması 

daha makul? .•• 

Bu gafillere hakikati anlatmak 
için bütün talikatimi kullanıyor
dum ... Lakin ne desem beyhudey· 
di. Bir türlü, inandıramıyordum. 
Kahkahalar atıp gülüyorlardı: 

- Canım, ye, iç, keyfine bak •.• 
Böyle teyleri ne kanıtmyonun? •• 
Herkesin dini kendine ..• ·diyorlar 
dı.- Eğer birinin din deiiıtirmesi 
lazımsa o da sensin ..• 

- Tövbe eıtafurullah... -de· 
mekle beraber, atıttmyordum ... 

Yiyor, içiyor, yan geliyordum. 
Petinen haber vereyim ki,· bi

zim manastırın müntesipleri için, 
evlenmek diye bir teY yoktur. He
pimiz, nefislerimizi dine vakfet· 
tiğimiz için bekar Yatarız... Ka· 
dınlara yan gözle bile bakmayız .•• 
Batka manasbrlardaki rahipl&rin 
yaptığı ıibi, rahibelerle de ülfet 
etmeyiz •.• 

Liakal, ben, kendi hesabıma, 
böyleydim .. Gerek Norveçte, gerek 
diier timal memleketlerinde ıez
diiim sırada, asla bir kadma kem 
nazar atmamıttım ... 

Fakat, şimdi bulunduğ'lllll ada· 
da it deiiıti. Normin denen bir 
kabile vardı ki, Fingirin isminde· 
ki yarı zenci tenli kızına deliceıi
ne itık oldum ... Artık din kaygu· 
s•nu kalbimden ıilerek, sabah ak
f&m oraya gidiyordum ..• Sütlerini 
sağan, yemitlerini topbyan yerli· 
leri batıma topluyor; Allah güna
hımı affetsin, bir takım hikayeler 
anlatıyordum. Çevre llaline ıele • 

HABKR - Akfam Po•ta•ı 
~=====:-:==========::~,.-:============ 

Mıntaka kongresi 
Dün qapıldı, yeni lıeqetler seçildi 
Yazması benden: 

Konqreden sonra •• 
Türkiye idman Cemiyetleri it· 1 larında bile, ıaıırmaz bir azimle, 

tifakının lstanbul mmtakası ıene· çahtmıt ve ancak futbol heyeti • 
lik kongreai dün toplandı. nin müvazeneli hareketi sayesin • 

Epey münakaıalarla geçen bir dedir ki, geçen sene, büyük klüp· 
içtimadan sonra, bir sene müd· lerden bazılarının bir ( anarti blo
detle lstanbulda spor itlerini ida· ku) teıkil etmesine, mini oluna -
re edecek yeni heyetler seçilerek bilmiıtir. 
kongmin vazifesi bitmiı oldu. Hiç ıüphe yok ki, Necmi Bey, 

• • • bugün için, lıtanbul futbol heyeti 
Memnuniyetle gördük ki, dün· reisliğine biçilmit bir kaftandır. 

kü kongre, bizim evvelce de yaz· Ve tekrar intihabı çok münuip 
dığımız tam bir tuurla hareket el· olmuttur. 
mit ve hemen hemen geçen sene Heyet, Nüzhet Bey gibi, dürüst 
ıpor itlerini fevkalade değilse bi· ve temiz bir sporcunun, aynen kal 
le herhalde iyi idare eden eıki he- ması da futbol heyetine hakiki bir 
yetlerin esuına dokunmamıt ve kuvvet vermektedir. 
bazı eksik ve gedikleri en müna· Heyetin diğer azalıklarma, eı· 
sip elemanlarla kapatmağa bak- kilerden Mualih Bey ve yeni ola -
mıtlır. rak Beıiktaıtan Basri ve Eyüpten 

• • • gene fevkalade dürüstlüğü ile ta· 
Mıntaka merkez heyetinin ha· nınmıt Eyüplü Kemal Beylerin 

tına, Hamdi E';min Bey gibi, apor seçilmesi, bu seneki futbol heyeti· 
itlerimizde (dürüstlük timsali) o- ni, kuvvetli bir tekli aokmuttur. 
lan bir zatın getirilmesi, mmtaka • • • 
heyetinden yanht ve bilhaısa hak Diler heyetlerde hemen esaslı 
sız tek bir itin bile çılmuyacaima hiç bir deiitildik yapılmamıt ol • 
insanı inanc:hrmaia kafidir. mur memnuniyetle kaydedilmeli· 

Riyasete Hamdi Emin Beyin dir. Şüphe· etmiyoruz ki, mesel& 
getirilmesi kadar, it ve nizamda. bu ıer.e muvaffakıyetle çahtan 
ki bilgisi clolayısile mıntakanm e· denizcilik heyetinin yerine gele· 
mektar çalıııcaı Fethi Tahsin Be- cek herhangi batka bir yeni he
yin de ikinci reislikte kalmuı o yet, ıideni aratacaktı. Bu misali, 
kadar münasip olmuttur. diier heyetler için de aynen varit 

Merkez heyetinde yeni azalık· ıörmek lazımdır. 
lara seçilen Salihattin Beyle, ıe • Yeni tetkil edilen biıiklet he
çen senenin son günlerinde bu he- yetine gelince bizde öldürülmüt 
yete merkezi umuminin tensibi ile ve tekrar dirilmesi için çok çalıtıl· 
girmit olan Sadi Beyin tekrar İn· mıya ihtiyaç olan böyle bir spo
tihabr latanbul mıntakaıı heyeti • run batına, çalıtkan bir genç olan 
nin dürüstlük yolundan bir an bi· Hikmet Beyi getirmekle, konıre 
le taımamasmı çok takviye ede- bir kere daha isabet etmiıtir. 

• • • cektir. 

• • • 
lstanbul spor itlerinin liemen 

en ağır yükünü tqıyan futbol he
yeti de bugün en mükemmel tek -
lini almıt bulunuyor. 

Reis Necmi Bey, geçen sene 
bir çok kantıklıklar ve bilhuaa 
büyük geçinen klüplerimizin çıkar 
dıklan müıkülat ve karıtıklık an• 

Bizde dünkü kongreden son· 
ra bu seneki ıpor itlerimiz için 
çok nikbin bulunuyoruz ve dünkü 
intihabattan memnun olmıyanlar 
varaa, bunların, kendi menfaatle· 
rine taallUk eden itlerde, istedik • 
leri gibi it çevirebilecekleri ve ilk 
tıarı dürüıtlük olacağı muhakkak 
bulunan yeni heyetlere, klüpçülük 
yaptıramıyacakları için, mütees • 
sir ve ıayri memnun olduklarını 
zannetmekten kendimizi alamıyo· 

Dün lıtanbulspor mıntakaıı 
senelik kongresini akdetmit 6 aa• 
at süren bu içtima epey gürültülü 
geçmit ve heyetlere apğıdaki zat 
lar intihap edilmittir. Kendilerine 
muvaffakıyetler dileriz. 

Merkezheyeti: 
Reiı - Hamdi Emin bey (Altı• 

nordu) 
ikinci reis - Fethi Tahıin bey 

(Hilal) 
Aazalar - Sadi (Galatasaray) 

Sait Selihattin (Fenerbahçe), Se
lihattin (Betiktat) beyler. 

Futbol heyeti: 
Reis - Necmi bey (Topkapı) 
Azalar - Nüzhet bey (Fener-

bahçe), Muslih bey (Galatasa• 
ray), Basri bey ( Betiktat), Ke
mal bey (Eyüp). 

Güref, boks, iskrim heyeti: 
Reis - lımail Hakkı bey (Ve

fa Kumkapı) 
Azalar - Sedat (Haliç), Sa ip 

(Anadolu), Nuri (Betiktaı), Ve
fik (Vefa Kumkapı) Beyler. 

Voleybol, basketbol heyeti: 
Reis - Ali Rıdvan bey (Hilal)" 
Azalar -Tahir (lıtanbulıpor) 

Hadi (Vefa Kumkapı), Feridun 
(Galatasaray), Ekrem (Topkapı) 
beyler. 

Atletizm heyeti: 
Reiı - Ali Rıza (Betiktat). 
Azalar: Vedat Abut (Gala tasa 

ray), ilhan (lstanbulıpor), Cem 
(Fenerbabçe), Ekrem (Hilal 
beyler. 

Denizcilik heyeti: 
Reis - Kadri Nuri bey (Gala 

tasaray). 
Azalar - Şazi (Beykoz), Bed 

ri (Haliç), Dr. Demir Turgut (lı 
tanbu su ıporu), Kadri (Fene 
bahçe) beyler. 

--0--

Rusyaya giden sporcu
lanmız geldi 

Ruıyaya giden sporcularımı 
bu aabah saat 9,30 da Frans Me 
ring Rus vapuru ile tehrimiz 
gelmitlerdir. 

Sporcular, rıhtım da aileleri v 
tetkilit azaları, klüp murahhası 
rı tarafından samimiyetle kart 
lanmıılardır. 

Gümrük muamelesi bittikte 
sonra, sporcular Halk Fırkaım 
çıkmıtlar ve orada tekrar topl 

rek, aöylediklerimi dinliyorlardı. 

Kızlan gıcıklayıcı masallar da an 
latbimı için, kıvrıla kıvrıla ıülü • 
yorlardr. 

ruz .• 
lstanbul sporunu bir ıene ida • nılmıt ve bundan sonra herkes e 

re etmek için baıa gecen yeni he - lerine dağılmııtır. 
Arada sırada, ıuıuyor; süzgün 

tözlerle Fingirine bakarak: 

- Bir kise daha süt ver, kız ••• 
·diyordum.- Anlatmaktan, boia· 
zım kurudu. 

Halbuki, ona bakmak, onun 
huzurunda bulunmak heyecanm• 
dan bojazım kurumuıtu ! 

Kabarık tüylerle ıöğsünü ve 
kalçalarmı örten sevgilim, beni 
mesteden vücudiyle yerinden kal
kıyor; aklımı alan bir yürüyüıle 
yanıma geliyordu. 

Kaseyi elinden alırken, par
maklarımı parmaklarına değdir -
mek, benim icin, zevklerin en bü
yülü oluyordu. 

(Yann bitecek) 
( H•tlce SUr•n•> 

yellere, tam bir muvaffakıyet le· Bütün sporcularımız sıhhati y 
menni ederiz. rinde Ye bilhaıaa hemen hepsi b 

izzet Muhittin kaç kilo da titmanlamıt görün. 

-----·-·=-·----·--=•ıı-=---·· yorlardı. 
Betiktat Jimnaıtik Klübü Ri • 

yasetinden: 

idmancı olmadıkları halde ld· 
man cemiyetleri ittifakı nizam na· 
mesi hilafına olarak yanlıtlıkla 
mıntakaya tescil ettirilen zevatm 
kayıtlarının taıhih ettirildiği teb· 
liğ olunur. 

Müeaddit teblil kartısmda se
nelerce taahhüdünü ifa etmiyen 
ve hüviyet varakalarını tecdit bu· 
yurmıyan zevatın klübümüzle bir 
alakalan bulunmadığı ilin olu-
nur. 

lsmetpap Km Enıtitüıün 

diplomalı 

F AHiRE - SAADET 

Açtıkları Terzi Evlerine plm8 • 
ni dilerler 

Zayi ve itibardan dütmüt 
saport. 

11 - 4 - 1341 tarih ve 
numaralı Abdullah oğlu Muh 
med ayit lran pasaportu Şahsı 
har yedinde görüldüiü takdir 
talribati kanuniye icra olumu:aı~ 
br. :<2049) Melİlllef 
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-~eşmemeqdanı 
. Gençler birliğinde 

Çeşmemeydanı Gençler blrll§I birinci takımı 
Bugün burada Çeımemeydanı ı vinde bir temsil daha verecekler· 

Gençler Birliğinden bahsedece· dir. 
Jn.. 3 keman, 1 ut, 1 cümbüı, 1 ka.-
. Bu birlik 1932 ıeneıinde Çe§· nun ve 3ü erkek 2 ıi kız olmak Ü· 

memeydanında kurulmuıtur. Bu· zere bet hanendeden ibaret olıa·n 

sün (215) aza; futbol, temsil ve musiki tubesi genç muallimleri 
musiki ıubeleri olan bir teşekkül· Kemal Beyin nezareti altında ça· 
Ciür. Futbol şubesinde 4 takıma lışmakta ve muntazaman müsa· 
malik olan bu klüp bugüne ~adar mereler vermektedir. 
~ maç yapmıt ve hemen hepsin- Bu tetekkül kurulduğu günden· 
3e de galip gelmiştir. Son maçla- beri semt gençlerine büyük fay· 
rmı geçen hafta yaparak Spor daları olmuş ve hemen bütün gün
Poatuı arkadaşımızın koydusı' lerini kahve köfelerinde geçiren 
&payı kazanmı~lardır. Bu kupa gençleri etrafına toplamış olanla
'1, eylul cuma günü Amavutköy nn fikri ve bedeni inkişaflarına 
atadmda merasimle kendilerine Mükemmel bir okuma salonu· 
nrilecektir. her hususta hizmet etmiştir. 

Şevki, Mehmet, Talat, Mahmut na malik olan birlik musiki şube· 
Beylerin idaresinde çalışan temsil sine bir caz ilave edeceği gibi de· 
tubesi bugüne kadar müteaddit nizcilik şubesi de açacaktır. 
müs.amereler vermişlerdir. Birliğe muvaffakıyetler diler-

Bunlardan sonuncusu geçen ken şehrimizin diğer !lemtlerinde· 
!iafta pazar günü Beyoğlu Halke- ki gençlerine aralarında toplan · 
'tinde verdikleri gibi eylulün ikin- mayı ve böyle birlikler kurmaları· 
ci haftası gene Beyoğlu Halke· nı tavsiye ederiz. 

Son sayıfadaki kuponları 
toplamayı unutmayınız 

J
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-~ ıı k En Nefıs ~ 

r-. \u ~· ~ıf- Limo~ çi~eği k~lonyası İ 
~,,ı::: · ~ Şışesız satış fıyatı ı 

Litresi 100 Kuruş ) 

" 

i 

160 " ) 
i. 

" 220 " ' 

Her parçası ayrı bir heyeeao1a okunacak macera, • 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR ~~ 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. 22 - Fakat sili.hl arımızı timdi

den alacak olursak onları şüphe-
lendirebiliriz. söze karııtı: 

'b. - Süleyman Bey •• Bu ıevda • - Av için almıt gı ı yaparız. 
_ Tecrübe edelim. dan vazgeçiniz .. Gece silah kulla- ................ . 

nılmaz; civarımızda yalnız vahıi iv azan : =ı 
- Evveli ~n ıenden yüksek hayvanlar değil, vahşi kabileler j 

sesle silahımı istiyeyim;alıp getir. de dolu. Bunları silah ıesile tedir· i Rıza 1 
Sonra da kendininkini alının. l 1 

gin etmek bizim için iyi o maz. ~ekip 1 
- Pek ala.. s··ı ı ı ._..,, 1 

u eyman ısrar a: ····-·--·-iki si de bir müddet sustular ve z k d d. O 1 1 
- aran yo , e ı. n ar a yatım, hakikaten tehlikeye ıok· derin derin etrafı seyreder görün- b b k b"l. · 

en &fa çı a ı mm. makta mina yok, 
düler. Neden sonra Süleymanın Abd'' w k lkt vermedı·, ussamet aya.ga a 1 ve Abdüssamet, cevap 
sesi yükseldi: Süleymana doğru ileriledi. döndü ve yerine oturdu. 

- Alfret silahı getirsene.. Şu - Hayır, dedi. Bunu yapamaz· Bir müddet derin bir sessizlik 
uzakta görünen gölgeye nişan al sımz. hüküm sürdü. Yalnız, yelkene 
mak istiyorum. Bir su aygırı gali- N' · ? .. -9T""""O"'-... ..-~ - ki 

- ıçm · rağmen kullanılan küre erin çı· 
ha.. - Çünkü, kayığın kaptanı be· Jcardığr fıtıltı ve uzaktan uzağa, 

Yavuz Türkçe seslendi: nim .. Burada ancak benim dedi· daha yavaf perdeden ıu aygırla• 
- Baba gece silah atıhr mı, ğim yapılır. Bu kadar kitinin ha • rının ıesi iıitiliyordu. 

hayvanı kızdırıp bizi bir tehlike • yatından mes~ul olan benim. Dum ıehrine yaklatmıtlardr. 
ye mi sürüklemek istiyorsun. Süleyman Abdüuamedin ni- Nerdeyıe geleceklerdi. Buraya uğ 

Süleyman oldukça sert ve şim- yetini çok iyi anlamıştı. O, bir ramlmadan geçilecekti. 
diye kadar Yavuza karşı hiç kul- mesele çıkarmak istiyordu. Saatin bir hayli ilerlemiş b11· 
}anmadığı bir lisanla: Süleyman buna meydan ver- Junmaıı, kayrktakilere tatlı bir 

- Sen karışma .. Elbette dütü· memek için: gevteklik getirmiıti. Adeta uyku· 
nürüm, dedi, - Haklısın Abdüssamet, dedi. Jarı ıelmitti. 

Abdiissamet kayığın başından Bir zevk için bu kadar kişinin ha· Blanı Ii.kırdı ıöyliyecek halde 

.. f ;~-;;;·y···biI~ti~·;f ··s~i'~diy·~···i;;m;~r;; ~:~~7!in~ ahv;~i~~ı::~a~~:~:;: 
(Ba~ tarafı 1 incide) (Ba~ tarafı 1 incide) gül vardı; Süleyman bile günler• 

y edikule hattında çah,an bir Defterleri kontrol için tayin e· den beri insana arkıntı veren bu 
dl' len memurlar ı"ntihap §Ubelerini N'l 1 l gv ndan yorulmu•tu · biletçi bu ıabah bize ıunlaırı ıöy- ı yo cu u u T ' 

dolaıarak ve intihap encümenle • gözlerini güç açık tutabiliyordu: lemiştir: 1 h 
rinin tetkikatı neticesini teftiş i e _ Hergül, dedi. Ben müt it "-Birçok kişi tanırım ki kat-
anbyacaklar ve bu neticeye göre yoreounum. Sen daha uyumak ih • iyyen tramvaya binmek adetleri ., 
defterlerl·n askı ıwününü tayin ve ti nda degwı·lsen azıcık keıt=r,.,. değildir. Bunlardan 'birsoğunu hu 0 yacı 

sabah tramavyda görünce epey tu ilin edeceklerdir. yjın. Uyumak iıtediğin zaman b~-
A.kl gününün tayı· ni keyfiyeti · · dır haf rma gitti.. Sordum: m uyan •· 

vilayetçe tetkik olunduktan sonra _Sen yat Sült:yman •. Ben da· "- E, dediler, ne y.apahm tram 
vay ucuzladı. Artık bundan sonra 
ayakla gezmeğe elveda.,, 

Sonra bu sabah bilet keıtiren
lerin hepsi yüzlerinde alaylı bir 
tebessüm lafıyorlardı. Nedenıe 

bilmem "Kes bir bilet,, derken bi
le seslerinde öyle bir alay ve se • 
vi~ edası vardı ki.. Bir kaımı da 
yeni biletleri hatıra olarak sakla .. 
dılar. Biz daha evvel talim ettiği· 
miz için hiç yanılmadık. Size a-sıl 
tuhafını söyliyeyim mi?. Sırf üc
ret ucuzladı diye tramvaya binen
ler arasında kendi,lerine 5 kuru · 
şun üstünü elli para olarak iade 
ettiğimiz vakit ş.a sıra.n1a.r ve dal
gınlıkla fazla verdiğimiı:i zar .. 
dip iade etmek istiyenler de oldu. 
Tramvaylar diğer günlere nisbe
ten daha kalabalık olmu!tur. 

verilecek direktif daire~inde def· ha oturabilirim. 
terler bütün tubelerde ayni günde - Dikkatli bulun .. 
aıtınlacaktır. Mülhak kazalarda _ Üzülme .. 
da defterler ayni günde aıkıya a • • • • 

lınacaktır. Süleyman Hergülün şiddetli 
Defterlerin asılı kalacakları bir dirsek darbesile uyandı. An· 

müddet kanunun otuz dördüncü cak bir saat sonra birdenbire u
maddesine göre, tatil günleri ha· yandırılmış olması elbette hayıra 
riç olmak üzere altı gün olarak delalet etmiyecekti. 
tayin edilmit olduğundan hu müd _Ne var? diye sordu. 
det sonunda defterler kaldırıla· Hergül: 
cak ve keyfiyet ilan olunacaktır. _ Dum tehrini arkada brrak • 
Bu ıene intihap bir günde tamam• tığımız yarım ıaati geçmedi. Bu· 
lanacaktır. Dört ıene evvel yapı • radan arkamıza üç kayık takıldı. 
lan intihapta her kazada bir san • Dikkatli bakarsan onları birer 
dık bulundurulmuf, reyler altı gölge gibi görebilirsin. 
gün zarfında· atılmıf, nısabı ekse· _ Kayıkçı, itaret filan kullan· 
riyet temin edilemeyince bu müd- dı mı? 
det uzahlnıı§tı. Bu sene hel" ma • _Farkında değilim. 
hallede bir sandık bulunacak ve Süleyman, geriye baktı. Or· ( Sirkeci Mühürdar zade hanı no. ( 

s 19 Şükôfe Itriyat imalathanesi = ========
1 ' Telef on : 2307 4 / lsugUnkU Ankara telgrafları 

halk reylerini kolayca atacaktır. talık aydınlanmaya yüz tutmuştu. 
intihabın Tetrinievvelin hafta- Filhakika kendilerinden yüz met· 

sında bir Cuma günü yapılması re kadar uzakta, üç gölge, biraz 
muhtemeldir. dikkat edilince görülebiliyordu. 

~_........,...........,,,.~111111ıııııı"ı"111111ıııınıııqıım111ıııuııııiil! Avusturya ile 

Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri: -
Ayaşlı Ve Kiraclıarı 

Büyük ROMAN 
Yazan: M. ş. 

elli Kitap halinde çıktı f iatı, 
kuruş, satış yeri V AKIT yurdu 

Bu eseri mutlaka okuyunuz! 
......... ! ......................... . 

ticaret anlaşması 
Ankara, 1 (Hususi, Telefon -

la) - Türkiye - Avusturya ara· 
aında ticaret anlaşmasının eıau 

,udur: 

Türkiye, Avuıturyaya ve Avus
turyadan bütün memleketlere kar 
!I umumiyetle tatbik edilen huıu· 
ıi ,eraite tabi maddeler hariç ol
mak üzere Türkiye menteli mah • 
sulitı serbestçe Avnturyaya ithal 
edecektir. Buna mukabil Avustur
ya, anlaşmada tasrih edilen bir 
kısım Avusturya men§eli mahıu • 
latı serbestçe ve bir kumınr da 
kontenjan dahilinde ithal edecek-
tir. 

-"'"''P"~·N .......... ~,,.,""""'-1"' ____ ",..""'"-"" Gözlerini oğufturarak tekrar bak· 

IŞaD anma tr. Hergül aldanmamıttı. Bu üç ka 
(Baş tarafı 1 incide) yık muhakkak kendilerini takip 

Nitanlanma olmasına rağmen, ediyordu. 
ne zaman evlenecekleri henüz ka- Bir tedbir almak lazımdı. Sü • 
rarl.atmı§ değildir. leyman bir an içinde kararını ver• 

Prenses Marina da lngiltereye di. Blantla Yavuzu uyandırdı. 
götürülecektir ve ağlebi ihtimal Çengelli kemerine sustalr çakısını 
izdivaç Londradaki büyük V eat· -bu adeta büyük bir bıçaktı
miniıter kiliseıinde yapılacaktır taktı. Bundan, Yavu~ da dahil ol• 

Prens Corç 31 Y•trndadır ve duğu halde bütün arkadatlarmda 
kardeti İngiliz veliahtı Prens dö vardı. 
Galle birlikte oturur. Bahriyeli Moriı'i uyandırdığı zaman, ku 
olarak yeti4mittir. Fakat timdi lağına: 
in~iltere hariciyeıine mensuptur. - Haydi bakalım, bir tecrübe 

Prenses Marina iıe, 1906 sene- fırsatı .. Demeyi de un adı. 
sinde Atinada doğmu4tur. Simdi Süleyman bütün bunları hazır-
28 yafındadır ve menkup Prenı larken kat'iyyen heyecan göster • 
Nikolamn üç kızından biridir. miyorcfo. K~.fi derecede ve belki 
Gave•. güzel ingilizce konutmak- fazla.aile sakindi . 
tadır. (Devamı var) 
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en güzel ve asri Şehrimizin 

PANORAMA BAHÇESi 
2 Eyliil Pazar günü ve akşamı 

Büyük Sünnet Düğünü. 
Bahçenin daimi maruf ıaı heyetine ıJAveten: SOrey1a Opereti 

(Fikriye Hanım Avte rolllnde) 20 kiıilik bando, orkeatra. ftfJ•l• 
kulda, hokkabaz, monolor, muhtelif etleaceler. 

Fiyatlarda .zam yoktur, Çocuk kaydı için bergDn &tleden 
aonra babçeye miiracaat. Telefon: 41065 

ır----•••muımmı-111111a:uıı1111111nımmmm111•1111awm ı 

ltalyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 
'Eom Tom sokak, Begollu 

Kayıt muamelesine Eylülün birincı 
günü başlıyacaktır. (2059) 

• ~-m11m111nnm:uıwuııs:ıu1111m::uu--.mn-.11ım:ı11:11mmııı•aıaıııaım 

UKIDff R -Kff DIHJ 
ırııııy sıferıırinın isletıeye ıcııııı 

O•ktldar • Kadıkay ve Havaliıi Halk tramflyları T. A. Şirketinden: 
Kadıköy tramvay ,ırketimizde ln~11b bitirilen Haydarpaşa - Kadıköy battı 

1 Eylül 1934 sabahından itibaren ıfletmeğe ıçılıeak ve bu suretle Kadıköy. Üs
küdar ırasında muntazam tramyay seferleri tesis edılccektir. 

Bu yeni işletme yüzünden, Üsküdar tramvay tebe\cesinde tadil ve Kadıköy 
l'ramvıy Şebektsinde r!ıiı edJlen mıntıkaJarla J Eylül 1934 sabahından itibaren 
tttbiıı.t mukarrer ve her mıntıka ya şamil tenzilAtlı ücret tarifeleri bekleme yerlı
tfnde ve Kadıköy iskale durağında muhterem yolcular tarafındın gôrülebUecektlr. 

..... (21691 

Acele satılık ucuz yalı 
Beylerbeyi iıkeleaine bir daki· ve sağlam rıhtımı ve kayıkhanesi, 

lce. mesafe. Nezareti feç.kali.de. 12 Terkoı ve havaıazi teıisatmı ha· 
Odrı S ıofa 3 hali 2 mutfak 1 ha· vidir. içindekilere müracaat. 
~m. Yalı acele satılıktır. Umum Beylerbeyi lakele caddeti No. 
lrıaıı 1850 metredir. Güzel çiçek 16 yalı. (2927) 
'°e meyve bahçesi, çok muntazam 

Beyoğlu nııntakası tahsil 
müdürlüğünden; 

Müdüriyetimiale Şuabab için muktezi iki yüz elli çeki odun yir· 
bıİ ıün müddetle mevkii müzayedeye konmuıtur. Yevmi ihale 6 -
9 _ 934 Perıembe günü saat ondadır. Taliplerin ıartnamesini Ög· 
reıunek üzere yüzde 7,5 niıbetinde teminat akçeaiyle müdüriyete 
~atları (4722) 

o 

Clr1 
, 

Ruhi Hayatta Laşuur 
Yazan: Dr. C. YUNG 
Tercüme: Dr. M. HAYRULLAH 

1) O n ve Y A R 1 n 
• 

HABl!R - Aktam Poetası 
• 

Oıküdarda Sl\t:•rk Hane- Gü· 
zet manzaralı, gayet kullanıılı, içi 
dıtı l:toya1ı, 650 metre murabbaı 
7 oda, ha•aıazı ve au teıiaab, ha· 
mam, büyük bahçeıinde mctvva 
aiaç1arı, çiçekler ve limonluk, ku 
yu, h'.11.vuzlar ve Amerikan kGmeı· 
ler. Fırtık aiac• Tramvav duralı 
ıounda Yazmacı Şerif ıvkaiı No. 
9. içindekilere müracaat. (3008) 

Bir kadın aranıyor 
Kalababkıız bir aile nezdinde 

ev iılerinde çalrıtmlmak tizere bir 
kadına ihtiyaç vardır • 

Şeraiti anlamak üzere Ak..~ 
ıazeteıi çinkoıraff ıubeıinde Fu· 
at Beye müracaat. 

Dr. Hafız Cemal 
J'ahilf haatalıklart - · 't!'ha11111 

Cuma ve pazardan ba§ka pnlerde 
.-den aonra aaat 21 d..- 8 ye kadar 
latan~dda DiftDyoJunda ( 118) DU· 

............ llabineelnde hutalmmt 
kahuJ etler. Mua~e ve n Hı'• 
fon11 ı 223Qd. 

Yazlık ikametgü telefonu Kandi~i 
38 - Beylerbeyi 4R .. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
RabJAll, Aokar:ı caddesı No. 60 

T elef"n 2i566 

Fıtık ajnlarmdan ameliyat • 
ıız kurtulmak isteneniz, ölçü 
ile yaptığıD11z son ıiıtem fenni 
kasık bağlanmuıı kullanınız. 

Galata, Karak8y, potç.acı fı· 
rını yanında No. 1 .S. 

Kaponeridi 
Mide, baraak ve karın korıe· 

leri yapdır. 

HABER 
~kşa.m Postaaı 

1 darehanat ı ISTANBUL AN 
KAR4 CADDESi - · ı·eıcraı l\dreel: ISTANBUL RABEIC 

l'elt'ton Yam ı 98'2 ldareı MJ'IO 

r--
Aaone: ŞERAiTi " 

1 ı 1 lJ aylılı 

IUrldJe: 120 l60 880 a.ıao Jlrt. 
Ecnebi: ı~ Mo "40 1110 

ıLArt TARiFESi 
rıearet UAııJaruuD u&an ız.ac, 

Rl'ııml UAnlaı 1 O bJnııtıır 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baeddıfı Jt'rı (VAKiT) MaU..aı 

~ 

HABER gatezesi 
El ~azısı t ahlll kuponu 
lalm . 

1 

Tt:J Q K iVE 

l1R8AT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bObQ 

VAKiT 
gezintisinde çabşmak 

isteyen san'atkirlar 
.. VAKiT,, gezintisinde çalışmalı üzere evvelce caı ve ince aa~'• muh· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu işe talip olanla· 

nn, her gün ıaat on iki buçuktan on dörde kadar V AKIT idaresine müra 

caat etmeleri .. 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden 

Posta T. T. Fabrikası ıçin ıüzuıuu olan 10 ton bumıu sa 
manganez aleni surette münakauya ~ o nu lmuıt ur. Münakasa ] 
Eylnt 1934 tarihine tesadüf edeıı Pazar günü saat 14 de yapıl 
cağından tayin olunan gün ve aaatte % 7,5 n:abetindeki temina 
larile Galatasaray Lisui karşısında lleyoğiu Posta T. T. Merk 
üçOncü katında müteşekkil Pota T. T. Satınalma lrnmisyoou 
-tt---u-'"'. ~ .. ı.nahilir . 
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Belediye seçmeleri 

devresi bugün 
başlıyor 
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Geçen kısımların hUUlsası 

lçki ile geçmiş bir gecenin fer
dasında, yeni bir eğlenceden eve 
döndüğüm e.aman, kanın Zehra, 
hareketlerinde bana karşı birden
bire değişmişti. Onun uysal tabi
atinde bu tehevvür ne kadar süre
bilir, diye dü~ünüyorduın. Fakat 
yamlmıştıin. Ertesi sabah uyandı
ğım vakit Zehrayı odasında bula
madım. Yalnız, sokak kapım hızlı 
hızlı çalmıyordu; Zehra, diye aç
tnn; bu bir polisti ; arkadaşnn ay1 
Nuri vurulmuştu. Bir günde hem 
karnnı hem <le en yakın bir arka
da.cınnr kaybetmiştim. 

On gün sonra !zmirden bir mek 
fup aldım; Zebranın ablası, kan
ının boş kağıdını istiyordu. 

. Küçük bir Anadolu kasabasın· 
da orta halli bir aile. Evin kadını, 
ince yüzlü, yaslı ve hiç gülmiyen, 
günün en çoğunu seccade başın • 
da yatıp kalkmak, tesbih çekmek 
le geçiriyor. Gürültüsüz, sinirsiz, 
kurulmuş bir makine halinde san
ki yaşıyor. 

Evin erkeği kırk yaşlarında, 

saçına ve sakalına kır düşen, göz
lerinin etrafı siyah gölgeli, büyük 
burunlu, ince ve geniş ağızlı, be
yaz bir adam. Sabah erkenden çı
kıyor, gece geç vakit geliyor. Ha
zan sabaha karıı ancak uğradığı 

oluyor. Çarşıda bir manifatura 
mağazası var. Onun ve civardaki 
bahçesinin gelirile geçiniyor. 

Bu evde ka.dmın bir hizmetçi
den erkeğin de otel mü§terisinden 
farkı yoktur. Erkek her zaman 
kadına karşı sert ve küskündür. 
Onun hallerinden şikayet eder. 

Bazı günler ev !kalabalık olur. 
Konu kolll!u toplanır ye MevlUt 
okuturlar. Böyle bir günün ak§a· 
mmda erkek sesi daha serttir. Ağ
zı rakı kokar ve söylenir: 

- Allah kahretsin seni, burayı 
mescide çevirdin!.. 

Kadm boynunu büker. Adama 
kızarak değil, acıyarak bakar ve 
söylenir: 

- Allah kimseyi dinden iman
dan ayırmasın! .. 

Adam, anlamadığım daha bir 
çok sözlerden sonra döşemeleri 
sarsarak odasına çekilir ve bir da
ha görülmez. 

Burası benim doğduğum evdir. 
Kadm annem, adam da babamdır. 

• • 

Yedi yaşına kadar ben de ses • 
siz, tıpkı annem gibi ya§adım. Za
vallı kadın babam kızgın kızgın 
söylenirken benim kulaklarımı h· 

kendini bilmiyor. Allah imandan 
ayırmasın! .. 

Doğruıu bu yaşayış hoşuma 

gitmiyordu. Zira diğer çocuklar 
gibi başıboş kırlarda dolaşmak, 

uçurtma uçurmak, topaç çe· 
virmek, sokaklarda bin türlü oyun 
lar oynamak benim için kavuşu' 

mıyacak bir rüya idi. 
Kapıdan girerken eşiğe baıar • 

sam, annem büyük bir kabahat 
işlemitim gibi üzerime koşar: 

- Çık ta yeniden gir! Eşiğe 

basma! Cinler çarpar! .. Allah esir
gesin, ağzın burnun yamrı yumru 
olur. 

Bu sefer eşiği atlıyarak girer· 
dim. Seccadesinin bir kenarına be 
ni de oturtur, manasını bilmedi
ğim bir takım Arapça duaları he
celetir, ezberletir, saatlerce benim 
le uğraşırdı. 

O .anlar, benim en sıkıntılı za· 
manlarımdı. 

• • • 
Evin her tarafı cin ve perilerle 

dolu idi! Bunların olmadıkları bir 
yere gidebilmek için küçük bacak
larımla günlerce yürümeğe razı o· 

lacaktım. 

Her tarafımda görünmez zin
cirlerle bağlanmış gibiydim. Gece 
naulsa dışarı su döksem; ıu olan 
bir yerden atlasam; sabun, makas, 
maşa gibi şeyleri eline verirsem, 
annemi büyük bir telat alırdı. 

- Aman çarpılırsın! .. 
Bu, hayatımda belki en çok din· 

lediğim sözdü. 
Annemin yanında, gaıip dua • 

lar mırıldanarak ab ;!est almak, 
namaz kılmak, sağa sola sallana • 
rak ağızda manasız sözleri geve • 
lemek, günün başlıca işleri idi. 

Gece yatmadan evvel gene a· 
rapça birtakım dualar mırıldanır· 
dım; etrafıma üflerdim. Bu suret· 
le kendimi demirden bir kale içi· 
ne alırmışım! Böyle olmazsa gece 
rüyama ıeytanlar ,girer, beni din
den imandan çıkarırlarmış! 

Ses yok, söylemek yok; her an, 
her yerde korku .. Adım başında 
cin ve peri sürüleri. Serbest bir a· 
dım atmak bile kabil değil, zira 
onlardan birini çiğnemek ihtimali 
var. 

Bu şartlar içinde ben bir erkek 
değil, hatta bir kızdan daha utan· 
gaç, daha pısırık bir çocuk oldum. 

kar: 
- Aman, sen duyma 

çarpılırsın! .•• 

Mektep, bana kafesten kurtuluş 
gibi geldi. Fakat oranın da hava· 
sı bulanıktı. Köşe sedirinde bağ· 

daı kuran, elindeki üç metrelik ao 
payı ıes çıkaranın beynine indiren 
bir hoca... Hepimiz, cüzlerimizin 
başında yarım yarım heceleri çiğ

\ niyoruz. Okumak değil, ezberle
bunları, 

diklerimizi tekrar ediyoruz. 

Derdi. J 

Babam ara sıra söyleniyordu: 
- Ah, bu çocuğu lzmire yolla-

O zaman babam haykırırdı: yabilsem .. Burada gene bizim gibi 
- Onu da kendine benzetecek- dünyadan habersiz, paslanıp ka-

sin ! Pısırık, sersem, budala yapa- k 
laca !.. 

cakıın! Fakat mektep yaşına gel -
ain de o zaman görüşürüz. Kız de
ğil o, erkek.. Erkek terbiyesi ver· 
mek lazım .. 

Annem bir kazadan korur gibi 
oeni daha çok kendine çeker ve 
Jözlerimm ta içine bakarak öğüt 
ftrtrdh 

Halbuki annem memnundu: 
- Bu mektebin ne eksiği var. 

Büyüyünce Konyadaki medreseye 
yollarız. iyi bir hoca olur. 

- Medrese mi? Hoca olmak 
ha! .. Yeter artık! Senin boca lığın 
yeter! .. Görürsün sen, bakalım ne 
oluyor? ... 

(Devamı .var) 

1#' .. 
~il· l~t;-n.ı-~ &~~ .. .-~ , 
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işte bu vahşi kızın elinden kaseyi alırken, iliklerime 
kadar titriyordum... Dini vazifemi unutmuş, 

ona aşık olmuştum ••• 

[ 
r erzilerin ve soba

cıların çalışma 
zamanları 

Bugünkü nüshamıztl., terzilerle 
sobacıların temennilerini neşredi
yoruz. Anlaşılıyor ki, hasat zama
nı nasıl köylünün faaliyetli bir 
mevsimi ise, bazı san'atların da, 
ölü ve diri mevsimleri vardır: Gi
yim kuşam eşyası satanlar, bay
ramlardan evvel, sobacılar da kı
şın batlangıcında, her zamankin
den fazla çalışırlar. Birinciler 
bayra111ertesi, ikinciler de yaz ıı· 
caklarında işsizlikten esnerler. 

Bir köylüye: 

- Saatle çalışacaksın.. Senin 
hayatını öyle tanzim ettikl .. Her 
gün şu kadar saat tarlada buluna
caksın .. 

Demek makul değildir. Zira, 
bazı aylar, tarlada iş var, bazı ay
lar hiç yoktur. Onun gibi, bazı 
meslek erbabını da mevsimle de
ğil, saatle çalrşmıya icbar etmek 
de ayni suretle zararlarınadır. 

Terzilere arifeden evvel, soba
cılara da kış başlangıcında dük
kanlarını istedikleri kadar açık 

tutmak müsaadesini vermek hak
kaniyet olur. 

Fakat bu meslek sahipleri da· 
ha şimdiden telaşa dütmemel' 
dir. Bütün Avrupa şehirlerinde de 
çalışma hayatı tanzim ediliyor. 
Bu düzeltme esnasında, tabii, ha 
zı karışıklıklar olur. Neticede, be
lediye, her mesleğin ihtiyaçlarını 
öğrenip icap edenlere ona göre 

(Yazısı hikaye siitunurnuznanır) 

iŞÇi ] 
Sobacıların çahşması, 

saatle değil, mevsimle 
alakadardır 

Beşiktaşta, Ihlamur caddesin
de elektrikçi, sobacı ve tenekeci 
Şevki Efendi şu temennide· bulu
nuyor: 

Saat yediye kapıyoruz. Elek
trik arızaları geç olduğu için, bu
nun farkına varanlar, bizi yeri
mie:de bulamıyor. 

Fakat asıl mesele, sobacıların 
önümüzdeki aylar içinde maruz 

kalacağı müşkülattadrı. Bizim i§i
miz günlerin saatleriyle değil, se· 

nenin mevsimleriyle alakadardır. 
Soba, teşrin aylarında kurulur. Ö
teki zamanlarda pek çalışmıyan 

sobacılar, teşrinlerde çalışır. iki 

ay sonra, günümüz, evleri dola
şarak soba kurmakla, hararetli 

bir f a.aliyet sarf ederek geçecek
tir. Geceleri de, dükkanda çalış

mamız ve aldığımız siparişlere gö
re soba boruları filan yapmak ha

zırlığında bulunmamız iktıza e· 
der. Halbuki, yeni nizamla buna 

imkan bulamıyacağız. Mesleğimi
zin bu hususiyetini nazarı itibara 

alarak, bize, çalışma mevsiminde, 
dükkanımızı geç vakte kadar açık 

bulundurmak müsaadesini bele
diyeden rica ederiz. Teşrin ayla

rının haricinde, gene yedide ka

patmıya mecbur tutulalım. Zarar 
yoktur. 

mlllllPmltltfllttıı11ımumultftıffltlllfl1*'",.....''nmımtmmnm•m•ıımmmmnn111 

müsaade verecektir. Bu bildirişle
rimizi dikkate almaması kabil de
ğildir. 

Kavafoilu 

Terzilerin işi 
oayramlardadır 

Şimdiden tedbir almalı 
Unkapanmda, 28 numarı:ıl 

dükkanda terzi M. Reşat B. göll 

derdiği mektupta diyor ki: 

DükkanlaTın saat yedide k• 
patılması bizi mutazarrır etr11İt 

' f, tir. San'atkir•. 
San'atımızın 1 

cabatı olar.s 
siparişleri bİ 
an evvel ver 
mek isteriz. 8 

. l 
meyanda yo 

. l . . " cu ış erının 

bayramlarda ~1' 
siparişlerin ~ 
gün zarfıl1 

Terzi Reşat B.çıkması icaP e' 

der. Müşterilerimiz bu vaziyete 

alışık değildir. Bize gelen ınütle' 
·ı · k · · 'd oıı'' rı erın e serısı saat yerı en • 

·1tt gelir. Şimdilik müşkülat çek1'111 

ruz. Fakat bayramlar bizim aır'' 
. ,c 

rımızla neticelenecektir. Jatıfl 

ettiğimiz bayramlarda erken 1'' ' 

panmağa mecbur tutulmarn•11 .. ' 
··ıtiJ• 

yız. Bu keyfiyet şimdiden dütı.J 

lüp bir kar.ara raptedilmelidir• · 

............. ·-·--· .. ····------11 
Blitün esnaf ve bütün işçiler ~-
Meslek ve hayat şartlarınrz~ 

zeltmek için nelere ihtiyıt ~ 
varsa, bize yazın, sütunları~~ 
emrinize açıktır. Fotoğraflarııv-

..~~ .. :.~.~~~~: .......................... ./ 


