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Her in bir harp tehlikesi mevcuttur 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~~-· 

Mösyö M.osulini: 1,5 milyon bekar Alman 
''Avusturya hududuna 
kuvvet göndermeseydik, 
bugün Avrupa vahim 

1 teşrinievvelden itibaren işsiz ... 

bir halde bulunacakh ! ,, 

''Harbe hazır 
bulunmalıyız,, 

diyor 
M. Muıolini, askeri manevralar bittikten sonra 

Lir tank üstüne binerek manevralara iıtirak eden 
ÜÇ bin zabite hitaben bir nutuk aöylemiıtir. ltalyan 
Batvekili bu nutkunda diyor ki: 

"Bugün Avrupada arzu ile harbi iıtiyen hiç bir 
lcimae yoktur. İtalya, harbi en fazla nefretle ka11dı
Jan bir millettir. Ve ltalya ne kadar ıulhperver ol· 
dulunu bir kaç defa iıpat etmiıtir. Bununla bera· 
her her in harp zuhuru ihtimali 
mevcuttur. Bugün bazı uzak mem 
leketler arasında harp ateıi yanı• 
Jor. 

......................... --·· 
Mösyö Muso-

lini yağmur yü -
zünden dağılan 
meşhur manev
raları esnasında 
tank üzerinde 
söylediği nutku -
nu bu vaziyette 
irat etmişti. --· 

Bu temmuzun aonuncla Avrupa 
lrwtus bltyiik bir harp tehlikeıine 
uframııtı. Avrupa o kadar dra • 
lllatik bir vaziyete geldi ki, bunu 
1914 seneıindeki vaziyete benze· 
tebiliriz. Eter bir kaç fırkalık 
askeri kuvveti Avuıturya budu • 
duna göndermeıeydik, bugün 

AYrUpa krtaıı vahim bir ha!de 
bulunacaktı. 

Fırkalar mükemmel bir ıuret• 
te hareket etmiılerdir. Yükıek 
Dıaneviyat ile mücehhez olan fır· 
kalanmız merhalede albnıf kilo· 
lbetreden yüz yedi kilometreye 

Ecnebi ve ekalliyet mektebi hocaları 

Bir teavün veya tekaüt 
sandığı ister 

Çalışamaz bir hale geldikleri zaman açlık 
tehlikesindedirler 

kadar yürümüılerdir. Bu tarzda· 
(Arkası 6 ncıda) 

lıtanbuldaki ecnebi ve akalli· 
yet mekteplerinde muallimlik e • 
den türkçe, coirafya, tarih, yurt 

Büyük Bağ Eğlencemiz 
1 2~ Eylül Çu~ ] 

bilaiıi muallimleri için bir teavün 
yahut tekaüt ıandığı teıiıi lüzu • 
muna dair geçen yıllarda bazı te· 
tebbüılerden bahıedilmitti. Bil • 
miyoruz timdi, o zaman bahaedi • 
len bu tetebbüıler ıonradan ne 
oldu?. MalUındur ki, bugün tehri· 
mizdeki ecnebi ve akalliyet mek· 
teplerinde muallimlik eden yüz
lerce inıan vardır ve bu yüzlerce 
iman memleket irfanına çalııan 
münevver kimıelerdir. Fakat bun-

(Arkaıı 6 ncıda) 

. 
HABER daimi 
okuyucularına 

V AKIT arkadaşımız bü
yük bir gezinti tertip etmiş
tir. 14 Eyhil Cuma günü ya
pılacak olan bu gezintiye 
HABER daimi okuyucularına 
mahsus sarı kartı hamil bulu
nanlar çok kolaylıkla iştirak 
edebileceklerdir. Bu okuyu
cularımızın bu gezintiye işti
rak edebilmeleri için V AKIT 
kuponlarından yalnız yedi a
dedine sahip bulunmaları ka
fidir. 

Gazetemiz için aranılan işçi bu-

1 
lunrnuştur; beyhude müracaat e
dilmemesi .• 

Yerlerine evli olaİılar 
1Jerleştirilecek 

Bekarlar çiftliklere, kamplara 
gönderilecekler 

Almanyada, yirmi bet yatın
dan aıağı ve evli olmıyan kız ve 
erkeklerin itten çıkanlmaıı karar
latnııttır. 

"it bulma büroıu,, reiıi Her Si· 
rop bunu rem1en bildirmiıtir. Ka
rar gelecek ayın birinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

Bekir ve gençlerden boıala~ 
yerlere, evli, aile ıahibi ve 25 ya
ımd•n yukarı olanlar tayin edile· 
cektir. 

Bu, timdiki Alman hükUmeti
nin, ahaliye it bulma yolundaki 
yeni bir g'yreti olarak ıayılmak· 
tadır. 

Birçok evli ve orta yatlı ailele-

Rıhtım Şirketi 

8 ecnebi memur senede 
7 3,000 lira alıyormuş 

Evvelki gün 
Rıhtım Şirke • 
tinin hükumet
çe ne gibi ıerait
le aatm alınaca-

ğım yazarken 
halen tirkette 
çalııan ecnebi 
memurlara çok 
fazla maq veril-

0.man necatı diğini de ili ve 
Bey etmittik. 

Yaptığımız tahkikata göre, tir
k et mecliıi idare azalarına sene • 
vi 14,000 frank tahıiı etmektedir. 
Bu para evvelce altm heıabile ve
rilirken timdi banknot üzerinden 
verilmektedir. Şirket ıekiz ecnebi 
memura senede 73,000 lira ver
mektedir. Türk memurlarından 

en fazla maaı alana iıe ancak ay
da iki yüz lira verilmektedir. Ec
nebi memurlara her sene iıtirahat 
ve ıeyahat maırafı olarak ta iki 
bin beter yüz lira verilmekte-

(Arkası 6 ncıda) 

rın ıae knn111• .. 
temin edildiii gi 
bi, açıkta kalan 
gençler için de 
batka tedbirler 
dütünülmüttür. 

Bu yeni karara 
göre, takriben 
1 .500.000 genç 
kadın ve erkek a 
çıkta kalacaktır. 

Her Slrop Bunlara~, it 
kamplJlrında ve ziraat sahaımda 
çalııtınlacaktır. 

Jngilizce "Deyli Herald,, gaze
teıi açıkta kalacak gençler zira• 
at it inden anlamasalar dahi, hü· 
kamet daha timdiden, çiftçilere, 
bunların muhakkak ıurette çalıt· 
tırılmaları hakkında emirler ver• 
diğini yazmaktadır. 

(Arkası 6 ncıda) 

f A·il·k·3·;3··"i~Te1on·uı 
··-·· ··-··-·· ... ··········-···-······-··----

Dlyarlbeklr • lstanbul 
tayyare postası 

Ankara, 4 (Huıuıi, telefonla) 
- Diyarbekir - Jıtanbul araıında 
tayyare ile yolcu ve poıta nakli· 
yatına önümüzdeki hafta zarfın• 

da batlanacaktır. lıunbuldan kal 
kan tayyare dört ıaat ıonra Di • 
yarbekire varmıt olacaktır. Şim• 
dilik haftada bir defa ıefer yapı• 
lacak ve elli lira ücret alınacaktır. 
Ankara - Eskitehir - lıtanbul 
araıındaki tayyare ıeferlerine her 
gün biraz daha rağbet artmakta· 
dır. Hava yolları tenzilatlı tarife· 
ıi vekiller heyetince taıdik edil· 
mittir. Bundan ıonra lıtanbul • 
Ankara aruında elli lira ücret a• 
bnacakbr. 

Mallye Veklletlnde yeni bir 
mUstetarhk ihdas edlllyor 

Ankara, 4 (Huıuıi, telefonla) 
(Arkası 6 ncıda) 
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Büyük dil 
bayramı 

Kurultayın yıldönümü 
kut/ulanacak 

T. D. T. C. nizamnamesinde bi
rinci Türk dili kurultayının top -
landığı 26 eyhil ıününün cemiyet 
azaları arasında dil bayramı ola· 
rak kutlulanması yazılıdır. 

Geçen yıl bu bayram, yalnız 

cemiyetin Ankara merkezinde bir 
kabul resmi ile kutlulanmıştı. Bu 
yıl ikinci Türk dili kurultayının 

da toplanmış olması münasebetiy
le dil bayramımızı daha geniş bir 
ölçüde kutlulamıya karar vermiş 
ve bunun için U. M. heyeti şimdi• 
den şu noktaları kararlaştırmıştır: 

1 - 26 EylUl günü Ankara ve 
İstanbul radyolarında U. M. H. a
zaları tarafından dil savaşı ve dil 
bayramı için nutuklar söylenmesi 

2 -. Bütün halkevlerinde T. D. 
T. C. nin vilayet merkez ve kaza 
ıubeleri olan dil, tarih ve edebi
yat komitelerinin nezareti altında 
kutlulanma merasimi yapılması 
ve dil savaşının Türk milletinin 
varlığı ve yükselmesi üzernide ya· 
pacağı yüce tesirleri tebarüz etti
recek nutuklar ve konferanslar 
verilmesi. 

3 - 26 EylUl günü merkez ve 
vilayetlerdeki bütün gazetelerin 
de dil savatı üzerine yazılar yaz .. 
maın ve hiç değilse bir :sayıfaları
nı öz Türkçe yazılmış yazılarla 
ıüslemeleri. 

--o-

Amerika gervcilerine 
yardım edenler 

t-l ...... 7 .-1., 2 /. A A ) M r.nr-
man, mensucat grevcilerine bü • 
tün grev müddetince yiyecekleri .. 
ni temin edeceğini vadetmiıtir. 

Grevi iyi olarak kartılıyan bir 
çok kimseler M. Gormana telgraf
lar göndererek para yardımında 
bulqnacaklarını bildirmitlerdir. 

-o---

Çek hariciye nazırı M. 
Musolini ile görüşecek 

Paris, 3 (Radyo 21.20) - Çe· 
koslovakya hariciye nazırırun Ro
mada ltalya baıvekili M. Musso -
liniyi ziyaret edeceği resmen bil • 
dirilmektedir. Ziyaret günü he· 
nüz kararlaıtırılmamıttır. 

--o--

Romanya başvekili 
Belgratta 

Bel.ırat, 3 (A.A.) - Romanya 
baıvekili M. Tataresko bu sabah 
buraya gelmit ve istasyonda da 
baıvekil ve hükUmet erkanı tara
fından karıılanmıttır. 

--o--

Selamet ordusu 
Londra, 3 (A.A.) - Seli.met 

ordusu Y.eni Ceneralinin intihabı 
yarın yapılacaktır. Aralarında 
Evangelin Pooth ile atherin 
Branvellin de bulundukları bet 
namzet vardır. 

-o--

Bulgar nazırları 
Sofya, 3 (A.A.) - Hariciye na

zırı M. Batolof ile maliye nazırı 
M. Todorof bugün Cenevreye ha
reket etmitlerdir. 

-11--

Gümüş mecidiye 38 kuruş.. 

Çin demiry arında silah 
nakliyatını kim yapıyor? 

Sovyetlere göre 
nakliyatı Japonya 

yaptırıyor 

ikramiye alacak güm
rükçüler tesbit edildi 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas a· 
jansı bildiriyor: Mançuko hüku· 

metinin· Çin ıark demiryolları ü -
zerinde Sovyet Rusyaya ait silah 

Bu yıl 231 gümrük memur ve 
amirine ikramiye verilecektir 

ve mühimmat naklini yasak etme
ğe karar verdiğine dair bazı Ja -
pon gazetelerinin neıriyatı tama
miyle esassızdır. Çünkü bu de -

miryolları üzerinde timdiye ka -
dar Sovyet Ruıyaya ait askeri eş· 

ya asla nakledilmemit olduğu gi
bi bugün de edilmemektedir. Bu 
yol üzerinde ancak Japon kuman
danlığı ve Mançuko makamatı 

mühimmat nakliyatında bulun -
maktadırlar. 

---<>----· 

Harpte ölen hahambaşı 
için abide 

S. Didier - Fransa, 3 (A.A.) -
Umumi harpte ölüm halinde bu -

lunan yaralı bir katolik askere 
haç öptürürken muharebe mey -

danında vurulan haham ba§ı Ab
raham Blohun namına burada di-

kilen abidenin açılı~ merasimi te-
kaüt nazırı tarafından yapılmış -
ur. Mumaıleyh bu münasebetle 
söylediği nutukta: 

"- Haham başının bu hareke
ti, siyaset, din ve ırk farkları a

rasında Fransız kardetliğinin ve 

milli birliğinin daima canlı kaldı
ğını teyit eder.,, demittir. 

Ankara, 3 (Hususi) - İkrami
ye ile taltif edilecek gümrük me
murlarının listesi hazırlanmııtır. 

İkramiyeler, gümrük beyanname
lerinde gösterilen miktar ile mu• 
ayene neticesinde anla~ılacak mik
tar arasındaki farktan alınmak ü
zere, mesai senesi içinde hiç bir 
muahazeye, cezaya uğramamı§ 

Balkan riyaziye 
kongresi açıldı 
Atina, 3 (A.A.) - Birinci 

Balkan riyaziye konferansı Bat • 
vekil M. Çaldaris ile maarif na· 
zırı M. Markapulos ve siyasi ale
me ve ilim alemine mensup bir 
çok şahsiyetler huzuriyle Atina 
üniversite salonunda açılmııtır. 

Baıvekil M. Çaldaris, söylediği 
nutukta, kongrenin Pitoıor, Aris
tot, Eklid gibi riyaziye ilimleri • 
-:- &.-.--1!-!.. 1-..... - L!- -o~J,,. V-

alimlerinin vatanında açıldığını 

görmekten mütevellit memnuniye 
tini beyanederek Balkan milletleri 
arasında ilim sahasındaki çalı!ma 
birliğinin, onların mütekabil mü- . 
nasebetlerinin takviyesine, ilim 
ve medeniyetin terakkisine hiz • 
met edeceğini kaydeylemittir. 

ilk mekteplerde 
lere kimler tayin 

münhal- H. d. -d M, .•• ı·· l 
d·ı k ın 1stan a us uman ar-e 1 ece 1 _ M ,.1 d a ecusı er arasın a 

Ankara, 3 (Husuıi) - tık 
mektepler kadroları vilayetlerden kavga 
gelmektedir. Maarif Vekaleti 
tarafından tetkikten ve tasdikten 

sonra mahallerine gönderilecektir. 
Kadrolarda tesbit edilmit olan 
münhallere bu seneki muallim 
mektepleri mezunları tayin edile· 
cektir. ilk tedrisat umum müdür
lüğü bu işle uşra§maktadır. 

Madras, 3 (A.A.) - Dün ak
şam vuku bulan bir kavga esna
sında bir miislüriıan bıçak darbe
siyle öldürülmü~, on müslüman 
ve üç Hindu ağır surette yaralan
mıtlardır. 

Polis kıtaatı mücadelenin ge
nişlemesine mani olmuştur. 

olanlara bir maaş nisbetinde ve· 
rilecektir. Bu sene iki bat müdür, 
bir merkez müdürü, dokuz mesu) 
muhasip, dört merkez memuru. 
on sekiz idare memuru, on üç mu· 
ayene memuru, kırk sekiz anbar 
memuru, bir manifesto memuru, 
on be§ mümeyyiz, on beş veznedar 
yüz beş katip ikramiye alacaktır. 

Bükreşte tevkifat 
yapıldı 

Bükret, 3 (A.A.) - Havaı a
jansı bildiriyor: 

Emniyeti umumiye dün gece 
Bükreıte tevkifat yapmı§hr. Bu 

hususta tafsilat o.lınmamış ise de, 
bazı §ayialara nazaran bilhassa 
Prens Şarl • Sharles - ın londrada 
ikamet ederken etrafında bulu • 
nanlardan bir §ahıs tevkif edil· 
mittir. Bundan batka ahiren bir 
a&t.alwo •Ul U'Ll•u~ll ısı•••~'"' -..ı ••• -... .. ıı"l 

bulunan bir jeneralin evinde araş 
tırma yapıldığı iddia edilmekte -
dir. 

--o--

Belçika Haricive Nazırı 
Paris, 3 (A.A.) - Belçika ha

riciye nazırı M. Jasper, Brüksele 

dönerken yaptığı beyanatta F ran
sa baıvekili M. Dumerg ve harici

ye nazırı M. Bartu ile fevkalade 
samimi mülakatlarda bulunduğu· 
nu ve mülakatlardan çok memnun 
olduğunu ıöylemiıtir. 

--("--

Italyan askeri heyeti 
Moskovoda 

Moskova, 3 (A.A.) - Ceneral 
Graıioli Franceskonun riyaseti al
tındaki İtalyan askeri heyeti dün 
buraya gelmittir. 

Sabah gazeteleri ne .diqorlar? 
V AKIT - "Üz Türk,, imzalı 

makalede Şehir Meclisine yapıla
cak seçmeler üzerinde hemşehri
lerin dikkatleri ve alakaları çeki
lerek bilha~ şu nokta müdafaa 
ediliyor: 

"Bizim yenilenecek Şehir Mec
lisimizin dördüncü yılı sonunda 
kuvvetlenmesine lüzum gördüğü
müz tarafı, sıhhat işlerinden baş
ka fen işlerinde de meclis sala
hiyetiyle mücehhez olarak konu
şabilecek, uğraşacak belde işleri
nin mevzularıyla mütenazır mahi
yette bir fen encümeni kurabile
cek unsurlar katılmasıdır.,, 

CÜMHUR1YET - İstanbul 

milel şehirler ve mahalll idareler 
birliği,, konf eransr ve birlik hak
kında malOmat verildikten sonra 
memleketimizde şehircilik ve ma
halli idareler ilmi okutulmasının 
bir ihtiyaç olduğunu işaret edi
yor, bu i~e Miilkiye Mektebine bir 
ders ilave etmekle başlamak ka
hil olabileceğini söylliyor. 

olması keyfiyetinin bizde "ecnebi 
şirketlerle başa çıkılamaz!,, kana

atini filen tekzip etmiş olduğunu 
yazarak Nafia Vekaletini tebrik 

ediyor. Velit Bey işaret ediyor ki 
tramvay ücretlerinin indirilmesi 

bu işte ilk adımdır ve halledile
cek daha başka meseleler vardır. 

Adena, 3 (A.A.) - Maliye şu
~lerinde dünden itibaren gümüş ~\'leb'usu Alaettin Cemil Beyin im
mecidiyeler 38 kuruştan kabul e - zasmı taşıyan makalede geçen ay 
dilmeğe baılanmıtlır. 1 içinde Liyonda toplanan ve Tür -

1 kiyenin de iştirak ettiği "beyncl -

MiLLiYET - Ahmet Şükrü 
Bey bugiinldi makalesinde Sovyet 
Rusyanın Milletler Cemiyetine 
girmesi meselesinden bahsederek 
bu iştiraki temin yolunda gösteri
len siyasi faaliyeti anlatmakta, 
Sovyet Rusya Milletler Cemiyeti -
ne girdiği takdirde bundan sulh 
hesabına elde edilecek kazancı 
izah etmektedir. 

ZAMAN- Ebüzziya Zade Ve
lit Bey tramvay ücretlerinin inmiş 

Bu meselelerin en başında da 
tramvay seferlerinde kıt'a mesele 

sidir. Mesela Eminönünden Beşik 
taşa kadar gitmek için alınan üc
ret 6,10 para, Eminönünden Bebe 
ğe gitmek için verilen para ise 

8,75 paradır. Halbuki Beşiktaşt.ln 
Bebeğe kadar olan mesafe Emin

önünden Beşiktaşa kadar olan mc 
safenin tmn iki mislidir. Velit Bey 
bu nisbetsizliğin giderilmesi JUıu
munu işaret ediyor. 

Tahliye 
• 

emrı 

Hangi kanuna istinadel• 
verildiği anlatılıyor 
Yunanistandan ielen bazı mü• 

badillerin oturdukları evlerin vi· 
)ayet tarafından verilen bir emir• 
le tahliye ettirildiiini geçenlerde 
yazmıtıtk. Bu mesele etrafında a· 
lakadar bir makam tarafından 
şu izahat verilmektedir: 
"- Bahsedilen kanun; 10 Ha· 

ziran 930 tarihli mukavelename 
hükümlerıne göre sahiplerine ia • 
desi lazımgelen gayri menkul 
mallar hakkındaki 1885 numara· 
Iı kanundur. 

Bu kanunun 3 üncü maddesin· 
de: (Muhtelit mübadele komis
yonu Türk heyeti murahhasasm 
ca iadesi İstanbul vilayetinden 
tafep edilecek gayrimenkullerin 
tahliyesi için azami on beş gün 
mühlet verilerek inkızasınif a tah· 
liye edilmediği takclinle vilavetçe 
idareten tahliye ve mezkur heve· 
tin göstereceği sah:plerine teslir.ı 
lounur.) diye tasrih edilen emir 
hükme tevfikan sahiplerine teslim 
edilmesi icap ettiği halde şimdiye 
kadar teslim edilmemi§ olan gayri 
menkuller tahlive ettirilmi,tir. 

1885 uumarnJı kanun, yalnız 

mübadillere tefviz edilnıi~ olan 
bu gibi maJların da azami on beş 
gün zarf mda tahliyelerini ve ıa· 
hiplerine teslim nlunmalannı a • 
mir bulunmaktadır. 

ladeve ti.bi olan bu gibi gayri· 
menkullere ait istimlak işlerinin 
1933 mali ııenesi nihP.yetin.e kadar 
bitirileceğini kanun tasrih ctrru•k· 
te ise de muhtelit mübadele ko· 
misvonu 1933 senesi :ıarfınrja va· 
zifesini ikmal edcmem1ş ve bu ta· 
rihten sonra da bazı şahısların 
etabJi' veya Yunanlı olduğuna ve 
mallarının iadeıi lazım~cldiğinc 
karar vermiş oldunundan bu İ•le• 
rin ikmali zaruri olarak gecikmil}• 
tir. 

Etabli veya Yur..anlı olan c5ki 
sahiplerine iadesi icap eden bu 
gayrimenkullerin tapusunu almış 
olanlara hazine bonosu, tapu al -
mamı§ olan mütefevvizlere tasfi· 
ye vesikası verilmekle, bono veya 
tasfiye vesikası almak istemiyen 
ve kanunen iskan hakkını hai:ı 
olan mübadiller ile bu gibi mallar 
da adiyen iıkan edilmiş olan mu· 

hacirlerin t SSS numaralı kanu· 
nun betinci maddesine tevfikan 
İstanbul ve İzmir haricinde is· 
kanlarına çalııılmakta ve yapılan 
bu itler iskan mevzuatına ve 1885 
numaralı kanun hükümlerine ta
mamen uygun bulunmaktadır.,, 

----o----
Baştan başa yanan şehir 

Buenos • Aires, 3 (A.A.) -
Kampana ıehrindeki yanımın tid· 
deti hafiflemif, vaziyet biraz iyi· 
letmittir. Halkın bir kısmı tek • 
rar ıehre dönmeie baılamııtır. 

---o----
lsviçre, Sovyetlerin Mil-

letler Cemiyetine 
girmelerine muhalif •• 
Bern, 4 (A.A) - Harici itler 

federal mecliıi iz ası ile, lsviçre· 
nin Milletler Cemiyeti murahha•· 
forı üç saat devam eden hh· c~l:;tt• 
ni.'l iki saatini Sovyet Ruıyenııt 

MiHetler Cemiy~tiııe r,iı m~ıi nıe" 

seleıine tahsis etmit ler ve miiza " 
kereden sonra bu mesele Milletler 
Cemiyetinde reye konulduğu ır 

man "Hayır,, ryi verilmesini f ede 
ral meclisine teklif etmeğe mütte· 
fikan karar vermiılerdir. 
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''E · 1 yı yun,, 

d' ~uıevi vatandatlanmızm, ken· 
. ~ lralannda TiiJlkçe konutmak 
~ın bir propaganda cemiyeti teı· 
l ettikleri mal6mdur. Bu cemi

tetirı tetvikiyle, bir çok &ileler, la
r"Yolca ve Fran11zcayı bırakmıt· 
ı~' 11ıemleketimizin lisanmı kul
~ala. çabalıyorlamı11. 

Ceçen gün, bir ahbabımdan, 
~ıt bir Yahudi ailesine rast· 
~ırtı. Onlar da misafir gelmit· 
el.' tocukları, yanıma yaklaııp 
"'1i ııktı: 
- Eyi yun! -dedi. 
-? 

d - l>edim sana "Eyi yun,, sen 
e bana "Eyi yun,, ... 

- O da ne demek yahu 1 
- Bonjur demek ... 
t" sahibi imdada yetitti: 

- Bonjur'dan aynen tercüme 
~İtler ... "iyi gün,, yapmı,lar ... 
'°'ili de bu suretle selamladılar. 

tocuk, ayrılırken de: 

- Eyi yece ... -dedi. 
ıı -. Oğlum, bizde, selamlaıırken 
,~erha~ ,yahut "gün aydın,, , 

Un aydın,, derler ... 

- Yok. .. Eyi yece ! Eyi yun! 
- Eh, keyfin naııl istene ... 

~~-~~afi~:. a~kakta dü~~~düm: 
Yı gun,, , ıyı gece,, , ıyı ak-
k~ "' · b ·ıh B it.. ,, , ıyı ayranı,, , ı ... un -

' dilimizi özleıtirdiğimiz fU ıı
:da, pek te, yabana atılacak se
. llılaımalar değil... Zaten, elve -
~li, muvafık selamlarımız yok -

r, Bunlar kabul. edilirse, Türki· 
~e Muıevilerinin de çorbada bi
~-ı tuzları bulunmut olur ... 
Nasıl, zevke uygun geliyor mu? 
- Eyi gün, anneciiim ! 
._ Evi aJc,am, pa9am ! 
- Eyi gece, Hasan Bey! 
- Eyi bayram, Hacı efendi! 
Beğenip beğenmemek, kulla

~. kullanmamak sizlere ait ... Bu 
l bırleri bulan da ben deAilim, 
~klif eden de ... Yalnız, haber ver 
~~kle iktifa ediyorum ... 

~ı ~~ımnnm ____ n~~~~~!ıamnu. 
Sebze halinin tetkiki 
İktısat Vekili Celil Bey Vali 

~Uhittin beyle birlikte Keresteci
~rde yapılmakta olan sebze hali
tıı ıiyaret etmitlerdi. 

d' Bu esnada müstahsillere kre· 
1 ~ak ve kendilerini kabzi

"'-llann elinden kurtarmak me· 
~leıi ile sebze ve meyve ambalaj 
'ti kat'ı ve esaslı bir surette tetkik 
'dilıniıtir. Türkofiı Avrupadan 
>'eııi ambalaj nümuneleri getirt· 
~~itte olduğundan tetkikler bu 
-i:uneler üzerinde yapılacak ve 
d an neticeye göre sebze halin
lt '!ci ıneyve ve ıebzelerin amba
lh hakkında kat'i bir karar itti
·~ olunacaktır. 
li Şiındi yapılan ambalajlar gay

fenntdir ve sebze, meyvelerin su . 
tiiınesine ıebep olmaktadır. 

tı Sebze ve meyve halinin intaar· 
~rı. daha dört ay süreceği söylen· 

ektedir. 

~ -<>--
•tar kaçakçısı yakalandı 

ltl İlci aün evvel sekizinci ihtisas 
d •lılceınesinde durutma esnaıın -
ı' •11tıeıinin bayılmaıından isti· 
f'd t, e ederek kaçan esrar kaçakçısı 
ltl 111ail dün sabah evinde yakalan
'ttrr. 
~ 

~abere 
., l' 

t\ı 0 ıs rnemuru Salim Beye: Sordu-
(3:\lz numara (833) tür; yanhtlrkla 

3) olmuıtur. · 

HABER Poataaı 

Rüşvet alma davası 

Komiser Mucip B. dün beraet etti 
Remzi Ef. altı aya' mahkiim oldu 
Beyoğlu poliı merkezi komite- Celse açılmca abli.ki k11mı zanın yarııı indirilmek ıuretiyle 

ri bulunduğu ııralarda bazı ran • amiri Mazhar bey çağrılmıt ve altı ay müddetle hapsini ve bu 
devu evlerinden rüt vet aldığı id- Mucip beyin meslekte bulunduiu müddeti de ikmal etmit olmaıına 
diasiyle bir müddettenberi asliye sıralardaki vaziyeti etrafmda ka- binaen tahliyesini iıtemittir. 
üçüncü ceza mahkemesinde mu· naatine müracaat olunmuf, Maz· Bunun üzerine heyeti hakime 
hakeme edilmekte olan Mucip har bey tunları ıöylemittir: keyfiyeti bir müddet müzakere et· 
Beyle Merzuka isminde bir ka· 1 "-Mucip bey, vazifesine bağ- tikten aonra müddeiumuminin ta
dından iki yüz lira rütvet almak lı, iyi bri zabıta amiri idi. Y aptıjı lehini muvafık görUr bir tekilde 
itine tavaasut ederken cürmümeş· hizmetlerce hiçbir suiniyeti görül Mucip Beyin beraatine ve Remzi 
but halinde yakalanan taharri memttir. Şayet bir fenalığı mev· beyin altı ay müddetle hapıine 
memuru Remzi beyin muhakeme· cut olsaydı ya bana veyahut Em- ve mahkeme maırafı olarak da 
leri dün aktam üzeri neticelen- niyet müdiri beyefendiye malu· on dört liranın Remzi efendiden 
mittir. mat verilirdi. Halbuki bunların ı tahıiline karar vermiıtir. 
_,.,.._,,·--•-
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Belediye intihap sürülmek istenen bu leke, icraa- / Raşit Rıza bey 
tından mütevellit infialden batka çekı. Jdı• 

hazırlıkları bir fey olmua gerektir.,, 

Kazalarda tetkil edilmit olan 
belediye intihap encümenleri, in • 
tihap defterlerinin tetkikine de • 
vam edilm,ektedir. Bu tetkikat bit 
tikten ıonra deferler askıya çıka • 
rılacaktır. Bakırköy mıntakaaı 

tetkik heyetine KadTi, Kemal, A • 
sun, Mustafa, Galip, Rauf, Sabri, 
Mehmet ve Galip Beyler, Adalar 
mmtak~ıına Salahattin, Rıza, Şük 
rü, Salahattin ve Doktor Ziya Bey 
ler intihap edilmitlerdir. 

Tetkikatın bir hafta kadar de
vam edeceği söylenmektedir. En
cümenlerin intihabı ve defterlerin 
tetkikine baılanmasile umumi in· 
tihabatın ilk safhasına girilmi' 
bulunulmaktadır. Asıl intihabat 
faaliyeti on bet gün sonra baıh
yacaktır. Namzet olmak üzere bir 
cok hanımlar da müracaat etmiı· 
lerdir . 

Çöp araba )arına lastik 
Gürültü ile mücadele talimat • 

namesine göre ıehirde itliyen yük 
arabalarının lastik tekerlekli ol -
maaı icap etmektedir. Araba ima
lathaneleri, yeni yaptıkları araba· 
run tekerleklerine lastik takmak • 
tadırlar. Bu meyanda belediye de 
kendi veıaitinin tekerleklerine 
lastik taktırmağa karar vermittir. 
Belediyenin bütün çöp ve yük a • 
rabalarının tekerleklerine Balat 
atelyesinde liıtik taktırılmakta • 
dır. 

" -
Balnrköyüne su 

Belediye ıular idaresince Ba· 
kırköye yapılacak olan su teıisatı 
tetkikatı bitirilmiıtir. Ana hatla • 
rm geçecekleri yerler tayin edil • 
mit. sokaklara yerleıtirilecek bo
ru miktarı tesbit edilmİ!tir. 

Burada timdiye kadar yapılan 
abone kayıtları sekiz yüzü geç· 
mittir. Bunlar meyanında Bakır· 

köyde bl1lunan fabrikalar da var· 
dır. Su plinlarmın hepsi hazır

Janmştır. Yalnız boruların yapıl
maaı iti henüz bitmi! değildir. 
Bunlar bittikten sonra faaliyete 
geçilecektir. 

,. - -
Gene muhacır geldi 
Dün tehrimize Bulıaristandan 

birçok muhacır gelmiıtir. Bunlar 
hükUmetimizden iıkin hakkı iı· 

terlerse şark vilayetlerine gönde· 
rilecekler, istemiyenler arzu et
tikleri yerde oturabileceklerdir. 

Müteakiben müddeiumumi mu 
avini Ekrem Bey, rüıvet itinin 
mahiyetini uzun, uzadıya anlat
tıktan sonra Mucip Beyin meı'uli· 
yetini mucip bir hal mevcut ol • 
madığından beraetini ve ancak 
taharri memuru Remzi efendinin, 
rüıvet itine tavassut ettiiini sabit 
görerek bir sene hapsini ve bu ce· 

Dolandır1ldı 

Beyoilunda Y eniçarıı cadde· 
ıinde oturan Madam Asavninin 
Muzaffer isminde biri yirmi lira· 
tını dolandnmıf, Muu.f fer yak&-

lanmıttır. · 

Bir gömlek 
Abanozda oturan Mürüvvetin 

bir gömleğini çalan Zehra iımin • 
del<i ;adın yakalanmııtır. 

Otomobil Cjarptl 
Galatada Necati Bey caddesin

den geçmekte olan Şevki efendiye 
ıoför lıtilonun idaresindeki oto
mobil çarparak ağırca yaralamıı, 
r.oför yakalanmııtır. 
Yakalandı 

Sabıkalı takımından Nacl, dün 
gece Hürriyeti Ebediye tepesinde 
f spironun bahçesinde görülerek 
yakalanmıştır. 

Tat attl 
Boğazkesende oturan Nikoya 

Y aıar isminde biri bir taı atmıt 
ve Niko hayalarından fena halde 
mustarip oduğundan hastahane • 
ye kaldmlmıthr. 

Şahit, katil mi? 
iki ay evvel Mahmut isminde 

birisini öldürmekle maznun ola • 
rak yakalanan Musa hakkında 
tahkikat yapılırken Ahmet iı· 
minde biri tehadette bulunmuttu. 
Maktulün veresesi ve bizzat maz· 
nun müracaatte bulunarak kati • 
lin bu adam olduğunu ileri SÜT· 

mütlerdir. Bu iddia tetkik olun· 
maktadır. 

-·~-

Üç aylıklar 
Eytam ve Eramilden olup da 

maaşlarını kırdırmak suretiyle 
Emlak bankasından alanlara ait 
tevziat, dünden itibaren ba,lamıt· 
tır. 

Pertembe günü de maliye tah
sil tubeleri maaı vermeğe batlı • 
yacaktır. 

San'atkir Raıit Rıza bey, bun· 
dan bir müddet evvel tehir tiyat
rosuna airmiıti. Raıit Rıza bey 
Şehir ityatroıundan çekilmittir. 
Buna sebep, kendiıine verilmekte 
o)an maaıta, bütçenin ademi mü· 
saadeti ileri sürülerek maatının 
nokaanlaıtırılmuıdır. 

Raıit Rıza bey, tehir tiyatrosu 
haricinde kalmıt artiıtleTle birle· 
terek bir ırup vücuda ıetirmittir. 
Bunlarla bir iki güne kadar lzmi
re ıiderek temsiller verecek, lz
mirden sonra Antalya, Mersin ve 
daha birkaç vilayet dolatarak 
Bafdada ıidecektir. 

Nufus umum müdürü 
Nüfus Umum Müdürü Ali 

Galip bey dün öğleden sonra 
Trabzona müteveccihen ıehrimiz· 
den ayrılmııtır. 

-0--

Şehir tiyatrosunda 
Şehir tiyatroıu Operet heye· 

ti tarafından haftanın muayyen 
günlerinde Tepebaıı Belediye 
bahçesinde verilen yazlık temsil • 
lere nihayet verilmiıtir. 

Şehir Tiyatrosu bu haftadan 
itibaren kıtlık temsillerine hazır • 
lanmağa baılıyacaktır. Bu seneki 
operet temıilleri, Franıız Tiyat· 
rosunda, temsili~~ de Tepebatın • 
da oynanacaktır. 

o 

Belediyede nakiller 
Belediye mecari tubesi mühen 

diılerinden Nuri Bey Kadıköy ıu· 
besi bat mWıendiıliiine, Kadı· 

köy ıubesi mühendiıi Hüsamettin 
Bey de merkeze nakil ve tayin e· 
dilmiJlerdir. Bundan maada be· 
lediye tetkik tubesinclen mühen -
dis Veli Bey Kanalizaıyon mü -
hendisliğine, Beıiktaı şubesi mü • 
hendisi Cevdet Bey de inıaat fU· 

besi mühendisliğine tayin edil· 
mitlerdir. 

Sadullah Bey 
Birkaç ıündenberi tehrimizde 

bulunan lktıaat Vekaleti Deniz 
müstefarı Sadullah Bey dün ak
ıam Ankaraya hareket etmiıtir. 

--o-

lzmire gidecek 
Şehrimizde bulunan limanlar 

umum müdürü Muhıin Naim Bey 
tetkikat yapmak üzere bir kaç 
güne kadar lzmire hareket ede • 
cektir. 

s 

SİYASET 

Japon rekabeti 
"İl Giornale D'italia,, KIZtteainde fU 

alakayı calip makale okunmUJtur. 

Avrupa piyaaalannda bugünlerde 
milyonlarca bıçak ucuz fiatlarla sabi • 
maktadır. Bu bıçaklar Made İn Sotlin • 
sen markaıı ile heryerde bulunmata • 
dır. 

Tabii bu bıçaklann bir kısmı asıl Al· 
manya'da bulunan Sollingen fabrika • 
lanndan gelmiıtir. Fabrika ıahipleri 

Sollingen markaaını taııyan bu bıçak • 
ların Jponya'da yapıldığını anlamıtlar
dır. Sollingen fabrikası ıahiplerinden 

bu huıuıta kanuni harekette bulun -
malanna imkin hasıl olmamııbr. 

Çünkü Japonlar Sollingen maı'.kah bı
çaklan taklit için Japonyada yeni bir 
köy kurınuılar ve bu köye Sollingen 
iıimini vermiılerdir. Bu ıibi mükem
mel ve kanuni bir rekabet, taıavvurun 
fevkindedir. 

Japonlar lsveç kibritlerine karıı 
da ayni harekette buJunmuılardır. fı
veç kibritleri Japonyada yapılarak u • 
cuz fiatlarla Avrupa piyualanna ar
zedilmektedir. Bu fabrikalar Japonya
da yeni bil' köyde kurulmuıtur. Ve 
bu köye Sweed iımi konulmuıtur. 
Kibritler Made in Sweed markaıiyle 
her yerde satılmaktadır. 

Bugün Sollingen ve Sweed olduiu 
gibi yarında cihan piyaaalannda Man· 
chester, Biella, Brugeı, Bordeaux, 
T ole do ve N ürinberg mamulitını da 
göreceğiz! ve buna karfı hiç bir ıey di
yemeyeceğiz. 

Tabiidır ki bu hareket, Avrupa sa· 
nayü için büyük ve korkunç bir tehlike 
teıkil eder. 

Japonya'ya gönderdiğimiz muha • 
birler, Japonların halen kurunu vuıtai 
bir tekilde yaıadıklannı yazıyor. 

Halbuki Japon milleti bize yan fi • 
at ile Iaveç kibritini ve Sollingen hı • 
çaklannı ıahyor. Belki yarın da Japon• 
ya'nın Mancheıter kumaılannı giyece
ğiz ve Franıız §&nbım içec:etiz. --···-............... _ ..... ______ . 

Bir ceket bulundu 
Dün Ahırkapı 'ahillerinde bir 

ceket ve bir ıapka bulunmu~tur. 
Ceketin cepleri arandığı zaman 
üzerinde fU cümleler yazılı bir 
kağıt çıkmıştır. "Karım bana iha
net ediyor, buna eminim, onu öl
düreceğim, kendim de gözden 
kaybolacağım.,, 

Kağıtta bir de adres yazılıdır. 
Karıaını öldürdükten sonra gizle· 
nen birine ait olması mümkün o -
lan bu ceket sahibi hakkında nö
betçi müddeiumumt Ekrem Bey 
tahkikata baılamıttır. 

--0---

Plikasız merakip 
Plakasız çalıımakta oldukları 

görülen deniz merakibi hakkında 
takibatta bulunulması belediye
ce İcap edenlere bildirilmiıtir. 

Plik&aız çalııanlar adedinin yüz· 
de elli nisbetinde olduiu tahmin 
edilmektedir. 

Vapurculuk şirketinin 
alacağı vapurlar 

Vapurculuk Türk Anonim tir• 
keti müdürü M

0

ustafa Bey perıem
be günü Franaaya gidecektir. Muı 
tafa Bey Fransada §İrketin almak 
iıtediği yeni bir vapur hakkında 

tetkikat yapacaktır. Bu iki vapu • 
run alınacağı muhakkak gibidir. 

Şirketin yeniden bu iki vapuru 
almaıma sebep puvan meselesin· 
de hak kazanmak içindir. Çünkü 
tonaj itibariyle yolların yüzde alt· 
mıı dokuzuna deniz yolları itlet • 
me idaresi aahiptir. Şirket ise yol· 
ların ancak yüzde otuz birine aa • 
hiptir. Yeni alınan Tarı ve alı· 

nacak olan Aksu ve diğer vapur 
ile şirketin tonajı yükselecektir. 

Vapurculuk tirketi iktisat Ve • 
ki.leline mtiracaat ederek tonaj 
miktannın yeniden tetkikini isti
yecektir ki bu tetkik 1935 senesi 
bidayetinde yapılacaktır. 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
Tarihi tefrika: 55 Yazan: ishak Ferdi 

Necmiseheri sarayın zemin ka· 
tına götürmütlerdi. Bat Mabeyin
ci Celal Bey bu işi bitirdikten 
sonra, yanında Cafer ağa olduğu 
halde Nuri Beyin dairesine git· 
mitti. 

Nuri Bey o gün Kazım Bey 
hakkında gelen yeni raporları o· 
kumakla metguldü. Celal Beyin: 

"- Zatı Şahane Kazmı Beyin 
tahliyesini irade buyurdular:,, Sö
zünü iş itince hayretle Baş Mabe
yincinin yüzüne baktı. 

- Beyefendi, dedi, size şu ev
raktan yalnız bir iki satır okuya
cağım! 

Ve elindeki kağıda göz gezdir
di: 

" ... Galata'da Perşembepaza
rmda 72 numaralı dükkanın ze
min katında toplanan bir takım 
şüpheli adamlar bu gece yarısın

dan sonra ikişer, üçer ayrılarak 
Kazım Beyin Fatihteki hanesine 
gitmişlerdir.,, 

Nuri Bey bu satırları yüksek 
sesle okuduktan sonra, Celal Beye 
döndü: 

- Böyle bir adamı tahliye edi
yorsunuz, öyle mi? 

Celal Bey ellerini uzatarak: 

- Aman azizim, dedi, tahliye 
eden ben değilim. Onun tahliye· 
sini Zatı Şahane irade buyurdu
lar. Bendeniz böyle ıeylere kant· 
mak istemem. İradeyi zat ilinize 
tetiğe geldim. Ötesini siz bilini· 
ın.i., ' 

Ve Cafer ağaya: 
- Odamda misafirlerim var! 

Müsııadenizle gidiyorum. 

ıada bana ıizin masum olduğunu· 
zu söyledi. Sabahleyin gözlerimi 
açtığım zaman, uzun boylu dütün 
düm .. Ve Padiıahtan ıizin affmı
zı istedim. 

Diyerek ıöze baıladı. 
Nuri Bey Kazım Beyi kendi de

laletile affettirmiı gibi görünerek 
bu suretle minnettarlığım temine 
çah,ıyordu. 

Maamafih genç yaver de bu 
haberden memnun olmamıt değil· 
di. Nuri Beyin yumuşadığını hat
ta çok mültefit göründüğünü gö
rünce yathğr yerden doğruldu. 

- Ben çocuk değilim, Nuri 
Bey! dedi, büyüklere hi7met et
menin çok güç bir it olduğunu bi· 
lenlerdenim. Efendimiz1n sağı so
lu yoktur. Bir vehim br.ni i~kence
haneye düşürmüı olabilir. Siz de
lalet ederseniz ümit f'!derim ki zatı 
şahanenin affına mazhar olaca
ğım! 

Nuri Bey güldü ve yere eğilerek 
Kazımın alnından öptü: 

- Af iradesini istihsal etmeden 
huzurdan çrkmadnn. Tebrik ede
rim, azizim! Bu dakikadan itiba· 
ren ıerbestsiniz ! 

Kazım Bey büsbütün ta§ırmış
tı .• Nuri Beyin ellerine sarılarak 

ıevinçle yattığı yerden fırladı: 

- Sahi mi söylüyorsunuz, Nuri 
Bey? Demek ben Jimdi ıerbeıtim, 
öyle mi? 

Nuri Bey zindanın kapısını' iyi· 
ce açtırdı .. ve kapıda duran hade
meıeraen ~ırıne: 

- Haydi, dedi, Kazını Beyi be
nim odama götürünüz.. Elbiıele

rini ütüleyiniz ve kendisine aıcak 

Sovyet Rusyada 
Latin harfleri 

Eskiden Arap harfleri kul· 
lanan miUetler arasında 

faydah oldu 
"Tasa,, ajansının verdiği haber· 

lere göre Sovyet Rusyada Arap 
harfleri kullanan milletler arasın
da latinlettirilmit harflerin okut· 
turulmasına ba§landığından beri 
bet sene geçmİ§tir. 

Sovyetlerin ıimal ve fark hava
liainde oturan yüz eUiye yakın 
millet beş sene eveline kadar ya 
Arap harfleri veyahut gayet muğ· 
lak diğer harfler kullanmakta 
idiler. Halk bunları öğrenmekte 
büyük zorluklar çekiyordu ve bu 
hal Sovyet milletlerinden bir çoğu 
nun inkişafına büyük maniler teş
kil ediyordu. Son bet sene zarfın
da latinleştirilmi§ harfler gayet 
taammüm etmittir. Rusyadaki mil 
li ekalliyetlerden milli alfabeden 
mahrum olan elli millet bu su
rete milli alfabe ıahibi olmuılar • 
dır. Muhtelif milletlere ait diller 
hakkında tetkikatta bulunan muh 
telif enstitüler sayesinde bu alfa
beler ilmi esaslar dairesinde vü • 
cude getirilmişlerdir. 

Latinle,tirilmiş alfabeler maa• 
rifin tamimine ve halk arasında o· 
kuyup yazma bilmiyenlerin azal· 
masına favkalade yardım etmiş -

tir.• 

Zir aat Vekili 
Erzurum, 3 (A.A.) - Ziraat 

vekili Muhlis Bey bugün ıehrimiz• 
den ayrılmışlardır. Muhlis Bey 
İerefine dün belediye tarafından 
bir öğle ziyafeti ve belediye reisi 
arannaaıı ua --ıı.c.\n ... lcr.ı.uııu. t•o.tt 

Atuf ve Asım Beylerin hazır bu • 
lundukları huıusi bir ak,am yeme· 
ği verilmiştir. 

Diyerek, Nuri Beyin yanından 
ayrıldı. 

bir çorba getiriniz! ı~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~~ 

Kazım Beyi zindandan çıkar- miseherin mevkuf bulunduğu oda 
Necmiseherin dedikleri nasıl 

da çıkmıştı! Abdülhamidin göz- d l ya gitmifti. ı ar .. 

desi, bir gün Nuri Beye: Nuri Bey, delikanlının arkaıın-
"-Ki.zı.m Bey affa mazhar o- dan sesleniyordu: 

lursa, onun yüzüne naııl bakacak· -Ben timdi geleceğim .. Odam-
ıın?,, da beni bekleyiniz! Zatı Şahane-

Dememiş miydi? ye bir teıekkür arizesi yazmak, 
Nuri Bey timdi Kazım Beyi ne her işden evvel yapılacak i§lerden 

yüzle tahliye edecekti? biridir. 
• • • • 

(Yıldız Sarayı) denilen bu kan 
Kurnaz tilki, Celal Beyin arka· · 

smdan taı odalara indi.. Kazım 

Beyin yattığı zindanın kapısını lt fesat ocağında bir zindanın bir 
günden fazla boş durduğu vaki 
değildi. Nuri Bey, Yaver Kazım 

Beyi tahliye ettikten sonra, Nec-

açtırdı: 

- Bu gece rüyamda sabaha ka
dar sizinle uğraştım. Hatıftan bir 
iZE± __ 

Tefrika numarası : 67 

Aşk Servet mi? mı, 
Nakili: 

r 
Özür dileriz 

Dünkü 66 numaralı tefrikamızın ıon 
sütununda 11 nci Htırdan itibaren de· 
vam eden küçük bir parça yanhthkla 
konmuttur. Bu parça romanın ileri kı
ınnlanna aittir. Özür dileriz! 

* • • 
gene aana iade edecektim... Fikret 
Bey qk mektubu mu yaznııt diye 
bakmak istedim .. 

Gen~ hademe: 
- Lahavle.. Lahavle .. - diye batı· 

nı ıallayarak yürüdü. - bir daha böy. 
le takalar istemem! - dedi. 

O çekilip gittikten ıonra, Şair Nu
ri elinde kopup kalan mini mini kiirt 
puçaıına bakb: 

" - Bir tek hece ..• Mana anlıyabi
liraen anla... "ma" heceıi var. Bu, 
.,Madam" ıözünün batı olabileceği gİ• 
M, .. tfnma" thtlnftn de ıonu olabi· 
lir- Acaba hangiıi? ••• Yokıa, Fikret, 

(Va .. Nu) 
bu heyecanlı ve berbat zamanında bi
le, gene, bir kadın mı dütünüyor? ... " 

Şair, ıokak kapıaına doğru kottu. 
Hademe, kalabalıkta kaybo]mut • 

tu: 
" - Ah, ne demeğe onu takip et

medim ... " diye eıeflendi .. 

- Türkan .. Mahvoldum... Müdür, 
meselenin farkına vardı. Bana, bir 
hafta mühlet verdi ... Bu zamanzarfm
da üç bin lirayı kaaaya koyarıam, ne 
ala, bana ıenetleri iade edecek... yok, 
eğer, vermiyecek olursam, beni ihba
ra mecbur kalacak. 

Genç kız, katlannı çattı: 
- Bir teY beceremedin ..• Yüzüne 

gözüne bulatbrdın ... 
Halbuki, Fikret, tu eanada teselli

ye, tefkate o kadar muhtaçtı ki ... 
Batını koyacak bir diz arıyordu. 

Saçlarını ok,ıyacak bir el iıtiyordu. 
Ayni haıin aes: 
- Şimdi, ne yapacakıın? 

Necmiseher artık bu cellat ruh· 
lu adamın eline düşmüı demekti. 
Nuri Bey Kazım Beyin tahliyesin· 
den duyduğu teessürü Nec.mise· 
herin mevkufiyetinden hissettiği 

sevinçle telafiye çalıııyordu. 

Y avatça yürüdü .. 

Necmiseherin yattığı zindan 
kapısını açtırdı. Ve müıtehziyane 
bir ta vır la: 

- Vay hanımefendi, dedi, sizin 
buralarda ne işiniz var? 

(Devamı var) 

- Sen, ..,e dü,ünüyonun? 
- Bin !ira kadar bir para kaldı 

ya... Aklını batına topla, iyice hesap
la ... Bu parayla tekraı· oyna ... Ya herru, 
ya merru ..• 

- Fakat merrü olurıa? 
- İyi h~aapla diyorum.. Sözde 

bankacılık tabıil ettin... Ne yapıan 
ters çıkıyor ... 

- Borıa itleri yüzde yüz bilgiye 
istinat edemez diye ıana kaç kere 
ıöyledim, Türakn... Ne yapayım? 
Böyle oluyor ..• Ben de iıter miyim? .. 
Benden, üç hin lira geri alınacak .. Bu· 
nun bin lirası henüz elimdedir.. O -
nunla da oynar da kaybederaem 
diye korktuğum için, bitakiı, Kanada 
itindeki 500 lirayı geri almağa karar 
verdim. lran işi sağlamdır .. Onu al -
dırtmadnn... Likin, ondan da, bir haf
ta içinde yüzde bet altı yüz kazan • 
mak imkanı katiyen yoktur. 

- Öyleyse? 
- Hiç değilıe, iade edeceğim pa· 

ranın üçte bit-i bende bulunıun. 
- Ya mütebaki iki bin lira? .. 
Türkan, Fikretin ne demek istedi

ğini anlamamış mıydı? Sert nazarlar
la ona bakıyordu. Yoksa, kocasını ma• 
nevi 'bir itk:;nceye mi ıokmak istiyor• 

, 
1 Pratik Hayat Bilgis~ · 

Hayatta mubtaç olacağınız ameli maUlmab 
kolayca 6ğrenlnb: 

-52 
NakıJ ve tercfime bakkı mahfuıdor 

Yazan: • Gayur 
Son zamanlarda bu aıhhi tedbirle- liyeye lüzum gösterir. Fıtık'ı ola~ 

re ilave aşılanmada tatbik edilir. Şan- doktora müracaat etmeli ve tavsif~ 
tmeı ve Vensan aşılarının harp esna- mucibince hareket etmelidirler. 1~1~ 11nda milyonlarca insana tatbiki bu a· vi edilmiyen veya fena tedavi edı 
tdardan iıtifade edllebildiğini göster- bir fıtık pek büyijk tehlikeler tevlit r 
di. Tifo hummasının aşm hafta bir debilir. 
olmak üzere üç defada yapılır. 

Tifoya kartı sakınmak yalnız sal
gın zamanlarına mahsus değildir. Has· 
talığın en mühim nakilinin ıu olduğu 
unutulmamalıdır. Gerek evde, gerek 
hariçte kuJlamlan suların temiz olma
aına ıon derece dikkat etmelidir. 

Tifodan tahaffuz için aşı: Elli üç 
derece hararetle takip edilmiş ve an· 
tiseptik miktarda lizol ilave olunmut 
tifo mikroplan "kültür" leri kana 
zerkedilir. Her halde tahaffuzu temin 
den aşı içinde kalan diri mikrop tara· 
fından kabiJi tecrit olarak ifraz edi • 
len maddelerdir. 

Enjeksiyen krrk derecei hararette 
humma verir. Bir kaç gün sonra aşı • 
lanan kimse bir kaç aydan üç seneye 
kadar devam eden bir müddet için 
hastalığa karşı tahaffuz halindedir. 
Eğer atılanan aşılandıktan sonra tifo
ya tutulsa bile hastalığı hafif ve za -
rarıız olarak geçer. 

Tifo tedavisi için aşı: (A) hara -
retle öldürülmüş mikroplann "kültür" 
leri zerkolunur; (b) muhtelif tifo 
cinslerinin mikroplarının hülasası 

zerkolunur "Venaan" ın polivalan a • 
nsı"; ( c) eter gibi tayyar ve antisep
tik bir ciıimle takim edilmiş muhtelif · 

tifo cinsleri mikroplarının kültür'ü 
zerkolunur, "Vensan ın polivalan mik
rop •tısı"; (d) hastanın kanından alı
nan 'bir cins tifo mikrobunun canh 
kültürü ile yapılan Bearedka canlı a • 
şısı zerkolunur. 

Vensan, Polivalan hülasasından bir 

lan zerkten evvelki hale 

gün sonra tekrarlar. 

geline üç 

Tirolualu "Thiroloix", santimetre 
mikabında dört yüz milyon mikrop bu· 
lunan Vensan mikrop aş111nı tercih e· 
diyor. ilk gün sabahleyin yarım santi
metre mikabı ve akşam yarım aanti -
metre mikabı zerkeder. ikinci günü 
sabahı da yanm santimetre mikabı 
zerkeder. Humma azalacak derecei ha
rarete düşünce yarım santimetre mik
abı daha zerkeder. 

iHTAR - Aşı hastalığın iptida -
aında tatbik olunmalıdır. Hastalık i -
lerlemiş ise veya dalak pek büyümüş 

ise aşılamamalıdır. Dalak çatlıyabiHr. 
Eğer bağırsak ibtikanı dahi varsa ge· 
ne a1ılamamak lazımdır. 

Hermi fıllk 
Fıbk gerek kalça bükümünün al-

altında, gerek, üstünde gerekse 
göbekte olsun ekseriyetle cerrahi ame-

- du? 

- Mütebaki 2000 lira .• 
Fikret ıöylemiyordu. 
Yutkundu: 
- Onu dl'! ... 
- ? ... 
Acı bir tebeuümle, Türkan soru

yordu: 
- Söyle.. Her halde bir planın 

var ••• 
- Evet, 'ar, Türkan .. Onu da, se

nin vaaıtanla tedarik ettirmek iıtiyo

rum. 
- Nereden? 
- BabanC:an.. Hani, bize yardım 

vadetmi§ti, hatta bir çek göndermişti 
de kabul etmemiştik .. 

Kadın, istihfafla güldü: 
- Anlıyorum ... Babamın yardımı· 

nı benim vasıtamla istiyorsun ... Daha 
doğrusu, Cemal Beyin yardımını ... 

- Türkan ..• 
Fikretin gözleri karanyordu. 
- Hakikatleri niçin saklamalı? ... 

Her feyi ismiyle yad etmeli.. Şimdi, 

ne yapayım? .. Böyle bir para, mek -
tupla istenemez ... lstanbula kadar bir 
seyahat yapmalı .. . 

Fikret, ağhyacak gibi: 

Bahçe 
fır BAHÇE - Bahçeler muhtelif Ot' 

temlerde ve tesisleri sebeplerine g 
muhtelif ~ekillerde olur. 

ÇOCUK BAHÇELER( - ilk ~ 
cuk bahçesini 1840 ta Blankenbll~ 
da tesis eden Alman pedagoji f ro r. 
bu bahçeye Kindergarten admı ye ~ 
miştir. Fröbet çocuğu bir nebata, ıtı\ 
tebi bir bahçeye benzetirdi. Ç0"', 

mektepte çiçek gibi tabiatin kanuıı1', 
rına AJlahın iradesine göre büyiiıtle 
Jidir., diyordu. 

Muallimleri çocukluğun bahçe'°'; 
ları idiler. Fröbel'in kullandığı pe 
gojik usuller oyunlar, jimnastik lı•r" 
ketleri ve farkılardır. ,fı 

Çocuğa materyal olarak, toP1 

k l k .. ..k d w ki . . ....,,(. me tep er, uçu egne er, ııcıw er 
halkalar, mozaikleri, elişi kutularlı , 
meler, çamur i~leri, küçük mobilY' 
lar ve değneklerle yapılacak inf 
verirdi. Frobel'in ibdaı alınarak üıl 
ne i§lenilmiş ve bugün modern bir~ 
kil verilmiştir. Maamafib esas bİİf' 
Pedagogun çizdiği plandan çı~ 
Bir çok ana mekteplerinde Fröt,el ~ 
ıulü çokcuk bahçeleri vardır. 

ZiYNET BAHÇELER( 
bahçeler bir kaç nevidir: . 

1 ngiliz bahçeleri: l ngiJiz bahçe•1~ 
de yollar yılankavidir. Ağaç kürrıeleı, 
ara11nda yeşillikler ve havuzlar ser 
pilmittir. 

' Bahçenin tanziminde ziynet ar•' lı' 
!arından istifade olunur. Bu nevi b8, 
çeler büyük araziye lüzum göster~ 
tier §eyden evvel bahçe 1<uruıaca\t , 
raziyi veçhelendirmeli ve sonra b11lı 
çenin planını çizmeli. Bu nevi balıf 
]erin merkezinde bir pe]üz vardır. f'~ 
]üz = öbek'in Üzerine çiçek küınel~ 
dağıtmalıdır. Çiçek kümeleri Y"\ı 
P.idilebilecek surette yollarla haı1 <' 

bağlanır. Ağadığa tahsis olunan J11e 

kilerde küçük .fidanlar ve ziynet ağır 
lan dikilir. . 

Öbeklerin etrafında iyi çizil~ 
yollar ister. Bunlar güzel idare edil 

lidir. ( 

Fransız bahçeleri: daha sade ,·e d~' 
ha ucuzdur. Tesisleri daha kolaY , 
Ve İngiliz bal: çe]erinden küçük sıı~~ 
larda yapılabilir. Bunlar da nebati•~ 
ağaçlar, fidan•-- grup halinde ko~ 
Çiçek öbeklerinin hususi bir şekJİ ~ 
tur. Çayırlar Üzerine dağılıdır]ar. 
ve yakın olan kısımlar açık kalırı:. 
ve bahçenin tanziminde ıadelife rıı~ 
bet edilmelidir. . dİı 

"Daha~ bı~ 

-=-Türkan ... • diye inledi. J' 
- Rol yapma... Ben, hayatı et' 

daima istediğimi apacık söylemek rı 
faretini göı.terdim.. Sen de gö5tt Al 

·11 " 
Dolambaçlı yollardan gitme .• Errı1 d' 
ki, karın olduğum müddet zarfırı 
seni aldatmadım .. 

tıctıt"' Bu son cümle delikanlıyı ya • 
dı. 

Rahat bir nesef aldırdı. jt' 

Demek ki, Türkanın lstanbulll -d~ 
mekten maksadı cümeleleri ara•

111 

kastettiği değildi. &e 
Yok, hayır, zaten Cemal Be>"~., , 

böyle bir şey teklif edilemezdi. 'fil sıı' 
kan, bu kadllr küçülemezdi. Çok 

11 
re' 

bi olduğu için bu sitemleri FikrelC 
va görmüştü. Mazur görmeliydi. r"' 

. . d ..... ,.ıı 
- Sana ron derece ıtıma h•· 

- dedi. - naoıııl istersen öyle yaP•" 11.., 

- Pek o kadar itimadın olrrı"61 11.., 
- Bir sözün öbür sözünü tıı~:rıt11 

Temin ıöylediğini unutma... ıJ'' 
olduğun müJd~tçe beni aldatm1Y

9
' 

ıın •.• 
Gene şeytani bir tebessünı: 

- AJdatmıyacağım ... 
• • • . . . ) 

(Devamı var " 



, 

( !':C8.~'!'!r Oğlunu öldüren bedevi 
-SOn sayıfadaki resme bakın! -

Yirmi yirmi bet ıene evve~ Ce· 
ıaire ıene aitmittim. 1926 da tek· 
rar yolmn düttü. 

ilk seyahatimdeki ahbaplarım• 
dan deveci Ebülf artut' a pazarda 
rastladım. Günlerce ıüren kenan 
Jolc:uluklarında arkadqlık eltili· 
liriz için, iımini unutmamıfbm. 

Arkasından ıeılendim: 
- Ebülfa ut! Yi Ebülfartut! 
Yayına dokunmutum ıibi, asa· 

LiJetle bana döndü. 
Gözleri faltqı misali açıldı: 
- U ! La vallahi... Ene mut 

Ebülf artut. 
Yani: 
- Hayır l Hayır vallahi... Ben 

E.bülf artut değilim ... 
Buna rağmen oydu. Ta kendi· 

ıi ... Seneler, onun üzerinde hiç bir 
iz bırakmadan geçmitti. Aıla in • 
kir edemezdi. 

Sesimi alçalttım: 
- Anladım .•. Mutlaka bir cİ· 

nayet itledin... Bir ıoygunculuk 
)aptm •.• Bu, zaten bedevilerin i • 

tidir .•. Hükiimet, seni iıminle 
or ••• Onun için hüviyetini bel· 

li etmemek istiyorsun •.• lmıini de
iittirdin .•• Fakat, ben, seni ele 
Yerecek değilim ..• Doıtunum... S. 
na, feliketli ıünlerimde arkadat· 
lık ettin ... 

Gözlerimin içine hüzünle bak· 
tı: 

kalmam•fb ... ÇadD"larımıza dön· 
dük •.• Bir de ne bakalım? Kanla· 
rımız yok ... iplik buracak yerde, 
kasabaya gitmiıler ... Halbuki, pa• 
nayır günü de değildi ... 

Aramağa çıktık ••• 
Meğerse orada da yoklar .•• 
Biz deveciler için iz takip et· 

mek aüç bir it değildir... Etrafı 
çepeçevre aradık ... Bir kaç gün eT 
velden kalma, topuk ve ayak par· 
maiı niıanelerine raıtladık... Bun 
lar, karılanmızındı ve rüzgar çık· 
madıiı için, kumlar üıtünde iyice 
görülüyordu ... 

Nereye gidiyorlaTdı, biliyor 
muıunuz? Bizim alb fersah öte • 
mizdeki Franıız karakoluna .•• 

Karılar, izlerini belli etmemek 
için, kasabaya ıiden dört yol va• 
haıına kadar yürümüıler; orada 
batka ayak nif&Delerile kanttıra· 
rak ortada hiç bir emare bıralanı· 
yacaklarma kail olmuılardı ••• 

Derhal, ditlerimizden tırnakla• 
rımıza kadar ıilihlandık... Sekiz 
bedevi, "Allah Allah ..• ,, diye bay· 
kırarak, karakola baakm verdik .•• 

Daha bizim bu aayhalarımız ü· 
zerine, kanlanmızm feryatlan 
yükseldi ... 

Halbuki, itret sofralarını kur • 
muılar; kimi def çalıyor, kimi 
f&J'kı aöylüyordu. Benim karım da 
ince belini yılan ıibi kıvrandıra 
kıvrandıra, ıöbeiini, kalçalarını 
kendine bu bir meharetle çaıka· 

- Seni tanıdım, ey Türk ... -de lıya hoplata rakıediyordu. 
di.- Zaten, ben, bir ıördüğümü bir Beni ıöriince, tesettüre kalkıt-
'taba unutmam ... Hayatımda pek tı. 
~k soygunculuklar yapmıtımdır.. Halbuki, Franııa neferlerinin, 
Bulanlar vermiı, adamlar öldür· bahriyelilerinin ve çaVUflanmn 
nıütümdür •.• Lakin, bu aef•, ia- ~· 7&1ms memelerinde 
JIÜımi dei'ıtb--• ...... o .... ldlf6ctlk MNr bpak ....... _ Kal· 
ı dir ... Ben, Ebülfarlut değilim... çalarından aşağısını uzun püskül-

- Nesin ya? ler irtüyorsa er. baJaırtarı, oyluk· 
- Doirudan dojnıya, beni lan çınl çıplaktı... Ayaklarında 

kendi adımla an .•• "Hüsnü,, ele... balballer f&kırdıyordu Te ıece ıi· 
:Yahut, babamm illDİDİ zikrede- bi ıiyah, telile ıibi sümrah aaçla• 
rek ~'lbnilmanaur,, de... Ebülfar· rı, topuklarma kadar akıyor, dal· 
tut deme... ıalanıyordu. 

- Niçin? Oilun bir hayırsız· Hücumumuzun farkına varan 
ilk mı etti?. Fransızlar, kılıç, ıünsü, dipçik, 

- Oilum yoktu ••• Oilum yok· ellerine ne ıeçirdilerae, kendileri· 
tu... ni ve kanları müdafaaya kalktı· 

- Niçin inkar ediyorsun? Ve
lev ölmüt bile olsa, ıene ıenin oi· 
lunclur ••• Siz Araplar, erkek evlit· 
laromla iftihar ederıiniz. llk oi • 
lunuzun i1111ini abnımz... Senin 
de F anuı imıinde bir çocujun 
dolmadı mıydı? •.• Bunun üzeri • 
ile, ana Ebülfanuı diyorduk ya ••• 

- Sus ••• Suı •.• Ben, baba olma· 
~ ••• Bak, ya efendi, anlatayım 
da dinle ••• 

• • • • • ' . . 
Bizim kabilede, biz, devecilik 

ederdik ••• Sekiz arkadqbk, ker • 
'tanlar t99kil eder, vahalardan 
'tahalara konardık... Kardramıız 
da, hurma toplarlar, İplik eğirir
ler, kasabada satarlardı... Bilhaa· 
la, panayır ıünleri ıiderler, yük· 
la paralarla geri dönerlerdi ••• 

Bqka kabilelerin devecilerile 
~yordum. Onlann zevceleri, 
~alannı ve ipliklerini pek ucu 
.._ elden çıkarıyorlarmıf. Bizim· 
iriler iae, epeyce para buluyorlar· 
.tı. Her aeferinde kendilerine bon· 
~,kumqlar almakla beraber, 
Lize de yeni develer almak üzere 
lennayeler veriyorlardı. 

Bundan dolayı, tabiatile, pek 
~unduk ••• 
İıl..ll Ukin, sünün birinde, umulma
... hir fırsatla, kenanımızın 
~, ltafh kenandaki 
t..ıillzfere, daha yoldayken sat· 
"1s... Arbk, J01a deYam lüzumu 

lar ... 
Allahın iznile, biz ıekiz kiti, 

onlar yirmi sekiz kiti iken bata 
çlktık... Sade ben, yedi taneıini 
tepeledim ••• 

Fakat ... 
lfte, facia burada oldu... "Ev· 

lidım, anneıiz kalacak .•• Zira an• 
neıi orospu olmUf ••• ·diye dütünü· 
yordum •••• Fakat, bu fellketi, on· 
dan ıizlerim ••• ,, 

Nihayet, Framızlan öldüre öl· 
düre, bir bahriyeli ile brtılat· 
tım ••• 

Tam tabancamı ıöiıüne ııka· 
cağım ıırada, onunla ıöz ıöze 
ıelclim ve titredim ... Tüfeğini kal· 
dırmıf, dipçiği ile bana vurmağa 
hazwlanıyordu ••• 

O yüz, o ıözler, o saçlar ••• 
- Oilum ... -diye haykırdım.• 

Bu adam, oğlumun kopyası ... 
Fakat, tabancam, patlamıftı ••• 

Herif, yere serildi ... 
-Tevekkeli delil, biz eımer 

bedevilerden naııl olclu da bu ka· 
dar beyaz oğlan doldu diye tat· 
mıftık... Meğerae... Meierse .•• 

Deli ıibi, ne yaptığımı bileme· 
dim... Anneeini, ditlerimle parça
ladım... Çadırlarımıza dönüp, 
Fartut'u da itte, bu ellerle boğmu· 
fUlll··· Artık bana Ebülf artut de • 
meyin ••• Bunu aöylemeie kimae • 
nin hakkı yok ..• Yoksa kan çıkarı· 
nm, kan •.• 

(H811ce Mr.,,a) 

HABl!R - Alcpm .,_.... 

T apucuların bağı neresidir? 
Karyoladan rahat incir alh! • köfte ve mahallebi ile 

can besliyen Tekir! - kilo ile lodos ve poyraz 

Ba§ ın bUyUk tur yolunda ak9am plyaaaaı 

(HABER) in yakmda okuyu· yorlar. Şerif Beyin bağı denilen 
cularına ~üyük bai eğlenceıi ter· bu güzel bağa celenler içinde en 
tip etmit olduğu yeri artık gördü· çok ıöze çarpanlar bazı lıtanbul 
nüz, bellediniz. Fakat, Topkapı dı tapu memur landır: 
tmdaki güzel bailar yalmz o bai· Meseli bakınız tu 11ra incirle
lardan ibaret deiildir. Vakıa Ha· rin albnda oturup yanıbqlarmda 
ber okuyuculermın ıideceii (Nü· çalınan arap çalgııını dinliyenler 
mune bağı) bunların en büyülü, hep tapu memurlandır. itte, bat· 
en merkeziıi ve eğlenti için en vanlar gibi gezinen iri zat mühen· 
elveritliıidir. Fakat oraya ıider• dia Ahmet Beylerdir. 
ken ve oradan gelirken yolumu· 
zun üzerinde daha ne süzel, ne ıi· 
rin bağlar vardır. 

Yalnız o civarda adetleri onu 
bulan bu bağlardan alm ıize bir 
bqkaıını seyrettireyim: 

Y arıaı üzüm batı, yan11 meyve 
bahçeei olmı bu baim üzümleri 
kadar incirleri, teftallleri de pek 
meşhurdur. Hele JU bafın o!laım· 
dan otomobil ve araba ıoseıine 
doiru yan yana aıralanmq koca 
koca birer çadm andıran incirle
rinin altı yok mu, bu mevıimde 
imana, altı kuıtüyü dötekli, üıtü 
nehi canfes cibinlikli karyoladan 
daha rahat, daha hoı, daha cicibi· 
ci ıelir. 

Burada manzara açık olduiu 
için iıter incirlerin, İlter teftalile
rin, iıter ekti narlann altına o
turun. Oturduğunuz yerden hem 
burnunuzun dibindeki meyveleri, 
üzümleri, ay çiç~lerini, yanıbqı
mzda otlıyan kuzulan, koyunları, 
orta yerdeki curcunalı danıı sey• 
rederainiz;- hem de gözünüzün a• 
labildiii kadar ufukları ıörürıü• 
nüz. 

Şerif Bey ba§ının 
~ocutc kuleai 

taki Samatyalı Bedri, yanmdaki 
Eyüplü Nazım, onun beriıindeki 
T opkapılı Fazıl, hiç durmadan 
boyuna patlıcan dolması abftıran 
Karaıümrüklü Hacı Şeref, ayak· 
ta ıu içen batmukayyit Büyük 
Necmi, aktam üıtü hasırda horul 

horul uyuyan Fatih maıuından 
izzet, ayakta bir düziye baıpehli· 

Kendilerine sordum: 
- Siz tapucular, mühendiıler 

galiba bağı ölçüp biçmeie gel· 
diniz! 

Ahmet Bey gülerek: 
- Hayır, dedi, bağı ölçüp biç· 

meğe değil, fakat burada gilnde 
kaç kilo poyraz, kaç kilo lodoı e
ıiyor, onu ölçmeğe geldik! 
· Tapucuların biraz öteıinde otu• 
ranlar meıhur kedi meraklııı Top 
kapılı Madam Filor ile kızları ve 
torunlarıdır. Yanlarındaki çok 
güzel minimini tekir yavru da 
Madam Filorun yeni doğmuı, iki 
aylık en ıevgili kedi yavrusudur. 
Yavrunun boynunda aıılı sarı yu• 
varlaklar altın ıuyuna batırılmıt 
nikel onluklardır. Madam Filorun 
torunu küçük Aliz hanım, hanım• 
nineıine diyor ki: 

- Hanımnine, tekirin karnı a• 
cıkmıf, ne vereyim?. 

- Önce biraz köfte ver, sonra 
üzerine mahallebi ver! 

Oh, ne f&Dllı kedi yaVl'Ulu, gü
zelim üzüm bağında köfte ve ma• 
hallebi ile can beıliyor. 

Baida oturanların ve ellen~· 
lerin hangi birinden babaecleyim 
bilmem ki •. Danı yerinin kartı· 

tında fU çalgı çalanlar, Topkapı 
ıençleridir. Kendi aralarında bir 
caz takımı tetkil etmiıler, olduk· 
ça bir teYler çalıyorlar. Hele ge
çen cuma bir rum1- çaldılar ki 
oraların seyyar çalgıcısı zurnacı 

Sami bile buna bayıldı. 
iki taraflı yüksek umalıklı ge

nit yolda piyasa edenlere gelin• 
ce: Bunlar da Balattan, Tekirıara 
ymdan, hatta Şiıhane karakolun• 
dan bağ alemi yapmıya ıelmiı 
muıevi gençleridir. içlerinden bi· 
ri beni tanıyınca: 

- Gazetacı batı, dedi, bizi ıa· 
zetaya basacaksan hangi gazeta 
en ucuzsa ona baı ! 

Ben de itte en ucuz (HABER) 
olduğu için onların resimlerini 
HABER' e koyuyorum. 

0.man Cemal 

ZerzeYatiyle pek meıhur olan 
Bayrampaf& boıtanlannm üıtün· 
deki bu baim ön ve ıol taraf 
manzaraaı tamamiyle pastoral bir 
manzaradır. Hele alqamlan ıü· 
net batıya doiru inmeye batladı 
mıydı bu manzara pek tekerlqir, 
pek ballqır. Bizim bazı orta yq· 
lı ve genç tairlerin çobanlarına, 
ıürülerine, kavallarına, çıftlll'Ü• 
larma benzememek tartiyle ıiirü· 
ler, çobanlar, çmgıraklar, kara 
ıözlü, kara burunlu çoban köpek· 
)eri bu manzarayı kendi renkleri· 
le öyle ıiialerler ki baiın üst tara• 
fı o zaman bir çiftlik kötkünün 
balkonu halini alır. Balkon dedim 
de hatırıma geldi, bu bağın en ıü· 
zel ve en yükaek yerine tıpkı ra• 
aathanelerin üstünde olduiu ıibi 
müstakil bir de balkonumıu bir 
ıey yapılmıt ki, bağa ıelen aile
lerin çocuktan ekıeriyetle bu ~e· 
mirden taruanın üıtünde eğleni• 
yorlar. Hot bazan mehtaplı ıece
lerde büyükler de bu tarasaya çı• 
kıp alqam yemekl~rini burada yİ• 

Topkapı gen~lerlnln caz ca 1Cı .11 ı 

Almanyada yol inşaatı 
kongresi toplandı 

Münih, 3 (A.A.) - Yedinci 
beynelmilel yol intaatı kongre· 

ıi buıün burada açılmaktadır . 
Kongrenin itleri sekiz eylulde bi-

tecektir. Kongreye iki bin mu
rahbaa ittirak etmektedir. Bunla· 
rın bini, elli memlekete menıup 
ecnebidir. 9 eylulde kongreciler 
huauıi trenle Nürenberge giderek 
milli aoıyaliat fırkaaınm büyük 
toplantısında hazır bulUJ?acaklar 
ve ondan sonra da 19 eyl6le ka· 
darAlmanya içinde tetkik ıeya• 
batlM'i yapacaklardır. · 

Üç ayda138438kişievlendİ 
Berlin, 3 (A.A.) - lıtatiıtik 

daireıinin bir tebliiine ıöre 1934 
ıeneainin ilk üç aynda 138.438 e~ 
lenme olmuıtur. Geçen aenenin 
ayni devresinde bu miktar 94.688 
idi. Gene ayni devrede ölenlerin 
adedi 28.240 azalmıt ve doianla• 
rın da 62.343 çojalmqbr. 
F ransada okuyacak talebe 

Ankara, 3 (Huauıi) - Mar • 
ıilya ticaret odası hesabına oku· 
mak üzere Ankaradan aönderile
cek talebe için müıabaka imtiba· 
nına ıirenlerin evrakları tetkike
dilmektedir. Netice buıünlercle 
belli olacaktır. 



• 
Ankara telefonu 

(Bat tarafı 1 incide) 

- Maliye vekaletinde yeniden 
hlr hazine müateprlıjı ihdu olu· 
nacak ve buraya maliye teftit he· 
yeti reisi Cami bey ıetirilecektir. 
Emlak Bankası Umum Müdürlü· 
IGne ~ ıümrükler ve inhisarlar 
mGateıan Adil veya maliye müa· 
teprı Faik beylerden birinin ta • 
Jin edilmeleri muhtemeldir. Güm· 
rOkler umum müdiri Cemil beyin 
de Ş6rayı Devlet azabiına tayini 
ile yerine ıümriik ve inhisarlar ve 
klleti teftit heyeti reisi Muammer 
Beyin tayini .CSyleniyor. 

Bundan batka nıaaliye vekaleti 
umum müdürleri arasında da bazı 
tebeddüller yapılacaiı pyidir. 
Bu arada emlaki milliye umum 
müdürünün de baıka bir vazifey• 
tayin olunacaiı ıöyleniyor. 

Muhacir evleri 
Ankara, 4 (Huaual Telefon· 

la) - Elbizde kırk iktisadi mu • 
hacir evi yapılacaktw. Evlerin be
heri 515 liraya mal olacak, üç ay• 
ila bitecektir. 

Hafrlfat h;ln mU•-d• 
Ankara, 4 (Huausl Telefon· 

la) - F ranaız Aa&n atika enatitü· 
.U bumdan Davanbal, lzmir Ak· 
hitan yanmda ve Temnoata son • 
daj yapmak için bükOmetten mü· 
lla&de almıtbr. 

Mimar Senol tarafmdan Mene
men yanındaki Urisa harabeıin • 
de yapdan hafriyat ta bitmittir. 
Neolit dene kadar muhtelif kül • 
tir tabakalan keıfedilmit ve bu· 
)anan eterler letanbul birı atika 
milzelerine ı&aderilmittir. Bu au• 
retle Garbi Anadolunun Milattan 
S - 4 bin aene enelki tarihi ay~ 
il-ldd.ıa···.,. 

HHAI ldadlal mezunlar1 
Ankara, 4 (Huıuıi Telefon • 

la)-Maarif Vekaleti talim ve ter 
lliye dairesinin ıöıterdiği lüzum 
üzerine i11al eınaaında yanan iz. 
mir Hilal ldadiıinden ıehadetna· 
me alan efendilerin iıimlerini ıöı 
teren bir liıtenin hazırlanmasını 
ve vekalete ıCSnderilmeıini iıte 

mittir. Evvelce tehadetname al· 
mıı olanlarla bundan ıonraki ta • 
lepler bu liıte ile kartılqtınlacak 
br. 

ikmal lmtlhanlar1 
Ankara, 4 (Huıuıi Telefon • 

la) - ilk mekteplerin ilkmal im· 
tihanları 1 O EylOlde bqlıyacak, 
20 Eyltle kadar bitirilecektir. 

.. lecllJ• lntlhalH hararetli 
olacak 

Ankara, 4 (Hususi Tel4tfon • 
la) - Belediye intihap encümeni 
ini sabah vali Nevzat Beyin riya • 
setinde ikinci içtimaını yaptı ve 
intihap defterlerinin tetkikile met 
sul oldu. 

Beledi:re intihabı dtirt tene ev· 
Telkine nazaran daha hararetli ve 
daha alikalı bir tekilde yapıla· 
cak, radyo ile Hamallar pazarm • 
da, H&kimiyeti Milliye meydanm· 
&la konulacak kürıülerle halkın 
reyini kull•nmaıı haklmıda nu· 
taklar eöylenecektir. 

Nakll ve becaılf edilecek 
111ualllmler 

Ankara, 4 ( Huıuıt Telefon • 
la) - Ankara Maarif Müdürlüğü 
nakil •e becayit edilecek muallim 
terin liateaini hazırlıyarak veki· 
lete vermittir. Liıteye göre, 20 
muallim nakil, 10 muallim beca· 
1İf edilecek, 4 muallim de inzibat 
komisyonu kararile deiiıtirile· 
celltlr. 

iki kaza 
Bir çocuk yanarak öldü, 

bir amele parmcaklarından 
yaralandı 

1 - Bu ıabah Fener caddesin• , 
de Aptullah efendinin bıçkı fab-
rikasında çahpn lhıan efnedi, ça 
hıtıiı makinenin deıtere kayııı • 
nm kopmaıı yüzünden parmakla· 
rmdan yaralanmıt ve tedavi edil· 
mek üzere Balat muıevl hutane • 
aine kaldmlmııbr. 

2 - Akaarayda, Muatafake • 
mal pap caddesinde Y akupzade 
apartımanmm ikinci katında o
turan Zühtü bey ailesi Neyyir ha· 
mm, mutfakta metsul olduiu bir 
ıırada dört yqmdaki kızı Necla, 
havaıazi borusunu ıökmüt ve 
b°"f ıökülünce içinden çıkan 
kaynar ıu çocuiu haılayıp öldür
milttür. 

Celil Bey 
Bu sabah Edimeye 

gitti 
lktı•t Vekili Celal bey bu sa· 

bah trenle Edimeye gitmittir. E • 
dim~ye, lı Bankaıı Edime ıubeıi· 
nin açılma merasimine riyaset et• 
mek üzere gitmektedir. İ! Banka· 
ıı Umum Müdür vekili Muammer, 
Ticaret Umum Müdürü lımail 
Hakkı, Edirne meb'uıu Şakir, 
Türkofiı müdürü Kurt Oğlu Faik 
Yünit müdiri Mahmut beyler Ce· 
ili Beye bu seyahatinde refakat 
etmektedirler. Banka ıubeıinin a• 
çılma merasimi yapıldıktan ıonra 
Vekil bey Alpulluya ıiderek yeni 
pancar mahıulünil itlemeie bat • 
lıyan teker fabrikumı ziyaret e • 
decektir. Celil bey cuma sünü 
c!Olll!CfJlullı<. 

Rıhtım Şirketi 
(Bat tarafı 1 incide) 

dir. Şirket müdürü ayda iki bin 
bet yüz lira almaktadır. Verilen 
malumata aöre, ecnebi memurla· 
ra verilen fazla maaılarm bir kıı· 
mı bütçede malzeme mübayaa 
masrafı olarak gösterilmektedir. 
Mübayaa defterinde paraların ıar 
fedildiii yer ıöıterilmekte, fakat 
sarfiyat doıyaıında f aturaıına te· 
ıadüf edilememektedir. 

Diler taraftan aldıt1111n mali· 
mata ıöre, Rıhtım Şirketi mUba • 
yaa iti tahakkuk ettili için bazı 
memurlara yol vermittir. ilk ola· 
rak sekiz memur çmnlm11br. 

Şirket meclisi idare baların • 
dan avukat Osman Necati Bey 
dün kendiıini ziyaret edep bir mu 
harririmize demiıtir ki: 

.. _Şirketteki ecnebi mmıurla· 
nn pek fazla maq aldıkları dol· 
rudur. Oıtelik heraene memleket· 
lerine ıiden memurlara harcırah 
ta verilmektedir. Türk memurla· 
nna ayda azami 200 lira verildiği 
halde ecnebi bir mühendiıe ayda 
bin, muavinine de bet yüz lira ma 
at verilmektedir. 

Mecliıi idare izılarına verilen 
ücret iıe yetmit üç liradır. 

o 

Dr. Hafız Cemal 
, ... .ıbili hastalıklar · · 'Phauıaı 
Cuma Ye pazardan batka sünlerde 

~leden sonra ıa~t Zt ek 6 ya kadar 
latanbuld. Dinn1olunda (118) nu· 
....a. huıuai kabinesinde hutalanm 
kabal edw. Maa1...a..ıne 11e n .... , 
fomu 223Sd. 

Yazlık ikametı&h telefonu Kaadi:i 
31 - &e,lerlle,i 48.. 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Süleyman, etrafının on INıtten 
fazla adamla çevrildiiini ıörün 
ce, Morise: 

- Yavuzla beraber, Nile atla.. 
diye batırdı. 

Bu arada kendiıi de Herıtille 
beraber auya fırladı. Süleyman ve 
Herıül, kollarmm bütün kuvveti 
le açılıycı.rlardı. Ve Blant Allarti' 
ye doiru ilerileyorlardı. Ona kü 
relcçinin kendisini kayıia çıkar 
mak için uiraıtıiı bir sırada yetif 
tiler .. 

Hergülün kuvvetli kollarına ta 
hammül edemiyen Hartumlu kü 
rekçi, bir müddet nehrib ıuları 
içine gömüldü. 

Az ıonra, Nilin üzerinde boiul 
muı bir ceıet yüzüyordu. Heraül, 
halıiz düıen Allartiyi bir koluyla 
yakahyarak on metre kadar ileri 
deki ıahile ıürükledi. 

Kayıklardan dehtetli bir kur • 
tun yağmuru baJladı. Fakat, hiç 
kimıe onları yakalamak için ıuya 
atılmamıştı. 

Tefrika No. 215 

Büyük aularla umulu örülmüt 
sahile ıeldilderi saman kurtun 
yaimuru bili devmı ediyordu. 
Herıül büyük bir meharetle aaz • 
lar arasına ıömüldü; ve kurtun· 
lara hedef olmaktan kurtuldu. 

Herıül sular aruından sahile 
çıktılı zaman Blanıın kolundan 
yaralandıiını ıörmliftü. Az sonra 
kendisinin baldırından hafifçe 
yaralandıimı hiuetmiıti. 

Kayıtın yanmdan aynldıkları 
zaman Süleymanı kaybetmifler
di. Nereye pdebilirdi? Acaba bir 
lcu11una mı hedef olmuttu? Her
ıülün yarası uzlamıya batlamıı· 
tı. Islak ıömleiinin etejini parça• 
lıyarak hmı kendi, hem de Blan • 
tm yaraamı sardı. 

Sonra sazları hafifçe aralıyarak 
kayıklara baktı. Hali orada idi
ler. Yüksek konututları kulakla· 
nna kadar ıelebiliyordu. 

Kendilerini takip edecek bir 
hal ıöttermiyorlardı. Hersül ol • 
dukça yü)uek bir sesle; 

Her in bir harp Ecnebi ve ekalliyet 
tehlikesi mevcuttur mektebi hocalan 

(Baı tarafı !- incide) (Bat tarafı ı incide) 

ki ıürat hudutta bulunan halkta lardan çolunun lıutabldan, ihti· 

arbe daima hazır bulunma • 
lıyn:. Milli müdafa itini yarma 
bırakamayız. Bugün bile harp 
zuhur edeceğini daima heKp et • 
meliyiz. 

Aıkerl bir millet olduk ve hat· 
ta diyebilirim ki, militariıt bir 
nıillet olduk. 

Vatana her türlü feclakirlığı 
yapmaia hazır olan cengiver bir 
milletiz. 

Bütün hayatımızı, iktısadl, ıi • 
yul ve ruhi kaynaklarımnıı at• 

kerliiin ihtiyacına ıarfedecetiz. 
Harp milletler araıında bir 

temyiz mahkemesine tetbih olun· 
muıtur. 

Madem ki bütün milletler mü· 
tebe1lir bir tekil alamıyor ve kuv· 
vetlerinin kendilerine ilbam etti • 
ii yolu takip ediyorlar, bütün 
konf er anılar ve protokollara rai• 
men harp denilen hadise, beter ta• 
rihinin menıeinde kalmakta ber· 
deTamdır. Bir devlet, beynelmi • 
lel sahada mevkiini ancak kuv • 
vetleri ile göıterebilir. Bu yolda 
bunlardan daha iyi bir tarif ve i· 
zah bulunamaz. 

Eejer yarın bir harp zuhur e

derse ve millet ıilih batma çağn• 
hraa bütün vatan evlatlarımızm, 
ferdi vahit gibi bu emre imtisal 
edeceklerine !Üphe yoktur.,, 

1,500,000 bekar 
Alman 

. . 
lerine babeak'; 'al'chm eclecekı 
geride bırakacakları çoluk çocuk· 
lanna el uzatacak hiçbir vuıtala· 
n yok ıibidir. Her itin, her meı• 
lelin, kendine mahıua teavün, te
kaüt sandıkları, ikramiye parala· 
n olduiu halde ecnebi ve akalli· 
y\t mekteplerinde çabtan mual· 
limlerin böyle faydalı ve hayırlı 
deıteklerden mahrum kalmaları 
tabii doiru olamaz. 

Bu muallimlerin yarın haıtala· 
nıp, ihtiyarlayıp itten el çekme • 
leri lbımıeldiii zaman hayatta 
tutunacakları bir dalları olmadıiı 
için ondan ıonra ne yapacaklar· 
dır?. Onun için her meslekte, her 
iıte olduiu ıibi, ecnebi ve akal· 
liyet mekteplerindeki muallimle· 
rin de bir teavün veya tekaüt san· 
dıiı olmalı ve icabında bu san• 
dıktan onlar iıtifade etmelidirler. 

Bu muallimlerin aldıkları ay• 
lıklardan her ay kesilecek muay• 
yen miktar paralarla böyle bir 
ıandık kolayca tetkil edilebilir· 
Fakat bu aandıiın tetkil ve idare· 
ıi maarifin murakabe ve eli altm· 
da olmalı. Bµ suretle memlekette 
bu münevver irfan emektarlarmın 
istikballeri hiç olmazla hir dere· 
ceye kadar temin edilmelidir. 
Böyle bir sandıjın tetkili ne ma· 
arif bütçesine. ne de o mekteple
rin bütçesine bir yük teJkil etmi· 
yeceii ve muallimlerin kendi av • 
hklarından kesilecek paralarla ko 
layca tetkil edileuii için bu hu • 

(Ba, tarafı ı incide) ıuata alakadar olmuı li~•m'fel-ıı· 
ler böyle havrrh ~ir İ!e bir an ön· 

lııiz bırakılacak ıenç kızlar, 
ce "' uzatmalıdırlar. 

ev itlerinde çalııtırılacaktır. Bu -----~--:-----::-:--:--
ıuretle §İmdiye kadar yardımla Diler taraftan, hücum kıtaatm· 
ıeçinen aile sahibi iı•tzlere veri • da da yeni tenıikat yapılacatı ha· 
len paradan taıarruf edildiii ıi· beri ıelmektedir. 2,000.000 kit;lik 
bi, umumi itıiz yekunu, bir mil- ıivil kıt'alar yekilnu, 300,000 e ka 
yondan fazla dütmüı olacaktır. 1 dar indirilecektir. 

J 

.C •ıtll tW 

............. 
Yazan: 

Rıza 

Şek.ip 
1 1 ·-

- Süleyman! •• Süleyman! •• di· 
ye batırdı. 

Bu baiıntı müteakıp bulun• 
duldan noktaya yeniden lnr kur 
tUD yatmuru °batladı. 

Herıül silratle yerini cleiittir-
di. Blantı da 1-aber ıüriikledi. 

Süleymanclan bir cevap ıelmr 
mitti. 

Herıül, içinde, &deta bir ilrpe-

rit duydu. 
Şimdi yapayalnız ne J& 

tı. Hiç olmazsa Süleyman bulun• 
saydı, kendiıini, daha çok kuvTet• 
U hiNeclecekti. 

Az sonra, yanındaki aazlarm 
çıtırdadıiını duy~u. Bunun bir 
timsah olabilecetine btikmetti ve 
bütün dikkatini oraya topladı. 

Aldanmııtr. 8a timaah defil, 
Stıle,mandı. Herıül onu ı&rünce 
bir çocuk sibi amndi. Yaftf bir 
aesle; 

- Sen misin? diye 10rdu. 
-Evet.. 
- Blanı nerede? 

1'a--..:..;.-

- Görmüyorum .. 
- KohmU. yaralı. Bitkin bir 

halde uzanıyor. 
-Tehlikeli mi? 
- Hayır .. Yalnız çok JOJIGD• 
- O mesele delil.. Ywnma 

,ardün mü? 
- Kayıktan Morisle beraber 

atlarken ,ardtim. Yalnız onlar 
terı tarafa ıittiler •• Öbür sahil da• 
ha uzak ve timsah yuvasıdır. Kur 
ıun yaimurundan da kurtulabilr 
ceklerini zannetmiyorum. 

- Yawz çok iyi ve sUratli yO• 
zer. Su altmdan da uzun müddet 
sidehilir. Ku11una hedef olacatı• 
nı zannetmem. 

- Allah vere de hayle ol•· 
Fakat, Moris'in kurtulabileceliai 
aklım kamiyor. Kafir, yüzmede 
olcluiu kadar hiç bir pyde, bu de
rece beceriksialik ıöatermemiftir. 

- Sultan nerede? 
Sultan SüleJID&Dın köpeiinİll 

adl')'dı. 

Herıüh 
- Onu ıarmedim, dedi. 
- Korkarım kayıkta kaldı. 
- Belki •• ama hiai arar bulur .. 
Blanıın, yaruı ,UZünden çok 

iıtırap çektiii alrülüyordu. I~ 
ıöz4len ı~, tedavi etmek 
lazımdı. 

Bununla biuat Süle7man met"' 
ıul oldu ....... ülün ıardıtı ....,... 
yı çözdü. Y • o kadar ehe_.I• 
yetli ıörünmtıordu. 

Blanta ...,.t vermek içinı 
- Yok 7ok •• dedi. Elıemmi,.t

siz, iki üç ıün içinde tama111ell 
kapanır. Kurtun yaruı temis o.· 
lur •• Y alnı• iyi bakmak, batb w: 
teJle temaı etmemesine diJıka 
etmek lazım. 

Blanı: 
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· Cemiyeti Merkezi Umumisinden~ il 
1 

Eskiıehir HilAliabmer merkez ambarında etüvler, ıu, çama- !! 
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Lise ve Orta Mektep mezunu Hanımlara 

Altın Bilezik 
Tafsilat için Çapada Selçuk Kız San'at Mektebine 

müracaat edilmesi. t5305) 
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Üıküdarda satılık hane - Gü· 
zel manzaralı, gayet kullanışlı. 
çi dıtı boyalı, 650 metre murabbaı 
7 oda, havagazı ve su tesisatı, ha· 
mam, büyük bahçesinde meyva 
ağaçları, çiçekler ve limonluk, ku 
yu, havuzlar ve Amerikan kümes· 
ler, fııtık aiacı, tramvay durağı 
solunda Yazmacı Şerif sokağı No. 

~• A 11} A p Az ARI "9•\• j9iiiiiiiçiiiiiiiniiiiidiiliiekiiiiiileiiiiireiiiiimiiiiiiuiiiii· raiiiiiciiiiiaaiiilt.İİİİİ(3İİİİİOİİİİİ08iiiii) m. 

T · Göz Hekimi "ı 
ürk Ticaret Bankası Dr. Süleyman Şükrü 

Merkezi Adapazarı 

lstanbuJ şubesi: Dördüncü Vakıf han 
kat Tel: 22042 

Komisyon ve ticaret kısmı: TeJ: 23623 

zemin 

Galataşubesi 

Üsküdar tubesi 
itimadı Milli 

Tel: 43201 
Tel: 60590 
Tel: 41937 

UBELERI 
Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö· 

tük, Buna, Düzce, Eskişehir, Hendek, lzmir, Ka • 
ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. KemaJp~şa Gala· 
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 
Üsküdar, Yenişehir. 

Miisait şartlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile ıenet alır. lkraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizJrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti· 
cariye satışma delalet eder. 

itimadı .Milli)• Kendi sigortasıdır 

--Türk edebiyatının en güzel 

eserlerinden biri~ 
------------------------

Ay aşlı Ve Kiraclıarı 
Büyük ROMAN 

Yazan: M. ş. 

Kitap halinde çıktı f iatı, elli 
b kuruş, satış yeri V AK/1 yurdu 
au eseri mutlaka okuyunuz! 

Rabıdli. Ankara caddesı · No. 60 
Telefon 22566 

lsmetpa,a Kız Enatitüıünden 
diplomalı 

F AHiRE - SAADET 

Açtıkları Terzi Evlerine gelmeleri· 
ni dilerler 

Işıklar caddesi - Ankara 

oıs DOKTORU 
~ . 

Übeyt Sait 
fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

HABER 
Akşam Postası ---

1 darehaneaı: ISTANBUL AN 
KARA CADDESi -felı;tal Adresi: ISTA NHVL KAH~K 

ft'leton Va7.ı: ~'72 idare: ı.ısıo 

r-- ' ABOnE ŞERAITı 
ı ı 8 l! aytılı 

fllrldyttı 120 ııı;o 1160 l2~ "-1'1-

Ecnebl: 150 '40 ~40 1810 

ILArt TARiFESi 
l"lcaret uanıannıa 11&tırı lJ,6(ı 

ltt'aml llAnlar 10 Lunıştuı 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

BıuııldıA'ı yer: (\/:\KIT) Mntbaaaı -
HABER gatezesi 

El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

reni Kitaplar 

(DÜN ve YARIN) Tercüme KOlliyatı ı 

Bütün miJJetlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali ... en muhal 
let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve "DÜN ve YARIN, 
tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasıJalarla, otuz 
cilt kadarının çıkarılması ıuretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü 
cuda getirilmeıi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, kalem · 
lerin yardımlarına müracaat :>lunmuştur. 

8 inci kitap: 

Ruhi Hayatta aş ur 
• t • 1 

. .., '1- . 

1 
Dr. C. Yung -
Fiyatı: 60 
Tevzi Merkezi: 

Prof. Dr. M. Hayı·ullah 
Kuruş 

V AKIT Matbaası 

BASILANLAR: 
ı - ISAt'O, Uode - Haydar ıurat 

2 - AlLE ÇEMBEHI, Morua - 1. H. All,an 

S - TIVARET, BANKA ve UOUııtA, İktıııat doktoru 

Muhlis Etem 

C - DEVLET ve lHTlLAL, Lenin - Baydar IUfat 

r; - SOSY ALIZM: H.autakl - :Sabiha Zekeriya 

R - Ht)l..Ltl'AT J. RASİN, H. Naznu 

1 - tŞÇ1 SINIFI IHTtLALI. l,eııln - H:ıyılar Rlfnt 

lOO 

100 

76 

76 

73 

?3 

110 

8 - RUHi HAYA1TA LAŞUUR, Prof. l'ung - Prof. Dr. M. 

Hayrullah 

BASILACAKLAR: 
lSFAHANA. OOÔRU, Plycr Lotl - 1. JI. Alltınn 

2 - KÜLLİYAT J. R.\St:S IJ, U. Nazım 

60 

S - KAPITALlZM HVHRANI, l'rofı•ııor l'lru - Ahmet Ramdl 

4 - I" ... !\llZI ve KARA, 8tandal, 

6 - GORlo BABA: Ralzak - Haydar ımet 

Kuruı 

• 

• 
• 
• 
• 
.. 
,. 

6 - ISA: Parla Kuhlyat mektebinde Proft!lllOr dokt~n Bine Saagle - Baydar RlfRI 

? - ETlKA: Kropotkln - Ağaoğlu Ahmet 

8 - l('Ttl\UI KANUNLAR, Grl'ef - Hıaut ı\hmt't 

U - ENUEltEK oOC.01\10: Pt•yanıl Sa ta 

10 - ÇOC:UK DOŞURTENLER H. Oon:ıal\·e, l'1enu11ler - Prol. Or. M. Hay. 

rullab 

11 - \'ERTEH, Uilte - A. K4ml 

12 - nlZRAELINtN H.\VATI. A. Mnnıa 

VAKiT 
gezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkirlara 
.. VAKiT., ıezintisinde çalışma\.ı üzere evvelce cal: ve ınce ıa ·c'a muh· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu işe talip olanla· 

rrn, her gün saat on iki buçuktan on dörde kadar VAKiT idaresine müra· 
caat etmeleri •. 

, 



iktisat Vekili bu 
sabahki trenle 
Edirneye gitti 

[--~~-~~!., !~ Şe~~-n_ ... ] 
Bana bakan yoktu. Oraya na· 

ıılıaa yolu düten bir yabancı ıi • 
biydim. -Kendi kendime ıöyle dütün • 
düm: 

- Evet, burası cennettir. U • 
çurumun dibindeki de cehenne111· 
dir. Fakat ik=ıinin bu kadar birbi· 
rio? yakın olmaıı inaanın rahatını 
kaçırıyor. 

Yanı batımda alır bir ıeı, her 
hecenin üıtüne baaarak tunları 
aöyledi: 

- Uçurumu dütünmezaen ne 
gözüne ıörünür, ne de ıünah it· 
liyenlerin aeılerini ~/yarıın. Kal • 
bini Allaha ver! ••• 
Etrafıma baktım. içimden ıe • 

çenleri bilen bu adrır.n ıörmek 
iıtedim. Giremedim .. 

• • • 

Elimden ıım ııJu tuttu. Gazle
rinde bir alev parıltı11 ve dudakla 
rmda bir alev ıülümtemeaile ce
vap verdi: 

- Yorulmaia hacet yok! iste
diklerimizin hepıl bizim ayajımı• 
za ıelir. Batka teYleri aklından 
at! Y alıuz beni ye kendini dü· 
tün! .• 

- Fakat sabaha kadar böyle 
karanldda ••. 

- Şimdi ay dojacak, etraf ye
tillenecek; ajaçlar yemit vere
cekler. Serin pınarlar fqkıracak; 
hava ıhyacak. 

Şakaklardan tqan kara aaçlan 
bir Buhara kuntunun tüyleri ıihi 
parlıyordu. Onda ıarip bir ıüzel· 
lik, ineanı kendine çeken bir kuY• 
Yet ftl'dı. 

Beni sardı. Ona aokuldum. Vü· 
Glnet babyordu. Etrafımdaki cudundan ıhk bir koku dajılıyor• 

kalabalık, ikiter ikiter yetil tepe- du. 
lere doiru uzaklqblar. Orada, - Ne kadv ııcakım?.. ' 
koJU çam ıölıelerindeki mini mi· Diye aöylendim. 
ni beyaz kötklere ıiriyorlardı. Birbirimize yapıımıt sibi yürü• 

Karanlık baııyor ve Yetil kırlar, dük. Anıızm kendimi o korkunç 
ipeklerim ye etini kaybeden bir uçurumun batmcla, inlemeler, hay 
vücut sibi kırçıl oluyordu. Beyaz kırmalar ve çıilıklann üatünde 
çiftlerin arkalarından haykırdım: buldum. 

- Beni de alm, ben yalnızlık • Çırpındım: 
tan korkuyorum. - Bırak iteni, alclabyonwı ! 

Diye haiırmak iatedim. Fakat 
Kimae dönüp bakmadı hile •• 

Kottum, yoruldum, terledim Ye yapamadım. Kanatlan yanan bir 
penane sibi kendimi ondan km • 

tcUPOft 
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bir adım bile ileri ıidemedilimi taranuyordum. Garibi f11 ki bu hal 

anladım Arkama ~~~ .. ~·t"--.:~~~~==~~~-~"!:l14i~İllli-ıtl!lllll ... ıı611ııi-1111~~~"" ......... -1-M9!~Fer--1M1imicle1.ll~ıi.n11tertl"l!la man uçurumu kendime a Jl • Anadan titrlfft bir ...ıe mı-
laımıı gördüm. nldandı: 

Deminki •in- MI, her hecenin y tu-1 B' · • - anyana o nullD. ır sanı• 
üzerinde durarak fÖyle dedi: h ka bola k M h ye ıonra erteY y ca . e • - Botuna yoruluyoraun ! lıte • 
melde olmaz. Kendinı" Allaha •er! tap dojacak, kırlar yeterecek. 

" Korkunç priiltüler keıilecek. 
Körü körüne, bilinmez bir kın· Ballı pınarlardan daha tatlı bir 

Yetin eline teılim olmak, iatane • teJ' içmiı; olsun yemiılerin en 
mek ve beklemek! Ne zor teY ! ıüzelini yemiı kadar olacalum ! 

Bu;' e!:'n"'k';'ı!:·lMün di· Sokul -... ı Düpaemek için bana 
dinmelere rajnıen yerimde çivi • aokul ! ... 
lenmiı ıibi kaldım. Oturduk. Kollarmı boynuma 

Yerle ıöiün araıını korkunç Ye belime doladı. Ben de öyle yap 
hir k•tran denizi doldurdu. Bitkin tım. Gözlerimi kapadım. 
bir halde nefeı nefeae çöktüm, Etraf belki hi.li çorak Ye uçu• 
hatnnı toprıia dayadmı. nam korkunçtu. Fakat benim on • 

Yerler çakıl ve topraktı. Sojuk, lardan haberim yoktu. Kendimi 
aoneuz bir haz denizinde heyecan 

aert tikenli bir toprak. O ıüzel 
ipelr aibi otlar ne oldu? O çiçek· la, hm Ye saadetle dolmat hulu-
ler ne çabuk kurudu? yonlmn. Gündüz aeyrettitim aü-

Ajlayordum !. zel manzaralardan daha ıüzeldi 
• bu! ••• 

Yumupk bir el omumma do
kundu: 

-Allama, küçük! Yalnız de
tilıin! 

Yerimden fll'ladım ye hatır • 
dım: 

- Ah, Mn Jrimıİn? Seni Jôm 
ıönderdi?. 

Gece, mektebin bra tahtum· 
dan, bahçedeki derin kuyudan da 
ha karanlıktı. Orada Ja1ıuz iki 
parlak ıöz iki penbe yanak, iki al 
dudak ve kıpkızd, daracık, ricu• 
duna deriıi ıibi yapıf&D bir elbiae 
içinde çok ıüezl bir ıenç lcadm 
ıördiim. 

Onu tamdım: Hatice idi. 
D.ilarcla birer yıldız böc:eli 

sibi par).,_. beyu köt1deri s&· 
t.dim: 

- Ça1lm ptlelilDı hm korka· ,.,_, 
!>Mim. 

Öylece ne kadar kaldıiımı bil· 
miyorum. Ne den ıonra toprak mı 
albnıdan çekildi? Ben mi kaJ
dım? 

Uçurumdan yuvarlandıiımı an 
fadan. 

Tutunmak ıçm çırpındım. 
Dirt yanım botluktu. Korkunc 
aealer her an daha çok yülueli
yor, yaklqıyor; sanki alnler çıp 
hk vücudumu kavuruyordu. 

Bunlann hepsinin üatünde, de
min oturduium uçurum kenann • 
dan alayl. bir aea ıeliyordu. 

Tanıdım: Haticenin bbkaha· 
..... 

••• 
Gislerimi açtıjım zaman ken • 

dimi karyolanın dibinde ye da..., 
menin üstünde huldum. Odamm 
kapııı açıldı. Annem kotta, yanı
ma diz çilda. 

(Dnum ftl') ... 

'(Yazısı hikaye sütunumuzd 

[ ESNAF '.' E I~ÇI 

Fazlı ustaya cevap: Lo
kantalardaki tuzluk 

meselesi 
Gecea .- k ...... Alaara7'ı affl 

Fazlı aıta, taDÜa ...... tiki:r•t .. 
elerken lilardlp döndürüp clolqbnp 
tuzlaldan ptiriJor ye: 

Çile aablulr. mikrop ~ ela 
..... affı clildsinlarmela iDi ...... • 

:r• ki, uki ual aPı apk tmlaklan 
,... ettilM-1 

Di,_. llilü Full •bl. ..... Wsir
ua lWülerle sift:Fİ ..-.ı Ew i. 
.... Allah clirlik n""tilır .....u.; c1a
n1ma ........, w.cli:renin ealü ütü .. 
p11 tuzhaklan :rua1ı eclip on1ann :ren· 
.......... lizptli tmWdan lro:r • 
Gnnuaun ....... pek te ........ . 
.... ... cleiil- Mabat ..... . 

rop ....... - .. lllllaop ~ 
clvup .......... keacli ..... mikrop • 
..... tleii)... 

Banca ,.ıc1ır atçdık ettiiin İfİa 
bıWi sörmiııinclür: Hani ahçı elik· 
kanma .... mift.-ileria İfİDcle .... 
.... ö:rle höd6kl..e, ö:rle clanplalda
ra, ö:rle .__telen rutlum ki, ı. . 

Kadıköylü esnafın 
şikayeti 

Ayni nizamlar her yerde 
tatbik edilmeli! 

Kadıköy - İskele caddesi: Tü
tüncü ve aktar Dikran Efendi ne 
diyor: 

Bütün lıtanbuldaki tütüncü ve 
aktarlar aktar 99yalannı saat ye
dide bir plika ile veya bir perde 
ile kapadıktan IODl'a aaat dokuza 
kadar tütün aabılanna devam e
debiliyorlar. 

Halbuki Biz de tütünden ıayri 
etyalanmızı, lıtanbuldakiler ıibi 
kaldırdıiunız halde ıene aaat 7 
de kapatbrıyorlar • 

Şehirin her yerinde aynı nizam• 
lar cari olmabclır. 

:rerkn phaclet pannaiınm ucunu dİ· 
Jiyle tiküriilde,ip tuzluia sokar ve 
aoma pannaimm ucunu aizına sötii· 
rür. Tallii ~-- bitinceye kadar lııu 
bali ,.eli ..tds clefa tekrar eclenler ele 
vardır. 

kanın buntİ hqlr ale;rlaiıMJim, ~ 

nincleki :r.....k taNaz cli:r• tatar, al· · 
linnçlikte bunun ea 41aniakH• 

hansiıiclir bili:ror musun Fazlı uıta • 
alan? Bana ı.n söziimle sönlüm, 
anlataJDD ela aan dinle: 

...... ~ ptal ""' ..... --

...... iiltiincle ........ ......... olan 

aPı llÇlk taahaia -- .. ptaha, :ra
laat bplm acatla alclaiı tma clili i-
le ;ralaclıktan ..... tekrar •J'llİ ... 
.- •:mi tulaia claldmr. Dahuı ela 
...,, Banlanlu lııuılan ela ~ 

Göalerİ IOD derece afnhkb ft ~ 
ı.n 1ıaa, kirpildm çap.ıc clola, .--. 
paklan JUi lrapü, aoara ela baraa
clan ppır llPD' nezle ıalan damlı:ran 

herifin Wri - siin İRnİ ....... ohm • 

Biz ahçılar da 
insanız! 

Günde on dokuz sa 
çalışmak olur mu? 
Kadıköy - İskele caddesi 

numara ahçı Mehmet Efendi 
diyor: 

Kadıköyüne tramvayın ıJI. 
si bizim için iyi olacak ~ 
yız. Çünkü uzak yerlerden b l/" 
ıezmeğe ıelenler, kannlarıoJ ·.~ 
yunnak için abçılara uir•Y' · 
tardır. 

Ben günde 19 ıaat çalıııY 
Bizim kadar ıefalet çeken 
yoktur belki ... MütemadiyeD 
üzerindeyiz. Biz ahçılar da 
lclnımızı nıuayyen bir aaatte. ~:Mı 
pamaiı çok iıteriz. Biz de Ud9"" 
Bizim de caDllDIZ var •.• ./ 
yan lı8'11sıs• ı birinde bir~ 
tuz, bir sözünde biber dolu o ... ~ , 
hıiu Jf1llılat.*8 bunlardan .,...-~ 
nia tai, taa.liainin biber ol ......... 
1---1- • • .x.--. ''t"rd" - ~~ 
UllllllA ıpn --- so u il .... 
x... "- ik. .. .. .. d ...... Jt • .. n ...,,. ı sozunu e ayn r- ,.. 
clo:ra y.ıactıktan sonra bi.,...... ~ 
tutam alıp kebabına aerptikte• ' 
beni :remek yemekte olduiUJll ~ 
ki maunm batından pabu9d 

tı idi. 1 
lıte azbıılm Fuh uıta, .-'1" 

V ebbinin kerrakesini! 

Osman C• .... 
1 


