
4 4 
KURUŞ KURUŞ 

4 Kurut Telefon: 23872 1834 ÇARŞAMBA Sene 4 Sayı: 853 4 Kurut 

Aşk yüzünden müthiş bir cinayet! •• 
Deniz ortasındaki facıa 

Facıaya kurban giden Moroka•ll transatlantlk gemlai --·-·-- _ --·---

Bir Yahudi genci nışan
lısını bu sabah öldürdü 

3 yerinden saplanan sustalı 
kızı cansız yere serdi 

H ~ d• J Jd ? N J IAnkara telefonui a ıse nası o u . ası : .............. --.. -· ... ·-·-~·-.. · .. --·= 
Ankaraya çagırılan 

kurtarıldılar? Ingiliz terbiyecisi 

Yolculardan bir 
çoğu sarhoştu, bir 
kısmı denize atla
maktan korktukları 
için yanarak öldü .. 

1915 t• büaitanyanın bahtın· 
danberi dünyanın en büyük deniz 
, .. flltutl6ıc ......... ....., hewt-
kan vapuru Moro Kuıl'ın yana • 
rak batı,ın~ iki gün evvel Nev • 
yorktan gelen ajanı haberleri bil
diriyordu. 

Bu ilk haberlere göre 11 ,520 
tonluk Moro Kasıl vapuru Yeni 
Jersey açıklarında üzerine yıldı • 
rım dütmek ve petrol hazineleri 
alevlenmek ıuretiyle yanmıya 
batlamıfb. 

ikinci bir haber, itin içinde bir 
ıuikut eseri olduğunu ıöıteriyor. 

lngilizce ''Deyli Niyüz,, gaze
tesi "Öldürülen 163 kiti,, isimli 

Bir ayı 
Geredede bir köylünün 

karnını deşti 

Bolu, 12 (Huıuıl) - Viliyeti
ftıize bağlı Gerede kazaınım Kara 
Pazar köyünde iki mahalle balkı 
atasında geçimsizlik yüzünden ba 
lı hidiıeleı: olmuftur. iki tün ev· 
•el ikt taraftan biri kartı tarafa 
-it bulunan koyunlardan elli ka • 
darın. daida otlarken keamiı, ço
ban vaziyeti koyun sahiplerine ha 
1aer vermittir. Bunun üzerine ko • 
)\anlarını aramağa çıkanlardanbi· 
ti hayvanlarının leıleri yaDJQa ıel 
eliti zaman bir ayı ile karıılq1111f, 
~ tabanca atnufbr. Fakat ayı ü
~ ablarak koluna diılerini 
leçinnit, adamcaim yere devir • 
llrittir. 
L Boiuıma esnasmda köylünün 
qpde,i ıelmi,, ayıyı bçınnaia :---ffak olmuttar. Lakin zav&l • 
::: lcarnr deıilmiftir, yaralana· 

iP. 

ICoJWı)ann kesilmesi meseleei 
(Arlmı 6 nada) 

Kurtarmıya giden lnglllz 
Bermuda gemisi 

bir )'azıda, yanıın çdlmadan ev· 
... npunla iki patlama iıitildiii
ni ldJdiri:tor. Bu yazıya göre, Ha
Y&Dadan gelen telgraflar "Küba 
polisinin grev halinde bulunan 
"Vard Layn,, kumpanyası itçile • 
rinden bazılannın ıemide isyan 

(Arkası 6 ncıda) 

Ankara, 12 (Hususi, Telefon• 
la) - lnıilterenin tanınmıı ter· 
biye mütahauıılarından Miı Ma· 
riyon Noter buraya ıelmiıtir. in· 
giliz terbiyecisi memleketimizde 
Türk maarif cemiy~ti müe11esele
rinde vazife almıfbr. 

Nebat haatlllıklan 
naUteh••••• 

~. 12 (Huıuıi, Telefon .. 
la) - Alman nebat hastalıkları 
ınütaba.aın~lannde.n d<:>l..-tor ~e.a
ner T eırinievvel sonlarında mem• 
leketimize ıelerek Ziraat Vekale
ti hizmetinde çalrımağa baılıya • 
caktrr. 
Mu,iki muallim mektebinde 

kabul imtihanlar. 
Ankara, 12 (Huıuıi, Telefon· 

(Arkası 6 ncıda) 

Yugoslivya tekzibediyor 
Balboya yapılan hakaret \ c tehdidin 

aslı yokmuş 

Katti Leon ve öldUrdU§U 
nıtanh•ı Raieı 

Katil 
diyor ki: 

"Onu bana vermek istemediler, 
kendimi alamadım •. ,, 

Bu sabah aaat dokuz sıraların- ı bırakarak iki lira haftalıkla J;u 
da Tahtakale caddesinde birci - dükkanda çalıımıya baıladım. 
nayet oldu, 19 yq1armda bir ma- Bittabi nif&llbm Raıeli her gün ve 
aeYi çocuiu, l 6 yaflarmda bir mu· her saat muntazaman ıörüyor • 
sevi kızmı sustalı çakı ile ıol me· dum. 
mesinden vurmak suretiyle yere (Arkau 5 ncıda) 

serdi. 

Güzellik itibariyle biribirinden Şeh Sait • 
üıtün olan ve bugün acınacak bir ısyanı 
hale giren bu iki ıencin hatları • 
na ıeleni katilin ağzından dinle· 
yiniz. 

"-ikimiz de Yüksek kaldınm· 
da Banger ıokağmda Rüttü bey 
apartımanında otururuz. Bir bu • 
çuk sene kadar evvel bu kızla o • 
turduğumuz evde tanıttık. Bir ıe 
ne evvel de resmen nitanlandık. 

Bu bir senelik niıanlı müdde • 
timizde klz ile o kadar ıevittik ve 
öyle hale geldik ki, artık bir ıaat 
biribirimizi S?Örmeıek deli R'ibi o • 
luyorduk. Bu münasebetle ben 
çalııhğım tuhafiye mağazasını 

terkettim. Kızm çalrttığı dükka • 
nın kartısmda bulunan bir demir
ci dükkanına çırak olarak girme
yi tercih ettim. Otuz lira aylığımı 

Elebaşılarından birinin 
çetesi Digarıbekirde 

yakalandı 
Diyarıbekir - Şeyh Sait iıya• 

nında mühim rol oynıyan ve asile 
rin batkumandanhğını yapan 
Mir Sadık oğlu Sadıkın idaresin • 
deki eıkıya çetesi jandarma elbi· 
seıi giyerek Kara Veli köyünden 
Hacı Hamzayı dağa kaldırıp öl· 
dürmütler, Şadalyan köyünde Sa· 
lihi evi ile beraber yakınıtlar Za • 
zav Tercan köyleri muhtarlarını 
öldürmütlerdir. Jandarmalar bu 
hadiseler üzerine e,kıyayı takibe 
çıkmışlar, bütün çeteyi ele geçir
miılerdir. ·---·---...... _ ---ı 

"VAKiT,, refikimizin gezintisi 

14 Eylôl Cuma günü yapılacak olan bu 
gezintinin bütün hazırlıkları bitti 

1 

Epey müddetten beri hazırlanmakta olan "V AKIT,, ge• 
zintiıi öbürgün yapılacaktır. Kupon toplıyanlara davetiyeleri 
verilmektedir. Davetlilerin beraberlerinde götürecekleri arka· 

1 

j daıları için hazırlanlDI! olan biletler V AKIT idaresinde ıabıa 

Eakl Hava ftazırt Ceneral Balbo M. Muaollnl 1 çıkanlmııtır. HABER okuyucularından ellerinde daimi kuPQnu 
ile b•aber bulunanların refikimizin bu gezintisine 7 V AKIT kuponu mu· 

i
l kabilinde V AKIT davetiyesine sahip olabilecekler ve gezintiye 

ittirak edebileceklerdir. Biletler azalmııtır. Güzel bir sonbahar 
günii ve mehtap gecesi geçirmek iıtiyen okuyucularımız dave

I tiyelerim bir an evvel almalıdırlar. 

Belsrat, 10 - ltalyamn Tarahu • 
has Valiai ve ealD bava nazın Muepl 
Balbo Split'i (Dalmaçiya sahili) zi • 
yareti .. na.unda sazinocla 1 talyan ko
loni.me hitaben llir natuk IÖy)emİf ve 
dinleyiciler t.'alho, M. Muuolini ve 
Dalmaçiyanm 1 talyaya ilhakı lehinde 
süriiltülü niimayifl• yapm1tlardır. 

GGriiltüler ....... • ..... ha 

dikkatini çeloniı, bunlar da IC>bkta 
toplanarak Mu11olini ve ltalya aley • 
hinde mükabil bir nümayiı yapmıılar
dır. 

Balbo yatma dönmeje ve sizlice 
uzaklaımaia mecbur kalmııtır. Bu • 
cün ıerefine verilmeai kararlatbnlmıı 
olaa ai,.nt bıralolmııtır • 

. (Arbsı ş ncıda) 

1 Gazetemizin büyük bağ eğlencesi 21 Eylulde yapılacaktır. 

1 .. __ v_a_r,_n_k_i _n .. ü-ıh_a_m-ız .. ı•o·-ku-yu-nu_z_,_t_a_f•_il_i_t_bu_la_c_a_k_•_m_ız•. ______ ı 





~en;-ı q;iidişiim: 
................. - ~ ----- ~-

811 ne ;ehriz, bu ;e 
lahana turşusu? 

Gazetemizde, bir daktilo aran· 
drtrna dair bir ilan çıknn9tı. Bu· 
~ı.ın üzerine, askert tekaütlerden 
11111İni fa§ etmek istemediğimiz 
bir zat, bize fU mektubu gönderi· 
Yor: 

Efendim, 
Dün akşamki gazetenizle ilan 

edilen daktilo işini, eski ve yeni 
'riirkçe yazar, okur ve lügat rna
llalanndan anlar ve dakikada 140 
kelime yazmak suretiyle lstanbul 
daktilo ildnciliğini ihraz eden, 
hatta Fransrzca okuyup, yazıp ve 
tekellüm eyliyen, Amerikan mek
tebinden mezun, evli olmıyan ve 
25 yaşlarında bulunan kerirnem, 
erkeklerle daimi ihtilatta bulun
llıağa alışmamış olduğuna binaen, 
laakal mahiye 35 lira eline geç
~ek ve verilen işleri alıp verece
giniz makine ile evde yazıp gö
türmek şartiyle arzu buyurulursa 
kabul eder. 

. . . . . . . . 
ldarehanemizde, mektup elden 

tle geçti ... Şüphsiz, ıiz de bizim 
tibi §atacaksınız: 

- Bu kadar meziyetleri haiz 
bulunan ve tam hayat kadını ola· 
r-.k yetittirilmit bir genç hanım ... 
h,i ecnebi dil biliyor ... Bahusus, 
d•ktilo ile mükemmel yazmak gi~ 
bi bir meslek öğrenmi9 .. , Buna 
rlinıen"erkeklerle daima ihtilatta 
huiunmağa alışmamı,,, mazere
tiyle evinden .çıkmak istemiyor! ... 

Peki Öyle iıe, kızınızı niçin bu 
tlrzda yetittirdioiz ve niçin §imdi 
~\\e saklıyorsunuz, ey muhterem 
"·el~ .. ? 

Akıla •u methur atalar sözü 
teliyor: 

''Bu ne pehriz, bu ne lahana tur· 
ltaau? . " 

(Vi·NO) 
' trnutııt1tntııııı""ı'""''"''"•' ... ''•'"ıt0nnntıt1111ınm111mıttuı;11 Hııımr .. 
Duruşma başka güne 

kaldı 

Dün, poliıe hakaretten suçlu 
~bdülkadirin riurutmaıına devam 
~lunnıu,, tahit olarak dinlenen 
~liı Cemal ve Nazım efendiler 
~ \t iddiayı teyit etinitlerdir. 'Evra· 

111 nıüddeiumumilikce okıinma • 
:• İçin durutma ba!ka-bir güne hı· 
'krlnııttır. 

Bir tavzih 
d Evvelki gün uyu9turucu mad· 

1 
~lcr inhisarından gönderilen bir 

dlllkerede Mario Z. Zanetti ismin· 
e birisinin kendisine ltalyada İ· 

~~!'enin mümessili ıüsü verdiği 
:ldiriliyor ve bu zatın idare ile 
~ ika.ı olmadığı tavzih ediliyor • 
l ti, Cazetemizde bir sahtekar bat 
1iı altında çıkan bu yazı ile Bi • 
rillci Vakıf handa 17 • 18 numa • 
~da (Mario. C. Zanetti) nin ala· 

tiı~ı bulunmadığını tavzih ede .. 

Başka güne kaldı 
f bun hırsızlıktan suçlu Sait e· 
ı ~'lldinin durutmaıına devam o • 
~~ ' 1 ~· Uf, dinlenmek üzere çağrı an 
'ıtler gelmediğinden duruıma 

le- bir güne kalmıflır. 
'reni Alman konsolosu 

\1, ~itı, yeni Alman batkonsoloıu 
4t 'h·Ö~ke vali ve belediye reiıi di: ~ttın beyi ziyaret ederek ken· 
d't lltı takdim etmit ve bir müd • 

l81'fiı-·· t"' .... uı ur. 

12 EylUI 1834 

SİYASET 

lsviçrede llanunu
esasinin değişmesi 

Belediye intihabatında rey verecek- isteniyor 

lerin adedi dört yüz bin kişidir :~:~=rr0i-:·~:T~?:; 
feranılar orada toplanmaktadır. 

Defterler eylôlün on 
durduktan 

b • d J k Jt .. Halbuki, iıte, İsviçre kanunu eta• 
eşın e ası aca ' a 1 gun sisi tehlikeye girmiıtir. 77.000 lsviç. 

• d. 'J k • reli, müıterek imza ile bir layiha ver· asılı 
Belediye intihabı hazırlıkları 

ilerlemektedir. Memleketin her 
tarafında rey sahibi yurtdaşlarm 
sayısı tespit edilmektedir. lstan· 
bulda belediye intihabında rey 
verme hakkını haiz dört yüz bine 
yakın yurtdat bulunduğu tespit 
edilmiıtir. intihaba iştirak etmek 
hakkını haiz yurtdatların isimle • 
rini muhtevi defterler Eylülün on 
beşinci günü asdacaktır. Defter • 

llllllmlrna"""'nmntmtmrınınaımnm111ınt11....,_ı,_--.-.........,. 

Muhtelit mübadele 
komisyonu 

Önümüzdeki ayın on sekizinde 
faaliyetini tatil edecek olan muh· 
telit mübadele l<omiıyonu İ§lerin 
tasfiyesine ıüratle devam etmek • 
tedir. 

Mevcut bazı doıyaların nereye 
teslim edileceği henüz belli olma· 
mıştır. Bir kısmı Türk heyetine, 
bir kısmı Yunan heyetine ve bir 
kısmı da müıterek komisyona ait 
olmak üzere iki milyon şah11 ali· 
kadar eden mühim bir dosya ye • 
kunu mevcuttur. 

ilk mekteplerde okutu
lacak kitaplar 

Maa.rif vekaleti tarafından ma· 
arif müdürlük1erine bu sene ilk • 
111,ldeplerde okutulacak kitapla• 
rm bir Iiıtesi gönderilmittir. Is • 
tanbul maarif müdürlüğü dünden 
itibaren bu listeleri mektep ida .. 
relerine göndermeğe başlamıştır. 
Bu listede yazılı kitaplardan ma • 
adası mektep idareleri tarafın • 
dan kabul olunmıyacaklardır. 

---o-

Suriye yumurtalan 
ispanya hükUmeti, Suriye ve 

Lübnandan gelecek yumurtalara 
konulan gümrük memnuiyetinin 
kaldırılmasına karar vermittir. 

---o-

Boru fabrikası kurulacak 
lstanbulda bir ıu borusu f ab • 

rika11 kurmak için belediye mü • 
saade almıttı. Şimdi fabrikanın 

yeri tesbit edilmektedir. Karaa • 
ğaçta elveritli •bir yer bulunduk • 
tan ıonra makineleri satınalmak 
üzere bir heyet Almanyaya gide • 
cektir. 

--o---

Almanya ile 
1934 senesinin ilk altı ayında 

Türk • Alman ticari münasebatı 

çok artmıtbr. 
Geçen seneye nazaran Türkiye 

nin Almanyaya yaptığı ihracat 
yüzde yirmi, Almanyanın Türki • 
y~ye yaptığı ihracatsa yüzde 40 
tır. 

-0---

Üniversitede toplanh 
Dün öğleden sonra rektör Ce· 

mil beyin riyasetinde üniversite 
dekanları bir toplantı yapmıtlar· 
dır. Bu toplantıda talebe ikmal 
imtihanlariyle mektebe yeniden 
kabul olunacak talehe meselesi 
görütülmüttür. Toplantı tam bir 
saat ıürmüttür • 

sonra ın ırı ece tır. mitlerdir; ve memleket nizammın ile

lerin a11lacağı ye~ler İstanbul u • 
mumi meclisinin yarınki toplan -
tısında kararlaştırılacaktır. Be • 
lediye kanununa göre defterler 
altı gün asılı kalacaktır. 

Bu altı gün içinde rey sahiple· 
ri defterleri tetkik edecekler, isim 
Jerini bulamazlana intihap encü
menlerine müracaat ederek itiraz 
edeceklerdir. itiraz müddeti def· 
terlerin kaldırılmasından itibaren 
üç gündür. Bu üç gün içinde ıer· 
dedilen itirazlar intihap encümen· 
lerince halledilemez veya rey sa· 
hibi yurtdaf intihap encümeninin 
kararını kabul etmezse itiraz müd 
delinin bitmesinden itibaren altı 

gün içinde mahkemeye müracaat 
edebilecek ve mahkemeler bu mü· 
racaat ve itirazları bu müddet 
içinde hal ve intaç edeceklerdir. 

Bu suretle kanunca tayin edil· 
miş olan müddetler - defterler 
on be§ Eylülde asılacağına gÖ· 

re - Eylülün 30 uncu günü akta· 
mı bitmit olacaktır. 

Dün de yazdığımız gibi intiha· 
hın bir günde bitirilemiyeceği an· 

.. ,.,_._ .. ..,. ... .,., ......... ....,.ıu·r--=•·•-•-,.."11111" •••-• •• 

Dii~eLl.ITIJ 
Yaralayıp ka4jtı 

Tahtakalede seyyar köftecilik 
yapan ŞeyJriyj, hamal Atım dün 
l'ece çakı ile kalçasından yarata .. 
yıp kaçmı§, fakat çok geçmeden 
yakalanmıttır. 

Bl•iklet ~arptı 
Beyoğlunda Cümhuriyet cad • 

desinde Avramın idaresindeki 
motosiklet Angeliki iıminde biri· 
ne çarparak ağırca yaralamııtır. 

A vram yakalanmıştır. 

Denize dUttU. 
Romanya muhacirlerinden 14 

yatında Sodi ismindeki kız vapur· 
dan rıhtıma çıkarken denize düt· 
mütse de etraftan yetiıilerek kur· 
tanlmııtır. 

Esrar i~erken 
Karagümrükte karpuz sergisin· 

de yatan seyyar galetacı Ali eı· 
rar içerken yakalanmıştır. 

Çarpıftll ar 
Vilnar kömür ıirketi katibi Ha 

rotun idaresindeki otomobil ile 
toför Aptullahın idareıindeki kam 
yon çarpıfmıt ve her ikisi de ha • 
sara uğramııtır. Şoförlere bir ,ey 
olmamıttır. 

Meyhanelerin kapanma 
saatleri 

Şehrimizde bulunan bar, mey • 
hane ve bunlara. benzer yerlerin 
geceleri kapanma saatleri tahdit 
edilirken kıt saatlerinin de zama· 
nınm tayin edileceği kararlaıtı • 
rılmıttı. Kıt saatini tayin edecek 
komisyon yakında toplanaçak ve 
kararını verecektir. 

Ankaraya gitti 
Ticaret odasiyle iktıaat mekte· 

binde tetkiklerde bulunan iktısat 
ve ticaret umum müdiri lımail 
Hakkı bey dün akıam Ankaraya 
rltmiıtir. 

laşılmıttır. Bu itibarla intihabın 
kaç .günde bitirilebileceğini tayin 
için belediye kanununun 38 inci 
maddeıi mucibince İstanbul u • 
mumi mecliıinin içtimaa çağrrıl • 
mauna lüzum görülmütlür. Is • 
tanbul umumi meclisi yann ıaat 
on dörtte toplanacak, intihabın 
ne zaman başlayıp, ne kadar de· 
vam etmeıi lazım geleceğini tayin 
edecektir. 

""1tımuuıuııtnmnmımııınttı""'"nm111111nn1111111Mını1&1nınıı11mınıruı ... 11 blııımn 

Şayeste hanım 
mahkum oldu 
Sekizinci ihtisas mahkemesin· 

de, yatak çartafı ve yastık örnek· 
ı~ri arasında 35 kilo ipekli kuma§ 
kaçırmakla suçlu Şayeste hanımın 
duru,ma11 bitmit ve kendisi 6 ay 
hapse 530 lira para ceza11na mah· 
kum olmuıtur. 

Konferans azalarına 
kolaylık 

Şehrimize gelecek parli.men • 
tolar birliii azalarının otellerde 
ucuz oturmalan için, belediye bi· 
rinci sınıf otel ıahipleriyle görüt· 
müt ve ücretlerden yüzde 30 • 50 
nispetinde tenzilat yapılmaıım te 
min etmittir. 

Taksimdeki direkler 
Taksimde, Cümhuriyet meyda· 

nındaki al>idenin etrafında ge • 
çen sene cümhuriyetin onuncu yı· 
lının kutlulanması münaıebetiyle 
yapılan direkler evvelki gün kal -
dırılmqıtr. Bu direklerin oraımı 

ziynetlendirdiği için sökülmeme • 
ıi dütünülüyordu. Fakat direkle • 
rin bir k11mı çürümü!tür. Bu di • 
rekler tamir edilecek ve tenlik 
günlerinde tekrar takılacaktır. 

o -

ltiraz1ar çok 
Bazı maddelerden istihlak ver· 

gisi alınmak üzere kanuna konan 
muvakkat madde yüzünden bazı 
itirazlar, bu y\izden toptancı ihti· 
li.fı ortaya çıkmı§ bulunuyor. iti· 
razlar çoktur, bir kısmı çıkarıl • 
mıtbr. Bri kısmı da tetkik olun • 
maktadır. 

--o-
ihbar telefonları 

Belediye gelecek aene bütçeıi· 
le ıehrin muhtelif yerlerine yan • 
gm ihbar merkezleri tesis edecek· 
tir. Bu cihet evveke getirilmit o· 
lan mütehusııın tavsiyesi üzerine 
kararlaıtırılmıttır. 

Seyyahlar geldi 
Fransız bandıralı Feliks Rusel 

vapuru ile Marsilyadan 350 Fran· 
sız seyyahı gelmittir. Seyyahlar 
bugün Akdenize doğru tekrar yol· 
)anacaklardır. 

Yurt açılacak 

Maarif vekaletinin Kadirgada· 
ki talebe yurdunun tamiri bir 
müddettenberi bitmittir. Yurt tef• 
rinievvelin bafında açılacaktır. 

Bu sene yurda üniversite talebele
ri kabul olunacak ve eğer yer ka· 
lırM liıe talebeleri de yUrda alı • 

iiımesini istiyorlar. Halbuki, gene 
kanunu esasiye nazaran, 50.000 hem· 
ıerinin bu arzuyu izhar etmesi, umu
mi ariya müracaat mecburiyetini do
ğurmaktadır. 

Şimdi, bütün lıviçrelilere, yeni bir 
kanunu esasinin yapılmaıı mı, yoksa 
eskisinin devam etmesi mi lbım gele· 
ceği sorulacaktır. 

Şüphesiz, bu, henüz kanunun de
ğiıecetine alamet değildir. Omit edi
lir ki, vatandaıların ekserisi ''hayır!" 
demezler ... Bu suretle, dünyanın ör • 
nek ıulh ve sükun memleketi müze .. 
tik bir etya ıiLi korunmuı olur •• 

J ıviçrede ıimdiye kadar mevcut 
nizam ıöyleydi: Merkezi bükU· 
metin büyÜk bir kuvvet ve kudreti 
vardı. Buna rağmen kantonlar da, bil· 
ha11a mali cihetten, tam manuiyle 
serbesttiler. Parlamento kontrolü iki 
müme11il meclisi tarahndan jfa edi • 
lirdi. Dünyamn her demokrat meme 
leketinde en 2aysf olan nokta, icrai 
kuvvettir. Halbuki, lsviçrede bu zaaf 
ta yoktu. Şimdiye kadar, yalım: bir 
kabine buhranı olmuttur. O da, har • 
bin ihtiraalanndan doğmaıtur. Ekse
riya, meclisler tarafından fırkalann 
nisbetine göre seçilen nuırlar daimi 
bir vazifede imiıler gibi yerlerinde 
kalırlar ve Üzerlerine hiç bir leke •Ü· 

rülmeden, kendi arzulariyle çekilirler •. 
; 

İtte timdi, 77.000 imzayı toplayan· 
fardan bir kıımı bu daimiliie itiraz e
diyorlar. Mevcut iktisadi buhranın ö
nüne geçmek için bir teceddüde lü • 
zum .-örüyorlar. Canh hükUmet a • 
damları iıtİJi'orlar. Bir kımn muhalif· 
ler de, buıün vaziyete hakim radikal 
fırkanın zayıflaması için tedbirler al· 
mağı umuyorlar. Katolikler, din aley· 
hinde nqriyatta bulunulmuma mani 
olmasını istiyorlar. Bazılan da, kan • 
tonlardaki lartatiyecilikten 'Ve mer • 
keziyetten ıikayetçi... Hatta, bazı lı • 
viçreliler, porporasyon yahut dikta • 
törlük taraftan" 

r ıte, en emin, en ıakin addolunan 
lsviçrede de böyle taramblar hat gÖ•· 
teriyor. 

HDeeyln Faruk 

Sedat, Şirinyanı yendi 
T eniı maçlarını takip edenler 

pek ala bilirler ki bu ıporu mem .. 
lekette üç tenisçi çok: yükıek bir 
şekilde elinde tutar: 

Sedat1 Suat, Şirinyan •• 

Uzun seneler lstanbulun muli· 
telif kortlarında çaı"Plf&D bu üç 
kıymetli tenisçinin oyunları zevk· 
le seyredilir, hazan •atlerce he • 
yecanla takip olunur. 

Büyük maçların mühim bir 
kıımını Şirinyan ismindeki oyun· 
cunun kazandığını çok defa gör· 
dük. Memleketimizde pek nadir 
mailup olan Şirinyanı evelki gün 
Dağcılık klübü ile Moda klübü a· 
rasındaki maçta Sedat mağlup et .. 
mittir. 

-o-
Cuma günkü maçlar 
lıtanbul mıntaka11 Futbol he

yeti Reisliğinden: 
1933 • 1934 ıilt final maçı &fa• 

ğıda yazılı eıkilde 14/ 9/ 1934 cu· 
ma günü yapılacaktır. Fenerbah • 
çe stadı: Saba komiseri Necmi 
bey. Saat 16 da. 

Betiktat • Fener bahçe. 
Hakem: Sadi bey. Yan liakem· 

leri Şazi ve Halit Galip beyler. 



' HABER - Akfam Postası 

Şikô.yetler, Temenniler: 
12 EylUI 1934 .::? 

:Bit meldup 
Abdülhamit Bir an evvel karar verilsin 

Haliç Fenerinde Müraepaıa cad 
desinde 11 numaralı evde oturan Mu
zaffer Efendiden bir mektup aldık. 

.................. 

Sondan ikinci oluşumll' Ve 

Gözdeleri 
Belediye nezafet itleri müdürlü • 

iünde maktu ücretle çahıırken bir ıu
iiatimal ile alakadar olduğu zanniyle 
itten çıkanlan Muzaffer Efendi diyor 

zun sebepleri nelerdir2 
Tarihi tefrika: 83 

Abdülbamidin gözdeıi hi.li 

baygm bir halde yabyordu.. Pa
ditahın hançeri genç kadmm göi· 
süne dayanmıf tı. 

Kızıl Sultan hançerin ucunu ba
trrdı .. ikbal kımıldamıyordu. 

Paditah hiddetinden çıldıra· 

caktı. 
- Kız, seni geberteceğim! Faz 

la naz i.tık usandırır, derler.. Bu 
sözü hiç ititmedin mi? 

Eğer duvardaki mermer taşlar 
konuşmasını bilseydi, lkbal de ce· 
vap verecekti. Paditahın gözdesi 
taı gibi, hi11iz ve hareketsiz yatı· 
yordu. 

Abdülhamit, gözdesinin yüzü· 
ne dikkatle baktı.. Parmaklarını 

gözüne uzattı .. Büyük bir alaka 
ile İkbali muayeneye baıladı. 

Güzel saçlı cariyenin gö7.leri 
kıpkırmızıydı .. Sinirleri gerilmit 
ve elinin parmakları büzülmüttü. 

Abdülhamit: 
- Kız, ne olc!u sana? 
Diyerek yanalclarından okşadı .. 

V ~ birden eliı.deki hançeri yere 
atarak, kendi kendine söylendi: 

- Sahiden hayrlmı§ ... 

• • • • • 
• • • 

Yazan: ishak Ferdi 

Nuri Bey: 
- Çanakkaleden olıun çevir· 

mek mümkün olamadı mı? 
Diy~ ıordu. 

Fehim Paıa ıuçlu insanlar gı· 

bi, önüne bakıyordu: 
- O çareye de baı vurduk, de

di, f &kat, Çanakkale mutaaarrıfh· 
ğından henüz sadre f İfa verecek 

bir cevp alamadık. 
Nuri Qeyin yanında bu kader 

sıkılan ve terli yen Fehim Pa,a, 
Abdülhamidin huzuruna çıkarsa 

ne yapacaktı? 
Nuri Bey ahret suallerine baı· 

ki: 
- İstanbul belediyesi nizamname

si i§leri müdürlüğünde irtikap edilen 
yolsuzlukla alakadar zannedilerek 
hizmetime nihayet verildi. Hakkımız
daki tahkikatın bitirilerek mahkeme -
ye verilmesi işi uzıyor. Masum oldu • 
ğum muhakkaktır, mahkemenin bera
et karan vereceğinden eminim. Fakat 
o zamana kadar1nasıl yaşamlı? En bü
yUğU on dört yşında en küçüğü do -
kuz aylık olan yavrum mahkemenin 
hakkımda vereceği adil kararı bekli • 
··- r. Evrakımın bir an evvel mahke • 
meye verilmesini alakadarlardan iste -
rim." 

lamııtı: (JskUdar belediyesinden 
- Kizrmrn firanm nasıl haber istek 

aldını:? Osküdarilan Zeki Bey bize gönder-
diji bir mektubunda Üsküdar çarıı • 

- O esnada rıhtımdan geçen arnda bir hala mevcut olmayııının o 
bir silahJor, Kazımı :vapura sivil civann temiz tutulmasına engel teıkil 
olarak binerken görmüı. ettiğini söyliyerek Üsküdar belediye • 

-- .Neden hAbPr vermemiı? sinin nazarı dikkatini çekmektedir. 

- - Va7.ifeten girivor zannetmiı. Geri verilmiyen para 
Cahil adam.. Fazla düıünebilir Pangaltı Baruthane caddesi 63 nu-
mi? Bana bunu ertesi günü akta· marada Zeynelabidin Beyin tikayeti 
ma doğru söyledi. Beynimden vu· ıudur: 

"4 Haziran 1932 tarihinde Beyoğrulmuta döndürr.. Derhal Çanak· 
le malmüdürlüğünce müzayedeye ko-

kale Mutasarrıflığına telgraf yaz· nulan Mecidiyeköyündeki güvercin -

• 
Talimsiz, terbiyesiz ve kuvveimane\'1' 
yesiz gidilen yerden mağlup dönülii 

"Bir sporc~, imzasiyle aldığı- ! klüpleri vasıtasiyle çağrıldılar d• 
mız mektuptur: J gitmediler mi?. 

Balkan olempiyatlarının tenis Bir federasyon reisi sporcul•'. 
maçlarında yüksek bir oyun gös • rın teknik vaziyetleri, izin itleı1 
teren Sedadm bu sahadaki kıyme· ve diğer hususatı için müsabaka' 
tini takdir etmemek kabil değil • )ardan bir hafta evvel meşgul ol' 

dir. huya batlarsa elbette takım id • 
Evvelki günkü maçlarda Ve • mansız, zayıf ve hazırlıksız ohıt· 

dat Abut - Roland cifti Erik Ar - Bir olempiyada bir sene evvel ha' 
nitcipç • Rayinur Ômc.oz çiftini zırhk gören sporcularla spor id•' 
mağlup etti.. recilerine kar§ı bir haftalık teda' 

Gene çift erkeklerde Sedat ve bir alan bir milli lak!m ne yap•' 
bilir?. Armiteipç çifti Şirinyan • Tiribi • 

gofa mağlup olmuılardır. 

"Atletlerin hazır bulunmadık
ları, iyi formda olmadıkları için 
Zagrehe götürülmesi taraftarı ol
mıyan federasyon reisi seyahate 
aleyhtar gözükerek efkarı umu • 
miyeyi ve gazeteleri kazandığını 

zannetti. Bazı kimseler de maale
sef hadisiterif gibi bizim reisin 
izahatını da gayrikabili inkar ve 
münakata görüyorlar. 

Antrenörler seyahat arifelerilf 
de umumi merkeze ve f ederasYO' 
na müsait raporlar verir ve f a1<•1 

kışın Uludağda ve yazın Floryad• 
safa sürerler, reis berayı istirah•1 

bulunduğu Yal ovadan İstanbul• 
yalnız selam gönderirse Balka~ 
larda Türk çocukları ne yaparlar 
Talimsiz ve terbiyesiz ııava!a gi' 
den askerler gibi ku\-vei mane~ 
yesiz yapılan müsabakadan bitt'' 
bi mağlup dönülür. dım .. Fatihteki evini baıhrdım .. i. lik taşlarını 2150 lira bedelle üzerime 

ilesi de kaçtığını gizliyemedi. Ar· ihale edilmiş, benden 62 lira da para 
tık, yılJardan beri içimizde besle- abnmıştl. O zamandan beri taşları 

iki gün sonra.. diğimiz bu yılanın kafasını ezmek bana teslim etmediler. İki sene üç ay 
zarfında müteaddit müracaatlerim ve 

Halbuki bir sual: Atletler ni • 
çin hazır değildiler. Atletleri ha· 
zırlamak için para alan hocalarla 
onların direktif aldıkları bir ba§ 
vardı ki her seneki gibi bunu ih • 
mal ettiler. Acaba sporcular milli 
takım idmanına gazetelerle veya 

Ayni hata yüzünden beş def' 
harbi kaybeden bir kumandancla11 

·~ 
Yıldız Sarayında rlilden dile için bütün mevcudiyetimle faali· altıncı bir tecrübe beklenir 1111' 

protesto çekmem fayda vermedi. Bun-
dola,an bir haber, Mabeyinci yete geçmittim. Fakat, para et· dan üç ay evvel ts~anbul maliye mu-
(iıkenceci) Nuri Beyin kulağına medi. Hili Çanakkaleden müs· hakemat müdürlüğü kaparomun iade 

Şeref ve haysiyetimizle oynıyall 
bu adamları memleketin üyüklt' 
ri artık başımızdan alsınlar.,, da eri§m;!ti: pet bir cevap yok. edileceğini bildirdiği halde para bana 

''Hiinkar Yaveri Kazım Bey 'Av - Tekit ebnediniz mi? , . geri verilmi§ değildir; niçin? Bunu Bu akşam saat 21 de 
anlamıyorum. Bana verilen makbu • 

J:IJPŞJ.T finır etmiş!,, -Tekit de li.f--mı. a Nuri Bav? t "%un°'nwnı• ...... 77 e. T"a;"Wft<ımt=wını nu \T M ~ft ( Eski Artls ik ] 
Nuri Bey bu haberi duyunca, o Oıtüıte kaç telgraf çekdiği mi bi· marası 62 dir. 

sinemasının yeni mevsim küşat prqgramı 
sırada Bat Mabeyincinin odaıına liyor muıunuz? LIL y DAMiTA ve HE"RI QARAT•nın temsil ettikleri 
gelmiı olan Fehim Pa,ayı gördü: Bu ıırada yıldız ıifre ki.tiple- göstermek için, vapurda bir araı· Aşk, zarafet ve hareket filmi. 

_Mikropları takipteki muvaf- rinden Behçet Bey teliıla içeriye tırma yapmıt ÇALINAN ADAM 
fakiyetinize hiç diyecek yok doğ- girmiıti. Fehim Pa;a merakla sordu: 

rusu!.. - Batkitip Patanın buraya - Kazım vapurda mı imiı? llh·ctcn; 

Fehim Pa,& Nuri Beyden batka geldiiini zannediyordum. Kendi- - Evet .. Fakat, geminin ıuva- Alis Mucizeler Diyarında 
saraydı\ hemen hemen hiç kimse· lerini makamlarmda bulamadım. riıi teslim etmemif .• Ve hükumeti, 
d D renkli güzel fantezi Fiyatlarda büyük tenzilAt Gişeye müracaat olunması 

en çekinmezdi .• Padişa~n ona iye~ktekrar dönmek i~~i. vapuruüçsa~y~undan al~o~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ne kadar çok itimadı olduğunu bi Fehim Pata, şifre katibinin tela- duğu için protesto ederek geçip 
lirdi. tından fÜphelendi: gitmit. 

- Ne yapalım? dedi, mukad· - Hayır ola, Behçet Bey? bat Nuri Bey güldü: 
derat bu! Bir 9eyin üstüne ne ka- katip pa§ayı ne yap~caksınız? - Atı çalan Üsküdarı geçti de-

Bu SARAY (Eski Cilorya) 
Akşam Sineması 

U~ITl~D ARTIST'ın güzel ve bilyük filmi ve me~hur )ıldız DUGLAS 
FAIRBANKS'ın temsili muhteşemi 

dar diiJeraen, o it o nisbette aksi- Behçet Bey, Fehim Pa.tanın sene!.. , 

ne gidiyor. her ıeyi bildiğine zahip olarak gü· Behçet Bey odadan çıktı. F e- ASRi ROBENSON 
Bu söz, Yaver Kazım Bey hak- lümsedi: him Pata ditlerini gıcırdatarak Sahcserile yeni mevsimi açıyor. Genç, cevval ve müstehzi OUGLAS, bu filmde 

kmdaki §ayıalarm doğruluğunu - Kazımın iti .. MaJUın ya! Dün dudaklarının ucuyla mırıldandı: sıçnyarak kl\·ga ederek ve nihayet muzaffer ol.ırak Ro~enson'un Asri 
ispata kafiydi. Fehim Pata, Kazı· gec.~denhf.ri Lafımız dertte, Meaa _ Eyvah .. Bu gece kıyametin macerasını yaşatıyor. llh·eten Z~VC~t\J Mümessillen: LAUREL ·.-e HAROY 

Seanslar: 3.5.7 ve 9 da mın firarını büyük bir mahcubi- ieri vapurunı? Çanakkalede 3 saat büyüğü kopacak. 
Fiyatlarda mühim ten.lilAt: 30 \'e 50 lüks balkon 70 

Y~~~t~le~.~it~i~ra~f~e~tm~İf~t~i·~~~~~~~~a~la;k;o~y~m;;u~t;la~r~.~1.f;;u;tu;;a;r~rı~f~y~a~r~a~r~lı~k~~~~~~~~(~D~e~v~a~m~ı~v~a~r~)~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir ıes: güzel kadının bir kuıuru gözünüze katin tam ortasına dÜ§mÜştü. Tefrika numarası : 75 

Aşk mı, Servet mi? 
Nakili: 

- Teveccüh &'Österiyoraunuz. Ben 
de sizin ıürlerinizi çok beğeniyorum. 
Be nele size pereatiı ediyorum. 

lilci tairin de perestiıi bu suretle te
liffuz etmeleri, ıaıılmıyacak haJJer • 
den defildi. 

- Beni mahcup ediyorsunuz, ce • 
aaretlendirmek için söyliyoraunuz, üs
tat? 

- Estaifurullah ... Vallahi Hmimi 
konuıuyorum... Bakınız, ıeçen sün 
daktilo ile yazarak verdiğiniz ıiiri ez· 
berledim bile ... 

Sevgilim 1 Sevgilim ! Senin o aıkm 
Dalgalan copn denizden ta ıkın 1 
Ben sana nisbetle acaba neyim? 
GlSğsUnde kınlmıt küçük tekne • 

yiın! 

Dllmenim bozuldu hırsın dalganla 
~h .ı. 1tfuhnft Ruhumu anla .. 
Şa~ırdrm gidecek istikameti, 
Yli~elen ll§lcının yüce kameti 
Ufuk?an örttU benim ıörümden ! 

(Va - Nu) 
Sevgilim, sevgilim f Anla sözüm • 

den ... 
Seni seviyorum, ah ıeviyorum 1 
Benim ol, benim ol, benim ol yav

rum! 
Şair bu sözleri coıkun coıkun o • 

kudu. Uzun yailı saçlarını iki yana 
ıalladı. 

- Gördünüz mü? .. - diye devam 
etti. • tiirlerinizi ezberliyorum.. Bunu 
kimin için yazdınız? 

- Hih hi ... 
Kız, kırmızı ve yaf lı burunlu, çil

li, kısa boylu bknazca bir mahluktu. 
Hele, batındaki bere, onu tabken ıah
baz haline sokmuıtu. Bu "bih hi" ıü
lüıü iıe; büsbütün ıönül acısıydı doğ
ruıu ... 

- Söyleyin, ıöyJeyİn! .. Kimin i • 
~n? 

Bir daha: 
- Hih hi ... 

l 

Sonra, adeta &.Hı ıi&i, halAvetli 

- Anlamadınız mı? çarpmıı: Şiird. , anla"mazmış! .. Yaz • idealini ıöyleyivenniıti: 
- Ah, anladım." Tahmin ediyor • dığınız manzumelerin hakiki k1ymeti- - Evlenmek? .. 

dum, zaten ... demek ki, demek ki... ni takdir eciememif... - Evet .. Madem ki, bu kadar ,,..~ 
- Evet, ıizin için... Fikret, dudaklannda tebessüm, din- viıiyoruz, aha fazla düıünmeğe ~ 
Tam manasiyle tiyatrolarda gör • liyordu. Demek ki, Şairin hayali bu var mı?. 

düklerini taklit ediyorlardı. kadar geniımiı! Şair: 
Sabahın bu saatinde hun.da kim • Nuri: - Ah ... Ah ... • diye içini çekti. 

senin bulunmamasından istifade ede • - Evet .. - dedi. - ıiirden anlamaz- - Neniz var? 
rek, Şair Nuri, genç kızın ellerini tut- dı .. Onun için kendisine ehemmiyet - Bütün saadetim yerinde, yaJP: 
tu: vermedim... evlenmek için param yok .. Ben, a"/ ıft 

- Sahi mi? .. Sahi mi ıöyliyonu • "JC,. 'i, yetiıemediği ciğere pis der· yalnız otuz lira kazanıyorum.. }'le, 
nuz? .. Siz benim, perii tiirim olacakıı· mit···" darbımeseline bundan daha i- de borcum var .. Beş lirası da or•'I 
nız ... Artık, bütün manzumelerimi si- yi misal bulunabilir miydi?.. gidiyor .. Yirmi beş lira ile nasıl ge-
ze ithaf ederek yazacağım.. Şimdi, Şair, temin kırdığı potun çiniriz? 

·1 .f l B d s· . 'b· ··k k b" - t d• ıtl'I" - Aman bu kadar ı b at an bir • dehşetini anlamıştı: u yaıa ka ar - ızın gı ı yu se ır us a . 
den söylemeyin, üstat!.. Sevincimden ona hiç bir kadının bakmamış oldu - cak yirmi beJ lirayı layik gören bu ıtl" 
çıldıraçak hallere geliyorum. ğunu, bo, bulunup, itiraf etmemiı sanlardan nefret ediyorum.. • 

- Ben de ... Nihayet, bütün bir ö- miydi? - Evet, insanlltnn kadrini aıJ~" 
mür içinde aradığım sevgiliyi bul • - Tabii havatımdan pek çok kız- mazlar.. Bakınız, iıtc, siz de, burıt \1 • 

dum.- tar, kadınlar gelip geçti .. Lakin onlann daktilo için stajiyer diye çalı11yor• 
- Öyle söylemeyin, ıair... bütün zerrece kıymeti olmadığını şimdi an • nuz, hiç para almıyorsunuz .. 

:;.ıf11·" kadınlar ıimdiye kadar size preıtef lıyorum .. Sen, benim, bütün hayatnn- - Her halde yakınd:s alacııı-- • 
etmiıtir ..• Hc-·i arkanızdan koımuı • da beklediğim bir sevgili idin.. lıte Fakat, geçen gün ne kızdım, ne k'~,.. 
tur .. Hatta, kendiniz anlatmıyor muy- seni buldum ... Artık, gözümde baıka dım, bilseniz ... Şef, ba11a, "Hanılflı 

11
, 

dunuz? .. lstanbuldaki bankada, Şadi • hiç bir kadın yok... nnn! - dedi .. bir türlü çabuk yaı~. 
ye isimli bir sevgiliniz varmıf. Dai • - Evlensek.. aını öğrenemediniz.. Çinkoya Y11 ,, 
ma Rrkanızdan lcoıarnu, .. Siz, ona yüz Tamam... mur damlar gibi yazıyorsunuz... . 

' . . z· bu . H 1!!t •·1·- ki • d '--'-' <Devamı \'Jr • vermemsı•ntz... ıra, :ıı:enırın ve aya .. ın en Yuue enn en. nBKJ· 
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HABER' in 
hiklyeal Padişahın peşinde 

-Sön sayıfadaki resme bakml -

Bilm-, Çeıokea ldetlerinden 
haberiniz var aucla-? Bu kaYJDİD 
l>Gtün münteıipleri, birbirlerine 
..... nuanyla bakarlar ..... 
il, ıiz eler fillnc•nm baldmam 
•it biraderinin kaymvaldeaine ü
vty aıupa olan bir laammm torunu· 
ııu aldmrzaa o menuubahı filin· 
caya ,.nıenizin biraderi akraba 
olUr. 

Girdiniz m6 iafayıf ... 
Bu kaide e ... ittihaz e

1

Cliline, el· 
bette iki Çerka, birbirinin akra· 
baaıdır. 

Nitekim, o ıiin, aaraylı Zinnur
felek hanımın evine, üç mahalle ö 
tedeki diğer bir saraylının evin • 
den haberci ıitti: 

- Çerkeziıtandan akrabalar 
ıeldi ... Hanım teyzem: "Buyur· 
ıun da görüteün !,, eliyor. 

Zinnurfelek Hanım, hayret bi· 
le etmedi. Bu ıelenlerin iıimlerini 
ıormak lüzumunu duymadı. Zira, 
tanınmıyacağına emindi.Buna rağ 
men akrabahklarından bir daki • , 
ka !Üphe etmek aklmdan ıeçmi • 
yordu. 

Hotozunwı üatüne bat örtüıü • 
nü örttü. Uzun aaplı ıadakor ıem· 
ıiyeıini eline aldı. Tınprmmıır, 

f ııtıki makam, nuende eda yürü· 
nıeğe batladı. 

Bu geçkin katbnm kirk aene 
evvelki nazlı, nazenin, amal.iz 
güzellerden saraylı Finnmfelek 
olduğunu kim aklına ıetirebilir
di? 

Bir glin, bektati sUzel bir kız 
aörmüş: 

- Yarabbi! Bu neRı malıl6k 
ne kadar pnah iti.,... iıleein; o• 
nu cehenneminde yakmala nasıl 
kıyarsın? -diye semalara hakmlf. 

Aradan yarım asır geçtikten 
~nra, ayni kıza, koca kan olmut 
vaziyette rastlamıt: 

- Ha .• Şimdi anladan... Onu 
bu hale soktuktan ıonra yakarmıı 
ıın ! -demiı. Onun aibi, Zinnurfe• 
lek Hanım da, tamNDıyacak hale 
ıelmiıti. 

Filhakika, onu, miaafirlerden 
hiç biri tanıyamadı ••. Seliml&flı • 
lar ... Hatır g&ıül tordmar. 

Sonra: 
- Siz kimlerdenıiniz? ••• -diye 

bir sicil muhavereıi açıldı. 
Ancak ondan sonradır ki, latan

hula yeni gelenlerden kaha sakal· 
lr, çakır mavi ıözlü ıbir adam, ka• 
lın ıeıiyle: 

- Emine ... diye haykırdı. Sen 
!mine h? ... 

Hakikaten de, hu isim, •raylı
llın memlekette annesi babası ta• 
'l'afmdan konulmut ismiydi. Zin • 
l'lurf elek ürperdi: 

- Sen... Sen... Ihsan... Sen 
ha? ... -diye haykırdı. 

- Elbette ben ... l,te, tam kırk 
•ltr sene ıonra buluıtuk .•. Ah, da • 
lıa eyYel, gençliiimin ateıi demv 
larnnda sönmeden ıizi bulaaydım, 
llıutlaka öldürürdüm •.• Fakat, ar• 
tık 8' ti Be • h ttt• • .eç ... nı ma ve nız ..• 

- Beni beaa'ba katma, Ihsan ... 
Ptterhume kardeıimin ne kadar te
•İrinde olduiumu biliyordun •.. O, 
he.ıi sürükledi... Onun ae'bebile 
lcaçtım ... Fakat, biçare öyle nadim 
0 1du ki .. . 

Çerkeı beyi gülümaeCli: 
- Demek, pİfman oldu? ... 

• - Hem de nasıl? .•. Fakat, aıla 
•tiraf etmedi... BiliY,orıun, Naciye 

ne kadar majrurdu... Gözleri ne 
yukıaTdaydı... Seni vallahi pek ıe
veıdi .•• Bütün ömrünce tercih et • 
tiii biricik erkektin .•• 

- Buna rağmen, ·benimle ev• 
lenmeıi kabilken evlenmedi ••• lı • 
tanhula kaçtı... Kaçmak için de, 
kendini eairciye teslim etti... Sen 
de birlikte gittin .•. Ah, ah, ah ... 

Eıki günler, lhsanm gözlerin • 
-de canlanıyordu. 

- Allah ıani gani rahmet eyle-
ıin, aakm kardeıimin aleyhinde 
tek aöz ıöylemeğe kalkııma, lb· 
aan ..• O, çocukken pek çok masal· 
lar dinlemiıti ..• Onlann tesirinde 
kalmııtı... Mutlaka masallardaki 
gibi ıultan olmak istiyordu .•• Şeh· 
zadelerin kendi huzurunda diz 
çökmeıini rüyalarında görüyor· 
du ..• 

uı,te, bunun içindir ki, ıimdiki 
kızlann Holivuda heveslenmesi 

·gibi, o da, (:erkezistandayken, 
Yıldız ıarayına heveslendi ... Beni 
kııkırttı.. Ben, itiraz ettim ... Fa • 
kat nasıl dediği dedikti, bilirsin ... 
ıözünü geçirdi. .• 

Arkasmı biliyorsun: 
Bir gün, ortadan kaybolduk ve 

lstanbula geldik ... 
Sen, faciayı kendi hesabına, bu· 

rada bitti telikld ediyorsun. Fa• 
kat, bizim lıeaabımıza facia asıl 
burada baıladı: 

Zira, kardetim, ıarayda kalfa· 
lana verdikleri terbiyeye bütün 
ıayretile temenül etmele çalqr • 
yordu. Mektepte en gayretli tale • 
be derılerine ancak ba kadar dik· 
kat eder. 

Kendi güzelliğinden, cazibeıin· 
elen emindi. Eğer bu terbiye de 
tahaiyetine inzimam edene o za· 
man hiç ltir elraili bbmyacafmı, 
Paditahı kendine haflryacafnu, 
bütün devletin mukadderatma hi 
kim olacağım umuyordu. 

itte, beklediği büyük gün gel· 
di ... Paditah, bir gül bayramı ter• 
tip ettirmitti. .. Bütün ıara,-!:1., t 

has bahçeye toplandı... Güldüler, 
oynadılar, 

Nihayet, ortaya l?ir rivayet çı· 
kanldı: 

- Bir yüzük kayboldu ... Bunu 
içimizden biri çalmıt olacak ... Üs· 
tünü arayacağız ..• 

Hepimizi, teker teker bir ıe· 
çitten ıeçirdiler. Orada, göisü· 
müzü bajrımızı açtılar. Saçlan· 
mızı daiıtblar. Sözde kaybolan 
mücevheri arıyorlardı. Fakat, ha· 
kikatte, vücudumuzun gizli yer· 
lerini, açıyorlardı. Padiıah, bir de 
lilcten bizi ıözetliyordu. Kimleri 
intihap ederse hazinedarlara İfa• 
ret ediyormuf. 

Bu meyanda heni de, kardeıi· 
mi de seçmif ... Beni daha önce 
çaiırttıjmı öirenince ne kadar 
müteeuir oldum, bilıen ... Doiru· 
ıu, bu iltifatı istemiyordum. En it· 
temin iltifatına nail olmuı aibi, 
hemtiremin yanında küçük dütü· 
yordum. 

Fakat, Naciye, benim bu tela· 
tmıa kartı alicenabane mukabele 
etti: 

- Zarar yok, kardetim... O, 
nihayetülnihaye Öenim olacak de
lil mi? O zaman, hiçbir kadın ona 
yaklatamıyacaktır ... 

Yanaklarımı olqadı: 

- Bu meyanda ıen de yaklap.• 
mıyacakım ..• 

Fakat, ııra, vaktaki ona geldi, 
dünJ.& liizünde hiç bir barikullde 

• 

Tarihten önceki çağlarda •• 
Maymun adamlar zamanında hangi 
hastalıklar vardı, doktorluk nasıldı? 

Tarihten evvelki devirlerde görülen 
bir hastalık: Kemikler birbirine yapıı· 
mııtır. 

Bunlan taaaYVUr ettikten sonra 
mağara ve mabetlerinde bir inaam di· 
ne ıevketmek veya bir hasta için ıifa 
dilemek maksadiyle buralarda neler 
yapıldığını anlamak kolay olur. Ta -
savvur edebilirsiniz ki, zavallı, dine 
kawpnak için sonsuz dar bir takım 
dehlizlerden geçer. Mütbit sürültüler 
arasında kayaları tırmanır; Ye birçok 
ölüm tehlikeleri geçirir. Bazan yolu
na devam için bir :ırmaktan seçmesi 
lizmı olar; ve nihayet senit 1ıir aa • 
lona ıirer ki, orada ıan ve kokulu bir 
ziya sayesinde duvardaki mukaddes 
hayvan resimlerini görür. Ayni za • 
manda mülhit tambura aiirültüsü a • 
ra11nda sihirbazlann oyunlan söze 
çarpar. 

V elhaul zaten koblu tesirler al • 
bnda kalmıı olan zavallı, uzaktan, 
derinden bir talam sesler iıitir. Bu 
sesler onun öğrenmek istediği ıeylere 
cevap veriyorlar. Gerçi bu fuaziya • 
bmm :İabat edecek .Jjmjzde delil mev'• 

cat ~.Fakat Maidelen aibirllu
~ ıimdiki Amerika n Sibirya sihir
bazlan aibi bir hastalığı tedavi etmek 
ve istikbalin sırlannı öğrenmek için 
Cinlere emir verdiklerinde ıüphe yok
tur. Keldanilerde, Mraırblarda, eski 
Yunanblarda ela böyle olma11 ihtima· 
li pek çoktur. Bugün ayni sihirbazlar 
ldtlilıMde ve Peronun yerlilerinde 
mevcuftml. 

Mağdelen devrinde ıilünazlann 1 

yapbğı sihir tababetinden 1-fka bü • 

lik olmadı. O da, bir kere kokla· 
nılıp atılan bir çiçek gibi, Paditah 
tarafından niıyan çamurlanna a· 
tıldı .•• 

Bunu, ilk önce, Naciye anlaya· 
madı ..• Sonra anladı; fakat, itiraf 
etmedi. Kederinden yatağa düt· 
müttü. 

- Hutalandım da, Padipha 
bu halimde görünmek istemiyo· 
rum ! ·dedi.· Onun için, kendisine 
tenbih ettim ... Yanıma gelmiye
cek ..• Ancak haatalıiım iyileıince 
onu kabul edeceğim ..• 

Kardetim yalan söylemit olma• 
dı. Çünkü kalkmuı mukadder de
ğilmiı ••. Zavallı çocuk .•• 

iki palmiyenin al'aımda duran 
karyolasında, bir sabah, bu fani 
dünyaya gözlerini kapadı •.. Aila· 
dım, ağladım, ağladım .•. 

Son sözleri ne oldu, biliyor mu• 
ıun? 

- lhaanı delice sevmeme rağ· 
men Paditab için onu terkettim ..• 
·demek oldu .. • 
• • • • • • • • • • • 

Saraylı, sürmeli gözlerinin ya· 
naklarma bulap.n yqlannı ıildi. 

Şimdi artık Ihsan da ağlıyor· 
du; dinli yenler de ... 

(Hatice SUreyya) 

Yazan: Pr. Mustafa Santur 
tün tarihten evvelki zamanlarda ba • 
tından babna devredilen ve elyevm 
asarını sördüğümüz bir tababet taa • 
lafı mevcut olduiu anla,dıyor. 

Bu deYirlerde en ziyade görülen 
hastalık (Şekli bozan Romatizma) ol· 
muı ihtimali kuvvetlidir. Filhakika 
süneı yüzü sönniyen tozlu mağara • 
larda inaanlann bu hastalığı yakala • 
mak için çok iyi ıerait dahilinde ol • 
duklan iıikirdır. Bundan haıka ayni 
suretle yaııyan mağara ayılan ayJ?i 
hHtalığa tutulmuılardı. Bir çok maf· 
sallan ve bilha11a fıkaratı birbirine 
yapıınuı insan iskeletlerine tesadüf 
edilmiıtir. 

yor. Cesim ormanlar teıekkül ediyor. 
Ve içerisinde seyik, yabani domuzla· 
n sörülüyor. Avrupanm ortaamı sık 

ve bakir bir orman iıial ediyor. O ka
dar ki, ıimal ile cenup arasmda müna
kale bu orman dolayısiyle zahmetli 
oluyor. Tarihten evvelki yeni devir Ü· 

çe aynlabilir. l - Tarihten evvel or· 
ta devir ki, bu zamanda yontulmuı 

taıın cili11 yalnız uçlannda 'Ye kes • 
kin yerlerindedir. 2 - Bilhassa tarih· 
ten evvelki yeni devir ki, bu zaman • 

da yalnız cili.lanmıı taı kullanılır. 
3 - Maden deni ki, balar, albn, 
meydana çıkıyor. Ve maden demnin 
gelmekte olduğunu müjdeliyor. 

Bazan fdcarat sütunu birbirine ya· 
pıımıı bir tek parça olarak görülmüı· 1 
tür. Bu inaanlann ne kadar iatirap çek· 
tikleri kolaylıkla anlatılır. Bu zaman· 
da çocuklarda raıitizm (kemik has • 
talığı) bat ıöstenniıtir. Biliyoruz ki, 

Tarihten evvel orta devir 
Glisiyeler eridikten sonra Cbance

lade insanı Ren sürülerini takip ec1 .. 
rek ıimale doğru sibnefe .,.tladr. V • 
Afrikadan selen ve beraberlerinde ~ 
deniyetlerini de ıetiren yeni insanlar
la ikame edildi. Bu medeniyet Mag • 
deler medeniyeti ile birleıenk tarih • 
ten evvelki orta devre ait sanayii me,.. 
dana getirdi. Bu zamanda yazı yaz. 
mağa bqlanclı. 

Tarihten önceki çağlarda kaia ta
sında, şimdiki doktorlann cesaret ede -

.l!!Mdiklcri ameliyeler yapıltdı .• Bu iki 
~e o devirden kalma kafa taslann
da ı.t.4mel:yelcrin izleri görün'ilyor. 

mağara inaanlan delııetli bir iıtaha ve 1 
kuvvetli diılere malik olduğundan dit 
çürüğünün ne olduğunu bilmezdi. Bil
akis diıinde toplanan kefekeden tevel
lüt eden dit etleri hastahldamu peki
yi tanırlardı. 

Muhatarab yerlerde avlanan insan• 
]ar ıüpbesiz ki, düıerler ve ayaklan 
kollan kmlırdı. Bu lonklano eaerlei 
bazan iskeletlerde bulunmuıtut'. O za. 
manda çıkıkçılara ıeref veren bir ıey 
var ki, bu da bütün kmlılar ıekli de
tiımeden, ve kemik laaalmalmzın iyi 
olmuıtur. 

Bu insanlar ıüphesiz ki, lcomtula
riyle muharebe ederler ve birbirleri· 

ne taı atarak veya ellerindeki müda • 
faa aletlerini kullanarak birbirlerini 
yaralarlardı. Kafa taslan açılırdı. Bir· 

çok yerlerde tesadüf edilen yaralı ka
fa taslannın iyice ıifayap olduğu ıö • 
rülmü,tür. 

Bütün bunlar isbat ediyor ki, tarih· 
ten evvelki insanlarda merhamet hi11i 
vardı. Çünkü hastalar ve yaralılar 

haftalarca, aylarca, hazan senelerce 
fedakar arkadaılan tarafından tedavi 
edilmiı ve kendi yiyeceklerini bu has-

talarla paylaımıılardır. İtte böyle u • 
zak zamanlarda bile muaveneti tıbbi
ye tebellür etmeğe batlamıt idi. 

Cllllanmıt tat devri 
Şimdi tarihten evvelki ikinci büyük 

devir olan cililanımt tq devrini mü • 
talea edelim. Asri Jeoloji zamanına 

geli7orua. Avrupa ıimcliki teklini alı· 

Bahri Sefit lrkr. - AYrupa71 iıpl 
eden yeni insanlar Bahri Sefit ırkına 
mensuptur ki, az zaman aonra afrika. 
nm ıimalini ve A vrupanm cenubun11 
yani bütün Bahri Sefit sahilini iısal 
ettiler. Bu ırk çok ıayam takdirdir; 
çünkü, Mrurlılar, KeldaniJer, Fenike
liler ve eski Yunanblan bunlar teıkil 
ettiği sibi buıünkü medeniyetimizi 
de onlara medyunuz. Bahri Sefitliler 
iyi denizcidirler; zira az zaman zar • 
frncla Esenin bütün adalarmı Bahri 
Sefit adalannı, Büyük Britanya71 it • 
;al c\mi!lerdi: Beraberlerinde getir • 
dikleri meMDİyet üf'M1et IW mevsuf• 
har. (Müdevver klibe, aeranik ve çö
melmiı görünmek) dir. 

1928 senesinde Mösyö ve Madam 
Tevie St Juat Peguard bunlann otur• 
duldan bir yeri bulmuıtur. Burada o
turan Bahri Sefitliler Maidalenler • 
den aldıklan sihir dinini tatbik ediyor
lardı; böyle olduğu tundan anlatılı • 
yor ki, iki iskelet seyİk boynuzlu idi 
ve bunlar iki sihirbazdan batka bir 
teY değildi. 

··~·ı 1rkı 
Ren ve Tuna nehirleri ile Bakiv Oflo 

manımn yapbğı hatbn ıimal taraflarm,. 
da bir zamandan heri Rusyanın mer
kez yaylalannclan geldiği zannedilen 

bu insan ırlo yaııyordu. Şimal ırkına 
mensup insanlar uzun, kumral ve Bala· 

ri Sefit medeniyetinden tamamiyle ay• 
ndır; kafata11 ve çehre uzundur. Sı· 
fatr mümeyyizeleri (müstatil teklinde 
klübe fena pifmİf ve kaba Seranilr ve 
boylu boyunca sömmek) idi. 

"Dalaa bitmedi" 

'(Bundan evvelki makale 20 K_., 

ğustos tarihli sayımızdadır.) 

Mensucahn islahı 
Şimdiye kadar yerli fabrikala· 

rmnzda dokunan ince kumatlar i· 
çin lazım olan kangarin iplikleri 
tamamen hariçten geliyordu. lı • 
met paıa hazretleri geçen ıene 

Sümer bank fabrikalarını ıezer • 
ken bu husus nazarı dikkatlerini 
celbetmit ve bu ipliklerin dahilde 
imı'li için direktif vermi9lerdi. 

Sümer bank ve F eıhane fabrl· 
kaları bu buıuıta kat'i tetebbüa • 
lere giritmitlerdir. Avrupadan hu 
iplikleri yapmak için F eshane fah
rikuı makineler getirtmittir. Bur· 
sada da kangarin ipliğini imal i • 
çin bir fabrika kurulmak üzere • 
dir. 
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Anka -a telefonu 
e 

(Baş tarafı ı incide) 

la) - Musiki muallim mektebin
de kabul imtihanları bu ayın yir· 
mi ikisinde yapılacaktır. 

Talebelerin musikiye olan isti
datları tercih sebebi sayılacaktır. 

maarif cemiyetine ahnacak 
muallimler 

Ankara, 12 (Hususi, Telefon • 
la)- Türk maarif cemiyeti bu yıl 
yirmi altı muallim alacaktır. Şim
diye kadar cemiyet müesseselerin 
de vazife almak üzere müracaat 
edenlerin sayısı sekseni geçmiştir. 
Bunlar arasında yabancı bir dili 
bilenler tercih edileceklerdir. 

- -- ----
Aşk yüzünden 

(Baş tarafı 1 incide) 

Dün bizim bayramımız vardı. 

B yramdan bir kaç cün evvel Ra
şelin annesi anneme kızının dra
homası olmadığı için bana verrne
ği muvafık bulmadığım ve zaten 
ikendileri f.akir olduğundan bana 
kızlarını verirlerse mes'ut olrnı

yacnklarını ileri sürmüş ve kat'i 
ret cevabını dayamıştır. 

Akşam oldP, eve geldim. An • 
nem meseleyi bana anlattı. Der • 
hal yanlarına ko!tum: 

- Bana drahoma lazım değil, 
bunu vakt;nde düşünmediniz mi, 
sonradan böyle bir şey yapacak • 
tınız da bana neden nisanladınız, 
CJedim. Sizde şayet drahoma. en • 
'dişesi vnr da onun iç.in böyle ya • 
pıyor~anız, benim sizden draho -
ma istediğim yok .. 

Raşelin annesi bu sözüme de 
razı olmadı ve o gün epeyce ağız 
patırtısı yaptık. Bu yüzden gerek 
hen ve gerekse annem bunlarla 
'darıldık. Dargmlığımızdan iki 
gün sonra, yan\ u~n, b~n annemi 
alarak apartımamn alt katında o· 
utrduklan odaya gittim. Annem 
bunlardan çok büyük olduğu hal
Öe ayaklarına kad?..r giderek el öp 
tük ve barıştık. Ben işime gittim 
alc§am iisüt eve döndüm. Raşelin 
annesi bana: 

- Kızımı sana veremiyece· 
..... 
gım. 

Dedi ve nişanlım Raşeli baş • 
kasına nil}anladığını, bu sefer ni -
sanlandığı çocucun zengin oldu • 
~unu da i15.ve etti. Ben itidalimi 
r,ür.. ükle muh:-.ıfaza ettim, fakat 
d\•n ~eceyi pek .zor geçirdim, bu 
~abah erlcenden dükk5.nıma F,el • 
dim. Rc,.el de gelmişti. Doğnı Ra
~elin di.ikkanma r,idcrek kendisi -
ni aşağıya cağırdım. Bir defa da 
J, .. rırl1oinin fikrini almak mal(sa • 
diyle: 

"- Raşel, yazık değil mi?. Bir 
buçuh sene sevistik. Bu kadar za
man nişanlı kaldıh.. Ortaya ko • 
nan sebepleri de kabul ettiğim 
halde beni bırnkarak ba,kasiyle 
n1şanlanmıya nasıl muvafakat et· 
tin, beni hatırlamadın mı?. de • 
<lim. 

Raşe!: 
- Ben ne yapayım, annem öy· 

le istedi, öyle oldu. Kumanda be
nim elimde değil ki .. 

Deyince gözlerim karardı. Ça • 
kıyı cekerek üc yerinden sapla -
dım. Kız da öldü. 

bir gümrük 
kaçakçılığı 

Gümrük muhafaza teıkilatı ta· 
rafından mühim bir vergi kaçak
çılığı meydana çıkarılmıttır. Bü • 
yük kaçakçılıkla alakadar zanne• 
dilerek haklarında tahkikat ya • 
pılmakta olan birçok eski ve yeni 
memurlar vardır. Hadise şu şekil
de olmuşutr. 

Birkaç sene evvel Karadenizde 
Andreas isminde bir Yunan ge· 
misi karaya oturmuş ve dümeni 
l<ırılmıfh. 

Mesele, bu karaya oturan ge • 
minin batmış şekHde gösterilme -
siyle hatlamııtır. Bu gemi, düme
ni kırılarak kurtarıldıktan sonra 
vapuru elinde bulunduran bir si • 
gorta tirketi, Hampapulos efendi
ye yirmi bin liraya satmı§tır. Fa· 
kat bu satı§ esnasında geminin 
Türkiyeye kaydı lazımgelmiştir. 

Bu kaydın yapılabilmesi için yedi 
bin tonluk olan geminin beher ton 
icin ikişer liradan on dört bin li~a 
gümrük resmi ve üç bin lira ka
dar da muamele vergisi verilmek 
lazımgeliyordu. Bunun için gemi
n in battığına dair bir kayıt teda
rik edilmiş ve bilahare tekrar çı· 
karıldığı hakkında bir rapor alın· 
mıştır. 

Türk sularında batarak çıkarı· 
lan gemiler nıSif gümrük resmine 
tabi olduğundan Andreas için ve
rilmesi lazımgelen on dört bin li
ralık gümrük resmine mukabil ye· 
di bin lira verilmit ve muamele 
vergisi ve saire de verilmediğin • 
den bu fekilde hazineden on bef 
bin lira zıyaa uğratılmııtır. 

Satıt muamelesi böylece ko • 
]ayla,tırıldıktan sonra gemi, bu 
sefer de Vasilyadis efendi ismin· 
ae li\rtnc'"9a~'l\nn '"'"· 

Haber alındığına göre ihtisas 
mahkemesi istint~k hakimi Hakkı 
Şükrü bey bu meseleye el koymu§ 
tur. Bu i§le alakadar olanlar din
lenmiştir. Meselenin bugün ihti • 
sas mahkemesine intikali ümit e· 
dilmektedir. 

-----------------Y Ug o s lav ya tekzip 
ediyor 

(Baş tarafı l incide) 

Gazi~o ve İtalya konıoloıhaneıini 
mubafaxa eden polis dün gece yansı -
na kadar ve bugün bir çok mütaamz
'an reddetmiş ve bazı kimseleri yaka

Jamıttır. 
Yugoslavya siyasi mahfelleri Bal • 

bonun ziyaretini ve bilhaua İtalyan 
kolonisinin hareket tarzını çok mev • 
simsiz hulmakta•lırlar. 

Beograd, 11 (A.A.) - Avala 
ajansı tebliğ ediyor: 

Bir ajan~ tarafından Mareşal 
Balboya kar§ı nümnyitler yapıldı
ğı tarzında işae edilen havadisi 
tekzibe rco,mi mahafil tarafından 
mezunuz. Mareşalin Spitteki ika
meti esnasında hir. bir nümayif 
vaki olmamıştır. Yalnız on ka • 
dar nasyonali~ ltalya tabiiyeti le
hine rey vermis olanların hareke· 
tinden müteessir olarak !talya a • 
Jeyhine barırmışlardır. Mareşal 
Balboya ne hakaret edilmiş, ne 
de her hanııi bir tehlike il"! teh · 
dit e:lilrııi~tir. Kend!si,..:., Sio!it· 
ten harel<ete mecbur edildiği .de 

Bundan sonrasını vak'a mahal- rint."" ,t,.:;;ı .• · -

linde tahkikat yapan muharriri • darik ederek bu işi yapmıştır. 
miz anlatıyor: Leon, çakıyı kızın üç yerine 

Ölen kızın ismi yukarda ya • sapladıktan sonra kaçmak iste
zılıdır. Vuran çocuk da Leon is • miş ve fakat karşısına Şevket c • 
mindedir. Kız Tahtakale cadde • fendi isminde biri çıkarak yaka • 
sinde İbrahim bey isminde birine lamışhr. Cocuk bu zata da çakıyı 
ci~ Ş:.= b1:!iüi mağazasında ça • saplamak istemişse de Şevket e • 

İttı • Fendinin bir tolmtiyle yere yu • 
Leon dün gece müstakbel kay- l varlanmış ve bayılmıştır. Hadise

nannundan aldığı bu cevaptan j den adliye haberdar edilmi§tir, 
... onrn bu sabah bir sustalı çakı te- tahkikat yapılmaktadır. 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Gatadan bu maksatla aynldı 
ve onu dönüıte gene Dingalılarda 
bulacaktı. 

Bir taraftan da Gata, yanına 
aldığı otuz kırk kitiyle vakit ge
çirmek için fil avına çıkacaktı. . . . . . . . . . . . 
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0RMANLAR İÇİNDE KOR

KUNÇ BlR MÜCADELE . 
Süleyman, en küçük teferruatı· 

na kadar, uzakta gördüğü §eklin 
hatlarım kafasında tesbite çalıtı· 
yordu. 

Bu, şimdiye kadar tesadüf etti· 
ği yılanlardan hiç birine benzemi
yordu. Boyu ve kalınlığı karşısın· 
da insan kafasmın durmama11na 
imkan yoktu. 

Sultan ölmemi§ bulunsaydı, 

§İmdi, bununla ne candan kartıla-

Tefrika rlo. 33 

şırdı. Yol boyunca, ormanlardan 
devrilmit bir kütüğü andıran bu r .............. .. 
hayvanın yanına daha fazla ıoku· fYazan: 
Jamadı. i Rıza 

Batını görmüyordu; muhakkak i 
ti. ilerideki tatın arkasına saklan- 1 Şekip 
mıt olacaktı. =···-----· 

IJkönce aldandığını sandı, çok 
dikkatle tetkik etti. HergülJe, Bli.n 
ta aıöstermeden evvel, bu yılanın 
cinsini anlamıya çalıştı. 

Mısırda tesadüf ettiği yılan ter
biyecilerinden bu hayvanlar hak· 
kmda malUınat almadığma baya • 
ğı bir pifmanhk duydu. 

Neden sonra Hergüle seslendi: 
- ~lfret, buraya gel .. 

Alfret yaklaıtığı zaman, hay· 
van kuyruğunu oynatmıftı. Yalnız 
bir kuyruk oynayııından onun aza 
metini ölçmek kabil olabilirdi. 

- Böyle bir hayvan tanıyor 
muıun? •• 

Alfret dikkatle baktı. 
- Bu hayvan değil ... 
- Nasıl hayvan değil, kuyru • 

ğunu oynattığını görmedin mi? 
- Hayır .. 
- Dikkat et .. 
Alfret daha ç.ok dikkatle baktı. 

Filhakika, de.minki kadar değilse 
de, canlı bir mahluk olduğunu an· 
latacak kadar bir hareket vardı. 

Deniz ortasında facia 

Süleymanla arkadatları, bu 
girdaba düttükleri gündenberi, 
gündüzleri yol alıyorlar, geceleri 
de ekıeriya istirahat etmeğe çalı· 
ııyorlardı. 

(Baş tarafı 1 incide) 

çıkarmak ve gemiyi mahvetmek 
üzere, Morokasıl'a bindikleri !B· 
yiaaını tahkik ile uğraıtıklannı,, 
haber vermektedir. 

Vak'anın akabinde, Nevyorkta 
da hükumetçe bir tahkik komiı • 
yonu kurulmu§ ve derhal şahitler ' 
,.ıw...ı ... -.,,,. ~-~-

Önce, geminin vekil kaptanı 
Varma dinlenmiştir. lçersinde 576 
kişi ile büyük bir felakete uğrıyan 
geminin, - lki gün evvelki tel -
graflarda bildirildiği gibi - asıl 
süvarisi bir kalp durmasından öl· 
mÜJ ve geminin kumandası ikinci 
kaptan Varms'a verilmitti. 

lkinci kaptan Varma, gemi sü
varisinin nasıl ve ne korkunç bir 
fırtına amnda öldüğünü hükumet 
komisyonuna anlattıktan sonra, 
gemideki feci yangının sebepleri· 
ne geçmit ve bunun kasten yapıl
dığı kanaatinde olduğunu söyle • 
mittir. 

Anadolu ajansının bu sabahki 
bir diğer telgraf mda, Yeni Jersey 
meb'uslarından birinin, "yangını 
tahkik komisyonu,, na gönderdiği 
bir mektup meali de intişar etmek 
tedir. 

Mektupta !U bildiriliyor: 
"Yangına kağıt sepetlerine yan

fasının tamamen disiplinsiz ve 
yeni alınmış gemicilerden mürek
kep olduğuna dair malumatım 
vardır.,, 

Yangın ikinci kaptan Varms'a 
saat 2.45 te haber verilmiş ve 3 te 
tayfalar harekete geçirilmiştir. 

Kaptan Varms tahlisiye san • 
dallarında ahalive nispetle daha 
çok tayfa bulundu2unu t1a.klama· 
mış, bununla beraber yolculardan 
bir kısmının sarhoş olduğunu söy
lemiştir. Kaptan Varms diyor ki: 

"Kazadan evvel, aksam üzeri. 
tamnmen sarhos bir halde hulu -
nan altı yedi kadın, kabinelerine 
koltukla götürülmüştü .. ,, 

Begley isminde bir tayfa: 
"Yanem. kfıiht sepetlerine ran

m1ş sigaralar atan sarhoş yolcu • 
lar sebebiyet vermittir.,, 

Diyor. 
Bu sabahki postayla gelen İn

giliz gazetelerinden "Sandey Eks· 
pres,, ilk malumat olarak gemi 

mevcudundan 182 kitinin kurtul
duğunu, 394 kitinin kaybolduğu -
nu yazmaktadır. Ölü miktarının 
200 le 400 arasında olduğunu bil
diriyor. 

Vak'a mahalline tayyareler, 
İngiliz Bermuda gemisi ve diğer 
birçok Amerika gemileri yetiımit· 
tlw. 

Fakat gemi korkunç bir baca 
gibi yanarken ve dumanlara bo • 
ğulmuf bir halde görülmüttür. 

ilk imdat itareti §öyle gelmit· 
tir: 

"S. O. S. Morokasıl yanıyor.,, 
Bundan iki ıaat evvel, Nevyork 

radyo deniz istasyonuna, "Moro • 
kasıl gemisinin, Nevyork • Hava· 
na yolu üzerinde olduğuna dair,, 
bir telsiz gelmi~tir. 

Kazazede gemiden gelen üçün• 
cü ve son telgraf tudur: 

"Alevler telsiz odasının altına 
kad~r geldi. Fazla duramıyaca • 
ğım.,, 

Ve bu ara yolcular, camları, 
pencereleri kırıp kendilerini suya 
atmıya başlamıthr. 

S. O. S. itaretini alan İngiliz 
gemiıi son süratle kaza yerine 
ıeldikten ve denizdekileri kurtar· 
mıya batladıktan ıonra gönderdi· 
ği telsiz §udur: 

"Morokasıl'dan 65 kişi kurtar
dık. Daha da kurtarmak için gemi 
civarında duruyor ve çahşıyo -

ruz., 
Kurtarmıya gelen Amerikan . . 

gem111: 
"22 yolcu kurtardık.,, 
Diğer bir Amerikan gemisi: 
"30 yolcu ... ,, diye b'ir telsiz 

çekmiıtir. 
Yolculardan birçoğu denize a

tılmaktan korktuğu için yanarak 
ölmü§tÜr. 

Bir ayı 
(Ba~ tarafı t incide) 

ise adliyeye intikal etmittir; tah • 
kikat yapılmaktadu. Bu iti yapan 
iM daha evvel kar§ı tarafın ken • 
di koyunlarını kestiğini, onlara 
mukabele ettiklerini iddia ediynr
laT. Bunların bahsettikleri koyun· 
lnrın kurtlar tarafından parçalan
dığm: ileri sürenler de vardır. 

Blanı tanmmıyacak kadar de • 
ğişmitti. Yüzünün süzgünlüğü da
ha f azlalaımış ve bir görüşte an • 
lafılacak kadar zayıflamıftl. 

Hergül bile, kuvvetinden kay • 
bettiğini hiuediyordu. Şu kuyru· 
ğunu oynatan hayvanı seyrettiii 
anda kafaıından geçen düıünce, 
onunla boğu,mak mecburiyetinde 
kabna mu-.affik olup olamıyac.a• 

ğı idi. 
Hergün güne§ çekildikten son • 

ra aslanlann kükreyiılerinden 
gökleri kapıyan ormanlar içinden 
çatırdıyarak devrilen ağaçlardan 
ve 11k sık, bir daldan öteki dala 
athyarak kendilerile alay eden 
maymunlardan Afrikamn en teh • 
likeli ormanlarından birinde bu • 
lunduklarını anlıyorlardı. 

Fakat ne yapabilirlerdi. Bir de· 
fa bu tehlikenin içine atılmıf bu· 
lunuyorla~dı. Zaten Bl&ll§ ümidi .. 
ni kesmiıti: O, artık, tekrar Avru• 
paya dönebilmelerine küçücük ol• 
sun bir ihtimal görmüyordu. 

Süleyman, ümitliydi. O, nasıl 
olsa, bir yolunu bulup ıeli.mete e• 
receklerine kaniydi. 

Süleyman, bir gergedanla yap• 
tıkları mücadeleden galip çıktık• 
tan sonra bu ümidi daha fazlalar 

mıfh. 
Senelerdenberi, terbiyesi altm· 

da bulunan hayvanlardan hiç hi· 
riyle karıılaımamıtlardı. Yalnıs 
bir defasında, onlardan birinin u· 
zaktan geçtiğini görmütlerdi. 

Kütüğe benziyen yılan, yolun 
ortasını tamamile kapladığı için, 
ya onun çekilip gitmesini bekle• 
meleri yahut ta mücadeleye girit• 
meleri lazımdı. 

Süleyman mücadeleye taraftar 
görünmüyordu. Bunu, Hergül, yer 
den aldıjı bir ta91, hayvanın üze -
rine atacağı sırada Süleyman•11 

mani olmasından anlamııtı: 
l de• - Niçin mini o uyoraun, 

di. Yol açılsın, geçelim. 
- Hayvanı huylandırmak doi• 

ru olmaz .. Az duNhm, timdi ner -
deyse kendi kendine çekilir gidef• 
dedi. 

- Vakit gecikiyor. Günet ta• 
mamile çekUmeden kendimizi e • 
min görebilecejimiz bir yere at

maya çalıımahyız . 
(Devaau .ar) 



işte 

AOrıları ve so6u~: algınlı~ını geçlrecelc 
bir ilaç isterken, dalma bu sözleri ha• 
hrlayınız: Alacaoınız mal, haklkt ol mal .. 

lsrarla tASPlll • 
2 ve 20 komorımeıııc amtıalajtuda tıuıunu 

Ambalajlar~• ve kompri· 
melerin üzerinde EFJ 
marka:;ının mutlaka 
bulunmaıına dik· 
kat ediniz 1 

Tl:JQ KiVE 

l 1 QLl.LlT 
6ANKA51 

/ 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasın<lan: 

Geliri tamamen Erıaoi Demiryotuoun intasına tahaia olu· 
._ ikramiyeli % S faizli 1933 ialikraıınıa 4.000.000, - lirahk 
3 lncü lnamıaı tetkil eden C tertibi tahvillerin kayıt mua· 
llleleaine 30 Aiu•tos 934 tarihinde bat lanacak ve 30 Eyllll 
934 tarihinde nihayet verilecektir. 

Bu iıtikrazın B tertibi hamillerinin, C tertibiaden aynı 
DUmaralara alabilmeleri için 30 Aiuıtoe 1934 tuibinden 
• EylOl 934 alcıımına kadar evvelce B tertibi muvakkat 
lllakbaılarını banıi bankalardan almıt 1ar ise yine aynı ban· 
katara mOrıcaat etmeleri llıımdır. 

5 EyltH 934 tarihinden 30 EylOI 934 tarihine kadar olan 
•lddet zarfında 11h1lar umuma taba:a olunmuttur. Beheri 
20.- lira itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira 
fil ihracın mOterakim kupon faizi ohırak 40 kurut zam olun· 
.... tur. Bu suretle yeni tertip tahviller 19 lira 40 kurut 
Gıerinden aahlacaktar. 

Kayıt muameleleri Bankımız da dahil olduiu halde 
E•l&k Ye Jytam , Somer, it, Oımanh, Ziraat Bınkıla11nın 
1'rlsi,.'deld &iltmum ıubeleri ile lıtanbul Ye lzmir'de diier 
Baalcılar tınfıadan yıpılacakur. (5227) 

DOKTOR 

Nışanyan 
• Haatalınoı ber(Uo alışama kadar 

Heyoğlo Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak SS No. lı moıyeneha· 

n11inde tedavi eder. Tel 40848 

7 
İstanbul lkincl lcra Memurlu-] Mücellitlerin nuan diWcatl • 

ğundan: J MI 

Bir borçtan dolayı mahcuz o- lıtanbul Matbaat CemlJett. 
lup paraya çevrilmesi takarrür e· den: 
den ve yeminli ehli vukuf tarafın· Cemi7etin aazete kolleluiyon
dan derununda mevcut ve mütem· larına cilt yaptırılacaktır. Kollek
mim cllz'i olan makine aluamı ile ıiyonlar yüz cildi PSecek miktar
birlikte heyeti mecmuauna (elli dadır. Ciltler bez kaplı kartondan 
bir bin ,.Us kırk altı) lira ~ete olacaktır. AllkUadarm cilt batı· 

.--• Kimyager --•ı takdir olunan Eyilpte Bahariyede na teklif edecekleri fiatı bir hafta 
Şah Sultan mahalleıinde Silihtar içinde cemiyet merkezine bildir • 

ff US A METTİ N ağada klin eaki reni 1 numara ile meleri rica olunur. 
Tam idrar tahlili 100 lmnttur. murakkam mu.ru. bir bap fab • 
Bilemam tahlillL Babpbpı, rikamn tamamı ile ıene mahalli lıtanbul icra Hikimlilindea: 
EmWc Ye Ertam Bank•ll kar· mezkllrda eeki 2, 1, 2, numaralar· · Beyojlunda lıtiklil cacldeeinde 
fl81Dda lnet Be1 Hanı la murakkam ve keza tamamına 390/ 1 No. lu malan.da çorapçı· 

ı1r1ı-----------•ı (yirmi bin bet yüz aekaen dört) lıkla ittiıal eden Gavriel Gavrili • 

Müsamere 
Türk Hanımları Eairıeme Der

nell menfaatine EylOlün 13 ncü 
PertemM tünü aktamı Suadiye 
ıuinoıunda verilec:elr, müu.mere 
pek parlak ve eilenceli olacaktır. 

Bir lira mukabinnde iyi bir ge· 
ce ıeçirmelerini okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

Beyoilu Tapu kadutro baıme· 
murluiundan: 

Müıteına Ayadimitri kiliıeai 
vakfından Tatavla Aya Tanaı ıo· 
katında eski 57 Mü. yeni 57 No: 
lu bir evi9 ıahibi Yunan devleti 
tebaaıından Nim F odranm vefa• 
tile veraaeti iki evladı Eleni ile 
Mariye münbaıD' olup inftkal mu· 
amelesi için idareye müracaat et• 
miılerae mahalli mezkUrun müı· 
teına evkaftan olduğundan idare
ye müdevver defterde kaydı bu • 
lunmamııtır. Hukuku tasarrufiye· 
ıinin tevıik ye teıbiti için ıenetaiz 
tau.rrufat ahklınr tatbik edilece
linden mezkGr malial lçın ta•r • 
ruf iddiuında bulunanların 21 /9 
934 tarihine kadar 934/ 4544 mu· 
amele No ! ıile Su\tanabmette Be· 
yoilu Tapu bap.....,lgpna mü· 
racaatlan ilan oı_.-. 

ZAYi - 7/ 58 numaralı liman 
hüviyet cüzdanımı zayi ettim. 
Hükmü yoktur. Hikmet 

HABER 
i\k~am Postası ---- -

ISTANBUL AN· 
KARI\ CADDESi ldANhanniı 

r.qn.ı Aca....aı IS'l'ANBDL 8ABl:ll 
T.ıeron Yuaı 11111' ldareı 9&111 

r 
ABONE 'ERAITI 

ı ı • u.,ıaa. 

l'tlrldJ•ı ... - 110 Ll60 a,.. 
IEcıaebh ... '40 840 1110 

iLAN TARiFESi 
ncareı UAaJarmJD •tın il.Al 

RNml Ulalar JO bırattur. 

Sahibi ve Netti1at Müdürü: 
HASAN RASiM 

llulldll1 ıerı (YAlllT) Ma&lllıul 

HABER 
El yazıaı tahlll kupon 
lalm . 

diı efendinin konkurdato için lira kıymete takdir edilen 2573 
mühlet verilmeıi talebile vukubu· metre murabbaı l&haımdaki araa· 

nm tamamı açık arttırmaya vaz· 
edilmiıtir. 13 - 10 - 934 tari· 
hine müsadif cumartesi günü ıa· 
at 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
birinci açık arttmnaıı icra kılına• 
caktır. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin yüzde yetmit be· 
tini bulduiu ve kaydında yazılı 
ipotek bedeline kifayet ettiği tak· 
dirde mezkOr gayri menkulit 
müıteriıi uhteıine ihale olunacak· 
t1r. Akıi halde ıon arttıranın ta· 
ahhüdü baki kalmak üzere 28 -
10 - 934 tarihine müıadif pazar 
günü saat 14 ten 16 y,a kadar ke
za dairemizde yapılacak olan i • 
kinci açık arttınnaıında dahi art• 
tırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmit betini bulmadığı · 
ve ipotekli alacaklmın alacağına 
klfi ıelmediii takdirde ıatıt 
2280 No. lu kanun ahkamına tev• 
fikan geri lnrakılacaktır. Artt11'• 
maya iıtlrak etmek iıtiyenlerin 
mezkGr pyri menkullttn kıymeti 
muhMDmenelerfnin yilzde yedi 
huçutu niıbetinde pey ekçeıi ve· 
ya m\\\t bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları il· 
zrmdrr. Halrlarr tapa ah:illerile 
sabit olmıyan ipotekli a1acak1r1ar· 
la diğer • 1akadarların, irtifak 
liakkı sahiplerinin bu haklannı Ye 
hususiyle faiz ve masarife dair o
lan iddia1annı ilin tarihinden iti• 
haren yirmi gün zarfmda enalu 
müı&itelerile birlikte tlairemize 
müracaattan liznndD'. Akıi tak· 
dirde hakları tapu ıicillerile sabit 
olmıyanlar ıatıt bedelinin paylaı· 
maamdan hariç kalırlar. Müte • 
rakim vergi, •akıf icareai, tamifi· 
ye ve tenviriyeden mütevellit be • 
lediye rüıumu mütteriye aittir. 
Daha fazla mal6mat almak iıti • 
yenlerin 14 - 9 - 934 tarihin • 
den itibaren herkeain ıörebilmesi 
için dairemizde bulundurulacak 
olan arttırma tartnamelerile 933 • 
348 numaralı doıyumda mncut 
ve mahalli mezkiirelerib ev1&f 

lan müracaati üaerine icra kılınan 
tetkikat neticesinde Konkurdato 
talebinin nazarı itibara .abnmuı • 
na ve icra ve iflia kanununun 286 
ve 287 inci maddeleri mucibince 
borçluya iki ay mühlet Yeribnui· 
ne •e Galatada Karakly palasta 
avukat Mazhar beyin komiler ta• 
yinine Ye if bu mühletin illnı ile 
beraber icra ve iflia daireleri ve 
tapu ıieil memurluklanna Ye ti • 
caret mahkemelerine bildirilmesi• 
ne karar verilmit olcluiu illn olu-
nur. (2491) 

Dr. Hafız Cemal 
f'ahill hutabkla"" - ~teha11111 

Cmm " puanlaa t.tb sinJerde 
ileclm IODn ıaat 2~ dt- 6 p kaclar 

latanbulda Dinnrolunde (ll8) nu· 
maralı buauıi kabineaincle hutalaruu 
kabul eder. Mua1enehane ven tr19" 

fonu: 223M 

Yazlık ikametsih telefonu Kandi~i 
38 - Beyler .. yi 48.. 

~' ~ •. 

iBER. 
meaaba •• u.ireaini ba'Yi vaziyet 
ve takdiri kıymet raporunu ıörüp 
anlıyabilecekleri ili.n olunur. 

(2202) 

ft' Kar~~~;:;:•;.-;:: - ~~;~=k · Tafl .. ~um haatahklarana 

l
l Hcr~!~üH?;, ~ ~ !~~:~~; -~: ~ 

Uaydarpaşaya giden Yapurlann trenleri içmelere gidtrler. 
1~111• ve tren fiyatlarında yeniden mUhlft'. 

--··-·-·--··-··!~~-~~~~~.::r..~~!!!.'.~ .......... _.-.umammaa ._._........................................... .. .................. -...... . 

Kız·Erkek Ana - ilk - Orta - Lise kısımlarını havi 

HAYRiYE LiSELERi 
Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı 

Resmi li•lerin bütOn imtiyaz ve hukukunu haiz ve Maarif Vekiletince MUADELETi muıddakhr 
Tedriaahndaki ciddiyet Ye intiıamiyle talebenin aabbat Ye gadaaına itiaaaile tanınmlf olaa 
mektebimizde kayda b..ıanmıtbr. ilk kJUmdan itibaren ecnebi liaanı bıtlar. Talebe meldebia 
buauıi otomobil ve otobOalerile nakledilir. Camadan maada ber ıD• 10 dan 17 ye kadar 
müracıat edilebiJir. iateyen!ere tarifname ıanderilir. Bakalorya trntibanlıre 1 Evllllde b .. h,ecakhr. 

Telefon : 20580 



Bir Yahudi genci 
bu sabah sevgi

lisini öldürdü 

Birinci kordona yaklatbkça 
batıının ağrısı azaldı. Nabzım da· 
ha yavaı vuruyordu. 

Sert bir sonbahar rüzgin Ya· 
manlar dağından esiyordu. Serin· 
lik yaramı§h. 

Tramvaya binmedim, yaya yü· 
rümeğe batladım. 

Deniz dalgahydı. Sular rıhtı· 

mın beyaz taılarına çarpıyor, ka· 
derin hayata vurduğu kocaman bi 
rer tokat gibi §aklıyordu'. 

Elektrik ve havagazı lambala • 
n birbirinden uzaktı. Üstelik kü • 
çük oldukları için etrafa solgun 
ve cılız bir ıtık serpiliyordu. 

Gelip geçenleri •ncak görebili· 
yordum. Bazan bir vapurun pro • 
jektörii, bir otomobilin fenerleri 
ortalığı birdenbire aydınlatıyor, , 
fakat bir kaç. saniye sürmeden Di· 
raz evvelki hüzün yeniden çökü· 
yordu. 

Önümden, sağımdan solumdan 
tek tük çiftler geçiyorlardı. Bir· 
birinin kollarına, omuzlarına yas· 
Janmı!lar, bir tek vücut ğibi, tatlı 
tatlı 'konutuyorlar, köpüklenen 
aıkı biran evvel beraberce içmek 
için yuvalarına gidiyorlardı. 

Yol üstündeki ilk lokantaya 
girdim. Hıncımı içkiden almak 
için kenardaki masalardan birine 
oturdum. 

HPm içiyor, h"em de derin bir 
bP,zü9}~ dJJ.!-rıya, yarı karanlık 
kor~or.a, ara ııra fosforlanftn dal· 
galua bakıyordum. 

O akıam deniz beni çairıyor 
gibiydi. 

• • • 
Yol dan iki kadın geçti. KıpJCır· 

mızı, parlak ipekten, kıvrım kıv· 

rım, uzun etekli ropları vardı. Ko· 
yu renk ce'ket giymiılerdi. Yaka· 
tarını kaldırmı§, kolkola, hızlı hız· 
lı gittiler. 

Arkalarından dıı. iki erkek geç· 
ti. 

Bu çeıit kadınlardan biri daha 
göründü: faka~ bit adamla bera· 
herdi. Kadın tam benim önümde 
durdu. Koyu mavi robunun etek· 
leri rüzgardan dalgalanıyordu. 
Zayıf ve solgun elleri, cama yapı• 
,acak kadar yakındı. Erkeğe dön· 
dü. 
Söylediklerini yarım yarım ittebi· 
liyor fakat kendimce ne dedik le· 
rini anlıyabiliyordum. Kadının se 
ıi kıaıktı ve titriyordu: 

- Bu a'ktam beni bırak, hasta· 
ymı dedim, ıana.. lntafın yok 
mu?, .. 

Erkek ditlerini ırktı, eliyle ka • 
dın.ın omuzlarından tuttu ve yürüt 
mek için saralı: 

- Hadi ordan kaltak, senin gi· 
hilt!rİ mikrop tutmaz .. 

- Ağzını topla! ... 
- Nt" naz ediyorsun? Bir ıaat· 

tir bot yere çene çaldırıyorsun ba· 
na!.. 

- Ne yapayım, hastayım itte .. 
Tut :batımı da bak. Ayakta dura· 
cak halim yok. 

- Bana maval okuma! Parayı 
pefin almaeaydın! .. 

- Aldım da hayır mı gördüm. 
Doktorla ilaca anca.Ji yetti. 

- S8z vermeseydin!.. 
- Ketl<e ıözümde 'durabilsey· 

ilim. Kuzum Ömer, yalvanrrm •· 
-. .fMI -'te• IMmi ,.abus l>ırali, 

odama gidip yatacağım. 
- Ben eğlenmek istiyorum. 
Kadın erkeğin elini tutmut, tit· 

reye titreye yalvarıyordu. 
Fakat erkek bu sefer onun om· 

zunu bıraktı, koluna girdi, ıüriik· 
ler gibi götürüp ıitti. 

Saat onu geçiyordu. 
Lokantadan çıktım. Kendimi 

biraz daha iyi ve dünyayı güzel 
buluyordum. Yavat yavaı yürü· 
yordum. 

Yan sokaklardan birinin köte· 
ıine geldiiim zaman deminki er• 
kekle kadının seslerini duydum: 

- Gidemem diyorum sana!.. 
- Geleceksin! Sana inandım 

da söz verdim. Bekliyorlar. 
- Gelmiyeceğim ! .. 
Kadın, yarı karanlık sokaktan 

çıkmak için bir adım attı. Erkek 
onu kolundan yakaladı, santı. 

Kadın çıkıştı: 

- Bırak kolumu, timdi bağıra• 
cağım. 

- Kaltak! .. 
- Ağzını topla! 
- Dolandırıcı! .. 
- Neden dolandırıcı olacaJCmı· 

ıım .. Bırak beni.. Bırak diyorum 
sana! .. 

- Dolandırıcı deiilsin de neıin 
ya? Paraları aldın, §İmdi de ran· 
devüye gelmiyonun !.. 

Sokağın ağzını geçmittim, fa
k&Lls.Ar ı kötenin bir admı ilerisin 
de durmuı onlan dinliyordum. 

Bizden batka etrafta hiç kimıe 
yoktu. 

Bir aralık kadınm silkindiğini, 
caddeye doğru hızla yürüdüğünü 
anladım. 

Fakat adam gene yet it • 
mit, bu sefer hem sövüyor, hem· 
de sokak içine sürüklüyordu. 

- Seni öldürürüm! 
- Eğer timdi bırakmazsan ha· 

iıracağrm. 
Erkek dinlemiyor ve daha içe· 

rilerc sürüklüyordu. 
Bunların ikisi de birbirini bul· 

mu~lı:.rdı. 
- Adam sende, bana ne? 
Diyecek ve yürüyüp gidecek· 

tim. Fakat bunu yapmadım. Ya 
alkol bana bir efelik ruhu Termit· 
ti; yahut dütkün de olsa hasta bir 
kadmın yardımma kotmaktan ken 
dimi alamamııtmı. 

Bulunduğum yerden ayrıldım. 
Erkek, avını sürüklemeğe çalıtı· 
yor, kadın da belki yüz defa: 

- Bağıracağım. 

Dediii halde bir türlü bunu ya• 
pamıyordu. 

- Hey,. kim var orada? 
Diye seslendim. 
Sustular, fakat hali çekitiyor· 

lardı. 

Yürüdüm. 
Yarı karanlıkta erkeğin yüzüne 

bakt1111: 
- Bu kadına kaç para vermiı· 

tin? 
Şataladı, bir kaç saniye baka· 

kaldı. Sözüme devam ettim: 
- Ben hepsini biliyorum. Sor· 

duğuma cevap vu ! 
Dedim. 
Kadm ondan dah'a ziyade şa· 

tırmıth; beni battan ayağa kadar 
ıüzdü. Fakat sokağın };atındaki 
hava ıazı Jlmbuı çok sönüktü. 

~ftr) 
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Bir sabah, kardeşim, öldü... Yatağına kapandım ... 
ağladım, ağladım ••• 

Esnafı sevindiren 
haberler 

Devletin milli fabrikaları hima· 
ye ettiği malumdur. Fakat, tim· 
diye kadar küçük sanayi ihmal e • 
dilmit vaziyetteydi. Eliti, makine· 
nin tazyiki ve rekabeti altında e • 
ziliyordu. 

Gazetelerin Ankara muhabir· 
leri tarafından son günlerde veri· 
len haberlere nazaran, iktisat Ve· 
kaleti, bet senelik programını yap 
tığı sırada teıis ettiği "el ve küçük 
ıanayi müdürleri,, faaliyettedir. 
Dünyanın bütün ilerlemit memle· 
ketlerinde esnafın nasıl himaye e· 
dildiğini anlamak için, heryerden 
kanunlar, nizamlar getirtmittir. 
Bunları tetkik ediyor ve diğer ta· 
raftan da kasabalarımızdaki ıera· 
iti göz önünde bulundurmak üze· 
re, alakadar müdürler, memleke • 
tin münasip yerlerinde seyahatle· 
re hazırlanıyorlar. 

Altı aya kadar el ıanayıının 

hatta evlerde çalıtanlarm nasıl 
himaye edileceği kat'i surette teı· 
pit olunacaktır. 

Bu nıeyanda, halıcılığa ve An· 
tep itlerine de ehemmiyet verile
cektir. iktisat Vekaletinin "el ve 
küçük sanayi müdürlüğü,, , meı -
lek mekteplerile ali.kadar olacak, 
bunlann inkitafına hizmet edecek 
ve mezunlarını himaye edecektir. 
Bazı muvafık havalide, meslek 
mektepleri açılması için de çahtı· 
lacaktır. 

Fenni surette teıkili.tlanan kü· 
çük ıanayi erbabına kredi açıla· 
caktır. 

Esnaf, fenni ıurette tetkilatla • 
nar ak, makineler tarafından ez il· 

Bir sobacılar cemiyeti 
kurmalıdır! 

Divanyolunun 
en eski esnafr, 
35 senelik san' • 
atkar sobacı Kir 
kor 1Ef endi di
yor ki: 

"Bizim itimiz 
dükkanda olma
dığı için, dük· 
kanların kapan • 
ma saatlerinin 

Klrkor usta tahdidinde zara
rımız olmamıştır. 

Biz dııarda yapılarda çalııı· 
rız. Yapılar kaçta paydos ederse, 
bizim de iıimiz bitmiı demektir. 

Bizim en büyük derdimiz, ce· 
miyetimizin olmamasıdır. Bizim 
de cemiyetimiz olmasını çok iste
riz. Bunar yani bir cemiyete men· 
ıup olmıyan çok ihtiyacımız var· 
dır. Onun içindir ki, ben diilger 
cemiyetine kaydedildim. Çünkü 
alacağımız büyük bir işte, cemiye· 
tin ıan'at ve ehliyetimizi taıdik 

etmesi lazımdır. Sonra her iti hü· 
kumetten beklemek te olmaz. Hü
kumet, icap ettiği zaman, bizi ko· 
ruyor. Mesela, geçen sene çok ka· 
zanç vergisi verirdik. Bu sene ver· 
giler indi. Bn hareket san'atkarlar 
için büyük bir iyiliktir. 

(Yazısı hikaye sütunumuzdaaır)' 

Telef on şirketindi 
18 lira maaş! 

Efendim, 

Telefon tirketinde bir aylık 111e' 

ıaimize kartı 1856 kuru§ aları~ 
çahfIJlaktayız. Halbuki diğer nıU' 
esaeselerde ayni vazifede çalııaıt' 
ların maaıı otuzdan yukarı olm_ıc 
la beraber elbise ve ayakkabılstJ 
Şİl'ket tarafından temin olunma1'' 
tadır. Ve hatta müessesenin rııt 

murlarına seneden seneye ya 1111' 
aıına zam veyahut bir ikramiyl 

vardır. Fakat bunlar bizde ma• 
1 

lesef ..• 

Bu sene naıılıa pardeıü aıdr 
lar; fakat aradan bir ay geçııt~ 
den onun da kokuıu çıktr. Herbi' 
rimizden sekiz lira istediler 11 

vermek hususunda güçlük göste' 

recelderin maatının hepsini h•'~ 
edeceklerini söylediler ... Bu se~ 

-1 lira. verildi. Aradan şimdi iki • 
geçtiği halde sekiz lira daha iste 
meğe ba§ladılar ve aynı ihtarı t~ 

··tr rar ettiler. ediyorlar ... Gece go 
' .düz çalışan bir ada.m, emeği k•~,, 

şılığmda herhalde geçinebilmelı . 
·d• 

dir. istikbal için de inkişaf ii1"1 l• 
olmalıdır. HalbukiJ uzayıp J<ıııt 

}dı 
mıyan 1856 kuruşla ne yaP1 I• 

...... - ..... - .................. -......................... ıs iz, söyleyin. Telefon tirketi, )<\J 
Bütün esnaf ve bütün işçiler! i te1' l"ndığı adamları geçindirrPek 1 
Meslek ve hay~t şartlarmrzı dü-~ aciz midi, ki bizi sefil yatatıyor 

zeltmek için nelere ihtiyacmızi Hüseyin 
varsa, bize yazın, sütunlanmız, i - ~ 

·~~~~~~~~-------
emrinize açıktır. Fotoğraflaıınız: i HABER'ı·n ba11 
da yollayın. i o . 

1 ·-························································· 
memesi ve kredi almasını çok İs· 

tediği için, bu haber, aan'at sahip· 
lerini çok sevindirecektir. 

Kavafo§lu 

eğlencesi 
21 Eylül Cuma 

günüdür 


