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Bulgarlar 
lstanbul 

Bulgarlarınmış! .. 

pusulayı şaşırdılar 
Ş. şimendiferleri yOla geldi 

~ 

Şıpka ge4ildlnde Bulgar krah eski muharipleri 
tebrik ediyor 

Fransızları 

Bulgarlar sün geçmiyor ki, Bat dir? 
vekilimiz ismet Pata Hazretleri· Bir yandan dostluk teranelerile 
nin bizi tatmin ve teskin edici söz bizi avutmaya çahıan Bulgarlar, 
lerine rağmen, Türk izzeti nefsini diğer taraftan da Edirneyi ve 
kıracak hareketlerde bulunmamı§ Midye - İnoz hattına kadar Trak 
olsunlar. Bu, ve buna benzer ha.· yayı istemekten, bu istila siyaseti 
reketlerin nihayet ve nihayet söz- etrafında proparanda yapmaktan 
de ve yaptıkları kötülüklerde ka· geri durmuyorlar . 
lacağına emin olmakla beraber, \ Bir taraftan Şıpka abidesi bü
gene içimizde bilmek ve öğren- yük bir vesile sayılarak taklar üze 
rnek ihtiyacı var: İstedikleri ne· (Arkası 6 ncıda) -

f Ankar·a .. telefon:U} 
················································-·· .. 
Divanımuhasebat 

terfi listesi 
Ankara, S (Husus, telefonla) 

- Divanı muhasebat memurları· 
nın terfi listesi hazırlanıyor. Liste 
yakında neşrolunacaktır. 

Ankara gUcU lstanbula . 
qelecek 

Ankara, S (Hususi, telefonla) 
- ·Ankara Gücü lzmire gidiyor. 
Orada bir maç yaptıktan sonra Is· 
tanbula gidecek ve 1stanbulspor 
klübiyle intikam maçını yapacak

tır. 

Hariciyede de§lşiklikler 
Ankara, 5 (Hususi, telefnola) 

- Hariciye memurları arasında 
yapılması mutat nakillerin ikinci 
listesi kinunuevvelde neşredile • 
cektir. Hariciyede yapılacak de • 
ğitiklikler tayiası bUQdan galat • 
tır. 

ıran ve Efgan hudut ihtilafı 
Ankara, S (Huıuıi, telefonla) 

- •••n ve Afgan hükumetleri a -
rasmda zuhur eden ve hükümeti
mizin lıakt:uıli5~ ..... laQ.u~k ... .ı~l .n 
hudut ihtilafını mahallinde tetkik 
edecek olan heyet yakında seçile
rek lrana gönderilecektir. 
Eitlerin pavitahllndaki 

hafriyat 
Ankara, 5 (Hususi, telefonla) 

- Alman asarı atika enstitüsü a· 
zasından Doktor Kort Bitel tara· 
f ından Büyük Kalede Etilerin pa· 
yitahh olan Hanoıasta yapılmak· 

(Arkası 6 ncıda) 

Almanlar her eve bir casus 
yerleştiriyorlar 

Mikrofonlardan ses alan 
lhize 

r---·-··-.............................................. . 
1 Caz, saz, otobüs 
1 Gazetemizin 21 Eylul Cu· 
i nıa. günü yapacağı büyük bağ 
! eğlencesi için caz, saz ve oku • 
Yucularımızın nakli için otobü· İ 
•e ihtiyacnpız vardır. j 

lıtiyenler, hergün idareha· l 
tıernize müracaat edebilirler. 1 

.....______ ............ .._ ........ -.......... -... 

Fakat bunlar, insan 
değil, makine 

Bu şekilde muhaliflerin 
bütün hareketleri kontrol 

edile bilecek 
Almanyada her eve bir casus 

mu konuyor?. Bugünkü Alman 
idaresinin hafı, Reisicümhur ve 
Batvekil Hitlere muhalif olanlar 
bu suretle mi takip edilecekler? .. 

Almanyada yedi milyona yakın 
muhalif veya müstenkif grupu, 
Hitlerin son zamanlarda en uğ· 
rattığı meselelerden biri olduğu 

anlatılmaktadır. 

Almanyanın Gestapo ismi ve· 
rilen gizli polis tetkilatı şimdi ye
ni bir usule baıvurmuş ve muha· 
lifleri takip için, bir "Casus rad· 
yo,, icat et~iıtir. 

Almanyada timdi dört milyon 
kadar yüzde yüz muhalif ve üç 
milyon nispetinde muhtelif siyaıi 
temayül besliyenler vardır. Bun • 

(Arkaııı 6 ncıda) 

iki kazanın 
tafsilatı 

Ha9lanarak ölen kU~Uk kız 
ve parmaklar1 kesilen 

Ihsan Efendi 

Çocukcağız nasıl yandı? 
Aksarayda bet yaşlarında bir 

çocuğun ölümiyle ve Cibalide bir 
gencin parmaklarının doğranma· 
siyle neticelenen iki kazayı dünkü 
nüshamızda yazmı,tık. Bugün de 
her iki kazanın tafsilatını yazıyo· 
ruz: 

Aksarayda Valide camii kartı· 
(Arkaııı 6 ncıda) 

Nafia Vekili Ali Bey dün Şark 
Demiryolları idaresine giderek 
mühim tetkikat ve temaslarda bu· 
lunmuttur. 

Ali Bey evveli tirket nezdinde· 
ki Nafia Baımüfett' ti faik Beyle 
görüterek kumpanyanın vaziyeti 
ve eski hesapları hakkında izahat 
almııtır. Vekil Bey sdnra kum· 
panyanın direktörü M. Paskalın 
yanına çıkmıf, yarım saat kadar 
görüımüıtür. 

Bu görüıme esnasında kumpan· 
yanın Fen Müdürü M. Krisi, Ha· 
reket şubesi Müdürü M. Antmari 
ve kumpanya !-lmumi katibi K e
nan Bey de hazır bulunmuttur. 

Bu müzakerede, Vekil Bey 
kumpanyanın ıimdiki iktisadi va• 
ziyetin icaplarına uymak suretiy· 
le tarifelerde esaslı tenzilat icrası 
lazım geldiğini bildirmiştir. Kum• 
panya direktörü M. Paskal bu tek· 

Varol AliB. 
Banliyö ücretleri 

indirilecek 
M. Paskal neler dedi .•• 

Sonra da ne ciedi? 

lifi muvafık gör
mekle beraber 
doğrudan doğ· 

ruya kabule sa· 
lahiyettar olma -
dığını söylemiş 

ve bilhaasa oto • 
büs rekabetin· 
den tikayet et· 
miştir. 

Banliyö hattın 
da işliyen Şark 
şimendiferle· 

rinden biri 

Ali Bey bu söz· rtafıa Vekili 
lere kartı demit· Ali B. 
tir ki: ~ 

- İzmir - Kasaba demiryolla· 
rının şirket zamamndaki idaresi 
sizin gibi otobüs rekabetind~e-fi· 
ki.yet ediyordu. Bu tirket hüku· 
metin eline geçince tarifelerde 
%50 tenzilat yapıldı ve bunun te· 
ıiri derhal görülerek kazanç arttı. 
Size de aynı ıeyi tavsiye ederim. 
Cesaretli olun, korkmayın, tarife· 

(Arkası 6 ncıdaj 

Mıgırdıç l_:4kaGündüz 
Üç sene altı aya 

mahkum oldu 
Geçen mart ayının otuzuncu 

günü Kapalı çartıda Çadırcılar 
içinde bir hırsızlık vak'aaı ol· 
mut, Mıgırdıç isminde bir genç 
orada bulunan Artaki efendinin 
demirci dükkanına alet uydurmak 
ve kilit kırmak suretiyle girerek 
birçok kıymetli etya çalmış ve bi· 
lahare de yakalanmıştı. 

Bir müddettenberi asliye üçün· 
cü ceza mahkemesindeki muha • 
kemesine bugün de devam edil· 
mit ve karar tefhim olunmuştur. 
Mıgırdiç üç sene hapse ve sabıka· 
sı mevcut olduğundan dolayı bu 
cezanın altıda biri arttırılarak üç 
sene altı ay müddetle hapse ve o 
kadar da emniyeti · umumiye ne· 
zareti altında bulundurulmıya 

mahkum edilmittir. 

Çok sevilen romancıları· 

mızdan Aka <iUndUz 

HABER için 
Yeni bir roman 

hazırlamıya başladı 

Büyük Bağ Eğlencemiz 
21 Eylül Cuma günü Topkapı haricinde Remzi 
Bey Amerikan numune bağında yapılacaktır. 

Kuponlarımızı toplamayı 
ihmal etmeyiniz 
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Gazi Hz. 
M. Hitleri tebrik 

ettiler 
Ankara, 4 (A.A.) - Alman· 

yada yapılan reiıicumhur intiha· 
bı dolayuiyle Reisicumhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretleriyle Al· 
manya devlet reisi ve başvekil M. 
Adolf Hitler Hazretleri arasmda 
aıağrdaki telgraflar teati olun· 
muftur. 

Devlet Reisi Adolf Hitler Haz
retleri, 

Berlin 
Alman devletinin en yüksek 

me,kamına intihabmız dolayısiyle 

en samimi tebriklerimi arzeyle -
mekle bahtiyarım. Çok yüksek 
ihtiramatımın kabul buyrulmasını 
rica ederim. 

GAZI MUSTAFA KEMAL 
Türkiye Reisicumhuru Gazi 

Mustafa J{enıal Hazretleıine. 
Ankara 

Vazifeme başlamam veıileıile 
göndermek lütfunda bulunulan 
tebrikten dolayı hararetli teşek
kürlerimin kabul buyurulmaıını 
zatı devletlerinden rica ederim. 

Alman Devleti Başvekili 
ADOLF HlTLER 

Marsilyaya gidecek 
ticaret talebesi 

Ankara, 4 (Husuai) - Marsil· 
ya Ticaret mektebine gönderile· 

. cek talebenin müsabaka imtihanı 
Ankua Ticaret Odasında yapıldı. 
Müsabakaya Ankara, Sıvas lise· 
leri Ticaret mektepleri mezunla-

tahriri ve ıifahi oldu. imtihana 
girenlerin, evraklarının ilk tetkik
te, muvaffak olmadıkları anlatıl· 
makla beraber, Marsilya Ticaret 
mektebinin, · derecesi hakkında, 
Türk Ofiıe gönderdiği malumat 
tereddüdü mucip olduğundan 

kat'i netice henüz belli değildir. 

Talebelerin franıızcaları çok za
yıf görülmü,tür. 

o - -

Vekili 

tiABER - Aktam Postası 5 E IUI 1934 __, 
---~ =--

GREJ! 
Amerikada gittik-

A tina· Garnı·zonundakı· asker çe büyüyor 
Nevyork, 4 (A.A.) - Sermaye 

Seferber hale getı.rJ•}dı• ~7;::1~~~~ek:~i~e~a~~::;;~a~~~; 
ba!ka fikirler beslemektedirler. 
Filhakika grevin tesirleri hakkın· 

Hükllmete. karşı yeni bir 
hareket hazırlanıyormuş 

Yedi zabit 
su çile· 

bu harekete iştirak 
tevkif edildiler 

Atina, 4 (Huıuıi) -. Evvelki tin pençesine düttüklerini' ve tid
gece tayyare topları bataryaıına detle cezalandırılacaklarını söy • 
menıup bazı zabitler arasında lemiıtir. 
hükumet a)eyhind,e bir hareket 
belirmittir. Hükumet Atina gar
nizonunu ıef erber hale koymağa 
mecbur kalmıştır. Bu harekette 
iliıikli olmak töhmetiyle bir mü • 
tekait miralay, bir muvazzaf za· 
bit ve be.J küçük zabit tevkif e • 
dilmi! ve merkez kumandanlığın
da ayrı bir yerde tutulmuılardır. 

Yunan Baıvekili M. Çaldariı, 
bu, hükume ı devirme hareketin· 
de ilitikli bütün ıu!rluların adale-

Atina, 4 (Huıuıi) - Yunan 
Bat vekili M. Çaldariı, M. Venize
losun reisicumhurluğa namzetli -
ğini koyacağı hakkındaki §•yıa -
Iar hakkında fikrini ıoran gaze -
tecil ere şöyle demiıtir: 

"- Eğer M. Venizeloı, reiıi • 
cumhurluğa namzetliğini koymak 
suretiyle memlekette uyandıraca· 
ğı sarsıntının meıuliyetini kabul 
ediyorsa, namzetliiini koyabilir.,, 

Ankara vilayeti maden 1 Nufus umum müdürü 
işleri Diyarbekire gidecek 

Ankara, 4 (H1JSusi) - Vilayet Ankara, 4 (Huıusi) - Şark 
maden itlerine ait vazifeler tica· tefti,lerine çıkmıt olan nufuı u
ret odası batki.tibi Kadri Beye mum müdürü Ali Galip Bey f ev• 

Istanbul rıhtım şirketi 
Ankara, 4 (Huıusi) - lıtan· 

bul rıhtım tirketinin satm alınma
sı hakkında henüz Vekalete ma • 
!Um.at gelmem ittir. Vaziyet, bu 
mesele üzerinde Saraçoğlu Şükrü 
Beyle görütmek üzere Ödemi§e 
gitmit olan şirket müdürleriyle 
yapılacak •on ıörütmeden sonra 
anla,tılabilecektir. 

Zıraat Vekili 

:do••• - E.laziz üzer\nr\ ..... w:n~a 

rıbekire giderek umumi müfettit· 
lik iıkan mmtakaıını ıezecek, 
statistik umum müdürlüğünün 
yapmıt olduğu tecrübe tahrirleri
le mefgul olacak ve yeni yapıla
cak tahrirler için alınması lazım 
gelen tedbirleri tespit edecektir. 
Seyahat bir ay sürecektir. 

Umum müdüre birinci şube mü
dürü Hilmi Bey vekalet etmekte
dir. 

-0----

M. Hitler 
iktisadi müşkül
lerle karşılaşıyor 

Berlin, 4 (A.A.) - Havas a· 
janıının Berlin muhabirine göre, 
Almanyanm iktiıadi mütküli.tı 
Hitler rejiminin içtimai ıiyaıeti 

üzerinde kendini göstermeie bat· 
lamııtır. Hükumet yeni bir takım 
ücretler tarifesi çıkarmıttır. Yeni 
tarifeler evvelkilerden hayli aıa· 
ğıdır. 

Bundan başka aralarında men· 
ıucat da bulunan bir çok ıanayi 

tubelerinde hafta meıaisi 36 ıaa
te indirilmittir. Umumiyetle ıa· 
nayi iptidai maddeler tedarikin· 
deki mütkülit yüzünden mütees· 
sir olmaktadır. 

Diğer bir emirname ile de 25 
yatından aıaiı olanların itten çı· 
karılmaıı ve yerlerine aile reiıle· 
rinin alınması mecburi kdınmıt· 

tır. ·Bu emirname, it bulma siya· 
setinin ufradıfı bütün tatbikat 
müskülatınw. göat••~r. Daha !'tn· 
diden milli ıoıyaliıt rüesa bu va
%1yetin halk ve İKİl•r ara•snda ya• 

pacağı aksülamellerden endite et· 
mektedirler. Sanayi müe11eıele· 
rinde bu iktisadi ve içtimai müt· 
külittan bilistifade gayet açık bir 
ıoıyalist hareketinin tekrar batla
masından korkulmaktadır. 

da kat'i bir ıey söylenemez, çün· 
kil, dün "it günü,, kutlulanıyor" 
du. Bu bayram f imal de tamamen, 
cenupta da kıımen yapılmakta " 

·ı 
dır. 

Grev komitesi reisi M. Gor. • 
man, ı imal de 20 kadar, ıehirde 
İfçilerin ıreve ittirak ettiklerini 
bildirmf ve memnuniyetini ilave 
etmittir. M. Gorman cumartesi " 
ye kadar itÇ-ilerin -yüzde 85 veya 
90 ınrn fabrikaları bırakacak la " 
rım haber vermektedir. 

Karolinde 60.000 kiti i!lerini 
bırakmıt ve 200 fabrika kapan • 
mıfhr. Kapanmamıı olan diğer 
200 fabrikada da 75.000 kiti ça • 
hımakta devam etmektedir. 

Vatinrton, 4 (A.A.) - Men
sucat grevi sükun içinde geçmi~· 
tir. Bununla beraber cenup hükii· 
metlerinde bazı gerginlikler kay· 
dedilmekte ve buralarda karıtık
lıklar vukuundan korkulmakta· 
dır. Cenubi Karolin valisi muha• 
faza kıtaatını silah altına çağır• 

mıthr. ..... 

Ank&ra, 4 (Huıuıi) - Maaıjf 
V.:ekiletince ıon alınan bir kara .. 
ra ıöre mevcut ilk mektep mün· 
hallerine evveli. açıkta bulunan· 
larm, sonra muallim mektepleri 

yeni mezunlarının, kalan yerlere 
de evvelce iıtifa ederek bilahare 
it istiyen eski muallimlerin tayin· 
leri yapılacaktır. ' 

Vekalet yapılan bir çok mü " 
racaatları sıraya koymuıtur; tirn" 
dilik Eylülün on betinden evvel 
aıhhi zaruretlerle nakilleri yapı· Hariciye 

HABER - Anadolu Ajansının 
dün akşamh"i servisinde verdiği 
bu haherden dün tafsilatile bah
setmiştik. Bu telgrafı Fransız; A -
jansmm görüşünü ifade etmesi iti 
barile alıyoruz. 

··- UM~DM111Sllitl..W ... ~l~tt.......,,..,. Yarm hariciye vekilimiz Tev. Maçka, 4 (Huıuı) - Ziraat Yeni gümüş paralar 
fik Rüttü bey Cenevreye hareket Vekili Muhlis Bey bugün ıaat Ankara, 4 (Husuıi) - latan· Türk-Yunan ticaret 

lacak olan bir kısım ilk mektep 
muallimlerinin müracaatlarını tel" 
kik ve ikmalle me,guldür. d kt K d · d 1 16.45 te buraya geldi. Halkın zi- bulda bulunan maliye müsteıarı J e ece ir. en iıı ora an ı· an aşması 

k 1 ld raate ait dertlerini dinledi; istek· Faik Bey, gümüş para baıkısı i§· 
Tiçreye geçece ve on ey u e Ankara, 4 (Husuıi) - Bir tet· 
toplanacak olan Cemiyeti Akvam lerini teıbit etti. Domuz müca. - leriyle me§gul olacak, icap eden 

·--O-

Yumurta nizamnamesi 
d 1 · t f d l t db' l dı·rektı.flerı' verecektı'r. On be, rinievvele kadar uzatılan Türk -lleyeti umumiye içtimaında hazır e eıı e ra m a esaa ı e ır er 

l y d. d b l d eylu''le kadar bu''tu··n muamele bi · Yunan ticaret anlaşması mukave· 
Ankara, 4 (Hususi) - Türk· 

ofisçe yapılarak Devlet Şura~ın3 
ıönderilmit olan yumurta nizam" 
namesi, baxı tadilatla tasdik edil· 
mittir. Vekiller Heyetine gide -
cektir. 

bulune.caktır. a ınacagı va ın e u un u. 
--o- Vekil Bey, buradan Trabzona tirilecek ve baıkıya batlanacak • le müddeti lktısat Vekaletince 

· · ticaret odaıına bildirilmiıtir. 
Yunanlıbirşakiyakalandı•g~ıt.tı. __________________ ~t-ır ........................... --.-------~-----------

1 Yunaniıtanda etkiyahk yapa • 
rak Türkiyeye kaçan Y orgo is• 
minde biri, Yunan zabıtaıının ia· 
teği üzerine tehrimizde tevkif e -
dilmİ§tİr. Yorgo birkaç güne ka
dar Yunan zabıtasına teslim edi
lecektir. 

- ti -

Ankaraya gitti 
Türkofiı müdiri Kurt oğlu Fa

ik bey dün akşamki trenle Anka -
raya ritmiıtir. 

--r.---

Muhittin Bey geliyor 
Belediye bankası senelik top -

lantııma ittirak etmek üzere An· 
karaya gitmit olan vali Muhittin 
beyin bugünlerde ıehrimize dön -
mesi muhtemeldir. 

-<>---

Şehir tiyatrosunda 
Şehir tiyatroıu artist kadro -

sunda bazı değitiklikler yapılmıt· 
br. Şayeste hanımla Zihni beyin 
lftaat ?arı ıekaener liradan alt mı -
şar liraya indirilmiş, Zehra ha
nım da kadrodan çrkarılmııtır. 

Sabah gazeteleri ne diqorlar? 
CÜMHURlYET - Yunus Na - f yetle ele alınmış bulunmamakta - sakın, Almanya ve Lehistanm 

lıtanbulda bulunan of:, müdii• 
rü pertembe günü Ankaraya dö· 
necektir. di Bey bugünkü makalesinde "İş , dır.,, , Baltık devletlerile olan alaka ve 

Bankası sergisinin verdiği ders- MiLLiYET - Ahmet Şükrü vaziyetleri dola~sile ne kadar e - --o-
ler,, i anlatıyor. Cümhuriyet baş • Bey "Mıntakavi itilaflar,, başlığı- hemmiyetli olduğunu tebarüz et- Sovyetler ve Milletler 
muharriri serginin 1ş Bankası ta - m taşıyan makalesinde cihan, si- tiriyor, cemiyeti 
rafından yapılan diğer bütün işler yasetindeki yeni cereyanları izah ZAMAN - Ebüzziya Zade Ve- Pariı, 4 (A.A.) - Sovyct Ru•" 
gibi çok muvaffak ve mükemmel ederek umumi harpten sonra sul- lit Bey bugünkü başmakalesinde yanın milletler cemiyetine ıirısıe" 
olduğunll kaydettikten sonra bu hun muhafazası için devletler a- "Mes'ul ki~1?,, diye soru~~r-..Ve • l ıi mevzuu üzerinde Figaro, Uç 
güzel eserin, serginin kapanması rasmrla emek birliğini istihdaf e- lit Bey hulasaten şunu soyluyor: ı mühmi noktaya itaret etmekte • 
dolayısile, ortadan kalkacağına den Milletler Cemiyeti, Kellog Tramvay ücretleri indiıilmiştir. dir. Bunlardan birisi gayet iyi 
hayıflanıyor ve şöyle devam etli - misakı ve silahsızlanma konferan Şirketin yol yaptınnak bahanesile teçhiz edilmit bir orduya ve dürt : 
yor: "Bu münasebetle 1stanbulu- sı siyasetinin artık çok zayıflamış halktan aldığı fazla paralar da yanın en mükemmellerinden birı 
muzda dahi sırf sergi yapınağa bulunduğunu anlatıyor; şimdi bu- geri alınmak üzeredir. Bütün bun- haline gelen hava kuvvetler;ne 
mahsus büyük sahalı bir bina ih - na mukabil Fransanın ön ayak ol- lar iyi ... Fakat iş bununla bitmi - malik 160 milyon ki!ilik bir küt" 
tiyacım hatırlamaklığımız ve o- duğu yeni bir cereyan başgöster - yor. Yeni Nafia Vekili azimle ça· lenin milletler müvazenesincJeki 
nun üzerinde tekrar bütün kuvve- nıiştir: Hususi ittifaklar ve mmta- lışarak bir iki ay içinde bu pürüz- ağırlığı, diğeri milletler cerniye" 
timizle ısrar etmemekliğimiz ka- kavi anlaşmalar.. Şükrü Bey bu 1eri düzeltiverdi. O halde bu iş tinden çekilmekle Cenevre rnü " 
bil değildir. llk daimi sergi binası şekilde misaklara Küçük İtilaf daha evYel ha§ka \~ekiller ·zama- e11eıeıine ağır bir darbe vuraca • 
devlet merkezimiz olan Ankarada devletleri ve Balkan devletleri a- nmda nede nyapılmadı? Şirketle· ğmı zannetmi! olan AlmanyaY' 
yapılıyor. İstanbul hala bundan rasmdaki misakları misal göstere- rin muamelelerini tetkik işiyle vereceği nedamet ve nihayet Ru•· 
mahrumdur ve fenası oradadır ki rek şimdi Baltık dcvletleıi arasın- mükellef memurlar hu yolsuzluk- yanın eskiden Avrupa ıiyaıetir.· 
tstanhulda dahi böyle hir sergi da yeni hir mi~ak yapılmak iizcre ları neden görüp, haher vermedi- de it~al ettiği mevkii yeniden tul· 
vücudc getirilip getirilmemesi ha- bulunduğ·unu kaydediyor.'Bu mi- ler?. Velit Bey bu meselenin tah- masıdır. 
ıa ciddiyetle düşünülüp ehemmi - \ kik edilmesini istiyor. 

q 

a 

d 
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Bir esnaf ve iıçi sayfası açtık. 
uraya, bu iki çahıkan zümre va· 

ltndaılarm ne aibi ihtiyaçları var 
'' alcaettinnek istiyoruz. 

Mesela, geçen gün, bir turıucu 
~e Sirkeci, mesleğinin bir arıza· 
'
1ndan bahsediyordu: Avrupadan 
llıern}eketimize sirke ha.mızı ithal 
edilir ve turtularla sirkelerin yüz· 
~e •ekseni bundan yapılınnıf. 

ern vücuda, hem esnafa, hem 
llıilli bağcılığa zararı dokunan 
bu Avrupa malımn TüMiyeye gir· 
llıeaine karıı konulsun diye lkti· 
•tt Vekilinin dikkatini celbedici 
bir layiha vemıiıler. Henüz cevap 
lllJtıayınca da ayrıca bizim vaıı· 
ltnıızla müracaat ediliyor. 

Daha bu gibi bir çok §İkayetle· 
ti, temennileri hergün netredip 
duruyoruz. Eınaf, aayf amıza kar· 
tı ınatlup alakayı gösteriyor. Her· 
htlde, arzularını yerine getirmek 
llirunda, neıriyatnmzın f aydaıı 
dokunacaktır. Aksini tasavvur bi
le kabil değildir. 

Lakin aayfayı açtığımızdan be
ti, dikkat ederaeniz1 -serli.vha· 
1lın esnaf ve İtçİ olma11na rağ· 
trıen- henüz ameleden hiç bir 
llıektup almadık. 

Bunun sebebi ne olabilir? 
İtçilerin çahtma ve Y•§ayı§ te· 

l'aitini düzeltmesi kendilerince ar 
lu edilmemekte midir? Bunun 
İırıkanı var mıdır? 

Bu kıt zarfında Kazhçeımeyi 
tezdiğim esnada, orada çabtan 
dört bet bin kitinin en basit beteri 
ihtiyaçlan bile tatmin edilmemek 
le olduiunu a.ft~.,.u.tfiÇ'W, Bo· 
f ~ inae ve d ha 1:»tr çoli: yerler· 

de -de bu gibi işçi toplulukları ek· 
•iJtl;ctejildir. Buna rağmen, içle .. 
tinden tek insanın çıkıp ta "bize 
de fU lazım!,, dediği olmuyor. 

Hükumet, kendi müe11eıelerin· 
de çalıJan iıçilere kartı insanca 
1'1uamele etmekle temayüz edi
>'or. 1921 senesinde Zonguldağa 
tİltnittim. Buraıı, tam mi.nasile 
bir sosyalist tiyatrosuna dekor 
tetkil edecek mahiyetteydi: Da· 
lın tepesinde ecnebi ıermayedar· 
1trının kurdukları ki.taneler ... 
l)•iın eteklerinde toprak kazıl
~ı!; bet on metre mikabı oyuklar 
~ine pejmürde halli ameleler ai • 
eleriJe birlikte111ğınmıtlar ... Gün· 
de on altı saat it ve yemek namı • 
ıı, )_ y . b' 
~ l\:&ra mancar... anı ır nevı 

lramancar ... 
1921 senesinde böyle olan Zon· 

~ldak amele hayatı, buııün, hü
tlırıetin ali.kadar bulunduğu mü· 

~~&etelerin gayretile, bamba,ka 
tr hal almak istidadını gösteri· 

hOr. Avrupadan gelme bir müta· 
t '•ıııa, İtçi için bir ıehircik yap· 
11'1lacak ... 

L Yani, Zonguldak ıtçısı, bed
"lhtlığın en aıaiı basamağından 
~edeniıet aleminin itçiye temin 
ettiti yüksek kademelerden biri • 
ile ııçrıyacak. 

lürkiyede ücretle çah9an in· 
'-ıılann vaziyeti, itiraf etmekten 
~lci~eyiz ki, buııün, hiç te bizi 
~ lıntn edecek vaziyette değildir. 
ı· e ~lııma zamanı, ne çah~ma ıek i .. ne çalııtıktan sonraki ya§&yı§ 

\itle itçisine layık sayılamaz. 
d" .6uıcak, esnaf çıraklarını bile 
~Utiindüğünü bu erken kapama 
~&ele.ıinde ispat eden hükumet, 
tiıtı h.al~n önüne bir set çekmeğe a· 
S\J lıdn·. Bugünkü teraitin değil 
\, 

1
!1.n fertlere, hatta umumi 11h· 
~ ~Y müımiriyetine, zihniyet 
tı1 eııne menfi teıir ettiii anla· 

1'lıttır • 

hanındaki cinayet davası 

Madam Antonyayı öldüren Sokrat 
19 seneye mahkUm oldu 

21 ay evvel Beyoğlunda Ru· vasıtaıiyle Yunan mahkemesine 
meli hanında bir cinayet olmuı, gönderilmiıtir. 
Antonya isminde ihtiyar bir ka • Dün mahkemede iddia maka· 
dın, Yunanistandaki oğlu Y orıi mını itıal eden Salim bey Sokrat 
tarafından kendisini ziyarete gön· hakkındaki iddiasını ıerdederek 
derilen iki ıkardeı tarafından öl • 1 demittir ki: 
dürülmüıtü. Bir taneıi Yunanis· - Madam Antonyayı oilun • 
tana kaçan bu kardeılerden diie· dan mektup ıetinnek vesileıyile 
ri lstanbulda tutulmut ve aiırce· tanıyan ve evine gidip gelmiye 
zaya verilmitti. lıtanbuldaki mu· bathyan bu iki kardeı, Yani ile 
hakemeıi cereyan eden Sokrat Sokrat müteaddit ziyaretleri eı • 
hakkındaki karar dün verilmit - nasında Madam Antonyanın pa • 
tir. Yani hakkındaki muhakeme raıı olduğunu anlamıtlar ve ken· 
Yunanistanda devam etmektedir. disini öldürmeye karar venniı • 
Ve Yunan adliyeıi bu hadise hak· )erdir. 
kında lstanbul adliyesinin yapt.ıiı Gene bir gün vukubulan ziya· 
tahkikat evrakının bir suretini iı· relterinde Madam Antonya ken • 
temiı, bu suretle evrak ayrı ayrı dilerine kahve pitirirken, arka • 
taıdik edilerek hariciye vekaleti dan sopa ile kafaıına vurup ser • 

ıumnmıff111R1nuııımnı ...... 11111uaııuınııııuıııııımı_t111111_111111nmı•1lll!lll•• ıemletmitler, sonra mendille ai • 

Balkan 
sına 

konferan
hazırlık 

Şehrimizde tetrinievvel bida· 
yetinde toplanacak olan Betinci 
Balkan konferan11 etrafında ha • 
zrrlıklara ba,Ianmıttır. 

Türk heyeti murahhaıa11 Rei· 
si Hasan bey tarafından, bundan 
yyetlırt ~·ı •- ;,tiıraM eclen 

Türk murahhaa ve azalarına da.ve· 
tiyeler göndererek kendilerini 

m_Hht~li( k.!s~la~ 1i .. alin~e içtima& 
davet etmiıtir. Dün aktam tütün 
inhisarında ve Hasan beyin riya• 
ıeti altında ilk olarak ikbal ko • 
misyonu içtima etmiıtir. Komis • 
yonda lstanbul Ticaret odası rei • 
si Nemlizade Mithat, Ticaret oda· 
sı umumi katibi Vehbi, tütün in • 
hisarı müdür muavini Mithat, ls
tanbul Ofis müdürü Cemal, Ma • 
raf meb'usu Nuri beyler hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Balkan konferansının bu içti • 
maı çok hararetli ve mühim ola • 
cağı ve Bulgarların Balka~ misa· 
kının ruznameye alınmaamı iste • 
yecekleri söylenmektedir. Konfe· 
ranata Balkanların iktısadi vazi • 
yeti umumi şekilde tetkik oluna • 
cak ve bu mahiyette iktıaadi bir 
anlatma teminine çalıtılacaktır. 
Bu münasebetle ıehrimize bir· 
çok Balkanlı gazete muhabiri ge· 
!E.cektri. Şimdilik konf er anı ruz • 
namesinin hazırlıklariyle metıul 
olunmaktadır. 

-o----
lstikraz satışı 

Ergani demiryolu istikrazı tah· 
villerinin ıatıtına tehrimizde bü • 
yük bir hararetle devam edilmek
tedir. Anadoludan ve Trakya vi· 
li.yetlerinden gelen malumat, C 
tahvillerinin her tarafta büyük 
bir rağbete mazhar olduğunu gös
termektedir. 

Bugün de C tahvillerinin eski 
tahviller hamillerine sahlma1ına 
devam edilecek ve yarmd~n iti • 
haren umuma satılacaktır. 

llk celsede çıkacağı tüphesiz 
olan it kanununa müe11ir olmak 
ve mahalli arızalan timdiden dü· 
zeltmek için, iıçi karilerimizin es· 
naf sayfamıza mutlaka arzu ve dü 
şüncelerini yazmaları lazımdır. 

(Va-no) 

zını kapamıtlar ve daha ıonra da 
tel ile bofmuılardır. 

Vak'ayı bütün fecaat ve tefer
rüatiyle anlatan Salim bey cürüm 
ve sübut delillerini ayrı ayrı teıbit 
etmiı, neticede katilin idamım İs· 
temif, fakat cürmü itlediii zaman 
yatının küçük olduğunun nazarı 

dikkate alınmaıı icap ettiğini de 
ıöylemittir. Bundan aonra Sokra· 
b müdafaa için müzahereti adli· 
ye suretiyle baro tarafmdan tayin 
edilen müdafaa vekili Torkom 
bey müdafaasını yapmıt ve en son 
dem ittir ki: 

- Mahkeme, hayatı mevzuu • 
bahıolan bu ıencin vaziyetini ol· 
duiu kadar cidden yürekler ıız • 
latıcı bir tekilde öldürülen ma • 
dam Antonyanın da feci akıbe • 
tini elbette nazarı dikkate ala • 
caktır. Ben mahkemenizin adale • 
tinden eminim ve bunu isityorum. 

---·-ııııı·---,-··-----

lnklr etmit 
Çemberlitaıta bulunan ıramo· 

fon tamircisi Artin efendiden ha· 
mamcı Mustafa Efendi tamir için 
verdiği gramofonunu geri alama· 
mıf, Artin efendi inkarda bulun • 
duğundan yakalanarak hakkın • 
da takibata batlanmıtlır. 

Çocu§a Cjarptl 
Şoför lt.;nailin . idaresindeki 

1928 numaralı otomobil, Bebek a• 
karetleri civarında on yatında bir 
çocuğa çarpmıt ve çocuk çok ağır 
yaralı olarak hastaneye kaldırıl • 
mııtır. Şoför yakalanmııtır. 

Çok dolandarm!t 
Çengelköyünde oturan Hami· 

de hanımın (90) kurutunu dolan· 
dıran uıak Dursun yakalanmı§ • 
tır. 

ikisini birden 
Beykozda demirci çıraklığı ya· 

pan Hatim, dükkan önüden ge • 
çen ahçı çırağı Ali ile kavga et • 
mit ve neticede Hatim, Aliyi bir 
demir parçasiyle ağırca yarala • 
Mlft:l·. 

BıCjakla yaraladı 
Sarıyerde balıkçı Muataf a ile 

Hüsamettin kavga etmitlerdir. 
Hüsamettin, Mustafayı çakı ile 
baldırından yaralamıf, kaçarken 
yakalanmıttır. 

Bundan ıonra Sokrat da mü -
daf aaıını yapmıı ve madamı, Yu
nanistana kaçan ağabeysinin öl
dürdüğünü ıöylemittir. Müteaki -
ben mahkeme kararın tefhim edi
leceğini tebliğ ederek celseyi ta • 

til etmiıtir. 
Saat bet buçukta açılan celse • 

de, karar tefhim ediln1iıtir. Kara· 
ra nazaran Sokratın, Madam An· 
tonyayı ağabeysi i~ müıtereken 

öldürdüğü sabit olmuı ve Sokrat 
idama mahkum edilmittir. Fakat 
yaıı küçük olduğu için bu ceza 24 
seneye indirilmiıtir. Cezanın bet 
senesi affa tabi olduiundan Sok
rat 19 ıene hapis yatacak, ölünce· 
ye kadar amme hizmetlerinde kul 
lanılmıyacaktır. 

lltttlllflf"""""'"""''MllllftlHftM ... lllftttrtllllttltNlll-tmfllUIUllltltlJUllttlttttmma 

Tahsildar paraları 
ödeyecek 

Dün aiırcezada, makbuzların 
dip koçanlarında tahrif at yapıp 
zimmetine 746 lira geçirmekle 
maznun Kartal ıabrk tahsil me • 
muru Haydar efnedinin duruıma· 
11na devam olunmuıtur. 

Her ne kadar bu parayı çal • 
dırdıir maznun tarafından iddia 
olunmutsa da bu cihet sabit gö-
rülmemit ve kenaiıi bir sene hap· 
se, ihtilaı ~ttiği parayı tazınine 
mahkum edilmiıtir. 

Haydar efendi mevkufen ce • 
reyan eden duruıması esnasında 

bu müddeti ikmal etmit bulundu
ğundan tahliye olunmuıtur. 

··-o----
Afy on karteli ile 

müzakereler 
Beynelmilel afyon karteli ile 

Türk· Yµroslav afyon bürosu na· 
mına uyuıturucu maddeler inhi • 
aarı umumi müdiri Ali Sami bey 
arasında Pariıte cereyan eden 
müzakerat neticelenmittir. Ali 
Sami bey bu hafta içinde ıehrimi· 
ze dönmüt olacaktır. Aldığımız 

malumata nazaran Pariıteki mü -
zakerat neticeıinde her ne kadar 
kartelin Türk ve Yugoslav aİyon
larmı alma11 karar1aımıııa da 
fiat hususunda bir anlafmaya va -
rılamamıttır. 

Müzakerata kanunuaanide de • 
vam edilecektir. Paris müzakera· 
tının neticesi bu olmakla beraber 
alakadar mahafilde nikbinlikle 
kartılanmaktadrr. 

~ 

Yedi seneye mahkum 
oldu 

Yakup isminde birini öldür • 
mekten suçİu Hüınü efendinin 
muhakemeıine dün ağırceza mah
kemesinde devam edilmit ve ne· 
ticelenmi§tir. Hüsnü yedi buçuk 
:lı"?ne ağır hapse mahkum olmuı, 

mahkeme masraflarının kendisin· 
den alınmasına karar verilmittir. 

· ·----0--

Adliye tatili 
Bir buçuk aylık adliye tatili 

bugün bitmektedir. Yarın bütün 
mahkemeler faaliyete batlıyacak
tır. 

• 

SİYASET 

Bitler ve bekta 
Dünkü nüıhanuada okumuııun. 

dur : 
Almanyad~ yirmi bet yaıınd 

§ağı ve evli olmıyan kızlarla erk 
ler iılerinden çıkarılacaklannıı. Bq 
lar:ın yerine, yinni bq yaıından y 
kan ve evli olanlar konulac:Akmıf. 

Almanya, böylelikle, itıizliğe 
ıı tedbir bulmuı ve evlenmeği te 
etmiı oluyor. 

Yani, Alman yada, iıe nazaran 
san çoktur. lıaizliiin sebebi bu 
Bir takım adamlan iıten çıkannak 
rureti hi11ediliyor. 

Kimler ç.ıkanlsın? 
Nazilerin aklına derhal fU te 

geliyor: Bekarlar! ... 
Zira, bu, nüfus çoi&ltmak ıiy 

tiyle de uyğundur. 

Gene, seçenlerde okumuııun 
dur ki, Hitlerciler, Cermenlere 
tavsiye ediyorlar: Ntslin devamı 
her karı kocanın Ü~ dörtten az ç1 
ğu olmamalı imiı! Ne kadar sok 
ğum oluna, nüfus ne kadar art 
memleket o derec:e bundan istifad 
decekmiı. 

Aradaki tezada dikkat ediyor 
ıunuz: Hem nüfusun artması iat 
yor, hem de doğanlara it yok ... 

Alınan tedbirin yarımlığı, i 
maslahatçıhit ve manaıızhit d 
ımtıyor. 

Bu münasebetle aklımıza 

bir Bektaıi fıkrasını anlatma 
kendimizi menedemiyeceğiz: 

Bektaıinin biri, dere kenannd 
turmuı, çamurdan inıan tekilleri 
ğ\ırur, dururmuı. Sormuılar: 

- Ne yapıyorsun? 
- insan yapıyorum. 
- Sümme haıa ... Sen Allah m 

Nasıl insan yapannıııın? 
- Rızkını vermedikten ıonra 

mııım ne çıkar ki ... 
Hit1ercilerinki de o hesap 

mi? 

HUaeyln Faru 

Bakalorya ikmal 
imtihanları 

Lise ve orta mekteplerde 
kalorya ikmal imtihanları, 
malin altında,, talebenin ale 
bir netice üzerinde devam et 
tedir. Bir liıenin orta kısım 
sınıfında rıyaziyeden imtil 
giren (81) talebenin ancak 
mu\1affak olabilmiştir. Gene 
ğer bir mektepte (120) taleb 
( 40) ı, bir baıka mektepte 
talebeden (14) ü muvaffak o 
mitlerdir. Bu neticeler çok a 
rülmektedir. Tekrar ikmal i 
hanı olmadığından ıimdi mu 
fak olamıyan talebe sınıfta 
mış demektir. 

Bu seneki imtihanlarda a 
netice, §İmdiye kadar hiç va 
mamıfhr. Huıuıi mekteplerd 
ticeler daha iyidir. Bir h 
mektepte bir ıınıftan 3 kiti 
müf, diğerleri geçmittir. En 
muvaff al< olan liae, Darün 
lisesidir. Bu mektepte '(32) 
belik bir ımıftan (31 ) talebe 
vaffak olmuıtur. imtihanlar 
19 unda bitecektir. 

Gardiyanın muhakem 
Karısı Seniye hanımı öl 

mekten suçlu gardiyan Hasi 
fendinin muhakemesine dün 
vam edilmif, Nail Efendi ismi 
ki şahit bir fCY bilmediğini 

lemiıtir. 
Has ip efendi Seniye ha 

nikahlı olduğuna ve nikahl 
da hazır bulunduklarına tabi 
larak Mürsel pafa ile müdd 
mumi Kenan beyin birader' 
Rıza, istihkam kaymakamı Y 
beylerin ve sair birçok ze 
dinlenmesini iıtemi§tir. Muh 
me hu zevattan bazılarının 

için başka güne bırakılmıth 
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Abdülhamit 
Ve 

Gözdeleri 
TarlhT tefrika: 58 

Necmiıeher, Nuri Beyi aörünce 
ıevinmiıti. 

- Aman Nuri Beyciğim, dedi, 
baııma gelenleri gördünüz mü? 
Ben buralara düıecek bir kadın
mıynn? 

Nuri Bey çok ciddi ve aomurt
kan görünüyordu. 

Nec.miseher, Nuri Beyin tavır

larından §Üphelenmekle beraber, 
bunu çekingenliğe atfederek tek
rar sordu: 

- Beni buraya bir ıarap mese· 
lesinden dolayı getirdiklerinden 
haberdar mısınız? 

Nuri Bey odadan içeri girdi: 
- Evet .. Celal Bey biraz bah

setti. Zatı Şahane tevkifinizi irade 
buyurmuılar. Geçmit olsun. 

- Bu bir rüzgardır, değil mi 
Nuri Beyciğim? Dün size idi .. Bu
gün bana .. Y arm da baıkaıına e
ser. Allah kurtarsın &mma, ben 
bu gece burada nasıl yatacağım? 

Nuri Bey soğuk kanhlığmı mu
hafaza ediyordu: 

- Bu taf odalarda timdiye ka
'dar sizin gibi bir çok kadınlar yat
mııtır. Ne olur, siz de yataraınız ! 

Necmiseher gözlerini açtı: 
- Aıkolsun Nuri BeY. ! ~rtrk 

ılz de böyle söylerseniz ... 
- Elbette söyliyeceğim. Hak

k1111 yok mu? 
Nuri Bey kaılarmı çatmııtı. 
Necmiseher hayretle sordu: 

- Hangi haktan bahsediyorau
mız" ~adi~hw. aı~ici 1razebine 
uğrayan bir kadın bu dakikada 
ancak teselliye muhtaçtır. Siz ise 
bana teselli yerine sitemler yağ
dmyoraunuz ! Ne vicdan .. Ne in· 
aaniyet doğrusu ... 

Nuri Bey ağzından baklayı • çı
karmııtı: 

- Benim hakkımda Paditaha 
söz söylemek fırsatını bulduğunuz 
zaman hiç de insaf ve merhameti-

• 
niz yo"ktu .. Şimdi benden ne yüzle 
bunları iıtiyorıunuz? 

Nuri Beyin kin ve husumeti bo
tuna değildi. Necmiseher, Abdül
hamide iki defa Nuri Beyin aley· 
hinde-- hem de neler söylem itti! 

Halbuki Abdülhamit Nuri Be
yin icraatından çok emindi. Ken
disine teslim edilen kimseleri bül
bül gibi çarçabuk söyletmenin yo
lunu biliyordu. Kızıl Sultan Nuri 

Tefrika numarası : 68 

Yauo: ishak Ferdi 

Bey gibi sadık :ve aynı zamanda 
da kindar ve katı yürekli bir ben
deyi nereden bulacaktı? Necmise· 
herin söyledikleri Paditahın ku· 
lağma bile girmem it ti. Hatta bir 
gün Abdülhamit, Nuri Beye: 

- Necmiseherle senin aranda 
ne var? 

Dememiı olsaydı, Nuri Bey, 
Necmiseher tarafından Paditaha 
kendi aleyhinde bir ıeyler söylen
diğinin farkında bile olmıyacaktı. 

Artık, Kızıl Sultanın sevgili 
gözdesi Nuri Beyin eline dü§miit· 
tü. 

- Sizi bu gece değil amma, bel 
ki yarın affettirebilirim! 

Dedi .. Ve kapıyı kendi elile ki
litleyip yukarıya çıktı. 

Necmiseher her mevkufa söyle
nen bu ümit verici sözlere kapıla
rak yerde serilen kirli bir yatağın 
kenarına uzandı. 

• • • 
Yaver Kazım Bey gıyınmit .. 

Sıcak çorbasını içmit ve ki.fi de
recede dinlenmitti. 

Harem ağaları, divan katiple
ri, ve diğer mabeyincilerle yaver 
Beyler kendisini teprike geliyor
lardı. 

Ki.znn Beyin "affı !ahane,,ye 
mazhar olduğunu bütün saray hal 
kı ititmif ve aevinmitti. Sarayda 
Kazım Beyi sevmeyen, hemen 
hemen Nuri Beyden batka: bir 
kimıc yoktu. 

Kazım Bey hu tehlikeli f ırtıqa
yı kolayca atlattığını dü§ünerek, 
bi!' daha siyasi itlere kadın par
mağının girmemesine karar ver
mi!tİ. 

Maamafih Necmiseherin ke· 
tum bir kadın olduğu muhakkak
tı. 

Eğer, Necmiseher, Paditaha: 
-ı::- Bu zehiri bana Kazım Bey 

verdi. Beni ölümle tehdit ettiği 
için, bardağınıza: koymağa mec
bur oldum !11 

Diyerek, Kazım Beyi ele ver
miı obaydı, bu genç ve vatanper· 
ver zabit te Mut Mutasarrıfı Mah
mut Bey gibi Yıldız Sarayının 

meçhul mezarlıkları arasına gö
mülüp gidecekti. 

Kazım Bey bu met'um ve feci. 
ikibeti dütündükçe tüyleri ürperi
yordu· 

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

"' iti giin ıonra, Türkan, hazırlandı. 
Fikret, onu, vapura te,yi etti. Dokun
aalar ağbyacak gibi müteeuirdi. 

Genç kadm da düıünceliydi. Fakat 
ne dütündüiünü kocasına söylemi -
yorclu. Bir kaç kere içini çekti. Adeta 
bir ölüyü mezara teıyi ediyor sibiy • 
diler. Delikanlı, teselli bekliyen bir 

yaziyette olduğu halde, gene onun tesel -
1i unneıi 1iznn ıeldi: 

- Üzülme, karıcığım! - dedi. - Bu 
kara sünJerimiz geçer ... tnıallah ileri
de ferahlı seneler yqayacaiız ... Gen
cim; çalı,ınm; iılerimizi düzeltiriz ... 

Türün, mihaniki surette tekrarla • 
dı: 

- Gencim; çalııınm; i,lerimizi 
düzeltiriz ... 

Ye, sonra, silkindi: 
- Bu tözleri senden kaç kere iıit

llııal .. lAID.. ._. inkisan hayale uğ
Nlbll- B-, seni böyle aanmamıı -
illa .. 

Fikret, müteuir, önüne bakıyor -
du. 

- Ne yapalım, kader ••• 
İkinci kampana çaldıiı zaman, 

delikanlı, davrandı. Kansını öpmek 
istedi. Türkan, yanajını uzattı. Fa -
kat o Fikreti Öpmedi ... 

- Gider sitmez mektup yazar, 
vaziyeti anlatırsın, değil mi, kancı -
ğrm? 

- Hanıi vaziyeti? •• 
- Şey ... Seyahati niçin yapıyılr • 

sun, canan? .. 1ıte onu ... 
- Ha ... Para bahsi .. 
Bir an durdu: 
- Senin batka bir yerden bir um

duğun yok mu, kuzum? •• Şu i!i ken· 
di kendine düzeltemiyecek miıin? .. 

Fikret. beyninden vurulmuta dön· 
dü: 

- Baıka yerden umduğum? - ... 
- Evet, yalnız babamın eline, da-

Matmazel Sujan Biget isminde bir 
Fransız kızı, ateşten, sudan, hamız -
lardan zarar görmiyen bir elbise icat 
etmiştir. Bunun içine girerek alevler 
arasında dolaşmıştır. Şimdi de, Manş 
denizini altı şaatte su altından geç -
meği tecrübe ediyor. 

Resmimiz, Fransız kızını, icat etti
ği elbise içinde gösteriyor .. 

Bu resimde gördüğünüz çocuk, 
Mussolinınin toronudur. Bir plijda, 
tabanca atmak suretiyle eğleniyor. 

İtalyanların, Faşist rejimi aİtında, 
çocuklara ne türlü terbiye verdikleri
ni, bundan öğrenebiliriz. 

Hoş, Mussolini de, son nutkunda 
siyasetini apaçık söylemişti ya: 

"Biz,yalnız asker ve muharip bir 
millet değil, istilacı olarak ta yetişme
ğe mecburuz I" demi~tir. 

Bin bir entrikaya ıahne olan 
Yıldız Sarayının yüksek ve kanlı 

duvarları arasından sıyrılıp git
mek zamanı gelmiıti. Fakat her 
§eyden evvel, Necmiseheri yokla
yacak, onu odasında ziyaret ede
rek, kendisine tetekkür ettikten 

(Devamı var) 

ha doiruıu Cemal Beyin yardımına 
mı bakıyorsun? .. 

- Türkan ... Türkan .. Aynhrken 
olsun, bana bu acı telmihlerde bulun-
ma ..• 

- Telmih değil.. Aklına getirmek 
istiyorum... Batka yerden yardım 

bekli yemez misin? 
- Dükkanımı aattım, biliyorsun .. . 

Başka yerden mirasa konmadım ki .. . 
Hiç bir param yok ... 

Tükan, muhatabının anlayıı11zlıit-
na hayret ediyor sibiydi ... 

- Neyse ... Sen bilirsin .•• - dedi. 
Ayrıldılar. 

Türkan: 
- Jıtanbuldan yazanın ... Her hal

de diğer bir çıkar yol olacak, fakat 
ıenin aklına gelmiyor ... - dedi. 

İki sabık sevgili ve lahik karı ko
ca, birbirlerinden ayrıldılar. 

Fikret, rıhtımda durarak halatla -
rın çözülüşüne, vapurun uzaklatı,ına 
baktı. Mendil salladı. Türkan da bir 
müddet ona ayni suretle mukabele 
ettikten sonra daha vapur gözden 
kaybolmadan çekildi. 

Lakin doğruıunu isterseniz, ayrıl

dıklanndan dolayı pek te büyük bir 
fıtirap duymıyordu. Bilakis, Türkan 

lıado6uda tetlüldu: 

ihtiyar kadın hesa hına 
kandırılan delikanlılar! 

Bolu muhabirimiz yazıyor: 
Çerkeslerin garip adetlerinden 

daha evvelki yazılarımda bahset
mittim. 

Çerkeslerin kız kaçırma adetle
rinden birçok ıekilde istifade e -
den bazı açık gözlerin en çok mü
racaat ettikleri usuUerden birisi 
de şudur: 

ihtiyar veya çirkin olmakla be
raber zengin bir kadının genç ve 
yakıtıklı bir delikanlıda gözü ol
duğunu hisseden açık gözler bu
nu fırsat bilir, kendisini sevdiği 

delikanlı ile evlendirebilecekleri -
ni zamanla bu kadına telkin eder 
ve nihayet onu kandırırlar. Yal • 
nı:z, kadının verilen talimattan 
dııarıya çıkmaması, bilhassa, ke -
senin ağzım açması birinci şart
lardandır. 

Kadınla bu noktalarda uyuşa

bilen açık gözler, bu sefer, esvilen 
delikanlının hangi genç kıza kartı 
zaafı olduğunu araştırırlar. Bunu 
keşfettikten sonra, delikanlının 
o genç kıza karşı olan meylini 
daha ziyade körüklerler.. Genç 
kızın da kendisini çok sevdiğini, 

fakat onu beklediği kadar hararet 
li görmediğinden müteessir oldu -
ğunu söylerlelr. 

damın, aklı şaşalaı.. Hayırlı ta 
vassutta bulunanların yüzlerin 
hayretle: 

''- Bu da ne? .. ,, 
Der gibi bakar. Onlar, hiç tere 

düt etmeden, sevdiği kızın bu o 
duğunu, hatta biribirlerine gö 
derdikleri hediyeleri görüp tanı 
yabileceklerini, kız, son gün1erd 
ani ve müthiş bir hastalık geçird 
ğinden bu derece ihtiyar ve çi 
kin göründüğünü bağıra bağır 
iddia ederler. Neye uğradığı 

anlıyamıyan adamcağızın ağzı f 
rın kadar açık kalır .. Allah rıza 
için tavassutta bulunanlar, on\J 
itiraz etmesine de meydan verrıı 
den kaçırıp getirdiği bu kadı 
geri gönderecek olursa akrabal• 
rmın kendisini yaşatmıyacakları 
nı, kendisinden mutlak inttkarn 
Jacaklarmı ilave etmeği unutrnll 
lar. 

Bir kız kaçırıldıktan sonra ca 
ma gibi vaziyetler, çerkesler ar 
smda, çok defa kanlı meseleler 
&ebep olduğundan bu tehdit del' 
k:mlıya daha ziyade tesir ede 
:ıavallr ondan sonra, boynuna bil 
ile geçirilen zincirin halkalarıt1 

m:iebbeden taşımıya mahkum o • 
ivr ! 

Esas itibariyle, çerkeslerde ai 
!cJe hakim olan erkektir. Kadı 
itaat etmeğe mecburdur. O, yal 
nız J<ızlıl( hayatında aerbeat haY" 
ta mali'K ır. vl€mneô.en e,vvel ı:\~ 
ğünlere iştirak eder, erkekler 

Delikanlının ııenç kıza kartı 

olan rabıtasının kuvvetlendiğini 

hissedince, ona, sözde kız tara
fından gönderilen hediyeler filan 
getirerek, artık evlenme zamanı 

geldiiini anlatır, bu hayırlı işte, 
allah rız şı i in tava,,u t bu • , k r ı :kar ıy ç ke oyunları oY 

nu ve onlardan kaçmaz. Evlili 
hayatı ise bir çerkes kadını içi 
ailenin içinde ve dışında, birço 
merasime riayeti icap ettiren 111' 

bir safhadır. 

nacaklarını bildirirler. 
Delikanlı bu teklifi kabul edin-

ce, genç kızın bulunduğu bir dü
ğünde onları biribirleriyle görüı
türürler, konuşmaları, kar§ı karşı
ya çerkes dansları yapmaları için 
vaziyetler ihdas ederler; fakat i
tin mahiY,etini meydana vuracak 
gibi sözlere de mahal vermezler. 
Bundan sonra, delikanlıyı bir kö
ıeye çekip k17.ın kaçırılmak için 
razı olduğıı zamam tebliğ eder
ler. Bu kararlardan delikanlının 

asıl sevdiği ve biraz evvel kendisi 
ile oyun oynadığı genç ve güzel 
kıı;ın tabii hiç haberi yoktur. 

Muayyen günde kaçırılan öte
ki ihtiyar veya çirkin kadın deli
kanlının karşısında birdenbire ar
zı endam edince adamcağızda şa
fak tam manasiyle atar, zavallı a-

---
gittiği için, memnun bile olmuıtu. 

Zira, kendisine bu sıkışık zamanında 
teselli vermek töyle dursun, nisbct 
veriyor gibiydi. Hiç değilıe derdiyle 
baıbaıa kalacaktı. 

- Lakin, parayı nasıl tamamlıya
cağım? ... - d~ye düıünüyordu. • bu 
kadın da deli midir, nedir? Sözde be
nim diğer varidat menbaım vannıı gi
bi ... Allah Allah, deli midir, nedir? ... 
Acaba neyi kasdetti? 

Hala aklına gelmiyordu. 
Eve döndüğü zaman, postacıyı ka

pıda buldu. Zillerini çalıp duruyor • 
du. 

- Merhaba... Evde kimıe yok ... 
Jyi ki geldim, yoksa bularruyacaktı -
nız. Mektup mu? 

- Hayrr ... 
Postacı bir an tevakkuf etti. Pek 

yavaş konu§nn bir adamdı. 
Fikretin ödü koptu. Zira, telgraf 

almaıını hiç te sevmezdi. Mutlaka i -
çinden fena bir haber çıkacağını ıa -
nırdı. 

- Demek ki, telgraf? 
- Hayır, havale ... 
- Ne havaleıi? 
- Para gelmiı ıize Beyim •• 
- Bana mı? 

Çerkes düğünlerinin müddet 
saat ve günle tahdit edilmiş d 
ğildir .. Düğünlere, herkes yorıı 
luncaya kadar, "Artık yeter!,, d 
n\Jinceye kadar devam edilir. 

Bir çerkes kızını güveyinin e1İ 
ne götürürlerken, gelinin yold 
sık sık etrafa temennalar sav\ll" 
ması ve bunu müteakiben atlılsl" 
dan bir gencin her temennada h• 
vaya silah atması çok defa tatbİ~ 
edilen adetlerdendir. 

Bundan evvelki yazı 
tarihli sayımızdadır. 

- Evet. 
- Kaç para? 
- Vallahi bilmem ... 

ı. Vasfi 
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- Benim ıahsıma, öyle mi? • 1 
- Fikret Bey ıiz değil miıinıı 

Banka memuru .. Size iıte ••• 
- Evimin adresine? 
- Evinizin adresine. 
- Şaıılacak ıey ••. 
Postacı hanleyi uzattı. 
Fikret, eve gitmeden, doğrıı'' 

poıtahaneye koştu. • 
" - Mutlaka Türkn bana söyl• 

meden, bir telgraf çekmit, l lharni s•; 
ye vaziyeti anlatmıı olacak... hl' • • da yardımımıza ko§tu ... Vallahi, 11" 
yet iyi adamdır, vesselam... J>.c• 
kaç para yotladı." 

Poatahaneden İçeri girdiği ~ 
yüreği hızlı hızlı çarpıyordu. d' 

" M 1· . . . ,ıye ı - ese a, ıster mısın: ıı' 

buçuk lira" desinler ... Ve bunu, ~ ı1" 
vaktiyle borcu olan bir arkad•! • 

.. d • 1 1 .. _ ),Df gon ermıı o sun... ıte o zama • ., ~ıdii• 
le namuskar aptalı boğar mııın. 0

• de 
rür müsün? Şu havaleleri üzer•", • 
para yeri oldu~u l-a1de niçin doldu 

mamı§lar, açık bırakmı,lar, ıaşıht•" 
Birden bire aklına şu geldi: ) 

(Devarnı "'' 
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HABE-R'in B k k h • 
hikayesi eyaz ızı açıran va şı 

-SOn sayıfadaki resme bakın! - ti yacını tatmin için bu ite giritti 
ise ... itte o zaman halimiz berbat· 

Amerikalı çin~ilerden Hiram, 
on üç, on dört yaılarındaki kızı· 

nın yatak odasının kapısını, o ıa· 
balı, hızlı hızlı. vurdu: 

- Meri! ... Meri!... Bu ne uy· 
kuau yahu... Kalksana ! ... -- ..... . 

lçerden, ıes sada gelmiyordu. 

Hiram, 'birdenbire korktu. Ak· 
lına fena ihtimaller geldi. Daha 
hızlı vurmağa 'baıladı. 

Gene ses sada yok. 

Bunun üzerine: 
- Cenet! •. Cenet! ... -diye, ka· 

rıamı çağırdı. 

Evln içinde bile, ıark kadını 
ribi batı örtülü, yerlere kadar u • 
zun eteklikli, huli.aa: smıııkı ka· 
Pah gezen Cenet, koıtu: 

-Ne var? 

- Kıza ne oldu yahu? ... Cevap 
Vermiyor ... 

- Bilmem... Aman ey Mer· 
Yem ... Aman ey lai'run bakire an· 
neai !... Krzmuza ne oldu? ... 

Kadın, yerlere diz çöktü. 
Haç çıkarmağa baıladı. 

Bu esnada, Hiram, kapıyı hayli 
?Urduktan sonra, açılmıyacağını 

anladı. Bir balta getirdi ... Üç dört 
darbe indirerek ıkanadı kırdı. 

Ka.n koca, içeri girdikleri va • 
kit, odanın bombot olduğunu gör· 
Üüler. 

Yatak yayılmamııtı. Yastığın 
iberinde "Vahıiler arasında,, 
itbnli bir roman duruyordu. Do· 
la.plar ve eıya lcarııtırı1mamakla 
Y~ bunlarm intizaınına halel gel • 

lıiemit olmakla beraber, pencere • 
llin ~amı kırılmııtı ve kanatları 
artlarına kadar açıktı. 

Hiram, pencereye koftu: 
- Bir el merdiveni dayamı§· 

la.r ... -diye haykırdı.· Eyvahlar ol-
•un ... Kızımız kaçırılmı§ ... 

Cenet, yedi kere daha haç çı· 
lca.rdı. 

- On üç buçuk yatındaki kızr 
kim kaçıracak? ... Aman Yarab· 
bi ... Burası ne Asya, ne de Afri-
ka .. . 

Hiram, kaılanm çattı: 

- Maamafih, ti burnumuzun 
dibinde zen5Jlerin yaıadığını unu 
tuyoraun ... 

Kadın, dona kaldı ve yedi ke
l"e daha haç çıkardı. 

Erkek, pencereden aıağı bakın· 
ca: 

- Otlar ezilmif ... -dedi.- Her • 
halde, bazı izler bulmak kabil o • 
lacak. .. 

Bahçeye indiler. 

. Hakikaten de izler vardı. Hem 
,de çıplak bir ayakla huıule getir • 
tlikleri anlaJılan izler... Bununla 
lıera.ber, pek müphemdiler. Mese· 
l&, ayağın büyüklüğünü, küçüklü • 
tünü tayin kabil olamıyordu. Zi • 
~a, •yak uçlarma baıarak yürü· 
~Üttü. 

- Kızımızı kaçıranın buraya 
~sd geldiğini anlıyamadım ... Zi· 
~, geldiğini gösteren izler yok ... 

aarnafih, Meriyi kucağına ala· 
l''1c kaçırmı§ ... Zira, yalnız bir tek .. ,.~ .. 

ızı var ... 

- Aman Yarabbi ... Acaba, ne 
)al>acak?. 

it İtte, bu aual vahimdi. .. Hiraın, 
b &rııına endiıesini söylememekle 
eraher, §Öyle dütünüyordu: ,, 
~ - Bu mütecasir, keıke, ktzı· 
t ı:ıa, kendine maıuka, yahut met· 
;• Yapmak üzere kaçırmt! olsa ... 

a ~uallah insan eti yemek ih· 

trr !,, 
Filhakika, zenciler arasında 

yamyamlar da bulunduiunu itit· 
mitti ... 

- Sen eve gir, Cenet ..• Ben, a· 
ramağa gidiyorum ... 

izlerin petinde yürüdü. 
Onu böyle hiddetli, teli.tlı gö· 

ren ahbapları pe9ine takıldı. Hi • 
ram, yolda yürürken, batından ge 
çenleri anlattı. 

Beyazlar: "Mutlaka bu iıi bir 
zenci yapmıtbr; belki de yamyam 
lrk için aıırmıtlardır ! ... ,, hükmü • 
nü veriyorlar; homur homur ho • 
murdanıyorlardı. 

Zenciler ise: "Canım, böyle tey 
olur mu?,, diye geveliyorlar; ge • 
ne hatlarına bir i, açılacağından 
dolayı tiril tiril titriyorlardı. 

Nihayet, artık §Üphe kalmadr. 
Zira, ayak izleri, zenci köyüne 
doğru gidiyordu. 

Orada, ilk kulübe olan Hinto· 
nun barakasında kayboluyordu. 

Hinton, sürüyle kendine doğru 
gelenleri görünce, fena halde 
Jmrktu: 

- Eyvah ... Eyva.h ... -diye ba· 
ğı11p çırpın.mağa batladı. 

Bir tencere yemeğin önünde o • 
turmuf, fıkır fıkır piıirmekle met· 
guldü. O kadar büyük bir heyecan 
la ayağa kalktı ki, tencere devril· 
di. Kocaman kocaman et parçala· 
rı yerlere döküldü. 

- Kızım nerede? .• Söyle .. Bili· 
yorsun ... 

- Bil... Bil ... Bilmiyorum ... 
- Nasıl bilmiyorsun... Nere • 

de? .•• 

Herkesin gözü tencereden dö • 
küfen etlere gitti. Filhakika, bun· 
lar, bir !kitilik deiildi. Herif be· 
kardı. Alelade vaziyette kendine 
böyle bir ziyafet çekmesine im • 
kan yoktu ... 

Hiram da, etlere bakarak: 

- Kızım ... Kızım ... -diye inil· 
dedi ... 

Sonra, deli gibi, kulübeye gir· 
di... Öteyi beriyi aratbrmağa bat· 
ladı. Hinton, garip garip feryatlar 
koparıyor; mini olmak istiyordu. 
Herhalde bir korktuğu vardı. 

Nitekim, itte, telitının sebebi 
meydana çıktı. Kulübeye giren Hi 
ram, bir dakika ıonra, elinde bir 
yığın kumat ve bir deste saçla 
çıkmıftı. 

- Bunlar, Merinin elbiseleri, 
bu altın gibi saçlar da, onun saç • 
ları... Demek ki, bu etler de o· 
nun ... Y amya.m ... Yamyam ... 

Bir sopa yakaladı ... Zenciyi en· 
sesinden tuttu ... Vura vura ıürük· 
lüyordu: 

Hinton: 
- Öldürmedim... Yemedim ... 

Vallahi... Dur, anlatayım... -diye 
haykırıyordu. 

- Sus ... Daha söylüyor ... Yam· 
yam ... Mel'un ... 

Vuruyor, herifi kaka kaka sü • 
rüklüyordu. 

Nihayet, delice girdaplar yapa· 
rak akan nehrin yanına geldikleri 
vakit, Hiram, müthit bir darbe 
daha indirdi. Zenciyi suların içi· 
ne attı. 

- Ben yemedim ... Ben yeme • 
dim .•. Ben Ye ... 

Sular, vahıinin ağzını tıkadı ... 

Kafile, geri dönerken, ağaçla· 
rm ıeyrek yerindeki güne91i bir 
yere yarı çıplak yatarak vücudu • 

. Zağrepte ikinci gün 
Yunan atletlerinden birine lıakem 

tabanca ile lıücum etmiş/ 
b •••• •-• -==ı,... ... •-nunumıı••--•11uı--• 

Sondan ikinci 
neden olduk? 

Zagrep: 1 - 9 - 934 
BüyÜk karıtıldıklar içinde baılıyan 

bizim Zağrep yolculuğu buradaki kar
ga9alık içinde pek acaip bir ıekil al • 
dı .• 

Evdeki hesap pazara uymadığı bir 
defa daha tahakkuk etti .. Nasıl bir Ü· 

mit içinde yola çıktığımızı atletizm 
i9lerimizin iç yüzünü bilmiyenler için 
anlamak pek kolay değildir. 

Yugoılavyayı a9acağnnız, Yunan· 
lılan takip edeceğiz ve en fenası 70 
küıür ıayı toparlıyacağımrzı her aün 
deiiıen bir hesapla söyliyenlerin he • 
nüz 21 sayı üzerinde dolaıtrğımızı 

gördükleri zamanki hayretleri kar91 • 
11nda biz de hayret ediyoruz. 

Balkanlarda her gün bir parça da
ha ileri giden milletler karımnda çok 
dü9ük halimizi yalnız bu müıabaka -
larda ıörenler artık i,i o kadar tevek
küle brrakmı,tılar ki, bu iılerin kolay 
kolay kurtulma11 için çalııacak kan ve 
kuvvet artık kimıede mevcut değil • 
dir .. 

Atletik sporlann hir kaç sene ev· 
ve) aukuta baıladığını görenler Zai -
rep oyunlannda ne kadar dütmeie 
batladığnnızı bütün "çıldıiiyle mutla· 
lia gönnüt olmaları azım<hr. 

Bu gÜ1" uaar Ull'adığımız mai· ~ 
lubiyetler henıen her sene 9u veya bu 
tekilde tevil edilir bir ah ve vahtan 
aonra İJ s'ene kendi haline terkedildi· 
ii içindir ki, hakiki aebepler daima 
kenarda bırakılır ve karanlıklar içinde 
örtülür gider ... 

1,te buıünden sonra ıon müsab~· 
kalan yapıp lıtanbula dönüyoruz. 
Belki hep beraber feryat edilecek, şu 
veya bu bir parça ıızlandıktan sonra 
gene eıki hamam eski taı teklini kay· 
betmiyen ba1it mesai tarzımız omuz· 
larımızdan ve yakamızdan ayrılmıya • 
caktır .. 

Bir kaç 'ene ıonra naııl çökmüt 
olduğumuzu görmek için bir parça 
daha hızlı olmaktan bir ıey 
yazmak pek faydalı değildir. 

ömer Besim 

nu ziyaya arzeden kesik saçlı bir 
kız gördüler. 

Bu, Merinin ta kendisiydi. Ba· 
basile yanındakileri görünce, av· 
cı ile kartılaımıt ceylan gibi ae· 
ğirtmeğe batladı. Lakin, arkasın· 
dan kot tul ar ve kızı yakaladılar. 

- Ne yapıyorsun burada? .. Se· 
ni buraya kim getirdi? ... 

Sıkıthrılınca ıunları anlattı: 
- Kendim geldim ... "Vahtiler 

arasında,, diye bir roman okuyor· 
dum ... Onların hayatına imren· 
dim ... Odamda bir merdiven ıak· 
ladım ve kaçtım ... Hem, annem, 
çok ıofu, çok müstebit bir kadın· 
dı. Saçlarımın kesilmesine ve gü· 
nCo§ banyosu almama da müsaade 
f'lmiyordu... Hürriyetimi kazanır 

knzanmaz, ilk önce bu istedikleri· 
mi yapmak için, saçlarımı kestim 
v:' uzun etekli, yakası kapalı elbi
selerimi aırtımdan attım ... Hinto· 
nu ötedenberi çok severdim ... 
Kendisine ıeker verirdim ... O da, 
kendisine misafir geldim diye ba· 
na güzel yemekler hazırlıyordu. 

( Hatice SUreyya) 

Zagrep, (Hususi) - Betinci 
Balkan oyunlarının ikinci gunu, 
cumartesi günü Zagrep stadında 
yapıldı .. 

26 Ağuıtoı günü 4X400 bay· 
rak yarıtı büyük kargatalık için
de bittiği için olimpiyat komitesi 
uzun münakatalardan sonra Yu· 
nanistan - Yugoslavya arasında 
bayrak yanımın tekrar edilmesi· 
ne karar vermitti .. 

Hafta araaında büyük heye· 
canlarla yapılan bu müsabakayı 
Yunanistan ıekiz metrelik bir 
farkla kazandı İse de Yunanlı 
müaabıklardan birinin bayrak de
ğiıtirirken hata yapması Yunan 
taktmmın diskalifiye edilmesini 
mucip oldu. 

Yunan takımının bu hadiseden 
son derece müteessir olması Ati· 
na ile Zağrep arasında uzun tel
graf muhaberelerine vesile oldu .. 
Yunanlılar oyunları terkle dön· 
miye kalktılar. Balkanlı murah
hasların araya girmesi, Yugoslav· 
Iarın her iki takıma ıayı verme· 
mek suretiyle teklif yapmaları A· 
tinadan da ıükUnet ve itidal ha· 
berlerinin gelmesi Yunanlıların 

oyunlara devamını mecbur kıldı. 

Cumartesi günü yapılan müsaba· 
kalarda derece itibariyle ' büyük 
ümitlere kapılmııtık.. Rusyadan 
gelen Semih 200 metrede yer ala· 
cak, bu suretle Rumenlerden u· 
zak Bulgarlara yakın olan sayı 

far kımız makul bir şekle girecek
ti .. 

400 metre manialı kot uda 
Sedat ve A. Haydar seçmelerde 
müsabaka harici kaldılar .. 

Yugoslav gazetelerinin bile or· 
talığı heyecana verdiği 200 metre 
birinci ıeride Semihin ikinci seri· 
de Mehmet Alinin birbiri arkasına 
müsabaka harici kalmaları izahı 
mümkün olmıyan bir hadisedir. 

Seçmelerde çok dütük derece 
yapan ıeri birincilerinin çok geri· 
lerinden gelen bu iki atletin nihai 
müsabakaya kalmaması, beı se
nedir ilk defa görülen bir haldir! 
Uzun atlamada Tevfiğin bütün 
atlama esnasında yapabildiği en 
yüksek derece 6 metredir ki bu 
meaaf e ile finale kalmak mümkün 
olmadı .. 

Gülle atmıya dahil olan geçen 
senenn birincisi Veysi 13.03 ata • 
rak betinci, İngiltereden gelen S. 
F. F. 13.10 atarak üçüncü oldu ... 

100 X 200 X 400 X 800 şeklin
deki Balkan bayrağını kotan Ö· 
mer Besim, Ragıp, Raif, Mufah
ham' dan mürekkep takım 3,36,2 
yaparak beıinci oldu .. 

:(. :/o ~ 

Atina, 1 {Hususi muhabirimiz
den) - Zagrep olimpiyadında, 

Yunan atletlerinin Yugoslav hal
kından ve Yugoslav hakemlerin • 
den uğradıkları iddia edilen fena 
muameleler, burada halk arasın· 

re Yugoslavlar, kendi milli takım· 
larmı birnici çıkarmak için elle· 
ri'l.den gelen her ıeyi yapmıılar, 

Yugoslav hakemleri, Yunanlılara 
haksızlık etmişler, hatta bayrak 
koıusunda birinci gelen Yunan 
takımını diskalife etmiıler, fakat 
Yunan takımının Zagrebi terke
derek Atinaya döneceğini ıöyle· 

mesi üzerine maçı tekrar etmeğe 
muvafakat etmitlerdir. 

Fakat bu yarı§ta gene Yunan• 
lılara birinciliği vermemiılerdir. 

Yunan muhabirlerinin haber
lerine göre, bir Yugoslav hakemi, 
Yunan atletlerinden birine taban· 
ca çekmiş, fakat daha soğuk kan· 
lıların müdahalesi üzerine it çığ· 
rığından çıkmamıştır. 

Bu hadiseler ve Yunan kafile 
reisinin şiddetli protestosu üzeri· 
ne Yugoslav atletizm federaayo • 
nu, badema bu kabil hareketlere 
meydan verilmiyeceği hakkında 
teminat vermi§ ve mesele kapan • 
mııtır. 

Yugoslavlar, bu müsabakalar• 
da Yunanlılardan birinciliği al • 
mak için çok uğraşmıtlar, fak at 
muvaffak olamamISlardır. 

Süleymaniye - Beşik-
• 

taş maçı 

Önümüzdeki cuma günü Şeref 
stadında saat on altı buçukta Be· 
tiktaı - Süleymaniye birinci ta· 
kımları arasında hususi' bir maç 
yapılacaktır. Beşiktaı bu maçla 
yakında yapılacak Türkiye birin· 
cilikleri maçlarına ilk hazırlığı 
yapacaktır. 

Bu itibarla, bu karıılaıma ev• 
veli bu cihetten, sonra yeni lig 
maçları arif esinde iki takımın 

maç kabiliyetini göstermesi itiba· 
riyle dikkat ve alaka uyandıravak 
mahiyetedir. 

Yüzme şampiyonluğu 
lstanbul Denizcilik heyetinden: 
Bazı ıebepler dolayuiyle geçiken 

latanbul yüzme ıampiyonluğu 7 • 9 • 
934 Cuma günü Moda deniz banyo -
lannda yapılac•ktır. 

Müıabakalara ıaııt 10 da batlana • 
cağından yüzücülerin muayyen vakit
te banyoda hakem heyetine müraca· 
atları tebliğ olunur. 

HABER daimi 
okuyucularına 

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

da infial uyandırmııtır. !••••••••••••••• 
Atina gazetelerinin Yunan at· 

Jetleriyle beraber Zagrebe giden 
muhabirlerinin bildirdiklerine gö· 

Gazetemiz için aranılan işçi bu· 
lunmuştur; beyhude müracaat e
dilmemesi.. 
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Istanbul Bulgar
larınmış 

Alman yada 
(Baı tarafı 1 incide) 

HABER - Ak,am Poataaı . 
Her parçası ayrı 6ir heyecanla okunacak macera, 

kıskançlık, kuv~et, aşk ve seyahat romanı 

5 l!ylUI 1"42 

(Ba1 tarafı 1 incide) 

rine yazdıkla.rı istekleri a.ltından 

batta krallan olduğu halde bütün 
Bulgar büyükleri geçiyor. 

lar, Hitlerin, Reisieümhurluk ve 
Baıvekillik ufatım kendinde bir· 
leştirmesi münaıebetiyle, son de· 
fa, reyiama müracaat edildiği ıı· 
rada, mevcudiyetlerini adamakıl

ASLANLI HÜKÜMDAR 

Bugün, en mühim mevkilerde 
Traıkya cemiyetinin tanınınıı aza· 
larmı görüyoruz, ve Bulgar mat· 
buat müdüriyeti tarafından Clağı· 

tılan propaga.nda kitaplarında ge· 
ne Trakyadan, Edirneden bahse· 
diliyor. 

lı sezdirmi§lerdir. SÜLEYMANIN OGLU 
Hitler reyiima müracaattan 

sonra, bu muhalif grupunu yola 
getirmek için, ıüratle tedbirler il• 

lınacağına dair birkaç iıarette bu· Tefrika rto. 28 

lunmuftu. 
Ve i,te, timdi eseri görülüyor, 

denebilir. Her muhalif, ayrı ayrı, 
konuştuğu sözlerin her harfine 
varıncaya kadar gizli polisin 
takibinden kurtulamıyacak vazi • 
yete getirilmektedir. Sonra meı'u· 
liyeti görülenler Nazi mahkeme • 
lerinde hesaplarım verecekler • 

- Şimdi yara. ile uğrqacak za· göıteriyordu. Nilin bazı yerleri 

Bugün de bir Alman mecmua· 
sında. görüyoruz. Yeni bir kartpoı 
tal neşretmitler. Fransızca ve Bul
garca yazıları ihtiva eden bu kart 
poıtalm üstünde Franıa, altında 

Bulgaristan haritası vardır. 

manda değiliz. dedi. Yavuzla Mo· genit yapraklarla. örtülmü§tü. Et· i"" ............. . 
risi bulalım. rafta timsahlardan batka hiç can· ııYazan: 

- Onları da ararız. lı bir mahluk göze çarpmıyordu. Rıza 
1 

Süleyman Hergüle döndü: Geriye haktı. Dört kayık, yavaf i . 
- Ben bununla meıgul olurken yavaı yol almak üzereydiler .. Be· I Şekıp 1 

sen de yavaş yavaş etrafı kontrol yaz maılahlarile Hartumlu eıir ...... ·-···-

Fransa haritasının ortasında 
bugünkü Bulgar toprağı kadar be 
yaz bir yer bırakılarak diğer yer· 
leri siyaha boyanan bu haritada: 

et.. Bak bakalım, bunlar nereye tüccarları göze çarpıyordu. dı. 

dir. gidebilirler! Heraülün kulağına. bir aralık Köpek bu ıılı:k ıeaine 

Alman.yada yeni icat olunan 
"Casus radyo,, küçük bir mikro • 
fon delaletiyle h~rhangi evde ko· 
nuşulanları 100 • 200 metreye ka
kın bir mesafeye nakledebilmek • 

- Olur. Sultanın seıi gelir gibi oldu. Dik· ağzındaki ciımi bırakarak ve s 
Hergül, doğruldu. katle bakh. Filhakika bir taraftan atle yüzerek ilerledi. Sahile ç 

Fransızlar! Sizin memleketiniz 
bu kadar küçülseydi siz kabul e • 
Cler miydiniz? manasına gelen ve 
Fransızları tahrik ve ikna için ya· 
zıldığı atikar olan fU yazı var: 

Bacağını ıürükliye sürükliye yüzmeğe çalııan Sultan bir taraf· çıkmaz, bir çılgın gibi Herg 
ilerledi. Niıbeten yilkıekçe bir tan da, kesik keıik havlıyor, ıonra kotlu. Onu pantolonundan tu 
noktaya gelmiıti, Buradan etrafı yanında ıu üıtündeki büyük bir rak çekmeie çahııyordu. Her 

tedir. kolaylıkla görebiliyordu. cismi ıürüklüyordu. bacağından yaralı olduğu için 

"Fra.nsızlar ! Böyle bir sulha ta· 
liammül edebilir miydiniz?,, 

lngilizc~ "Sunday Expreas,, ga· 
zetesinin Berlin hususi muhabiri, 
tecrübesinde de bulunduğunu 
sövlediiH bu yeni ve hassas alet 

işte sağında bin metreden faz· Köpek hanıi tarafa gideceiini leymana ıeslendi. 

Alttaki haritada ise ,:mdiki 
Bulgaristan haritaıı ile Bulgariı· 

tandan alınmıt olduğunu iddia et· 
tikleri yerleri gösteriyorlar. Bu
nun üzerine de tu cümleleri yaz· 
mıtlar: 

la uzanan timsahlı aeçit... Onun §aşırmıt bir haldeydi. Ara aıra ağ· Sultan, Süleymanm cevab 
biraz daha ileriıinde kayaya ben· zıyla çektiği büyük yükü bıraka· koştu. Onu siirükliyerek neh 
ziyen siyahlıklar görünüyordu. rak bir cevap almak ümidile hav· kadar götürdü ve beklemeden 

hakkında §unları yazıyor: Beı metre ilerisinden ba,hyan lıyordu. Hergül iki parmağını ai· atıldı. 

"Gizli tecrübe, Müqih haricin
de bir köy evinde yapılacaktı. 
Berlinden oraya otomobille git· 
tik. Ben, evin, büyücek odasının 
bir ucunda oturuyordum. Mikro • 
fon karşı~daki dolabın içindeydi. 
Pek yavaş sesle konuştum. Ara • 
dan bir iki dakika geçmisti ki, 
stenograflar, söylediğim bütün 
t1özleri harfiyyen not etmiş olduk

Nil, elli metre kadar bir genişlik zına koyarak keskin bir ıılık çal· Süleyman hayvanın maksad 

.. \İ·~;~ı·· .. j\jf .. B~f .. İ ....... A.~k~·;; .. ·t~J~.f~·~·~.. anl~~~~:~dan o da ıuya ati 

(Ba~ tarafı ı incide) Süleyman ilerledikçe yaldat 
(Bat tarafı 1 incide) 

"Bulgarlar artık Nöyyi ıulliuna 
tahammül etmiyeceklerdir. 

Kattın ıağ tarafmda da şu frk· 
ralar yazılıdır: 

"Biz muahedelerin reyiima mü 
:racaat ve Balkan milJetlerinin ser· 
beıtçe karar vermeleri ıuretile ti· 
ailini istiyoruz: Bu olmadıkça, 
Balkanlar ve Avrupa için ıulh 
yoktUr1,, 

Bulgarlarin kendi ellerinden a· 
Jmdıiını iddia ettiği ve siyahla 
gösterilen topraklar içinde nere
leri var biliyor musunuz? 

Yalnız Trakya ve Edirne değil, 
lıtanbul bile.. Hey zavalh gafil
ler ... Ne herzeler yumurtlryacak -
larını ,aşırmı§ olacaklar .. 

----------
iki kaza 

larım bana gösterdiler. 
"Evden hayli ötede bir otoma· 

bil icinde beni, dinlemiııtiler. 
"Bütün bu dinleme ve nakil a· 

Jeti bir kutu içersinde saklana· 
bilmektedir. Ve beş sterline mal 
oluyor. Haricen telleri ve tesisatı 

yoktuı·. Küçük ve 12 saat kadar 
süren bir bataryadan kuvvet al • 
maktadır. Duvar veya herhangi 
engel, bu aletin çalı~masına tesir 
edememektedir. 

"Gizli bir fabrika bundan bin· 
lerce yapıyor. Şayanı itimat ame• 

lerinizi ucuzlatın, bunda zarar de· 
ğil, kazanç vardır. 

Edirne hattında timdi haftada 
iki öefa tatbik edilen ucuz tenez· 
züh tarifesinin bütün Trakya ıe· 

ferlerine tetmili ve Banliyö hattı 
ücretlerinin de indirilmesi lazım· 
dır.,, 

Kumpanya direktörü. Pariste· 
ki merkeze telgrafla müracaat e· 
derek tenzilat hususunda muvafa-
kaderini ıüratle almağa çalııaca• 
ğını vadetmiştir. Nafia Vekili, te• 
maslarından sonra koridorda ga· 
zetecileri görünce M. Paskala: 

- Kumpanyanın banliyö hat• 
tında da tenzilat yapılacağını ga· 
zetecilere söyleyin,, demittir. Bu· 
nun üzerine dirktör: 

- Evet tarifeleri ucuzlatacağız 
(Baş tarafr l incide) le bu fabrikalarda çalıttırılmakta• cevabım vermiıtir. 

ımda Mustafa Kemal Pa,a cad • dır. Bu aletleri ihtiva eden huıuıi Ali Bey Şark Demiryolları ida· 
deıinde Yakupzade apartımanı • kamyonlar yapılmaktadır. Bu resinden ayrılırken müsait bir za· 
nın ikinci katında Neyyir hanımla kamyonların her birinde, eli ça • manda kumpanyanın bütün tesi· 
bet yatındaki çocuğu Necla, ihti· buk Nazi ki.tiplerinden birer grup satını gözden geçirece~ini söyle • 
yar babası ve validesiyle oturmak bulunacaktır Katipler zaptettik· mi,tir. 
tadır. Neyyir hanım, Erzurumda lerini, derhal Nazi divanlarına Bundan sonra M. Paskal umu• 
asker bulunan zevci yanından teb- göstermeğe memurdurlar. Konu • mi ki.tip Kenan Beyle birlikte ba§ 
dilihava için lstanbula yeni gel • şanların sesleri de alüminyom müfettiılik dairesine inerek tari • 
mittir. Evvelki gün Neyyir hanı • plaklar üzerine alınmaktadır. A • feleri indirmek için hesaplar üze· 
mın hasta pederi bir tavuk hatla- let, bir düğmeyi çevirmek ıureti- rinde tetkikat yapmı§hr. Banliyö 
maaı istemiş, Neyyir hanım bir ta· le çalı~tıı:ılmaktadır. Gizli polisin, hattında ücretlerin otobüs ücret • 
vuk aldırmı§, havagazi ocağında ilk işi, şüphe edilen adamın evine, leri kadar ucuzlatılması kararla§· 
kaynamıya koymU§tur. Ocakta kı· bu aletten bir tane sokmak ola- tırılmıftır. 
sa bir müddet sonra su kaynamış, caktır. Artık bundan sonra ne Uzunköprüden kavun ve kar· 
tavuk pitmiş ve tencere ateşte hı- var. ne yok hepsini dinliyebilecek puz nakliyatını kolaylaştırmak 
rakılarak ic_inden yalnız tavuk a· ı d' icin tarifede 01

0 25 niıbetinde bir er ır.,, ıc 

hnmıftır. tenzilat yapılmıfh. 
Tencere indirilmediği için su, Cibalideki kaza da şöyle ol- Bu tenzilat Trakya müs· 

bir yandan kaynama}stadır. Ney- muştur: tahsillerini memnun etmiştir. Yaş 
yir hanım, bir tarafa çekilip tavu· Cibalicle, Aptullah efendi is· meyva, kömür ve odun nakliyat 
ğu ayrklarken çocuğu Necla hir a· minde birine ait bir bıçkı fahri· tarifesi de ucuzlatılacaktır. 
rahk havagazinin lastiğini kurca· kasındaki makinelerin birinde lh- Kumpanya müdürü M. Paskal 
lamıf, bu kurcalama neticesi ola- san efendi isminde yirmi yaşların· dün demiştir ki: 
rak ocak sallanmış ve bu sallantı da bir genç çalı~maktadır. lhsan - Kumpanya, halka kartı her· 
ile de teneere ve icindeki kaynar efendi. Haydarda Ayazma soka • türlü kolaylıkları göstermeğe ha· 
su dökülerek göğsür.ü ve yüzünü ğmda 8 numaralı evde oturmakta- zırdır. Hesabat neticesinde tarife· 
haşlamıttır. dır. Ihsan efendi dün ıahah fahri- lerde yapılacak tenzilat anla,ıla· 

Çocuğun haykırmasına yetiıen kaya gelmi~, makine kayışlarını caktır. B!z hüsnü niyetle halkın 
Ier derhal yukarı götürmüşler ve ·sa't c.m bildiği iç;n muayeneve lü- arzusunu yerine getirmeyi iıtiyo • 
hemen bir doktora göstermi,Ier • zum RÖrmeden makineyi çalıtbr· ruz.,, 
dir. Necla, yirmi dört saat yarı mıya ba~lamıstır. Fakat bir müd· Şark Demiryolları nezdindeki 
baygın bir halde yatamış ve niha· det sonra makinenin kavı•t kop· Nafia komiseri Semuhi Bey latan· 
yet öbnüttür. Hadiseye el koyan mus ve sauıntı neticesinde keAkin bul vilayet mühendisliğine nakle· 
zabıta Te nbrta doktoru işte bir ve büyiik · destere de fhıum efen • dilmiş, yerine sabık Milli Müda • 
kast bulamadıfından ç.o~uğun def dinin parmaklarını l<esmittir. faa Vekaleti fen tube!!!i memurla· 

ta olan hafriyat ilerliyor. Mühim 
bir yapı temeli hulunmuıtur. 

siyah cisim tamamiyle vazih 
tekil alıyordu. 

Bu Moriı' di. Ya boğulmuf, 
but da vurulmut olacaktı. 

Süleyman büyük bir çaht 
dan sonra Moris'i sahile çıkar 

maıı takarl'Ür etmittir. Bu hafri • Zavallı enıeıinden yediii bir k 
yat üç sene sürecektir. 

ıunla hemen ölmüttü. 

Nevtehirle Niğde arasındaki 

Küllü dağda da hafriyata batlan· 

Halicin dolma•ı 
Ankara, 5 (Husu i) - a ıcın 

seyrüseferi muatt•I kılacak bir İe· 
kilde dolduğu teklinde Haliç tir· 
keti tarafmdan lktısat Vekaletine 

yapılan müracaat ehemmiyetle 
nazarı dikkate almmı§tır. Salahi· 
yettar bir zat dedi ki: 

Yavuz neredeydi? 
eyecandan htç 1.irt dikka 

dememİ§ti. Köpek, Moris'i Sül 
mana teslim ettikten ıonra t' 
ıahlar geçidine doğru ilerlemi 
Aradan epeyce bir zaman geç 
halde dönmemiıti. 

Bunun neden sonra Süle 
farkına vardı ve Hergüle: 

- Sultan Yavuzun petin 
gitmİf olacak. Zavallı yavru 
batına da muhakkak bir fela 
geldi. 

Süleymanm sinirlerini, ı:a 
bir hiç uğruna can veren, M 

beyin Ankaraya avdetinden son• bozmuttu. Şimdi y ~vuza da 
ra kat'i karar verilecektir. hal olduysa büsbütün fenalata 

"- Şirkeitn müraeaatini tel· 
kik ediyoruz. Ancak bu huıuıta 
herhangi tekilde bir karar ittiha· 
zından evvel etraflı arathrmıya 

ihtiyaç vardır. Tetkikatı mümkün 
olduğu kadar süratle bitirip vekil 

Bir tashih 

T ASHIH: Ankara • İstanbul 
arasındaki tayyare ücreti 30 lira 
iken 50 lira diye yazıl'mıttır. 

Özür diler ve tashih ederiz. 

Fatih sulh ikinci hukuk hakim· 
liğinden: 

:Ahmet Aslan efendi ile Sofu • 
larda 13 No. lı hanede mukim Ne· 
cati oğlu Haydar ve Salih ve Hay· 
ri beyler meyanelerinde y~niden 

izalei §Üyu davasından dolayı 

müddeaaleyhlerin ikametgahla • 
rının meçhullerinden dolayı mu· 
kaddema ilanen tebliğat icra e • 
den birinci haklarında gıyap ka • 
rarı verilen on bet gün müddetle 
iliııen karar dahi· verilmiş oldu • 
ğc:ndan müşaı mezkur Orta çef • 
mede 27 No. lu ananın kabili tak· 
sim olmadığı ve 261 O lira kıyme· 
tin.de bulunduğu ehlivukuf tara • 
fından verilen rapordan anl<!'.şıl • 
mH olmakla yevmi muhakeme o • 

lan 22 9/ 934 saat 10 da uıu1en 

itiraz ederek gelmediğiniz veya 
bir vekili musa-:ldak göndermedi
~iııiz takdirde vı:1.kıalerı ve rapcru 
kabul et.mi! addolunacağınız ilan 
olunur. 

tı. 

Blanf: 
- Daha üzülmeğe mahal y; 

dedi. Sultan, elbette, bize bir 
ber ıetirecektir. 

- Tabii.. Ortada bir ,ey y 

ken yeise kapılmak doğru ol 
Üçü de susmuşlardı. Blan§ 

ğa kalkmı§, yarasız kolu ile Sil 
manın kolundan tutmuıtu. 

Çok mütee11ir bir halde: 
- Ben, dedi, sizinle bera 

gelmiyecektim. O zaman bu f 
ketlerin hiç biriyle kartılaım 
caktınız. 

Süleyman: 
-Ne söylemek isHyonun Bl 

Sen gelmemit olsaydın bile, g 
böyle felaketlerle kartılaıab 
dik. Seninki bot bir üzüntü .• 

Süleyman, bunu söylerken 
temadiyen nehiri kolluyordu. 
tandan küçük bir itaret bula 
mek için, elinden gelmit ola 
bütün benliğini oraya, timsa 
yurduna akıtacaktı. 

Beklemeleri, se11izlikleri 
uzun ıürmedi. 

Bir ıu ııkırbıı Sultanın ke 
lerine yaklattığını haber vernı 
Köpek, ıahile çıkar çıkmaz, en 

(DOY&ml ..___-'"'~~ ... ~-e:o~:\vermittir. Çocuk dün Parmakl~rı kop::.ı!:: Fransız i r;ndan Salihattin Bey getirilmit • 
-----~~~~~-lll~cıeaıı:uLK~~rıunıaur~~...:.....Y.l'.-.~~~~~~~~~~~~~~~~_J_~~~~~~~ 

d 



-. IS EylUI 1984 HABER - Akpm Poata•• 
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HakikT, saf, kati tesirli ASPiRiN, E1' m•rk•· 
sını taıır. AOrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvur.caOınız dev•, dünyada • 
me,hur • ..,.. "müstahurı olmalıdır. 

Kızlarınızın istikbalini düşünürken 
. göreneğe kapılmayın 

Selçuk Kız San'at Mektebi 
••Alam •eclyell, yUk•ek terbiyen, dUz9Un malOmath 

Ev kadını ve san'atkar Hanımlar 
Yetiştirir. Mektep meccanidir. Temrin maaraf Jarı mektepten 
verilir. 
Liıe, Orta ve ilk mektep mezunları için ayrı program Ye 

teıkilit vardır. ilk mektep mezunlan aJDı umanda orta 
tıtı.üı-W 4e ~apar&ar. Bir defa mektebi ftl propamlamn 
~6r0n, kararınızı aonra verin. 
~ktebin yeni •e hususi teşkilatı meıunlarma atö:ye aça-
bilecek lcilç6k bir ıermave ve çeblz temin eder. (5306) 

-~·• nıııımı•••--:mnnn:•----• 

Kimyager __ , 
HUSA METTiN 
Tam idrar tahlili 100 kurutlur. 
Bilumum tahlilat. Bahçekapı, 

Emli.k ve Eytam Bankası kar· 
1111nda izzet Bey Hanı 

Oıküdarda ıablık hane - Gü· 
zel mamarab, ıayet kullanıth, : 
çi dıtı boyalı, 650 metre murabbaı 
7 oda, havaıazı ve ıu teaiıatı, ha· 
mam, büyük bahçesinde meyva 
aiaçları, çiçekler ve limonluk, ku 
yu, havuzlar ve Amerikan kümeı· 
ler, fııtık atacı, tramvay durağı 

aolunda Yazmacı Şerif ıokaiı No. 
9 içindekilere müracaat. (3008) 

Savo piksin saçların 
halaskirıdır. 

Satqı Babçekapı Zamu ecza dl'po

ıu. 

Y aipoetahane ittiealincle 17 auma· 
rada ıtriyat maiazaaı. 

Ankara ı Şark Merkn ecu deposı; 

ve bilumum eczahane ''e ıtriyat maio1:ıı.· 

lannclan iıteyiniz. 

Bir kadın aranıyor 
Kalabahkıız bir aile nezdinde 

ev itlerinde çalıttırılmak üzere bir 
kadına ihtiyaç vardır. 

Şeraiti anlamalr-&nre Alrpm 
gazeteıi çinkt.;>erafl ıubeıinde Fu 4 

at Beye müra\°:aat. 

Dr. Hafız Cemal 
ı '\~hili haıtahklar · · l'hass111 
Cuma •• puardaa batb ıünJerde 

HiLALi AHMER •1 'leden ıonra ıMt 2i dr 8 1• kadar 
I latanbulda Divanyolunct. ( 118) nu· 

maralı huıuıi kabineainde haatalanıu 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 1 
Eıki9ebir Hililiabmer naerkez ambarında elüY.er, ıu, çama· ı·İ 
fsr arabaları pirinç talaşı ve parçaları 6 Eylül 1934 tari- i 
binde aatılacağından taliplerin mliracaatlar1. Iİ 

-----nu111111:ınumıı:ım11111111111mmınmm1111:11111111111:11:a111uu::::::::::::r.::1::::::::::: 

m11m11m:n:m1:1:::::::n:1111m:::ı:n:ııım1111111111nm:sft 

"••acl!ler ·Mide· Ba!lır•ak ·Tat. Kum hastalıklarına İ 

1 U, '7LA içmeler~ ve " 
LJ4 Otelı u 

lier~n Köprüden 6,30 - 7 ,35 - 8,05 - 9,50 · 11 • 131,5 - 15, 1 O - J 6,45 ıe ili 
Haydarpaşayı giden vıpurlann trenleri içmelere giderler 

l~me ve tren flyatlar.nda yeniden mUhlm 
1
• 

tenzlllt yapllmıttır. Ü 
.......... 11111:1:1111:u:ı::ma::ı::::n:ı:ı::r.:ı::ıunc:ı: ::::::::::::ı:::cu::::ı::::nmım::::umu 

VAKiT 
tezintisinde çalışmak 

isteyen san'atkirlara 
.. V AKIT" auintisinde çahtınalr üzere evvelce ca& ve ince ıaı•a muh· 

telif numaralar için müracaatta bulunanlarla yeniden bu ite talip olanla

"-. ._, sün aut on iki buçuktan on dörde kadar VAKiT idareıine müra· 
"-t etmeleri .. 

kabul eder. Muayenehane ve •• ~ .. •, 
fonu: 22:·"-1. 

HABER 
Aka,am Postası ----- ---ISTANBUL AN 

KAR4 CADDESi 
1 darehaneaı ı 

--- --
re11raı Adrealı ISTANBUL BAIHill 
relefoo Tuu Ul11 ldar9ı IU'JO 

r- " ABO"E ŞERAiTi 
• • lJ •Jldr. 

l't1rklye: 1%0 ~ 1180 l!IO llrf. 
&cıneblı 160 uo "40 uno 

il.Aft TARiFESi 
rıuatt't U&olanom ubn IJ,60 

ltl:amJ UAnW 10 '-11nıttur. 

Sahibi ve Netriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

llulldlfı 1erı cvllrr> Maallauı 

·- - - .. -.._ - ~ -- . . -- . 

HABER 
El yazısı tahlil kuponu 
isim . 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden• 
1 

- Kız ve erkekler içi ayn h9\dlita maliktir. Ana, llk, Orta, Lise ıınıffarma leyli, nehari 

2 
talebe kaydına başla:ımııhr. 

.._ Kayıt için her gOn mektebe veya Yeni postıne"arkHıDda Bıairet banıDda Ôlyol idarelaa· 

3 
nesine mOracaat edilebilir. .. 

- isteyenlere mektep tarifnameai gönderilir. 

'\'Utköyünde tramvay caddeıinde • Çifteaaraylarda mektebin telefonu: 36.2ıO . Ozyolun telefonu: 24115 

7 

1 lstanbul Bele.diyesi llAnları 1 
Topkapıda Tramvay caddeıin 

13,5 lira. 
Haraççı Kara Mehmet Fener c 

13,5 lira. 
Haraççı Kara Mehmet Hisardib 

nal 4,5 Ura. 
Haıekide Hueki Dledreıeıi 18 
Koca Muıtafa patada 101 No.I 
Balatta 2 No. lu hane: Tem inat 
Cibali odun iıkeleainde yazıha 
Unkapanında 24 No. lu hane: 
Topkapıda Simket mahalleıind 

1,5 lira. 
Yukarda yazılı mahaller kiray 

ye konulmuttur. Talip olanlar ter 
yedeye girmek için de hizaJarında 
ile 8 /9 /934 cumartesi gilnü ıaat 
ve B. Ş. Encümenine müracaatlar 

Hi.kimiyeti Milliye ve Dumlup 
zarfmda lüzumu olan 120.000 kil 
Talip oalnların teraiti anlamak üz 
zarlıia rirmek için de teklif olun 
tinde teminat makbuz veya mekt 
Mat on be,e kadaT Daimi Encüme 

de 95/ 115 No. lu hane: teminat 

addesinde 21 No. lu arsa: teminat 

i caddeainde 18 No. lu ana: temi• 

No. lu odaıı: teminat 3 lira. 
u dükkan: Teminat 4 lira. 
7,5 lira. 

ne mahalli: Teminat 1,5 lira. 
Teminat 4,5 lira. 
e kulei zemin mahalli: Tem inat 

a verilmek üzere açık müzayede· 
aiti anlamak üzere her gün, müza· 
yazılı teminat akçeıi makbuzu 

14 de kadar Fatih Kaymakamlığı 
ı. "4892,, 

ınar yatı mektepleri için bir ıene 
o ekmek pazarlıkla alınacaktır. 

ere Levazım Müdürlüğüne, pa • 
acak bedelin yüzde 7,5 u ııiıpe• 
ubu ile 6/ 9/ 934 perfembe ıünü 
ne müracaat etmelidirler. (5404) 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnameai mucibince 5.000 ad 

rın Eylalün 13 ncü pertembe jiin 
racaatları. "5378,, 

Oıküdar icra Dairesinden: 

Tamamına yeminli üç ehlivu· 
kuf tarafından (2000) lira kıy • 
met takdir olunan Üıküdarda Ka· 
racaahmet caddeainde eıki 229: 
231, yeni 213: 216 No. lu maaoda 
bir bap dükkanın dörtle bi~ hine· 
ıi 2280 No. lu kanuna tevfikan a· 

et takvimin imaline talip olanla • 
ü ıaat 14 buçukta komiayona mü· 

Tashih 
Dünkü nüıhamızda intitar e

den Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankaımın 30 - 8 - 934 tarihli 
vazi:yet cetvelinin aktif kıımmda 
ticari seneler kısmı 2.029.027.55 
yerine sehven 2.029.927.56 vlaral< 
diz ' lmittir. Berayı t:ubih :lan o • 
h: 1~1. 

çık arttırmaya vazedilmittir. y •• • • 

Satrı peıindir. Müterakim ver· Beyoglu 4 uncu Sulh Hukuk 
si, evkaf borçları ve tanzifat ve Mahkemeeinden: .. 
tenviriye müşteriye aittir. \ Beyoğlunda Kule dıbınde Bere· 

Mütterilerin kıymeti muhl!m· ket Zade mahalleıinde Hacı )\~i 
minenin yüzde yedi buçuk nispe· sokağında 13 - 15 No. da ~a~tı· 
tinde pey akçeleri vermeleri icap yar apartmanın 8 No. lı daıresın· 

d r de otururken elyevm ikametgahı e e • 
. 

27191934 
meçhul olan Avram Fiı Ef ye Ven 

Arttırma tartnameıı: f" H k'l' c ı K tura ıı anım ve ı ı ema a -
tarihine müsadif perıembe günü Al' n_ t f d 1 h' · . ra ı ~y ara m an a ey ınıze 
divanhaneye talik edilecektır. 1 f k d t' b • . . . açı an na a a avasının ıure ı e• 
Bırıncı arttırmaıı 8 / 10/ 934 tarı· t bl"W 'k t "h ·· d 

rayı e ıg ı ame ga mıza gon e• 
hine müAdif pazartesi günü aaat rilmit iıe de 16 _ 5 _ 934 tari· 
14 ten 16 ya kadar Oıküdar icra hinde Avrupaya gittiiiniz ve Av· 
daireıinde İcr:a edilecektir. Arttır• rupanın nereıine gittiğiniz ma· 
ma bedeli kıymeti muhammine • lum olmadığı istida zahrına 9erh 
nin yüzde yetmit betini bulduiu verilerek tebligat yapılamamaıı ü 
takdirde üıtünde bJl'akılır. Aksi zerine ilanen tebligat icrasına ve 
takdirde en ıon arttıranın taah- mahkemenin tS _ 8 - 934 saat 
hüdü baki kalmak üzeTe arttırma 14 de talikine karar verilmit mez• 
15 gün daha temdit edileTek 23 / kur gün ve ıaatte mahkemeye gel· 
10/ 934 tarihine müıadif ıab günü mediğiniz ve muıaddak bir vekil 
ayni ıaatte icra edilecektir. Art- göndermediğinizden hakkınızda 
tırma bedeli kıymeti muhammine· gıyap kararı verild:ği ve mahke • 
nin yüzde yetmit be,ini bulduğu menin 19-9-934 saat 14 de talikine 
takdirde üıtünde bll'akılır. Akıi karar verildiği ilin olunur. 3029 
takdirde 2280 No. lu kanun mu -
cibince muamele ifa edilecektir. 

2004 No. lu icra ve ifliı K. nun fA PA 
128 cı maddesi mucibince ipotek 'f 
alacaklılarla diieT a'akadaranın 

ve irtifak hakkı ıahiolerinin gay• 
rimenkul üzerindeki hakları ve 
huıuıiyle faiz ve maıarife dair o· 
lan iddialarını evrakı müsbitele • 
riyle birlikte nihayet 2Q r.ün zar· 
fında icrft dair-:!ıine bildirmeleri, 
akai takdiTd'! hDldan tapu ıicil • 
liyle Ahit e>1mrvan alacaklılar ... 
tıt bedelini ):'avlatmalarından ha· 
TİÇ kalırlar. Alaka.daranın icra ve 
iflb K. nan mevddı mahıuauına 
tevfikan hareket etmeleri ve daha 
fazla malCimat almak iıtiyenlerin 
93314.11 No. lu .c:Joıyaya mii•nrot 
etmeleri illn olunur. (3028) 

f'1Aftt(A 
.Müslahzualı 

HUBUBAT UHLA/l/ 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

• 

Fosfatlı ark Malt Hulisası 
Kullanınız. 

Her ecza -
nede satılır. 

(2148) 
u • • • ••••• • n ~ 



Şark şimendifer
lerinde de tarife- · 
ler ucuzlatılacak 

- Ne oldun? Düıtün mü? Bir 
yerin acıyor mu? 

Kafamda, etlerimde ve her ye· 
rimde yalnız bir ıey vardı: Hati
cenin kolları arasında uçurumun 
kenarına oturduğumuz zaman duy 
duğum derin ve örnekıiz tat! ... 

- Hayır anne, acımıyor. 
- Korkulu bir rüya mı gördün? 

Uyandığına iyi olmuı ! .. 
- Çok güzel bir rüya idi. 
Böyle söyledim. Zira kırmızılı 

kadının verdiği haz, hali. içimde 
ılık buhar damlaları halinde esi· 
yordu. 
Yatağa girdim. Gözlerimi yum· 

dum, yorganı b1LJıma çektim ve 
ilave ettim: 

- Uykum var. Sen git, ben u
yuyacağım ! .. 

Kendimi, içimdeki derin hazza 
vermek için gözlerimi daha kuv
vetle yumdum; onu kaybetmemek 
bütün inceliğiyle yeniden ele ge
çirmek istiyordum. 

~ağa, aola döndüm. Sırt üıtü 
ve yüzü koyun yattım. Kızıl elbi· 
ıeli güzel Hatice kaf amde.n bir 
türlü gitmiyordu. Fakat onun ne 
rüyasına, ne de hazzına tekrar ke.· 
vuıabildim. 

• • • 
O gÜn Cuma idi. Dalgın"dım. 

Annem dedi ki: 
- Güzel rüyanı bana anlat! 
Onun rüyaya sonsuz bir inanı 

vardı. Kasabada ;uyaya en iyi m& 

na veren de o idi. 
Ona rüyamdan bahsetmem be· 

nim için de bir ihtiyaçtı. Battan 
sonlarına doğru olan parçasını 

anlatmak kolaydı. Lakin sonu? 
Sonundaki korkunç uçurum da 
söylenebilirdi. Fakat o derin haz .. 
Onu ne yapmalı? En güzel yerini 
gizledikten sonra tam ve doğru 
bir mana çıkarmak kabil miydi? 

Ne yapayım? Oraıını gizleme
ğe çalıtacaktım. .. 

Annem: 
- Hayırdır inıaallah ! 
Dedi ben de anlatmağa batla

dım. 
Gittikçe artan büyük bir dik· 

katle dinliyordu. Her iıtediğimi 
hemen bulduğum güzel yerleri ıöy 
lediğim zaman atrldı: 

Hah! Allah insanın gönlüne 
göre verir. Ora11 cennettir. Senin 
cennetlik olduğunu şimdiden ha
ber veriyor. 

~ranhktan ve yalnızlıktan 

bahıedince yüzü duruldu; hakıt· 
lan karardı. Uçurum ve korkunç 
seıleri de anlattığım zaman beni 
kucakladı. Sardı. Bir dütmand&n 
korumak istercesine bağrına baa· 
tı: 

- Cehennem! .. Bir günah itle· 
mitsin ! 

Diye mınldandı. 
Maceranın en tatlı yerini gizle· 

mek kabil olmadı. Bir hamlede 
krrmızı elbiseli genç kadını, onun 
yaptıklarını, duyduklarımı ve uçu 
ruma düttüğümü de söyleyiver· 
dim. Yalnız o kadının Hatice ol· 
duğunu sakladım. 

Beni daha büyük bir kuv~etle 
kollarının araıma gömdü. Titre
JU bir sesle suıturdu: 

di defa okuyacak, etrafına üfliye· 
cekıin. Bunu yaparsan dört yana 
yedi katlı kale duvarları örülür, 
ıeytanlar sokulmazlar, demittim. 
Herhalde gene unuttun! Bundan 
sonra kendim okutacağım! Bak ne 
rahat uyuyacakıın ! .. 

• • * 
O aktam, yatmadan evvel an· 

nem bana §unları da söyledi: 
-Artık büyüdün bilmen lazım! 

Şeytanlar yalnız rüyada olmazlar. 
Bazan da insan kılığına girer, a· 
ramızda gezerler. Bizi günaha ıo· 
karlar. Onlardan ıakmmah; al· 
danmamalı .. 

Sonra (Ayetülküni)yi yedi de
fa heceletti. 

Fakat yalnız kaldığım zaman 
kendi kendime duayı yedi defa 
da tenine okudum. Bu suretle et· 
raf ıma örülen yedi kat kale duva· 
nnın yıkılacağmı aanıyordum. O 
zaman Hatice, deriıi gibi vücudü· 
ne yapıfan daracık kızıl elbiıesile 
yanıma gelebilecekti. 

Fakat gelmedi. 
Ondan ıonraki geceler hiç dua 

okumadım. Gene gelmedi. 
Kederli, kara ıevdalı günler 

batladı. 
Aksi gibi sık ıık evimize gelen 

Hatice o günlerde hiç. uğramıyor· 
du. 

Annem de beni dizlerinin dibin 
den ayırmıyor, oraya yollamıyor· 
du. BunlaT, on ik\--ya!DB• yeni bi-

tirdiğim günlerde olmuttu. 
• • • 

Hatice geldi. Artık eskiıi ka· 
dar serbeıt bakamıyordum. Yak
laımak iıteyen fakat bir türlü bu 
arzuyu yapamıyan garip bir hisle 
dolu idim. 

Fakat bu yirmi iki yatlı.rmdaki 
güzel kadın benden çekinmiyor· 
du. Gene eıkiıi gibi sarıyordu. O 
zamanlarda ben de kollarımla onu 
sarmamak için ne yaman buhran
lar geçiriyordum . 

Kiraz zamanı geldi. 
Her yıl olduğu gibi kadın, kız 

ve çocuklardan ibaret kervan, bah 
çelere yollandı. Hatice Hanım be
nim gözlerimin içine bakarak: 

- Bu, beraber geçecek olan 
ıon kiraz ayıdır. 

Doğru söylüyordu. Son bahar· 
da lzmirde mektebe gidecektim. 
Gelecek yılın kiraz zamanında ta· 
til henüz batlamış olmıyacaktı. 

Fakat ben bunları dütünmüyor, 
sadece kaçak bakıılarla Haticenin 
yüzünü, bakışlarını, saçlarını, söz 
ıöyleyitlerini gözden geçiriyor· 
dum. Çartafm pelerinini arkaya 
attığı zaman birdenbire: 

- Ta kendiıi, yanılmamııım ! 
" Diye düıündüm. Zira evde kı· 
zıl ipekten bir rop giymitti. Bu, 
Haticenin vücuduna yapııacak ka 
dar dar değildi; fakat göğsünü, 

omuzlarını, boynunu büsbütün 
örtmüyordu. 

- Sut! O teytandrr. Ondan 
kork! Bir daha aklına alma! Hani 
sana CSğrettiğim bir dua vardı; o-ı 
·~ h.r ~ uyume.dan enel .,_ .. 

içimde onunla yalnız kalmak 
arzuıu ve yalnız kalmak korkusu 
birhirile çarpıtıyordu. Ne yapaca· 
ğımı 1aıırmııtım. Her zaman ol· 
duğu gibi imdadıma yetiıti. Bat· 
kalarının yemek hazırlığı ve oyun 
larla uğraıtıkları bir ıırada kolum 
dan tuttu: 

- Haydi göl kenarına gidelim! 
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_..,""" ... ·~ 
- Vallahi kızını ben yemedim ... 
- Peki, tenceredeki etlere ne dersin; ·kulübende kızı• 
mın saçlariyle elbiselerini buldum. Onlara ne dersin? 

<Yazısı h1kfı:ve siitunumuzciarlır) 

~r~~~------------------------~~ 
1 ESNAF VE 1 1 

Avru~a malını 
depo ediyorlar! 

Bu, yerli malına karşı 
suikast yapmak demektir 

MısırçarşISinda Ketenciler cad
desinde 19 numarada ev eşyacısı 
Hüseyin Efendi diyor ki: 

" Bizim en büyük derdimiz it· 
ıizliktir. Günde 1 l saat çalıştığım 
halde kazancım gayet azdır.. O· 
nun için vergiler ağır geliyor. Bil-

haaaa maktu olarak alınmaaı ve 
kazancımızla nisbet edilmemeıi 

bizi müşkül vaziyete sokuyor. 

Belediyeden de isteğimiz var: 
Bizim dükkanımızın önü sokak 
olmadığı halde, dükkanın önüne 
koyduğumuz moatıralık e§Yayı, 

belediye memurları içeriye aldırı· 
yorlar. Dükkanlarımız zaten kü-

çük olduğu için ne yapacağımızı 

§aşırdık. Sonra yerli malı mesele

sinde çok ihtikar var. Bu yüzden 
Avrupa malına rekabet edemiyo· 
ruz. 

Bazı esnaf, Avrupa malını de
po ederek saklıyorlar, buna da se· 
hep hu malları ilerde yüksek fi
yatla aatmak istemeleridir. 

Bu ihtikarın en fenaaıdır.. Bu 
iıin önüne geçilmelidir. 

1 
bir arabacı Vergide esas n~ 

olmalıdır. Fatih- T -
gahçılar araba 
imalfıthanesi sa- Kazanca bakm1yarak set' 

l hibi Ali Ulvi E- •· · 
1 fendi diyor hi: maykey~ı· gore vergı 

- Dükkanla - esı ıyormuş 
rın erken kapan Koskada 127 numaralı bakk9l 
maıı işinde bi- dül?kanmda Om er Efendi, vergi 
zim epeyce zi· tarhr tarzından şikayet ediyor ,·e 

L-~~~::__j yanımız olacak: diyor ki: 
Ali Ülvi Ef. Bir defa her za· " Maliye memurları kaza1'ç 

man acele yapıl- vergisini, dükkanları gezerek tl't' 
ması lazım gelen nakliye arabala- hediyorlar. Mesela: Bir dükkiıt' 
nru eskiden gece gündüz çalışa- gidiyorlar. O .~ü~anda .mah b~; 
rak zamanında teslim ediyorduk. raz fazla gorduler mı, derh 
Şimdi buna imkan yoktur. \ yüksek bir vergi tarhediyorl•' 

Sonra bizim elektrik şirketi ile Halbuki o dükkanda fazla ııı' 
cereyan sarfiyatı için senelik mu· var ama satıı yapıyor mu, yap~ 
kavelemiz vardır. Biz şimdi mu • yor mu düşünmüyorlar. Dük"' 
kavele mucibince sarfedilm · 1 ~. nın içerisinde fazla mal ne kad'' 

esı a l t•" zmı gelen cereyanı kullanamıya _ o ursa olsun, satış yapmadı~ ,, 
cağız: Şirket te bizden sarf edil- sonra ... Zaten o dükka~ ~ahibı ı if 
miyen cereyan ücretini istiyecek- hş yapmazsa sermayesım yer. ~ıı 
tir. alay vergi parasını da sermaye•

1 

S b l d. b" d . den mi versin. ,A. onra e e ıye, ıze emır te· ~ 

kerlekli araba yapmamamızı, ara· 
baların lastik tekerlekli olacağını 
tebliğ etti. Bu yüzden işlerimiz 

durmuıtur. 
Lastik tekerlekli bir arabayı 

bir çift atın çekmesine imkan yok 
tur. Çünkü lastik tekerlekler üze
rinde yük eskisinden iki üç misli 
fazlalaıır. Bir fakir arabacı 60 li· 

ra lastik parasını nerden bu1tııt1·' 
Lastik te memleketimize hariçt~~ 
gelecektir. Paramızın büyük b

1 

kısmı harice çıkacaktır .. 
Lastikli ve yaylı bir araba ıatl•' 

· ı tıı'' rı e beraber 800 liraya mal o , 
Bunun yerine kamyon almak cJı 
h . . l k b" . , t tllı a ıyı o aca ve ızım san ıa 
biz de ortadan yok olacağız ... 
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