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' Bir bardak suda çıkan 
fırtına,, nın dalgaları 

Ceneral Kondilis bu 
sabah Ankaradan geldi 
Yarınki Türk nesli bugün başardığınız 
işlerin kıymetini muhakkak surette 

takdir edecektir 
Esnaf bankası hesabı sorulurken 
Muhiddin B. başka bozuk işleri 

mel}dana çıkarmılJa kalkıştı 
Birkaç ıündenberi Ankarada 

bulunan Yunan harbiye nazırı ce· 
neral Kondiliı ile rehkatlerindeki 
zevat bu sabahki trenle ıehrimize 
gelmişlerdir. Ceneral Haydarpaıa
da vali ve belediye reiıi Muhittin 
beyle kolordu kumandanı Şükrü 
Naili pap, askeri ve mülki erkan 
tarafından karşılanmııtır. Bir po • 
lis kıt'aıı rewıi selamı ifa etmittir. 
Ceneral Kondilis motörle Topha .. 
ne rıhtımına çıkını§, otomobille 
Perapalas oteline gitmittir. Cene • 

ral 10,45 te Perapalastan otomo • 
bille vilayete gelmit, valiyi maka· 
mında ziyaret etmiıtir. Müteaki • 
ben kolordu kumandanhğın!l gide
rek Şükrü Naili paıayı ziyaret et
miştir. Ceıieral on bir buçuğa doğ· 
ru Takıim abidesine çelenk koy • 
muı, oteline dönmüıtür. On ikiye 
doğru vali Muhittin, 12,5 geçe de 
kolordu kumandanı Şükrü N:ıili 

paşa cenerale iadei ziyaret etmİ§· 
lerdir. Saat birde ceneral ıerefine 

-Devamı 8 nci sayfada-

lbnissuudun kuvvetleri 
yakında San'aya girecek 
imam Y ahyanın Mısır Kıralından 

Şehir meclisi açıhrken ve Muhiddin B. söz söylerken istediği yardımı göremiyeceği 
anlaşılıyor 

Muhittin Bey raporun meclise/ 
geç gelmesi meselesinde bir tarih 
noksanına istinat ederek raporun 

l 
makamda bir gün kaldığı ve Milli-

yet gR'Zet~sinin "raporu hasır altı 
etmek istiyorlardı,, iddiasının va
rit olmadığını söyledi. Bundan son 

ra Esnaf Bankasmın sermayesinin 
l b\İn ı tezyidine evvelden muarız bulun· 
,,. stanbul Şehir Meclisi ta· duğunu fakat ekalliyette kaldığı· 
cll ~d~ kayde değer bir gün ge nı bir mazbata okutarak anlattı. 

'itin a alı ve Belediye Reisi Mu- Çöpçülerin yetmi• bin lirasının sa· 
1 ııq,. ey Esnaf Bankası mesele- :ı-
dl "tı dolayı meclise izahat ver • hipsiz ve emanet hesabın" kalmış 

bir para olup cemiyeti belediye ka 
f.)\İ 

~., tı de . d . d'l rarile Esnaf Bankasına verildiği • 
tı .., . gazetemız e ışaret e ı · 

~lı ~~hıle meclisin bu münaka- ni, bankayı batıran muamelelerin 
1.ııak . . b' 927 den 930 a kadar devam eden 

ı. ~i.y eresı yenı ır şey öğret· 

kanın bir belediye müessesesi gibi 
idare ve mürakabe edilemiyeceği· 
ni, esasen son yapılap. ithamlarda 
yerleımif bir kanaat gösterilme· 
miş olduğunu ilave ederek on üç 
ay evvelki Şehir Meclisi nı:!zal~ere 
sinin zaptını okuttu. Bankayı def· 
aten yıkmamasınm bugünkü vazi· 
yete bir emri vaki halinde muttali 
olduğundan neşet ettiğini tahsil o
lunamıyan paraları resmi ağızla 

kaybettik diyemiyeceğini söyledi, 
ve birdenbire mevzuu tevsi ederek 
eaefli akıbete uğramış bi-r de ka
dınları çalıştırma yurdu müessese 
sinin bulunduğunu söyledi. 

Buraya kadar pek az itirazla 

-Devamı 2 inci sayfada-
"•i~le alnız Muhittin Bey yapılan dört sene zarfında cereyan ettiği-
~tı l'-e cevap verirken kadınları ni, bu müddet zarfında raporlar ==-==-:":'.'::=====~~-=== 
lllb~a Yurdunun tezebzübün· veren arkadaşların "itler iyidir.,, E vk afta 
,ı. Qged k b · h ı d dediklerini, idarei hususiyenin \.. 'Qıı ere azı ıt am ar a 
'\iağa lüzum gördü. Mesele bankaya yatırılmış seksen bin lira· • • 

" a.rıa k d sının kendi haberdar olmadan mu- Kurtuluş ve cıvarında bır lbnlssuut tayyarelerinf teftit ederken t vq k'· apan ı. 
\\\ u ?'üzakereleri okuyucula hasebei hususiye müdürü mütevef çok mektum emlak 
~ ~e ı·Ulasaten bildirelim: fa Cemal Bey tarafından batırıldı- meydana çıkarıldı 

Şam, 8 (Hususi) - Buraya ge-/ göremiyeceği tahmin ediliyor. 1 • 
len haberlerde, İbniaauut kuvvet • mam Yahya bütün arazisinin ken .. 
}erinin yakın bir zamanda San'a • disine iadesi halinde sulhü kabul 
yı z:ı.ptedeceklerini bildirmekte • edeceğini aöylemiıtir. 

~ c: •a M h. · - E f B k ) te· açıldığı zaman u ıttın gını, tına an asındaki paranın 
) 

1
'
1ik kürsüsünde idi. Salon battığını görünce diğer kücük ban 

r~ler 'llç dolmuştu. içeri giremi • kalardaki mevduatı geri aİdırdığı· 
1~~t~alon kapısı dışarumda bi- nı, yapılan bütün muamelelerde 
111ıi ik~· ~uhittin Bey riyaset mev gayet dürüst hareket edildiğini, 
lt~t~llc:i reis Sadettin Beye ter- söylemiştir. Belediye reisinin kana 

tı &onra hjtabesine başladı. atince bir anonim §irketin bir ban-

•• -

~llltkao sahibi lostracılar 
~~~Yarlardan şikiyetçi 

'd·~ 'a.b&.h \tj)l 11tt kiı. lostracı esnafından 1 

e ~İt .' matbaamıza geldi vel 
1 !ık~ 
'-f, ili~ d·~Yette bulundu: 

Q ~ J..f .. kukkan eahibi lostracı· 
lıt u \ı 

\ &.~altı illete ve be!ediyeye 
~~ lta.nu an Vergi veririz. Son ka· 

'~i nun:ı .. . . . 
it. Sil l'ü gore vergımız ıca· 
\i tltt ~~de sekseni nispetinde· 

r~ttte Cl.tnnnlarda belediye bir 
ı~t ttt,.._ ne§tederek dükkanla -
'\t ıı. ~a ~·· 
i~ · Q\t ~ \:)unleri açmamızı me-
1 t!dir. c~ıiyet bizim cok aleyhi-
~ -unku. -

licı.ııt . 
llYakkabılarmı en faz 

la cuma günü boyatır. Sinema ve -
ya ba,ka bir eğlence yerine girme· 
den evvel veya birisini beklerken 
vakit geçirmek ve bu münasebetle 
ayakkabıhrmı temizlemek için 
loıtracıya diğer günlerden çok da· 
ha fazla müşteri gelir.Bir cuma üç 
diğer güne bedeldir. Binaenaleyh 
cuma günü çalııma.m:ı.k kazancı • 
mızın yarısını kaybetmek demek " 

tir. 
2 - Cuma günü bizim çalı§· 

mamamıza mukabil hiçbir vergi 
-Devamı 8 nci sayfada-

Son z:ımanlarda evkaf idaresi 
şehrin muhtelif taraflarında şim • 
diye kadar icareleri verilmiyen bir 
çok mektum emlak · ke§fetmittir. 
Bu emlakin kıymeti yüz bin lira .. 
dan fazladır. Senelerdenberi alın· 
mıyan ic:ıreleri de mühim yekun· 
lar tutmaktadır. 

Keşfedilen mektum emlakin ek
serisi Kurtuluş semtindedir. Hal • 
buki şehrin diğer temtlerinde, ez· 
cümle Beyoğlu ve Maçka tarafla • 

dir. lbniasuut kuvvetleri gösteri .. lmam Yahyaya tabi bir kıaım 
len mukavemeti kırmaktadır. Bir kabileler lbnisauuda kar§ı harbet. 
kmm k:ıbileler lbniuuut oğ!u E- memek istemektedirler. Fakat 1 • 
mir Faysalın kuvvetlerine iltihak mam d:ı.ha evvel bu kabilelerin ile· 
etmiılerdir. imam Yahyanın mağ· ri gelenleriyle reislerini yakalayıp 
liip olmasına rağmen sulhü kabul San'ada hapsetmiı, kendisine itaat . 
etm~~..ıeıinin sebebi bir türlü anla- etmiyen kabile olursa reislerini 
tılamıyor. Arabishmn cenubunda- hemen kurtuna dizeceğini bildir• 
ki bu harp büyük bir alaka ile ta· mİ§tİr. Kabileler imamın bu h:ı • 
kip ediliyor. İmam Yahyanın Mı· reketinden korktukları için kar!ı 

rmda da ayni şekilde birçok em • 
likinmevc~~duğusö~e~ek-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tedir. Eski kırtasiyeci kal ası 

sır kralından isted.iği yardımı da -Devamı 8 nci sayfada-

Bunun üzerine evk:ı.f idareai bu 

mıntakalarda çok esaslı tetkikat bili. devam edecek mi? 
yapmıya karar vermis ve Kurtu· 
luştaki mektum emlakin bulunma· Dün matbaamıza ihtiyar ve za· / 
sında büyük y:ırdımı dokunan Ah- vallı bir k::ıdıncağız gelerek üç ay• 
dürrahman beyi Asmalımesçit Iık maa§ yoklamaları için kendisi· 

mm takasına tayin etmiştir: ne yapılan eziyetleri yana yakıla 
Kendisinin bu niıntakada da. ~z anhttı. 

z::ıınanda birçok emlak ke§fedece- Zavallı :J<adın Boğaziçinin uzak 
ği ve bu vesile ile evkaf m kasası- bir kö~esinde oturuyormuş, bütün 
na P.ara getireceği ümit olunuyorA vaı-idaiı .. ç ayda bir aldığı az mik-

tar dul m:ıaıından ibaretmiı. 
Haziran iptidasında verilecek o

lan üç aylıklar için §İmdiden yok-

lama yapılmakta olduğundan za
vallı kadın on gündür uğraııyor • 
muş. Mahalle ihtiyar heyetleri 
kalktığından yoklama kağıtları na 

-Devamı 8 nci sayfada-



2. Poataaı 9 Mayıs 1924~ 

~ 

Ruzvelt gümüş bloku azaları 
ile anlaştı mı? 

Yapılan müzakerede altın için 
şün de millileştirilmesi 

yapıldığı veçhile gümü
mevzuu bahsoluyor 

Vaşington, 9 (A. A.) - Gümüt 
•maden bloku azası, M. Ruzvelt ile 
görü~tükten sonra riy:::seti cümhur 
ıar:tyında.n tebessüm ederek çık -
mışlardır. 

Bu görüımeden sonra M. Ruz .. 
velt iJbu teb'iği netrelmiıtir: 

"Ayan azasından bazı zevatla 
hazine nazırı ve reisicümhur :ıra
ıında Amerika.da gümüıün para ı 

halinde kullanılmasına müteallik 1 
iki nokta hakkında mü21kereler 
icra edilmiştir. Daha huıuıi suret· 
te mevcut serbest stokların satın a .. 
lınması suretiyle evvelce altın için 
yapıldığı veçhile gümütün milli -
le§tirilmesi tetkik ounmuftur. Ayni 
zamanda Amerik1nın gümüt ihti • 
yat parası mevcudunun umum pa· 
_ranın yüzde yirmi befini teıkil et· 
mes:nden ibaret milli bir siyasetin 

Mayi mahrukat ve Gayrı menkullerin 
madeni_ yağlar 
Ankara, 9 (Huıuıi) - Mayi 

mah:-ukat ve m-ıdeni yağlar inhi -
~ar: tetkili hakkındaki layiha m::.• 

I :y~ encümeni tarafından tetkik e-

dilmiş ve üzerinde esaslı tadiller 
yapılmı!trr. Ezcüm'e böyle bir in • 

hisar teşkilinden sarfınuar edil • 
miş, yalnız inhisar resminin, iıtih. 

kayıtları 
Ankara, 9 (Huıuıi) - Gayri .. 

mf"r,kullerin tapu sicillerine kayıt
lan hakkındaki k:ınun li.yihaaı 

Btiyük Millet Meclisine gelmittir. 
Layihanın esaslarına göre, ıehir 
ve kasaba ve köylerde bulun.an a· 
ğeçlık, bataklık, h'lrman yerleri, 
bahçeler, oyun ve yarı§ yerleri tah .. 
dit edilerek o mahallin hükmi 9ah

nihai bir gaye olarak kabulü husu
su görütülmüttür. 

Bey:ız sarayda görüımenin ni • 
hai mahiyette olmadığı ve bunu 
diğer toplantıların takip edeceği 

soy~enmektedir. Bu da M, Ruzvelt 
ile gümüş bloku azası arasında 
~ctrii program hakkında nih:ıi bir 
itilaf hasıl olmamıt olduğuna de -
itil telakki edilmektedir. 

Müsbet tenkit var 
Berlin, 9 (A. A.) - Propaıan

da nazırı M. Goebbelı, naıyonal 
ıoyalist gazeteleri federasyonu 
mensupların:ı hitaben bir nutuk 
ıöyliyerek müspet tenkidi kabul 
etmekte olduğunu, fakat tenkit et
mek hakkının yalnız müspet bir İf 
görmüt kimselere ait bulunduğunu 
ve yalnız tenkit etmek zevki için 
tenkit etmenin pek manasız bir 
§ey olduğunu ıöylemi9tir. 

lak resmi ıeklinde alınması takar
rür etmİ§lir. Bu münasebetle pet • 

siyetine kaydolunur. Mülkiyete!============== 

rolun kilosundan altı kurut istih • 
lak resmi alınması teklif edilecek
tir. 

Cemiyet konseyinde 
Londra, 9 A. A.) ( _ Sir Con 

Simon, 14 mayısta Cenevre de top

f anac1k olan Milletler Cemiyeti 
konseyinde hazır bulunacaktır. M. 
Eden de 14 mayısta Cenevreye ıi· 
de;:ektir. 

Va:rşova seyahatı 
Vartova, 9 (A. A.) _ M. Beck 

in Vartova seyahati dolayısıyle bir 

takun mütalealar ıerdeden "Ga • 
zeta polıka,, diyor ki: 

Sovyet Rusya ile Lebiıtan ara

sında :-i .tedilmiı'olan temmuz 934 

tarihli ademi tecavüz misakı ile 

bir ıene ıonra aktedilmit bulunan 

ve mütecavizin tarifine ait olan 

mul;avelename, Lehiıtanla Alman 

ya arasındaki kanunusani 1934 ta• 

rihli ademi tec:ıvüz beyannamesi 
ı 

M. Beck'in 1934 fubatında Moı • 
kovayı ziyareti, M. Bartunun ge • 

çen nisan ayında Varıovaya ael • 
meıi, ·bir taraft:ın Lebiıtanın itti· 

faklarını tarain ve diier taraftan 
bu :.ttif akların biç kimıeye kartı 
çevrilmit birer ok mahiyetinde ol
madığını teyit eden merbalelerdir. 

H3riciye nazırı M. Beck, mütte

fik Romanyarun payıtahtma esa -

sen mevcut olmıyan bir takım mü .. 

naziünfih meseleleri halletmek i • 

çin gitmiyor, Romanyanın milli 

bayramını Romanyalılar~a birlikte 

tes'it etmek için bir dost uf atiy)e 
dostlarınızın nezdine gidiyor. 

Bingalede karışıklık 
Londra, 9 (A. A.) _ Bingale 

valisine _alet etmiı olan iki Binaa· 

leliden b11ka bir çeteye menaup 
olmakla maznun bet kiti daha tev

kif edilmiıtir. Diğer bir tüpheli fa 

hıı kacmıya muvaffak olmuttur. 

' 

müteallik ayni hakların resmi se -
neflerini tapu sicil muh'lfızları ve 
memurları tanzim ederler. Elli se
nedenberi tatbik edilmekte olan 
kanun, nizamname ve talimatna -
meler hükümleri bu layiha ile il
ga edilmektedir. Mahalle ve köy 
ilmüh:ıberleriyle yapılan tescil u .. 
ıulü kaldırımaktadır. 

Maliye encümeninin müzakere 
ettiği diğer bir li.yihaya göre de 
hali arazi imar eden kimselere bu 
araziden 200 dönüme kadar ol ~n 
lu~mı meccanen, f azlaıı parayla 
tem1ik edilecektir. 

F ransanın taziyesi 
Paris, 9 (A. A.) - Buaainram 

felaketi münuebetile M. Flanden, 
Alman ikbaat 'Ye mesai nazırına 
tu telırsfı çekmittir: 

Buııinıam felaketi dolayııiy • 
le pek ziyade müteeaair olduium 
halde en derin tee11ürlerimi arze -
der ve bu teesaürlerimin feli.ketze
~elerin ailelerine iblağını rica eyle 
rım. 

Lortlar ka merasında 
Londra, 9 (A. A.) - Lortlar k!.· 

maraıında harbiye nazırı lort 
Hailıhan hükumet namına beya. • 
natta bulunarak hükUırnetin 10 ma 
yııta M. Solburinin teklifi reye ko 
nulduğu zaman reye ittirak etmi • 
yeceğini söylemiıtir. 

M. Solburi bilhaua lortlar ka
marası azaıırun mikhrının takri • 
ben 320 olarak tesbit edilmesi 
teklifinde bulunmaktadır. Bunla • 
rın 150 si resen aza olacak, 150 si 
intihap olunacak, yirmi kadarı da 
hanedana mensup prenslerden, hu 
kuk ve kilise aleminin yüksek tah
siyetlerindeın ibaret olacaktır. 

Bartunun izahatı 
Paris, 9 (A. A.) - M. Bartu, 

buaün öğleden sonra meb'uıan 

mecliıi hariciye encümeninde, 
merkezl Avrupa.ya yapm19 olduğu 

seyahat, ıili.hbrı bırakma meıele· 
ıi hakkında izahat verecektir. 

. 
SIYA~·tt:T 

. . 

Kıbriste lngilterenin 
faaliyeti 

Ingilterenin Kıbrise yeni bir vali ta
yin etmesinden aonra, müstemleke bil· 
rosunun da ayrıca mahalli tetkikata 
girişmesi, Ingiliz matbuatının, bugün
kü hayret ve tenkit mevzularından bi
ridir. 

Yapılan netriyata göre, 1878 sene
sinde Kıbris, lngilizlerin idaresine geç
tikten bugüne kadar, hemen hiç bir 
ciddi alaka görmemekteymiş. Kıbris a
halisine, kafi derecede hürriyet veril
mİ§. Fakat ne tahsilleri, ne de geçim 
tuzlarına zerrece bakmıyorlarmış.Ga
zetelerden biri diyor ki: 

"Kıbris, Yunanistanla birleşmek te
mayülünü gösterdi.Mekteplerinde Yu
nanca kitapları okutuldu. Ve Yunan 
terbiyesi almış hocalar tarafından ted
ris gördüler. Bunlardan hiç birine, 
Kral Corcun sadık tebaalan olmağa 

yardım edecek bir propaganda yapıl· 

mıyordu .... ,, 

İngilizlerin bu itiraf ve esefi hayli 
şayant merak değil midir? ... 

Bundan maada, İngiliz resmi me
murları, ada halkına tamamen bigane 
yaşamakta imişler .. Halk, hergün, bi
ru daha murabahacdann elinde daha 
ziyade borç ve sıkıntıya girmi§. 

Ni1layet bu "ihmal,, neticesinde, 
1931 de Yunan taraftarı hareketler 
vukua gelmesini hepimiz hatırlarız. Bu 
meyanda İngiliz vilayet konağı yakıl
mış ve İngilizler, kafi bir mümanaat 
tedbiri almak mecburiyetinde kalmış
lardı. 

Ayni ,azete diyor ki : "!ayan, İngi

lizler tarafından yatıştmlmak teşebbü
süne girişilince, Kıbris ahalisi, Ingilte
renin Kıbrisi hlll teme11ük niyetinde 
görünmesine hayret ettiler .. ,, 

O derece devamlı bir lakaydi karşı
sında imifler. 

Harbi umumide, Kıbris, hatta Yu
nanlılara terkedilmek istenmiş. Yu
nanlılar kabul etmemişler ... Kıbris, 12 
nci asrrdanberi Yunan idaresinden u
zaktadır. 

Son iki sene içinde Kıbris, sükun 
içindedir. Fakat, halkın •ıkıntıda oldu
fu haber veriliyor. İngiltere, itte Kral 
Corca katı bir sadakat zemini ternini
ne ıirl§mİ§ butunuy0~· Aynca, halkın 
ihtiyaç ve mü§küllenle de Yakinen 
meıcul ot.cak. 

"Bir bardak suda çıkan 
fırtınanın,, dalgaları 

(Baş tarafı 1 nci sayıfada) / rında idi.Galip B~htiyar Beyin iıf 
Muhittin Beyin sözlerini dinliyen hatı okunduktan sonra Mehmet}.· 
meclis azaları mevzu' harici olan Ji Bey raporu yazanlardan bıri •'' 
bu mesele ileri sürülünce birdenbi f atı ile söz aldı. Mehnıe~ Ali Sef 
re parladılar. Her taraftan: mes'uliyetin teveccüh suretleri b•~ 

- Usulü müzakereye muhalif- kında izahatta bulum!u ve id!f.rcı 
tir .. ~evzuumuz haricindedir. hususiye parasının ba,,kaya yatırı1 

Dıye bağırılıyordu. Galip Bahti· ması hakkında: 
yar Rt?y ayağa kalkarak: 

- Mevzuun haricine çıkılıyor. 
F P.vkalide içtimada ruzname hari 
ı : i ~~v mü-ıa.kere edilemez. 

Muhittin Bey son dercre asabi
letmi§ti. Bağırmağa ba~lcı.dı: 

- Ne korkuyorsunuz Galip Bah 
ti yar Bey? Neden sözümü kesmek 
istiyorsunuz? Esnaf Banka.mı ha· 
tıranlara lanet olıun diye bağın -
yordunuz. 

Galip Bahtiyar Bey ıalondan 
çıkarken Muhittin Bey bağırıyor
du: 

- Kadınları çalııtırma yurdu 
meselesi ile doğrudan doğruya 
Cevdet Kerim Bey ve arkadatları 
alakadardır. Niçin ıeı çıkarmıyor· 
ıunuz? Esnaf Bankasında müra
kıp bulunan Abdurrahman Naci 
Bey kadınları çahıtırma yurdu ha· 
tmda bulunan Abdurrahman Naci 
Beydir. 

Artık gürültü çoğalmıttı. Aza
dan bir çoğu ayağa kalkmıtb. Uıu 
lü müzakere bozulmuttu. 

Muhittin Bey doktor Hikmet be 
ye bağırıyordu: 

- Sözümü kesiyorsunuz, ıöz 
vermiyoraunz, Hikmet Bey size so 
ruyorum. Esnaf Bankası itini Sta
viıki kelimesi ile tavsif ettiniz, Sta 
viski kimdir? 

Ve devam ediyordu: 
- Bir barcı, bir kafe9antanc1 

Derviı Zade İbrahim Beyin bele
diyeye olan altı bin lira borcunu 
kurtarmak için avukatlığını alan 
günlerce koridorları aşındıran kim 
se buradadır. Niçin bir fey söyle • 
miyor? 

Nihayet: 

-Burada bir §ey hiasediyonım. 
Fırka kimsenin maliki.nesi değil· 
dir sözlerini söyledi. 

Bu sözler Üzerine Halkevi reisi 
Ali Rıza Bey ayağa kalkarak mu· 
kabelede bulundu: 

- Muhittin Beyefendi Esnaf 
Bankasından bahıederken sadet 
haricine çıkarak kadınları çalııtır
ma yurdunu misal olarak mevzuu 
bahsebni§lerdir.Ve bu sırada Cüm 
huriyet Halk Fırkası kimsenin ma· 
likaneıi değildir demitlerdir. Bun· 
dan maksatlarını anlıyamadım. E
ğer bir tariz ve taarruz istihdaf e
diyorlarsa evvelemirde tunu arzc· 
deyim ki Cümhuriyet Halk Fzrka. 
ıı hiç kimsenin malikanesi değil. 
Türk milletinin ülküıü ve Türk 
milletinin öz malıdır. Bunu tesbit 
ettikten sonra tunu da efkarı umu 
miyeye İfittirmek isterim ki Cüm
huriyet Halk F ırkaıının mensupla 
rı açık almla yaptıklarının hesabı
nı her zaman ve her yerde verme· 
ğe hazırdırlar. Bunu tebarüz ettir
mek için ıöz aldım, o kadar .. 

Muhittin Bey tekrar ayağa kalk 
mıth. Esnaf Bankası ile olan mü
nasebetinin yalnız bet yüz liralık 
bir borca kefil olmak ve ıüt f irk eti 
için altı bin liralık bir s~nede imza 
vermek olduğunu söyledi. Ve bi
rinci celse gürültüler arasında ta· 
til edildi. 

ikinci celeede 
İkinci celaede lÖZ ınecJiıı azala-

-Vilayet makamı paranın b•ll 
kaya verildiğinden haberdar olJsı' 
dığını söyledi. Bundan makanı hl' 
berdar olmazsa meclis nasıl habt' 
dar olur. Bir muhasebecinin keııd 
keyfi ile bankaya para yatırııtı.J 
doğru değildir. Binaenaleyh bıı pi 

' , . . h b . j~ ranın mes u ıyetı mu ase ecı 

makam arasında kalırken rnedif 
hiç alakadar etmez! 

Dedi. 

Mehmet Ali beyden sonra GI 
lip Bahtiyar bey; Muhittin ı,ef 
kendi •aflarında görmemekle bil ' 
yük bir hüzün duyduğunu, raP" ' 
run ayın dokuzunda makama fe 

rildiğini, korkacak bir ıey olııı' 
ğını ve Esnaf bankası meseletiııİ' 
yaptığı akislerin cümhuriyet haf'. 
tında feyizli bir inkılap hadittf 
olduğunu söyledi. 

Muhittin beyin bir mukabel 
ve Galip Bahtiyar beyin bu oı11 

k~beleye mukabeleainden ıo" 
doktor Hikmet Feridun bey ti 
bankası meıeleaine Staviski re1' 
ı . ' 
etı demesinin teessüründen nef 
ettiğini ve ıözünün yanlı§ teftİt 
dileceğini bilememiı olduğuıııJ ~ 
l~di. Kemal bey de tayyare ceJSI' 
yetinin aekıen bin lirasının batfl'' 
rnaaın} bir hıyaneti vataniye rıı ı 
lesi addetmekte ısrar ettiğini.~; 
)attı. Söz Milliyet neıriyat ~\J g 
rü Ethem izzet beye gelmitll• r' 
hen1 izzet beyle Muhittin beY' . v 
sındR celsenin hemen sonuna 
dar ~üren !iddetli bir münak•t' 
du. 

(\: 

Muhittin bey Ethem İzzet pt ~· 
"Tabii bir alışkan1 ıkla elini ~; 
~kkep §İ§esinden çık:ırıp yüı'1 
sürüyor,, diye itham ediyor. 

Ethem İzzet bey gürültü ,ti 
sında topladığı vesikalar: 01'1'~ 
ya ~alııryordu. Ezcümle deıı11f 
ki: 

- ilk gündenberi ve §U d': 
kada bile bankay11 onun :ı ltlc' 

1 
rmı koruyan Muhittin bey, be~, 
den evvel icra dairesi keJ1dı c 
müracaat ettiği zaman imı••'1, 

~" lan senetlerdeki borçbrın• 

mekle i~e batlamalıydı .. Ei~'o 
gün "Vo1f,, "Borcum yok,, dı1 ~ 
Muhittin beyin borcunu ödeıı' ~ 
ğine bakarak "Yok,, diyor.1'~, 
Ali Bey "Borcum yok,, diY0 

' 

d. o" da ona bakarak böyle ıY 
bütün borçlubr ayni ,eyi y•1';1 
lar. Muhittin beye düşen il1': ~ 
alacaklar toplanırken, ke11d• 
cunu da ödemek olmalıdır· >t 

Ethem İzzet beyden so11';,.~ 
ni bey söz alarak banka11ıf1 .,re 

d·ı . . . d' ~-1'· ye e 1 memesını ıste ı. J"' 

nım kadınları ~alı,tırot~ ~J' 
hakkında söylemek·isted•· (ı 
susturuldu, nih:ıyet: ''1'e!,~ 
hükumete intikal etmif .;e .. fi 
ye ve iktısat vekaletJeri 111"ııst 
leri fiilen bu itle metgol 

0 ~ı 
batlamıı oldu~ma göre b~fi / 
le hakkındaki müzakere :k' ,Jf. 

· · ı k . d' .;_., 11' ı' ru ere ruznamemn ı~~ deı' 

lerine g..rilmeaini tekl1f e .u • --:r " ,,,.,. 

rır l·abul edilerek celseye 
verildi. 
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Böy); ıi;e -m;z.;ı;~ 
olur mu? 

. 
Piyanko ve reklam 

R . o b l •k• ı• • ••ıd•• h··~·!'~)::~=~~i~=~nd~.::~1:~ n eş sene evve ı ı po ısı o uren 
nekı ımtihanlarına yüze yakın ta- 1 t 1b t b k ld 

Ayın on birinin yaklatmıf ol • 
duğu. ne kadar belli?. Bir tek so· 
kaktan geçmek mümkün deiil ki: 

- H:ıydi efendim çekiliyor. 

:~:,g~~:::~:·ı:~~:~~~i=~~k~k:: s epan ser es ıra ı ı Yirmi bin lira kazanıyor. Sesi du
yulmasın. Nazarı dikkatimi celbe-

essese müdürlüğünde, bana, def- •• 
terleri göstererek, anlatını~ıardı. M utareke 

Mektebin binasını, bahçesini, 
sınıflarını, laboratuarını gezip de ve 

senelerinde Sultan Ahmet meydanında Hüsnü 
Hamdi Efendileri öldüren Istepan o zamandanberi 

Mıgırdıç ismini taşıyordu 
beğenmediğimi yazmam üzerine, 
İ§tc bu on iki mezundan altı tane· 
si bir araya gelerek, bana: "Mad· 
di cihetlere bakılmaz! Mektepte 
nasıl manevi klymet veriliyor! 
Dikkat o'unacak şey, asıl odur!,, 
tliye bir mektup yazm11lardı. 

den diier bir nokta da elde piyan· 
ko satanların her ay çoğalmuıdır. 
Acaba bunun ıebebi dükkan kira· 
larmın yükıekliği mi? Y okıa ha • 
valarm iyi gitmesi midir? Hani 
böyle havada elinde bet on biletle 
latif bir gezinti yap~ak ve biletle· 
re türlü türlü, fakat kuvvetli hiı .. 
•erle bakan gözleri seyretmek her 
halde zevkli bir fey. Kudemannı 
Jediği gibi: "Hem ziyaret, hem ti• 

Mütareke senelerinde Sultan Bu adam, on bet sene evvel iki on ıene olduğu, halbuki aradan 
Ahmet meydanında poliı memuru poliı memurunu öldürmekten ıuç on bet ıene geçmit bulunduğu nok 
Hüsnü ve Hamdi Efendileri öl .. lu olarak hakkında yapılan tah • taıından, takibat yapılamıyacağı 
dürmekten suçlu olup firar halin- kikata ait dosya ile birlikte dün neticesini tespit ederek, tevkif ka· 
de bulunan üç ermeniden, Alek· müddeiumumiliğe teslim edilmit· nrmın ortadan kaldırılmasını is· 

laret.,, kabilinden. Ben de, manevi cihetin maddi· 
ıile eş olduğunu göstermek için, 
altı İm zh mektubun bir tek cüm-

aander oğ'u lstepan Haçatoryanın tir. . temiıtir. 
0 zamand:mberi Mıgırdıç iımi al· S l h Bu mütaleayı varı't go''ren hi. • u tana met ikinci sulh ceza 
tında saklanarak lstanbulda yafa• hk . kim, tevkif kararını kaldırmıc, ya· 

Bayilerin yekdiğeriyle rekabet 
t>tmeleri de ayrıc!L eilenceli bir 
~ey. Bir taraf gramofon kurup da 
gazellere baıladı mı, kar§ı taraf 
da ertesi günü derhal bir radyo ge
tirtiyor. Haydi bu sefer ıeyredin, 
dsha doğrusu dinleyin feci reka· 
beti. 

lesini ne§rett;m: Bu cümlede beş 
irnla, üç sarf, bir de nahiv hatası 
vardı. 

ma emeııne gönderilen ermeni :ır 
dığı son günlerde anlatılmıf, elin• kalanan adam ıalıverilmitlir. 

hakkında, sulh ceza hakimi, bu gİ· 
de sahte bir nüfus kağıdiyle do • Tespit edilen neticey.e göre, ta· 

bi suçlarda zaman geçmesi müd· 
lathğı n.eticeaine v~rı'an bu erme· kib:ıt durmuf, demektir. Dosya, A · 1 b b f delini yirmi sene olarak tespit e· ·~ ym. genç er, ana ' u se er, ni yakalanmıfb. d k .. k' usulen saklanılacaktır. 

dı b kt 1) d H d' en cez:ı anununa gore tev ıf g ~r ır m e up yo a J • ay ı, I •l-ITIJllM ........ HllWH ... mtımınıtmıHtlffllffl_l_11PiftllftQllltrllffll!llltO • , .......... ------tlUlllllftmlll!ltJlllllH~ımıınnPllN 
cli!efon ki, ilkinde dalgınlık edil- T roçki b kararı verm•ıtır. E f b k t h 
mış. Fakat, türkçe bilmemekle it- Uraya Fakat, dosyayı tetkik eden müd sna an 3$1 a -
lı~m edilen lise mezun1arı, artık gelebilecek mil? deiu~uml.~uavini Şefi~ Bey, ıu.. kikatı devamda 
dıkkatli davranmalı değil miydi - • • çun ıılendıgı zaman merıyet mev· 
ler? Netekim, işte, ikinci mektubu, Troçkini lstanbula gelip Büyü- kiinde olan ceza kanunundan bu 
diğer b;r arkadaşlarına yazdırmış· k~d:~a yerleıece~i hakkında iki gibi suçlar için zaml.n geçmesinin 
lar. Fakat, heyhat.. gun ur gene ıayıalar dolafıyor. -™. . "''"""•-ıı;ıaıaı••-111·--

Nezaket, münakaşa edebi, bir Bu şayialara göre, T roçki hükii • 
fikri derleyip top'amak kabiliye - metimize rnürac~at ederek tekrar M ~-,_ Lİ ~ T 1] 
ti gibi manevi meziyetleri bir ta- Türkiyeye gelip oturmasına müsa· ~ , 
ta.fa bırakıyorum; bu ikind mek· ade edilmesini istemiştir. Kendisi• Kadınların marifeti 
t~bun sa.dece on satırını klişe ha· ı ne verilen cevapta siyasetle met· 
lınde sck.zind sayıfaya koyuyo· gul olmamak ve Büyükadada otur· 
unı: lmlıi ve sarf yanlıılarma ba· mak §&rtiyle tekrar Türkiyeye ge
h-ınız ... Her sat!rda vasati birden lebileceği bildirilmiştir. 
faııa hata.. Turfanda meyvalar 
I Evvela. majüıkülleri doinı kul· 
nrnasını bilmiyorlar. "Türk Dili 

l' ~kik Cemiyeti,, derken, ikinci ve 
iiçüncü kelimeleri minüskülle, bi
rinci ve dördüncü ke1imeleri bü· 
Yük harflerle yazmı§lar .. 

"Katibi umumiliği,, sözünde üç 
hata birden!.. Zira "Katip umumi
ligi,, demişler .. Farisi terkip kai -
des!ni mademki bilmiyorlardı, ba-
t' ' 

'

1 'unıumi katipliği,, deselerdi de, 
" I ı,, Ve "ğ,, harflerindeki iki yan· 
•tçıkla işi geçiştiriverselerdi .. 
~U§en E!ref beye itibar edilip 

<>nun "bey,, lakabı büyük harfle 
~a;::ılmış. Zahir, sefir gönderildiği 
'ı;in!.. İbrahim Necmi üstadımızm 
~hail~, .fazlı, kemali hi.~e ı~y~~m~~ .. 
endıaıne mütevazı hır mınuskul· 

ı · · u "bey,, layık görülmü! !.. 
Dikkat buyurursanız, lise me

~~tllarımn Tiirk alfabesi içinde 
b ~., harfi~in mevcudiyetinden ha· 
Ctleri yok! 

1• Sonra: Giritli şivesiyle "Babia· 
l h' ' b ı '' ır Arnavut hocan:n va za aş· 
ha.~1tı gibi "evela,,... Telaffuz a
l' engine a 'ışmış dirmize zorla pe
bcttdeler att .. ran "laz;mdı,,.. alfa
t ~ İnkılabın.m altıncı senesinde, 
ll~Je. . " .. k. . Inedrese edasıy]e gun ı,,.. 

Piyasada turfanda hıyar, çilek, 
kiraz görülmektedir. Çileğin kilo .. 
su 150 kuruştur. 

Edebi konferans 
Birkaç gündenberi tehrimizde 

bulunmakta olan Belçikalı facia 
muharriri M. Karlo dün aktam 18 
de Ünyon Fransezde edebi bir 
konferans vermi§tir. 

Hamdi Bey gitti 
Dün sabah Ankaradan şehri· 

mize gelen yeni Berlin e1çimiz 
Hamdi bey dün akşamki ekspreıle 
Yeni vazifesine gitmittir. 

Amerikalının konferansı 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulun.an Amerikalı profesör Niyel 
sen ,yarın saat 16 da hukuk fakül
tesinde devletler umumi hukuku -
nun tatbikahnı müessir kılacak u
suller hakkında bir konferans ve
recektir. 

B~ş . se.n e yatacak 
Hayık tımınde bir hırsızlık suç

lusu İstanbul üçüncü ceza mahke
mesinde beş sene hapse mahkum 
edilmiştir. O kadar müddet de u .. 
mumi nezaret altında kalacaktır. 

ıımıınm:nmımnımumnıınımıımııım:nıı R11uıınnft1U1ttımıwatttnunıı:ummaııım. 

~r ~~er bu, betbaht bir cahilin ya- miş. Onu da dercediyorum: 
i1~ 1.hnemesinden ibaret o!saydı, 
\'e erınde fazla durmaz, cevap bile 
lil.)tllleıdik. Fakat, düşünün: Yüz 

ebe b· . % ır mektepte bakalorya ım-
. il.nına . . . l . d 'k' 

aı d' gırıyor; ıc er:n en on ı ı· lp) J 

''t 0 rna alıyor; ve mezunlardan • ,, h' . 

Bu·U,çli\: opera ~786 aeııtsinde Mı> 
u~fıa emri \'Crilmi, !ıf.,. Samlır!in ıara· 
yında oyna"mtk lç\n b~tıir bilmarl~k bt· 
yan ediyor o :zaman ki intihap yapacak 
aralarınrla 'ka\114 l>Aılar. 

Tophanede Kafesçi sokağında 
oturan madam Lina ile Emin efen
dinin odasına komıularındsn Fa· 
ni, Dora, Kl\melya, F onduralı, Mi· 
na isminde bet kadın ile fıpiro hü· 
cum etmit ler, Lina ile Emin efen
d iyi döğmüşlerdir. 

Fırlldak ~eviriyordu 

Sebze halinde fırıldak çevirmek 
suretiyle kumar oynahn kel Hay· 
dar yakalanmııtır. 

Tekme yedi 

Kumkapıda oturan balıkçı Nec
miye Hamidin arabasına kotulu 
hayvan tekme atmı§, Necmi kası • 
ğından yaralanmı§tır. 

ÜfUrUk~U yakalandı 
Fatihte, Beyceğiz mahsllesinde 

Çelebi ıokağında 12 numaralı ev· 
de oturan Hüseyin oğlu Murat e .. 
fendi üfürükçülük yaparken cür .. 
mü meıhut halinde yakalanmı§hr. 
Dayak attllar 
Edirnek:ıpıda Tekke ıokağın • 

da oturan madam Melina polise 
müracaat etmif, muhakemeli bu· 
lunduğu dülger Sigopi karısı An • 
yel ve kızı Eleni tarafından döğül· 
düğünü iddia etmittir. 

Japonyanın ticari 
münasebatı 

Japon hükumeti bir Mayıstan i· 
tibaren yeni bir kararnameyi mev· 
kii tatbika koymuştur. Bu karar· 
name Japon mallarına kuşı tah
didat koyan memleketler malları
nın ithalini temdit veya bu halle· 
rin ithalinden büsbütün menedil
mesidir . 

Esnaf bankası meselesi etrafın
daki tahkikat devam ediyor. Müd· 
deiumumi nıuı vini Ahmet Muhlis 
Bey bir müddet bankanın müdürlü 
ğünde bulunan sabık belediye mu
avinlerinden Şerif beyle Devlet 
bankası kambiyo tefi Afif beyi 
dinlemittir. Ankaradan lstanbula 
geldiii anlatılan bankanın eıki 
müdürü Faik beyin de müddeiu .. 
mumiliğe daveti kararlaşmıttır. 

Tütün sabşı 
lnhiıarlar idaresince netredi .. 

len istatistiğe göre, Sa.maun zür-
raının tüccara ve kumpanyalara 
sattığı tütün bir milyon 450 binli-

radır. inhisarlar idaresinin müba • 

yaatı da 160 bin kiloyu bulm~a .. 
dır. 

O danın tetkikah 
Ali iktııat meclisi ecnebi mem

leketlerden vaki o!an ithalatımız· 
da milli piyasanın hariçten ne mik 
tar kredi temin edebilmekte oldu
ğunu ticaret odaaından ıormuıtur. 
Odaca bu hususta tetkikata devam 
edilmektedir. 

Madam Marika serbest 
Gizli randevu evi itletmekten 

maznunen tevkif edilen madam 
Marika dün ağırceza mahkemesin

ce serbest bırakılmı,tır. 

Leh tayyareci 
İstanbul • Varıova hattının te-

sisi için tayyareyle ·Ankara ya git· 

mit olan Mösyö Kakovski dün An-

karadan ıehrimize gelmiştir. 

Yol işaretleri 
Cenevrede imzalanan yol iıa

retlerinin tevhidi hakkındaki mu· 

kavelenamenin tasdikına dair o • 

lan kanun dün vilayete tebliğ ediJ
mittir . 

Sadettin Bey gitti 
~iktc . ır araya gelerek, türkçe bıl· 
ltıll rıni iddia için, böyle bir mek
a~aııyor .. 

Mozatt için bunlar fırsat. otdo bir ıı· 
oıf taru barış etmek kendisini ıefayı nr· 
dı ve güçlükİCri.toplanmıya karar ederek 

b!ltlln ti~tro ırıyinatı. bir ~d musık1 
(cirid) ınıırık oyunu ibuile, ve hepsi bitti 

nınuaıı i!lıyıbeyn ımııilmile 

Gayrimübadillere tevziat Devlet deniz yolları müdürü Sa-
dettin bey Ankaraya gitmiştir. 

d'r ' elbette, içtimai bir meşele· 
du.;;· Maarif cihazımızı ne kadar 

ı""lld" 
tidirı Urıe, end'şeye sevketııe ye-

b <'\;~, ~ .. 
.~ttcı. , bi coUh .. z:arfında, bir kariim, 

t\i"kç, r rnues&esenin ilanındaki 
Y-nlı§larını kesip gönder· 

Fakat, 1İ5e mezunlarının türkçe• 
sinden &onra, ancak !U mıarala •Ö· 

zümü bitiriyorum: 
Efendi tef çalaı"Sa hane halkı 

ı akse der elbet! 
(VA·NO) 

Gayrimübadiller takdiri kıy - -------------
met konıiıyonu tarafından istih • 
kak defterleri hazırlanmış ve tev· 
ziata bugünden itibaren baılan • 
nıa.aı takarrür etmiştir. Komisyon 
mazbata numaralan bir iJe 104 a· 
ra11nda bulunan gayri mübadilJe -
rin müracaatlarını tebliğ etmiıtir. 

HOLIVUT 

Holivudun 9 Mayıs nüıhuı F e· 

riha Tevfik Hanmım renkli bir res 

miyle bir çok sinema havadislerini 

ve yeni Artist resimlerini havi o -
larak intitar ebnittir. 

Sonra rekabet yalnız - aff e • 
dersiniz musiki diyemiyeceiim -
g\irültü patırtı sahasında değil, 
diğer sahalard:ı da var. Kar!• kar· 
şıya iki rakip dükkandan feryat· 
lar (nutuk mukabili kullanıyo· 
rum) yükseliyor: 

- Buradan alan her zam:ın ka· 
zanır. İki yüz bin lirayı buraaı ka· 
zandı. Taliinizi buradan da dene• 

yınız. . 
_ Bir bilet al:ına bir kutu çıko-

lata veriyoruz: efendiler, rekabet 
çıktı, böyle oldu. 

- Hediyeler bizde de var. Bir 

bilet alana ayrıca bir §i,e lavanta 
veriyoruz. Mis gibi kokuyor bey· 
ler. 

- Aldanmayınız, ıitelerin içi 

renkli su ile doludur. Sakın alma· 

yın. 

- Çikolatalar da kurtlu .. 
Haydi ondan sonra bir kavga .. 

Fakat mesele orada değil, bu re· 
kabet modası ilerlene, halk için 
hiç de Fena olmıyacak. Mesela beı 
altı sene ıonra ayni dükkanlardan 
şöyle bağrıyorlar: 

- Haydi efendim, bir bilet a -
lana on bilet veriyoruz. 

- Burası efendim buraıı. Bir 
bilet alana bir otomobil veren yer 
burasıdır. 

-Tekmil bayilere rekabet .. Bir 
bilet alana bir apartıman. 

Sonra böyle cırlak reklMrılnın 
yanında ağır, felsefi reklamlar da 
yapılıyor. Meseli. yolda giderken 
önünüze biri çıkıyor: 

- Affedersiniz beyefendi, kib • 
ritiniz var mı?. Sigaramı yakaca· 
ğım d:ı .• 

Bu vesileyle ahbap olduktan 
sonra dünyanın buhranından ve 
parasızlıktan bahsediyor. On adım 
daha yürüdükten ıonra mevzu 
hyyare piyankosuna intikal edi .. 
yor ve size bilmem ne giıeıinden 
bilet alıp da 200 bin lira kazanan 
dostunun hikayeıini anlatıyor ve 
siz daha mese1eyi iyice kavrama· 
dan burnunuza cebinden çıkudığı 
piyanko biletlerini dayıyor. 

Sonra· nazarı dikkatimi celbe • 
den diğer bir nokta da gife isim· 
leri. Hemen hemen hepsi böyle: 
Tali, kader, kısmet, uğur, servet, 
milyon, §anı, zengin .. 

Aşağı yukarı linnrmızda bu 
manaları ifade eden bütün keli· 
meler kuJlanılmıf.. Merak ediyo· 
rum, acaba yeniden bir aite aç .. 
mak istiyel) bir bayi kendiıine na
ul bir isim bub.bilecek?. 

Murat Sel1111ı 
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bakınız!. -

Afrikada büyük bir Alman 
müstemlekesi vardı. Kayaer Vil
helm, diğer yerler meyanında, bu
nu da umumi harpte kaybetti. 

1913 senesinde, bu müatemleke
de, Nahmur denilen mevkide, 
Mülner isminde bir adam, oldukça 
genit çiftliklerinde kahve ve ,eker 
kamı, zer'iyatiyle mefgul oluyor
du. Maiyetinde yüzlerce zenci ça· 
lıttırmaktaydı. Hususi hizmetinde 
de, biri ihtiyar, diğeri genç, iki si
yah yerli bulunuyordu. Amca ve 
yeğen oldukları için, ikisinin de ia· 
mi Kiraki idi. 

Mülnerin kendisinden belki yüz 
misli daha zengin olan komıusu 

vardı. Bu adam, aslen lapanyolken 
Alman tebaasına girmişti Müstem 

lekenin en büyük ihracatçısıydı • 

Kendisine, adiyle aaniyle kahve 
kralı derlerdi. 

Günün birinde, adam hastalan
dı. Daha genç ya,ındayken öldü. 
Karısı Madam Marıareta pek tuh, 
pek cazip bir kadındı. Rivayete 
nazaran, vaktiyle hkandinavyada 
dansözlük etmit; batından pek çok 
maceralar geçmit, nihayet bu kah
ve kralına çatmıf .• Şimdi de, büyük 
servete konmuı bulunuyordu. 

Böyle bir kadına, maliyle mül

kile sahip olmak, Mülnere pek 

mülayim göründü. Kadının resmi 
matem ayları bittiği bir sır.ada, e

vine devam ve ona flört etmeğe 
batladı. Madam Marıareta taka • 
cı bir kadın olduğu için, izdivaç 
hakkında ne fikir beslediğini, bir 
türlü, ~nıb ~tt.e ~eydana vur
mıyordu. Bir kedinin fareyle oy .. 

nadrğı gibi Mülnerle alay edip du
ruyordu. 

I,te, böylelikle, Alman müatem
lekecisi, Maraıaretaya itık olu -
verdi. 

Günün birinde, ıene yeni çız

melerini, ıenit f&pkasını giymiı, 
o zamanın modası mucibince sakal 
derecesinde uzun fanilerini mun
tazam taramtt, bıyıklarını burmut, 
maşuka11na ıidiyordu. 

Bir çitin önünden ıeçerken, ar· 
ka taraftaki kameriyeli bahçeden, 
ıakrak bir kahkaha it itti. Kalbini 
tutarak: 

- Marıareta .. --diye mırıldan· 
dı.- Burada, arkadaılarından bir 
kadınla oturuyor •. Acaba seslen., 
sem mı •. 

Bu tereddüdü geçirdiği sırada, 
kulağına, ıenç kadının cümleleri 
çalındı: 

- Şu zenci Kiraki yok mu?. it· 
te timdi de ona bayılıyorum valla
hi .. Hah, hah, hah .. Emin ol, kar -
detim, erkekler husuaundak · ıus -
ton benimle birlikte, timalden ce -
nuba dojru iniyor •• 

Margaretanın arkadqı sordu: 
- Nasıl timalden cenuba doğ

ru?. 

- ilk önce hveçte bulunduğu
mu biliyorsun. Oradaki uzun boy
lu, aarııın erkekleri pek beğenir· 
dim. Hatta içlerinde en sevdiğim 
birinin uzun müddet metresi ol
dum. Birlikte ispanyaya ıittik. Ne 
dersin, kardetim Bence, kadınlar 
tenekeye, erkekler de bakıra ben
ziyor. Hani, tenek bir kap, ateıe 
konunca derhal ısınır.. Bakırın 
harareti alması ise epeyce zamana 
bailıdır. itte, itıkmı ve ben, ispan-
yaya ıeldiiinaiz vakit, bunu vazıh 
surette hi11ettim .. İsveçli erkek, ti· 

mal memleketinde, kalhimi, ru· 

humu tatmin İçin tamamiyle kafi lecektir. Yalnız bu hkraların uzun ol· 
gelmiyordu. Halbuki, boğalar mamaıı, ıeçme olma11 ve okunaklı 
memleketinde, kızgın güneı altın- yazılmaıı lUmıdır. 
da, ben, çabucak hararetleniver - 263 - Hoca ve dana 
dim. İsveçliyi artık buz gibi so
ğuk, cansız, kansız buluyordum .. 

"Çar naçar kendisinden ayrıl-
dım .. Merhum kocama sordum. 
Kocam, uzun zamandanberi lı-
panyada bulunduğu için, adam 
akıllı ıammıt, bir bakır kap gibiy -
di !. Kendisiyle hararetçe denk ol-
duk .. Öyle mea'uttum ki .• 

"Fakat, gel zaman, git zaman, 
yolumuz Almanyaya düttü. Benim 
teneke kap benliğim, oranın soğu
ğu içinde hararetini kaybediver

di. Artık, kahve kralını sırnaıık, 
yapıfkan bir erkek telakki ediyor -
dum., Nitekim onun da beni ih-

' ' 
mal etm~mekle beraber, iki metres 
daha tedarik ettiğini gördüm .. 
"Kıskançlık meseleleri çıkaracak 

bm .. Lakin, buna hacet kalmadı .. 
Zira Afrikaya gelmekliğimiz icap 
etti. 

"işte burada, vaziyet büsbütün 
değitti. Zira, bakır kap tabiatli 

zevcim, hpanyada uzun seneler al
dıjı harareti, oranın ıklimi derece
sinde muhafaza ediyordu. Bense, 
hattı üstüvaya gelmiftim.. Bir ts
panyola kıyasla, pek daha fazla 
ıammıştım .. Şimdi, sade kocamın 
atkı bana kafi gelmedi .. Onun ar
kada§ları arasında sevgililer edin
dim .. Senelerce, bu böyle gitti. 
Arkadatı güldü: 
- Demek ki §İmdi?. 

- Evet, timdi, artık hür bir ka
dınım .• Zenginim •• istediğimi ya • 
pabilirim. Onun için, mademki bu
rada yatayacağım. Bu iklime göre 
bir erkek seçmeyi düşünüyorum. 

- Ve, Kirakiyi münasip görü-
yorsun?. 

- Evet .. Onu, o kadar hot bu
luyorum ki ... Pek cana yakın .. Şar
kı söylerken aeai de pek güzel, 
pek yanık. Hem, söylediği lakırdı
lara da bayılıyorum .• Geçen gün, 
kuyu batında amcasiyle konutu • 
yorlardı; pencereden dinledim .. 
Ne diyordu, biliyor musun?. 

"Diyordu ki: 

"-Şu Avrupalılar buraya gel
meden evvel, rahattınız, öyle mi, 
amcacığım?. Günde on altı saat 
çalıımak, ne bir efendiye hizmet 
etmek, ne köyden dışarı çıkma
mak, hatta, ne de köy .. Kabileniz

le, ormanlar içinde, serbest dola -
tır, bulduğunuz avları avlar, ye

mitleri toplar, geçinir, giderdiniz .. 
Avrupalılar, nereden batımıza 
musallat oldu?. Sözde medeniyet 
ıetirmitler .• Getirmez olsaydılar 
da, eskisi gibi vahşi kalsaydık .. 

Mülner, kadının erkekler husu
sundaki telakkisini itittikten son • 
ra, soluk su dutuna maruz kalmıt 
gibi, ıeri döndü .. Fakat, son cüm
lerde kulağına çalındı: 

- Hınzır zenci!. Ben sana gös· 
t .. 1 -d' erırım ... ıye ditlerini gıcırdat-
tı .. 

Çiftliğe döner dönmez, ellerini 
faklattı: 

- Kiraki. Gel buraya .. Bir İp 
ıetir .. Kamçım nerede? Onu da 
ver 

Biçare genç siyahi, ne kabahat 
iılediğini anlayamamıttı. Titriye • 
rek, emirleri yerine ıetirdi. 

Mülner, onu, avludaki sırığa sım 
11kı bağladı: 

- Seni ıidi nankör seni •• Geçen 
gün kuyu batında söylediğini din -
ledim .. Sen medeniyetten tikayet • 
çisin ha?. Sen eskiden rahat oldu-

Vaktiyle Karacaali tarafların
da bir köy hoc:ısı varmıf. Muhi .. 
tinde kendisine saygı kazandır -
mı§, adeta fazilet nümunesi gibi 
aayılırmı,. 

• Bu arada, köy halkının, bazı ba
zı danabrı kaybolurmuf. Bir ço· 
ban çocuğu gözcülük etmit ve hay 
ret: Hocayı, hırsızın ta kendisi o
larak görmez mi! Maamafih aha
li hocanın faziletine o kad:ır toz 
kondurmazmıf ki bu iddiaya bir 
müddet inanmamı§lar. Fakat da· 
nalar, eksilmekte devam ettiğin
den nihayet iş m:ıhkemeye, yani 
kadı huzuruna düşmüş. Zavallı 

köylüler hocayı itham ve dava et

mitler. 

Kadı sual etmiş: 

- Ne dersin, hoca efendi?. 

Hoca cevaben sakalını k:ıbza 
kavrar gibi parmakları arasına al· 
mıf ve ağır bir eda ile bu iddiayı 
ret yollu :ıdeta hakim efendiye ba· 
ğırmış: 

- Peki .. (Köylüleri göstererek) 
Bunlar cahil, fakat sen de mi ca -
bil? .. 

Hakim efendi bir lihze afalla • 
mıf. Lakin bu söz üzerine hoca • 
nın kisvesine inanmıt, beraeti ci • 
heline gitmif. 

Naçar, köy halkı da dağılmııhr. 
Hoca, çıkarken, kendi kendine 

mağrurane söylenmiı: 

- Ey sakalım, inanırlar sana. 
Otuz iki oldu yediğin körpe dan:ı. 

Ve hemen gene parmakları a· 
rasma kavradığı sakalını yukarı 

kıvırarak öper. 

Hocanın yediği dan:ıların kör• 
pesi 32 iken, acaba kartların adedi. 

kaça varmıf, kimbilir .. 

Cevat Enis 
•ınımuumıuuııııwıııumı ıı •ııııta1ıu1U11uwnıu .. 111ttuı ımH ıımıumum11111U11tlttmıa 

ğunuzu söylüyordun ha?. Al sana .. 
(Şak!) Sen günde on altı saat ça
lışmak istemiyorsun ha?. (Şak!). 
iş kaçkını .. Serseri seni (Şak!) •• 

Zenci yalvardı, yakardı, bir da -
ha medeniyetten şikayet etmiyece· 
ğini, eski zamanları dütünmiyece • 
ğini, vahşete hasret çekmiyeceğini 
yeminlerle temin etti. Fakat, 
bütün bu teminat, bayılıncıya ka· 
dar dayak yemesine sebep teşkil 
edemedi .• Zira, Margaretanın kal· 
bini terkeyleyeceğini temin ede
memişti!! 

Sesler, civardan duyuldu. Amca, 
yeğeninin felaketini diğer yerlile

re söyledi .. Onlar da, Margareta -
nın adamlarına meseleyi anlattı -
lar., Alman kadını, hemen ertesi 
gün zenciyi kendi hizmetine aldı .. 
Onu tedavi ettirdi. 

Ve, çok geçmeden Kiraki, güzel 
kadının resmen atıkı oldu. Bir se· 
ne sonra da evlendiler. Artık kah
ve kralı, bu koyu kahve renkli a
dam olmuştu!. Ve bu isim, ona 
cidden yakıımıf tı .• 

' Şimdi, Mülner, Almanyada 
Hitler fırkasının en nafiz liderleri 
meyanındadır. Esasen, fırka 

programına, zencilerle Almanla • 
rın izdivacını ve münasebetini 
meneden maddeyi Mülner koydur
muştur. Nazilerin reisini tiddetli 
ırkcılığa kışkırtan da odur!. 

Tabii değil mi ya: Kuyruk acı
sı! •• 

(Vl·rtO) 

Hayatta m11btaç olacatıaııı: ameli maUlmatı 
koleyca aj'realalıı: 
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Nalnl Te terdlme bekin mahfuzdur 

Yazan: • Gayur 

Cumartesi, çarşamba günleri çıkar 
Hastalığın ıirayet etmemesine dik

kat etmeli ve antiıeptik usuJlerle ted11-
vi etmeli. Kaynamıt ıu ile boğazı iki 
saatte bir yıkamah, iki saatte bir dört 
gramlık kifurlu salol ile badana etme
li, 0,40 gram manto); 0,02 gram koka
in; 20 gram mutedil gliıerin kifurlu 
salol terkibine ilave edilir. Çocuklara 
kokain konmaz. 

Arada yarım bardak atideki mah
lulle gargara yapılır: Saf fenol 1 gram, 
teklis edilmit şap 5 gram. Dut turubu 
elli gram, Koka ve ronı yaprağı men
kuu200 gram. Acıya ye hummaya kar· 
şı günde iki ili üç aıid saliıilik hapı 

"beheri on gram,, , Kloridrat dö kinin 
0,25 gram; fenasetin 0,10 gram; ço
cuklara günde bir il& iki gram benıvat 
dö ıud yahut 0,30ilalgram ıuda erimit 
aspirin. Humma devam ettikçe ıüt re
jimi. Ne buz ne de ıoiuk içki verme
meli. 

Prödo manbranöz "sahte uzuvlu,,, 
anjin: Bunda boğazda bir takım ıahte 
azalar fazla et parçaları hasıl olur. 

Bu hastalık ya evvo!i olur. Yani bir
denbire zuhur ederek inkiıaf eder: 
difterik, pıödo difterik, erpetik anjin
lerde görülür.,, Yahut talidir. Yani kı
zıl, kızamık, tifo gibi haıtalıklar veya 
diğer bir anjin veya karha eınaıında 
vukua gelir. 

Bunlarda her tarafta beyaz, gri, sa
rımtırak, yeıilimtırak, ıiyahıınbrak az 
veya çok kalın, az veya çok müla11k 
ıahte uzuvlar görülür. "Difteride azdır 
erpetik anjinde çoktur.,, Vücut hum
malı ve halıiz olur. "Difteride,, , kızı
lın İptidasında görülen ıahte uzuvlu an
jinler nadiren difterik olurlar. Haıtalık 
esnasında batlarsa o vakit ekseriya dif
teriktirler. 

Herhalde muhakkak anti - difterik 
ıerum zerketmelidir. 

Karhah "yaralı,, anjinler: Bunlar 
boğaz mukaddemki bir anjin dolayısile 
değil fakat birdenbire karhalanır. 

Kızıl şekli: Kızıl iptidasında pek va
ıi olmıyan küçük karhalar tercihen 
amigdal = bademciklerde bulunur. 

Bunlara otuzda bir kloru çinko mah
lulü sürmeli. Ve ıade anjin gibi tedavi 
etmelidir. 

Venıan karha ve uzuvlu ıekli: Se
bebi: "Çocuklarda ve büluğa yaklatan
larda diş değiştirmeleri, ağzın temiz 
tutulmamaıı yahut çatal, katık veıaire 
ile sirayettir. Boğazda karhalatma ile 
umumi bir kızıllık görülür. Karhalar 
bogazın bir tarafında olur. Bademcik
Jerdenbiri §İşer üç dört günde yaralar 
gri, yumuıak ve piı kokulu bir kabuk
la örtülür. Ağız fazla ıalya!anır. Bazan 
ıahte uzuv kalın ve rnukavimdir o va
kit difterinin ilk arazını andırır.' Fakat 
eğer fena kokar, ıalya fazla gelir ve al
tında karha görülürıe difteri değildir. 
Hastalık on günden bir aya kadar de
vam edebilir. Difteri veya çıbanla ihti
latlar yapabilir. 

Sade anjin gibi tedavi etmeli klorat 
dö potaıla gargara yapmalı fazla iodlu 
gliserinle boğazı badana etmelidir. 

Flegmonlu anjin - Bademciğin et
rafında veya farenks'in arkasında irin 
huıule gelmeıi, birinciıi diier anjinler
deki ıebeplerden olur. Arazı: 40 dere
ce humma, vücut kırgınlığı, kuıma, 
yutkunaınamak, ağzı açamamak, seıin 
burundan gelmeıi, bademciklerin dahil
de ve hariçte ıitrnesi görülür. Çıban 
ekseriyetle kendi kendine patlar hasta 
irin tükürür maarnafih irin nesiçlere gi
rerek mühim ihtilatlar tevlit edebilir. 
Hastalık on on bet gün ıürer. 

Devaıı: Hariçten lapa konacak ve 
gargara yapılacaktır. 

F arenkı arkaırnda huıule gelen çı· 
bana gelince iki tekli vardır. Biri yu
kan tarafında olur. Yutkunmak güç ve 
elemlidir. Farenkain arka tarafında par
makla dokunulabilen yumuıak bir fİt· 
kinlik müfahede olunur. ikinci kııımda 
çıban •taiı taraftadır. Güç nefes alır 
boyun aertletir. Böylece kutpalazı ol• 
madığı anlatılır. Herhalde hemen dok· 
toru çağırarak ameliyat yaptırmalıdır. 

Gangrenli Anjinler: Siyah, kokulu 
aafhalv mütahede olunur tükürük bol-

dur. Bir çok guddeler haııl olur. Vücut 
ta umumi zif ıörülür. On bet günde Ö· 

lüme :;ctürür. 
Şarap, kınakına, kakein, ıerum ver· 

meli, ,Joktoru çaimnalı doktor yarayı 
yakar ve temizler. 

V erem!i anjin: Birinci tekilde anjin 
tanınmıt veremlilerde inkitaf eder. 
Bazan kataral bir anjin bazan çok elem 
verici olup karha halini alan ıarımtırak 
"ivilt"der halinde tezahür eder. Hasta· 
bk had teklinde bir ila dört ay ve müz· 
min ~eklinde ıekiz on ay devam eder. 
Teda,•i için: Yod'lu gliıerin ve kokain 
ile badana etmeli. ikinci tekilde boğaz 
ve göğüs nyni zamanda haıtalanır bu 
veremli bir kanın teıiri ile huıule gelen 
bademciklerin veremli İpertrofisi, müz· 
min anjin, adenoid tufeyliler ıuretinde 
gözükür bir hastalıktır. içmelere git· 
mek ve vücudu umumi bir tedaviye ta• 
bi tutmak lazımdır. 

Göğüı anjini - Çok elemli aksele
ri olan bir nevraljidir. 

Arazı: Biraz yorgunluk, heyecan, 
iyi bir yemekten ıonra veya hiç bir gö· 
rünür sebep olmadan kalp tarafında hu· 
ıuıi bir acı duyulur kalp ııkıtırmı! ıi· 
bi olur. Elemden dolayı nefes alına· 
maz. Haıta oturduğu yerde tam bir iı· 
tirahate mecbur olur. Yatarsa elem faz .. 
lalatır. Elem solkol ve parmaklara ka· 
dar, enıeye boyuna, karına kadar yayı· 
lır. ltemek, yel!enmek, kusmak he· 
vesi gelir. Vücut kırgınlatır. Bu hazan 
bir kaç dakika sürer. Birdenbire veya 
senelerce tekerrürden ıonra öldürebilir. 
Haıtanın kırmızı kan damarlannda fa&• 
la tanıiyon "gerıinlik,, vardır. 

Sebebi: Kalp kırmızı kan damarla• 
rının müzmin bereleri kalp neıiçleri• 

nin kanıızlaımasını ve damarlarının nef• 
rit veya nevralji olmaıını icap ettirir. 
Bazı "Sahte göğüı anjin •. leri vardır• 
bunlarda anjinin tekmil arazı görü· 
lür yalnız kırmızı kan damarlarında 
fazla gerıinlik yoktur. Bunların sebebi 
tütün, alkol, isteri, nevraıteni, teker 
haıtalığı, albümin haıtalığı, çay, kah· 
ve, artritizm ve tabeı'tir. 

Devamı: Hakiki anjin kıımen ve ıalı
te anjin tamamen iyi bir tedavi ile ifa• 
kat bulur. 

Bu hastalık •ıaiıdaki hastalıklarla 
kanttınlabilir: 

Plörodini = bunda anjindeki fazla 
tazyik yoktur. 

Bat ve göğüı nevraljiıi = bunda a• 
cıyan noktalar mahduttur. Tazyik yO-• 
tur. Başlangıcı ani olmaz. 

Kalbi ve İıterik nevralji = bund• 
haıtahğı bildiren araz vardır. Ve mad· 
di olmaktan ziyade manevidir. isteri 
buhranlan "•ilama vesaire,, görü!ür· 

Hicabı hacız asabın nevraljisi - bu• 
nun farik alameti hıçkırıktır. 

Epatik sancı = bunda safra kuırP•• 
ıı, ıağ omuzda elem, bazan ıanlık v-1" 
dır. Güç teneffüı ve tazyik yoktur. 

Tedavisi: Buhran esnaıında doktor 
çaiırmalı kakein veya l<&furlu yağ f 1" 

nngaıı yapar. Doktor gelinciye kab' 
haıtayı yatırmamalı kendiıine SOtei'. 
~~tigramlık hap halinde iki graın ~11t~ 
pınn vermeli üç ili altı damla nıtrt 
damil koklatmalı ''mahıuı ampull.r 
vardır.,, Hardal yak111 koymalı, kall' 
hizaıına buz koymalıdır. 

Buhran haricinde 11cak su ile b•" 
rnamlamalı; her gÜn biraz sodyorP ~ 
mür ve yoc:lürü ile valeriyan venrıelidit 
Bir terkip nümuneıi gösteriyoruz' 

Sodyom bromürü 5 gram 
Sodyom yodürü 5 aram 
V aleriyan eıiri tentürü 5 graJ11 
Su 200 gram. 
G.. d b' kA - • • d b. ..,orb' un e ır aıe ııut ıçın e ır ,. . 

katıiı. Ayda ıekiz gün ilacı keııneh· il 
Her ~ç ayda bir bir hafta nıiidd~;.. 

ve yod ıle brom kesildiği sırada atı b' 
ki terkipten sabahları iki ili dört çor 
katıiı içmeli: 

Nitrit dö ıud 2 gram 
Bikarbonat dö potaı 18 gram 

Azotat dö potas 12 gram 
Mukattar au 600 gram. lef' 
Buhranlara sebebiyet veren ıeY 

d .. " •ı..kınmalıdır. ~1 
(De\aJlll 
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Marlen Ditrihe boykot! 
. ÇekoslovaklJada lJapılan bir 
zstatistikten edilecek istif ad eler 

Bazı mektuplar, imzaları okunamadığı 
için tahlil edilemiyor, okunaklı yazınız 

J - (Tekirdağ) R. Fahiran: (Harf- 15 - (Gümüthane) Sıvaılı: (lm-
ler çok fena .. Ya çocuk, yahut acemi zanızı okuyamadık 1) Aceleci tipler-
yazısı.) Zekası yeni inkişaf ediyor. den. Hafızası zekas.mdan kuvvetlidir. 
Ketum değildir. Cesareti yoktur. Maddi işlerde muvaffak olur. Tasarru 

2 - (Tekirdağ) M. Ki.miran: (1 ~fa istidadı vardır. Vefakardır. 
numaralı yazıya çok benziyor. Bu ya- 16 - (Tekirdağ) Yılmaz Aktui: 
zıdan hüviyetinizi anlamak kabil de- Ekseriya ciddi ve ketumdur. lnatçı -
ğildir.) dır. Sebatkardır. Herkese inanmaz ve 

3 - (Tekirdağ) Z. Kani: (1 nu- itimat etmez. 
maralı tahlili lütfen okuyunuz. Yazı- 17 GümÜ§aneli M. Nuri: Alayı§ı 
nız ayni kalemden çıkmı~ gibidir.) ve yaldızı sever. GC'çici hevesleri yü-

4 - Kandavul: Mağrur ve müte- zünden maddi zararlar görür. En bü-
c.es:;is tiplerden. Nefsine itimadı var- yük kusuru: Sebatı?ızdır. 

;dır. Tasarrufa riayeti a.ıdır. Sürati ka 18 - (Kasımpa§a) Ali Zekeriya: 
rar sahibidir. Maddi işlerde muvaffak olur. Hüsnü 

5 - Gigen: Buan soğuk kanlı, rk niyet sahibidir. Zekası ya§iyle bera -
seriya asabi tiplerden. Zevki selim sa- ber inkiş~f edecektir. Muhitine kar-
hibidir. Zekası yaşiyle beraber inki- şı hürmetkar ve vefalıdır. 
~af eder. Muhitine itimadı. Yoktur. 19 - 1. Fahri 22: Asabi ve aceleci 
' 6 - M. Reıat: (Beı ıatır yazı la- tiplerden. Herkese itimadı yoktur. 
zım. Bir kelimeden bir §ey anlatıl - Sabrrlıdır. Ketum değildir. lktısadı 
maz!) sevmez. Musikiye istidadı azdır. 

7 - (Samatya) Ekrem Nejat: 20 Çekürler) Mehmet Ali: Bir 
(Yazı ve imzanız başka başka kalem- az inatçt ve mübalagacı tiplerden. 
lerle yazılmış. Lütfen bir satır yazını Hüsnü niyet sahibidir. Muhitine kar-
'zı gönderiniz!) :ıı sadık ve vefalıdır. Maddi işlerde 

8 - Şükran: (Mektubunuz: "Bu muvaffak olur. 
f_,ece yüreğime inmezse .. " Cümlesiyle 21 - Şeyda Şahin: (25 - 4 - 934 
başlıyor.) Mütereddit tiplerden. Kim- tarihli nüshamızdaki tahlillerin ara -
seye itimadı yoktur. Kararsızdır. AI5- smda 16 numaralı tahlili okuyunuz. 
yışı sever. Geçici hevesleri kendisini Niçin dikkat etmediniz?) 
daima muvaffakiyetsizliğe scvkeder. 22 - Gümütaneli Hasan Mevlut: 

9 - H. Şuşu: Asabı tiplerden. iş- Jlşlerinde intizamı ::;ever. Ketum değil 
}erinde intizamı sever. Nefsine itima- dir, fakat az söyler. Tasarrufa riayeti 
dı azdır. Zevki selim sahibidir. Her - vardır. Zekası süratle inkişaf etmekte 

l'l'f ~niden film ırevirmeğe bathyan Ester Ralslon kır evinde rocuğu ile beraber kese itimat etmez. Hafızası zekasm- dir. Nefsine itimadı kadar başkalarına 
~~ "J "J dan kuvvetlidir. da itimadı vardır. 

19~ 0•lovakyada bir profesör mı§, ıöhreti büyüdükçe s:ıtınaldığı Marlene boykot 10 - Bilal: Mütereddit tiplerden. 23 - I Fethi: Ciddi bir disiplin al-

hutİitı 't~esinde Prağda gösterilen yatlar da büyümüştür. Şimdiki ya- Marlen Dietriche'in "Kırık ma- Huşunetten hoşlanmaz. Muhitine kar- tında büyümüştür. Nefsinden baıka 
llıld fılnıleri, hiç birisini kaçır - tı "İnfante,, dünyanın en lüks ge- bude,, filminin Alm:ınyada göste- şı vefakardır. Zc!<ası tedricen inkişaf kimseye itimat etmez. tnatçıdrr. Sebat 
~ ~ ·ı · d b' · d ~tmektedir. lktısada riayeti vardır. ettiği İ§lerde daima muvaffak olur. 
l .ı 1.k ıeyretmif, bunlar hakkın • mı erın en ırı ir. rilmesi yasak edilmiştir. Fransız . . 1 Rı"yak"r deg- ı"ldı·r. Ketumdur. Yaşı iler 

1.1 k 11 Zıya: ( mzanızı tahminen oku- a. 

lfttr ate değer bir istatistik ysp- Joan Crawford: Düzünelerle be.. gazeteleri hu yasak kararına se • dum.) Daima şüphe ve tereddüt için- ;tedıkçe tasarrufu sevectktir. 
dt ı.·.' Bu istatistikte bir sene için• bek' er almış, hunlardan zengin bep olarak Marlene'in Almanyada de yaşiyan tiplerden. Hayatı muam - 24 - lımail Fevzi: Dikkatli ve mü 

§<>•te ·ı 
~l, }nA r~ en filmlerde: 310 cina- bir kolleksiyon yapmıştır. Bu me- film çevirmek teklifini reddetmiş maya benzer. Herkesten şüphelenir. tcccssis tiplerden. Maddi işlerde mu-
\ V'f •ılah ku1Ja ..... rak •ı'rkat 

1 

1 ·· t · 1 F Dostlarından hiç birinin samimiyetine vaffak olur. Bazan mütereddit, bazan , l' · ...... • ı rakı, rocukken ailesinin f:ıkirligw i o m:ısını gos erıyor ar. ransız ga.-l• ~ngın 74 · bb J "inanmaz s-ebatkardrr. Nefsine itimach"a.ıdrr. lh- ı ( .:ı 'd 1 ' şantaJ teşe üsü, dolayısıyle hı'ç bebegwı· olmaması - zeteferine Alman hükume!i Mar .. . . 1 o a d - 12 Hatice: ihmalkar ve mütereddit malkardır. Muktesit değildir. 
\~~ l'al n ırıcrlık, 642 sahtekarlık, na atfediliyor. lene Dietriche'in bütün filmlerine tiplerden. Cür'etkardır. Ekseriya sa- 25 - T. H. Ibrahim Etem: Göate-
:tl\ı an yere şeh:ıdet, 54 küçük-ı boykot yapılmasına da karar ver- kin, hazan asabidir. Az yalan söyler. rişi sever t:\>lerdcn. Herkese itimadı 
~~et'!tan çıkarma, 192 kocaya i- Ben Lyon: Kafi derecede parası miştir. lakayt ve dikkatsizdir. yoktur. Az inanır. Ketumdur. Müba -
- '°'"k' 213 zevceye ihanet, 165 a- olunca ilk işi bir tayyare almak v. h b l 13 - M. Pertev. 112: Mütecessis lagayi sever. Dostlarına karşı hürmet 

• "'t k olmuş Ve pilotluk 0°0 g"'renm1·ştı'r, n..ısa a er er M d "' va ' h'k~ d'l · tiplerden .Cür'etkardır ve tavazuu sever. "'"r rr. Tasarrufu sevmez . . ~·ıı ası ı aye e ı mı§ - E ·ı z 1 ' "N ..... 1 R b M p l mı e 0 anın ana,, romanı Ketum degVı"ldı"r. t-ıerı"nde sebat eder- Dikkat: A. Adil, A. Necmiye, Hayri ~... "l erde gösterilen kahra.m:m o ert ontgomery: o o oyu- 'S 

~ ., ,,.. k d I son günlerde tekrar filme alın - se muvaffak olur. Çabuk münfail olur. Ismail, I Fehime, I Adile .... Bu imza 
t L .rUzde yetmicini de anormal nunu ço sev iği için a tı tane 

~11i\ata t' l :rk'l . . - bey · l b l mıştır. Fak'lt filmde romanın mev- 14 - (lakilip) T. M. M. Ahmet: sahipleri beşer satırlık yazılarını gön-
"f . ıp er tec ı etmıctır. cıns gır a mıtt, Oct zaman arını . . R ' I 1 . d d v 1 v d ... ,•lı"dı.rler K . .. \.ı 
" :r :r :r :-ı: zuuna pek riayet edilmemiştır. o- ~ ş erın e ogru ugu sever. Ketum de- er .. - · upon ustune yaz: n 

~Qt •ır etnıiyoruz ! polo oynamakla geçirmeye başla" mancının varisleri bunun üzerine ğildir. Fakat çok söylemez. Hüsnü ni birer kelimeden tahlil yapmak imkanı 
'lQkk mı§tır. yet sahibidir. Hafızası kuvvetlidir. yoktur. 
~ ıı.k eden hüfyafarı protestoda bulunmu§laraır; mah - Müsrif değildir. - ! 

\ trk · Jean Harlov: Şimdi Holivudun ıcemeye müracaat etmeleri muhte- D r. W. 

~~:::~:::::.~~:~:~~.İ;;:.F :~i ~~;~,t',i~~ı.,i:d•n biri olan ~u-~mımuilr~şc~ankuınaryı.e."1.ismfiLmı·ndie= dı.'r'B. ubulün ··1·TQTf iVQq .... f"Ş['1ie ... hQlile? .. 
~lıı tt~tlistleri şöhret ve para te- Lionel B::ı.rrimoore: Parası ar - J 

111~~ lıkl . 1 zularını tatmine kafi gelecek bir Guy de Maupassınt'ın Bel a - Ankara, 8 (Hususi) - latanbul tramvay firketi murahhaaları M. . erı zaman ne yapmı§ ar- . a· dereceye geldiği zaman Henri Ma- mi,, eseri Amerikada filme alına - Veyl ile Metr S:ılem Pariıte şirket merkeziyle temasta bulunduktan 
lı \\l . . tisse'in bir tablosunu Htm almış, caktır. Grace Moore filme alınan sonra tekrar buraya gelerek nafıa vekili Ali Beyle müzakere1ere baı-
~~ merak eden bır Amerıka- d . ttı. "'tte . on an sonra da bircok kıymetlı Karmen opensında baş rolü ala .. lamışlardır. Şirket murahhaahrı 926 tarihli mukavele mucibince 
~· cı malumat toplamı§, net· ' ı · - ı ki · >~.'Uir b I · san at eser erı satın alarak zengin caktır. Lilyan Harveyin yeni fil - alınan tarife zammı para arın heaaplariyle t:ı.tbikini teklif etti erı ye-
·~ · ou mali1matı kınca a ı " b' k il k · ı k - ı ı ı ~ : ır o e sıyon vücuda getirmiş _ minin adı "Holivudda 365 gece,, ni tarifenin esas arını ve a ete vermiılerdir. Nafıa veki]eti faz a a r-

<t ... te~ tir. dir. nan paranın hesab iyle yeni tarife hakkınd:ı hazırlık yapmakla meş· 
l:"'ltl\ ~arbo: Holivuda geldiği gul olmaktadır. Yakında tekrar toplanılarak bu iki nokta üzerinde 

~lı.~iıı'•Yah renkte mükellef bir esaslar tesbit edilecektir. Neticenin yakında alın:ıcağı ümit olunuyor. 
~1:1hil· 0lornobili almııtır. Bu o -

~ \\ı,11 t el'an kullanmaktadır. 
,. ~~~ :\ce Beery: Sinemada ol -
l~l · llı"h· 
tı ~e~ S ~ ını bir para kazanınca 
lıı\''lld 1

Yerra dağlarında bir göl 

<•·Ot\~ küçük bir ad3 satın al
~11t\ Ot a bir ev yaptırmıştır. A· 

~i\}' a.Ya giderek bir müddet 
lL -1 CoL 
,, • ~sever. 

n otı N 
~ ~li\b l 0 varro: Zengin olun -
1 .,''tııı,~k ailesi için büyük bir 
t,~e cı·· ış, evinin muhtelif yer-

il\ Ott ı>i 1 . • . 
~i 'o Yano yer e,tırmıttır. 
1 tı t.., •• ttra e . d 1 . . 
~i ~'liçi.ik . vın e a tmış seyırcı 
~ ~lı.rad b r tiyatro yaptırmıf· 
tİt ~1ller a davetlileri için hususi 
J 1Hir. Vermek sJk sık yaptığı 

\... flhll 
ı"')\ narr· 
Qlt "'-~ k •ınoore: Tiy:ıtroda oy 
~ 'l'ı '•andı~ J • k'' ··k ~ L tltb gı para aı .a uçu 

111.ı. ot al 
lltı.I\ nıı!tır Bundan son .. 

~erine k ·· '"k b' 1 uçu ır yata -
Ramon tlovarro ve Jeannette Mac Donald ''k edi ve 

keman,, fihrıinde .. 

I zmir kasaba hattı 
Ankara, 8 (Hususi) - İzmir - Kasab1 ve te-.mdidi demiryolunun 

hükumetçe satın alınmaaına dair mukave1e yakında imzalanacaktır. 
Murahhaslar, şirket merkezinden bu hususta salahiyet istemiıler, di
rektör İzmire dönmüştür. Hat, bütün tesisatiyle, k1yıtsız, ıartaız 
hükumete devrolunmakta, mübayaa bedeli ile faizi ve amortismanlar 
yüzde yedi faizle altmış yılda ödenecektir. Tesisatın 30 - 40 milyon 
lira üzerinden hesap edildiği, senevi t'lksitlerin 1,200,000 Jirayı geç

miyeceği -.öyleniyor. 

Yeni çıkan mühendisler 
. 

Ankara, (Hususi) - Yüksek mühendis mektebinin yeni yıl mezun-

larından birinci ve ikinci derecede çıkan Muharrem ve F ey:zi Beyler 

nafıa vekaleti demiryolbr umum müdürdüğü merkez fen heyetine ta

yin olunmuşlardır. Mektebin diğer mezunları' da kara yolları, şimen· 
diferler ve sular idarelerine tevzi edilmitlerdir, tayin edildikleri yer

ler yakında kendilerine bildirilecektir. 
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Hakiki vesikalar. tasnif eden ve birbirine bağhyan 

Kadri CEMiL 
Her hakkı malafuzdur Tefrika: 58 1 

G-.en kısımlar1n hull•a•ı 
Mütarakeden ıonra Iatanbulda A· 

nıdolu lehinde ve aleyhinde çalıpnl.ır 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalıJıyorlardı. Lcyhte 
çahıanlardan bir grupun içlerine aldık· 
lan llhami ismindeki genç Glatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerlcş

mİJtİ. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nilshctle aralarında für se
vi§me uyanıyordu. Diğer taraftan ev 
sahibinin oğlu Fatma Nüzhete Şahin 
kehyanm kahvesine giderek onunla ve 
arkada§lırile temasa geçmiye çalış

mı§tı. 

Bu adam uzun bir müdavemetten 
sonra, Şahin ile anla§mıya çalışmış ; 

fakat ,Kahyanın arkada}lan tarafm
dan yüz verdirilmemiıti. Kahya atlat
mıya çalıpyordu. 

Kahyanın ıon günlerde böyle 
haberaiz itler yapmaıı Feri dun gi
bi milli kuvvetler lehinde lstan
bulda çalıtanların itini bozacak 
kadar ilerlemiıti. Acaba Pan • 
tikyanın: "Komtularına v~rıncıya 
kadar herkeıin Ankaraya aittiiini 
söylüyor.,, demeıi doiru muydu? 
Feri dun Bey, bunun da doğru ola
bileceğine kanaat ıetiriyordu. 

ğittiğinin farkına vardı: 

- Belki de söylemiyeceii ıey • 
ler bulunabilir. Bunu bilmem. fa· 
kat benimle ıamimi olduğuna ka
naatim vardır. Yalnız çok yakın· 
dan ve kat'iyetle bildiğim bir tey 
varaa o da, Şahinin bu ıibi işlerle 
alakaıı olmadıiıdır. Bunda belki 
de yanılıyorum . .Aldanmıt olaca
ğıma ihtimal vermemekle beraber 
ihtiyatlı konu§aynn. Belki de .. Bu 
itle, bana itimadmrz el'an devam 
ediyoraa bizzat me§lul olmama 
müsaade ediniz. 

-Pekala uğrat bakalım.. Fa· 
ıkat evveli tunu haber vermek 
mecburiyetindeyim ki, kahya bü· 
tün malumabızlığına rağmen bi • 
zimle boy ö)çüıebilecek kanaatte 
birisidir. Çok yazık ki aizi bil& 
(gülerek) aldatmıf vaziyettedir. 
Bunun akıi bir neticeye varmanızı 
çok temenni ederim. 

- Böyle bir neticeye varacağı· 
ma dair kanaatim hi.li kuvvetli· 
dir. Meseleden iki gün içinde ıize 
haber getiririm. 

- Pekala ... 
- Bana söyliyecek batka bir 

feyiniz var mı ? 

tUlBER - Akt_aın Poataaı 9 Mayıs 1934,;;;? 

9 Mayıs 1~34 Tarihi Tefrika: 41 

o Karadeniz Korsanları o 
Geçen kıaımların hulasası 

Istanbulda Sultan Mecit ve Rusyada 
Çar Nikola zamanında esirci Ali baba 
iki memleket arasında kadın ticareti 
yapmakla me§guldu. Alibaba Ferhat is
minde birini küçükken hadmı yapmış
tı. Büyüdüğü zaman Iatanbuldaki kız
lan bu delikanlıya teslim ederek, Ka!
kasyaya gidiyor. Tifliste valinin kona
ğında (Fatma) isminde çok güzel bir 
Gürcü km vardır. Ali baba bu km 
kaçırrruya uğraıırken, bir gün Rüstem 
isminde bir cençlc çalıJıyor. Bu genç, 
Ferhadın arkadaııdrr ve Ali babadan 
intikam almak üzere latanbuldan Tif. 
lise ıelmiştir. Rüstem Fatmayı kaçır
mak ve Ali babayı ele vermek için ter· 
tibat alıyor • 

Ruslar Ali babayı tevkif ederek Pe
tersburga a:etirmiılerdir. Ali baba sa
rayın zindanlannda iıkence görüyor. 
Bu esnada Rüstem Bey Tifliste Ça -
rın gözdcsile beraber yaıamaktadır. 

- Allah hepinizi korusun .. Ya· 
kayı ele vermemek için sağınıza 

solunuza bakarak yürüyünüz! Ba· 
na gelince, hu vazifeyi muvaff akı
yetle yapabiliraem, günün birinde 
Rus inkılabına ufacık bir hizme • 
tim dokunduğunu dütünerek if tİ· 
har edeceğim. 

- İnkılapçılar seni unutmazlar, 
baba! Görüyoruz ki sen temiz yü• 
rekli bir adamım l 

Kapıyı açtılar. 

Müellifi: ishak FERDi 

l lsmailof: l rek, sekiz gemi ve tayfalariyle bir' 
- Yarın akt~m ıeno ıi~i bekle· likte Od~sadan Sivastopol sahille' 

rim .. Sık sık geliniz! rine doğru gitmiştir. , , 
Diyerek, inkıli?Çı zabitleri teş· lsmailof ıabahleyin dükkanı sÇ 

yi etti. tiğı zaman, ortalıkta her zaman ' 
Genç zabitler gittikten sonra, kinden çok farklı bir kaynatııı' 

lsmailof, deruhte ettiği itin dehşet gördü. 
ve ehemmiyetini d Ü§Ünerek, ken .. Çara son derecede merbut olşll 
di kendine: maiyet zabiti acaba neden iıY,ıı 

- Allahın azametine bak .. Ba- etmitti? 
na çardan intikam almak fırntını lımailof, günün birinde yard1111 
verdi.. göreceğini umduğu bu zabiti d' 

Diye ıöylendi. lımailof, para elden kaçırmıf demekti .. 
almak maksadiyle girittiii bu teh Genç zabitin gemilerle Qde••' 
likeli iti yapmıya karar vermit ti. dan uzaklatmaıı lama il ofun kaf•' 
Bey:ınnameleri tarif edilen yerlere sına giremiyecek kadar büyük bİf 
kolsylıkla dajıtacağmı zannedi • hakikatti. 
yordu. Bütün Ruı milletinin çarlık 
idaresinden bezgin ve müıteki ol• 
duğunu görüyordu. 

İsmailof o ıece aaatlerce uyu -
yamamıfh. lıtanbuldan Ruıyaya 
nuıl ve niçin ıeldiğini dütündük· 
çe tüyleri ürperiyordu. Tifliıe be
lindeki kemeri altınla dolu olarak 
geldiği halde §İmdi uf acık bir ah· 
çı dükkanında yamaklık editi, onu 
da çar aleyhine tertip edilen ıizli 
hareketlere karıttırmıth. 

lsmailof zindandı gördüğü it • 
kenceleri nasıl unutabilirdi?. 

lsmailof bu haber karıısııı~ 
kendi kendine fu hükmü venııitt1• 

Ştankanın o taraflarda dolaıtıl' 
söyleniyordu. Genç zabitin Sif,r 
topol ıahillerine doğru açıllllplı 
Ştankayı elde etmek için terliP t 
dilmit bir tuzaktan baJka bir t11 

değildir. 

Çünkü onun böyle, nereye gide· 
ceğini çekinmeden söyliyecek ta • 
biatte olduğuna hükmettirecek va
ziyetleri hiç te eksik değildi. - Şimdiki halde hayır .. 

olurıa çağırtırım. 
Lazım =======-==========:ıı::ı:ıı:=-===-====== 

- Zaten yarı yarıya ölüm de .. 
mektir • diyordu - Hiç olmana şu 
inkılapçılar iktidar mevkiine ge .. 
çerlerae, her gün karakola gidip 
görünmek mecburiyetinden kur • 
tulurum. Hatta belki de onhrdan 
batka türlü yardımlar da görebi • 
lirim. Öyle ya .. Madem ki inkılap· 
çılarla beraber çalıtıyonam .. Ya • 
rm onlar kazanırlarsa, yeni hüku· 
met vasıtasiyle Tiflisten (Fatma) 
yı kolayca buldurmak imkanı ha • 
ııl olacaktır. Ah, ıu Rüstem çapkı
nını bir ele geçirsem.. Ki.ratanm 
etlerini cımbızla yolacsğım. Batı· 
ma bu f eli.ketleri getiren hep o de
ğil mi? Ben:ahçı yamaklığı yapa· 
cak adam mıydım? .. lstanbulda 
kartımda ıaymz cariyeler el pen· 
çe div:in durur, ne emredeceğim 
diye göa:ümün içine bakarlardı. 

Hey gidi günler hey! .. 

Hadiıenin zahiri mansatf' 
herkeıe bu hükmü verdirmittİ· f~ 
kat, hakikat hiç te böyle dejild• 
Haua zabiti, babasının aaraYd' 
öldürüldüğünü öğrenince çok .,,a' 
teeasir olmu§ ve limandaki dotı,ır 
manın ba§ına geçerek o gece ısb" 
ha karşı Odeıadan ayrılmıttı. 

Pantikyana: 
- Ben bunun Şahin kahya ola

bileceğine ihtimal vermem, dedi .. 
Benim tanıdığım Şahin kahyanın 
Anadolü ile münasebeti yoktur. 
Bütün bunlar, kuru birer iftira -
dan ba ka bir tey değildir. Bana 
itimat etmenizi rica ederim ve ıize 
bunu iıpat ta edebilirim. Çünkü 
kahya Jatanbuldadır. 

Feridun Bey, daha tedbirli bir 
cümle sarf etmek isterken ağzın· 
dan hu kat'i cümle çıkıvermiıti. 
Pantikyan: 

- Demek kahya Jatanbulda? di
ye ıordu: • 

- Evet lıtanbulda.. Kendisini 
daha üç &'Ün evvel gördüm. 

Pantikyan güldü: 
- Acaba o gün gitmit olmaıın? 
- Hayır.. Bana hiç böyle bir 

§eyden bahıetmedi? 
- Size böyle feylerden bahıe -

decek kadar kendiıiyle ıamimi 
••• ? 

nuıınız .• 
Feridun Bey, heyecanla kendisi· 

ni de bü.bütün füphe altına ıoka· 
bilecek bir mecraya doğru akıp 

Tefrika: fto28. 

- Gidebilir miyim?. 
- Hay hay ... 

Feri dun Bey çıkıp ıitti, Arkaıın· 
sından da. Pantikyan nöbetçiyi ça• 
iırdı: 

- Bana Mıgırı çağırınız, dedi 
Mıgır geldi, Pantikyan: 

- Bugün ıana yeni bir it veri • 
yorum. Feri dun Beyin kimlerle te • 
maı ettiğini nerelere gidip geldiii· 
ni bana günü gününe bildireceksin. 
Takip edildiğinin farkında olma -
malıdır. Dikkat et. Haydi baka • 
hm. 

Mıgır çıkarken arkaımdan: 
- Bana Muhliı Beyi de çağırtı • 

verin .. 

- Şimdi Mehmet Beyi görmek 
istiyorum .. Kendisiyle konu9mam 
lazım .• 

- Maalesef imkanı yok .. Bun • 
dan yarım ıaat kadar evvel dııarı· 
ya çıktı ve nereye gideceğini de 
ıöylemedi .. 

- Gelecek mi?. 
-zannetmem .. Artık bugün ui· 

ramaz, ancak yarın .. 

Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı 
MUelllfl.: c va • rto ) 

Qe~en kısımların hulasası 
Genç Türk diplomatı Muhsin Ra

Jİt, uzun seneler, Erci Behzadis ismin 
de bir Yunanlıya kin beslemit tir. Zi· 
ra, Ercinin, milli mücadele esnasında, 
nişanlısı Ferihayı öldürdüğüne zahip 
olmuştur. Fakat, bir çok maceralar • 
dan aonra, genç kızın Yunanistanda 
bir hastahanede hastabakrcılrk ettiği 
anla§ılıyor. Feriha da Muhsini öldü 
sanıyormuş. Biribirlerine meı;elenin 

nasıl cereyan ettiğini anlatıyorlar. 

- Asıl sen anlat .. Sen naııl kur
tuldum? ... Bir, senin öldüiüne tama
ıniyle lcanaat cetirmi,tik .. ." Deiil mi, 
Era"? ... 

Muhıin, yüzüne kılıç darbesini Y• 
dikten ve neferlerin lconuıuıunu itit· 

tikten sonra nasıl bayıldığını anlattı: 
- Yalnız, bayılmadan evvel beni 

vuran adamın askerleriyle beraber e· . . , 
vunıze rirdiiini, içerde kadınlann ba-
ğırıı tıiını duydum! •. dedi .. Biraz son
ra, galiba evden bir çavuı çıktı, bir 
nefere: "Erci Behzadiıin vurduğu a
dam, çetecilerin ba~r imiı. O, istintak 
edilecektir! ... Batında nöbet bekle· 
yinf .•. 0 emrini verdi ... Böylelikle, be· 
ni yaralıyan zabitin, yani ıizin iımini
zi öğrendim... Fakat, bayılmıınn ... 
Gözlerimi tekrar açtığım vakit, kendi 
mi dağ batında, Türk çetecileri ar•· 
srnda huldum ... 

Elini emirlteri Muannner çavuıun 
omuauna koydu: 

- Sonradan öirendim ki, meier, 
bu ıadık arkadaıım, beni orada bırak· 

-Nerede bulabilirim, dersiniz .. 
Cidden çok mühim bir mesele için 
fikrine müracaat etmem li.zım ge· 
liyordu. 

-Vallahi bilmem ki nerede hu· 
labilirainiz; ne diyeyim .. 

- Her ihtimale kartı kcndiıine 
bir kağıt bırakıam bari, buıün 

kendisini bulamazsam yarın oku • 
mu, olur. 

- Hay hay bırakmızda verdire· . 
yım. 

- Siz kendisini görmiyecek mi
siniz? 

- Hayır.. Ben buıün öğleyin 

Uıküdara ıeçeceğim ve bu ıecey· 
le yarını orada ıeçireceğim .. 

Feridun beyle Şefik bey, Sirke· 
cide bir gramafoncu dükkanının 
kapıımda görüfüyorlardı. 

Feridun Bey dükkana ıirdi. Ce
binden çıkardığı ufacık bir kajıt· 
üzerine Mehmet Beye görütmek 
mecburiyetinde olduiunu kaydet· 
ti v& kağıdı Şefik Beye bıraktı. Şe· 
fik Bey ne yapar yapar bunu Meh· 
met Beye ulqtırırdı. 

(Devamı var) 

makistememiı .. -:-Omuzuna aldığlgi • 
bi, kaçırmıf ... Galiba, nöbette bekliye· 
ni yere sermiı... Hançer mi sapladın, 
ne yaptın, Muammer? .. 

- Hançerim vardı emme ne ettiii· 
mi bilemiyorum, ııayri beyüm.. Seni, 
öyle kanlar içinde rörünce, nöbetçiye 
hücum ettim.. Onu, yere ıerdim ... 
Beynine yumruiumu indirdim, cırtla 
ğını mı ııkmn, hançer mi sapladım, u 
nuttum .. Hatta, tüfeğini bile alma· 
dım ... Yalnız ıeni sırtladım... Kaçrr· 
clım ... . 

Erci: 
- Anla,ılıyor .. Anlatılıyor ... - de-

cıi. • Fakat daha da anlamak kabil .. . 
Hele ıu Nikolakiyi çaiırın bakalım .. . 
Doktor, bizim çavuı oydu ... Nasıl fe· 
rihayi buraya yerleıtirdimae, arkada
!m1 olan haıtahane baı doktoru vatı· 
ta1iyle çavuıa da bu müe11eaede iı hul· 
dum ... 

Nöbetçi doktor, ıevdahlann kavut 
ma f allını alaka ile seyretmiı ve ma· 
ceranın tafıilitını dinlemiıti. itin ma· 
badini merak ettiii için Nikolakiyi u
yandmnaia ıitti. 

Bu 1Irada, Bekleme oda11nın kane. 
pelerine oturarak, dört kişi, ıit ıide 
artan bir ıevinç içinde konuıuyorlar. 

. . 
• • 

-35-
Bir sahah Peteraburıta ağızdan 

ağıza bir haber dolaşıyordu: 
''Çarın ınaiyet zabitlerinden 

mülazim Petroviç, hükumete karşı 
isyan eden denizcilere iltihak ede-
dı. 

Ayrılıp ayrılıp kucaldaııyorlardı. 
- Peki, amma, buraya n .. ıt düt· 

tün? ... Niçin bir daha Türkiyeye dön· 
medin, Feriha? ... 

- Buraya mı? •. , Yaralı olarak ıel· 
dim ... Bak ıana her ıeyi ııraıiyle an· 
latayım ... 

Dütman ordusunun hücumunu, 
yazlık evimizin pencereıinden, deh
ıet içinde seyrediyordum... Senin yü
züne inen kılıç darbesini rördüm ... Ye 
re düıtüi~n de ıöaümdcn kaçmadı .. 
ıonra, Ercı Behıadis ve aıkerleri evi 
miıc ıi~diler... Bir nefer, Fahriyi 
ıünğüledı .... Ah, evet, bizim kartımız 
da ... manz~ra, .o kadar müthiı olmuı· 
tu ki, Ercı, elıyle ıözlerini kapaya• 
rıtk: 

- "Yeter .. Elverir... Bu derecesi 
de olmaz ••. • diye ha1kırdı .• o dört 
yaıındaki çocuiu öldürmekten utan· 
mıyor musunuz? ... Kadınlara da iliı· 
miyecekıiniz ... Anladınız mı? ... 

" Sonra metanetini toplamak ilter 
ribi silkindi... Kaılannı çattı... Ben 
•ilıyordum: 

- "Muhsin ... Muhıin Raıit... 01-
dü ... • diye senin iımini tekrarlayıp 
duruyordum. 

lsmailof hi.diıenin bu tarsf~ 
bilmediği için, dudağmı bükerel': 

- l§te bir tuzak daha.. r 
Diyerek itini görmeğe bati•"'' 

tr. r 
O gün öğlen yemeğine gelel1ft 

arasında her zamanki zabitlerJI 
ancak bir taneıi gelmif ti. ; 

lımailof kalabalıktan sıyrılı.f 
zabitin yanma sokuldu: 

- Arkadatm nerede?. I 
Sivil zahit önüne bakar•~ 

vap verdi: 
- Y akalanClı ! .. 'r/f 

lsmailof bu kelimeyi itidince g'r' 
ninden vurulmuta dönmütliİ• 61' 
denbire dizleri titremeğe bıııl' 

- Nerede yakalandı?. • 
G.. "'k ·· ·· d B • .,ıı• - umru onun e.. ey.,. 

me yapı§tırırken.. • 

- Büyük bir ihtiyatııılı1' yJ9 
mıf .. 

- Niçin? .. 
Ç.. k·· d b- r•1' - un u ün gece en o f 

lazım gelen beyannameleri "i' 
hnnıthm .... ~ 

(J)evaıııJ 

"E .- .- -- . - ~7.f' 
rcı, hır an evvel haletı # 

~afını aıkerlerinden gialemek 
Nhte bir ıertlikle, bana $Ordu: pf 

- "Vurulan adam Muhıirt 
8 "d' ., . ey mı ır. ... ~ıı~ 

" - Evet ... Diye inlediın· -
11 
l 

ıin Raıit ... Benim niıanlun ... °';~l 
dunuz! ... Burada, bizim ınerfl l 
mizde, hizim köyümüzde, bi.ııı' 
mizde ne anyoraunuz?... . gl 

" F k 1 . • .ıdıt· ~ - a at o, çete errn reı.. ('Jf' 

rada teıkilat kunnut·•· Elbette 
IP.caktı ... 

•• Jer 
"- Eıkiden çetelerin re•51 "1" 

~e Jf 
Çeteler de yoktu ... diye cevaP diıf"' 
S• b • ·ı~ d" I<'" .-J ız uraırnı ıstı a e ınce, • tK. 
müdafaa için, Muhıin, çetel•~ı.df .. ~--etti .. Haklı olduğu da ıoı 
Çünkü, yaptıklarınız itte... .

1
; I 

"s·· · ·1 falı'' ungu ı e parçalanan 
terdim... ,,,, d ...... 

"E . . . d·~· • d u"'or j .. ı rcrının tıtre ııını uy I oro~A 
"Fakat, maiyeti ona l>Jıkı)' jjJİI' ... 

"M . . b" ıılı• . ,ı 
aıyetı de bir anlık ır , 'fof" 

le uğramıt gibi, fert fert tıls1 , ~ 
dı. . "' ıf 

"L" k' 1· gel•" a ın cemaat ha ıne 
böyle olmuılardı. ~ 

( IJC 
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,~ Hil3liahmer Cemiyeti iifü,'lffii: 
!fü Merkezi Umumisinden: 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he· 
diye kazananların listesi 

ız - Alnaray Tafkasap numara 1 
de Seyyan Sait 13 - Galata Maluuu .. 
diye cadM-i numara 187 de teni 
Remzi 14 - Beyoihı koyu lıOkak nu· 

mara 14 te Asüman Nedim 15 - Şif· 
li Bomonti caddfli nuınara 37 Niko 
Hristoc:lalo 16 - latanbul tatbikat 
ınektet.i a 5 ten 379 Orhan 17 - Ya im Aksarayda Haseki caddesinde Hillliabmer baatabaluc• hemıi· 

m~ reler mektebinin bahçesinde bir yatakhane binası, i•taat ye 

im t esisatı yıptmfacaktır. Iıbu inşaat ve tuisat kapalı urf usulile 
iül ı4. 5.34 perşembe günü saat 15 te Is tan bul etki zaptiye cad· 
ifü desinde Hi!Aliahmer oyun klğıtları ve madensulara aatıı depo· 

kacık ilk mektep ıınıl 4 ten 70 Ruki· 
1 ye Avni 18 - Beyoilu 31 inci ilkmek 
i tep 2 • 5 te Şükran 19 - Ba!.t 55 in 

ci ilkmektep sınıf 1 • 4 tu 353 Nec· 
mi 20 - Y eNkapı Must.ıa Kemal cad 
doai Semilı Pqa sokak numara 40 ta 
Ne,i.t 21 - K.asnnpap clöftluayu fı • 
nn sokak nwnan 1 • 46 da Lutfiye 
22 - Şehremini Ayrana malwlleai 
Tath kuyu aOkak numara 147 de Gü· 
z.ide 23 - Uaküdar Ka_ptan.,_p m'· 
hailesi Toprak mkak numara 5 te Mu 
zaffer Nuri 24 - latanbul 15 inci ilk 
mek ıınıf a 2 den 160 Nermiıı 25- la 

sunda ihalesi yapılacaktır. Şartname ve keşifnameler beraün 
:"' 
-ı - ··••••··•···••••·••••·•• '-... d d 1 b'I. ·ı::un:::HH: 16417 .. :::::;~::::::::::::::::: mcz.ur epo an a ıoa ı ır. !tı:ım::: .... ı ......................... . 
•-":"ı;: . . . -- . 
·' •. .,,".'.. • ; 1 • :. -

--~~- El!· p . e·--· ·EV ,v AG' ı z 
·~~: 'il ··•·· .. ··• I , KREM 1 
~-~"':·~·· ~ : ..... '. :'r: , ... . .. _-.\~-.: ·:· ... " · .. ; ... _._ - - . . -

Yeni keıif (Biyosel) maddei müessire ile imal edilmit güzellik 
ve bey~zlık verir~ ve 35 kuruıtur. Deposu: Eminönü Necip Bey. 
----~~~ ......... ~~~~~ ......... ~ ........ --~~~~~ ......................... ..._~~~ 

ÇAPA {.ı MARKA 

tabi· . 1 d . ' h l 
1 ı cıçek er en ıstı sa a -

3'1hlır. 

Sahlep 
ve 

Baharatı . 
yenı 

ambalajlar 
dahilinde 
her yerde 

5 
Kuruştur 

iBER. 

edilmiş kokuları haftalarca ıabittir. Gram· 
Depoıu: Eminönü Necip Bey 

.......... :-----~~~~~~-:-~:;-;:--~;--~~~~~-
l: latanbul üçüncü icra memurlu· ih:ıle yapılır. 
~\ıt-.dan: 1424 numaralı kanunun 

<I 'Y~nıinli erbabı vukuf tarafın· (ll9) ncu maddesine tevfikan i
l~~ ~anıamına (6000) lira kıymet potek sahibi ahcakldar ile diğer 

dır edilen Kadıköyünde Oıma• alakadarların, İ!lİrak hakkı ıa-hip· :11 nıahallesinde Söğütlü Çeşme · leri~in dahi aayri menkul üzerin-! 

1° ağında eski 64 yeni 82 numara· dekı haklarını, hususile fai~ ve 
1 Q''k "f l lt kanın nısıf hiaseıi açık art • masarı e d:ıir olan iddialarını ev • 
~l'ltıaya çıkarılmı§ olduğundan 26 rakı müabiteleriyle yirmi ıün için· 
~ • 934 tarih:nde şartnamesi divan de icra da.ireaine bildirmeleri la • 
9~~~Yc. t: lik edilmiştir ve 11: ~: zımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
t\i: arıhıne müsadif pazartesı gu siciJleriyle tesbit olunmadıkça sa "' 

tanbul lisesi snuf 4 ten 49 Mehmet 
26 - Usküdar Sinanpap ınahalleain· 
de Ekrem 27 - latanbul kıa ortadan 
220 Fethiye 28 - S.~tçi han numa 
ra 19 da Ihsan 29 - latanlı.ul erkek 
lisesinden 788 Gültekin 30 - Cibali 
tütün fabrikası harman ıubeainde Ce 
mil Mehmet 31 -- htanbul lna liıNİn 
den 892 Şadiye 32 - ht•nbul 15 inci 
ilk mektep sınıf 5 ten 22 Kadri 33 -
Yedikule Narhkapı çetmesi karpun· 
da numara 22 de Saliha 34 - Harbiye 
Jiaesinden A Ş.habettin 35 - Beyot• 
lu Polonya ıokak numara 45 te Jan 
Buacyan 36 - Otuz dördüncü ilk 
mektep atnıf S ten 301 Nuenin 37 -
Tatbikat mektebi ıınıf.a 4 ten 444 
Hikmet Rasim 38 - 1'araıümrük ka 
rabat caddesi numara 101 Şükrü Ka 
ya 39 - Nipnlat kız ortadan 357 Me 
llhat 40 - Kadıköy yedinci ilk mek· 
tep 11nıf 5 ten numara 173 Rıdvan Ap 
tullah 41 - Usküdar Bailarbaıı S.. 
lamet aokak numara 36 da Ayten Lut 
fi 42 - Galata aahil aıhhiye idaresi ta 
bibi Münir Şevket Bey km Emel Gün 
sör 43 - Beyoihı yirminci ilkmektep 
2. 5 ten 236 Faruk 44 - Taksim E
sayan mektebi 11nıı 2 den A. A. Ay 
ni 45 - Davutpaıa orta mektep a 2 
den 262 Cavt 48 - Otu<& dokuzuncu 
ilk mektep 11nıf 5 ten Sain 47 - Be· 
1iktaı Yıldız Hakiıniy~ti Milliye mek 
tebinde 147 Ali 48 - Beıiktaı 19 un· 
cu ilk mektep sınıf 4 ten 383 Nevhiz 
49 - Betiklat Kaptan Jbrahim Ağa 
köıeli sokak numara 7 de Burhanettin 
50 - htanbul 26 ıncı ilk mektepten 
453 Gülsüm Ahmet 51 - inkılap li
aesi B 4 ten 724 Enver 62 - Galata 
Mahmudiye caddesinde 197 numarada 
berber Hüseyin 53 - Yeıilköy illnnek 
tep sınıf 5 ten 67 Nermin Ziya 54 -
Fatih Boyacıkapı Çarıamba caddesi 
numara 38 de Iamail Sala 65 - Betik 
taı 18 inci ilk mektep sınıf 3 ten 260 
M. Kemal 56 - Beıiktat has fırın cam 
cı sokak numara 10 da Melahat 57 -
Ayvapsaray degirmeninde yağcı Ali 
Riza 58 - Beıiktak 19 uncu ilkmek· 
tepte Befiktaıh Mehmet Sual 59 -
~stanbul kıı: lisesinden 878 Gevher 
60 - Harem iıke1eıi caddesi numara 
26 da Nuahet 61 - htanbul 45 inci 

(Devamı var) 
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Rcenıt Ul.nlar 10 kunııtur. 

bı.ı ~at .. 14 ten 16 ya kadar fstan • hş e elinin yap aşmasın ~n a • 
" ; ı • b L 11 !~kadarla Ne,riyat müdürü M. Gayur 

Yaz geldi. Tahtakurusu. sinekler ve bütün haşarat uyanmadan \·uvılarını bebemcha 

Fayda ile tahrip ediniz 
Fiyatlarda müthiş tenzilat vardır 

i SO gramlık kutu en elce 45 şimdi 30 kuruşa, 500 gramlık kut\,\ e.\ ,·~lce :'5 şimdi 
50 kuru~ Bir kiloluk kutu ev\•elce 125 \imdi 80 kuru~a . Altı li trelik bünik 

ıenekesile berab~r S.50 kuruş. Topıancılara tenzill e. 
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Daima gışt'tnden tercihrn bilet alan muh terem mü~tetileriq1~ bih ük i~n_roiyeler 
i abeti ile zengin eden · 

Istanbul Bahkpazarı ba~nda Gazi Cemal'in 

1 Hu d•lı ~'~~~!~.~!!~.~!.~ ~ore eni 
!i tertip biletlerile t>enıber k ı)mettar hC"diyelcr taltd m etmektedir I (}Ş34 
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OROZDi·BAK 
Müessesab 

BUtUn fark•n en vlai ve en ucuz satan mafazalarmdtr. 

Hanımefendilere mıhıus en ıon moda ~tyı: 

Yünlüler - ipekliler - Pamuklular - tuhafiye, 
el çantaları, eldivenler. 

( Haıır Ye umarla .. ) 

Kadın, Erkek ve Çocuk Elbiseleri 

Ayakkapları 

Oyuncaklar ~ 

l Tefrı"şat lev11zımı 
BUtUn dairelerde t•Yanı iatif•d• ftr••tlar 
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Singer Saatleri 
Kuleli ve Maltepe Askeri Liseleri tevzii mükafatında bu defa d-: 

Tiirkiyede töhret kazanmış 15 sene teminatlı, Altun, aümüş ve ma· 
dent SINGER saatleri tercih edilmittir. 

Orta ve Vıe Mekteplerinden talep vukuunda huıuıi tenizlit ya· 
pılır. 

Mekteplerinden alacakları vesjka ile müracaat edecek talebe e· 
rendiler dahi tenzilattan istifade e

0

derler. 

ıatanbyı eeıediycsı il6nlo ra· 

Gal:ıta'da Karaköy Caddeıind e 14/ 1 No. lı d\ikki.n ~ı•rhkla 
kirayt. verilecektir. Talip olanlar ! eraiti anlamak üzere l.ıev2'zım Mü. 
dürlüğüne, pazarlığ:ı ıirmek için de 92,5 liralık teminat akçeıi mak· 
buzu ile 10/ 5/ 934 pertembe ıünü saat 15 c kadar Daimi Erıtiimene 
müracaat etmelidirler. "2259,, 

İstanbul asliye cn:ıhkemeıi bi -
rinci ticaret dairesinden: ı 

~IENŞEl,.ERDEN BUGÜNE KA • 
DAR 

TÜRK EDEBIY A Ti T ARlHl 
Metodoloji ve i~uhh Antoloji kı 

sımlarını havi o' mak üzere Liıe ve 
Muallim mektepleri i~in Muallim 
Orhan Rıza Bey, tarafından ilmi 
en ıon metotla ve bUyük bir dik • 
kat ve itina ile Auth.ntique vtıi· 
kalara iıtin1den kaleme alınan bu 
kitap intitu ıahaıına çıkarılmış· 
tır. Bakalorea ve ehliyetname im· 
tihanlarına girecekler için de çok 
kıymetlidir, hvıiye ederiz. 

Satıı yeri: lıtanbul Ankara cad· 
deıi, No. 139 U01uml kütüphane. 

"Mülkiye,, " 1 b d 1 d h 1 Sahibi: HASAN RASiM 

~·L "'CUn-:ü icra dairesinde satıla· rıç lr"-ıulaca t arı ve a. a _ · 
"•oı;ı hk- B;uıldıtı ) tr: (V-'IUT) MatbMll 

tr A. tt · · k · · k r~n ;§bu maddei kanunıye a amı- .. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!='' ~er · r ırmıy:ı ııtıra ıçm ıy· l . _ 
b~ 1 ~uhamminen:n yüzde yedi na tevfikan h·ueket etme erı ve 

Yunan sancağını hamil Kasos 
vapuru süvarisi Anton Hartofila • 
kas ef. tarafından m:ıhkemeye ve .. 
rilen arzuhalde aemiıile 27 niıan 
934 çarıamba günü saat 10,50 ae· 
çe raddelerinde Kuruçeımenin ö • 
nünde bulunduğu bir sırada liman 
niz:ımnamesine mugayir bir• rota 
takip eden ltalyan sancağım ha • 
mil Premuda gerniıin:n müsade .. 
meıine maruz kalmıt olduğundan 
Deniz raporunun taıdi)u talep e • 
diLmeıi üzerine 13 • 5 • 934 tarihi· 
ne müsadif paur günü saat 10 da 
Deniz raporunun taıdikı için yev· 
mi muhakeme tayin kılınmış oldu .. 
ğundan gemi ve hamule ile alaka
dar bulunanların raporun alınac:ı • 
ğı yukarda yazıh günde mahke· 
mede hazır bulunmaları lüzumu 
Deniz Ticaret kanununun 1065 n
ci maddeıine tevfik:ın i1an olu · 

Her ay muntazaman neıredil • 
mekte olan "Mülkiye,, nin 37 pcİ 
ıayııı çıkmıtlır. Gayet ıüıel bir 
tabı içinde çıkan bu nüıhaıiyJe bu 
kıymetli ilim mecmuaıı dördüncü 
yılına ha§lamış oluyor. 

!;ıt~\l ı · · d • k · daha faz1a malumat al.tnak istiyen. 'h~ L~Spetan e temanat a çeıı 
c'ıo •t, ~Üteraldm vergi ve vakıf i· lerin !>31 • 1844 dosya numaraıı İ· 
)c :~i "e belediye rüsumu mÜ§teri· le memuriyetimiz:e müracaatleri İ· 
t ıttil" V b d ı· la· n olunur. (2369) •lıtttı • e arttırma e e ı mu .. 

tt'ten kıymeti !:Julduğu takdirde 

HABER gazetesi 
El yaaıaı tahlll kuponu 
ialm • . · • • • • 

nur. ''2368 
" 

Türk münevverlerine bilha11a 
taniye ederiz. 



Ruzvelt gümüşü de 
altın gibi millileş -
f irmek arzusunda -
dır. 

Ceneral Kondilis 
Ankaradan geldi 

-Bt.t tarafı ı lnc:I aaytaııa,..... 

Perapalasta yirmi kitilik bir ziya -
fet verilmittir. Ceneral tehrimizde 
dört gün kalacak, tehri gezecektir. 

Ankara, 8 (A.A.) - Resmi teb
liğ: "Yunan harbiye nazırı sabık 

batvekil M. Kondilis ile Yunan 
ordusu umumi erkanı harbiye re· 
iai ceneral Kateniotis cümhuriyet 
hükUmetini dostça ziy3.ret etmek 
ve iki memleketi ve Balkanları a
lakadar eden meseleler hakkında 
Türk devlet adaımlariyle goruı· 
mek üzere Ankaraya gelmitlerdir. 

Reisicümhur Hazretleri M. Kon
d ilis ve M. Kateniotisi kabul ede
rek kendileriyle uzun uzadıya gö
rüımütlerdir. Mumaileyhim bat· 
vekil, hariciye ve milli müdafaa 
vekilleri ve büyük erkanı harbiye 
reisi mütir paıa hazretleriyle mü
lakatlarda bulunmuılardır. 

Çok samimi bir dostluk h:ıvası 
içinde cereyan ed~n bütün bu ko
nutmalar esnasında, müşterek 
hudutlarının masuniyetini tekef • 
fül eden samimi anlatma misakı
nın yüksek kıymeti hususunda ta .. 
mamiyle mut:ıbık bulunan Türkiye 
ve Yunanistanın, gerek iki memle
ket ve gerek sulh davası için fe
yizli neticeler verdiğine kani bu
lundukları her vakitten ziyade e

min ve sarsılmaz dostluklarının 
inkitafını idameye karar vermiş 
oldukları mütahede edilmittir. 

Bundan başka Türkiye ile Yu
naniatanın, Ba,kan ınisakına a· 

zimkiraiıe bir surette merbut kal· 
drkları ve Balkan devletlerinin iti· 
mada müstenit teıriki mesailerin
den ıahıi ve mü§terek menfaatle
rine en iyi tevafuk eden neticeler 
beklemekte oldukları da tesbit e
dilmittir. 

AJman kadını siyah gence aşık olduğu için, kamçılı adam 
onu fena halde kıskanmıştı, biçare zenci, yediği dayağın 
asıl sebebini anlıyamamıştı. Boyuna "tövbe! tövbe! diye 
bağırıyordu ... 

Yazısı dördüncü sayfanın birinci 
Gerek mümtaz Yunan devlet .k. · ··t 1 d d ve ı ıncı su un arın a ır. 

lki polisi öldüren 
Ermeni müruru za111 

mandan istifade e., 
diyor. 

lbnissuut kuvveti 
San'aya girecek 

-Bae tarafı 1 inci sayfada-

gelememektedirler. imam Yahya -
nın oğlu Seyfüsseli.m Ahmet çok 
gaddar olduğundan kabileler ken· 
disinden nefret etmektedirler. l • 
marn Yahyanın hasisliği, oğlunun 
gıddarlığı beraberlerindeki kabi • 
lelerin lbnisauuda kartı harbetmıe 
melerine sebep olmaktadır. 1maP1 
Yahyanın hasisliği nam vermiştir. 
Erkanıharbiyei umumiye reisine 
ayda dört stetlin vermektedir· 
Harp doJayıııyle byyare zabitle • 
rinin maatını bir miktar arttırınW 
tır. Bir müddet evvel tayyare :za • 
bitleri maatlarının azlığından uç· 
mamışhrdır. 

Hüdeyde 8 (A.A.) - Röytet 
ajansı muhabirinden: 

Buradaki ahaliden bir kısmı ile 
yeni silah altın:ı alınanlardan ba· 
zıları Emir Faysala müracaatl11, 
kendisini Yemen kralı ilan etmesi• 
ni ısrar!a istemişlerdir. Faysnl, 
bunlara cev~ben: "Sanaya f;eliniı 
ve bu mesele ile metgul olmağr 
babama bırakınız,. dem=ıtir. 

Dükkancı lostra 
cılar şikayetçi 

(Ba~ tarafı 1 nci sayıfada) 

vermiyen seyyar kundura boyacı -
ları pek ala çılıtıyorlar. Bu da 
büyük bir haksızlıktır. Eğer cuınıt> 
günü kundura boyacısı esnaf 1nı,, 
çalıımaması matlup ise belediye 
onların da çalıtmasına münade et 
memelidir. Bu §ekilde cuma gün• 
leri çalııtıkları için ayni zamand" 
bizim bazı müıterilerimizi de e.11" 
yorlar. 

adamının ve kıymetli mesai arka• =:::=:.=::::::.-:::::=::::········· .. ···-----··· ............ .____ .. m ... namm--·-.. ··---·-·· .. ···-·-·w----~· ...... ...____....._.. . ...... ·--·--··········••t11•-·· ... ....._...... .. .......... ·--··-· .. -···· .... ····--·-· ... ----.. ----................ ... 
Boyacı esnafının bir birliği y~ 

ki hakkımızı müdafaa etsin. Es1'İ' 
den vardı, sonra dağıldı. da!ının ziyareti gerek Türk Yunan raktığı u~umi tahassüslerdir. E k• k t • ·ı·k s 

z~bitleri ~rasındaki temasın ve- .. Ke~dı r_e~mi vazifeme gelince, S l lr 3Siyecı ı oravoraz 
sıle oldugu samimi arkadaılık te· Turk rıcalı ıle kardeşçe ve asker· devam d k • . J . 
zahürleri Ankaranın bütün maha • ce konuştuk ve teatii efkarda bu - e eCCe mı HABER'ın Hazıran baştrıda 
filinde en müsait ve en dost:ıne in- lunduk. Umumi hatb.rı gene An.. -B~ tarafı ı ıncı eııyıaııa,..... yapacağı tenezzühün: 
tiba hasıl etmiıtir.,, karada imzalanmıt olan ve ".An. hiye müdürlüklerinde tasdik edil- 1 - Ne tarafa Yapılmasını ıs· 

Ankara, 8 (A. A.) - Yunan tant kordiyal,, ile tesbit edilen e. mekteymiş. Bin müşkülatla kendi- tiyorsunuz? 
harbiye nazırı ceneral Kondiliı saslar daireıinde dah:ı geniş bir sine iki tahit bulup yoklama ki .. 2 - Beraberinizde kaç kiti ge· 

Bu vaziyet kartıınnda on on bd 
kişi toplanarak yüksek makamb'" 
müracaat ettik. Bizim hakkımı:ı' 
koruyacaklarını ümit ediyorı.ı:ı· 

Rica ederiz, bu şikayetimizi yaı•? 
ve belediyenin naz:ırı dikkatin' 
celbedin. 

hazretleri bugün Anadolu ajansı surette ve en mükemmel şekilde el ğıdına nahiye müdürünün önünde tireceksiniz? 
ve m~tbuat mümessillerini kabul birliğile çalı,ma meıelelerini tet .. imza ettirmif. Malmüdürlüğüne 75 Mayısa kadar cevapla Boyacı eınafının tiki.yetine bJ' 
ederek Ankarayı ziyaretine ve bu- kik etmekle beraber Atinada imza gelmiş. Müdür bey kağıdı kabul HABER t ""h kılırsa haklı oldukları görülüY

0
'' 

l 
't 'ht. l d 'I B Ik t · ç·· k.. h' ı · · rınızı enezzu B 1 d' 'kt t ··d·· 1 .. ~ u··nii" radaki tema• arına aı ı ısas arını e ı en a an paktının, umumi nis e memıf. un u, şa ıt erın ımz:\ ., e e ıye ı ıı~a mu ur ug 

fu suretle ifade etmitlerdir: petinde B3.lkan milletlerinin refa- yerinde 15 kuruşluk bir pula daha memurluguna gönderiniz nazarı dikkatini celbederiz. 
"Gerek Gazi H:ızretleri ve ge • hını temin maksadiyle tatbikı ve ihtiyaç varmıf. Kadıncağız onu ....................................................................................... ••'' 

rek Türkiye h'ükumeti ve halkı ta· tevıii husuıundaki değişmez ka • da yapıştırmış. Bu sefer, pulun Ü· Alt ı • 
rafından hakkımda gösterilmiı o .. rarımızı bir defa daha teyit ettik.,, zerinde tarih yok diye reddetmit· ı ıs e mezununun 
lan iltifattan fevkalade mütehas • Kondiliı hazretleri beyanatla .. ler. Tarihi orad:ı koydurmak iste .. 
sis ve minnetta.rım. rınt JU sözlerle bitirmİftİr: mişse de malmüdürÜ: u·· t ek kt b 

Bu ziyaretimle ayni zamanda "Büyük Petro, Parise gittiği za- - Hayır olmaz. Nahiye müdü- m Ş er m e u u 
yeni Türkiyenin az vakit içinde ba man Rişliyonun mezarını ziyare - rüne git, orada ayni mürekkeple 
tarmıı olduğu terakkileri hayret tinde "Ne kadar müteeasifim ki koydur, diye reddetmiş. 
ve takdirle görmek fırsatına nail bu adam bugün berhayat değildir. Bu kadının ayda aldığı p:ıra an· 
o:dum. Bu kadar az zaman zarfın· Eğer o, hayatta olsaydı, on:ı mem.. cak ekmeğine yetifiyor. Bu kadar 
da bir milletin organize edilmesi leketimin yarısını bağışlar ve bu • az bir parayı almak icin kendisi 
ve yeni bir devlet kurulması, ta • na ~ukabil ondan memleket, dev· için fevkalade güç v; yorucu bir 
rihte, emsaline tesadüf edilemi • let idaresi ne demek olduğunu öğ- işle yalnız batına uğraşıyor. A .. 
yecek bir misal olarak kalacaktır. renir ve geri kalan kıs.mını d:ı ken- dım atacak halde değilken dünya· 
Plütarkın, hayatlarını bize anlattı· dim idare ederdim.,, demişti. nın yolunu yürümek mecburiye -
ğı eski tarihin büyük adamhrının Ben de Ankaradan ayrılırken tinde kalıyor. Yoklama kağıdım 
hiçbirisi bugünkü yeni Türkiyenin büyük Petronun düşüncelerinin te- tasdik eden nahiye müdürü pulun 
büyükleriyle mukayes~ edilecek siri altındayım. Ne kadar yazık ki, ve tarihin lüzumunu bilmiyor mu? 
derecede büyük değillerdir. Ankar3.da daha bir müddet kala.. Bir masanın baıında oturan a· J>ef1ifl 

Senelerce bir istibdat idaresin- rak büyüklerinizden idarecilik ve dam, ilkönce ve ilkönce halkına- 1933 senesinde bir hususi liseden mezun olan altı tale ") 
den sonra benliğine sahip olan yaratıcılık dersi alamadım. damıdır. Onun hi:zınetini yapmak- müştereken yazdığı bir mektup üzerine, muharririmiz (Va-:-rl;f 
Türk milletinin girmiı olduğu te • Yarınki Türk nesli, bugün ba • la, işini kolay1attırınak1a nıükel - Bey, bu gençleri, imla, sarf ve nahiv bilmemekle itham etınitt•· j• 

rakki yolunda medeniyetin en yük şardığınız, ve batarmak yolund:ı leftir. Ona mü9külat çıkarmakla ni lise mezunları, bu sefer, ikinci bir mektupla, ithama cevap "r,. 
aek derecesine varacağından fÜp • bulunduğunuz :şlerin kıymet ve e- değil. Ait makamların bunu nıe • yorlar. Fakat, gene her satırda vasati bir yanlııtan fazla yapıY0~.~· 
he edilemez. hemmiyetini elbette takdir ede • murlara ehemmiyetle hatırı.atma .. El yazılarını neırediyoruz. Tafsilat, üçüncü sayfanın birinci t\J 

Bunlar gördüklerimin bentle l-•. cektir.,. hır-· ı..: .• ..ı ~c-. r1nhn rica edıyoruz. nundadır. 

' 


