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Postası -
inkılap kürsüsünde Mahmut Esat -

Ömer ağlamıştı, Gült 

Haftanın • 
yenı filmleri 

kin "yaptık,, diyor .. 
(Baıı tarafı 1 nci sayıfada) 

ıekküllerinin her adımının her ha· 
reketinin en uf ak faaliyetinin iza
hı lazımdır. Buna yalnız icrai ve
adli f aaliyetlcr değil.. T e§rii teşek
küller de dahildir. Osmanlı mec • 
liai meb'usanı buna riayette istical 
göstermedi, Veli Beyi dinlemedi. 
Fakat hain Vahdettinin idaresine 
baş eğerek takılmak ıstırarında 
kaldı. Dağıldığı gün kimseyi mü
teesair etmedi. Vahdettin gibi bir 
vatan ve millet haininin fesih ira
desi kanunu esasiye uygun düştü. 
İşte mes'uliyeti idrak etmiyen1er 
günün birinde bir hain eliyle de 
olsa uğradıkları akıbetten kimseyi 
müteessir etmezler. Hain bile hak 
kazanır. Ne hazin akıbet değil 

lamayı bir tarafa koymuş, 
cak işleri yapını! ve heıabr 
Hakikaten bu iki vak'a i 
mes'uliyet mefhumunu se 
ediyor. Timsalleştiriyor. 

unutmayınız ki göz yaşı biı 
değildir. Nedir? Göz yaşı 
kadar. 

Bu haftaki sinema programları, 
oldukça, cazip denilebilir. Melek 
sinemasında "Madam Butterfly,, 
filminin yıldızı Silvia Sidney ta
rafından temsil edilmiş "Jenni 
Ger hart filmi gösteriliyor. Ameri
kalı hikayeci Theodore Dreiser'in 
çok me~hur eserinden alınan bu 
film Avrupada alaka ile karşılan
nuş bir eserdir. 

Saray sineması ''Şerlok Hol
rnca,, filmini yarın akpmdan iti· 
haren göstermeğe baJlıyacak .. 
Filmde Şerlok Holmes rolünü 
Ciive Broo!c yapıyor 

İpek sineme.sm:la Pazar günün~ 
denberi "Şeytan kız,, İ!imli film 
göııteriliyor. Filmin baş artisti 
"Pap;:ika,, ve "Veronika,, filmleri
n:11 mümessili Franz~ska Gaal'dır. 

Sume.· sinemasına gelince; bu
ı·adt'. da "Süzan banyoda!,, isimli 
hi.- komedi filmi hu akşamdan iti· 
h.ı-en gÖ;;L:rihneğe baş!anacak· 
hr. r.fanc!a Schneider tarafından ... 

Rochelle Hudson 
. 

Salter, hiddetle, hakiki Maria'· 
nm kız kardeşinin evine gidiyor. 
Bu kadın da bir şeyden ıüphclen
mekte ve Maria'nın ölümü kanu
nen sabit olduğu takdirde onun 
verasetinde istif ad esi bulumakta
dır. 

·1 r mı ... 
Düşünebiliriz ki mes'uliyet 

mefhumu yalnız modern hukuku 
esasiye rejiminin bir icabı değil· 
dir. htibdadın bile günün birin
de bir mes'uliyeti vardrı. Bu; müs
tebidin bir ihtilal ile alaşağı edi

lerek başının kopa\'ılmasıdır. 
Kimsenin yaptığının y.anına 

kar kalmaması yalnız bir Türk 
darbı meseli değil, cihan tarihinin 
J&§maz bir hakikatidir. Haksızlık 
eden başları, koparırlar. Bunda 
ıüphe edilmemelidir. Nerede Ne· 
ron? Hani XVI inci Lui? Ab
dülhamit nerede? Rus çarlarının 
kül olup savrulan cesedi nerde ve 
nerelerde? ... Bunu tarihe sorunuz .. 
O aize diyecek ki, milletlere karşı 
meı'uliyeti tanımıyan bunların ne
rede olduğunu, nerelerde kaldı· 
ğını ben de bilmiyorum! 

Size mes'uliyetin minaaını müd· 
rik efsane haline inkılap etmiş ol
sa bile bir iki vak'a anlatmak ille

rim. 

Milletler göz ya~ı değil, 
isterler .. Bir millet ancak 
isal edilen maddi hesaplar 
cesinde gülebilir. Mes'ut ol 

Size Türk tarihinden 
devlet. mes'uliyetini kavrıy 
sembol daha tesbit edeyiın 

Büyük Nuretti 
Tarihte şehit Nurettin 

şıyan bir devlet adamıın1 
Suriye Selçukilerindendir 
salip) kova kova nihayet . 
tıkadı. Muhasara etti. O 
nizlere dökeceği bir sıra.d 
vefa etmedi. Bu son işi 
cağı yetiştirmeyi Sala 
yubiye bıraktı. O da 
arzu e~iği neticeyi a~·. 
yı yenen bu büyük ideahs 
hanımı çok rahatsız ede 
gün ölüverirse çoluk çocu 
çinecek bir şey bırakmı 
dan söylenir dururınuf. 

ı · den nımların ziynet erın ' 
)arından şikayet edermi§. 
rı kendisi için de istermt! 

(Nurettin şehit) - ta.ri 
niyle ismini söylüyorum. 
na kat'i cevabını vermiş, 
ben şunları söylemiştir: 

~ ı Mariyonun bunlardan para aldığı· 
\ nı görmesi de hu ianmna kuvvet 

verir. Bah Bremele tabloyu Mari
yona götürmesini emreder. Bremel 
tabloyu Santoriüsün adamına sa· 
tar. Tablodan (Köpüren kalpler) 
sabunu için on binlerce reklam 
bastırılır. Bunun kızının resmi ol· 
duğunu gören Santoriüs kızının 
ressamla evlenmesini ister. Kız da 
izahat vermek üzere Balım evine 
koşar. O esnada oraya gelen San· 
toriün, Bremelin yardımı ile res
samla kızının barışmış ve seviş

mekte olduklarını görür. İki genç 

evlenirler.,, 

re. lar Zara ile Bruno'yu karşı· 
laştmrlar ve Zara'nın hilesini is • 
pat ederler. Zara da Salter'in ha
kiki Kontes V arelli diye tanıttığı 

kadının kentlisi de Maria.'nın öl
mü, olduğu "Hücum,, eınaımda 
kazaya uğrayan bahçıvanın kızı 
Luçiya' dan başka kimse olmadıiı· 
nı ispat eder. 

Bundan sonra, mahcup bir va
ziyette olan Zara, Bruno'ya karısı 
olmadığını itiraf eder ve §atoyu 
terketmek istediğini söyler. Fakat 
Bruno, ondan maziyi unutarak 
kendisile yeni bir istikbal yarat· 
masını ve artrk ne Zara, ne de Ma· 
ria olmadığını: "Kendisinin onu 
istediği gibi,, olmasını rica eder.,, 

S. Bedri Beye: 
İstediğiniz adresleri hildiriyo-

ruz: 
Paramount: 545, Marathon 

Street, Hollywood, California-U. 

S.A. 
Pathe Nathan - 6 Rue Fran-

Ömer ağladı 
Bir ıün halife Ömer ağlıyor· 

muf;-- Bu zatı çok severim. Çün
kü idealist bir milliyetçidir. Temiz 
yüksek seciyeli bir adam~ır .. B.ü· 
yük bir adamdır. (Medenıyetı ıs· 
lamiye tarihi Corci Zeydan) -

d vladrgvını sormuşlar. Naııl 
ne en ag l IA 
ağlamıyayıın, halifeyirn. s am 
mülkü çok büyüktü. Fırat boyun
da ıuız bir gecede çobanın koyu
nunu bir kurt kapsa bunu da ben· 
den soracaklar demiş. Ve artık 
mes'uliyeti kaldıramıyacak kadar 
zayiflediğini ağlıya ağlıya anlat
mıt ! .-Kasası Enbiya Cevdet Paşa
Gene Ömerin aon nefeslerinde oğ
luna: Halife intihabına sen de 
iıtirak et fakat halifeliğe intihap 
edilirıen kabul etme, demiş. Bu

"Millet hazinesi bize 
ğildir. Onu istediğim gibi 
demem. Devlet nüfuzund 
si zevk, : . . hsi menfaatleri 
de istifade etmek hakkını 
ğiliz. Bugün kumanda 
muharebelerde kıhç payı 

(Humus) da hisseme bire 
üç dükkan düştü. Oldüğ 
man senin ve çocuklarının 
sı bundan ibarettir. Bizi 
mız budur fazlası değil! ... 

Hanımlar, Beyler!. 
Şehit Nurettinin bu ce 

den bir kitabedir. Büyük 
dir. Nurettinin bu cevabı 
kin sütunları Türk huku 
kilerine göre devlet mef 
devlet idaresi mefhumun 
dar ince ve yüksek bir ıe 
ğunu bize bütün manası 
mağa kafidir; sanırım. 

Hanımlar, Beyler!. 
Uzaktan bakanlara pe 

Conchita Montanegre 
temsil edilen bu filmin mevzuu 
şöyledir: 

s"bun fabrikatörü Santoriüsün kı· 
zıdır. Bir gün güzel san'atlar aka· 
demi:ıinde kendisini model zanne
den genç ressam Kurt Bah'la ta
nışır. Kız ona modellik etmeğc 
razı olur. Bah bir akşam Mariyon
d~n randevu almağa muvaffak o
lur. Kızı, amcasına (Köpüren kalp 
ler) sabunun'lan mchim bir parti 
salacak olan babası randevusuna 
gitmesine mani olur. Bah ta Mari
yonu uzun zaman bekledikten son
ra, gündüz ya.mnda uşaklık, gece 
garr'.>nlu~c etmekte bu;unan Bre
ınelin ~alıştığı bara gider. Babası 
ve amcasile orada bulunan Mari· 
Y<:.:au görerek bir koko! zanneder. 

Çalınmış aşk 
Greta Garbonun yakında bir fil .. 

mini göreceğiz: ''Çalınmış aşk,, .. 
lstanbulda bu isimle gösterilecek 
olan bu film İtalyan edibi Piran
clellonun bir piyesinden sinemaya 
alınmıştır. Mevzuu şudur: 

"Budapeştenin bir gece kaba
resinde çalışan Zara, ahlak düşkü· 
nü, Sal ter isminde birinin <' deta e
siridir. 

Bu adamın zalimane halleri ta
hammül olunmaz bir Şekil alınca 
Zara T oni'ye meylediyoı·. O, Za
ra'yı or.. seneden beri kaybolan 
Kont Bruno Varelli'nin zevcesi 
Maria zannetmektedir. 

Zara Kont Bruno'nun evine gi
diyor. O da Zarayı zevcesi zanne· 
derek kabul ediyor. Bununla. bera
ber bu hileden canı sıkılan Zara, 
henüz tamamile Maria'nın yerini 
işgal etmek istememektedir. Fa
kat, tatlı aşk dakikaları, ona, 
.druno'yu mes'ut etmekte devama 
knrnr verd~rir. 

coeur - Paris 18 eme. 
Metro Galdwin Mayer: Cul-

c't Califomia - U. S. A. ver - ı y, ----···-11••• ......... ........ f;kas işleri nun sebebini soranlara: 
- Bir aileden bir kurban kafi

Çekoslovak mahsulatı ihraç e- dir. lşte 0 kurban da benim de
den tic:ırethanelerle Türk .mahsu· miş ! 
latı ihraç eden ticarethaneler ara- Milli Türk tarihimizde de böyle 
larındaki iş münasebatında husu- senbolist vak'alar az değildir. 

gelen devlet idaresi mü 

da işlerin başında buluna 
lı adamlar-a sorulsa, hu 
cıdan başka, fakat bir Ü 

ideal yolunda' çekilen bir 
başka bir şey olmadığını 
ta zorluk çekilmezdi. Bu 
viçrenin bazı kanton 
sasilerine göre devlet 
vaz:felerini kabul mech si surette takas yapabileceklerdir. Gültekin iş gördü 

Hususi takas on bin lira~an ntaiı l ) tinkıif cezayı mucip olur 
h J:i d Meııhur (Gültekin sütun arı 

O
lmamak şartlan da i ·n e yapı- ,. h Hakikaten ülkü saiki 

k baııtan başa millete verilmiş e-
labilecektir. Hususi ta aı, zey- ,. d d dı devlet, millet işleri; 

k . b sapla dolud.ur. Bu sütunlar a e· 
tl·n, zeytı'nyagvı, f11tı ı cevız, a· d T ceza tehdı'tlerı·ne ragvme 

d UJJlurta' maden, pal:ımut niyor ki: Millet toprakuz r. op· 
Y d M·ıı f k' d' mr yüklerden olmazdı. em, "l v 'ft'k rak sanibi ol u. 1 et a ır ı. 

h l A kereste, gu yagı, lı 1 
• kl pahasına olsa da .. u asası, 'b" d Zenain oldu. Milletini na arı gö-..... halı kilim gı ı ma • "' mıu111111u111u"ıııım1111u1111u111111ııımmnı11ımı••ııu .. 111mııı11ıı 

ve yapagı, ' zetilmiyordu. Hak yerine getiril-
deler üzerinde olacaktır. di. Milletin giyeceği yoktu. Üst Bursada bal 

Yunanlı misafirler baş edindi. Karnı açtı. Tok ol- Hilaliahmer ve Him 

A · ·· · du. ilah ... (Türk tarihi Rıza Nur). Cemiyetlerinin Bursa m 
h . . d bulunan tına unı-

Se rıınız e Burada Arap ve Türk devlet leıerek yarın akşam i 
J. • talebeleri ile Romanya -

versıtesı f 'd . memurları adamı arasındaki bir farkı teba- belediyesi salonlarında 
osta ve telgra ı aresı . . . . . 

P .. memleketlerine clönecek- ı rüz ettırmek ısterım: tertıp etmışlerdir. Bal 
bug~n ağlamağa ba~lamış ! Şaşırmış gi- eğienceli oh.cağı anla ıl 
Ierdır. b" b. . d"" .. b' . k" v ! ı ır yazıyetc uşmuş tzım ı ag- · 
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iki vesikaları tasnif eden ve birbirine bağhyan 

Kadri CEMiL 

11.4.934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 29 1 
.. n kısımların hulasası 
ıtarckeden sonra lstanbulda A-

1 lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
clıyen çalışı:yorlardı. Leyhte 

lilrdan bir grupun içlerine aldık· 
lhami ismindeki genç Galatada 
n h<ınına tercüman diye yerleş

Park eğlencesinde tesadüf et
tma Nüshetle aralarında bir se-
uyanıyordu. Diğer taraftan bu 

gene bir gün malum olan yerle
toplanmışlar ve aldıkları r~por
uyorlard.;;, 
:nan yirmi küsur rapor içinde 
esi Fatma Nüzhete aitti. Onun 
us oldugundan bahsediyordu. 

poru ehemmiyetli gördüler ve 
k.:ırar verdiler. 

arni çocukluğunu tanıdığı :Fat
uzhetle çok alakadar oluyor ve 

her gün kendisini ziyaret edi-
Gene böyle bir günde uzun u

onuştular. Fatma Nüzhet hemen 
bütün işgal kuvvetleri amirleri
dığını söylüyor ve kimse ile a-
olmadığını anlatıyordu. 

\mca beni bir yere yerleştir .. 
... rnaktansa, çalışmayı tercih 

rn .. Sen amcamsın, bu yük-
Yatta senin -_üttüğün yol, be· 

Yolum olacaktır. 
~İği zamanı ömrü oldukça 
ıııyacaktı. 
ün bir yaşıyan ~ehitti; yarın 
ıyan şehit olacak öbürgün 
,ıyan şehit olarak kalacaktı. 

un, var olmasını, baki kalma· 
üstakil bir devlet olarak kal

ı istediği bir tek şeyi vardı: 

t ıo u geçtiği halde hala Meh 
ey celmemişti. Bir ara, çalın-

Gavsi görünür de pek sünepe, 
pek gösterişsizdi. En mühim hadi
seler önünde gayet lakayt duran, 
hiç bir şey olmuyormuş gibi hare· 
ket eden bu soğuk kanlr çocuk ''va· 
tan,, kelimesile ateş kesilen birisiy· 
di. Mehmet Bey, hu aptal görünen 
~ocuğun içindeki vatan aşkım çok 
yakından bildiği için en tehlikeli 
zamanlarda onun hizmetinden is • 
tifade ederdi. Gavsi Mehmet Beyin 

- Haydi oğlum sen artık git,. 
Demesine rağmen yanlarından 

ayrılmak istemiyordu. Mehmet B., 
bunu far ketmiş olacaktı ki: 

- Konuşacaklarımız seni çok 
alakadar etmez. İyi konuşmalarda 
seni unutmam .. dedi. 

- O halde gideyim .. 

- Ne duruyorsun?. 
- Pek ala efendim. 
Gavsi ayrılıp gittikten sonra 

Mehmet Bey, bu çocuğu gıyaben 

llhamiye tanıttı. Onun vatanper
ver ruhundan bahsetti ve çok itima 
da layık olduğunu söyledi. 

llhami ile Mehme Bey bir pas
tahane önüne gelmişlerdi. 

Sabahın daha erken.bir saati ol
ması dolayııile pastahanede kimse 
olmadığı görülüyordu. 

içeriye girdiler ve bir masada 
oturdular Yava~ konuşuyorlar; 

mevzu üzerinde fazla alaka göster 
memeğe çalıııyorl,ardr. Mehmet B. 

diyordu ki: 
- Artık Üıküdara geçmiye· 

cekmiıin? 

HABER - Akşam Postası 11 Nisan 1934 _____, 
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1 Karadeniz Korsanları o l 
Müellifi: ishak FERDi 

Ge~en kısımlar1n hulasası 1 F:erhadın iki gün evvel getirdiği\ dm manası yoktu .. Biraz sonra ka-
Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir- haber genç kızın hoşuna gitmişti. pıyı tekmelemeğe ba§lıyacaklar .. 

diği bir siirü kızdan, Süleyman paşaya, - Oh, diyordu, Rüstem Rusya· 
birini bile beğendirememişti. Fakat pe- ·ya gidemiyecek. Allah razı olsun 
sinen aldığı bin altına mukabil, Kaf- d' ht B v k t 1 ik 
k• ı· · · d k' pa ışa an.. ogaza on ro oy· asya va ısının şatosun a ı mutena çer- . . . 
kes dilberini kaçıracağını vaadetmis- muş .. Gelıp geçenı muayene edı-
tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdı;. yorlarmış. Böyle tehlikeli bir za· 
(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir manda Rüstem Boğazdan naaıl ge
kongredc menedilmiştir. Fakat esirci çebilir? Onu herkes tanıyor. Bu şid 
Ali bd!Ja, her tehlikeye rağmen bu kı- d t b w d çar b k · . . ~ e o gaz an ça u gevseyıp 
zı, bırçok dıger kızlarla birlikte Rus- .. . : 
yadım lstanbula kaçıracak .. Ancak bir kalkmaz. Suleyman Paşa henı ko -
korku~u var: Çar Nikola... lay kolay unutamaz. Esirci Ali ba-

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin- ba, benim yerime, benim gibi güzel 
deki saklı esir kızlan hadım bir deli- bir !kız bulup getirinciye kadar bu 
kanlıya bı aktıktan .ıonra Kafkasyaya araştırma devam edecektir. Ondan 
gidiyor. 
Hadım delikanlı Ferhat, çok genç

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ
ramıştır. Genç. bundan intikam alma
yı düşünüyor. 

- O halde bugün de çok sevine· 
ceksin, Rüstem! Belki bugün an
nen sana her zamankinden fazla 
para verecek! .. Haniya bana va
detmiştin .. Şam kumaşından ipekli 
bir maşlah alacaktın! Annenden 
çok para alırsan, akşama gelirken, 
borcunu ödemeyi unutmıyacaksın, 
değil mi? 

Rüstem başını sa1Iadı: 
- Unutmam .. Merak etm

0

e ! 
Ve kapıdan çıkar:ken sevgilisi-

nin boynuna sarıldı: 

- Sakın pencereden kimseye 
görünme .. Yabancı biri gelirse, 
kapıyı açma, e mi? Ben erken gel· 
meğe çalı§acağım. Haydi, Gerge· 
fini eline al .. Oyalan! 

• "' • 
Rüstem ıkapıdan çıkınca, '(Kır· 

mızı Yakut) yatağının kenarına u· 
zandı .• Kendi keyfine \.hafif perde
den memleket türkleri mırıldam· 

sonra biz de başımızın çaresine ba
karız. Rüstem, o vakte kadar an· 
nesini kandırıp benimle evlenecek. 
Herkese benim Süleyman Paşanın 
kaçak cariyesi olduğumu söyliye
cek değiller ya ... Ben de bu suretle 
cariyelikten kurtulur ve Rüstem gi· 
bi şanlı şöhretli bir erkeğin karısı 
olurum. Fakat, her zaman evdeki 
hesap çarşıya uyar mı? 

Bu sırada sokak kapısı yıkılIT 
gibi çalınıyordu. 

(Kırmızı Yakut) pencereye ko
şunca, hayretinden az kaldı küçük 
dilini yutacaktı .. Kapıda dört beş 

kişi vardı. Genç kız bu kalabalık 
arasında mahalle bekçisini ve Sü
leyman Pa~anın vekilharcını tanı· 

mıştı. 

- Eyvah .. lzimi buldular.. Ya

:kalandım ..• 

Diyerek odanın içinde çırpınma· 
ğa haşladı. 

Süleyman Paşanın vekilharcı 

dudaklarını kapının aralığına ya • 

pıştırarak: 

Rezalet büyüyecekti. 
Sokak kapısı açılır açılmaz, Sü

leyman Paşanın kahyası ıçerıye 
daldı. 

- Seni günlerce aramaktan ta· 
banlarımız patladı. Her akşam pa· 

şadan papara yiyoruz.. Azar işiti· 
yoruz. "Benim biricik elmasparemi 
hala bulamadınız mı?,, diyerek yü
zümüze tükürüyor. 

Kahya merdiven başına çökmüş
tü .. Cebinden tütün tabakasını çı· 

kardı .• Evvela kendi sardı.. Sonra 
yanındakilere uzatarak: 

- imam efendi, sen de tüttür 
bakalım .. Bizimle beraber epeyce 
sürttün .. Taban patlattın .. Bir ciga· 
ra tellendirmek hakkındır! 

Dedi ve geniş bir nefes aldıktan 
sonra, paşanın cariyesine döndü: 

-Haydi yavrum, hazırlan! Ağ
zını burnunu sar, sarmala! Şimdi 

bir araba gelecek.. Harem iskelesi· 
ne ineceğiz .. Paşanın kayığı bizi o· 

rada bekJiy,or . 
(Kırmızı Yakut) un yüreğine 

inmi~ti. 

Rüstem o gün keşke erkenden 
gitmeseydi .. 

Genç kız: 
-Akşama gelince heni evde bu

lamıyacak .. Kiınbilir ne kadar üzü· 
lecek. Zavallı Rüstemcik .. Benimle 
evlenmeğe karar vermişti. Onu Ö· 

lünciye kadar unutmıyacağım ... 
Diye söylenerek giyindi .. Süslen• 

di.. Yaşmaklandı.. Delikanlının 

çok sevdiği sarı lllendilini yastığın 
üstüne koyarak yatağını düzeltti .• 
Ve mendilin üzerine bardakta du-

yordu. - Aç kızım, aç .. Beyhude te· ran penbe, mavi sünbülleri koparıp 
laş etme! dedi, biz seni kaçıran döktü. 

ı işitrniş, kapıyı açan madam· 
çocuğun, konu~tuğunu duyun 

tııdini gene kesmişti. Fakat 
ımın bozuk bir Türkçe ile: 
llhami Beyi mi arıyorsunuz? 
mJesini işitince bunun kim o· 

- Böyle bir niyetim yok. Fakat 
vazifede vaktile geç vakitlere ka
dar çalışmak mecburiyetinde bulu
nabilmek için bir ayağımın da Be· 
yoğlunda olmasını istedim. T ah-
min ediyorum ki, bu, vazifemi ko- sinin anlıyabileceği 
lay laştıracaktır. bakarak: 

ve buraya kapatan çapkının kim ol .(Kırmızı Yakut) Rüstemi çok se 
duğunu biliyoruz. viyordu. Bu mütevazi ve şen yuva· 

işaretçiklere 

eğini merak etmişti. 
amiyi arıyan aptal Gavsi idi. 
• Bey taraf mdan gönderiJi
ve llhamiyi, Galatasarayda 
e yanında beklediğini söy· 
. Bhami, hemen dışarıya fır-
avsi de onu takip etti. J 

• • J 

11met Bey: 
Şöyle yürüyelim: Bir yerde 
•ım. dedi. Gavsiye de döne -

l-faydi oğlum sen artık git .. 

- Evet. Bir cihetten değil, bir 
çok cihetten bu hareketin fay dalı 
oldu .. Senden takip etmeni istiye
bileceğimiz mesela bir çok mesele 
bulunabilir 

- Böyle bir şey var mı? 
Mehmet Bey: 
-Bu da sual mi? 
Der gibi gülmüş ve: 

- Elbette var. diye cevap 
mifti. 

-Nedir? 

ver-

Mehmet Bey, cebinden çıkardı· 
ğr küçük bir defterde ancak kendi-

Her hakkı mahfuzdur 

1
• macera, kahramanlık ve siyaset romanı 

Nakili : ( vı • rco ) 
't Rüıtü Bey, sefir beye ıe

ı-..:n! 
~it, aynanın önünde fra

-.r ' boyun bağını bağlarken 

,ire :leri döndü. Eskiden emİr· 
§İmdi mutemet kuryesi olan 

mer, kapının eşiğinde, ellerini 
üzerinde kavuşturmu§, boynunu 
bökmüş, sakin sa.kin duruyor; o· 

ciyinmesini dikatle ve biraz dn 
nlıkla seyrediyordu: 
Mademki sormu§, demindenberi 

söylemiyorsun be andavallı! ... 
uunmer, hiç istifini bozmadı "an· 
ı,. iltifabua ıenelerdenbcri alı§ıl<· 

h lçln sormadı ki, aratmadı ki, 
.. tf ani ya dedi ki, "nerede, bizim 

' 

Muhsin, ortalıkta görünmedi?,, dedi. 
"iki gecedir gözüne uyku girmeden 
evrakı tercüme için çah!ıP duruyor· 
du.,, dedi. "Sakın yorgunluktan 
hasta olmasın; sakın bu geceki baloya 
gelmemezlik etmesin!,, dedi. Sebir bey 
de ona dedi ki: "Maraklanmayın! Mulı· 
sin Raşit Bey, bir hafta gece gündüz 
uyumadan çalışır, gene halinden beJli 
olmaz!,, dedi. 

- Ben de vekil bey beni öteki İş 

için arattr sandım da, bulamadı diye Ö· 

dilin koptu. 
Gene aynaya döndü; boyun bağına 

zarif bir düğüm yapmıya uğraşırken 
Jalgın, ilave etti: 

- Sefirle beraber, milli mücadele
de sahiden tam yedi gün, yedi ıece uy-

- Mesela, dedi. Üç gün evvel 
Kaptan Benet'in Tünelin karşı so
kağındaki apartmanında Hoca 
Sabri, Zeynelabidin ve Mahir Sait 
gece saat ikiye kadar görüşmüşler .. 
Bunların neye dair görüştükleri 

belki ehemmiyetsiz olabilir. Fakat, 
bunların sık sık görüşmelerindeki 

sebebi de öğrenmek faydasız te
lakki edilemez. 

,(Kırmızı Yakut) yakayı ele ver· dan ayrılmak istemiyordu. Akşam· 
memek için evin taraçasına çıktı.. lan yerde bağdaş kurarak yedikle· 
Etrafına bakındı. Bir yere kaçmak ri bir türlü yemek ona, Süleyman 
ve atlamak kabil değildi. Tekrar Paşanın zengin ve mütenevvi ye· 
aşağıya indi. Teslim olmaktan baş· mek sofrasından çok daha tatlı ge· 
ka çaresi yoktu. liyordu. 

Bu sefer de bekçinin sesi.. Kahya ile beraber evden çıkmış· 
- Kızım, şu kapıyı kendi elin· lardı . 

le aç .. Yoksa tekmeyi vurup kıra· Sokağın ba~mda duran arabaya 

cağız! binerlerken, Paşakapısı caddesini 

Senin boş zamanlarında yegane 
işlerinden birisi Benet'in apartma· 
nını kontrol olmalı ve kaptan Se
net' e hulusa çalışmalısın?. 

Diye bağırmağa başlamıştı. dolduran büyük bir kalabalık, Sü-
Gürcü dilberi: Jeyman Pacanın dillere destan olan * , -: l" 

(Dıwnmı \"ar) 

- Rezalet .. Rezalet .. 
Diye mırıldanarak kapıyı açtı. 
Kuvvet ve şiddet karşısında ina-

kusuz kalmrştık... ---ı.in bir kılıç izi vardı. Bunu, son mu-
- Evet beyüm ... Dedi ki, ::uyku- harebede almı§tı. Yara yeri, tra! olur· 

suz galduk !,, dedi. · ken, daima böyle müşkülat verirdi. 
Muhsin, aynaya eğilip yanağının FRkat bu yara izile daima iftihar e-

kenarında usturadan kaçmış bir kaç tel der: 
sakalcık var mı diye bakarken, lakayt- "- Vücudumdaki lstiklill madal-
çesine ilave etti: yası!,, deıdi. 

- Bu ne biçim konuşmak, yahu, Birdenbire akhna geldi: 
Muammer ... Bunca senedir yanındasın, - Sarı çekmece nerede, Muam-
A vrupalarda, Amerikalarda dolaşıp mer?. 
duruyorsun, İngilizce, franı;ızca öğren- - Hangi sarı çekmece, beyüm? 
din, yeni harfleri mükemmel söktün, _ Kaç tane var yahu ... Sarı çek-
hfıla doğru dürüst türkçe konuşmağı meee işte ... Hani içinde istiklal madal-
becererniyoı-sun ... "Dedi, dedi, dedi ... ,, yam falan var ... 

Muammer, lafın altında kalmadı: 
- Unutuyorum da, hazan sizin gi

bi konuşmak istiyorum ... Dilim dola
nıveriyor .... Halbuki, şimdi katipçe lu
gat paralamıya heveslenmek eski mo
da oldu ... Dil kurultayından sonra, siz 
bizden laf devşirmiye başladınız ... Ko
nuşmayı siz bizden öğreneceksiniz .. 

Şüpliesiz, Muhsin, eski cmirbcrine 
verecek cevap bulurdu. Lakin, zihni 
başka tarafa kaydı. Yanağının kena
rındaki usturadan kaçmış sakalcıkları 
jiletle düzeltmekteydi: 

Kulağının memesinden burnunun 
kanadına kadar, yüzünde, epeyce de-

"Falan ... ,, 
Bu "falan,, da Muhsin Raıidin ha

yatındaki ikinci mühim meseleydi. 
Bir dakika sonra, Muammer, genç 

diplomatın bütün hayatındaki mukad
desatı birer remiz halinde sakhyan sa
rı çekmece, aynanın önüne koymuş bu
lun~yordu. 

Muhsin Raıit, bir gizli düğmiye do· 
kunarak, kutuyu açtı. 

1 

Madalya mahfazasını üstünde iki 
fotograf duruyordu. 

Birincisini kaldırdı. 
Garip bir örperti He eline aldı. Bu 

(Kırmızı Yakut) unu seyrediyor· 
du. 

(De\"amı var) 

resmi §imdiyekadar belki binlerce de
fa parmaklarının ucunda tutmuştu. Fa
kat, her seferinde vücudu aynı tarzda 
titrcmİ§, bir seyyale bütün azasını kap. 
lamıştı. 

Baloya geç kalmış olduğunu, aşa· 
ğıda, Balkan devletlerinin milli mart· 
Iarı yekdiğerini takip ederek çoktan 
çalındığını, acele etmesi lazım geldi
ğini biran unutarak, resme daldı. 

Bu, bir mezar fotoğrafıydı. Uze· 
rinde kocl\man harflerle şu iki kelime 
yazılıydı: 

intikamımı unutma 
Muhsin Raşit: 
- Ferihanın İntikamı!... diye ke!'· 

di kendine söylendi. 
Bu söz, ne demekti? 
Feriha kimdi? 
Hemen bütün milletler, birer meç• 

hul asker abidesi yaptırmışlardır. Mu
harebe meydanında buldukları bir kah· 
raman cesedi, büyük merasimle topra
ğa gömmüşler, onu bütün §ehitlerin 
mümessili addetmişlerdir. 

işte, Muhsin Raşıdın elindeki :fo. 
tograf ta, böyle timsali bir mezardı: 

,(Devamı var) 
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Dilenciler arasınaa ™~-

Tekrar otomobile atladık .. Yol- / ]akların k b k İ 
k d 

m ar asına a m nan 
a ar a aşlar sordular: l . " 

Ah k 
~. . k 0 sun beyaz, sahte dılenci .. 

- çı e megı verır en cana B b . 
e söyl d'? u enımle pencereden konu· 

e ı.. k d 
- Ne söyJiyecek.. S §ln a mm sesiydi .. Kadın kulak-

• u gazeteci- J k 
e~ du-ı et dedi. arıı_nı~ ar asındaki beyazlığı fark 

N"h S etmıştı. 
ı ayet amatyaya geldik.. _ Ah ban .. . . 

- Bana müsaade dedim A ' a soylemışlerdı, fa-
ıya ineyim, siz de belli et~etlşe: kat ben .nasih~t dinlememiştim .. 
eni takip edin. Olur ki bi . . Kadm şırret şırret bağırmasına de-

d b l 
zı takıp vaım ediyordu 

en u unur. . .. 
_ Pek'.. - Seni gidi ınhtckar, seni .. Be-

F otogı·afcı gene s .. k · .. oze arışlı: 
- San' soylüyorurn .. Kulak • 

arının arkası cok b . eyaz., 
- Aldırma can h . . . T ım, e:n sız ışı 

1 ıyorsunuz da dikkat ediyorsu .. 
ıız.. Heı kes sadaka istiyen ada· 
ın k 1 ·· ~· u agınm ark'stna bakacak 
cgıl ya .. 

ni hastayım diye kandırırsın ha!. 
Bu e~nada nereden geldiğini 

farketmediğim bir polis yanımda 
peyda oldu .. Karııma dikildi: 

- Aç bal{ayım, gözler;ni, dedi. 
- Neye açacakmışım .. 
- Aç diyorum sana .. 
- Neden açacakmıı1ım .. 
- Sana aç diyoru~. Kafamı 

sırası de- kızdırma .. - Haydi uzun lafın 
11.. in aşağı bakalım .. 

.. ot.~mobildcn atladım. Boynu• 
u buktüm. Artık öğrendiğim 
ulat rolleri yaparak ya . ~ .. .. nı ay:ıgı-

r suruye sürüye yokuşu <.:ıkmağa 
aşladım .. Mahallede bir w fevka • 

ideJik nazarı dikkatimi celbedi
yordu. Yeni elbiselerini giymiş 
Ço::uklar m:ıhallede dolaşıyorlar , 
tık şık kızlar kapıların önünde 
b' .b ırı irleriyle konuşuyorlardı ... 
. Yokuşun başındaki köşedeki 
1~~ eve yaklaştım. Boynumu bük· 

btunı. sadaka istedim.. Ne dersiniz 
O• . 

:ı- çevırmediler, derhal bir siirü 
yuvarlak para :ıvucuma düştü. O-
radan ayrıldım y Jd k' 'k' . · o a ı ı ı evın 

kapısını çaldım.. Onlar da ayni 
r.-~~~41 eleyi yaptılar .. 

• oku~u k . ~ n yu arısınd:ı ahfap bir 
,., ., •n Pen · d • .... · ceresm en bir hrr.·m tey• 
"·~ hakıy d or u. O eve de yakla•· 
tırn.. • ~ 

- Ali h k 
d :l

. 3 a! ın "1 hamın teyze 
e· ın, b' ' ' ır sadaka, ne olunun?. 
Kadın yüzüme dikkatle baktı .. 

- A ... A .. Ayol dedi, aen haa· 
la mısın?. ' 

- Evet .. 

. -:-- Haata.hğının ne olduğunu 
b lıyor :ııuııun? 

- Yoook ..... 

- Sen sarılık olmufsun?. _, . . ' .. 

-Aç.marn .. 

- Bana cebir istimal ettirme .. 
İyilikle söylüyorum. Aç gözlerini .. 

. - Bırak allah aşkm1 polis a
hı ... 

y a~ımda arkadatlar olmak Ü· 
zere bı .. ·· h Ik r suru a , çoluk çocuk et .. 
r~f ~ınızı almışlardı. ÇocuklaT bi· 
rı bırlerine b · .. 
B.. "ki enı gosteriyorlardı. 

uyu . er. h J.yretle bakıyorlardı. 
Polıs ınadına bütün b"t•· k 

ord . u un ızı· 
Y u. Bırden ba"ınıı k l d b" 1. l l' ya a a ı, 
ır e ıy e zorla gözümü açtı .. 
- Seni gidi sahteki~ şeni de· 

di, yürü bakalım karakola.. ' 
- Neye yürüyecekmi!im.. Ben 

ne yaptım? .. 

- Ne yap:ı.caksm, tese'ül ettin. 
- Ne dedin?. 
- Dilendin?. 

- Peki dilendimıe ne olmuş .. 
- Dilenmek kanunen yasaktır .. 

Yürü diycrum sana karakola .. 
- Adam öldürmedi. Kimsenin 

malını çalmadım .. Şuradan turaya 
kırnıld:::!mam .. 

- Oğlum, kanuna karşı gelme. 
Sana. karakola yürü diyorum .. 

-Ben de sana söylüyorum polis 
ağabey, şuradan şuraya kımıldar· 
s.:ını Allah hin türlü belamı ver • 
sın!.. 

- Amma sonra cebir istimal e· 
derim .. 

- Sen o sarılığı kestir. 
- Nasıl kestireyim.. - Ne yaparsan yap, ben git-
- Kttrcşuncu Raziye han.rm nıenı .. , 

P r :\rdrr. Ona git .. Derhal keare. . ~ ıs efendi yakama yapıştı. Be· 
- Peki Raziye Hanımın evi ~ı s~rükliye sürükliye götürmeğe 

nerede?. ] aş adı .. Fakat ben de öyle ko· 

d·ı · h ay kolay g·· ··ı .. b - Hişt, 1 ene•, işt, Hosegor.. uru tuye p:ı uc bırak • 
l b d 

madığım icin bı·r .. dd l. . c ur a.. ~ mu e yerrm· 
Bu ihtiyar bir ermeni kadınının den bil.e kımıldamak istemedim. 

•eıiydi. Arkaımdan geliyordu O beni çekmek istedikçe ben ken• 
- Fukara, fukara, gel bu~da. dimi müdafaae diyordum .. Tabii 
Döndüm .. 65 lik bir ihtiyar m . 1 bu aı·ada Ali Beyin fotograf çekip 

d:ım, i~a.retle pencereden be:i ç~kmediğinin farkında değildim .. 
5&ğırıyordu. Koştum.. Bır aralık b:ışımı çevirdim .• Ali 

Elime bir sürü bozuk para bir Bey işaret etti. Artık polise kafa 
hay]· kın tutın ~ k y 1 e ek ve ıeker verdiler. anın manası yo tu.. avaş 

--_ A dostlar, şu dilencinin ku· Yavaş yanında gitmeğe baıladım .. 
(Devaını var) 

Avrupanın En Meşhur Mugannisi 

JOSEPH 
SCHMiDT 

münhasiren 

' 

HABER - Aktam Postası 

Çocuk 
Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananların listesi 
Ekrem Nejat, 65 - Fatih Haıan bey 
mahallesi imam Niyazi ıokak numara 
9 Mührünniaa, 66 - latanbul 55 in· 
ci ilk mektep ımıf 5 ten 399 Cihat, 67 
- Beşiktaı köyiçi 44 numara Muıta· 
fa Nihat, 68 - 15 inci ilk meiiep ıı
mf A 2 den 84 Melahat, 69 - 49 un· 
cu ilk mektep sınıf 3 numara 3 Osman 
Nurettin, 70 - lıtanbul can kurtaran 
Ishakpaşa cad.deıi numara 17 Fikriye, 
71 - Feriköy ikinci baruthane cadde· 
si numara 41 lzzet Salim, 72 - lı
tanbul kız lilesi B 1 aen 124 Hayriye, 
73 - 55 inci ilk mektep sınıf 5 ten 
342 Sami, 74 - 44 üncü ilk mektep 
sınıf B 4 ten 143 Ertuğrul, 75 - Ha· 
liç Fener tahta minare yıldırım cadde· 
si numara 132 Bekir, 76 - Rumeli ka· 
vak ilk mektep ırnıf 5 ten 39 Mehm~t 
Şerafettin, 77 - Şehremini Saray 

· meydana caddeıi numara 28 Şinasi, 78 
- Beyoğlu l l inci ilk mektep sınıf 5 
ten ,561 Abtullah, 79 - Hadiye Meh
met, 80 - Davutpaşa orta mektep A 
2 den 14 Fahri, 80 - Eyüp 36 ıncı 
ilk mektep sınıf 2 den 19 Cemal, 82 
- ikinci ilk mektep sınıf 2 den Nezi· 
he, 83 - Müfide lbrahim, 84 - Us
küdar 20 inci ilk mektep smıf A 4 ten 
103 Muzaffer Hamdi, 85 Kalyoncu
kulluğu numara 68 B. Güleıer, 86 -
inkılap lisesi sınıf B 4ten 639 Omer 
Faruk, 87 - Fenerde incebel soka
ğında mimar çeşme karşısında 60 Se
bahattin, 88 - Mahmutpaşa Yeşil
direk Rüstempa§a medrese sokak nu
mara 17 Ş~n, 89 - Kadıköy 11 in
ci ilk mektepten 331 Mehmet Ali, 90 
- Gedikpa§a eı'tneni ilk mektep nu
mara 370 Onnik Kızmazyan, 91 -
fstanbul Beyazıt 6 ıncı ilk mektep il• 

nıf 3 ten 209 Artin Hamdi, 92 - Kü
çükpazar Hacıkadm topaç sokak ıiu
mara 11 Nizamettin, 93 - Uıküdar 
20 inci ilk mektep 333 Melih Hikmet, 
94 - Kasımpaıa Hacı Mesrutan kar· 
def ıokak numara 9 Ahmet, 95 - Be
yoğlu Tarlabatı numara 60 Mimaridis 
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Hicaz -y eınen harbı 
yeni safhada 

lbnissuudun kuvvetleri Yemen 
imamının askerlerini her taraftan 

püskürterek ilerliyor 
Londra, 10 (A.A.) - lbnis· ı Bu muzafferiyeti müteakip 

ıüu.d'un büyük oğlu tarafından lbniuüut kuvvetleri, Midi kaıa• 
gönderilen haberlere göre, Ye• basına doğru ilerliyerek, burası· 
men imamı Yahya'nın kuvvet· nı da muhasara etmi,lerdir. 
leri, Tehame mmtaka.sında cere· Londra, 10 (A.A.) - Röyter 
yan eden muharebeyi müteakip, Ajansının haber verdiğine göre, 
ileri hareketlerini durdurmuş· lhnissüu' dun en küçük oilu 
lardır. Bu kuvvetler timdi tehli- Faysal'ın kumandasında, Ba· 
keli bir vaziyette bulunmakta· kem'i zaptetmek üzere gönderi
dırlar. len krtaat, sevkülceyş noktai na· 

1bni11üut kıtaatı tarafından zarından pek büyük bir ehem• 
ahiren işğal edilen Harat kasa· miyeti haiz olan Aka Battal Şa• 
basında henüz teslim olmıyan i· bon mevki ini ve Y abat köyünü 
ki kaleden biri de bu kere düş- İfğal etmittir. 
müştür. Tehamc'deki Yemen Ayni kuvvetler, o havalinin 

. kuvvetleri başkumandanının timdiye kadar en çetin bir ıeçi· 
bizzat müdafaa eylediği .Giğer di sayılan Babelhadin ıeçidine 

kale her türlü muvasalidan tec· de dahil olmu9lardır. 
rit olunmu~ ve muha!ara altına Bu suretle, Fayıal, Bakem'i 
alınmıştır. muhaıara edebilecektir. Zaten 

Bu kalenin imdadına gönde· Yemenliler tarafından dilirane 
rilen takviye kıtaatı Vadii He- müdafaa edilen hu tehrin kale· 
ran civarında Midi ve Soheya lerinden biri, bir bombardıman 
arasında pusuya düşürülerek pe- neticesinde hemen kimilen ha· 
rişan edilmiştir. rap olmuıtur. 

Silahları bırakma 
işi müzakerede 

-834 tarafı 1 inci aayfadA

S tein söz aldı. Mümkün olduğu 
kadar ~.buk bir zamanda Sovyet· 
lerin mütaarrızm tarifi teklifleri 

Fiyatlar niçin 
inmedi? 

·apartman Nüzhet lbrahim, 96 - Ve- ile birleş;k Amerika cümhur reisi· 
fa lisesi A 3 ten 714 Rıfat, 97 - Fa
tih Değirmen sokak numara 7 de Ah
met Enver, 98 - Davutpa9a orta mek
tep A 1 den 266 A. Fuat, 99 - Da
vutpa§a orta mektep A 1 den 219 O•· 
man, 100 - Davutpa§a orta mektep 
A 1 den 201 Ali, 101 - Beyoğlu 
Zografon lisesi sınıf 4 ten 18 Kumir, 
102 - Beyoğlu Sakızağaç Havamu§ 
ıokak numara 2 Strati Martinos, 103 
- Hamalba§ı Camici apartman numa
ra 49 Yani Karayani, 104 - Muse· 
vi lisesinden 446 Nesim Alfamııdo, 
105 - Çapa tütün deposunda 179 En· 
ver, 106 Fatih Gelcnbevi caddesi Ha· 
raççı Muhiddin sokak numara 17 E
mel, 107 - Laleli Şair Ha,met ıokak 
numara 17 Metin, 108 - Unkapanı 

Fil yokuşu 54 üncü ilk mektep sınıf 
5 ten 472 Necdet, 109 - Akıaray 
Cellat çe§mesi Aptullah çavuf ıokak 
nurnara 1 Ihsan, 110 - Beyoğlu Ci. 
hangir Kumrulu yoku§ numara 32 Sof

(Baı tarafı 1 nci sayıfada) 
muhtelif gıda fiyatları halkın aley 
hine olmak üzere pek fazla çoğal· 

mı§lır. Bir misal olma:k üzere ıize 
tamamen vesikalara istinat eden 
§U rakamları vereyim; nin umumi ademi tecavüz misakı 

teklifinin tetkikini tavsiye etti. 
Sovyet murahhası bütün dün· 

yay:.ı şamil olduğu takdirde Sov .. 
yet Ruıyanm, her türlü silahlarını 
asgari bir tekilde bırak.mıya hazır 
olduğunu bildirdi. 

Bundan sonra Fransız murah· 
hası M. Masaigli, Almanyanm 
mmetler cemiyetinden ayırıh, ta· 
rihi ol:ı.n 14 teşrinievvelden beri, 
bilhassa kıymet ve miktar itibarile 
derhal yeniden silahlanmayı istih· 
daf eden programların feıhi gibi 
yeni hadiseler olduğunu bildfrmiş· 
tir. 

M. Massigli 13-3 tarihli ve 
derhal yeniden bir silahlanma ve 
diğer devletlerin silahlarını bırak-

yanoı, 111 - Bey~ğlu Firuzağa Fire· maunı istiyen muhtır:ıdaki tezat· 
don caddeıi Izmir palaı apartman nu· ları kaydetti. 
mara 10 Kokinoı, 112 - Beyoğlu Zog 
rafoll lisesi sınıf 6 • 2 den 28 Dimitri 

(Bitmedi) 

HABER 
Akşam Postası 

idarehanesi: lSTANBUL AN .. 
KARA CADDESi 

Telgrııt Adreııl: tSTANBUL HABER 
Telefon Yazr: 23872 İdare: 24870 

~----------------
AB 0 NE ŞERAiTi ' 

l 8 8 12 aylık 
Tllrkıye: 90 260 f80 870 Krf. 
E~ebl: 130 315 700 1200 

iLAN TARiFESi 
•rıcaret lllınlarııım aatın 12,50 

Resmi llllnlnr 10 kuru,tur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Netriyat müdürü M. Gayur 

M. Maasigli, konferansın bugü· 
ne kadar üzerinde çalışmış olduğu 
bu eaasların cezri bir §ekilde de
değiştirilmesinin ancak umumi 
komisyonunun bir karariyle yapı· 

l:ı.bileceği kanaatindedir. 

Sadeyağ 11, yat sebzeler 3·3,5, 
ıüt 3, zeytin 3,5·4, et 5-5,5, balrk 
3·5, kömür 1,5-2, zahire 1,5 kurut 
pahalılaşmıttır. Bundan maada 
zeytinyağı ve sabun fiyatları da 
yükaelınittir. Fakat en fazla ihti• 
kir yapılan maddeler bilhaaaa ku· 
ru yemitlerdir. Bunların okka fiya· 
tile, kilo fiyatı arasında hemen he· 
men hiç fark yoktur. Hem şunu da 
ili.ve ediniz ki bu fiyat farkları 
viyasanı~ e~ canlı ve merkez yer· 
lerindedır. Ucra yerlerdeki fark 
bundan kat kat fazladır. 

- Bu fark toptan fiyatlarda 
mıdır, yoRsa perakendelerde mi? 

- Perakende fiyatlarda. Top • 

tan fiyatları aşağı yukarı normal 
bir vaziyettedir. 

- Bunun önüne geçmek için 
ne yapmalı? 

- Fiyatların belediye tarafm • 
dan dikkatle tetkik ve kontrol e. 
dilmesi lazımdır. Ayni zamanda 
böyle bir hileye uğradığını anlı· 

yanların da derhal en yakın nahi· 
ye müdürlerine haber vermeleri 
lazımdır. 
ttun11111nunn••ıın1t1JNıuıınmınnınııınıııın•ı•ııwuıoınntıınım111~ 

Fırka gurubunda 
Ankara, 11 (Husuıi) - Fırka 

grupu yarın öğleden $0Dra tekrar 
toplanacaktır. Bu toplantıda orta 
tedrisatta yapılacak 11lahat meae• 
lesinin konu,ulma11 muhtemeldir. 
Maarif Vekaleti bu husuata hazır. 

ladrğı projeyi Heyeti Vekileye tev 
di etmittir. 

D EO N 1 B88lldrğı ytr: (VAKiT) Matbaası .................... 

Bu taleplerin bazıları ile tatbi· 
kattaki haJleri arasında bugün 
ne kadar bir meaaf e olduğunu ken 
di kendine soran M. Massigli, 
Fransız hükumetinin btbikat za· 
manları esas meselesinin aydınla• 
tılm~aı hakkında lngilterenin yap 
mış olduğu gayretlere karşı çok 
mütehasıı olduğunu söylemiştir. 

Nihayet M. MaasigJi konferansa 
mümkün olduğu kad:ır çabuk bir 
zamanda vaziyetin bir blancosu· 
nun verilmesi için Franıız hüku
metinin elinden geleni yapacağını 
bildirmi~tir • 

Buna göre liseler on iki ımıfa 
çıkarılmakta ve deraler takviye e-
dilmektedir: Orta mekteplerin 
programlarına da ameli dersler 
ilave edilecek ve ameli hayat mek
tep]ri eıiatemine konulacaktır. 

Plaklarında okur. 

Son şarkılarını dinleyiniz. 15388 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 

lalm • • · • • • 

Sonra M. Sandler (lsveç) 
M. Motta( İsviçre), M. Razinski 
(Polonya) ıöz almrtlar ve hep 
müsbet bir neticeye varılma11 ar
zularım izhar etmitlerdir. 

Orta mektep mezunları liseye 
imtihanla girebileceği ıibi liN 
mezunları da yükıek mekteplere 
girebilmek için imtıhana tabi tutu• 
lacaklardır. • • 



o 
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8 HABER - Aktam Postası 11 rtlsan 1934 

Türkiyede yapıldığı halde "Avrupa mamulatıdır,, süsünü veren piyasadaki, Yalancı Paris etiketli podra, krem, lavanta 
kolonyalarına aldanmayınız: 

Hilesiz, saf ve tabii mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve ruh veren halis limon çiçeği Hasan kolonyasına, Has B 
!avanta ve los.lJonlarına, Hasan sabunları, Hasan sürme ve diş macunu ve sularını, Hasan çiçek ve gül sularile, nero 
ve gül yasemini, Hasan traş kremi ve sabununu tercihen istimal ediniz_. ~ 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~------

ÇAPA ·,MARKA 
Sah lep 

'-::::::::::::::::::::. 

1 r= ...... m•==d 
... :; 

Maarif :: :: 
~iğ .... 

llk•ek tep tarihleri c~;.:;;;ı::ı:r 
Vekaleti 1arafından 

Ba;:ratı ~I 
• •• 1: 

Beşinci Sınıflarında 

llkmekteplerin Dördüncü ve 

Okutfurulmak Üzere 
•• 

tevzıı T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve 
"VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte edilen 

T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. 

yenı :: :: 
aoıbala1"lar ii :,=~ .. . 
d h

. . :: :: 
a ılınde g n 

her yerde 

5 
.... .. .. .... :: :: .... 
:: :: .... .. .. .. .. .. .. :: :: 
:: :: .... 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resimlerı ihtiva etmektedir • 

:: :: 
Kuruştur ı ~~ ii Bir kartonla kaplanmış olan bu TARI HL ER I N fiatları nefasetine 

ve sayıfalarının çokluğuna rağmen l 5 şer kuruştur • 

l\loJd \Yeltsuper 34 
18 den 200o metreye 

kadar bütün is tas) onları 
alır. İstasyonları ayırma 

hassası büyüktür. 
Fiyatı 330 lira 

Model Bally No. 2 
18den ~OOo metre) c 

kadar. alır 

Fiyatı 200 lira 
Halk modeli 

200 den 2000 metreye 
kadar olan istasyon

ları alır. 

Fiyatı 120 lira 

, 
t14AP. 
Hv&.VS• 

~. ,,,.,..M. 

iBER. 
SCBAUB 

Radyoları 
Bütün düoyaatanınmış olan SCHAUB fabrkası 

en nıüşkilpesent radyo meraklılarını memnun 
etmek için 

Bu sene üç yeni model 
çıkarmıştır. Fiyatlarının ucuz:uğuna rağmen 

verdikleri netice 

Harikuladedir 
Radyo · almadan evvel bir defa da 

SCHAUB 
ımakinesini tecrübe ediniz. Bumakine ile dünyanın 

her bir tarafını dioliyebiltrsiniz. 
Tediyede kolaylık yapılır. Peşin tediyatta hususi 

iskonto vardır. 
Satış yeri: Rikardo Levi 

Sulanbimam Havuzlu han No. 9 - 11 
Anadolunun mühim merkezlerinde acentesi vardır, 

Avrupada Şark güzelliAinin sırrı olarak tanınmu; olan 

Balsamin Likit Kanzük 
(Güzellik Eksiri) 

Son defa Holivut yddızlar1nın da 
bUyUk ra!lbetini kazanmışbr. 

Senelerdenberi kibar mabfellerin seve 
seve kullandıkları bir müstahzardır. 

Tanınmıt eczaneler ve parfü· 
merl ma§azalarında bulunur. 

Deposu Kanzük eczanesidir 

.. .. .. .. .. .. :: :: .... 
g !i 
:: :: .... .. .. .. .. .. .. .. .. 
:: :: .... .. .. :: :: .... .. .. .. .. :: ,; 

Satış Ve Tevzi Yeri : lstanbul Ankara Caddesi 

v A KIT YURDU .. . ................................ :···--............................................................. ····································-·········---........ _.. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ············-·· .. -··························· .................... •••••••••••••••• ......................... - ............... iioi ... ... ,. ............................................................................................................................................................. . ··································································································································································· ::::: ::::::c :: : : : :::: ::::::: ::: : :::::: :::::::::: :::::::: :::: 
:: Diş tab'bi li 
~ E 

ii :Bedci dl,aAAı g 
TLJQKiVE 

:: = 
!: Kadıköy: Altı yol aazıoda ki Ü :: • 1 
: •• :·=.; muayenehanesinde her gün 

1 
l 1 Q.6.6.T 

hastalarını kabul eder. 
H Telefon: 80180 

BANKA51 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::: 

Üsküdar Hukuk Hakimliğin -
den: 

Nezahat H. vekili avukat Ke
nan Ömer Bey tarafından Erenkö
yünde Kazasker camii kartısında 
Bereket tavuk çiftliği sahiplerin
den Nurettin Bey aleyhine açılan 
botanma davasından dolayıMuma
leyhin ikametgahının meçhuliyeti 
hasebile davetiyenin ilanen tebli
ğine karar verilmit olduğundan 
yevmi muhakeme olan 28 - 4 - 934 
Cumartesi saat 10 - 30 da Üskü
dar Hukuk mahkemesine gelmesi
ne dair yazılan davetiye mahkeme 
divanhanesine talik kılındığı gibi 
keyfiyet ayrıca gazete ile de ilan 
olunur. (2216) 

DOKTOR 

Nişanyan 
1 Iascalarını hcrgün akşama kadar 

Beyoğlu Tokaılıyan oceli yanında 

Mektep sokak 35 N'u lı muayeneha
nesinde tedavi eder. Tel. 40783 

Beşiktat icra Dairesinden: 

-DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bo~a 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi 
kararlaştırılan üç adet sarı y~ldız· 

lı ayna ve 9 adet taşlı masa ve 18 ·············ı tahta iskemle ve bir adet su küpü BO Y UZATMA Metodumla 45 
ve bir adet sarı semaver ve bir a• 

yaşına kadar herkes 8-12 santim 
det oval aynanın telli.liye ve ihale uzayabilir. (Pangaltı P. K. 16 Ha
pul resimleri mütterisine ait ol-

lil) adresine 75 Kr. posta havalesi 
ı mak üzere 15 - 4 - 934 Tarihi-

verniz. Metot sür' at le adresinize 
ne tesadüf eden Pazar günü aaat gönderilir. (2169) 
10 dan 12 ye kadar Galatada Şef· 
tali sokağında 121 No. lı dükkan••••••••••••• 
önünde satılacağından talip olan
ların o gün ve o saatte hazır bulu
nacak olan memuruna müracaat-
ları ilan olunur. (2215) 

ZAYi - 21 Eylul 1927 tarihin-

Bir ilan memuru Buraa, 1 

ki!ehir, Kütahya, Afyon k 

Kon:,·a, Ankara ve civarında l'tf 
içinde bir turna yaparak ilin 

racaktır. Bu suretle reklarn 

mak ve Anadoluda malını ta 

iıtiyenlcr Mayna kadar her 

den sonra ve fazla izahat al~ 
telefonla (21431) 

caat edebilirler. 

İstanbul asliye üçündi 
mahkemesinden: 

de Kandilli lisesinden 320 nuına -
~ııı111!tlflnt111tıt~Hlllllfln1111111t1ınım1tıı1ttt111ılfll"""""ıı~lltnı»ııillllllll111ttHlffl1lllllh1111111ıııııınıııı1111n1'.J ralı almıt olduğum tasdiknamem 

Madam Pıraskivulanl., 
ikametgahı meçhul Vereısti 
di aleyhine açtığı bota.-' 
sının tlhkikatı biliknı-1 
dava heyeti müçtemeaY~. J 
edilmit ve muhakeme gii1111

1 
18 4 1934 çar§amba ••' 
buçuğa talik edilmiştir· 

j Lfraya -~) ( yanmıt olduğundan hükmü yok-
= Bir defaya mahsus olmak üzere kıymeti s tur. 350 numarada mukayyet \ 29 yüksek müstatil gümöften yapılmıt Sin· j Mürüvvet Rıza 
~ ger kol saatlerimizi ücreti petin veril· ~ ZAYi _Askeri terhis vesika-

\ dijitakdirdeposla ücreti pefİD alınmada!'I J mı zayi ettim. Yenisini alacağım - Umum satlş yeri: Bah~ekapı 
~ istenilen ıdreae gaoderilir. §. dan, eskisinin hükınü yoktur. Zaman ecza deposudur. Bir 

L
e . ,~ Ortaköy Dereboyu Hacı Serkis lira mukabilinde tafraya 

Sinı:er saat mağazası, Jstanbul Eminönü Sokağı No. 44 319 tevellütlü gönderilir • 
"f~lli!ll:zs4FT ıııı&llllfltlll~ıımıııı Selim oğlu Uryan (2214) 

ve bilvekale gelmediği 
gıyaben muhakemeye de~ ) 
nacağı beyan olunur. (22'/) 


