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Devlet şUrası kararları Millet 
Meclisinde tetkik edile ·bilir mi? 

Eli.ziZde maarif hayatı 
gittikçe kuvvetleniyor 

·· · k · 1 d. "'. k d ilk mekteplerde fakir talebeye sıcak Teşkilatı esasiye encumenı e serıyet e ver ıgı arar a k ·ı kt d' 
bunu kabul etmiyor; Hakkı Tarık ve Yusuf Kemal yeme ven me e ır 

Beyler buna muarız kaldılar 
Ankara, 4 (Huauıi) - Devlet 

ştlra11 deavi dairesi kararlarının B. 
M. Meclisince tetkik edilip edile· 
miyeceği meselesi hakkında encü· 
men kaırarınm müzakeresi mecli· 
sin yarınki ruznameaine alınını§· 

tır. 

Bu mesele hakkındaki tetkilatı 
esasiye encümeni mazbatası Maz· 
har (Aydm) Bey tarafından yazıl· 
mıttır. EncÜmenin mazbata mu· 
harriri Gireıun mebusu Hakkı Ta· 
rık Bey ekıeriyetin :fikrinde olm.a· 
dığı için mütaleumı tafsilitiy]e 
yazmııtır. Yusuf Kemal Bey de 
bu mütaleaya i!tirak etmektedir. 

Teıkilitı eauiye encümeni ek
seriyetle verdiği karar ile devlet 
!llraır deavt dairesi kararlarmm 
bir mahkeme kararı mahiyetinde 
olduğu ve mecliıte tetkik olunamı· 
yacağı kanaatini izhar etmiı, tef-

Alman donanması 
tekrar ihya edilirse 

Pariı, 5 (A.A) - "Dayli Tel
graf,, gazetesinin kuvvetli bir Al· 
man donanmasının tekrar tesisi 
için Berlinde dü§ünülen ve daha 
şimdiden yapılmı§ bile olan plan· 
lar hakkındaki mukavelesini tet· 
kik eden "Lö Tan,, ıunları yazı· 

yor: 
"ltte İngilizleri dütündürecek 

bir mevzu,, Almanlar kara; kuvvet· 
lerinden sonra hava ve deniz kuv
vetlerini bir sıra takip ederek tek
rar tesiı etmeyi düşünmektedirler. 

Bu üç kuvvet birbirine sıkı bir 
surette bağlıdır. Ve lngilizlerin ha
tası, Almanların hava ve deniz ha· 
kimiyetini temine Çalışmak isteme· 
den sadece tekrar bir kara kuvveti 
tesis etmekle iktifa edeceklerini 
zannetmİ§ olmalarıdır.,, 

Alman cerrahi kongresi 
Berlin, 5 .(A.A} - Elli sekizin

ci Alman cerrahi kongresi dün Ber 
linde Haydelberg'li profesör Kirı
mer'in riya.eti albnda açılmışbr. 

Kongre bilhaİıa irsiyet, kanser ve 
veremle mücadele, hava taarruzla· 
rınm mnumi sıhhat üzerindeki te· 
sirleri ile meşgul olacaktır. 

Güzel bir karar 
Düaseldorf, 5 (A.A) - Halkın 

alım kabiliyetini arttırmak için be
lediye, gaz, elektrik, ıu ücretlerini, 
mektep vergilerini azaltmı§br. 

Siyasi bir değişme 
Vartov., 5 (A.A) - Sovyet Rus 

yanın Atinaı ıefiri Davtyan Y olda.t, 
Sovyet Rmyanm Vartova sefirliği· 
ne tayin edilmiştir. 

Futbol maçları 
Sefya, 5 (Hususi) - Belgratta 

Yugoslavya ve Bulgar milli takını
lan arasır.da yapılan revanı maçı
nı Bulgar milli takmıı 3 - 2 kazan 
mııbr. A)-ıtİ günde Sofyada da Yu 
g:sılavya - Bulgaristan milli ta· 
kımlan karşılatmıtlar ve bu maçı 
da 1 - O Yugoslavya t'lkımı ka· 
zanmııtır. 

siri istenen dört maddeyi tefıirden 
kendisini müstağni görmüştü, 

Hakkı Tarık Beyin mütalea11 
hulasaten şudur: 

"Teşkilatı esasiye kanununa gö· 
re hakkı kaza, teşekkülünde müsta 
kil ve hükümlerinde, muhakeme
lerinde müdahaleden azade olan 
mahkemelerce kullanılabilir. Te§
kilatı eaaıiye kanununda devlet 
ıuruma vazife verilirken encü· 
mence mahkeme olmaması iltizam 
edildiği zabıtlarda yazılıdır. Mak
sat tef ıirle değil, tadille temin olu· 
nabilir, Devlet şW-aıı mahkeme 
sayıldığı takdirde deavi dairesinin 
heyeti umum.iyeye iftira.kinin tah
didiyle beraber muhakemelerde 
alenilik eıasmı kabul şarttır. Tet· 
kilitı esasiye bozulamıyacak karar 
larm mahkemeler mt.ikarrerab ol • 
olduğunu söylemektedir. 

Elektrik vergisi 
Ankara, 5 (Hususi) - İktisat 

encümeni Maliye Vekili Fuat Be
yin riyasetinde dündenberi elek
trik sarfiyatının beher kilovatın· 

dan birer kuruş vergi alınması hak 
kmdaki layihayı müzakere etmek
tedir. 

Buğday alımı 
Ankara, 5 (Husuıi) - Ziraat 

Bankası bu sene evvelki seneler· 
den daha fazla buğday mübayaa 
edecektir. Gene aldığım malUınata 
göre Ziraat Bankasınca kredi koo
peratiflerinin inkişafı malksadile 
bir proje hazırlanmıştır. Bu pro· 
je vekalete verilecektir. 

Fransada bütçe tasarrufu 
Paris, 5 (Hususi) - Tasarruf 

hareketinde Reisicümhur maaşının 
yüzde 20 sini ve nazırlar yüzde 15 
ini terkederek filen iştirak etmiş

lerdir. 

Hikmet Beyin cevabı 
Ankaraı, 5 (Hususi) - Denizli 

Meb'usu Mazhar Müfit Beyin üni· 
versite inkılap enstitüsünde veri· 
len derslerden halkm da istifade et 
mesi hakkında verdiği sual takriri
ne Maarif Vekili Hikmet Bey hu· 
gün cevap verecektir. e 

Zogonun seyyahab 
Tiran, 5 (Husuıi) - Arnavut· 

luk Kralı Ahmet Zogo Mayısta İs· 
viçre ve Fransaya gidecektir. Bu 
seyahate Fransızlar büyük bire
hemmiyet veriyorlar. 

Casus bir papas 
Atina, 5 (Hususi} - Dün sabah 

Selanikten gelen bir telgrafa göre 
orada harekatı §Üphe uyandlJ'an 
bir Sırp papazı yakalanmış ve üze.. 
rinde yapılan taharriyat neticesin· 
de keşişin casusluk yaptığına dair 
emmareler bulunmuştur. 

Rali tahliye edildi 
Atina, 5 (Huıuıi) - Mösyö Ve

nizelosa suikast teşebbüsünden 
maznuı. olan ve meclisce masuni· 
yeti refedilen eski Dahiliye ve H:L· 
va r~azrrı Mösyö Yani Ralli yapı· 

lan istintak neticesinde serbest bı· 

Her mahkeme kararı kazat ise 
de her kazai karar mahkeme ka· 
rarı sayılmamak lazımdır. Hususi
le Teşkilatı esasiye kanunu mah· 
kemelerin aleniliğini mecburi tut· 
muş iken deavi dairesinin aleni 
muhakeme yapılmaksızın verdiği 

kararlar vardır. Vatandaşlar ka
nun hilafında gördüklerinden 
meclise şikayette serbesttirler. 

Meclis icra ile kazaya memur 
ettiği uvuzların kendi koyduğu 

kanunlara uyğun hareket edip et· 
medikleri noktası üzerinde karar 
ve tedbir almak, bunlarm haksız 
neticelerinden vatandaşlan ma· 
swı bulundurmak serbestisini da
ima elinde tutmaktadır. Kanunla· 
n yapan B~yük Millet Meclisidir. 
Tatbikatın kanuna uyğunluğunu 
tayinde en son söz kendi memur
la.nnın değil, elbet te kendisinin 
olabilir." 
Hlll~--mnmrawl:J-11VIWiAWM_n,_.. 

Duçe Fransızlara 
nutuk söyledi 

Roma, 5 (A.A) - Romada bu
lunan eski Fransız muharipleri te
şekküllerinin mümessillerini kabul 
eden M. Muıolini, kendilerine sa· 
mimi bir nutuk söylemi,tir. M. Mu· 
solini: 

"Bütün milletler ar.umda teıri
ki mesai ıa.yanı arzu olursa, arala· 
rında manevi bağlar olan milletle
rin tefriki mesaisi da.ha ziyade ta· 
yanı arzu olur.,, demiıtir. ____ , __ 

·'SİY·ASET 
. ' 

Sir Con Simonu tenkit 
Son Akvam Cemiyeti toplan ttlan 

ve siHlhsızlanma konferansı müzakere
leri namile oraya buraya durmaksızın 
seğirtmiş olan lngiliz hariciye nazırı
nın, bütün kabineyle birlikte harekat 
ve muvaffakiyetleri neticesini tenkit 
etme zamanı gelmiş olduğu hissedili· 
yo.r. 

İngiliz matbuatından bazılarında 

bu hararetle seziliyor: 
Bir gazetenin fikri §Udur: 
"Uç senedenberi hariciye nazırı Sir 

Con Simon ve mensup olduğu hükQ
met ne yapmı§tır? 

1) Silahsızlanma konferansının sui 
idaresi yüzünden, Hitler muvaffaki
yet elde etti. Ve Avrupa, bir silah o
ca ğma döndü. 

2) Akvam Cemiyetinden - Bil
hassa uzak p.rk meselesinde - l~mı 

gelen faaliyet temin olunamadığı cihet
le, Japonyanm hemen kamilen Çin n
zerinde nüfuz tesis eylediği görüldü.Ve 
lngiltere; A vusturalyasr, yeni Zelan· 
da da dahil olduğu halde, BüyUk Ok
yanusta kat'! bir imkansızlık içine gir
di ... 

Japonya; lngiltereyle pamuk tica
reti üzerindeki itirafım bir yol koya• 
matlığı için, şimdi Amerika ve Rusyay· 
la yeni yeni ve samimi münasebetler 
kuruyor. Bu, !ngilterenin, Okyanus
ta büsbütün münferit kalması demek
tir. 

3) Ve gene Amerikayla - Hassa
tan uzak şarkta - bir ~tirak temine· 
dememek yüzünden, Okyanut denizin· 
de en büyük sulh amillerinden biri, di· 
ğer bir tabirle: Amerikan - lngiliz 
bahri iştiraki taınarnen kaybolmuş

tur .... 

Elaziz, 4 (Huıuıi) - Yilayetimi
zin maarif tqkilatı, aldığı kuvvetli 
tedbirler sayesinde mekteplerde oku· 
yan talebelerin iyi yetiımeleri bize bu 
vazifenin bihakkın ifa edildiğini gÖs· 
termektedir. 

Altı adet tam devreli ilk mektep, 
bir orta Ye bir de ~ir yab mektebi 
vardır. Orta mektepten çıkan talebe)e

rin bir kıımı maddi yardım premedik· 

leri için tahsillerine devam edememeW 
tedirler. Ba vaziyetle yalandan ~ 
dar olan maarifimiz burada bir lİ.le 'bfo 
naaı yaptırmayı dütünmektedir. 

ilk mekteplerde fakir talebeye .ı

cak yemek tevzi ech'Jmektedir. 
Yukardaki resim ikinci ilk mekte1 

talebeleri ve muallim Ziya Beyi gÖsbP' 
riyor. 

Irz düşmanı bir adam 
Zavallı kadın yatağında uyurken 

üzerine atıldı ... 
Balıkesir, 3 (Hu1U1i) - Balilreür 

vilayetine tdbi 1 vrindi nahiyesinin Ye· 
nicei Kebir köyünde bir ırza tecavüz 
vakuı otmuıtur. Bildirilen maluma· 
ta ~göre vaka ıöyle cereyan ebniıtir. 

Aym köyden lbrahim oğlu Süley
man çoktanberi Ali kansı Fatmaya göz 
koyınuıtu ve onu elde edebilmek için 
fırsat gözlüyordu. Kadım bir kaç defa 
tenha yerlerde sdu§brmıf ise de Fat· 
ma namuslu bir kadın olduğundan Sü· 
leymanın tekliflerini !İddetle reddet
miştir. Fakat Süleyman israrlannda 

mütemadiyen devam ebnİ!tİr· Fatma 
SüJeymanın bu tekliflerini bir kaç de
fa kocasına söylemiye karar verdiği hal 
de aralarmda kan çıkmasından korktu
ğu için bir türlü cesaret edemenıiıtir. 

Geçen gün F atmanın kocası bir it 
için bir kaç S'Ün kalacağnu aöyliyCt"ek 

tehi!e inmit. buna d.,... Siileyman da 
frrsat bu hraattır diyel'oli •°"' ~.,..
elinde bijyük bit kama olduğu halde r 
vin önüne gelmiJ ve camı kırarak içr 
ri girmiıtir. 

Fabna her naıdsa giiriltünün far 
kma varmamıı ve uyumakta devam etw 
mittir. Süleyman bu ~ekilde kadmJ11 
yatak odasına girmiı ve birdenbire kıt• 
dının üzerine atılmıtbr. Birdenınr
uyanan Fatma Süleymam elinde koca• 
man bir kama ile görünce mkaladl 
1Corlmıu9 ve bayılarak kendisinden aeç
ıniştir. Namuı hırsızı da bundan uti" 
fade ederek kadının ırzına ceçmiıtir· 

Erteıi günü i'atma jandarmala~ 
müracaat ederek vakayı anlatmıı ve 
cürmü tespit ettinniıtir. 

Bunun üzerine afak bir takip neti' 
cuinde Süleyman yakalanarak adalr 
tin pençesine verilrniıtir. 

Mektep müdüriyetini 
tehdit edenler 

Dilsizlere tercümanlık edecek kimsi 
bulunmadığından mahkemenin 

talikine karar verildi 
Izmir, 4 (Huıusi) - KarJıyakada 

sağır, dilsiz ve körler mektehi müdürü 
doktor Necati Kemal beyi öldürmiye 
te!ebbüs ebnekle maznun ve mevkuf 
bulunan 12 dilsiz gencin muhakeme· 
terine evvelki gün asliye ceza mahke
meıinde devam olunacaktı. Riyaset 
makamında Ali Rıza bey ve makamı id 
diada müddei umumi muavinlerinden 
Necmettin bey bulunmakta idi. Ter• 
cümanhk yapmak üı;ere · Kartıyaka İ· 
kinci konıiıeri Lütfi bey mahkemeye 
davet edilmi! bulunuyordu. 

Mumaileyh dihizlerle iyi arllqa· 
madıitm, itaretlerini iyi bilmediğini, 

tercünıanJığı hak.kile becereıniyeceği 

için bilahare vicdan azabı duymaktan 
endiıe ettiğini ııöyliyerek bu vazifeyi 
kabul edenüyeceğini ifade edince ta· 
rafeynin te9kili kabil olmamıı, muha· 

Müddei umumilikçe iyi ve bitartf 
bir tercüman bahmmuma w muJıakr 
menin 12 Nisana bıralıalmanna kar" 
verilmiıtir. Yalnız mahkemede ııaıı' 
bulunan müıtelri doktor Necati K-1 
beyin sorgusu yapdmqtır. 

================~~ 
Romanya dan geleJJ 

muhacirler 

......ı...,J.nu11trr. 
·~-----~~~--------~------------~~--------------~ 

keme yapılaınamqtır. 

Elaziz, 4 (Hususi) - Roımall1" 
dan Elizize gelen Türk multacir .. ~ 
datlmnuza bura ulWı müdüriyeti ~ 
rafından yeni ve muntazam evler .,, 
rİlmİftir. Kıpn fiddetli bir~ 
da Hililiabmer cemiyeti tanfmdao " 
hacirlere elbise, fanila, yün battad1" 
ve nakit para tevzi edilmiftİr. ~ 
tin bu ha)'U'h yardnm Elbizlilıer P"' 

rinde büyük MVİnç lmalanqtno.ı 
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Kitapların sergiye Bu günkü Fransa 
bize gaye olamaz! 

Fransa, harpten galip çıktı; al
tınları: da topladı. Tabiatın zaten 
zengin yarattığı bu memleket 
düny:mın en müreffeh yerlerinde~ 
biri V\yılmaktadır. Pek çok kim
eı: "Ah, keşke biz de Fransızlar 
gibi olsak!.,, der.. Fakat, size 
Clemen~ Vantelin bir yazıaını ter
cüme edeyim; o aznıan frenk di .. 
yaruıdaki vaziyeti öğrenirsiniz .. 

Bulgar mezar gın a yapılan talebe 
nümayişi davası görülüyor 

düşmesi, merak edi
lecek şey değildir 

Devrimizin pek yeni iki müelli· 
finin, açık seriİlerde sahlan kitap• 
lara dair §Öyle ıkonuıtuklarını iıit
tim: 

"Bir kaç gün evNel, bir dok-

stanbul üçüncü ceza mahkemesinde dün Emniyet müdür 
muavini Hüsnü Beyle bazı komiser ve polisler dinlendiler 

muhakeme başka güne kaldı 

-Çok tükür, benimkiler itpor• 
taya düşmedi!. 

- Benimkiler de ... 

- Ne feci şey efendim! Sen 
yaz, dünyanın emeğini ver. Fiyat
lar tasarla! Sonra 1 O kuruşa top
tan ve mutfak kitaplarile birlikte, 
sokak !köşelerinde satıhi!a cıkanl • 
sın. 

torun katiplik ve telefonculuk 
yaptırmak üzere, bir kad d 
~ . ın :ıra ı-

gma daır verdiği §ayanı eıef ila-
nı n_ıevzuu bahsetmiştim .. Doktor, 
aynı kadını ev hizmetlerinde de 
kullanacağını bildiriyor. Bütün 
bunlara karşılık, "beraber yaşa-

İstanbul üçüncü ceza mahkeme- ' mek maddesinden yapılan dünkü 1 memuru bulunan Kazım Eıref, po· 
si, bir müddet evel Razgratta olan muhakeme, dava edilen dokuz ta- Hı Burhanettin N~ri, Bahaett.in 
mez.arJık vakasından dolayı bura- ]ebeden ikisinin gıyabında görül- Nuri, Osman Halıl, Nusret Azız, 
dakı Bulgar mezarlığında yapılan müştür. Dava edilenlerin vekili 0 • Feridun Nurettin, Tevfik Rıza, 
toplantıyı dağıtmağa gelen polis- larak avukat irfan Emin Bey hazır Nihat Abdurrabim Beyler dinlenil· - Cidden feci ... 
leri dövdükleri iddasiyle dokuz ta· bulunuyordu. diler. O günkü toplantının ve yü- - fnsan, biraz kitab'mm, liattl 
le.be aleyhindeki takibata esas teş- Dün mahkemede on bir şahit rüyü ün muhtelif safhalarına dair lüküs tabılara kadar varmasını, 
kıl eden davaya, dün bakmıştır. dinlenilmiştir. Bunlardan emniyet izahat verdiler. Dövmek bahsin· musavver şekilde çıkanlıtmı, en m .. 

lgı,, vad buyuruyor. 
Bir kanim, mesleki bir mecmu-

adan kestiği aıağıki ilam bana 
Toplantı hadisesinden dolayı müdür muavini Hüsnü Hasan B. de umumiyetle kati ve açık suret- pahalı kütüphanelerin en mutena 

muhtelif noktalardan birçok tale· şunları söylemi tir: te bir teıhiı yoktu. raflarını tezyin etmesini istiyor ... 
yolladı; aynen dercediyorum: be hakkında tahkikat ve takibat - Nümayiş va'kaaından habe· Mahkeme, gelmiyen tahitlerin Bir~z da zevk canım! Biraz da 

yapılmı§, dövmek davasından rim va~dır. Evvela ıunu arzeedyim dinlenilmesi, lstanbul haricinde nadidelik... Yoksa bu, kampiyon 
başka davalar, af kanununa ta- ki aradan azaman geçtiğinden bulunanlann istinabe yolu ile ifa- mal satmaktan farklı değildir. 

(İngilizce, Almanca bilen ve 
makine a&bfı kısmında müdürlük 
edecek olan, ticaret İflerine vakıf 
bir mühendis aranıyor. Aylık 
~OOO franktır) Not: Bizim para 
ıl~, -~e~ ne kadar seksen lira gibi 
gozukuyorsa da, Pariste temin e
deceği hayat ancak buranın otuz 
liralığı dır. 

bi olarak ortadan kalkmıştı. Döv- belki beyanatımda muhalefet ola· deleri almmaıı karariyle muhake· 
bilir. O vakit yapılan zabıt vara- meyi başka güne bıraktı. 

- Ona şüphe mi var! .• 

Bu İ! teklifi, b&na ,birincisinden 
feci göründü. Zira, anhaminha, 
telefoncu, katip ve hizmetçiden 
0 kadar fazla ehliyetler aranmı
yor. Yazı yazacak, telefonda, sah· 
redecek, bolafık yıkayacak. Buna 
~uakbil de, çok ehemmiyetli bir 
cıhet ohn yemesini ve yatması 
lemin edilecek. Doktor, ıüphesiz, 
b

1 

ecerikli bir tazenin diğer ihtiyaç .. 
nrını da arıkt t . ~· . ~ an emın eyleyece-
gını düıünmüıtür. 

L -k· a ın, ayda 1000 frank kazan-
mak için, bir adamdan hem haki· 
ki mühendis olmau, h~m İngiliz
ce Almanca bilmesi hem de mü
dürlük edecek kıd~r ticari mezi· 
Yetl~re sahip bulunması isteniyor! 

Bıçare aldığı para ile, ev tuta
cak, kendi boğazına bakacak, 
karısını, çocuklarını besliyecek; 
müdüre layık bir kıyafette giyi
necek .. 

-p-;;;t~;ü;·-M--;i;--

menııeketine gitti 
~aarif vekaleti müıaviri Pro

f esor Malş dün Mars il ya tarikiyle 
memleketine dönm .. t" M M I U§ ur. . 

a ş memleketimizden ayrılırken 
şunları söylemiştir: 

"- Türkiyede kaldığım müd· 
det~e gördüğüm misafirperverlik 
beni cidden minnetar bırakmı§tır. 
Türkiye parlak bir iatikb3le doğru 
koıuyor. Memleketin ilim istikba
linden çok ümitvarım. lstanbulda 
ç9k )suvvetl\ bir ilim merkezi te
essüs etmiştir., , 

Cenahın kütüphanesi 
Merhum Cenap Şebabettin Be

yin 3600 eserden mürekkep kütüp
hanesini varisleri üniversite kü
tüphanesine teberrua karar ver
nıiılerd ir. 

Heyet döndü 
lı Bankssınca tesis edilecek 

cam ve kömür fabrikalan hakkın· 
da tetkikatta bulunmak üzere 
Zonguldak meb'usu Ragıp Beyin 
l'eisliği altında Avrupaya gitmit 
olan heyet bugün şehrimize dön
nıü!tür. 

Diplomalı ve dil bilgici bir a
damın bir aylık müdürlüğü için 
ayda bin frank ha?. Hey gidi St. .. 
v.aikinin milyonları... Hediye ver
diA,i ufak tefek çekler .. 

E Hava vaziyeti ğer müdürler vUkufa kartılık 
böyle bir para a111'larıa mühendis Son günlerde havalnr gene boz· 

l b. d·ı· bil du. Bir kar gu·· d.. h ı· w k o mıyan Te ecne ı ı ı miyen ~ n ur ay ı sogu 
d ı vardır B .. d ... aleli e memur :ır ne alacak?. İş· . · ugun e yagmur serpe-

ıizliğin tevlit ettiği sefaleti istis· lıyordu. Maamafih havaların bir 
anar ebne, suiistimallerin en feci- kaç gün İçinde düzeleceği ümit e-
.d. ı · k diliyor. ~ .•r. li.ve edeyım i, içiınai tuur 
ıçın de en büyük tehUkedir. Köylerde imtihan 

Bunu görün de, ey demokrat M I k 
f eım e etteki umumi iJk tahsil 

e endiler, halka mahsus k ..... .,.. seviyesini anlamak üzere önümüz· 
camaaan ~ektepler açın! Ahali- deki hafta Türkiyedeki bütün ilk 
~in maarife ihtiyacı varını§! Fa- mekteplerde umumi bir imtih:ın 

ir adamların çocukları "ilim ma- Yapılacaktır. İmtihanlara sekiz 
hedine girebilmeli,, imiıı... Peki, 

:s- sene evvel mezun olan talebeler 
• 0• nra? ... Mühendis ıı.ahadetname- d • 

:s- e gırecektir. 
ıınden maada, lngilizce Alman- ~-~~~~~=~~===~~ -w , 
ca ogre • • b·ı . k ktas . . nır ve tıcarette ı gıç e- no ına ulaştı Eld t""' · t" 
stJ~se k d" . b b.. . e e ıgı ne ıce, 

en ısıne oğaz tokluğu ve OYle olmuştur .. Bizim memleket 

b
• .,:rt pekliğini bile temin edemiyen müstakbel inkisafmda elbe~ 
ın frank ·1 k ı ·? dal ~ ' verı ece , ijy e mı.. ıa nıes'ut olınanın yollarını ara-

d Tahıil iyi ıeyair, lakin, hazan makta haklıdn·. Bunun da, liberal 
a hazin... tarzla değil, devletçilikle teminine 

· çalışıyoruz. 
lan B~azıyı, vaKt.iyle ideal sam- Beşeriyete ııümune olmak hu-

w nsanın ne halde bulun susunda, Fransız usulü serınaye-
du~un~ gösternıek içın tercüme dar cemiyetin top atmış bulundu
ettn~. 'Rekabet serbesttir. Çalış, ğunu ,hararetli taraftarlarına bir 
mu\ aff&k olursun!,, Al sana... kere daha h~ber ver:llinı ' 

?ra 1 ·· nsa. bu refünin en yüksek 
(Va·rtO) 

kaıı, vak.aya yakın olmak itiba- ...-ıımıı ıııımıı- mııuım1U11C11-~ııım:nuıııaıı Bu iki yeni, hayalperest müel· 

Tiyle doğrudur. iki sandalcı altışer lifin kitaplarım, böyle yüksek fi• 
Amirimden emir almıştım. Pan- yatlarla, bir mutena kütüphanenin 

galtr istikametine gittiklerini bil- sene yatacak en güzide raflarını, tezyin ederek 
dirdiler, yollannı çevirmemi söy- tasavvur etsek --hakikatte de 
lediler. O civarda bulamadık. Fe- 16 yatında bir kızm ismetnii öyle olsa- bilmem, lehlerine 
riköy mezarlığı civannda oldukla- kirletmekle maznun Faik ve Aşir bir vaziyet midir!? .• Dünya, beaa
rını öğrendik, koştuk, yetİ§tik. isminde iki ıandalcınm muhake· tele doğru gidiyor. Fikir, bilgi ucu
Talebe, Bulgar mezarlığına ke- meleri dün ağır cezada nihayet• za mal ediimeğe, herkese mal edil
mali sükUnetle girip birkaç söz lenmiıtir. İki sandalcı albtar meğe çalışılıyor. Her iıe yarar ıey, 
söylediler. Bundan sonra "Artık sene hapse, müebbeden hidematr herkesin gözü önünde, her an a• 
yetiıir, dağılınız,, dedim. Talebe ammeden mahrumiyetine ve be· hnması kabil bir hnle ııokulmak is· 
birliği reisini bir tarafa çekip bu fer yüz lira tazminata mahkUm ol- teniyor. Böyle bir dcviıde, §U mü• 
ciheti söyledim. Dağılmadılar. mutlardır. zeyyen fanteziye kapılıp, sadece 
Tekrar baıka bir yoldan önlerine kütüphane raflarının, ca~ekan di-
çıktık. DurmalaTinl ihtar ettim. Belediyede ko nf erans zil erinin renk, renk ve yaldız için-
Durmadılar, yürüdüler. Pangaltı Üniversite iktısat profesörü de --ateı pahası- fiyatlarla, ca• 
istikametinde giderlerken müdürü- Noymark bugün 16 da belediye mm süsünü teıkil etmesi na.aıl bir 
müz geldi. Yürüyüfü orada tevkif şehir meclisi salonunda belediye arzudur? Ve bunun aksine uğra
ettik. V aka esnasında olan biten bütçesi hakkında bir konferans mak, ne derece elim bir f eli.ket o-

teferruab ıahıan görmedim. Bu verecektir. lur? 

hususta zabıt varakası tutulmuı- k konser Bana sorarsanız hiç! 
tur. Başka malumatım yoktur. Bugün Ü Bunu ibir defa daha. yazmı§tım. 
Muvacehe zabıt varakasında ben Yetil Hilal ile lçki aleyhtan Kitapların sergiye "dü§nıesinde,, 
bulunmadım. ... gençler cemiyeti taraf mdan bugün respectable müellifler için, zerrece 

Es~iden Beşikta§, §imdi Beyoğ· saat 17 de Tepebaşında şehir ti· endişe edilecek taraf yoktur. Ki· 
ıu merkez memuru bulunan Saıni yatroau bı0nas d k nf "'ns ve ın a o eru tap, belediye nizamlarmm müsaa-
Bey, o zaman Pangaltıda nokta müsamere verilecektir. d · nlRDtltnnıııınnıuaııı•nııı uıımııı11111...- ........ mımuııııımııııımımımnıanı esıne göre, sokakta satılır; kitap 

Baldızının paraları 

F eriköyünde bayram yerinde 
oturan Emin baldızının bir be§i
biryerdesini çalıp bozdururken ya
kalanmıştır. 

Şakağından vuruldu 
İstiklal caddesinde spor eğlen· 

ce salonunda ç.alııan Hamit E
fen dinin şakağına, müşterilerden 
on yaşlarında bir çocuk tarafın· 
dan hedefe atılan saçma isabet 
ehniş yaralanan Hamit Efendi 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Eşya ~alarken 

Sabıkalı Hidayet, dün T opha
nede Kireçkapıda oturan Münire 
hanımın evine girip bir çok eşya 
çalarken yakalanmıştır. 

iki yerinden 
Emin isminde birisi Sultanah

mettc oturan Velioğlu Hüsenüyü a 
ralarmda çıkan bir kavga netice
sinde iki yerinden ynraladığmdan 
y:ıkalanmıştır. 

Yuğurt«jonon marifeti 
Yoğurtçu Sitrak dün Kumkapı· 

da oturan Haydarla kavga etmi~ 
ve Haydan ı;opa ile ağırca yara· 
)amıştır. Mecruh hastahaneye, 
auçlu karakola götürülmü§tür. 

Amerikalılara ziyafet 
Umumi harp esnaaında zapte

dilen Amerikan tebaasına ait mal· 
lann tazmini meselesini takibe ge
len Amerikalı heyet ıerefine Türk 
murahhas heyeti reisi Şevki Bey 
tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

Plajlarda 
Plajlar için geçen sene bir tali

matname yapılmıf, bazı maddele
ri tatbik edilmiıti. Belediye şube· 
lere gönderdiği bir emirde, mev· 
sim gelmeden evel plaj sahiplerine 
kati tebligat yapılarak noksanların 
bitirilmesini, talimatname mad
delerini tatbik etmiyenlere bu sene 
açılma ruhsatiyesi verilmiyeceğini 
bildirmiıtir. 

ilk mekteplerde 
ilk mekteplerde ikinci üç aylık 

yoklamalara batlanmııtır. Bu yok
lamada talebelerin geçip geçmiye
cemiyecekleri anlatrlacaktır. 

Ölçülerdeki yazılar 

Ölçü ve tartı aletlerinin Üzerle
rindeki yazıların mutlak surette 

Türkçe olması hususunda iktısat 
vekaleti tarafından İstanbul mm· 

takası ölçüler baş müfettişliğine 
emir verilmi§tir. 

yangın kulesinde satılır. Elverir ki 
kitap satılsın! ... Kitabın, kütüpha· 
nelerde elden ele dol&.§arak, para· 
sız ve namuakar mukaveleli bir te
davül halinde bile okunarak, yap
raklarımn yıprannut ve aararmı§ 

olması, kemli başına bir satııtır; 

gayeye varıştır. Bu, müellif ııçın, 
herhangi şekilde bir kaza~ demek 
tir. Hem, üzerine pek titrenen na-

dide kaderli eserlerin, on kuruıluk 
sergiler~ düşmeıi fuymetlerinde . 
görülen bir tenezzülden değildir. 

Ben, mükellef kitapçı dükkanlan
nın düzgün raflar ve camekanları· 
na dizilen, nice, kaymak kağıdı Ü· 

zerine basılmı§ arzuya muvafık fi
yatlarla da kitaplar görüyonnn kl 
~'1iç kıyn1eti yolc.- diyebilirim. 

Hikmet MUnlr 

T clef on abonelerine 
mektuplar 

Belediyece telefon abonelerine 
dağıtılmak üzere !Ubelere gönderi· 
len mektupların sonu almmııtır. 
Gönderilen mektupların adedi 
10174 tür. Mektuplar bütün ıube
lerce telefon abonelerine dağıtıl• 
maktadır. Bazı yerlerden muva• 
fakat mektuplan gelmiye batla· 
mıstır. 

...... ı:.•~.--·-
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l\1ekter;te beraberdik. Bir sınıf· Dedi. lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol· 
maması, seçme olması ve okunaklı 

ta olı:uauJ.c. Beniru gibi o da Eseyi Kuru, kısık ve isyan eden bir yazılması lazımdır. 
bıtirmecen hayatını kaz:mmağa sesle anlattı: 
mecbır. olJu. Bir zaman belediye -
dt, sonra bir tüccarın yanında ça
l:ştı. Buhran çıkınca bir çokları gi
bi o da işsiz kaldı. Üç senedir iş a· 
rıyMdu. Ben de aradım, fakat bir 
türlü açık kapı bulama<lrk. Bir ara
lık ortadan kayboldu. 

Bir ay kadar evvel adliye daire· 
sinin önünde karşılaştık. Evvelce 
pa;>Uçları, üstüste vurulan pençe
lel'le komik Şar1onun papuçlarını 

andırıyordu. Şimdi ise kenarları 

yırtılmış ve sarkan tabanı sicimle 
tutturulmuştu. Evvelce pantalonu· 
nun dizleri balon gibi kabarıktı. 

Şimdi bu şişkinliğinin üzerinde bi
rer de yama vardı. Paçalar tırıl tı· 
rıl olmuş; ceket kısalmış ve yırtıl
mış; şapka bir limon kabuğuna 

dönmüş ve kenarları yağ içinde. 
Onu istemeksizin baştan aşaeı -

ya kadar süzdüm, sonra: 
- Bu ne hal, azizim? 
Diye sordum. 
Omuzlarını silkti; ellerini yana 

açtı: 

- Onu sonra konuşuruz. Sen 
şimdi bana saatin kaç olduğunu 

söyle! Biliyorsun ki ben saatimi o
kutdı iki sene oluyor. 

Santime baktım: 
-Dokuzu on geçiyor. 
- Çok erken davranmışım. 

Mahk~mey daha eJJi dakika var. 
Aşağı yukarı bir saat. İşte saatsiz 
olmanın cezası. 

Dünya umurunda değildi. 
r:ık ettim ve sordum: 

- Ne mahkemesi? 

Me-

- Benim mahkeme. Haberin 
yok mu? Meşhur tüccardan kaşıkçı 
zade Nevzat Bey beni dava etmiş. 
Ceza ve tazminat istiyor. Cezayı 

anladık. Fakat tazminat istemenin 
manasını bir türlü kavrıyamadım. 

Her tuttuğu şeyden bir kazanç 
almanın verdiği sersemlik olacak. 
Sen ne dersin? 

- Kim bilir? Belki öyledir. La
kin neden seni dava etmiş? 

- Kanunun cezalandıramıya -
cağı blr suçunu ben cezalandırdım, 
onun için. 

-Ne yaptın? 
- Güzel bir dayak attım, işit-

medin mi? 
1 -Hayır! 

- Buna şaşıyorum. Zira sen, 
bulunduğun işten dolayı kaşrkçı za 
deyi yakından tanırsm. 

Koluma girdi; denize doğru yü
rüdük. Sözüne devam etti: 

- Mahkemeye vakit varken ba
na şurada, deniz kenarındaki üs
tü açık kahvede bir çay ısmarla. 
Anlatacağım şeyler vereceğin pa

rayı fazlasile öder. 
- Bu nasıl ağız, car:ım, bir ça· 

yımı bile karşılığını vererek mi ka· 
bul edeceksin? Hatta sana daha 

ziyade ... 
Sö:Himü kesti. 
- Anlaşıldı. Ne söyliyeceğini 

biliyorum. Fakat ben artık bu ha· 
yata alıştım. Karım ve çocuğum 

Aydında kaynatamın evinde, ge· 
çinip gidiyorlar. Ben de ... 

Durd~. Küçük hasır iskemleler· 
den birihi altına çekti. Durgun de· 
ni2e karşı yan yana oturduk. Gidip 
ge :.en insanların, atlı tramvayların, 
otomobil V'!" otobüslerin gürültüsü· 
nü ar~t~J-"La -:,tık Bu sureti.! ha • 
yıta s~ttrm~ı çevirmiş gibiydik. 

ÇayllU't si! "'ledi!c. Arkadaıım: 
- ~- :~<ttk 'oahıedihJıP.ğe d.-f7-

mem. E~e. ıom.~s4ycim mahk:::m~· 
·.re seLe!l · 1c.n ,-a,~·ayı cta anlataccl; 
teı:ldhn. 

Biliyorsun ki üç senedenberi iş
siz kaldım. Her tarafa baş vurdum. 
Her uğradığım kaynak beni görür 
görmez kuruyordu sanki. Benim 
ayarımda insanlardan, benim ka -
dar uzun zaman işsiz kalan birini 
tanımıyordum. Belki son yıllarda 
üstüme bir uğursuzluk çöktü. 

Bundan hemen hemen altı ay 
evveldi. Burada otururken yerde 
bir gazete parç.ası gördüm. Can sı· 
kınlısını dağıtmak için aldım ve 
şöyle göz gezdirdim. Bu, parça yer 
li bir gazetenin üç ve dördüncü 
sayfalarına aitti. Havadis yoktu. 
Bir iki zabıta haberi, ve bir kaç 
ilan. 

llanların arasında bir tanesini 
görünce gözlerim ümitle parladı: 

Maruf bir fabrika bir muhasip 
istiyordu. Orta tahsil görmüş ola -
cak, ticarethanede veya herhangi 
bir yerin hesap işlerinde çalıtmış, 

yazısı, düzgün bulunacak, otuz ya· 
şından yukarı olmıyacak, istenilen 
yere gidebilecek ve kefalet verebi
lecek. lstiyenler lzmir mümessili 
kaşıkçı zade Nevzat Beye mür.aca· 
at etsinler. 

Ala! Bütün şartlar bende vardı. 
Büyük bir merakla gazetenin tari· 
hine baktım. Eski değildi. Ancak 
iki günlük. 

Bunu o gün bir dostuma açtım. 
Bana: 

- Çok iyi, buraya doğrudan 

doğruya müracaat etme de, bir tav 
siye mektubu llulalım. Öyle ki, mü 

> 
racaatimiz herhalde kabul edilsin. 

- Canım ne lüzum var? Şartla
rın hepsi bende ... 

- Olsun, gene bir tavsiye mek
tubu herşeyden daha faydalıdır. 
Bu fabrika ne de olsa hususi bir 
müessesedir. Aldığı adamın, gü· 
vendiği b ir kimse tarafından tav· 
siyesine ehemmiyet verir. Herhan· 
gi birisini, ne kadar zeki ve kabili
yetli olsa, rastgele almak istemez. 
Bu, dünyanın her yerinde böyle • 
dir. Sen de birisiyle iş yapmak iste
sen herhalde onun nasıl adam ol • 
duğunu inandığın adamlara sorar• 
sın, değil mi? 

Dostuma hak verdim. 
- Peki ama, benim böyle tavsi

ye mektubu verecek bir tanıdığım 

yok. 
- Düşünelim; herhalde hulu -

ruz. 
Ne düşünecektim? Eğer dayan· 

dığım birisi olsa ben üç sene kapı 
kapı gezerek papuç eskitir miy· 
dim? Elbet bir baltaya sap olur· 
dum. Bir saniye bile dütünmedim. 
Arkadaşım birdenbire bana dön-

dü: 
- Müteahhit Emin Nuri, kaşık· 

çı zade ile çok ahbaptır. Ona söy
liyeyim. Hemen şimdi beraber gi· 

delim. 
- Hemen gitmiyelim, Biraz Üs· 

tüme başıma çeki düzen vereyim. 
Dedimse de dostum bunları din

lemedi ve gittik. 
Emin Nuri Bey kibar bir adam. 

Bizi iyi kabul etti. Maksadımızı ar
kadaşım anlattı ve şu cevabı al • 

dık: 
- Kaşıkçı zadeyi kaşıkçı zade 

yapan benim. Hatta fabrikanın 
mümessilliğini almak için de ona 
ben yardım ettim de oldu. flemen 
bir mektup yaz:ıyım. Herhalde ya· 
ptr. Bu i~i olmuş bilin! 

Artık fena günlerin biteceğini, 
karıır.la çocuğumu yar.ımda göre • 
ceğimi düiündüm. Yeniden dünyct.· 

197 - Rakı olsaydı 
Bir gün yağmura tutulan Mustafa 

sırsıklam olmuı, elbiselerine bakarak: 
- Hey allahım! demiş. Hiç değil

se su yerine rakı yağsaydı, insan bun
ları yalardı .. 

Usküdar Hale sineması: Bedia Sami 

198 - Adam seisi 
Bir gün şehrin ağalarından biri, 

köy eşrafından bir kürdü bayram mü . 
nasebetile malikanesine çağırır. Yedi
rir içirir ve bir de hamama göndermeyi 
münasip görür. Ufağını yanma katıp 
hamama yollar. 

Kürt doğalı hamam görmediğinden 
içeri girince ıafalar, fakat bir şey söy
lemez. Uşak soyundurup içeri sokar 
ve terlesin diye otutturur. Kürt bu 
dehşetli sıcaktan bunalmış, etrafına bn 
kınırken, adam yıkayan tellağı görür. 
O 11rada uşak ve tellak dışarıya çıkar· 
la•. Kürdün tahammülü kalmaz. Ba
ytfma haline gelir. Dıfanya çıkmak 

ister, kapıyı göremez. Çıkacağım zan· 
nHe halvetlerf' girer, çıkar. Kürdün bıı 
hal boğazına kadar geldiğinden baılar 
haykırrnıya: 

- Adam seisi ... Tahtadan papuç· 
lu adam seisi .... I çim bızıktı .ı . . ( 1) 
Cirgenini (2) getir de bir temek (3) 
delem de çıham ..• 

1) Bızıkmak - Sıkılmak 
i) Cirgen - Duvar delecek alet 
3) Temek - Delik. 
Pangaltı Cedidiye sokağı No: 79 
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199 - Köylü ile maymun 
Zengin ve çirgin bir yahudinin bir 

maymunu vardı. Maymuna sırmalı el· 
biseler giydirmişlerdi. Evin içinde ge
zerdi. Bir gün komşu çiftliğin sahibi
nin hizmetçisi efendisi tarafından gön
derilen bir sepet dolusu yemiş getirdi. 
Hizmetçi merdivenlerden çıktığı vakit 
karşısına maymun çıktı, hizmetçi may · 
munu sırmalı elbiseli görünce adam sa 
narak selamladı. Açık göz maymun 
sepetin içinde yemi§ olclaf'1ritt anla· 
mı§tı. hizmetçiyi durduttu ve seyetin 
içindeki incirleri yemeğe başladı. O 
sırada ev sahibi geldi. Hizmetçi onu 
görünce: 

- Mösyö, dedi, sahibim bu sepe
ti gönderdi. içinde ayva ve incir var· 
dı, fakat İncirleri oğlunuz yedi ... 

Armine Honukion .················-·-····---···········-··········· .................................................... 
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~ -....................................................... ···················································· 
ya gelmiş kadar oldum. 

T avs~ye mektubunu aldım. He • 
men kaşıkçı zade Nuri Nevzat Beyi 
yazıhanesinde ziyaret ettim. Yük· 
sek Amerikan yazı masasının ha • 
şında gözlüklerinin üstünden beni 
süzdü: 

- Ne istiyorsunuz? 
Mektubu uzattım. Aldı. Zarfın 

üstündeki firmaya haktı. Başını 
kaldırdı. Bir dahaı baktı. Yer gös· 
terdi ve oturmamı rica etti. Kendi 
kendime şöyle düşündüm: ı 

Yazan: Kadir Can 

5 nisan 1934 ~ 

23 sene eve/ kaqbettiği 
oğlunu araqan adam 

"Sağ yanağında bir çiçek deliği vardı 
gözündede arpacık 

belki otomobili 
çıkmıştı şimdi 
vardır .. ,, 

Evvelki gün öğleden sonra 
matbaada otururken ağır ağır ka
pı açıldı. İçeriye ilk önce bir değ· 
nek, değneğin ucunda bir el ve e
lin nihayetinde de köylü kıyafetli 
bir adam girdi. Yetmiş, seksen 
yaşhrmda vardı. Yüzünü beyaz 
bir sakal çerçevelemişti. Başında 

şapkayım iddiasında bulunan 
külah ta kendisi kadar' yıpranmış 
görünüyordu. 

Bu esnada pratik hayat bilgisi 
sütunundaki arı kelimesini yaz
makta olan Gayyur Bey sordu: 

- Kimi istiyorsunuz?. 

- Oğlumu kaybettim de bul-
mak için gazeteye bir yazı yazma· 
nızı rica etmcğe geldim .. 

Gayyur Bey bu vazifeyi bana 
hav:ıle etti. İhtiyar adam karşıma 
oturdu. 

- Vah, vah .. Nerede kaybetti
. ? 

nız .. 

-Taksimde ... 

- Çok ta kalabalık bir yer .. Bu· 
gün mü kaybettiniz?. 

-Yok epey oldu .• 

- Kaç gün ... 

- Kaç gün olduğunu bilmiyon. 
- Bayramda mı?. 
- Daha evvel.. 

- Peki ne kad:ır vakit oldu?. 

Düşündü, düşündü .. Parmakla
rım iki defa saydı: 

- Yirmi üç sene .• 
- Anlamadım ... 

- Yirmi üç sene evvel kaybol-
du. 324 de askerlik için lstanbub 
gitti. Bir daha geriye dönmedi .. 

- Ya? Peki künyesini biliyor 
musunuz?. 

Yüzlerce defa tekraı· ettiği belli 
olan bir hızh söyledi: 

- Taksim Topçu kışlasında 
üçüncü alay, üçüncü tabur, üçüncü 
bölük, dördüncü manga Ayancıklı 

Ali Os.man .. 
- Demek Ayanclıklısınız?. 

- Ayancığın Kuşçular karye-
sinden ... 

- isminiz nedir?. 

- Bana yorgancı oğlu Veli ela. 

yı derler .. 
- Peki bu yirmi üç senedenberi 

oğlunuzd~n hiç bir haber almadı
nız mı?. 

- Aldım, bundan on sene 
vel bizim köyden bir dayı 
lsatnbulda görmüş: 

ev
onu 

- Nerede eğleniyon? (duru-
yorsun) diye sormuş .. 

-Karaköyde eğleniyon, demi§. 

Askere gittiği zaman dibindell 
kestirmişti .. 

- Vücudunda yüzünde bat~ 
bir alamet v:ır mı?. 

- Var .. Sağ yanağında bir çi• 
çek deliği vardı. 

- Başka?. 

- Bir de sol gözünde arpacık 
çıkmıstı .. 

'• 
- Peki ... Oğlunun okumuılu2d 

falan var mıydı?. 

- Elbet vardı .. 

- Nerede okudu?. 

- Onu köyde iken ben okut• 
muştu.m .. Böyle olduğuma bakma• 
yın .. Beni bundan elli iki sene e'V' 
vel görmeliydiniz .. O Zlman hah• 
riyeliydim. T ersanade aıkerliği • 
mi yapıyordum .. O zaman bütün 
bizim hemtehrilerin mektuplarını 
ben yazardım. 

- Oğlun.uzun ne olduğunu tah• 
min ediyorsunuz?. 

-- Her halde büyük bir tüccar 
oldu diyorum .. Büyük apartıman• 
ları, ( otomofili), uşakları vardır •• 

- Ne v3kit lstanbula geldiniz. 
- Üç ay oldu .. 

- Başka çocuğunuz var mı?. 

- Daha iki oğlum var .. Küçü• 
ğü on yaşında, öbürü askerliğini 
yapıyor. Şimdi o da zengin bir 
kız bulur evlenirse diye çok korku· 
yorum. 

Konuşmamız burada bitti. Sol 
gözünde arpacık bulun.cı11 u,~ uç 
yaşınd:ıki oğlunu arayan ihtiyar 
adam ayağa kalktı, dua ederek dl" 

~arı çıktı. 

Ey muhterem okuyucular, Veli 
dayının anlattığına göre halen bet 
on apartıman sahibi olm~sı lazıJIJ 
gelen Ayancıklı Ali Osman Bey• 
efendiyi tanıyorsanız aşağıdaki 
adrese mektupla bildirir ve zaval· 
1ı ihtiyarın duasını alırsınız. 

Adresi şöyle imiş: Küçükpa• 
z -:rc1a Ayancık kahvesinde yor• 
gancı oğlu Veli dayı .. 

Serto§lu 

Türk lisesi son &mıf veda müıa• 
meresi tert:p lıP.yetine: 

5 - il - 934 Percembe günü ıa" 
at yedi buçukta Be{o{ilu Halkevin• 
de ve:-c!:ğinız veda :nih.amereıinİ 
ayni y~rde isim gi\nüm ınünaıebe
tile verdiğim çaya tesadüf ettirdİ" 
ğinizden dolayı aleni teşekkürleri" 
mi arzederim. 

Türk lisesi son sınıfından 
Nusret İbrahim 

Dayı daha bazı şeyler söyledi. Oğ. 
lum Beyoğlunda zengin bir kız Bulgaristanda Eski Zağre liıe" 
almış kızın (apaltam:m) lan var-

1 
sinden 1445 n_umaralı ~e~adetn•• 

1 
memi kaybettım. Surctını çıkara• 

mış .. 
- Deseniz e, sizin oğlan turna- cağımdan eskisinin hükmü yok" 

yı gözünden vurmuş.. tur. Memduh (2177) 

- Öyle ya, öyle ya .. 
- Peki amma oğlunuz nasıldı? Mevliidu şerif 

Boyunu, posunu anlatın da gazete· 
ye ona göre yazalım.. Kendisini 
tanıy:m olursa bilsin .. 

Trabzon eşrafından ve Samıu11 

tüccarı muteberesinden Y elkencİ 
'd' Zade S_ükrü B. merhumun ruhun• - Orta boylu, narin yapılı ı ı. 

- Gözleri ne renkti?. 

Mavi gözlerini göstererek 
- Benim gibi çakır ,dedi. 

- Ya saçları?. 
- Valalhi s..açlarmı bilmiyon ... 

ittihaf olunmak üzere yarınki cır 

ma günü Beyazıt camii terifinde 
Cuma namazını müteakıp mevJudıJ 
nebevi kıraat edileceğinden ihvatı• 
din davet olunur, 



atiırlen dili 

- - =c == 

.. _ 
- Ferdi Bey, siz piyano çalm88Dll 

biliyor musunuz? 

- Siz piyano çaJm811Jl1 biliyor mu• 
sunuz Necıa Hanım T 

---

~ 

bir'"-- • - ınnın anı Bınnci maymun - Bu canbaz.. -.ıtKati olacak... blı nerede ;ur.--.:a: .. 
1 

- Adaleti neye terazi ile temsil 
Fala bakan kadın B" • • .. , · · 

- GeleeJek lô d . . va&rnuaa ederler? 
ba kba oJabilir? maem e yok aca· ~cı m&J.Dlun - Tarzanı sey- - Gaye~ kolay •• Dirhem dirhem 

~ satıbr da ondan.. ...................... ----------- ~ 

. ,. , . 

- Konıiser efendi, hen berberde 
tırq olurken gene ot.odıobiltini Çaldılar. 
Bımdan en.el de ~e tiraf bhlrken çal-
Jllll]ardr. liıadi ne yapayım? • 

- Ne ıapıoaiınızı bilmem; fakat 
~ ene! aka! bırakmız.. -- - g - o 

Aslan kafesindeki acJam - Burada 
emniyetteyim demektir? 

-Neden! 
- Aslan dıpn kaçtı •• 

dlB;ıut _._ 

!ihemalarda ı&Dka ile oturanlar da vardır. 

/ .. , ... ~, ·····~;.. I ı r. :•~ ..... /,... """"-'· 
/ ' ""... . ~•' '/' 
. I ' •Mli \1'1t tı • j ~ ' ' 

1 ~,.. ~ :ır .... · , l ---

Beşiktaş-Vefa Beykoz 
Galatasaray 

Yann yapılacak lik maçlan çok 
heyecanlı olacaktır 

L1E maçlarmm, mı hararetli iki •etli talmain Beykoz - Galata~ 
karplatmuı daha, JU'lll ,apıla• ray m9'mm da, çok heyecanlı ola• 
caldır.. catmdan illanttir. 

TaktimdeBetiktaf-Vefabr· izzet Muhittin 
......... kadar, JCadıkiyiindeki 1 

Gala .. •ray - Be,koz kartılat- Büyu·k gu"reı musa" bakası 
lllUI da •JIÜ eheamiyettedir. 

Soa maçmda a.,lrozla beraber Güret hareketlerinde daima 
kalan Bethı ........ brptmcla, ıelen en kıymetli ıpor tefe)rküleri· 
ayni sün latanbalapor sibi çok mizden Vefa - Kumlwpı ldübü ta 
kunetli bir r.lribi yenen Vefalda· rafmdan büyük IÜNt mü.-.lr•la
rm ne yapacaklan merakla belden· n tertip edilmiftir. 
mi,.. deler. Bu akpm aat ZO de SelizMe-s-.•.-u Mn. daimef&DI- batmdaFeralatiyatrııı•,...ı.. 
mldda brplapa w lnr tllfl - • alE oJaa11a .O•• ...... .., bir 
fea kabili1etlerini edlnenriJeD Ve- çok tanlDIDlf ~ Greko 
falılar, IOD maçları ile, pnıızhlım Romen Ye Mrbeat süref milahab
yenmifler, •• nefeı kabiliyetlerini lan yapacaldardtr • 
düzeltmit olduklarım iıpat etmit-
lerdir. Onun için bir fe'fkalidelik Meıhur ıüreKimiz Çoban Meli
olmasM, JU'lll yeıilbeyazlılann, metle, SıTaalı Hüseyin pebliyanla
Betildat kartıamda ıüzel ve ula rm da brııl&fllluı, bu en yeni si
hir 0,_ OJDIJ'aaldarma fiiphe "!le_re bir kat daha ehemmi7et yer 
J<Adar. mıttir• 

..::_~-::'!::-:;: Tekirdağı gençle • 
nıa halde OJM7U .. N&zma aibi müsamere 
ea Jbımlı bir OJUDCUdan da malı
.,.. olan, m p uimli hlom, bu 

• sene WiJik bir enerji aaıfederek 
ea ltelllı imtih•'-dan bile, Jii:d
nlin alo Ue ~. MallAi,et acuı 
tatmadı. 

F abt Beıiktat taknnı tehlike 
atlatmacl1 clenema. Hemen 10D 
~ llepai_nde Wriaci deYN
Ji lrltii bir netice ile Wtiren Betik
tathJar, ikinci dene" OJUD ..... 
larmda bütün yarhklanJle çalqa-
rak YUİyetİ kartardılar .. 

Canlılık " enerji itibarle, Be
ıildat .Weminde bir takım olan 
v.ı. ile, Betiktatm yarınki maçı 
1111 aaldadan ela &Jn lrir ebmn•i· 
J9t anecı. .. Yarınki~ hqtaD 
IODUll& bdar enerjik, .. Wki bi
raz sert bir ba•a içinde opa•aca· 
ima muhakkak olarak WolaWlir. 

• • • 

8 OJWlCUIUDU cezalar yüzünden 
kaybeden GalatuaraJ tak-ı, ,eni 
OJUDCUiarla da, bir çak süsel ... 
nffllaJetler ban•qtı. Yarın da 
•ticeri kazanmak için ıenç Gala· 
tuu97 takJmı plııacakbr. 

Bir Wta lttanMlapora aldın al
_,.... h8Jik bir farkla ,.mı-, 
w..Wta ...... ......,...... ..... 
.................... .....u ... 
w~ ... .-.,, ... _,...... 



Haklkt vesikaları tasnif eden ve birbirine ba§hyan 

Kadri CEMiL 
5.4.934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 2!:] 

Geçen kısımların hulasası 
Mütarekeden sonra Istanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalı§anlardan bir grupun içlerine aldık
ları Ilhami ismindeki genç Galatada 
Ariyan hanına tercüman diye yerleş

mişti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiği Fatma Nüshetle aralarında bir se
vişme uyanıyordu. Diğer taraftan bu 
grup gene Dır gün maUlm olan yerle
rinde toplanmışlar ve aldıkları rapor
ları okuyorlardı. 

Alman hastanesi civarında bir hane 
imi§, dahil olduğu hanelere muhtelif 
namlarla hazan gazeteci, bazan mualli
me ve hazan bir ricacı vaziyetile girer
miş. Gayet mlihim ve mahrem bir 
mesele hakkında tahkikata ba§laması 

için perşembe günü bizzat (Mecir Hey) 
den emir almıştır. 

Mehmet Bey: 
- İ§te bu rapor, dedi Bence çok 

ehemmiyetlidir. Bu kadınla tema· 
aa geçebilmenin yolunu aramalı

yız. Bize, böyle birinin çok yardı -
mı dokunabilir .. Fakat ne yapmalı 
ve naaıl hareket etmeliyiz? 

HuanBey: . 
- Mehmet Bey, çok doğru ıöy· 

lüyonunuz ama, bu kadının evve
lemirde kim olduğunu ogrenme
miz lazımdır. Bize bu haberi vere
ninibu kadmı tamdığına göre, hak· 
kmda da1ıa fazla tafsilat almalı
yız. Temasa geçilip, geçilemiyece
ğini ancak bundan sonra dü§üne
biliriz. 

- Hakkın vv canım.. Evveli 
..bunu öğrenelim. 

- Siz öğrenebilir miıiniz? 
- Benim yarın ve öbür gün bir 

hayli itim var. Bunu Recep Beyden 
rica edelim.Zaten rapor sahibini ta 
nır. Gidip görüşsün .. Olmaz mı Re
cep !Bey?. 

- Emredersiniz Mehmet Bey .. 
Öğrenir ve gelip haber veririm. 

-Çok güzel. 
Hasan Bey: 
- Okumaya devam edeyim mi? 

• dedi. 
13 üncü Rapor 

-Evet .. 
-Pek ili ... 
Harekitı askeriyeye i§tirak etmek 

ve o zamana kadar da Anadoluda icra
yi faaliyet ile Kuvvayi Milliyemizi iş
gal eylemek maksadile Jzmit ve Şile 

taraflanna rum çeteleri izamına karar 
verıni§lerdir. Vaktile "Gereyene, Nas
liç,, taraflarında icrayi .şakavet eden 

ve çeteciler arasında pek ziyade müte
arif bulunan (Yorgi ve Apostol) kap
taplarla Balkan harbi anlarında Bul
garlarla Yunanlılar arasında mütehad
dis muharebatta "Petriç,, taraflarında 
pek büyük fedakarlıktan görüldüğü 

söylenilen (Kaptan Mihal) in clli§Cr ki 
şilik çeteleriyle ve Yunan torpidolariy
le (Şile) nin §arlcındaki sevahile çıka

rıldıkları söylenmektedir. 
Bu çetelerden maada bu hafta zar

fında daha altı çete gene mahalli mez
kCira sevkedilecektir. 

(Izmit) taraflarında icrayi faaliyet 
için (Andriko) namında bir çete batı 
tayin edilmiştir. Merkum, mahalli 
mezkurda tertibatını ikmal ettikten 
sonra beş, altı çetenin de oraya izamı 
derdest bulunmuştur. 

15 inci Rapor 
(Izmit) e gidecek çetelerin halen 

(Silivri) de bulundukları ve bu çeteler 
için rum patrikhanesince itası mev'ut 
nukudu teslim için gene müşahiri eı
kiyadan (Karaferiye) li "Çolak Ta
naş,, Istanbulda bulunmaktadır. 

16 met Rapor 
Mektebi mlilkiye baş k!tibi olup 

Anadoluya gidecek olan Nuri Bey na
rrun!:la bir zatın bazı mühim evrakı A
nadoluya isale memur edildiği Rıdvan 
imzasile verilen bir raporda ihbar olu
nuyor. 

Mumaileyh Nuri Bey esbak sedaret 
yaverlerinden ve lttihadı Tarakkinin 
seramedatından Nidai Bey naaunda 
bir zatın akrabasından imiş. Muhbir 
bu havadisi bizzat Nuri Beyle gayet 
samimi görüşen bir arkadaştan aldığı
nı ve son derecede mevsuk olduğunu 
ilaveten iş'ar ediyor. 

17 inci Rapor 
Zeytinburnu fabrikasından i\nado

luya fişek kapsolu kaçırmakta olduğu
nu ve bugünlerde gene bir partinin ih
zar edilmekte bulunduğu "Arşak,. is
mindeki memur tarafından ihbar edil
mektetir. Muhbirin "Sadık,, efendi na
mında bir kimse olduğunu ve mükafatı 
nakdiye ile taltifi vadolunduğu takdir
de gidecek eşyayı esnayi sevkinde der· 
dest ettireceğini söylemektedir. 

18 inci Rapor 
(Hindistan) da Beltari üsera kam

pında bulunduğumuz esnada .efrada 
nezaret etmek üzere lngilizler tarafın
dan efrat içinden polisler tefrik edil
mişti. Bu polisler arasında Izmirli ve 
yahut Nazillili Sabri namında bir ça
vuş vardı ki Ingilizlere hakikaten pek 
sadıkane .hizmet etmiıti. 

Bundan on veya on beş gün evvel 
bu adamı asker elbisesile ve bölüke
mini nişanile Çakmakçılar yoku§unda 
görm~tüm. 

Çarşamba günü de akşam üzeri geç 
vakit merkumu Bcyoğlunda "Kruger,, 
oteli önünde istihbarat tercümanların
dan Şahinyan ile görüşürken gördüm 
ve tarassut ve takip etmek istedimse 

-8-
Ge~en kıamların hullaaaı 

Maria, kocasını hapishaneden kaçır
mak üzere, bir adanın önUne küçük bir 
gemi ile geliyor. Gemide sade Bahri
yeli bir zenci çımacı vardır. Yolda, 
bahriyelinin metresi oluyor. Sahilde, 
firariyi beklerlerken, gemiye gizlice 
bir cüzamlı giriyor. Zenciyi öldürüp 
bahriyeliyi bağlıyor, ve ona iıkence e
diyor ve kadına tasallutta bulunuyor. 

Hiddetle, içtiğini tükürdü. Öğü
rür gibi tükürdü. 

Y valarmm verdiği bütün istıra
ıba rağmen, bir sıçrayıfla ayağa 
lla1kta. 

Cüzamlı, sakin ıakin: 
- Vah zavallı! -dedi. 

~ralarmda müthit bir ıükUt hü-

kümıürdü. 

Gündüzkü gibi dehşetli bir sü
kUt. 

Sahilden, sanki boğuk bir solu
ma ititiliyordu. 

Ay, testekerlek ve sapsarıydı. 
Ne olduğunu anlamak için, gU• 

ya, o da, daha yakından eğilmif, 
bakıyordu. 

Belli beliniz bir hareketle, :gemi 
sarsılıyordu. Ulu dalgalar, çapanın 
zincirlerini gıcırdabyordu. 

Cüzamlı: 

- Zenciye de acıdım... ·dedi.· 
Onu niçin denize atarak köpek ha· 
lığına yedirdim... Fa'kat ne yapa· 
Y,ım? ... Üzerime varmasaydı ... Hü· 

HABER - Ak1am Poataaı s nıaan 18 

Tariht Tefril a · 8 5 nıaan 1 

o Karadeniz Korsanları o 
Ge~en kısımların hulasası 

Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir
diği bir sürü kızdan, Süleyman paşaya, 
birini bile beğendirememişti. Fakat pe
§İnen aldığı bin altına mukabil, Kaf
kasya valisinin §atosundaki mutena çer
kes dilberini kaçıracağını vaadetmiş
tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdır. 

(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir 
kongrede menedilmiştir. Fakat esirci 
Ali baba, her tehlikeye rağmen bu kt
zı, birçok diğer kızlarla birlikte Rus
yadan lstanbula kaçıracak .. Ancak bir 
korku~u var: Çar Nikola ... 

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin
deki saklı esir kızları hadım bir deli
kanlıya bıraktıktan sonra Kafkasyaya 
gidiyor. 
Hadım delikanlı Ferhat, çok genç

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

Ferhat, kızların hakkından gel
mek için bir çare bulmuf tu. Hadım 
delikanlının iri yapılı ve gürbüz 
bir arkada§ı vardı: Rüstem. 

Ferhat bir gün Rüstemi yanma 

aldı .. Kumkapıya götürdü. 
Rüstem çok çapkın ve ha§arİ 

bir gençti. Babaıı saraya mensup· 
tu .. 

Kimseden korkusu yoktu. 
Rüstem, mahzendeki kızları 

görünce şaşırmıftı. 
- Bu ne kız bolluğu he?!. .. 
Diyerek kollannı sıvadı .. Sofra

yı kurdu ... Ve kızlan baıma topla· 

dı. 
- Haydi bakalım, içelim .• Ben 

Müellifi: lshak.FERD 

l tarap görünce dayanamam. Dün J tarafta uyuklıyan F erha 
ıece de Silahtar Ağa çiftliğinde da kalam.azdı .. Y .a.vaıç.a, 
idim. Öyle çekmitim ki .. Sabahle • gibi süzülerek Rüstemi 
yinkendimi çiftliğin samanlığında kaydı .. Ve ömründe ilk 
buldum. Körkütük olarak, eve gi- düğü bu kadar yakıııklı 
diyorum diye samanlığa girip ıız- li ibir erkekle bir saniye 
mııım. bata ve diz dize :kalmak 

Sonra Ferhada döndü: Rüstem de bu ~zel Ç 
- Haydi be ahretlik .. Ne duru· na göz koymamı§ değildi 

yorsun? Çeksene ... Böyle yosma la- la lbir kül kedisi gibi köt 
rın karıısında içilmez mi? diği zaman, ona, kimıe 

F erbat elindeki şarap kadehini göz bile ikJTpmı§tı. Faka 
bir yudumda midesine boşalttı. tının: 

Kızlardan biri: -Bu kadar aç gözlülü 
- Ferhat Bey! -dedi- Ne ıen, mül edemem. 

ne ıevimli arkadaşın varmıf ... Onu Diyeceğinden korkuyo 
§İmdiye kadar bizim yanımıza ne- Maamafih Ferhat ça 
den getirmedin? ve horlamağa 'batlamqtı. 

Satılık kızlar hep birden tarap Rüstem her gece fazla 
kadehlerini botalttılar. landığı için, çabuk aarh 

Ferhat gözünün ucu ile Rüıteme yordu. Kızlar birer birer 
itaret ederek: seriliyor, kendinden geçi 

-Benim intikamımı sen alacak- Rüstem, F ehadın aözl 
sm! Yalnız Haççeme el uzatma! tırlamııtı: 

Diye mırıldandı: - "Benim intikamımı 
Ferhat o gün mahzene bir da· caksın, Rüstem! Bu kızl 

macana §arap getirmişti. Rüstem kar§ı bir ıuçları yok. F akel 
içtikçe neteleniyor, netelendikçe hadan intikam almak içi 
coşuyor ve mütemadiyen kızlara auyu aıkılmı§ limon kabu 
saldırıyordu. virmeliain !,, 

-Sarayda bile bu kadar iyi eğ- Boğaz aygırı kendi 
lenilemez, Ferhat! Haydi ıen Haç· söyleniyordu: 

çenle birtıarafaçekil.. Bizi yalnız - Zavallı Ferhat! V 

bırak! babanın hıımına uğrameı 
Diyerek kızların kucağına atılan dr, timdi uyuz bir tarla fa 

Rüstem, ortalık kararınca, büsbü • kapının dibinde -büzülüp y 
tün çileden çıkmıştı. dı? 

dllü8l'WWWiliWliiWWWiiiiiiWlll!UIPHlltllllllllltfdiJWllilWiifiW118WW Ferhat Bey, Rüateıne gündüz· Rüstem, Ali ~babayı göz 
de muvaffak olamadım. Cumartesi 
glinü nezdi alilerinden çıktJğun zaman 
hariçte tarassutla meşgul olan bir ar
kadaşım; elinde bazı evrak ile "Sabri,, 
nin kumandanlık dairesine girdiğini ve 
bu herifin bir Ingiliz hafiyesi olması 
ihtimalini söyledi. 

den İcap eden talimatı vermiıti.. nüne ıetirdi: 
Haççeaini sürükliyerek lbir köteye _ Atça ke 
çekildi. 

' .... 

Şüphem tezayüt etti. Merkum si
yah bıyıklı, dolgunca vücutlu, buğday 
renkli, siyah saçlı, ciddi görünüşlü bir 
kimsedir. Ve her halde ya merkezde 
ve yahut nezaret dairesinden birinde 
yazıcıdır. Merkum Hindistandan mü
farekatinde Ingilizler tarafından bir 
hizmette istihdam edilmek üzere vesi-

Haççenin gözü Rüstemde kal· 
mı§h. 

Rüstem, damarları tutu§muş 

bir kızı kudurtacak kadar y.akıtık· 
h, geniş göğüslü, sert bilekli ve kuv 
vetli bir gençti. 

Rüstem Sarıyerde büyümüttü· 
Ona kendi mahallesindeki arka· 
daşlan "boğaz aygırı,, derlerdi. 

ka almıştı .. Rüstemle saatlerce ba§bata fa
rap içen ve eğlenen bir kadının, 19 uncu Rapor 

"Çolak Tanaş,, nam şakinin (Şile) onun kollan arasında kendini kay-
ve civarına çıkanlan çetelere muave· lbebnemeıi mümkün müydü? 
net etmek üzere (Alemdağ) ı civarın- Haççe, F erhadın Hadım olduğu. 
da bulunan (Paşaköy) nam rum kari- nu bilmiyordu. Fakat, ona lazım 
yesine geçen cuma akşam üzeri gitti- gelen numarayı vermitti: Pıaırık 
gini istihbarattaki rum memurlar söy· 
lüyor. Bu çetelerden pek çok işlere bir erkek. 
intizar eyliyorlar. Rüstem öbür ta.rafta cıvıldaıan 
F!~p~ {~!!:-~ :~ :;.~ ;ı .. ~"' altı kızın arasında aygır gibi ho-

(DevalllI var) murdanıp dururken, Haççe, beri 

cumaı kalkacaktı .. Belki benim ona 1 yorlarmıf ... Kamına tekmeler ab· 
yapbğımı o bana yapacaktı. Zaten yorlarmıf ... ltkence ediyorlarmıf ... 
kartıma o çıkmasaydı, bu derece Sonra, gene açlık ... 
hiddetlenmiyecektim ... Asıl kaba· Bütün bunlara rağmen, dudak • 
hat onundur... Hem, size bir ıey Iarı, sükuta mahkfım bırakılmıf ... 
söyliyeyim mi? ... insan, benim bu- F emando, gözlerini kapamıştı. 
lunduğum yerde on sene yaşadık· Marianın uykusu gelmitti. 
tan sonra, büsbütün fenala§ıyor, İlletli adam konuşuyordu. Bü-
hainleşiyor ... Bütün bu yaptıkları- tün cüzamlıların yaptıkları gibi, 
mı, elimde olmadan yaptım... nefesleri le kar§ılarındakini rahat -

Bir müddet sustu. ıız etmemek için, baıını çeviriyor, 
Sonra, fıkraları birbime bağlı hikayesini öyle anlatıyordu. 

olmıyan bir hikayeye h&!ladı. Ba· Mevcut bulunmıyan yollar için 
§ından geçenleri, çektiği azapları, angarya kırılan taşlardan bahsedi
hapishanede geçirdiği geceleri an· yordu. Arkadaşlarını mezar tatsız, 
}atıyordu. Nerelerde yatmamıf, ne· mütterek çukurlara nasıl yığdığını 
ler yememi§ ... Ona, ne dayaklar at· söylüyordu. Üc; !kürek toprak ve 
mamışlar, ayaklarına ne zincirler bitti ... 
vurmamı§lar ... Sustu. 

Ve açlrk... Ötekil~r, kımıldamıyordu. 
Aç aç ç.alı§Dl~ - Ve ifte... Nihayet, böyle ö-
Ona, bir tarladan thir tarlaya a • lüm ... ·diye .özünü bitirdi. 

raba ç.ektirmitler ... Sanki hayvan· Maria, vazıh bir ıesle: 
mış gibi... - Ben de ... -dedi.- Ben de senin 

Akşamlara yorgun argın kavu· gibi oldum. 
şuyormuı ... Onu bağlıyor, kilitle- Femando mmldandu 

sonra elime geçersen, ilk i 
pestile çevirmek olacak! S 
Pataya getirecğin Kafkas 
nin kaymağını ilk önce he 
... gnn. ..• 

Rüstem çapkın ve §tma 
çocuktu. F~kat, arkada! 
ınasmı da bilirdi. Haççeye 
tığına bile pişman olmu§tu 

- Bu kadar da anızlık 
?f ya ..... 
Diye söylenerek, boynu 

mağa hazırlanan Haçç.enin 
suratla yüzüne baktı ve çıp 
sünden itti: 

- Çekil turadan, kah 
Sakırga gibi, boynuma y 

Haydi git ... Seni aeven ada 
nuna gir, zıbar! 

Ha.ççe ıa]<rak bir sesle 

-Ya-ben? ... Ben <le ... 
- Sizin daha vaktini 

Belki, bqlamaaı yedi sene 
Hem de kat'i değil... Bilhaı 
sirayet oldu mu, kat'i a 
maz ... Adın nedir, kaptan. 
bile bilmiyorum .. 

- lsminı Fernandodur .. 
Cüzamlı: 

- Fernando! ... -diye te 
dı.- Ha ne diyordum? ... Se 
te yakalanıp yakalanmadığ 
nüz kat'i değildir ... Halbuki 
cığım... Kendime sahip 
dım .. Zira, aklımı kaybedec 

reced aa~hoı olmuştum. 

Ukin, bahriyeli, onu d' 
yordu. 

Sinirleri ıevıemitti. Ke 
hiç bir hiddet hi11etmiyord 
ti,bakikatidütünnıüyordu 

Maria, ayni vazıh eesle: 
- Zarar yok, zarar 'J"Gk ... 

palım? .d .. d' 1· ._... . 



5 nısan 1934 

Siyasi düşmanlar
dan korkuyorum 

-Ba, taralı 1 1ncl .aayfadaı

bir jandarma mütemadiyen nöbet 
beklemektedir. Bankerle tevkif
h~ne içinde ancak üç kiti temaa e
debiliyor. Biri tevkifhane müdürü, 
ikiai de mevkuflardandır. 

Bunlardan biri lnıulün para 
ile tuttuğu bir mevkuftur ki hiz
metlerine bakmakt<!dır. Diğeri iyi 
İngilizce bildiği için tevkifh:ıne 
müdürü tarafından beraber bulun.. 
muına müsaade edilen Taragano 
efendidir. Taragano Efendi Maa
lak yolunda bir otobüse çarparak 
prof eıör Kazım Beyin kızmm ve
fatına sebebiyet vermekle maz· 
nundur. 

Aldığımız malUıınata göre Ta· 
ragano Efendinin bulunduğu A· 
merikan lastik şirketi lnsulün A· 
merikada iken baımda bulunduğu 
§irketlerden biridir. Bu itibarla 
lnıulle T aragano Efendi çok iyi 
anlatmışlardır. Ve vakitlerinin 
büyük bir kısmını birlikte geçir· 
mektedirler. Meıela evvelki gece 
aaat ikiye kadar beraber bulun
mutlardır. lnsul Taragano Efen
diye mülemadiyen sualler sormak
ta ve Taranago Efendi de ga
yet mufasaal cevaplar vermekte
dir. Dün bir ara bankere iki aaa.t 
kadar da kitap okumuttur. 

Gene gayet ıağhm membalar
dan aldığım malumata göre lnsul 
bütün iddialara rağmen mükem• 
mel surette Franaızca bilmekte, 
fakat bir maksa~ı mahsusla bilıni· 
Yor görünmektedir. 

lneul dün bir aralık Meotia va• 
purunu ıeyretmek arzusunu izhar 
·etmif, verilen müsaade üzerine 
kart~ odaya geçerek uzun müddet 
vapuru ıeyretmiıtir. Mütemadi
yen Türk cigaraamı İçmeğe bat· 
ladığından bunları çok beğendiği
anlaıılıyor. 

Dün aaat 5 te lnsulü evvela A
\ı'ukatı Ahmet Esat Beyle v:ıpur 
kaptanı ziyaret etmiıler ve kapı
cıya biraz sonra lnıule ait bavul· 
lann get\·ileceğini haber vermit· 
lerdir. Hakikaten on on bet da· 
kika sonra bir polis memurunun 
de içinde bulunduğu bir oıonıobil 
tevkifh1nenin önüne gelerek ban
kerin bavullarını getirmittir. 

Avukatlar İnaulle uzun nıüddet 
konuınıutlar Ye yeDİ faaliyetlerini 
kendisine anlatmqlardır. 

Diğer taraftan aldığımız malu
mata göre lnsulün Londradaki ak .. 
raba11ndan M&yö Simona çek· 
tiği telgraf ıöyledir: 

" Gemide bulunan 14 bavulumu 
tanıamen aldım. Avukatlarımla 
konu,uyoruın. Amerikaya dön
ınekten korkınıyorum. Ancak si· 
Yaai rakiplerimden çekiniyorum .. 
Pal'aya ihtiyacım var, derhal gön
deriniz. Tevkifhaneden kurtulaca
ğLma 'te çıkacağıma kat'iyyen e
ınin.im.,, 

İşte ttt~,~n hayatı. 
Sert oölu 

Sefaretten ecnebi muha
bizlerine beyanat 

1n1UJ meseleıi ,,ehrimizin ga· 
zetelerine olduğu kadar, bütün 
dünya gazeteciliğini de ayni tekil· 
de alakadar ettiği malumdur. 

Avrupanın muhtelif tehirlerin· 
den, iıtihbar acenteleri, gazete· 
ler, yüksek maaraflarla muhbirler 

- - - -~ ----- -- - --- - ---- - ---- --- - - - ---- ----- -- _,, __ -- --· - - - --

Balkan misakı 
milletler cemiyeti 

HABER - Akşa~m~_~P~o~~~t~a~·~··===-=-=============-=-===========-=====-=7=t 

Atinada izcilerin 
muvaffakiyeti 

-Bq tarafı ı lncl aayfada(Baş tarafı 1 nci sa}'Ifada) 
lel vaziyetleri tetkik için davet e- ikişer ol, hizaya bak, dikkat, ile-

Hasan özlü unla 
d b·ı· ri ma-kUmandası ile; çıktık "açık e ı ır.,, ·:r 

1 Bu metin, tayin edilen vaziyet.. almla,, martı Pirede bize gümrük 
le;, de milletler cemiyetinin azası kapdarmı açıverdi .. 
olan devletleri, gayri kabili tatbik Ne oluyorduk, nereye gidecek
hale gelen ve yahut sulhun idame- tik artık bunlaırx muhakemeye mey 
sini tehdit eden muahedeleri ye- dan kalmadan iş resmi ve ciddi bir 
niden tetkik etmek için davet ede- şekil almıftI.. j 
bileceğini amirdir. Fakat furaaı Bir kaç saat sonra bu hayhuy A
aıikirdır ki ancak, muahedeleri tina sokaklarında. aağa, sola yalpa 
imza eden devletler müttefikan vura vura çalkanıyordu .. 

Nişasta 

Arpa 
Beyazmısır 

Bezelye 
Yulaf 

karar verirlerse, bunların sulh ve Me!hur Bangeon oteli izcilerin 
müsalemet dahilinde yeniden tet- birleştikleri bir karargahı umumi -
kiki cihetine gidilebilir. ye dönmüttü .. Çizmeli, kordonlu, 

Milletlerin mmtakavi bir mi- dürbün ve mataralı, rengarenk ve 
sakla, daima mevkii mer'iyette Çetit çeıit yıldızlı bu alayın pek az 
bulunan muahedelerin teabit edil.. ıonra ıehre yayılması muhitin ıür
diği şekilde ve mütekabil bir su· atle alakasını celbetti .. 
rette hudutlarını tahtı emniyete Atinada izcilerin en şöhretli 
almaları 19 uncu madde ile katiy- günü cümhuriyetin onuncu yıl dö· 
yen zrt değildir. Bu muahedeler nümü oldu .. 
hakkında kimse bir §ey aöyleye- Bir Yunan yü.zbatısı bayram 
mez. Çünkü araziye maddeleri günü sabahı izcilere mihmandar 
tatbik olunmı.ııtur. tayin edilmişti. Misafir Türk izci-

Sofya hükumeti milli Bulgar his leri büyük geç.it resminde fevkali
siyatmı okşamak için Balkan mi• de olarak alayın en önünde yürii

ıakına gİrmiyebilir. Bu kabili izah müt ve her adrmmı yüz binlerce 
trr. • alkıt selamlamıştır. 

Fakat, kendisinin sulhun tahki· Büyük geçit resminden sonra iz-
mi için müıterek bir eserde Anka- elleri etraftan davet eden edene ol
ra, Atina, Bükreş ve Belgrat kabi- du. 
neleriyle teıriki mesai etmesine Heryerde ideta yanf edercesine 
prensip itibariyle hiç bir mani ikram ve izq edildiler!. 
yoktu. Bu okadar doğrudur ki Gazinin yaptıkları işten, eserin
M. Muşanof bile Bulgariatanın, den, kuvvet ve kudretinden bir li
diğer dört Balkan devletine kartı sanı şükranla bahsettirdiler .. 
olan siyaseti iyi komıuluk, anlat- Diyebilrim ki nefes almadan 
ma ve itilaf siyasetidir, demiş ve her yeri ayrı ayrı ziyaret ettiler .. 
mütekabil emniyet fikirleri dahi- Stadyumda üniversite ile yaptıkla· 
linde bir Bulgar - Yugoslav n maçta. dört - üç ka:zandılar
anlaşmaıını ikmal için Sofya ile Maçta Yunanlı dostlar bize bir 
Belgrat arasında yakında müzake- heykel takdim ettiler. Biz de onla· 
rata baılanacağını söylemiıtir. ra güzd bir büket hediye ettik. 

Bu doğrudan doğruya iki mem· Hediye dedim de aklıma geldi. 
ket arasındaki menafi ve mevcut Oyunun nisbeten Y unanhlar tara. 
muahedeler dahilinde sulhu takvi· fından zorlandığı bir ıırada izci ta
yeye hizmet eden mantıki ve hüs· kımmm b.ptanı Orhan namındaki 
nü niyete müstenit bir siyaaettir. ateşli genç hazan aağa, bazan sola 
Fakat şurası cayi sualdir ki Bulga• ileri geri coşkun bir halde ko§8.?· 
ristanm bu samimi siyaseti, Bal· ken güzel bir vunıtla. kendi kalesi
kan misakının haricinde olacak ne ilk golü yar>arak Yunanlılara gü 
yerde dahilinde olsaydı daha ko- zel bir hediyede bulundu .. 
lay ve daha müsmir olmıyacak Başkalarını bilmem ben bu işi 

d ? tabı'i buldum.. Zaten oyun bittiği ınıy ı .. 

---.... 11111111111111 ... 1111111•111111••- www '·' vakit izcilerimi~ girdikleri bu i§ten 
gönderdiler, ve bunlar her gün galip çıknntlardı .• 
oturduğu otel veya panıiyonlal"o ömer Besim 

+HABER. 
Akşam Postası 

da ıarfettikleri para da ayrı olmak 
üzere mühim bir yekUn. üzerinden, 
dünya gazetelerine alabildikleri 
kadar hıvadis gönderiyorlar. Bir 
ecnebi ajans muhabirinin, lmulün 
tahtı nezarete alındığı son üç gün idarehanesi: 

zarfında, tam 140 lngiliz liralık 
telgraf masrafı yaptığı söylen· 

lSTANBUL AN· 
KARA CADDESi 

Telgl'llf Adrt'llll: lSTANBUL HABER 
Telefon Yazı: 28872 İdare: lMS'JO 

mektedir. 

Bizim paramızla takriben 1000 r ABOrtE ŞERAiTi 
küsur lira ... Ayni meseleye dair 1 
ecnebi gazete muhabirleri bu sa· 
ba:h, Amerikan konsolosiyle ka· 
rarlaştırdıklan bir randevuda bu
luımak üzere saat 1 O da Tokatli
yan da toplanmışlardı. Bir muharı
ririmiz, vak' ayı yakinen takip et
miş ve &efaretle mülakatlarının 
neticesine kadar öğrenmiıtir. 

Anıerika sefaret bin:ısında mü· 
li.kat 8 dakikayı a,maıınıştır. 

Ve edinilen m:ılumat tudur: 
"lnsulün iadeıi ve iade aureti

~e dair Amerikadan henüz bir ta· 
limat gelmemiştir. Fakat bu, vak-

1 s 6 12 &yhk 
Xllrklye: 00 260 480 870 Krş. 

Er.nebi: ıso S75 '700 1200 

il.Art TARiFESi 
Ticaret lllıılannm satın 12,50 

Resmi ll4n1ar 10 kuraıtor. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 

Baaıldığı: yer: (l'AIU'.I') .M&tbaau 

HABER gazetesi 
El yazısı tahlil kuponu 
isim • • • • • • • • 

antn leh ve aleyhine bir vaziyet o- amele biraz sürüyor. işte oka· 
larak kaydedilemez. Ancak, mu- d ar ... ,, 

Unlarım çocuklarmıza yediriniz. lıtediklerini ve sevdiklerin, 
tmmyarak deiittire deiittire yediriniz. Vitamini ve kalor 
olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularınız neıeli, sıhhatli, 
bul olurlar. Çabuk büyürler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri ku 
nir, ishal olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, taf adalita, 
nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanakl 
ve iradeye malik olurlar. HASAN OZLO UNLARILE Y 
MAHALLEBI ve ÇORBALARIN ve tatlılann ve pürelerin ve 
lerin lezzetine payan olmaz.Haaan Ecza depotu. Taklitlerinde 
kmmız. 

HASAN MARKASINA- ffiKK 

Raleig 
Bisikletleri 

Beynelmilel bisiklet Aleminde büylik iokıllp yaratan Meşlıur 

Raleigh 
Fabrikasının, safi, fl\GILlZ çeliğinden pek zarif. metao~tli ve f~nııin en 

tcrıkkh atının tatbikilc y:ı.pı1mış yeg~ne bısıkletlcrdır, 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
itibarile emsali yoktur 

Satıf deposu: Sirkeci·lstanbul•Liman Han No. 35 3136 

, ' Fikriye H. 
Her akşam 

Eski Londra Yeni Türk 
Lokanta ve birahanesinde 

taganai etmektedir. 
15409 

Kiralık gazino ve 
mesire mahalli 

Boğaziçinde Büyükderede A
Ji Aia bağı,, demekle maruf me
sire ve derunundaki ıazino kira· 
lıktır. latiyenlerin: Ni§antatı 
l\1e~rutiyet maballeıi Hacı Man
sur sokağında 94 numaraya 
mektupla müracaatları. 

BOY UZATMA Metod 
yaşına kadar herkes 8 - 12 s 
uzayabilir. (Panga1tı P. K. 1 
lil) adresine 75 Kr. poata ha 
verniz. Metot sür'atle adre 
gönderilir. (2169) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtalıklan mutehaı 
Cuma ve pazardan baıka ıün 

öğleden sonra saat 21 den 8 ya kac 
htanbulda Divanyolunda (118) 
maralı hususi kabinesinde lıutaJ 

Kıtlık ıkametgah telefonu 4251 
kabul eder. 

Muayenehane telefon numarası 

Z.1fiyeti umumi1e, iıtah· F f ti 
llzfık Ye kuYvctaizlik ha· os a 1 
11.tınd• bOyük faide n 

tesiri glSrOlen ark Malt Hulisası Kullanı 
Her ecza 

de satı 
(151 



Muhterem 

VATANDAŞLAR 
Yerli malı kullanmak memleket borcudur 

Ecnebi malını kullanmak ise, paranızı dışarı gön
dermektir. Menfaatinizi gözetmek ve paranızı bey-
hude yere sarf etmemek için yalnız "EMiR,, markalı 
yffl"li traş bıçaklarını heryerde sorun, arayın ve alıp 
güle güle kullanın, Hem iyi hem de ehvendir. Arhk 
ecnebi traş bıçaklanna katiyyen ihtiyaç kalmamıştır. 

Muhterem vatandaş: Ecnebi 
tercihen yerli malı 

traş bıçaklanna 

olan 

Hakiki Radium 
traş bıçaklarını 

• 

daima kullan ve her yerde ara! 

Senelerdenberi umum halkımızca 

Hakiki Radium 
Namile maruf olan halis İsveç çeliğinden yapılan yerli traş 

bıçaklarımızı her yerde arayınız. 

Badla• tlcarethaaeslı Telefon: 42878 - Telgraf: lstanbul Radium - P. K. 1313 

Uçüncü kolordu kumandanlığından: 
1 - ihtiyat zabiti yetişecek kısa hizmetlilerden 328 • 329 

doğunr:ula rJa ve bunlarla muamele gören diğer te•ellütlülerde 
bakaya ve sair suretlerle çağmlmanuş olanlar muallim olsun ve 
ya olmasm ellerine yüksek ehliyetname bulunan kıSCA hizmetlile· 
rin kiffeıi 1 · Mayıs • 934 le ihtiyat zabit mektebine iltihak ede· 
ceklerdir. 

2 - Ehliyetnamesiz 328 · 329 doğumlu ve bunlarla muame· 
le. garcn diğer tevellütlülerle şimdiye kadar sevkleri tehir edilen 
bakayalar da dahil muallim olsun veya olmasan 1 • Mayıs· 934 le 
Orta ehliyetnameyi ,haiz olanlar 1 • Temmuz • 934 de, tam ehli
yetnamesi olanlar da 1 . Eylül • 934 de sınıflarına mahsus hazır
lık kıt'alarında ispatı vücut edeceklerdir. 

3 - Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimyager, 
eczacı, diJÇİ sın1fl arına ayrılmış olanlar 1 · ikinci teşrin • 934 de 
tatbikat mekteplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz sınıfına ayrılan kııa hizmetliler 1 ·ikinci Teırin • 
934 de Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

5 - Hava sınıfı mensupları birinci maddeye tabidir. 
6 - Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cüzdanları, mek· 

tep şahadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarına alma• 
lan Jiıımdır. (736) (1521) 

Yerli EGE · şapkaları Şapkaların 
En Alasıdır 

SAGLAM, ŞIK VE UCUZ 
Her mağazada ve Türkiyenin her tarafında EGE 

şapkalannı arayınız 

Deposu: Sirkeci Hamldlye caddesi "o. 50 
Toptan ve perakende satıt 

Fabrikamızda teminatlı şapka tamir olur 

Akay işletmesi Müdürtüğünden : 
Adalar batb Cuma tarifeıine 6 Nisandan itibaren her Cuma 

1apı!mak üzere 8. Adadan 18,30, Heybeliden 18,45, Burgazdan 

19,00, Kınalıdan 1~.ıS te kalkarak Köprüy~ saat 20,00 de var· 

•ak lizere iş' an ahire ksdar bir afer illve _ oluamuıtur. ( 1477) 
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Kutuları 'isteyiniz 

Hilaliahmer Istanbul merkezinden: 
6 Nisan 1934 Cuma günü sabah saat on da Cağaloğlanda 

Hililiahmer binasında Merkezimiz kongresi aktedileceğiadea 

azayı mubteremeuin aidat makbuzlarını hamilen teşrifleri rica 
ol uour. (15352) 

Model \V eltsuper 34 
18 den 2000 metreye 

kadar bütün isUS) on lan 
alı r. istasyonları ayırma 

hassası bü~ üktür. 
Fiyatı 330 lira 

Model Bally No. 2 
ı 8den 200o metreye 

kadar. alır 

Fiyatı 200 lira 
Halk modeli 

200 den 2000 meueye 
kadar olan istasyon

ları alır. 

Fiyatı 120 lira 

SCBAUB 
Radyoları 

BCtün dünyaatanmmış olan SCHAUB fabrka11 
en müşkilpesent radyo meraklılarını memnun 

etmek için 

Bu sene üç yeni model 
çıkarmıştır. Fiyatlarının ucuzluiuna ra;mea 

verdikleri netice 

Harikuladedir 
Radyo almadan evvel bir defa da 

SCHAUB 
makinesini tecriibe ediniz. Bu makine ile dGnyanm 

her bir tarafını dinliyebiltrsiniz. 
Tediyede kolaylık yapılır. Peıio tediyatta huıuıl 

iskonto vardır. 
Satış geri: Rikardo Levi 

Sulanbimam Havuzlu ban No. 9 • 11 
Anadolunuo mühim merkezlerinde acentesi vardır, 

Avrupada Şark gUzelli§inln s1rr1 olarak tanınmıt olan 

Balsamin Likit Kanzük 
(Güzellik Eksiri) 

Son defa Holivut yıldızlar1nın da 
bUyUk raAbetini kazanmı9t1r. 

Senelerdenberi kibar mahfellerin seve 
seve kullandıkları bir müstahzardır. 

Tanınmış eczaneler ve parfU· 
merl ma§azalar1nda bulunur. 

Deposu Kanzük eczanesidir 


