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Büyük Millet Meclisindeki canlı müzakere ''S ) "' ) h bb t} ''T .. k . . . .. e a~ ar, mu a e er 
ur mılletının dunyada görüşeceğimize eminim,, 

bi~ şeyden korkusu yoktur,, Banker lnsul tevkifhanede vaktini 
çiklet çiğnemekle geçiriyor 

"Türk toprakları çok mukaddestir bu 
topraklara aqak basmak cüretinde 
bulunacakların belini kıracaksın .. ,, 

1 
Büyük Millet Meclisi Yüksek 

reisiliğine: 
1 "ld . d b ı aresın e ulunan adala11n 

memleketimizin yapışığı gibi ol
duğuna göre komşumuz olan İtal
ya hükumetinin reisi tarafından 

! söylenen son nutkun bir çok Av. 
l ntpa matbuatında hayli ınünaka-

11 1 şaya ~?l açtığını gördük. Bir kı-

l 
81111 • Turk matbuatı da hususi bir 
endışe gösterdiler. Beynelmilel 
su~h davası ve milli hassasiyet ve 
alak~ noktasından Büyük Millet 
1\:e.clıs! önünde bu vaziyetin teş
rihı . ı.mmn geldiği zannındayım. 
Harıcıye Vekilinin bu hususta bi
zi tenvir etmesini rica ederim" 

Bu takririn okunma11nı müte· 
Mahmut Esat Bey akip reis Kazım Paıa Hazretleri 

An'{ara, S (A.A.) _ B. M. Mecliıte hazır bulunmakta olan 
Mecl~ıi~de, Reis Kazım P,. Haz- Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Be
~ke~le~ının riyasetinde t<mlanan yin derhal cevap vereceğini bil· 
ı ıncı celaenin açılmasını mü- dirmiı've H:ı.riciye Vekili kürsüye 
teakip İzmir Mebusu Mahmut E- gelerek şu beyanatta bulumnuf-

sat Beyi t k . . k 1 tur: 
n :ı rırı o unmuştur: (Devamı 7 nci sayıfada) 

Tevfik RUştU Bey Muhittin 
Beyle birlikte 

lnsul tevkifhaneye götUrUldU§U sıralarda 
Amerikalı müflis banker dün razın gayri kanuni olduğunu, 

de gününü tevkifhanedeki oda· Heyeti Vekilenin iade kararı üze• 
sında iıtirahath geçirmiştir. E~- rine idari ve ihtiyati bir tedbir o
yalarını tevkifhaneye tafıttıktaıı ]arak ceza kanunun;,. tevfikan 
ıonra tuvaletine daha fazla itina- ittihaz edilmit olan bu tevkif ka• 
ya başlamıtbr. rarının kaldırılamıyacağım, hatta 

ln.aul her sabah tıraı olmakta, -DeYamı 2 nci sayfada-
arkasında ipekli bir pijema oldu- ı!""'~~~~~~~~~!'!!:!!!~ll!!!!!!!!!!!l!I 

ğu halde odasında dolaşmaktadır. a·k t Bey 
Amerikalı banker dün bir aralık l m e 
can sıkıntısı ile saatlerce çiklet 
çiğnemit ve kitap okumuftur. ln- inkılap dersleri hakkın• 
sul tercümanı ile konuturken A- da soru/an suale d ·· 
merikada linç edilmek ihtimali~ un 
den korktuğunu söylemiştir. Dün cevap verdi 

···········•••]öğleden sonra Jnsulün avukatları Ankara, 6 (Husuıi) - Maarif 
kendisini ziyaret ederek görütmüt Vekili Hikmet Bey Denizli Meb'u· 
lerdir. lnıule bir mevkuf 25 kuruı su Mazhar Müfit Beyin istizahma 
yevmiye ile hizmet etmektedir. dün mecliste cevap vererek lstan-lnglllzce 

Bugün de lik maçlarına Derslerine 

de ed ·ı. 11 Nisan Çarşamba 

Müddeiumumilik, Jnsule ait buldaki derslerin umum halka din-
dosya ile tahliye talebi hakkında- letilememesinin radyo tesisatı nok 
ki mütaleasını dün ağır ceza mah· sanından ileri geldiğini ve maama
kemeıi reisi Aziz Beye bildirmiş- fih radyo tesisatını itmam çaresini 
tir. f araıtıra.cağını söyledi. Vekilin izaVam l JyOr Günü başlıyoruz Müddeiumumilik, avukatın iti· hatı kafi görüldü. 

Kadıktiyde Galatasarayla ~arpıtacak Beykoz, Taksimde de 
Betlktatla ma~ yapacak Vefa takımlar. bir arada 

Bugün Kadıköy ve Taksim ıtat- cezası henüz kesbi kat'iyyet etme
larında iki heyecanlı lik maçı yapı- diğinden bu maçta takımında yeri· 
lacak, Bir tarafla Galatasaray, n· h Be k 1 mu afaza edeceği de Vefa lehi-

Y ozla çarpı§ırken diğer tarafta ne d B avantaj olarak kaydedilebilir. 
a etiktaı Vefa ile karııla!acak. 

Dün de ya·,dığımız gibi Beşik· Kadıköydeki maça gelince: 
ta.ı takımının bazı oyuncularının Galataaarayın en kuvvetli zaman -
sakat olmasına rağmen oynamama larında bile, Beykoz karşısında 
ları, !hastahanede yatmakta olan gösterdiği şanssız oyunlar düşünü
Nazımın da takımda yer almama-

1 
lürse yarın, genç Galatasarayhla

aı, ıon maçında tstanbulspora kar· rın rakibi karşısında, nasıl bir ne
ft güzel bir netice alan Vefa kartı· tice alacağı merakla beklen ilmeğe 
ıında Betiktafın aıkı ve tehlikeli değer, çok aıkı olacağı muhakkak 
Mr imtihan geçireceğine şüphe bı· olan bu maçta iki takımda herza
~alnn?or. Vefada son maçta ha- nıanki kadrolarını muhafaza ede-

em tarafınd~n çıkarılan Liıtfinin ceklerdir. 

Istanbulun kabusu "K,, ! .. 
Şehir Meclisinde tramvaq şirketinin 

halka verdiği zararlar saqıldı 
Şebi Meclisinin dünkü toplan· "istimlaki yapamadık. Şirket te 1 hi Bey aöz aldı ve dedi ki: 

d
r t lesi konuşul· taahhüdünü yerine getiremedi. Ta- - Tramvay aeferlerinin naııl it· 

tıaın a ramvay mese l d B"I l d• v• . d l b. . 
du. Müzakere pek hararetli geçti., rifede bir K fo~mü Ü var ~~· . .. • .. et e. ıgmı. a am. arıma teı ı~ . e~tır• 

B
. k • .. ·· 1 d. ücretleri elektrık, amele komur uc- dım. Ehmdekı defterde bmncıler-
ır ço aza soz ıoy e ı. . . . . 

B 
. retleri hesap edilerk bu formül le ıkmcıler arasındakı fark gayet 

Saat 14 te meclis açıldı. azı 1 N f' y b · .... ·· ş· l'd s· 
k 

meydana ç1knr Mcsc e a ıa e- arız gorunuyor. ıt ı en - ır· 
şehir işleri görütüldü ten sonrası- . . d' D h k . • A f' 12 '- ş· . d d .

1 
kaletince hali tetkıkte ır. a a ecıye azamı ıyat Kuruıtur. ır 

ra bundan evvelkı evre e verı en b 1 ,._ t b h tt d v b l . . . fazla izahatı muvafık u muyo- Ke u a a ogru ara a arı az 
takrırlere cevap verılmesıne gel- · 1 ı· H lk t ş· ı· T·· ı . . . . ruz.,, ıf e ıyor. a a ıf ı - une 
dı. ~uhıttın Bey namın~. muavm Müteakıben Kara Osman Zade arabasına biniyor, bu ıuretle Şit· 
Himıt B. tramvav takrırıne cevap ı· T"" ı 9 30 T·· ı 3 30 · Suat Bey ıöz aldı: ı - une ı para, une , 
verdi ve dedi ki: para, Karaköy Sirkeci 7,10 para ki 

Kaybolan 
sevgili 

Aşk, macera, 
siyaset romanı 

Müellifi: 

kahramanlık ve 

(Va-Nii) 

Bu yeni tefrikamız asın on b1-
rinde başlıyor. 

"-Vekalet bu ite vaz'ıyet edin 
cem'an 20,30 para ediyor. 

ciye kadar ne~en bu hal gözümüze 
çarpmadı. Halka ait paraların Halk 12 kurut yerine 20 kurut 
tramvay tirketi kasasında toplan- 30 para ödüyor bu bariz haksızlık 
masına neden müsaade edilmif- araba azlığından doğuyor. 
tir.,, 

Cevdet Kerim Bey dedi ki: 
- Belediyenin karşısında tram

vay ıirketi tanıamile haksızdır. 
Memleket ve belediye bugün bir 
hak karşısındadır. Makı.mın bele -
diyeye isnat ettikleri mazereti ka

bul edemem. 
Bunlardan IOnra azadan Seni· 

Bunun için: 

1 - Şişli halkı Tünelden geçi
rilmemelidir. Şitli - Sirkeci va· 
gonlarının adedi arttırılmalı ve 
Şiıli Fatih vagonlan ihdas edilme
lidir. 

2 - Maçka Beyazıt ve Kurtuluı 
Beyazıt arabalarının hiç olmaua. 

-Devamı 2 inci ~y:faa.-
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lstanbulun kibusu "K,, !. 

M. Titülesko Romanya meclisinde 
ateşli bir nutuk söyledi 

(Baı tarafı 1 nci aayıfada) 
bette birinin Fatihe kadar temdi
di, yahut &Y,ni bileti zımbalatmak 
ve aktarma etmek ıuretile birinci 
ücrete tlbi tutulması. 

3 - Yarın Maslak faciumdan 
daha büyük ka-1ara aebebiyet 
vermek ihtimali olan ve haddi İltİ• 
abiıi 28 iken fazla yolcu alan vat• 
man ve biletçilerle kontrol memur
larmm, tiddetle cezalandırılması. 

·'Romanya hiç bir vakıt harp yoluna girmiyecektir. 
Fakat istikbali de veremez, çünkü o milletlerin en 

kıymetli malıdır,, 
4 - ihtiyaca ki.fi vagon yokıa 

fazla vagon ıetirilmeıi. 
5 - Birinci ve ikincileri nisbet 

Bükreı, 4 (A.A.) -Dün Mec
liste h&ricl ıiyaaet hakkında mü
him bir müzakere cereyan etmiıtir. 
Sabık bqvekil M. Miniu hükU· 
metten hudutların tadili tahrikatı 
ve merkezi Avrupanın iktıaadi ku· 
rulutu hakkında izahatta bulun
mUflur. 

M. Maniu M. Titüleakoya sarih 
süaUer sorarak harici siyuetten 
dolayı kendiıini tebrik etmit ve 
en ae-vindirici teJ'İn Romanya Ha• 
riciye nazırınm salim bir harici si
yasetle ıulh muahedelerinin mut~ 

lak ıurette muhafazası, hem hudut 
bütün memleketlerle iyi komıuluk 
münaıebatmın takviyesi ve her 
ıeyden evvel de Romanyanın kü
çük itilaf devletleriyle olan bağla
r:nın kuvvetlendirilmesi prensip
lerini tatbik etmesi olduğunu aöy
lemittir. 

• • • 
M. Titüleıko bu iıtizaha cevap 

· vererek, evvelemirde aenakir tak
dirlerinden dolayı M Maniu'ya te
şekkür etmit ve sonra Romanya
nm beynelmilel icraatının istinat 
etmekte olduğu psikolojik temel
leri izah eylemit, demitlir ki: 

- "T riyanon muahedesi, bütün 
Romenlerin ve bilhaua Transil· 
vanya Ronmenlerinin nazarında 
müşterek iztiraplarla geçmiı uır
ların Romen milletinin tarihi vic
danında yarattıiı hakkm asgarisi 
tahakkuk ettirmektedirler. Milli 
birlik ne vakit tahdide maruz ka
braa her defasında ilk tehlike ita· 
retini Tranıilvanya Ronmenleri 
vermiş ve birliği müdafaaya ilk 
defa onla:tt koımuılardır. Bu insi· 
yaki aksülamel sulh konferamına 
kartı gösterilen en güzel bir nita· 
ne ve konferans eserinin devamlı 
olduğunaı en parlak itarettir. Buna 
istinat eden Romanya harici siya
seti suni bir iddia değil, alelade 
bünyevi birleımedir. Parolası 
''mıntakaviUkten cih&D§umüllü
ğe" dir. Böyle bir siyaset fimdiki 
Avrupa nizamınd•n mutmain ol
mıyanlar arasında bittabi hoşnut· 

suzluklar uyandıracaktır. 
M. Titüleıko, gittikçe daha mu

ıir bir tekil alan tadil tezalaüratı 

ve bunların Romanyadaki akiıleri f da A vuıturya hakkında mevcut o- dahilinde iılettirilmeaine ve altı bi 
hakkında ne düşündüğüne dair M. lan noktainazar ihtili.fıdır. Ant- rinci bir ikinci değil, iki dakikada 
Maniu'nun ıorduğu ıüale fu ceva- hu, ltalya, Fnmaa ve küçük itilaf bir vagon hareket ettirilmeaine na· 
bı vermiftir: tarafından kabul edilmemittir. A· zaraıı dört ikinci bir birinci kulla-

1 M mlmuı, 
- talyan tadilciliğiyle Macar vuıturyanm acaristanla birleı-

tadilciliği araamda daha ziyade meaini de Almanya ile küçük itilif 6 - Bir bilet ücreti her kaç ku
bir fark ıözetmek isterim. Birinci kabul etmemiılerdir. Avuıturya, ruı ise yan yola kadar gidecek ve 
daha ziyade muahedelerin ebedi Macariatan ve küçük itilafm bir- yarı yoldan binecek yolculardan o 
olmadığı mütaleuma müstenit bir leımeleri Almanların ve ltalyanla- bilet ücretinin mıfı almması lazım 
premip mahiyetini haiz görün· rın muhalefetine maruz kalmıftır. dır. 
mekte, diğeri iae ıimdiki Macariı- bir tek ıureti bal Tardır: Avni Bey de f11Dl•n ıöyledi: 
tanın araziıini çojaltmak arzuau- Merkezi Avrupa rakip bloklara -Tramvay ücretlerinin tetbi· 

_1 __ • d'I · ı S tinde esas olan formül timdiye ka-
na istinat eden müıbet bir mahi- tiLIUmı e ı meme idir. treaa mü-
yet arzetmektedir. İtalyan tadil ıi- zakereleri ve ltalyanm Eylül dar acaba biç bir gün bu halkın le-
yaıeti açıkça hodbinldir. Zira asır- 1933 muhtırumda izah edilen fi· hine diitJDecli mi? Bu iti ölçen mü 
lardanberi devam eden temayül- kirler faydalı müzakerelere mevzu fettitler kimlerdir? Naul heap et• 
lerin ifadesidir. tetkil edebilir. Romanya merkezi mitlerdir. Eza, azap ve istırabı rö· 

A •-keti ile :1.&.-- ...ı ze almadan bugün tramTaya binen 
M. Titüleıko, Milletler Cemiyeti vrupa memae eri · sauaaul 

rik. · · d kimse kalmamıfbr. Fen heyeti, •~ 
misakmın sulh muahedelerinin teı ı meaaıye sırmeğe ama edir. 

Y ki h dutl kiz, sepet elma için köprü üzerinde 
muhtemel tadiline müeait olan 19 eter , u ar meeeleai ortaya 

d 
Lu~ ablmaam. Romanya bütün kuvve- bize dükkln kapatmdı. Ayni ıün 

uncu mad esinin araziye ait a..U.- köprü üzerinde 35 tramvay vardı. 
ma tatbik edilebileceği kanaatinde tiyle Tardieu plinma müzalleret -1..a_...ı Köprü ölçüsü tramvay tirketi lehi-
değildir. Böyle de olsa, diyor, bu. etmeauxıir. Bu plinm timdilik ve ne imımaI edilemez. 
maddenin tatbiki reylerin ittifakı- mecburen terkedildiii teeuüfle 

lmekted ş hal Müzakere gittikçe hararetleni-
nı icap eder. Bu da bütün memle- görü ir. u de buna mu· yordu. Safiye Hmeyin Hanım: 
ketlerde arazilerinin mukadderatı- adil bir ha.) sureti aranmalıdır. R - Köprüde bir tek hat iıliyor, 
na hakim olabilecek yegane mües- omanyanm intihap edebi lece· bunu kabul ederim. Fakat huta· 
seselerin o memleketlerin parle- ği iki zıt ıistem vardır: hane, mekteplerin, fabrikaların bu 
mentoları olduğu demektir. 1 - Hudutlan kıymetten dütü· 1 d, T 

rerek onları tamamen manevi bir un ulu opkapı semtine ne~-
• 

Nazır, bir vesile ile, aon Balkan 
miaaln prensibini izah ederek de
miştir ki: 

hale getirebilecelr iktnadl itiliflar, rulur. Daha bu sabah talebelerin 
2 - Harpten evvelki kapalı hü- ve halkın üzüm aalkmıı gibi Top • 

kümranlık hukuku sistemine av· kapıdan Sirkeciye geldiklerini gör 
detle maahedelerin tadili. düm. Bu civar halla belediyeye mü 

- Bu misak, akit devletlerin racıaıat etti. Cevap çıkmadı, dedi. 
Romanyanm azmi .katidir. N M Be K Bulgariıtanla olan iyi münasebet· urettin ünti Y - etma• 
Harp yolu olan ikinci yola hi,. ı· '"I"! ı lerinden hiç bir teY deiiıtirmemit- 3' ıni tanımıyorum. a ramvay, e ek • 

bir zaman girmiyecektir ve tadil· b il tir. M. Muıanofun son beyanatı da trik irbirini ko ar. Herkes bilir 
bunu isbat etmektedir. Esuen Ro- den bahsedenlere ıu cevabı ver· ki elektrik kömürden çıkar. Kilo· 

mektedir: manya bir çok muallak meseleleri vab 60 paraya mal olur. Biz 18 ku-
'k' lek k "Mazi sizindi, hal kimseye ait kull ı ı mem eti memnun edece tarz ruf& anırız •. 
da hallebnek üzeredir. Balkan mi· delildir. istikbale gelince, onu ıi- Meclisi idarede komiaerler me-
ıakı sağlamlığını ve eczaıı arasm• ze veremeyiz. Zira bu iıtikbal en aarifatı on misli ıösterirıe bu va• 
daki irtibatı eski mullhedeler p1>i kıymetli malımızdır· hit hiç bir zaman inmiyecektir. 
yalnız harp sahalarında değil, fa- M. Titüleıkonun nutku ırk ıık K formülü fenni değildir. Gayri 
kat gündelik hayatın mütkülleri alkıılarla keıilmiıtir. ·Meclis nazı· ciddidir, halkın aleyhinedir. 
muvacehesinde de ahenkli bir ıu- nn son sözlerini ayakta dinlemit Zenkbar ahalisi bile elektriie, 
rette mürakabe .Jbnda bulundur- ve alkıtlanmqtır. Tribünler dolu tramvaya bu kadar fazla para 
mak için yapılmıftır. idi. Bütün ıefirler heyeti mecliıte verma. 

Nazır, M. Maniu'nun, Tona hav· hazır bulunuyordu. Şirket enela elektriie zam 
zaımdaki siyaset ve ikbsadl vazi· fe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f yaptırıyor ,aonra da formile eau 
yet hakkında sorduğu son ıüale ce- olan elektrik fiatmı alarak tram• 

be 
....J_ A • vaw üc:retlerini tealHt ellili-. va n, memez :vrupumm vazı• ı .,_ 

yetini çok nazik bale getirense- Arnavutluk ve Balkanlar Bunlara kim bakıyor?. Elektrik 
hepleri aaymııtır. Bu sebeplerin en saatlerini kim kontrol ediyor. Ev· 
mühimmi büyük devletler araam- Şu IIlillarda olup biten Balkan i~ l~rinizde ne aarfettiiinizi biliyor 

lerl karpında Arnavutluğun da vazi- musunuz?. Bugün lıaTa ile itliyen 

Fransızlar M. Titüleskoyu 
takdir ediyorlar 

yeti ne olacağı tabiatile nazan dikkati d 
celbetmektedir. Arnavutluk devleti hava gazı saatleri, kendi ken ine 
bu son seneler zarfında bütün mUıkil- itliyen elektrik aaatleri vardır• 
lita rağmen mevkiinl müstakillen idare Ben yayan yürürüm. Fakat IDeııı 
etmeğe uğrapyor. deni imennn. Her alqam e"fimde 

Fakat Balkan itleri müzakere o- nur istiyorum. Şirket bana bunu 
lunurken Arnavutluğun kendi mu- ucuza vermelidir. Bu iıi belediye 
kadderatıru kendi tayin edecek. bir tetkik ebin. Yoksa evlerimizde 
mevkide bulunmadığı nmu bam ol-Pariı, 6 (A.A) -Akf&lll mat-ı rupahük11met merkezlerinde bir 

buatmın memnuniyetle karııladığı seyabata çdcacakbr. Fl'&D8&'JI Kü
emimamelerden ba,l<a, gazeteler çük itilaf ve Polonyaya bailıyan 
M. Titüleskonun nutkuna Jair ya- bağları sıkılqbrmak istiyen M. 
zılar yazmaktadır. Bartu ancak M. Titüleakonunkine 

"Lö Tan,, bu nutku "M. Muaoli· benzer sulhçu bir liaan kullanabile 
nin son nutkunun bir iıtinatgah cektir. Mualıedelerin yeniden tet· 
tefkil ettiği muahedeleri yeniden kikçiliği yok, çünkü sulh iatiyo
tetkik propaganduma metin bir ruz. 
cevap,, telakki etmektedir. "Jurnal dö Deba,, ya ıare M. 

"L'entranıijan,, gazetesi tunlan Titüleıko muahedelerin yeniden 
JUJDaktadır: tetkiki propagandasına kartı par • 

M. Titüleskonun fikirlerine i§ti- lak bir vaziyet almakla yalnız Ro
raktea bqka bir \ey yapamayız. manyanm menfaatine değil, fakat 
Biz' de fikrimiz budur. M. Bar- umumi suUı menfaatine çalıımak-

mu§tur. Bunu, böyle gösterecek sebep- çıra yakacağız. 
ler de mevcuttur. Maamafih Arnavut- Galip Bahtiyar Bey - Ne ka· 
lara nazaran, bu, tamamilc dolnı de- dar çok dertlerimiz var. Şirket 
ğildir. Zira kendi hükilmdarlanmn bir komiserleri bunlan bilmiyorlar 
s8zi1 ile latikWlerin1 tuz ve ekmek gi- mı?. 
bl en bqta muhafazaya umetmlı olan 
Arnavutluk, - ttalya ile münasebetle- Senihi Bey - Onlsn kaybettik. 
rl 1.amimane devam ede dunun - di- Yerlerini bile bilmiyoruz. 
ğer devletlerle de, aiyas! anlatmada Galip Bahtiyar Bey - Belediye 
çalıımaktan geri durmuyorlar. Bu 
cümleden olarak, Kral Zog, aon gün
lerde Parlıe ve oradan Anbraya se
yahat etmek üzere huırlanmaktachr. 
Arnavutlukta bu seyahate bUyUk bir 
ehemmiyet atfolunmakta ve bunun 
:Balkan itlerinde rnilhim bit yeri olaca-

Yannki HABER'de 
Halk 111Uatahzaratı neden 
fazlaya altyor, eczacılar 

nekadar kir edl,or? 

den bir 1ea çıkmıyor. Efend" 
töyledir, böyledir denmiyor. B 
de, tehirliler de öksüzdür. Kolll· 
ser efendiler vazifeye da-vet edil'= 
melidir. 

LGtfiye Bekir Hanım - Bir~ 
sene evvel kapalı yerler yapdllllNll 
srm teklif etmiftim. Hali bir 
çıkmadı. 

Senihi Bey - Şimendiferi 
ikincide yer kalmayınca halk 
rinciye geçer, oturabilir. Tr 
vaylarda ikinci gelmeyince bi ' 
ciye neden binilmesin •• 

Kara Osman zade Suat Bey 
ikinci mevkiler sekizde bir gel' 
yor. Tramvay tarifesi 927 dıenıı,-.. 
ri aJDidir. K nazariyeai hallan 
zerine bir kabus ıibi çökmüttü 
Artık aon demine geldi. 
emanet kuvvetim kafi değildir. 
bana müzahir olunuz diye bizde 
hiç bir yardım Utecli mi?. 

Bu h.ıla kurtaralnn diye bir 
menni:ye bir açık ıörüte marıD• 
kahnaclık. Verilen cenplar 
fi delildir. Bis her aman müzab 
ris. Ba ~ aWradar m 
kamlar& bildirelim. 

Daha bir çok balar Miz 8i 
Neticede müaakere Wi '6rill 
Dileklerin Ye ıilılyetı.in 
Nafia ve Dahiliye 
sür'atle WWirlllaesine karar Y • 

di. 

"Selamlar, 
muhabbetler,, 

tahliye talebi U.erinde bir kal_,M 
ittlhaa · wıe k--' ah,,._Ja tel 
edilemiyecetini hildirmittir. 
eeza reisi Aziz Bey dün ıeç v 
kadar dosyayı tetkik etmiqiı 
Tahliye talebi hakkında mahkenı 
karanm yarın verecektir. 

lnaul dün Türkçe gazetele • 
hepsini getirtmif, Taragano,
tercüme ettirmiıtir. 

Müflis bankerin 
yazıhanesinde bazı 
konaoltaayon yapmıf ve 
lnauJiin son vaziyetinin h 
cihetleri ıöriitü1müttür. Bu • 
m'J. neticesinde uzun bir liyih 
hazırl•mn•tır· Bu ll,ila tem 
ze yolla•n11"'*"· 

lnaul dün lldnct •ektiaba y 
mqbr. Biri Londraya diieri 
tinapdır. Atinaya olanı t 
btit16clür. Dün kendiaine &..alHIJ"I 

.._ bir telpaf plmiftb'. B 
deniyor ki "aellmlar, aahah 
y::ı.kmda görüıecefimise em· 
Metin el.,, 

Gelen bir habere lnmlün 1 
Niaanda Havrdan Nevyorka 11' 
reket edecek vapura bindirilece 
sö:yleniJ'or. Maamafih daha 
rikadan henüz bir haber ıebD 
mittir. Onivenite profesör) • 
den Kari Stnır lmul hakkın 
dün bir konferam verecekti. 1 
aul meselesi mahkemeye • 
ettiiinden profesör konferanıalPI 
vermemiftir. 

Nafia V ekiletinde yıcmr:
bir daire. .. 

Ankara, 5 (Hamal) - N 
veklletinin yeni tefkil&t il · 
anıda bir ele mebani daireü 
li bahai vardır. Bu daire 
ıt idarelerle belediyelerin 
tesisatını, teknik' itlerini kon 
edecektir. 
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Ahali dostlujlına 
mahal vardır! 
Yunuı Nadi Beyin dünkü bat· 

::ıakalesi ıu ıernameyi taşıyordu: 
Ecnebi dütmanhğına mahal yok

tud.,, 

HABER - Aktam Posıa... 

Gümrük muhafaza teşkilib bir eroin 
şebekesi daha yakaladı 

8 

~ ------
Değişmiyecekl .. 

Maraihyda çıkan adı meçhul 
bir gazete, yeni Türkiyede ecnebi 

düşmanlığı ile hareket edildiğini M p h • d Jt 
Ya;ıyorınu§. Varakparenin bu elih ismindeki genç Petrograt asta anesın e pa o: 

Dün Hariciye Vekili Tevfik Rüt
tü Bey Büyük Millet Mecliıinde, 

evvelki gün de Romanya Hariciy 
Nazın M. Titüleıko Bükret Meb' 
uaanında çok canlı birer nutuk 
la Balkan aleminin harici ıiyaaet 
hakkında kat'i malfimat verdiler 
iki ıiyaıet adamının kat'i ve aari 
ıözlerinden aonra cenubu taıki A 
rupa meıelesine artık halledilmi 
nazarile bakılmak icap eder. ;;~:::';.!·~~;,: :.":;;;.;..,;~:~; sunun yakası kalkık adamdan eroin alıyordu, ele geçti 

Mnif. Bu meyanda, latanbul tram· Gümrük mubafaz t kilAt 
Büyük harbin mülhit ıağnağ 

duraklıyarak milletler uzlatma m 
sasma yaklattıkları zaman galip 
ler Avrupaya daha ziyade istikra 
verebilecek bir hudut çizmek v 
ayni zamanda galebelerinin bede 
Iini almak için kuvvetle ba 
mıtlardı. Esasen inkıraza ma 
olan, eski Avrupanın meıbur y 

malı bohçalı A vuıturya - Mac 
ristan çaaarlığı, bu yeni hudut çizi 
hareketinde parçalandı, iç· 
den üç müıtakil millet çıktı ve ar 
zisinin bakiyeıi de üç muzaffer h ·· 
kUmet araıında takıim edildi. 

va . k . b' . .... 1 a et a ı 
Y şır eh ıçaresı de magdur 1 Beyoğlu ciheinde icrayı faal" t-

ol !' ıye 
uy~rmuı · te olduğunu haber aldığı mühim 
B~n~enaleyh, Cumhuriyet ga - bir eroin kaçakçı şebekeıinin ele 

zetesı.nm baı muharriri, kendi batılarını evvelki gece cürrc:ü 
uılubıyle aynen ıunları aöylüyor: methut halinde yakalamııtır. 

" ···· Mademki bu türlü mesele- Şebekenin faaliyetini kt 
~erden dolayı o türlü telakki ve haber alan m h f ço an 
ıddiala k lkı 1 bil v. • ••• 1.. u a :ıza memurları 
y~· b. z:a a 

1
· şrda edceh~ gotür~l u.~ yaptıkları takip ve tara11ut netice-

teIAk~zım ~~:· 
1 
a a 1 

do bu sinde Beyoğlundaki Petrograt 

l'akınıya:~ b: ~t':~Yit~:yl~ -B'h""'"'"""'"""'"'nı''"'""'mı"'""'"""',..,.k,_a_ti• tı•,,,. 
hareket etmekliğimiz lüzumu an a çıvanın 
laşrlıyor demektir Bu sahada 10 k 
hilhassa matbuata. diiı:zo 'f sene yataca . ~n vazı e~ j 
~: e~=yetl~ olduğuna hükm- lıtanbul Ağırceza mahkemesi, 

Be b geliyor.,, Şehreıtıininde Lalezar boı .. --. de 
u ve unu talci d ·1 IA&&1 • 

doğrudan do~ru P e en aabrl~rı, banı en boıtanda kavğa neticeıinde 
0 ya sazetemıze hçev A M d ku 

tevcih edilmit t lakk" kt :ın rnavut ura ı r· 
.. k·· eT 

1 
etme e tunlar öldürmekten sı: ·!u olarak 

mazuruz; çun u, ram vay tirke- ınuh k . v. ~ 
t' · k ı ı . a eme ettıgı Kenanın muha· ının mu ave e ens arına. rıayet keınes' . d"' b' . . 
tm. k h ı· · ını un ıtırmıt kararını e ıyere a a ıyı nasıl zarara sok.. bildı"nn· t' ' 

tuiunu uzun uzadıya biz yazarak 
hükUmetin ve efkarı umumiyenin 
dikkatini celbe çalışbk. 

Fakat, bu netriyatnnız araıın· 
d:ı. ecnebi dütmanlığmm şemmesi 
bile yoktur. Ancak mukavele §art
larını tetkik edip te ahalinin za· 
rardide olduğunu görünce, bazı 
ınaddeleri aynen nqrederelc 
" . . b 1 nıçın un ara riayet etmiyorau· 
ııuz?.,, diye yüksek sesle ve her· 
keain huzurundl. itap etmek, ec
nebi dütmanlığı ise, o başka ... 

Yunuı Nadi Beyin teklifine tu 
n:ıinayı atfediyor ve böyle bir fik· 
ri ileri sürdüğü için ona hiç te hak 
ve~miyoruz: 

ıt ır. 

Mahkeme, tehevvürle öldür
.mekten on beş sene hapis kararı 
vermiş, bu müddetin bet aeneıi 
suç tarihi itibariyle Af kanununa 
tabi olduğundan, niteci itib:ıriyle 
Kenan on seneye mahkUm kalmıı
tır. 

Ölenin varillerine bin lira taz· 
minat vermesi ele aynca karar al
tına alınmıfhr. 

Ali Rana Bey 
Gümrük ve inhisarlar vekili 

Ali Rana Bey bu sabahki trenle 
AnkarJ.dna §ehrimize gelmi§tir. 

Tiran elçisi 
Tiran elçiliğine tayin edilen 

pastahanesini merkez ittihaz et- yardım iıtemit bidiae mahallin~ 
tiklerini tesbit ederek takibatına yeti9en poliı memurları oradakı 
başlamıt ve bir cürmü meıhut pla- yaptıkları ufak iıtiçvapta Dağ11· 

tanlı Muıtafa iıminde daha bir ar· nı tertip etmittir. 
Bu cürmü me§hutta müm- kadaılarmm da bulunduğunu 

kün olduğu kad·ar tebekenin teıbit ederek onu da yakalamıt· 
mensuplarının cümlesini yaka'a· Iardrr. Her üçü de nezaret altın· 
mak için sıkı tedbirler alan mu· dadır. Şebekenin tqkilatı olduk .. 
hafaza memurlanl nihayet evvel- ça vi.ai olduğu ıöylenmektedir. 
ki ııkşam paatahanenin etrafında Tahkikat devam ediyor. 

ııkı bir sarma yapmıt ve paıtaha· .. H.... 
1
. k J • 

ne içinde de muhafaza istihbarat a iÇ mu ave esı-
memurlan muhtelif masalarda • f h• • t d • 
mütteri aıfatiyle oturmuşlardı. Bu DID es 1 IS en 1 
esnad:ı memurlar genç bir adamı 
gözlerinden kaçırmıyorlar ve da .. 
ima onu taraaaut ediyorlardı • 

Memurlar kendisini tetkik ede 
dursun, bu genç bir yandan otur• 
duğu yere sığ:ımıyor ve daima dı· 
şarıdan gelecek biri olacak ki o· 
nun yolun~. bakıyordu. 

Saat dokuza yakın bir zamanda 
pastahaneye paltoıunun yakaaı 

k:ılkık bir adam girerek doğruca 
bu gencin yanma gelince etrafı~ 

na göz gezdirmif, sonra cebinden 
b~r paket çıkarmış ve gencin eli· 
ne tutuıturmuıtur. 

Iıte bu sırada paketin verildi· 
ğini gören memurlar her ikisinin 
de üzerine ablmıılar ve kolların· 
dan y:ıkalamıılardır. 

Melih isminde olan bu genç 
ile arkadatı bu müdahaleden ta· 
§alamışlardır. 

Melihin cebine koymak üzere 
bulunduğu paket müaadere edil· 
mittir. Paketin ~çi eroinle dulu 
bulunuyordu. Bundan sonra me • 
murlard:m biri · koıarak poliıten 

Haliç ıirketi üç ıenedenberi za· 
rar ettiğini ileri ıürerek belediye· 
nin hiueıini vermiyordu. Şirket 
m&hkemeye müracaat ebnitti. H~· 
her aldıimuza göre vali ve beledi· 
ye reiıi Muhittin Bey ıirketin taab· 
hüdünü ifa etmediiini ileri süre
rek Haliç tirketi mukavelesinin 
feshini iıtemiıtir. Bu talep Nafıa 
ve Dahiliye vekiletlerinçe tetkik 
edilmektedir. 

Japon gemileri 
12 Niaanda )imanımıza iki 

Japon harp gemiıi gelecektir. Ha· 
zırlanan proğrama göre, amiral 
Matiıita rıhtımda meraıimle kar• 
tılanacaktır. Amiral 13 Niaanda 
Ankaraya gidecektir. Filo 16 Ni· 
sanda limanrmızdan ayrılacak· 
br. 

Yumurta fiyatlan 
Son hafta zarfında yumurta 

fiatları biraz daha dütmüttür. Ta· 
neıi kırk paraya ıatılmaktadır. 
Sabun fiatı da biraz düşmüttür. 

Balkanlarda 1912 harbinin 
killendiremediği hudutlara bir t 
kil verildi ve Bulgariıtamn timdi 
hudutları Nöyyi de tesbit olundu. 

1918 muahedelerinin tamamil 
haklı hudutlar çizdiğini ve ekall 
yetler münakaşasına meydan a 
mıyacak bir tekilde olduiwnı i 
dia etmiyeceğiı:. Esaaen buneı im 
kin yoktu. Balkanlarda olaıın 
Avrupada olsun miJJetler o kad 
yekdiğerine girifJDİf bir haldedi 
ki bunları tamamen tefrik etme 
muhaldir. 

İ§te bunun içindir ki bütün no 
sanları ile beraber 1918 muahed 
lerini esas tutmak ve bunlardan a 
r ılmamak lüzumu vardır. Bu m 
ahedelerin eğer noksanlıkları va 
aa bunlar ancak anlqma ve uzl 
malarla tashih edilebilir. 

"Mademki bir kaç F ranaız ıer· 
ınayedarı mukavelelere riayet et
mediklerinden itiraz etmemize 
kızıyor, binaenaleyh auaalmı. A
ın :ın ecnebiler gücenmeıin •. ,, 

Ruıen Eşref Bey bu sabah vapur· ~===~==~~===~]' 
la mahalli memuriyetine gitmiıtir. ~ '· eL i ~ T 1 

İtfaiyeyi aldattılar ~ - -

Hasan bey geldi 
Atinada toplanan Balkan kon

feransı konseyi içtim:ılarma Türk 
milli grupu namına iıtirak eden 
Millet Mecliıi ikinci reiıi Huan 
Bey dün Yunanistandan ıelmiı-

Şunu iyiden göz önünde bul 
durmalıdır ki Venay, Triyanö 
Sen Jermen ve Nöyyi muahedeler' 
nin herhangi birinde yapılacak e 
küçük tashihat Avnıpadaki bütü 
millt ihtirasları uyandırabilir. V 
husule gelecek galeyan diğer 
yük bir nıukateleye ıebebiyet v 
rebilir. Bu mukateleden ne 191 
mağlupları ne de 1918 galiplerini 
bir fey kazanamryacağı ise muha 

Cumhuriyetin bat ınuharriri, 
kapitüliayonlann kalkmuı önün
de mucadele edenlerdendi. Şinıdi 
neden böyle bir dütünceye kapılı .. 
yor?. 

Hiç endiıe etmeıin, emin olsun 
ve zaten bilir ki, Avruparun pek 
çok gazeteleri (ve milyon . ıatan 
en mühimleri) bizim gereği gibi 
propağan.clamızı yapıyorlar. Garp 
g:ızete ve mecmularında, hemen 
her hafta lehimize koıkoca reıim· 
li yazılar çıkmaktadır .. Varım 
Türkiyeyi iıtediği gibi iıtimıar e: 
de gelip te bundan sonra edeıni
yeceğini görerek kızan bir kaç 
ıermayedarın gazabına, adı belir
ıiz bir M:ırailya gazeteciği alet 
oluversin ... Hem, allah allah, bi
zim matbaalar o gazeteyi getirt .. 
ınezler, onu Yunuı Nadi Beye kim 
röndermi!?. Belki, · kenarım kır· 
ınızr kurıun kalemle çizip bizzat 
Yazdıranlar bulunmuttur.. Üstat 
beyhude yere, gayri hbii ıurette 
kopan bu yaygaraya ehemmiyet 
vern:ıeıin .. Eier verirse, o hakıız 
Y~.•Yı Marıilyada yazdırtanlar ae· 
vınırler "l T·· k' d k . d · tte ur ıye e a ıı 
ıa a .uyandırdık, bir meb'uı ga· 
8etecd 

1 
ıJe, bqmakale yazdırdık!.,, 

er er.. BeDc' fi . ka ı-.:ı d h · ı, ga et~ pıur ar 
.•·. attı h3ylelikle Nafia Vekale
lının son aünlerdeki takdire Ji. 

Niaanın birinci günü üç çocuk 
itfaiyeye telefon ederek Bakırköy· 
de yangın olduğunu haber vermit· 
lerdir. İtfaiye bu ihbar:ı inan· 
lllıf, Bakırköye kadar gitmİ§se de 
~~namdan eser gömıemit, yerine 
onnıüıtür. ltf aiyeye Puvason 

Davril Yapan üç çocuk yakalan
mıttır. 

........... lllttUltwlaft1 .. 11" ......... 1U ... lllWlll•W -''"M'U.I 

yık faaliyetine de ket vuracakla .. 
rım umarlar.. Yunuı Nadi Bey, 
şüphesiz bilmeden, bizi bilvasıta 
yahut bilavaırta ıuamağa davete· 
derek, hayırlı mücadele.mize ma
ni olmak istememelidir. Bırakın: 
iti daha kurc'llayalnn: Tatbik e
dilmiyen mukavele tartla~ hangi· 
leri iıe, halkın hukuku hangi ci
hetlerde ziyaa uğrıyoraa meyda· 
na çıkaralım .. 

Zira, mevzuu bahsolan, ecne· 
bi dütmanlığı değil, ahali doıtlu· 
ğudur. 

Şunu da ilive edeyinı ki; Tram
vay ve Elektrik tirketinin mem
leketimiz.de elde ettiği karın ne 
niıbette olduğunu yakından takip 
eden ıermayedarların hiç te ceıa
retleri krnlmıyacak, bili.kiı, göz. 
leri "aman! Bizde onun yaptığı 
parlak iti yapabilsek!,, diye par· 
hyacaktır. 

Sarhoşluk bul 

Dün gece Taksimde Nane ıoka· 
ğında bir kapı önünde yatarken 
bekçi taraf mdan görülerek uyan
dırılan Hüsnü oğlu Abdülkadir 
isminde birinin başından kanlar 
aktığı görülmü! ve oraya gelen 
polialer tarafından hastahaneye 
götürülmüttür. 

Abdülkadirin s:ırhotluk netice· 
si düterek batından yaralandığı 
anlaşılmı~tır. 

iki müfteri 
Kızıl toprakta manifaturacı 

Leon Efendinin dükanma . müıte
ri sıfatiyle giren Galip ve Kemal, 
dükkan sahibinin diğer müıteriler 
le uğrattığı sında bir top ipekli 
kumaı alıp kaçarlarken yakalan· 
mıılardır. 

Tavuk h1rsızları 

Şehriban, Sultan ve Gülbahçe 
ismindeki üç kadın dün gece Fa· 
tihte Y ediemirler ıokağmdaki mu· 
allim Zeki Beyin evinin bahçesin· 
den t:ıvuk çalarlarken yakalan• 

mıtlardır. 
Mutbak yıkddı 
Kaıımpaıada Çatmameaçit 

mahallesinde mülazim Necati Be
yin oturdufu evin ark:ı. tarafın• 
da ki mutfak yıkılmışsa da nüfusça 
zayiat olmaıuıııtır. 

tir. 

Tazminat verecek 
Bir müddet e-vel Kibrit tirketin· 

den 20 Tiirk memur çıkarrlmıı· 
tır. · Maliye Vekaleti tir ket ko
miserine verdiği emirde tirketin 
çıkardığı memurlara tazminat ver
mesini bildirmiıtir. 

Tayyare piyankosu 

kaktır. 

Bütün milletler içtimai dertle 
le boğazlatıyorlar. Bu dertlere de 
va bulunması için yegane çare aul 
ve sükun dahilinde meaaiyi birle, 
tirmek ve mütekabil tavizlerle dö 
ıenelik harbin bıraktığı derin rah 
neleri kapatmaktır. Muahedeleri 
değifmeıi ve hudutların bir yerde 
diğer yere oynatılması hiç bir me 
f aat temin edemez. 

Büyük harbi kapatan mua · 
deler değitemez ve değiflDİyecek 

Piyango müdürlüğü piyanıo bi· tir. Avrupanın aulh ve ıiikUnu, d" 
}etlerini ıer bayilere yüzde on bet yanın huzuru bunu icap ettiriyor 
karla vermektedir. Serbayiler de lnıanlrk mahalli ihtiraalar ujnm 
ikinci ellere biletleri yüzde on, on kendini bir daha harbin vahti kol 
iki ile veriyorlardı. Alakadar ma· ları arasına atamaz. Muahedel 
kamlara haıber verildiiine göre Is· hürmetkar olalım. 
tanbuldaki ıerbayiler aralarında M. Gayur 
toplantı yapmıtlar, bundan ao~ra -ınıı-••-111-•ıı-•ıımııınınıııı., ••• ,.,..,_,_,.,. 

ikinci ellere biletleri yüzde aekız· Çocuk haftası 
den vermeyi k~Ja.ttınmılardır. 

Serbayilerin bu anlatmaları ken· 
di lehlerine olmuma rağmen pi
yango müdürlüjünün aleyhinedir. 
Çünkü ikinci ve dolayıaiyle üçün· 
cü eller az kar edecekleri cihetle 
aatıtı eakiıi kadar fula olmıya· 

caktır. 

Piyango müdürlüğü bu ihbar Ü· 

zerine tetkikata batlamııtır. 

Himayeietfal cemiyeti icl 
heyeti dün toplanmıf, 23 ni 
çocuk haftasmm programmı mü 
z:!kere ,.,dmiftir. 

ifniversitede imtihanlar 
Üniversitede imtihaıılara 

Mayntan itibaren bqJaııaa.kbr 
Talebeler timdiden imtihanlar 

ırlanmaya 'ba.tlamıtlardll\ 
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( HABR'in 1 
"hikayeleri I Tavsiye mektubu l En iyi, en güzel fıkraları bize gön

_, dereceklerin yazıları; burada neıredi
lecektir. Yalnız bu fıkraların uzun ol-

DUnkU sayıdan mabaat gittim. Ramiz, alet gibi bir gençti. 
Sözlerimiz onu biraz tatırtmıt gi· 
biydi: 

- Yolun yarısına geldik, geçtik 
bile. 

Mektubu okudu. Bana döndü. - Böyle bir adamın tavsiye e -
Büyük bir nezaketle dedi ki: dildiğini, vesikalarının gönderildi· 

- Çok güzel, efendim. Bu iti ğini hiç hatırlamıyorum. Bununla 
olmuı biliniz. Emin Nuri Beyefen- beraber gider gitmez aratayım. 
diye selam ve hürmetlerimi götürü Yarsa herhalde muvafık bir haber 
nijz ve bana şimdiye kadar bulun _ veririm. Merak ebneyin ! 
duğumuz yerleri, oralardan aldığı- Dedi. 
mz iyi hizmet vesikalarını, mektep Ramiz gitti ve bet gün sonra dos 
:;ağıtlarını getiriniz. Hemen fahri· tum vasıtasile şu cevabı aldım: 
kaya gönderelim. Bir haftaya kal- - Katrkçı Zade Nevzat Bey ne 
maz emrinizi alır hareket edersi· böyle bir adam hakkında mektup 
niz, olmaz mı, efendim? yazmıt ne de vesika göndermi!tir. 

Elini uzattı, beni kapıya kadar Fazla olarak lzmirde istenilen fart 
götürdü ve çıktım. larda muhasip bulamadığını bildir 

Hemen o gün bütün veıikaları mittir. 
hazırladım. Erteıi sabah Nevzat ilk vapurla geriye döndüm. Ka
Beye götürdüm; birer birer baktı şıkçı Zadeyi yazıhanesinde bul-, 
bir zarfa koydu: dum. Bana her zamanki gibi yer 

- Çok iyi. istediğimizden al. ! gösterdi ve çay ısmarlamak iıte
Ben hemen postaya verdim. Dört di. ikisini de kabul etmedim. Ona 
bet güne kalmaz ama siz gelecek ıordum: 
pazara uğrayın. - Bir haber yok mu? 

Dedi. - Hayır, efendim, bilmem niçin 
Büyük bir ıevinç içinde idim. bu kadar gecikti? Vallahi ben de 

Cebimdeki son harçlıktan kıyarak anlıyamadım. 
altı kuruş posta parasını verdim. Ona hepsini anlattım. Şiddetle 
Karıma bir mektup yazdım ve olan inkar etti. 
ları anlattım. - Böyle bir şey yoktur. Yanılı-

Hayat, birdenbire bütün çamur- yorlar. Ben yazdım. Hatta vesika· 
luından, istırap ve yoksulluğun- larınız oradadır. Bununla beraber 
dan aıyrılmıt, bir kül bahçesi hali- hemen timdi bir mektup yazaca
ne gelmiıti. ğım ve böyle oyalamak doğru olma 

Bir hafta sonra gittim. Katıkçı dığından ya emrinizin yahut veıi
Zade beni nezaketle kabul etti. kalarınızın gönderilmesini istiye
Y er gösterdi, çay ısmarladı ve elle- ceğim. Bir hafta daha sabrediniz. 
rini oğu§turarak: Rica ederim. Bana inanınız.Yemin 

- Bilmem nasıl oldu, efendim. ederim ki ıözlerimde zerre kadar 
Bu kadar gecikeceğini hiç ümit yalan yoktur. 
etmiyordum.Sizin için hiçbir haber Söyledi, söyledi ve beni balmu· 
yok. Bununla beraber bir kaç gün muna çevirdi. Ramizin yanılması 
içinde muhakkak gelecektir. Omi- ihtimalini de düşündüm. lıtanbul
dinizi kesmeyiniz. Bu iti olmut tii- daki arkadatıma yazdım. On gün 
Jiniz ! olmadan doğrudan doğruya fabri -

Dedi. Evvela batımdan atağı bir kadan ve benim adresime bir mek
ıoğuk ıu dökülmüt gibi oldum. I tup geldi. Bunda, ikinci müdür, 
Sonra dökülen sular ılıdı. Kaşıkçı Zadenin mektubunu ay· 

- Eh! Olabilir ya,bir iki gün , nen gönderdiğini ve bu mektup Ü· 

geç kalır. Saat değil bu! zerine benim istediğim vazifeye 
Diye kendimi oyaladım. batkaıının alındığını yazıyordu. 
Dört gün sonra bir daha uğra- Artık Katıkçı Zadenin kaçacak 

dım, ayni cevabı aldım. Üç, bet, i- 1 yeri kalmamıftı. Geçen gün vesi
ki, yedi, on gün ara ile bet defa da- kalan geri getirteceğini söylemesi 
ha gittim. Gene aldığım cevaplar de bir manevra idi. 
baıka türlü olmadı. Hemen ona gittim. Bana dedi 

O sırada vapurlar latan bula bir ki: 
liraya gitme gelme bilet satıyorlar· - Fabrikadan mektup aldım. 
dı. Orada daha çok tanıdık vardı. Yerinize batkaaını almıtlar ve ev· 
aala olarak hali vakti yerinde olan rakınızı iade ediyorlar, ne yapa· 
halamı da sekiz sene görmemit· yım? Ben çok iyi yazdım ama!. 

tim. 
Gittim. ikinci gün Galata köprü

sü üzerinde, eski ve can ciğer mek
tep arkadatım Aliye rastladım. On 
senedir birbirimizi görmemittik. 
Sarmat dolat olduk, öpüftük. 

Arkadatım üstüme batıma bak
tı. Tıpkı senin dediğin gibi. 

- Bu ne hal yahu! Sana ne ol
du? 

Diye sordu. 
Tavsiye mektubunu 

Bana birdenbire: 
anlattım. 

- Sahimi diyorsun? O fabrika
nın ikinci müdürünü daha dün gör
düm. Benim hatırımı hiç kırmaz. 

Dur ben söyliyeyim. 
Dedi. 

- Eğer Emin Nuri Beyin tavsi
yesi gibi olacaksa, botuna yorul
ma! 

Diyecektim; fakat sesimi çıkar
madım. 

Fabrikanın ikinci müdürünün 
iami Ramiz imif. Arkadatım bana 
ciedi ki: 

- Haydi, hemen Ramize aide
llm. O timdi oteldedir. 

Hiç İltemeksizin ve hatır için 

Herhalde yüzüm, gözlerim ve 
bakıtlarım korkunç bir hal almıt 
olmalı ki daha fazla söyliyemedi. 
Vesikalarımın bulunduğu zarfı u· 
zatırken eli titriyor gibiydi. Dedim 
ki: 

- Fabrikanın son mektubunu 
görebilir miyim? 

Bir kaç saniye duraladı. Beni 
battan ayağa kadar süzdü. 

-Demek bana inanmıyorau· 

nuz. 

- Artık inanmıyorum. Zira ya
lan söylüyorsunuz! 

Diye bağırdım ve onun, benim 
müracaatimden sonraki tarihle f ah 
rikaya yazdığı mektubu ıöıterdim. 

Baktı, ıarardı, koltğunda biraz 
geriledi. Ellerini uğutturmağa baş
ladı. 

Karşımda bir suçlu vardı. Bir 
yalancı, hem de benim sef al etimle 
eğlenen, bu yüzden daha sonra bul 
duğum az maqlı bir iti de kaybet
tiren biriıi vardı. Buna ne yapma· 
lı? Buna hiç bir kanun ceza tayin 
etmiyor. Fakat cezasız kalması da 
cidden fena olurdu. 

maması, seçme olması ve okunaklı 

yazılma11 lazımdır. 

200 Evelden haber versene 
Hoca ile oğlu bir gün misafirliğe 

giderler, yemek vakti gelir. Sofranın 

başına çökerler. Tam yemeklerin or
tasında hocanın oğlu bir bardak su i
çer. Bunu gören hoca fena halde içer
ler ve hemen oğluna bir tokat &§keder. 
Oğlu: 

- Ne yapıyorsun baba! Ben sana 
ne yaptım? diye sorar. Hoca: 

- Daha ne yapacaksın ulan, suyu 
içtin, yemek yiyemiyeceksin .. der. Bu 
sefer hocanın oğlu hemen lafı değiıti
rır: 

- Baba, der, su içersem yediğim 
yemekler aıağıya iner. Bu sefer daha 
fazlasını yerim. 

Bu söze daha fazla hiddetlenen ho
ca çocuğa bir tokat daha yapıştırır ve: 

- Ulan, der. Bunu bana daha ev
velden haber versene? .. 

Mürettip: Ahmet Faruk 

201 - Tembel 
Gayet tembel bir adamın evi cayır 

cayır yanmıya ba§lamış. Alevler git
tikçe tembelin odasına doğru yaklaı
mıf. Tam bu sırada da tembelin cıga
ra içeceği gelmi§ ve cebinden cıgara 

kutusunu çıkanp, bir tanesini kehlibar 
ağızlığına takmış. Bittabi cıgarasınc 

yakmak için kallmuya Ü§enen tembel 
adam: 

- Hey Allahım, demiı, ıu yangın 
biraz daha yaklaşsa da cıgaramı yaka
bilsem .• 

Gazi Osman paşa orta mektebinden 
Murat ...................................................... ···················································· 
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Ellerini uğufturan ve hala söy
lemek için yeni yalanlar arıyan bu 
herifi, bu sefer ben battan ayağa 
kadar süzdüm, sonra yaradana aı· 
ğındım, kaybolan bütün gucumü 
de toparlıyarak mükemmel bir to
kat attım. Kendimi tutamadım, bir 
daha, ve bir daha, ancak katipler 
yetittiği zaman onu bıraktım ve 
çıktım. 

Şimdi mahkum olacağım. Bu 
gayet tabiidir. Varsın olsun. Altı 
ay hapis görürsem hiç olmazsa bu 
müddet için it aramak derdinden 
kurtulurum. 

Saat ona be§ vardı. Elimi sıktı 
ve gitti. 

Biz ona mektepte iken (Melek 
Hüseyin) derdik. O kadar uslu, 
sesiz, ve kendi halinde bir çocuktu 
Bir defa yalnız bir Cuma için izin
ıiz kalmı§tı da günlerce ağlamıı 

ve bunu gururuna yedirememişti. 

Şimdi aylarca hapis yatmak vız ge 
liyor: Hayat, insanı ne korkunç bir 
surette değittiriyor? 

Yazan: Kadir Can 
S O N 

8 "lsan 1984 

Nakd ve tercllme Jıakln malafaadtd' 

Yazan: M. Gayur 
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19 - Bir müsellesin üç zaviyesi mec 

muu iki kaimeye müsavidir. Davaıı

nın ıspatı b' zaviyesi c zaviyesine ve 
b1 zaviyesi a zaviyesine müsavi oldu
ğundan üç zaviye hattın bir tarafında 
toplanır ve dava ıspat edilmiı olur. 

2 O - Müselleslerde müşabehet: d 
d' ve. ee v~ ff' hatları ah ye müsavi ol
duklarına göre 

cd'/ cb cd/ ca dd'/ ab ilahari o-
lur. Bu tespitler kısımlar ara11nda da 
bakidir. 

ef/ Pg = ef/ fe, a'e ef de/ ef, 
ba'/ be - ad/ de olduğu gibi. 

21 - Pitagor "Eıek,, davasının is
pat ıekli: bce müseHesi acde murabba
ının nısfıdır. ckb müsellesi abhk mu
rabbaının nısfıdır. Bu müselleslere mü
savi olan abf ve acg müsellesleri veter 
üzerindeki mustatillerin nısıflandır. 

Böylece küçük murabbaın küçük mus· 
tatile ve büyük murabbın büyük mus
latile müsavi olduğu görülür. iki mus
tatilin mecmuu ise veterin bir dılının 
murabbıdır. 

22 - Zaviyei muhitiye dılıları ara
sındaki kavsin yarısı ile ölçülür, dava
sının İspat §ekli: had zaviyei muhitiye
sinin dılıları arasındaki kavis bma za
viyei merkeziyesinin dılıları arasındaki 
kavsin aynıdır. Halbuki amd müsel
lesi iki dılı nrsıf kutur olduğundan 

mütesaviyüssakindir. a ve d zaviyele
ri birbirinin aynıdır. Müsellesin am 
dılının uzamasiyle husule gelen m za
viyei hariciyesi - ki zaviyei merkezi
yedir - a + d ye müsavidir. Şu halde: 

a+d - m 
Ve a ile d nin müsavatından: 

2a = m 

a m/ 2 dir. 
bd kavsi m zaviyesini gösterdiğin

den a = bd/ 2 olur. 

Mütemmim davalar 
Dava - Bir müsellesin dıhları bir

birine müsavi olmazsa büyük olan dıl'. 
ın karıısında büyük zaviye bulunur. 

Dava - Bir müıelleain kaideıine 

muvazi çizilen bir müstakim dıh)ardan 
birini iki müsavi kısma bölerse, diğer 
dil'ı da iki müsavi kısma böler ve iki dı
lr arasında kalan kısmı kaidenin yarı
sına müsavi olur. 

Dava - Bir müsellesin üç dılının 
mutta11f noktalardan "orta yerlerin· 
den,, ikame olunan "yükseltilen,, a
mutlar bir noktada birle§İr. 

Dava - Bir müsellesin üç zaviye
sinin muntasıf hatları "o zaviyeleri iki
§er müsavi kısma bölen hatlar,, bir nok
tada birleıir. 

Dava - Bir müsellesin reis nokta
larından mukabil dılılara çizilen amut
lar bir noktada birleşir. 

Dava - Bir hattı müstakim bir da
ireyi ikiden fazla noktada katedemez. 

Dava - Bir dairede veya müsavi 
dairede müsavi kavislerin veterleri bir
birine müsavidir. 

Dava - Bir vetere amut olan ku
tur o veterin lcavsini iki müsavi parça
ya ayırır. 

Dava - Bir dairede yahut müsavi 
dairelerde müsavi veterler merkezden 
müsavi huuttadırlar. Müsavi olmıyan 
veterlerden küçüğü merkezden büyük 
veterin olduğundan daha uzaktır. 

Dava - Bir nısıf kutura nihayet 
noktasında amut olan bir hattı müsta
kim daireye mümas olur. 

Dava - Mü,•azi hatlar muhiti dai
reden müsavi kısımlar bölerler. 

Dava - Bir mümas ile bir veter
den teıekkül eden zaviye havi olduğu 
kavsin yarısı ile ölçülür. 

Dava - Bir müsteviye hariçteki 
bir noktadan ancak bir amut resmo
lunur, birden fazla amut resmoluna
maz. 

Cisimler 
Hem boyu, hem eni, hem de derin

liği olan şekle cisim derler. 
Cismin havada kapladığı yer ha

cimdir. 
Hacimler metre mükab: ile ölçülür. 
Birbirine müsavi altı murabbadan 

teıekkül eden cisme mükap derler: Tav
la zarları gibi. 

Alt ve üst "vecih,, leri "kaide,, leri 
müvazi müsteviler dahilinde hem mü
vazi, hem müsavi olan ve yanları nazir 

olan dılılardan geçen müateviler
den mürekkep olan ıekle menıur det" 
ler. 

Eğer yan müıtevileri alt ve üst sa· 
tıhlara amut olursa menıur, kr..im men• 
şurdur. Menıurun fran11zca11 "pria
me,, dir. 

Eğer müsteviler alt ve Ült satıhla
ra mail iseler menıur, maili menıu~ 

dur. 
Eğer menşur alt ve üst kaideleriae 

müvazi olmıyan bir müstevi ile kato
lunursa husule gelen cisim nakısı men
şurdur. 

Mükabin hacmi her hanki bir dılı
nın mükabına müsavidir. 

Kaideleri birbirine müsavi müsta• 
tiller olan ve yanları kaidelere amut 
olan menşura mütevazilmustatilat denir. 

Mütevazilmustatilatrn mesahası üç bu• 
udunun hasılı zarbına müsavidir, yani 
kaide müstatilinin birbirine bitiıik iki 
dılı ile yanlardan hirinin irtifaını gö .. 
teren hattın hasılı z:trbına mÜıAvi d;.ı 

ınektir. 

Kaidesi bir!i'>k .iılılı ı.atıh olup yAn• 
lan hariçte bir noktada birleıen 
müselleslerden mürekkep olan tekle 
ehram derler. Ehramın fransızcaar "pi
ramyde,, dir. 

Eğer ehramın kaidesi müselleı o
lursa o ehrama ehram müsellesi denir. 

Eğer ehram her hangi bir nokta· 
sından ve kaideye müvazi olan bir 
müstevi ile katolunursa o ehrama eh
ramı nakıstır. Nakıs ehramın irtifaı 
üst kaideden alt kaideye indirilen amut 
tur . 

Bir ehramın hacmi kaidesinin irti· 
faına hasılı zarbının üçte birine mÜaa· 
vidir. 

Bir nakıs ehramın hacmi alt ve üst 
kaidelerle bu iki kaide arasında vasatı 
mütenasip olan kaide mecmula
nnın ehramın irtif aına hasılı zarp lan· 
mn üçte birine müsavidir. Yani ehra
mın alt kaidesi k üst kaidesi k' ve irti
faı h olursa: 

h l 3 (k cezri kk') eh.lli&'I 

hacmidir. 

Yan satıhlar mecmuu 
Bir mütesaviyülmüstatilat ta yan 

Bir dılı murahbaının dört misline mÜ• 
savidir. 

Bir mütesaviyülmuıtatilat ta yan 
satıhlar mecmuu: Kaide çevresinin ir
tifaa hasılı zarbına müsavidir. 

Bir menşurda yan satıhlar mecmuu: 
Kaide çevresinin yanlarından birinin 
irtifaı ile hasılı zarbına müsavidir. 

Bir ehram da yan satıhlar mecmuu: 
Alt ve üst kaideler çevreleri mecmuu
nun mail İrtifaa hasılı zarbmın yan• 
sına müsavidir. 

Cismin bütün ıatıhlarını bulmak 
istersek ) an satıhlar mecmuu na alt ve 
üst kaideleri ilave etmeyi unutmama· 
lıyız. 

Zaviyei vechlye 

1 ki müstevinin birbirini katetme
sinden hasıl olan zaviyeye müsteviyy.:a 
zaviyesi denir. iki duvarın vücuda ıe
tirdilderi köşe gibi. ikiden fazla müs
tevinin birleşmesinden husule selen 
zaviyeye 7.aviyei veçhiye denir. Dört 
duvarlı bir odanın yer ve tavan köıe
lcri gibi, çok vecihli bir cismin bütün 
zaviyei vechiyeleri mecmuu reis nok· 
talarının adedinin iki noksanı kadar 
dört zaviyei krumeye müsavidir. 

Kiralık gazino ve 
mesire mahalli 

Boğaziçinde Büyükderede A· 

li Ağa bağı,, demekle maruf me• 
sire ve derunundaki gazino kira• 

lıktır. İstiyenlerin: Nitantatı 
Meşrutiyet mahallesi Hacı Man• 

ıur sokağında 94 numaraya 
mektupla müracaatları. 

ZA Yt - Bir takım evrakı re•· 
miyemle hususiyemi ve mühürii 

zatimi çaldırdım. Yen ilerini çık•'" 

racağımdan eskilerinin hükmü yo1' 

tur. Koca Mustafa Paıada Mü•'" 
kirat deposunda Nuri 



Artistlerde dudak boyası, 
şimdi yüzükte saklanıyor 

Zorla şampanya içen, korkarak 
sizlik eden bir hanım ... 

din-

Bir hanım tanıyorum: Gazoz bile 
. mez Zıra,' köpüren ıeylere tahaın-ıç ... 

"Kleopatra,, mümessilinin muvaff a
k.ılJef sırrını anlatılJoruz .. Holivut 
kazançları hakkındaki son karar 

"I" oktur Bunlardan nefret eder .• mu u Y ••• 
Fakat, aıriclir. Ziyafetlerde, ~larda 
falan, pmpanya içmeği, adeta ~•r .. me· 
deni vazife telakki eder.... Goz_~~~e 
ıimfekler çakma11na, mide11nde .o~ur· 
tüler kabarmaıına rağmen, k~ndım sı· 
kar, yaradana aığmır ve bu kiıw: met· 
rubu yanoz içermİf ıibi, azapla, ıkrah· 
la içer. 

• C" •n ffarlov ıon za-
rnanlarda f'l 1 ~ • ı m cr;ıe 
en Çok clbiıe değitti
rcn artistlerden biri 
olarak tanındı s· f' . ır 
ılrnde asgari on tu-

valet defittiriyor. 
Bu, modaya teair et
rne noktaıından hay
li mühimdir. ÇUnkU 
•on ahnan filmler • 
den çoğu, tarihi film 
lerdfr. V c tarihi film 
lcrin eski kostümle -
rindcn küçük hanım
lar hemen hiç istifa. 
de edemiyor .. 

• 
Sinema artistlerine varıncıya 

kadar, çanta içinde boyuna dudak 
boyası ar-aınak derdi, artık kalkı· 
yor, denebilir. Holivuttan son ge
len haber, Alman yıldızı Marlen 
Ditrihin, yüzük üzerinde bir dudak 
boyası yaptırdığmı bildirmek 
tedir. Yüzük tamamen, kendine 
has bir biçimdedir. İcabında, du· 
daklara "kırmızı,, temin edilebil
mektedir. Ve küçük bir de aynası 
var.dır. 

• • • 
lııanır mısınız ki Marlen Ditrih, 

Holivuda henüz gelen Danimar
kalı artist Kari Bri11on'u otomobi
Jini kendi kullandığı için kı•k•n· 
mağa batlamıttır. 

Bir muharrir ıöyle yazıyor: 
"Holivutta kendi batına otomo· 

bil kullanma ruhaatiyeıi yalnız bir 
kaç artiste verilmittir. Jyi ve emni
yetle otomobil kullanan, ancak bir 
kaç artist mevcuttur. Marlen Dit
rih te bunlardan biriydi. Fakat 
Karl Brisaon Avrupadan getirttiği 
otomobilini kendi batına ve meha· 
ret!c :;ullanmaktan baıka, kendi 
yemeeini, Danimarka uıulü üzere 
pitirtip eviden getirterek, öyleyin 
o otomobil içinde yemek ıibi ayrı 
ayrı hususiyetler daha göstererek, 
bütün garabet alemine adeta mey
dan okumaktadır ... ,, 

kari, Briıaon bir çok plakları o
lan 1'e hususi bir orkestraya sahip 
•on devrin en güzel ıesli genç ar
tiatlerinden biridir. Londrada çalı
tıyordu. 

hevesten ziyade teenni, devamlı a
azim gösterdim. Roller temsil et
mek yalnız sinema veya sahne ha
yatımdaki işim değildi. Hususi ha
yatımda da temsillerle uğrattım. 
Taki, pi9ip tam bir sana'tki.r yeti
tinciye kadar .. ,, 

Büyük şehre gitmemiş 
Artistlerden çoğunun, uf ak 

yerlerde doğup, oranın ıemt tiyat· 
rolarında çalıtarak nihayet büyük 
nihayet büyük büyük hareketlerin, 
büyÜk hayatın kayanftığı merkez 
tehirlere gitmek orada. muvaffak 
olabilmek gibi arzuları vardır. Bu 
mühimdir de .. Fakat Klodet bu sı· 
kıntıyı çekmemit bile.. Çünkü bü
Yiik fehirde yaııyormuı. Nevyork
ta .. 

Nevyorkta o kadar çalıtmıt ve 
töhret almıı ki, sahne ve ıtüdyo 
hayatının teamülünce kendisine 
"Hollivut yıldızlarından biri

11 
diye 

iıim takılmıı. Klodet daha Holivu
da ayak bile baımamııken .... 

Gece gündüz 
"Geceleri sahneye çıkıyor ve 

gündüzleri, Nevyork stüdyoların· 
dan birinde filmde oynıyordum, 
diyor .. o kadar ki, takıi ile aidile
bilecek müddeti, tünel meaafeleri
ni, dal:ikaların saniyelerini ve hat
ta saliseleri hesap etmek zarure
tindeyim.,, 

"Felaket!,, 
Fakat f elik eti goruyor musu· 

nuz .. Onun bütün bu muvaffakı· 
"Kleopatra,, yete rağmen, sanki hakiki istida· 

. Şimdi, rejisör Sesil B. Dö Mil'in dı ketfedilememit ! Hakiki kudre
ı~areainde "Kleopatra,, filmini çe- ti anlaıılamamıı. Onu daiına aaf 
Vıren ve bir apandisit ameliyatın- kız, tirin, dilber taze olarak göıter· 
~an henüz kalkmıt Klodet Kol- ı mekte imitler. Bu rollerde oynu· 
k erta~n nasıl artist olduğuna dair, yormuı.Nihayet Sesil B. dö Mil gi· 
~ndı kaleminden fu sözleri dinle- bi bir rejisörün eline ıeçince, san'. 

1ilı: atkir kabiliyetinde aizli olan"entri 
"Muvaffakıyet yolunda (kot· kacı ruh,, seziliyor. Ve bütün er

'-m) diyemim. (Yürüdüm .. ) çok kekleri hainane teshir eden, hir za
~. Zor kazandım .. Acele ve lim Neron karııı ohbil~c.,.~ini 1'_,.

1
. 

Bana, bir gün: 

fediyorlar. "Roma atetler içinde,, 
lilmmde ~.cndini ~:;rdünüz. Şir!ldi 
"Klen~1atra,, nın n:uıl oiacar •DI 

tahmin eclelıiliraini2 ... 

- Ah, Maıer! dedi. Ne eziyet çe· 
kiyorum, bilsen ... 

- Canım efendim, içme ... 
Kendiıini ablalmzlağa teıvik etmİ· 

tim gibi, akıi akıi yüzüme baktı: 

Eski camlar 
- Arnmada yaptınız ha ... Na11l o-

lur? ... Buna imkin var mı? ... Sonra ba-

Rudolf Valentinonun devrinde, 
bqlıca roller oymyan bir kadın, 
bugün alelade bir figüran olarak 
filme almıtını töyle izah ediyor: 

na ne derler? ... 
Oyle ya: Ya maezallah mutaanıp 

derlerse? •• Ya "haramdır diye i~
yor!,, aanırlar1a? ... Küçük banım, .. böy· 
le bir itham altında kalmaktanıa olme-

"Ben yıldızlıktan hevesimi al· 
dım. Biraz da böyle çalıtınm. Hiç 
yıldız olamanııt ve olamıyacak fi· 
güranlardır ki gam çekerler .. Bana 
vız gelir .. Ekmeğimi kazanıyorum 
ve ruhum mutmain ya.,, 

Yeni havadis 
Moris Şövalyenin Key F ransis' • 

le ahbaphklarımn ilerlediği haber 
veriliyor .. Fakat Key Franais dul 
bir kadın olmasına rağmen, Kali • 
forniya kanununa göre, kocasının 
ayrılması üzerinden henüz bir se· 
ne geçmit değildir. Binaenaleyh ... 

* • • 
Paramont direktörüAdolf Zukor, 

yıldızlara maat değil, filmleri üze
rinden yüzdelik vermeği taaarlı· 
yor. 

Nazariyesi tudur: 

"Filmi para getirirse hesabma 
düteceği kadar hatta fazla fazla a· 
lır. Getirmezse, muvaffak olama· 
mıt demektir ki, muvaffakıyetsiz· 

ii tercih eder. . . 
Aynı ahpabım, pek dındardır ... Gaz· 

li ıizli adaklar adar, emeli olursa kur· 
ban keser .... Uç Kulhüvallabi bir El
haın okur, çepeçevre etrafa üfler, öyle 
yatar. Fakat, her nedense, dindarlığı 
anilikle taban tabana zıt saydığı için, 

Kolay işler 
--lliiııı-..i-

Ç eke t le r atılmıga 
başlayınca 

Kalamıf, Moda Caddeboıtanı 

ve Ada taraflarında yazın ceketsiz 
gezmek modadır. Bu güzel aveteri 
aiabeylerinize nif&lllılarınıza örü· 
nüz. Orıü itibarile en yeni ve boy, 
biçim noktasından zamanımızın en 
tuttuğu ıveterlerdendir .. 

Mimar Sinanın yıl 

Lllyan Harvey: 

tpek te bu hafta gösterilen "Sa-
11şm kukla,, filminin en güzel can
lı kuklasıdır .. Film ayni zamanda, 
ruhi bir tezi ihtiva ediyor. Biz çok 
beğendik ... 

liğin de mükafatı olmaz sanırım.,, 

• • • 
"Kleopatra ,,filminde Mark An: 

tuvanı oynıyacak olan aktör, birim 
kurtarmak üzere daldığı ıuyun al· 
tında henüz batan bir geminin 
bir bmarasında kapalı kalıyordu .. 

Güçlükle kurtanlmııtır. 
Hlm 

• • dönümü merasımı 
Tekirdai, 4 (Husuıi) - Geçen 

pn tchrimizde büyük san'atkir ~ 

mar Sinum ölümünün 346 mcı yıldö
nümü münaaebetile parlak bir ihtifal 
yapılmıtbr. 

Mimar Sinanın ıehrimizdeki Rüs· 
tempafa camii avluıunda bütün mem-

leket halla toplanmıt. muallim Tabir, 
Ekrem ve Senai Beyler tarafından aa

natkirm bayata. Türk mimari aanab· 
na olan hizmetleri hakkında ~kun ,,. 
alikalı hitabeler yapdmrfbr· 

Milli aanatkir Sinan feyizli ve fU• 

lu dehaımm yaratbfı eaerlerle Trak ur __ 

anın her köıesini süılemiı ve bu yur
~un daima TüıiE lralacaiım anlatan öl
:ma abideler blralmutbr0 Aynca Mi
mar Sinan için Halkevinde bir konle
ran• ve konıer a-ece1i yapılmııtır. Bu 
ihtifale ait bir intiba ıönderiyorum. 

mutaa11ıp olduiunu kabahat pbi IÜ• 
lar ... Bununla da kalmaz-- Her hraat 
düttükçe, din aleyhinde ulu orta aözler 
söyler... Böylelikle salonlarda müthiı 
bir iı yapbjma kail olur •••• 

Bilmez ki, hakikatte, cemiyet ha· 
yab yatanırken baıkalannm itikadına 
tecavüz ~k ayıpbr ..•• Fakat, İpn haha· 
fı, soıyetede ''bilmecburiye,, aarfettiji 
bu cevherler yüzünden baıma 1Hr ltela 
geleceiinden korkar ve derhal 1Hr ok· 
ka ekmek alıp ''kefareti budur!,, diye 
köpeklere doğrar .... 

Arkadatım, çocukluiunda alaturw 
ib keman derıi almııbr. Saza, epeyce 
iıtidadı var. Sesi de aüzel. .. Samimi 
hayabnda alaturkaya bayıhr. Fakat, 
kalabalıkta, ıel de bunu itiraf ettir. 
Var mı cazbant, yok mu BethoYen, 
Şubert! Halbuki, ne ondan anlar, ne 
ötekinden •.• 

Bu hanım, kendine iıtediii kadar 
ihtimam et.İn, onda bu derece aamİmi· 
yellizlik val'.ken, içki içiıinin, söz 
ıöyleyiıinin, saz dinleyiıinin ıüzel ol· 
maıına imkan tasavvur edilir mi? 

Hani, sırtına hazır abnmıt bir elbi· 
ıe giyip te buruıma11n diye bir yere 
oturamıyan insanlar vardır; iıte, o, hü
tün hayatında bunlara benziyor. 

(Hatice SUreyya) 

işlemeli mendiller 

Hanımefendiler! 
Elle iılenmit mendiller moda· 

dır. itte ıize iki nümuneıi. Bunlan 
bizzat yapabilirıiniz. Hem ıiz kul
lanır, hem de erkeklerinize hediye 
edersiniz. 

Oıtteki, hanımlara mahauı men• 
dildir. Tireleri çekilmek ıuretile it
lenmit, kenarların da modem bir 
tarzda harf brodörisi yapılmlfbr. 
Eier ajorların itlenmesini uzun it 
telikki ediyorsanız, onun yerine, 
oturtabilirainiz. 

Alttaki mendil çeıitleri de er
keklere mahıuıtur. Bunların kena
rına cicibici bir ıey iıtemez. Eski
den olduğu gibi, harfler, girift ve 
çiçekli yapılmıyacaktır. Pek buit 
ve düz nümuneler seçilecektir. He
le erkek mendillerde majuakül ye
rine minülkül kullanmak daha mo
dadır. 

Elli kaçak vak' ası 
Balıkeıir, 4 (Huıusi) - Mart • 

yında vilayetimiz merkez mmtabıın· 
da elli kaçak vaka11 olmuıtur. Bun
lardan kırk sekizi kaçak tütün kullanır 
ken, ikiıi kaçak adb ibtiaauılc 1 
ken, ikiıi kaçakpbk yaparken tatul. 
muı ve adli ihtiaaa mahkemesine ~
mittir. Mahkemeye "Hrilenlerden Wri 
Armutalam köyü yolunda merbWle 
kaçak tütün naklederken yaılralaneJhca 
nabiy81İnden Hüıeyin oflu Alidir. Di
ieri eYİnde yapılan aramada üç lluçuk 
kilo kaçak tütün bulunan 0.aköy ihti
yar heyeti aza11ndan.Ç.U.1...w.ıa. 
dır. 
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H aklkl vesikaları tasnif eden ve birbirine bağhyan 

Kadri CEMiL 
6-4-934 Her hakkı mahfuzdur Tefrika: 24 

Ga~en kısımların huUlsası 
Mütarekeden sonra Istanbulda A

nadolu lehinde ve aleyhinde çalışanlar 
vardı. Bunlar yorulmadan, bıkmadan 
mütemadiyen çalışıyorlardı. Leyhte 
çalışanlardan bir grupun içlerine aldık
ları llhami ismindeki genç Galatadn 
Aityan hanına tercüman diye yerleş

mi~ti. Park eğlencesinde tesadüf et
tiğ:i Fatma Nüshetle aralarında bir se
viııme uyanıyordu. Diğer taraftan bu 
grup gene bir gün malum olan yerle
rinde toplanmışlar ve aldıkları rapor
ları okuyorlardı. 

20 ncl Rapor 
Maamafih (Şile) ye izam olunan 

jandarma taburu bunların biraz keyfi· 
ni kaçırdı. 

Mudanya istihbaratmdan gelen t~l
graflar (dört günlüğü birden) (Me
cır Hey) tarafından müstaceliyetle 
ta19edilmiş ve uzun uzadıya bunlar ü
zerinde tetkikat yapılmıştır. Binaen
aleyh. bugün için (Mudanya) haberi 
vermekten mahrum kaldım. 

21 inci Rapor 
Bursa ziraat mektebi müdürü sabı· 

kı olup karargahı umumi istihbarat 
şubesine memur bulunan (N) Bey ıl
hiren teşkil kılman Istanbul istihbarat 
şubesine memur edilmiştir. Vazifesi 
Beyazıt ve civarındadır. Her gün Mo
da kıraathanesinde bulunacaktır. Mer
kum hayli zaman evvel memuriyeti mah 
susa ile (Tifüs) e de gönderilmiştir. 

22 inci Rapor 
(Şile) ve civarında bulunan çete

lere (Paşa köy) ve (Şile köy) rumları
nrn iltihak ettikleri sureti katiyede 
söyleniyor. "Çerkes Ragıp,,; bu içti
mam (Şile) ye yapılacak ani bir bas
kının mukaddemesi olduğunu söyle
mektedir. 

23 üncü Rapor 

Geçende (lzmit) e geçirilmek Uze
re ($ilivri) de i~tima ettiklerini sureti 
mevsukada haber aldığım rum setele
rinden ikisi (Averof) ve bir torpido 
va'ftasile (Izmit) e vasıl olmuş ve (De 
riace) ye çıkarılmıştır. 

Bunlara ait bazx talimatı hamilen 
doo sabah patrikhane mensubininden 
"S.risto Foros., namında bir şahıs 

(Izmit) e gitti. Bu ıtahsm hamil ol
duğu vesika ve itimatnameyi delilim 
bizzat görmüş ve istihbarat namına ya
zılan şerhi bizzat yazmıştır. Merkum 
"Hiristo Foros,, diğer çetelerin vuru
duna da orada intizar edecek imiş. 

24 üncü Rapor 
Hürriyet ve itilaf rüesasından bazıları 

diln gece (Mecır Hey) yazıhanesinde 
içtima etmişler. !çtimada (Mecır 

Hey) bulunmamıştır. Içtima devam et
tiği müddetçe "Hoca Sabri,. otomobil 
ile iki defa "Ferit paşa,, nm konağına 
gidip gelmiştir. Müzakerenin nihaye
tine doğru "Pantikyan,, da gelmiş ve 
az bir zaman sonra dağılmışlardır. 

Bu içtimaa süvari "Sadık,. beyin 
iştirak etmemesini Çerkes Ragıp hain
likle tavsif etmektedir. 

Üç arkadaş bu izde daha iki 
saat beraber, baıbaıa kaldılar ve 
raporları okudular. 

İ!leri bittikten sonra, gene ar• 
ka kapıdan birer birer çıkarak 

herkes bir tarafa dağıldı. Recep 
Bey de, vadini yerine getirmek İ· 
çin Fatma Nüzhet Hanımın istih
barda çalıştığına dair raporu ya· 
zan muhbiri görmeğe gitti. 

-7-

Recep Bey, muhbirin lier zanian. 
bulunduğu yere geldiği zaman, 
kendisini kahve içerken bulmuttu. 
Burası Şehzadebaşmda küçük bir 
kahve idi. İçeride ya!lı bir kahve· 
ciden ve muhbirden batka kimse· 
cikler de yoktu. 

Bir sandalye çekerek yanına o .. 
turdu. 

-Merhaba!. 

- Merhaba Recep Bey~. Ne ha· 
herler? 

- Senden haber almıya geldim. 
Bu Fatma Nüzhet Hanım hakkın· 
da bize biraz daha malumat ver· 
melisin! .. 

- Onun hakkında size dahaı 
malumat verınit değilim ki .• 

- İtte bildirdin ya .• 

- Evet ama, işte o kadar .. Ben· 
de daha yakası açılmamı.ı ha·berler 
var onun hakkında. 

- Söyle bakalım .• 
-Yağma yok .• 
Muhbir, yatlı bir adam görün

mesine rağmen "Gencim!,, iddia· 
sında bulunabilecek kadar dinç 
bir adamdı. Bununla beraber §Aka· 
cı idi de.. Kallavi kahve fincanını 
bat ve şehadet parmakları araama 
alarak dütük bıyıklarına yaklattı
rırıken bir gözünü kapamış ve çok 
neşeli bir tavır takmarak: 

Tutup ke'sin kenarından neza· 
ket birle hörpüıttüm 

Desinler kahve içmekte bu ali 
amma mahir ha! 

Demitti. Fakat mahir kelimesini 
telaffuz ederken meharetinin kah
ve içmekten ziyade haber vermek· 
te olduğunu da çok güzel anlatmış· 
tı. 

Bunun içindir ki Recep Bey: 

HABER - Ak9am Po•taaı ii ftlaan 1934 

Tarihi Tefrika: 9 8 ftl•an 1t134 

( o Karadeniz Korsanları o l 
Müellifi: ishak FERDi 

Ge~en kısımların hulasası 1 ve Ferhadın yamna gidip büzül· j Satılık kızlar ar.asında çok ~ 
Esirci Ali Baba, Kafkasyadan getir- dü.. diği Haççeyi Kumkapıdaki malr 

diği bir sürU kızdan, Süleyman paşaya, Rüstem, çapkm bir genç olmak· zenden bir kaç defa dı§arıya çı• 
birini bile beğendirememişti. Fakat pe- la beraber, iyi ·bir aile içinde büyü· kannıf, lstanbulu gezdirmişti. 
şinen aldığı bin altına mukabil, Kaf- 1 "" 

mii§tÜ. F erhadm akıbetini düşün· Rüatme, Haççeye bir kaç a '"" kasya valisinin şatosundaki mutena çer-
keıı dilberini kaçıracağını vaadetmiı- dükçe sinirleniyor ve saatler geç- bulduğu halde, genç kız, Rüıtelll" 
tir. Zaman, Sultan Mecit zamanıdır. tikçe içki başına vuruyordu. den ayrılmak istemiyordu. 
(Esir ticareti) Avrupada yapılan bir Ali baba o dakikada Rüstemin Son günlerde Rüstem de Haf' 
kongrede menedilmiştir. Fakat esirci eline geçseydi, delikanlının kama· çeye adam akıllı tutulmuıtu. Ejet 
Ali bal>a, her tehlikeye rağmen bu kı· 91 altında vücudu lokma lokma F erhada söz vermemi§ olıaydı,Rul 
zı, birçok diğer kızlarla birlikte Rus- · 
yadan lstanbula kaçıracak .. Ancak bir doğrnnacaktı. yaya gitmekten bile vaz geçecekti-
k k Ç N 'k ı Rüstem bedava eg"lenmenin .yo • Fakat, ne yapsın ki, bir defa ark•• or mm var: ar ı o a ... 

Ali Baba, Kumkapıdaki mahzenin- lunu bulmuştu. Ama, F erhadı dü- daşına erkeklik namına aöz vennit 
deki saklr esir kızları hadnn bir deli- ıündükçe içi rahat etmİY.ordu. ti .• Sözünde duracaktı. Zaten, nJ' 
kanlıya bıraktıktan sonra Kafkasyaya Zavallı delikanlı ölünciye ııl olsa, bir müddet ortadan kaf 
gidiyor. kadar böyle hadım mı kalacakb?. bolmak lazımdı. 
Hadım delikanlı Ferhat, çok genç-

ken, Esirci Ali Babanın hıyanetine uğ- Riistem, bu Sl.l'ada, Ali babadan Rüstem, paditahm gazabma uf' 
ram.ıştır. Genç, bundan intikam alma- çok iyi bir intikam çaresi bulmut- ramaktan çok korkuyordu. Bir ke' 
yı dtiştinilyor. tu: Ruıyayaı gitmek.. · re zindana atılrr1a, inatçı padi§ah' 

-Aman beyim .. Bu ne tavır .. Bu Rüıtem Bey çoktan beri latan• kendiıini güç affettireceğini bili' 
ne eda?! ... Birdenbire aramızdan buldan uzaklqmak iıtiyordu. Bu yordu. 
kara kedi mi geçti?... arzu, geçici bir keyif ve hevesten Rüıtem, o gün ıaraydaı fÖyll 

Rüstem katlarını çatmıfh: doğmut değildi. O, paditahm ga- bir bavadiı duymuıtu: · 
- Haydi, git .. Orada yat, geber zabmdan korkuyordu. Yalnız ken- "Süleyman Patanın cariyeleriır 

diyorum sana! Yoksa canını yaka· disinin bildiği bir kabahati vardı. den birini kaçmnıılar ... Süleym_, 
rım ! .. Benim ıağun, solum yoktur O, bunu bir sır olarak ıaklıyordu. Paşa, evine uzanan bu gizli eli bul' 
ha! ... Tepene bir inersem, kırk yıl Fakat, bu ıır günün birind~ mey· mak istiyormU§! .. ,, 
yerinden kalkamazım ! dana çıkana, Rüıtem muhakkak Bu haber lstanbulun her taralı' 

Haççe, birdenbire değİ§en Rüıte. zindana atılacaktı. da ıayi olmuıtu. 
min gözlerinden korkmuıtu .. Der • Bu vesile ile bir müddet latan· Rüstem, Süleyman PCl§anm ko' 
hal önüne bakarak geriye çekil~i buldan uzaklaımayı kendiıi için najmdan kız kaçıran adamı taıı' 

- Ki1hve içmekte değil, haber 
vermekte.. diye koltuklarını ka· 
barttı. 

Ali: 
- lıin doğrusu bu ama Recep 

Bey maalesef bu meselede ki.fi de· 
recede malUınat edinemdim. Bu 
kadım hemen hemen hiç tamyan 
yok. Sonra, ,benim girip çıkamıya· 
cağım muhitlerde .• Bu yüzden e.ciz 
içindeyim desem yalan söyleme· 
miş olurum. Yoksa ben bu kadarı· 
~ öğreneli bir hayli zaman oldu. 
Sırf belki bugün tafsilat alabili· 
rim; belki yarın tafsilat alabili
rim. diye sürüklendim. ille velakin 
işte muvaffak olamadım. Mehmet 
Bey, şayet lüzum görüyorsa, bu işi 
Beyoğlu semtlerinde düşüp kalka
bilecek bir baktaaına havale etsin .. 

- Demek sen öğrenemirecek • 
sin? · 

- Maalesef hayır. Maamafih 
gene göz kulak olurum. F 1.2la bir 
fey öğrenebilirsem yetiıtiririm. 

- Yahu raporunda fazla malu
matın varmıı gibi bir ifade kullan· 
mıtım? 

(Devamı var) 

faydalr bulan (Boğaz aygD'I) bir mak istiyordu. 
gemici ııfatile Ruayaya gidecek o- - Vay canına be .... Bu ne c~ 
lursa, orada her §eyden evvel Ruı- ret! ... Benden yamam varmıf .... 
lara Ali babayı yakalatacaktı. Çar Diyerek saraydan uzaklqırkellı 
Nikolanın esircilere kartı ne kadar yolda F erhatla karıılapmıtı. 
şiddetli davrandığım kulaktan ku- · Rüstem hala hayretler içindi 
lağa işitmiş ve kız kaçakçılığı hak· idi .. Vak'ayı Ferhat Beye anlattı: 
kında gemicilerden bir çok hikaye• - Gözünü aç, dedi, Süleynı_, 
ler dinlemişti. Paıanm konağından kız kaçıran ~ 

Rüstem, kızlann 1kucağmda eğ· dam bizim Kumkapıdaki güverci" 
lenirken, kendi kendine kararım lerin yattığı yeri öğrenirse, onl-1' 
vermişti. birer birer ökıeaiz tutup kaçırır· 

Ferhadm ~rkadqı, bu ıuretle Ferhat bu haberi alınca telif' 
gözden uzakl&şmca, zindana gir- dütmüttü. · , 
mek tehlikesini de atlatmıt ola· - Bu sabah kızların yanma ff 
caktr. ArMlan bir müddet geçtik· demedim. Yiyecekleri vardır anı" 
ten sonra lstanbula gelse de mah· Hele bir defa yoklıyaymı. 
zur yoktu. Zaman geçince her ıey Dedi. Rüstem de arkadatıııı' 
unutulacaktı. pefine takıldı. 

Rüstem Kafkasyada uzun müd· lı - Rusyaya gitmeden Haçç~ 
det te kalabilirdi. Zaten anneıi 

ğimi aık ıık göreyim. 
Tifliste tanmmı§ çerkeı beylerin· ; 
den ıbirine mensup değil miydi? Diye söylenerek yola düzüld 

-10-
Rüstem o geceki kararından 

dönmem itti. 
Ali babanın petinden Rusyaya 

gitmeğe hazırlanıyordu. 

ler. 

O gün F eı•hadın içinde bir 11kd 
tı vardı. Hiç bir yerde oyalanas/ 
yor, nereye gitse, bu sıkıntı da ke# 
diıini kovalıyor .. Gittiği yerde 1"' 
on dakkadan fazla oturamıyord1J' 

(Devamı var) 

du. Rüzgir çıkacaktZ-Tem da y"'1 daima, hayatmıa kıymağı dü§ünür· Erkek, birdenbire, kadının göz· 
çıkmak 'Zamanıydı. 

-9-

Geçen. kısmların hulasası 
Maria, kocasını hapishaneden kaçır

mak üzere, bir adanın önüne küçük bir 

gemi ile geliyor. Gemide sade Bahri
yeli bir zenci çımacı vardır. Yolda, 

bahriyelinin metresi oluyor. Sahilde, 
firariyi beklerlerken, gemiye gizlice 

bir cüzamlr giriyor. Zenciyi öldürüp 
bahriyeliyi bağlıyor, ve ona işkence e
diyor ve kadına tasallutta bulunuyor. 

Kalplerinde, büyük bir feragat 
duygusu hakimdi... Üzerleı·indeki 
gece kadar vasi ve kudretli bir 
duygu .... 

Tarif edilmez derecede yorgun • 
dular. 

Hiç bir yerlerinin ağrıdığını 

hissetmiyorlardı. 

F ernando, dövüımek kabiliye· 
tini, cüzamlı mahkiim da kaçmak 
arzusunu kaybetmitti. 

Haleti ruhiyeleri üzerindeki bu 
ani değişikliğin sebebini anlama· 
mışlardı(. Vücutları, bütün emel
lerden boşalmış gibiydi. Uyumak ... 
Sade uyumak ... Bunu istiyorlardı ... 
Ölünciye kadar uyumak ..• 

Cüzamh: 
- Bu akşam, canım bile sıkıl· 

mıyor ... -diye devam etti.- Orada, 
bizi hapis ettikleri küçük adada, ,,. 

düm. Fakat buna cesaret edemez· leri içine baktı: · 

dim. Kaçmak fikri, her ıeye hakim - Hastalığın vücudunu aaraca· 
di ... Herıeye ... Bu akşam bana ne ğ ızamana kadar bekliyecek mi-
oldu? .. Oh ... Kurtuldum... sin? 

Suda bir gürültü işittiler. 
Ancak o zaman, cüzamlının de· 

nize abldığını f arkettiler 

Maria: 

- Atladı! -dedi. 
F ernando, cevap vermedi. 

Kadın kalktı. 

Siyah suya baktı. 

Yalnız servi simin görünüyordu. 
Maria, arkadaşına döndü. 

Bahriyeli, dirseklerine abana-
rak, kalkamağa uğraşıyordu. 

Kadın, onun kolundan tutarak, 
kalkmasına yardım etti. 

Şimdi, ayakta idiler. 
Bahriyeli, kolunu, kadının omuz 

larına dolamıştı. 

- Peki biz? -dedi. 
' 

Maria, başını salladı. 
F emando, ona, derin derin bak

tı. 

Birdenbire, merhamet, hiddet ve 
diğer bir çoık zıt ve karışık duygu· 
]ara nıaruz kaldı. 

- Haydi! -dedi. 

Kadın, hala tereddütteydi. 
Bunun üzerine, erkek, onun ar

kasına, müthiş bir tekme indirdi. 

Maria, denize düştü. Oradan ba
ğırmak istedi. Lakin sular ağzma 

dolduğu için sesi çıkmadı. 

Femando, b~r müddd, halkala· 
nan ve kaynaşan ıu!ar:ı haktı. 

Gemiye b!lktt. 

Burada y~.payalmz kalmıştı. Çı • 
panın zinciti gıcırdayıp duruyor • 

- Lakin, beninı de atlamaııı ~ 
zım ... -diye yükıek seıle söylend•• 

Ayni cümleyi bir kaç defa ti 
rarladı. 

- Ben de atlasam... Ben de ,r 
laHm ... 

Faka!, rüzgar da çıkıyordu. 

Ne güzel yelken açılır, bu fi 
bualu yerden uzalc:laıılırdı. 

- Dur bakayım ... Herif ne ~ 
mitti? ... -diye dütündü.· Bana, .... ..ı 
ki haatahk bulaşmamıttrr... QJ' 

dediydi ... 
. . " Ölmekten vazgeçti. Yelken•_,. 

tı ve geminin içinde cüzam h.,.. 
lığıru insanlar araıma götürditt 

S O N 
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Dilenciler arasında Çocuk 

Direğin gölgesinde 
durup geleni seyrettim 

Sahifesi bilmecesinde he
diye kazananlann listesi 

59 _ Be!iktaı 19 uncu mektepte 
Mehmet Suat, 60 - Kılıç Ali Eski ko· 
nak aokak numara 59 Mevlüde, 61 -

Büyük Millet Meclisinde 
canlı müzakere 
-Bat tarafı ı inci aaytaa

"Romada ıeçen ayın ortaıında 
Roma protokolları namı verilen 
veıikalann imzaıı ile neticelenen 
üc ba!vekil içtimaından biraz ıon· 
r~ Fqiıt rejiminin ikinci bet ıene· 
lik kongresi münas~betiyle ltalya 
hükQmet reisi tarafın&an ıöyl~· 

nen nutku bütün emsali gibi llyik 
olduğu ehemmiyetle telakki ettik. 
Bu nutukta muhtelif cepheden a· 
likamızı uyandıran itler bahse 
mevzu idi. Daha bir l:aç ıün evvel 
huzurunuzda müdafaa ettiğim mü 

ıerek kendisinin ve gerekıe ltalya 
hükQmtinin Türkiyeyi Asya telak· 
ki etmediğini anlattı. M. Muaaolini 
ile konuımak istediğimi ve bu hu· 
susta kendisinden zaten randevu 
rica ettiğimi ve buna intizar eyle· 
diğimi aöyledim. 

Gesen kıaımllran hulaaaaı 
Dilencilerin ve serserilerin hayatını 

tetkik için dilenci kıyafetine girdim. 
Sirkeci istasyonunda ve Köprüde di
lendim, posta oldum, kurtuldum. Pos
tahane önünde ahbap olduğum Ayşe 
adındaki dilenci bana dost sofrası ver
di. Ertesi gUn öğlene kadar orada kal
dun. Ayte gUzel bir makiyaj yaptı, di
lene dilene Galataya, Yedibeli Hasarun 
odasına celdik. Oradan çıktım. Dilen· 
ci kabveıine geldim. 

Sonra kumar oynarken karakola 
düştüm. Ayte beni kovdu. Tekrar kah· 
veye eeldim. Lonca erklnı tarafından 
isticvap ediliyorum. 

- Korkma Çamur abi .• Gelir • 
ken. bekçi enseledi ama .. Tüydük ... 

-Nasıl ... 
lki kelime ile anlattım. 
- Aferin be, dedi, aç fU dola.hı 

üıt gözünden 12 paket iakambil al 
Dolabı açtım... Altı gözlü bir 

şeydi .. Her ıözü muhtelif eıyalarla 
tıklım tıklım dolu id i .. lskambiler .. 
Si&&Ta kiiıtları ... Sigara paketleri, 
§İte tite içkiler. 

Orta gözden 12 paket ilkambil 
aldım .. Çamur reiı rene seslendi: 

- Alt gözde de küçük küçük pa· 

ketler vardır. lki tane al .. 
f k . ., 

- Bunlar ne es pa etı mı ..• 
-Evet. 
Onları da aldmı .... 
- Haydi Allaha ısmarladık. 

Uıta. 

- Haydi Ahmet Allah yolunu 
açık etsin. Dikkat et enselenme ... 

- Korkma .. reiı .. 
Sokakta idim.. Fa.kat Beyoğ· 

luna hangi yoldan çıkmalıydım? .. 
Un.kapanı yolu iyi idi •• iyi idi am· 
nıa, dahll Zmdankapıımdan bek· 
çinin elinden yakayı güç ııyırnııı· 
lım. En iyiai Galata köprüıünden 
ICÇmek idi. Fakat orada da dev· 
riyelere Posta olursam ne diyecek· 
tim ... 

Elimdeki pakette iıkambil, es· 
rar vardı. İçimde bu seferlerde 3n· 
latanuyacağım bir hiı vardı. Hani 
bazı kimseler bir suç, bir kabahat 
itlerlerde onun duyulmaamdan 
kqrkarlar, itte öyle bir korku ... 

- Ne olursa olaun, dediın .. Ga
hta köprüıxnden pçtiln .. 

Köprünün Eminönü ciheti bu 
saatlerde amma tuhaf oluyor ha!. 
Sai hattaki kulübenin aniine bi
rili bir aepet koymuf, peynir ek
mek satıyor .. Onun yanında bir 
s.~epçi, Valdehanı civarında iki 
ta.ne acyylT pilavcı ve baıçı.. Et• 
ra.fında dört be§ ki§i çala ka§ık 
şapırdata şapırdata pilav yiyor • 

lar .. 
ötedenberi bu seyyar pilavcı· 

larm pilavlarına imrenirdinı .. Bu 
ak§am şurada bir iki katık pili.v 

d·? 
yesem kim ne der 1 • • 

Fakat elimdeki paketlerle, dur
:ınrya gelmezdi .. Köprüyü adeta 
ne! eı nefese geçtim.. Köprünün 
C.lata tauf I da batka bir alemdi, 
0..ada da dört bet tane salepçi, 
ıeyyar çorbacı vardı. Yollar kala· 
balıktı. Herkeı yanına birini al· 
mıı bu natte bile Beyoğluna çıkı· 
Y•lardı. 

Bu kafilenin arasına ben de ka· 
tıldım. Bankalar cadesinden yu· 
koırıya doğru çıkmaia baıladım .. 
Tama.m tramvay durak yerine gel· 
ınwtim ki bir çocuk yanıma geldi: 

- Aman ağabeyciiim, gözünü 
dört aç .• Aynasızlar aıağı geliyor
lar .. 

Şimdi ne yapacaktım.. Yukarı 
çıkıanı .. Polislerin beni çevirmek 
ihtimali vardı. Geriye dömem dö· 

nemezdim.. Topkapı 4 Abidin Daver, 62 - Yere· 
Çcouk tekrar etti: batan sarayı kar!lll numara 10 Muvaf· 

- Aman ağabey duracak ııra vak, 63 - Bahriye matbaası transport 
d 1 Y ku bak 1 ustası Sami, 64- Divanyolu Hoca eii •. o ıu tırman a mı .••• 

Ferhat mahalleıi 15 Nüzhet, 65 -Sokağa aaptım. Tünele tırman- d 
latanbul can kurtaran lshak paıa ca • 

mağa baıladmı. Kalbim gümbür desi numara 47 Mediha, 66 - latan· 
ıümbür çarpıyordu. Her dakika bul can kurtaran ishak pap caddesi 
da arkamdan biriıi beni kovalı- numara 47 Selihattin, 67 - Vela Ji. 
yormut gibi geliyordu. seai A 3 ten 769 Sedat, 68 - Kızıltop-

Kendimi poliılere y•kalanmıı rak Süleyman paıa köıkündo Sevim, 
69 _ Beyoilu 3 üncü ilk mektep sınıf 

farzediyordum .. Bu itin taka kal- i 4 ten 
259 

Necdet Kubiliy, 70 - An-
dırır tarafı yoktu. Elimde kanunen ı be · 

kara askeri fabrikalar evazım ıu 11n· 
memnu eıya vardı. Hani bu defa de Celil bey yeğeni Ilhami, 71 - E· 
yakalanırsam gazetecilik falan dirnede avukat Cevdet bey katibi Re-

para etmezdi. ıat beyin kardeıi Gürbüz, 72 - Bahri· 
Ye matbaasında transport Mehmet, 73 Ne iae böyle dütüne dütüne F'ı...: 
- 49 uncu ilk mektepten 112 ıau, 

kendimi tünel bqmdaki Şitlı 74 _ Kadıköy itfaiye berberi Süley· 
tramvaylarının dönemeç yerinde man, 75 _ 55 inci ilk mektep smıf 
buldum. Terden sırılaıklam olmuı· 4 ten 399 Cihat, 76 - Beıiktat 29 un· 

Elbiıelerini falan değipemiJti. cu ilk mektepten 88 Muhiddin, 77 -
tum ... Biraz duvara yaslandım.. Vefa lisesinden lO:Jll Selim, 78 - Is· 

tanbul 15 inci ilk mektep sınıf 5 ten 
Bir nefeı uldım .• Sonra yan taraf-

22 
Kadri, 

79 
_ Fener Kiremit ma· 

tan T epebaıına doğru indim. halleai Dükkancı sokak numara 8 Meh· 
Nuri Beyin dediği elektrik met Hüdaverdi, 80 - Sultanahmet 

ıantralının önüne geldim. Göriı· Iaakpap mahallesi numara 79 da ı.. 
nürlerde kimae yoktu. Etraf tenha met, 81 - Vefa Jiaeıinden 967 Atıf, 
idi. En yakın ev santrala bir hayli 82 - Vefa lisesinden 204 Cemal, 83 

- Beıiktaı güzel bahçe sokak Nuri uzaktı. Arada ıırada bekçilerin, ve Avni apartmam numara 3 te Gönül 
polislerin düdükleri ıitidiliyordu. Osman, 84 _ Samatya tramvay cad-

- Ah, bu düdükler, ah .. Tüyle- deai numara 168 de Ruhi, 85 Niıanla§ 
rimi diken diken yapıyor. kız orta sınıf 6 ıube 4 ten 874 Şeh-

Birden bire kal'fıda siyah bir riban, 86 - Iatanbul tatbikat mekte-
gölge göründü: bi muf B 5 ten 449 Hikmet, 87 - Ka-

aımpap Hacı Hüırev caddesi numara 
- Bu gelen kimdi? Acaba Nun 66 Ali Zekeriya, 88 - Çapa numara 

Bey mi?. Yokıa bir partici mi, ta· ıı Sabri, 89 - Vefa lisesi B 4 ten 
harri memuru mu, poliı mi?. 610 Sebahattin, 90 - Vefa lisesi B 

Kendimi santralın karıııındaki 4 ten 662 Vasfi, 91 - Vefa liaeıi B 
4 ten 186 Raif, 92 - Vefa lisesi B 4 yıkık duvarın arkasına attım.. ten 486 Kemal, 93 - Vefa lisesi B 4 

Usuletle gözetlemeğe batla· ten 616 Adnan Kemal, 94 - Gazi Os-
dım.. man pafa A 4 ten 143 Mehmet Sabri, 

Ka.rııdaki gölge yaklaıtı, yak· 95 - Çapa tütün depoıunda 279 Mu-
laıtı. Santralın önünde durdu. har, 96 - Iatanbul kız lisesinden 678 

Dikkath baktım .. Bu Nuri beydi.. Gevher, 97 - Davutpaıa orta mektep 
Yerimden fırladım .. Yanma yak· 
laıtım: 

Elbiselerini falan değişmemi§ti. 
- Beyefendi, getirdim, dedim .. 
- Nasıl, yakalanmak falan?. 
- Giderken posta oldum amma 

yakayı sıyırdım .. 
- Aferin, paketler nerede?. 
-Burada .. 
- Peki beni takip et .. 

Nuri Bey önde ben arkada, cad
deye doğru yollandık. Bu vaziyet• 
te benim için hiç bir tehlike yok· 
tu .. Her hangi bir polis beni çevır· 
ae Nuri Bey benim için pek gijzel: 

- Haıual, etyalarımı taııyor, 
diyebilirdi .. Ve tabii ben de elimi 

sınıf A 4 ten 102 Galip, 98 - latan. 
bul 24 üncü ilk mektep ımıf 2 den 
139 Nihat, 99 - Davutpap orta mele 
tep A 1 den 266 Fuat, 100 - Davut· 
pap orta mektep A 1 den 98 Sedat, 
101 - Davutpap orta mektep A 1 
den 207 Ali, 102 - Sant Jandark 
Fransız orta mektep sınıf 5 ten Tur· 
han. 103 - htanbul kız lisesinden 
962 Leman, 104 - Şehremini Ereili 
mahallesi Günaydın sokak numara 6 
Sebahat, 105 - Beıiktaı 2 inci ilk 
mektep aınıf 2 • 5 ten 236 Faruk, 106 
- Vakıf paralar müdüriyeti memurla
nndan Hikmet bey oğlu Tüıncer, 

107 - Bakırköy Cevizlik Muhas so
kak numara 45 Şemsi Zilha, 108 -
Uıküdar 20 inci ilk mektep sınıf 2 den 
68 Niliat, 109 - Beyoğlu Tünel As· 
malı mesçit sokak numara 48 Apra· 
ham. 110 _ 34 üncü ilk mektep tr· 

nıf 5 ten Mübeuir Şevki, . 

(Devamı var) 

Birkaç güne kadar sizi kabul ede· 
cektir.'' Cevabını verdi. 

Bir hafta ıonra ıene büyük el· 
çiliğimizden aldığım bir telgrafı 
hülasa ediyorum: 

M. Musollnlnln izahat. 

hiın bir miaaka mevzu olan içinde Roma büyük elçimiz 30 mart 
bulunduğumuz Balkanların yani tarihli telgrafda: "Bugün sa:ıl 4 
batındaki mıntakaya taalluk eden te M. Musaolini tarafından çok 

l d d..... "b' b' ı"k'ı nazikane ve samimiyetle kabul e· \'e biraz evve e ıgım gı ı ar 
gun evvel Romada üç baıvekil a· dildim. Tavurlannda, sözlerin 

k 11 de büyük bir nezaket ve ıamimi-raaında imza edilen proto o arın 
çok aalihiyetli bir lisandan izahı· yet vardı,, dedikten sonra müıarü· 
nı bu nutukta bulacaktık. nileyhin fu beyanatta bulunduğu

Dahili ıiyuet münasebetiyle nu bize it'•r ediyor: 

ve bilhuaa ltalya intihabatının a· "Sizi samimiyetle ve katiyetle 
r1feainde irat edilen bu nutkun ha· temin ederim ki, nutkumda Türki· 
rici ıiyuete temaı eden aözlerin• yeyi hiç kastetmedim ve bunu bir 
de Afrikanm yanında Aıyadan da an bile düşünmedim. Bütün nutuk 
bahıedilmitti. Çok iyi biliyorsu· dikkatle okunduğu zaman maksa
nuz ki ıerek coğrafi vaziyeti ge· dımm ne olduğu anlaşılabilir. As
rek mukadderatı itibariyle bir Av· yadan bahsederken büyük Asya
rupa devleti olan memleketimizin dairi bazı memleketlerle bir Col
Aayada vatanımızın ayrılmaz p1r· laborationa işaret etmek istedim. 
çaaı olan araziıi kıymetli doıtları Ben Türkiyenin hakiki bir dostu 
ve büyük menfaatleri vardır. Bu olduğumu ve hiç bir arier pe?.8e 
itibarla bilhaMa ön ve orta. Avru· taşımadğımr size mükerreren so~
paya taalluk eden her ıiyasi faali· led' Dost olduğum zaman hakı
yetle alakalanmak mutadmıızdı~. ki ::::~ olurum. Bahusus Türkiye. 
Nutukta bu cihetlere temaı edd· ye ve daima çok takdir ettiğim in
meıe idi de hatibin büyük bir ~- kı1Rpçı rejiminize karşı derin bir 
deniz devletinin fikirlerini temııl sempatim vardrr. Emin olunuz ben 
etmeıi ve bizim memleketimizin sizleri Avrupalı bilirim ve eğer 
aövdeıinin Akdeniz ve aahildar nutkumda münhasıran müşterek 
iki büyük yarım adada bulunm~~ı hududumuz olan devletlerden bah
noktaımdan ltalya hükUmet reısı- setmek kararım almasaydım Tür
nin haricı politikaya taalluk eden kiyeden ve Yunanistandan çok 
beyanatı ile ali.kalanacaktır. Ay· dostane bahsederdim. İlk dostluk 
ni zamanda bu nutukta beynelmi- muahedemizin imzasındanberi si· 
lel ıilahları azaltma konferanıı ve yasetim ve dostluğum katiyen de
sillhlama huauıunda hepimizin a· ğişmemiştir. Daima aynidir. Nete
lakuını, dikkatini uyandrracak kim aramızdaki dostluk muahed~
sözler geçiyordu. Huli.ıa ehenı· sini müddeti bitmeden memnunı
miyetlerini kaydettiğim bütün bu yetle temdit ettim. 
sebeplerle İtalya baıvekilinin Ciddi ve çok açık bir dosluk 
nutkunu dikkatle okuduk. Diğer yapmağa karar vermediğim za
ali.kadar devletlerin ve matbuatı· man ne muahede temdit ederim, 
nın bu nutka atfolan müli.hazala· ne muahede yapanın. Türkiy~ye 
rını takip ettik. olan dostluğum, Sincere, Loyal ve 

En evvel kendiıi ile bir doatluk Net'tir. Buna katiyen emin olu
ve bitaraflık muahedeai ile bağlı nur.,, 
olduiumuz ve iyi münasebette. b~· Bu münuebetle derhal ıunu da 
lundufumuz Roma bükUmetının memnuniyetle arzetmeliyim ki, 
tennrini aradık. Şimdi aize en pe- Türkiye ile İtalya aruında bir ti· 
· Roma büyük elçimiz taraf m· caret itilafı dün Ankarada imza e-tın ·ı V 

dan hariciyemize bild~. e~ .. ~~~: dilmiıtir. 
dik ıaraymın görüt ve duıunuıunu Tevfik Rüıtü B. ıilihları bırak-

kolumu aallıya ıallıya gidebilir· 
dim .. Caddede Perapalasın kö9eıi 
önünde güzel bir hususi otomobil 
duruyordu. Bizi gonır görmez 
§oför yerinden aıçradı. Kapıyı aç· 
tı. Şapkasını çıkardı. Nuri Bey oto
mobile atladı, bana da : 

göıteren beyanatm hülbuını ar· ma meselesi ve Almanyanın vazi· 
... A.. HABER A ~ zedeceğim. yeti hakkında M. Musolininin n~t· 
Y" ,,- 1 kunda söylediklerini tekrar ettık· 

- Sen de şoförün yanma bin, 
dedi .. 

Ş~förün yanma oturdum.. Oto
nıobil Galatuarayyı geçti, Takai
nıe geldi.. Oradan Gümütsu~, ı 
Dolmabahçe tarikiyle, ilerlemege 
baıla.dı. Acaba nereye ıidiyor• 
duk? Bu hayatta daha neler göre· 
cek, neler öğrenecektim .. 

Otomobil mütemadiyen ilerli· 
yordu. Arnavutköyünü geçmiıtik. 
Birdenbire otomobil Arnavutköy. 
le Bebek araımda büyük bir kap.. ı 
nm önünde durdu.. Üç uzun ve 
baıka aesli kome çaldr. Kapı ardı· 
na kadar açıldı .. 

içeriye girdik.. Şoför atladı. 
Ben de atladım .. Nuri Bey de çık· 
tı •. Bana kendisini takip etmemi 

(Devamı var) 

Roma el~imlzden ge en Akşam Postası t ten aonra demiıtir ki: 
lSTANBUL AN- malQma · d _Çok iyi biliyorsunuz ki, hü· 

KARA CADDESi B huauata Roma elçimız en ı d · devam 
23 Martu tan'hinde aldıiım ilk ma· kümleri ve ıümu ü aıma 

~darehaneai: 

'l'et&raf Adttıel: !STANBUL HABER 
Tdeton Yazı: 2887% İdare: W70 

1 s 6 ıı •)iık 

Türkiye: 90 260 480 870 K.1'f. 
Er.nebi: lSO 876 700 J.%00 

ıLAn TARiFESi 
Ticaret UAıılannm aatırı 1%,60 

ReımıJ illnlar ıo knnıftur. 

Sahibi: HASAN RASiM 
Neıriyat müdürü M. Gayur 
Buıldıfı yer: (VAKiT) MatbNU -
HABER gazetesi 

El yazısı tah
0

1il kuponu 

isim . · · ~ · • • • 

edecek olan Moskova muahede· 
IUmat tudur: ıi ile baıladığımız ve Lozan mua· 

"Bu sabah hariciye müılef&l'I d'l h . .. . 
d hedeai ile devam e ı en arıcı ıı· 

M. Suv.ıç tarafından hariciyeye a· k d 
1 f yasetimiz bizim sulha ne a ar 

d 'ld" Elindeki bir te gra 1 b l 
vet e ı ım. merbut olduğumuz ve naııl ir ıu • 
k ak Cümhuriyet ve Alqam d 

o uyar r . . t- ha gönül verdiğimizi hiç birlere -
gazetelerinde M. Muao ını~ın :n düde imkan ve mahal vermiyecek 
ku dolayııiyle yapılan neı: d surette tebarüz ettirmiıtir. 
bahsetti. M. MU110lini ~ • · n a Filhakika on aenedenberi bü· 
Türkiyeyi imhdaf etmedıfinı ve ak 
il•••••••·-~~~, tün dünya ile aramızdaki muall 

.ıllll -. meseleleri hallettik. Uzak ve ya• ... Fikriye H. km memleketlerin hep•İ ile doata· 

Bu akfam 

EskiLondra Yeni Türk 
Lokanta ye birahanesinde 

tıganni edecektir. rnoo 

n münasebetler tesia ettik ve dai• 
ma müesses dostlukları korumak 
ve onlarla telif olunmak auretile 
yeni doat1uk1ar aradık, bulduk ve 
yaptık. 

(Lütfen sal1!"fı çeviriniz ) 

' 

r 
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Türkiyede yapıldığı halde "Avrupa mamulatıdır,, süsünü veren piyasadaki', Yalancı Paris etiketli podra~- krem, lavanta ve 
kolonyalarına aldanmayınız: . 

Hilesiz, saf ve tabii mevaddı iptidaiye ile yapılan insana hayat ve 1 uh veren hli.lis limon çiçeği Hasan kolonyasına, Hasan 
lavanta ve losyonlarına, Hasan sabunları, Hasan sürme ve diş macunu ve sularını, Hasan çiçek ve gül sularile, neroli 
ve gül yasemini, Hasan traş kremi ve sabununu tercihen istimal ediniz. 

Bu açık siyasetimiz üyük Mecli
simizin tasdikine iktiran etmi§ o
lan dostluk, bitaraflık, yekdiğeri
mize tecavüz etmemek ve hiç bir 
tecavüze iştirak etmemek ve ha· 
kem •muahedeleri ile ve iştirak etti
ğimiz umumi sulh misakları ile ve 
en son temdit edilen ve yapılan 
Sovyet Rusya ile aramızda mer'i 
Ankara muahedesi ile ve Rusya ile 
ve Türkiye .. Yunanistan ve Bal
kan misakları ile ifade olunmut· 
tur. 

Sulh siyasetimizin ana 
hatlar. 

Bu samimi aulh siyasetimizi iki 
cümlede şöyle hulasa edebilirim: 

- Umumi işlerde aulh mesai 

ve teJkilatma iştirak ve kendi ar
zumuzla bir bitaraflık, memleke
timizin dahil olduğu mıntakalarda 
sulhu muhafaza ve müdafaa için 
alakadar devletlerle mesai teşriki, 
bu siyasetin kıymeti ve sulha hiz· 
meti ve memleketimizin sulh için
de maauniyeti için davamızda 

samimiyetimiz kadar kuvvete is
tin~t etmesi lüzumu da her gün ye· 
ni biı- tecrübe ile ve yeni bir teza

hür i.ie teeyyüt etmektedir. Bu ha .. 
kikate sulh davasındaki samimi
yetimiz gibi ilk günden bağlanan 
hükiımetiniz bunun icaplarını hiç 
bir an gözünden ırak tutmamış ve 
içinde yaşadığımız beynelmilel 

havanın icaplarının istilzam ettiği 
süratle sulh Jiyasetimizin istinat 
ettiği müdafaa kuvvetlerini ikmal 
ve istikmalde diğer devletlerle be
raber yürümek azminden geri kal
maw.ıştrr ve kalmıyacaktır. 

Bu cihetin tafsilatını Başvekili
mizin lisanından daha salahiyetle 
ve tafsili.tiyle yakında dinliyecek
siniz, Bu vadide benim size söy• 
liyebileceğim şudur ki tasdikinize 
iktiran eden taahhütlerimizin ica
bını yerine getirmek ve Türkiye
nin sulha bağh1ığmı korunnk ve 

Türkiye topraklarımn ilişilmez 

değil yan ve fena gözle bakılmaz 
masuniyetini en büyük kuvvete 
kar§t temin etmek ve tıpkı M. 
Mus&0iıı.inin pek veciz ve haklı o· 

1arıtk söylediği gibi aa1a tecavüz 
etmek için değil fakat her ihtima· 
le karşı koymak için ve büyük in
kılabımızın büyük bir aziın ile gİ· 

riştiği yapıcı mesaisini korumak 
için daima çok kuvvetli bulunma· 
ğa itinaya mecburuz ve bu yolda 
şimdiye kadar olduğu gibi büyük 

milletimizin ve büyük meclisin hiç 
bir fedakarlığı ve müzahereti e
si:rgemiyeceğine eminim. 

Hülas.a arkadaşlarım, milleti
mizin büyük reisinin etraf ında'ki 
birliğine ve hükumetimizin arzet-

tiğim esaslardaki teyakkuza ve bü
yük Meclisin yüksek müzahereti· 
ne güvenerek bu kürsüden açıkça 
ifade ederim ki, umumi vaziyet bir 
gül ve gülüstanhk olmamakla be
raber umumi sulh için nikbinliği 
kaybetmiyoruz.Binaenaleyh vatan 
daşlarımıza daima teyakkuz için
de fakat sükunetle ve müsterihane 
işleriyle meşğul olmalarını ve iktı
sadi inkişafnnızın hiç bir suretle 
durdurulmamasını tavsiye ede· 

rim•" 

Mahmut Esat Beyin 
bayan atı 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyi müteakip itürsüye gelen Mah· 
mut Eaat Bey ıu ber.~na.tta bulun-

muştur: 

"Muhterem eyefendiler, süalim 
üzerine Vekil Beyefendinin verdi
ği malumat endişelerimizi tatmin 
edecek mahiyetedir.Bundan doları 
kendilerine teşekkü_r ederim. Me· 
sele tenevvür etmiş olmakla bera· 
ıber gene bazı düşüncelerimi, bazı 
şahsıma taalluk eden fikirlerimi 
Büyük Millet Meclisi huzurunda 
Türk milletine gene Büyük heyeti· 
mizin müsaadesiyle anlatmak iste· 
rim. 

Muhterem Beyefendiler, bu ken
di namr hesabıma hariciye vekili
mizi ve Cümhuriyet hükumetimizi 
yaptığı vakurane teşebbüslerden 

ve aldığı izahı kabil neticelerden 
dolayı tebrik ederim. (iştirak ede· 
riz sesleri) Temenni ederim ki, 
bundan sonra dahi her hangi bir 

harici meseleden hükumet böyle 
milletin, Türk milletinin vekariyle 

mütenasip bir tarzda hareket etsin. 
O böyle hareket ettikçe Millet ve

killerinin ve büyük Türk milletinin 
her vakit ve daima itimadını haiz 
olacağında şüphe etmemelidir. Ha 

riç bilmelidir ki, Türk milleti hari· 
ci ve dahili meselelerde hükume
tin yanı başındadır. Ve onunla be· 
raberdir. 

Muhterem Beyefendiler, itiraf 
etmeliyim ki, Hariciye vekaleti ve 
Cümhuriyet hükumetini, Türk mil· 

letini vakar ve şerefinin ve menfa
atlerin in yüksek derecede mahfuz 
tutulmuş olma.ar için Türk devleti

nin ve Türk Cümhuriyetini Büyük 
şefinin iltizam ettiği tarzda hare· 
ket etmiş olmuım büyük memnu
niyetle karşdarrm. Fakat neye sak
layayım: Hariciye Vekilimi:ı:in iza
hatını dinlemeden önce, hükume· 
timizin hattı hareketini anlamadan 
evvel muztarip idim. Münfeil ve 
nahoşnut idim. 

Muhterem Beyefendiler, müsa
ade buyurursanız, fikirlerimi esas
lı bir iki nokta üstünde bir Türk 
milliyetçisi, Türk mebusu sıfatiyle 
anlatayım ve bunları açıkça söyli
yeyim. Bir defa siyasi nutuklarda 
bazı bazı gördüğüm tarihi haklar• 
dan ve vazifelerden bahsedilmesi
ne temas edeceğim. Tarih noktai 
nazarından Türk milleti bütün mil 
lelin çocukları bilmelidirliler ki, 
bilmektedirler ki, başka tarihlerle 
ölçülemiyecek yüksek bir tarih var 
lığına kendileri sahiptirler. "Şid

detli ve sürekli alkışlar .. " 

Eğer tarih menkibeleri bir mil
let için hak bahşediyorsa Türk 
gençliği çok iyi biliyor ki, bu .dava 
da en haklı kendisi çıkar (bravo 
sesleri alkışlar). Hatırası bir çok 
ümitlere mesnet teşkil ettirilmek 
istenilen Roma imparatorlukları, 
gerek şarki, ve gerek garbisi, Türk 
tarihinin tanımadığı yerle Türk 
gençliğine tarih önünde tutan 
Türk gençliğine manası meçhul 
yerler değildir. (Bravo sesleri). 

Demek istiyorum ki, tarih delil
leri Türk milleti aleyhine kullanı
lacak hiç bir kuvvete haiz olamaz
lar. Yakın bir tarih olarak şunu 

söyliyeyim ki, Türk inkılabı en 
müşkül anlarmda, en namüsait 
şartlar altında dünyanın büyük 
devletlerile boy ölçülerek yeni 
Türkiyeyi kurmak kabiliyetini gös 
termiş bir inkılaptır. (bravo sesle
ri, alkışlar). 

Türk milleti bu iktidarı elbette 

• • r ~ ! . . , • • , . .' , 

Martın yirmi beşinde meriyete 
girmiş olan yeni Kazanç Kanunn 
V AKIT tarafından kitap halinde 
çıkarılmıştır. 10 Kuruşa Satılıyor. 

on sene evelkinden daha kati ve 
daha seri bir şekilde göstenneğe 

hazırdır. Bunda kimsenin şüphe· 
si olmamalıdır. (Alkışbr.) 

inkllibın millete verdiği 
hedefler •• 

İkinci mülahazam Türk inkıla
bının Türk milletine verdiği he
deflerdir. Müsaadenizle bunları 

kısaca tekrar etmeliyim.. Bunlar 
benim öz bir Türk olarak anladı
ğıma göre: 

1 -Türk gençliği s:ına ve sen
den sonra bütün Türk nesillerine 
nasihatnmz ve ülkü vediamız şu· 

dur: Milli hudutların dahilinde 
ınaddi ve manevi mütemadiyen 
kuvvetlenmek ve müteınadiyen 

yükselmektir. 
2 - Milli hudutlar dahilindeki 

Türk toprakları mukaddestir. Mil· 
li hudutbr dahilindeki Türk top
rakları çok mukaddestir. Bu top
raklara ayak basmak cüretinde 
bulunacakların mutlaka belini kı
rac::ı.ksm (Çok güzel sesleri). 

Üçüncü mülahazam gene be
nim anladığıma göre beynelmilel 
siyasetin temeli olarak ifade et
mekten kendimi alamıyacağım ci
het şudur: Dostane münasebette 
bulunduğumuz şartlar içinde hile 
kendi maddi hüviyetimizi ve mil· 
li birliğimizi her ihtim:tle karşı 
mütemadiyen takviye etmek lüzu .. 
mudur. Beynelmilel hayatta pek 
az olmakla beraber devletlerin 
hatta müttefiklerine karşı tam za· 1 

manmda hücum etmiş oldukları 

maalesef görülmüş şeylerdir. H:ıt
ta müttefiklerine karşı (Doğrudur 
sesleri). 

Biz tarihimiz ve milli seciyemiz 
itibariyle dostluk sözü verdiğimiz 
zaman canımızı vermek için ciddi 
ohrak taahhüt alıyoruz. Böyle 
bil' tabiatın nihayet muzaffer ola· 
cağında ve her oynaklığa galebe 
edeceğinde şüphem yoktur. (Al
kışlar, bravo bizim de yoktur.) 
Fakat bunun için muhtemel vefa
sızlıklara karşı son derece müves
vis ve müteyekkiz olmak vazife
m iz bir kat daha ehemmiyet kes
beder. Bu şartlar içinde meşru 
yaşamanın çaresi maddi ve mane· 
vi kuvvet mefhumÜna ehemmiyet 
vermektir. Hariciye vekilinin söz· 
leri beynelmilel ş:ırtların beniın 
bu endişeme bugün her zamandan 
fazla hak verdiğini göstermekte
dir. Vefa vadeden dostluklara 
kıymet vermek samimi ve sağlam 
sulh içinde memleketin ve mille
tin inkişafına çalışmak fakat da
ima silahlı ve daima silahlı ve ha· 
zır bulunmak bugün emniyet tel
kin edebilecek §artların en başın .. 
da gelir. 

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

doğumlularla ve bunlarla muamele gören diğer tevelJütlülerde 
bakaya ve sair suretlerle çağırılmamış olanlar muallim olsun ve 
ya olmasın ellerine yüksek ehliyetname bulunan b.ısa hizmetlile
rin kaffesi 1 - Mayıs • 934 te ihtiyat zabit mektebine iltihak ede• 
ceklerdir. 

2 - Ebliyetnamesiz 328- 329 doğumlu ve bunlarla muame
le gören diğer tevellütlülerle şimdiye kadar sevkleri tehir edilen 
bakayalar da dahil muaUim oJsun veya olmasın 1 - Mayıs· 934 te 
Orta chliyetnameyi haiz olanlar 1 - Temmuz - 934 de, tam ehli· 
yetnamesi olanlar da 1 - Eylül - 934 de sınıflarına mahsus hazır.. · 
hk kıt'alarında ispatı vücut edeceklerdir. 

3 - Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimyager, 
eczacı, dişçi sımflarma ayrılmış oJaolar 1 • ikinci teşrin • 934 de 
tatbikat mektep1erine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz smıfma ayrılan kısa hizmetliler 1 • ikinci Teırin • 
934 de Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

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

tep şahadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarına alma• 
Jarı lazımdır. (736) (1521) 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 6 ıncı Keşide 

11N1 SAN 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 75. 000, 10.000, 

5.000 Liralık ikramiye ve ( 50.000) Liralık 
Mükafat vardır. 

Ferab odalı daireler 
Kabataşta, Sedüstünde, Çürüksulu Mahmut 

paşa apartmanında, biri 7, diğeri 5 gayet 
fer ah ve büyük odalı mükemmel banyolu, güzel 
manzaralı, iki daire ucuz fiyatla kiralıklzr. 

Bir yokuş çıkarak Taksime on dakikada varılır; 
Tramvay ise evin önünde durur. 

Daireleri gezmek isti yenler binanın kapıcısına 
müracaat edebilir. 

Muhterem beyefendiler, bu ınülaJıa- masm.. (Alkı:şlar) 
zalarımı icinde bulunduğumuz umunıı Bizim, Türk milletinin dünyada kiıt'I 
vaziyeti h~kiki bir surette mütalea etmek seden, ama, hiç kimseden korkusu yolı' 
için duyduğum gib~ samimi olarak nak- tur .. (Alkışlar ... ) 

)ediyorum. Hariciye vekilimizin tahsİ.· Şefler scağ .. Türk milleti ayaktadlf .. 
s~n bugün İ§tigal ettiğimiz mevzu üzerin· Dost ta, düşman da böyle bilmelidir• 
de komşularımıza karşılıklı iyi geçinme (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkıf' 
arzusunu ve imkanını bildiı-en beyanatı- lar.) 

nın kıymetini pek ala alarım. iyi geçin- Reis Mahmut Esat Beyin sualine hır 
mek imkanı elbette kolaylaştırılacak ve riciye vekili bey cevap verdiler. M1111'· 
teşvik edilecek bir şeydir. Herkesle hoş mut Esat Bey de mütalealanm aöy)edİ' 
geçinmeyi severiz, isteriz ve istiyoruz. ler. Ruznamede müzakere edilecek b11f' 
Bu, bizim için samimi bir ideal prensipi· ka mesele kalmadı. Cumartesi günü $,. 
dir. Ancak böyle bir arzumuzda lı:orku· at 14 te toplanmak üzere içtimaa niha)"et 
nun yeri olmadığına kimsenin şüphesi ol· verilmiıtir. 


