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Dost illet in Hariciye Nazırı Aramız 
M. Yevtich geldi ve Ankaraya gitti 1 Es:rı.-:r oa .. ka.s• 

Ankarada Balkan mis k M y . Müddeiumumilik te hadise ile alaka-

rezalet:i! 

l ·hdasettı·"'· . atıtvtek·k· d~lnızek- dar oldu ve derhal tetkikata haşladı osun ı .. . gı vazıye e ı e ı ece 
Pek çok esrarengiz senetler arasında gük.ft:~k bir 

M. Yevtiç 
Aramızda 

Yugoslavya Hariciye nazırı YeV 
tiç Cenapları, dünden beri memle
ketimizin muhterem misafiri bulu
nuyorlar. Kıymetli misafirimiz hu· 
dutta hürmetle kartılanınıf, dün 
sabahleyin lstanbula gelmif ve ak· 
tam üzeri de Ankaraya hareket et
mi,tir. M. Y evtiç, bizimle ilk te • 
maslarmdan anlamıtbr ki hakla • 
randa gösterilen samimi kabul, bu 
nevi resmi ziyaretlerde gösteril • 
meıi mutat olan misafirperverlik 
çerçevesini atmıf, Türkiye ile Yu· 
goslavya arasındaki dostluğun sa· 
mimi bir tezahürü ,eklini almıttır · 
Bu do tluğun belki uzun bir tarihi 
yoktur. Fakat büyük tümulü var • 
dır ve her iki memleketin ihtiyaç· 
!arından doğduğundan, her iki 
memleketin de menfaatlerine uy • 
gun olduğundan yakın bir zamaı;ı· 
da Şarki Avrupa siyasetinin hır 
ananası halini almıttır. 

Hudut komfusu değiliz. fakat 
sulh ve müıalemet yolunda yolda· 
şız. Bu bağ bizi her türlü rabıta • 
lard n daha sıkı surette biribirimi· 
ze· bağlamaktadır. Bu bağlılık her 
iki memleket arasında iktısat ve si· 
yaset sahasında bir tefriki mesai 
teklinde ifade bulmuttur. 

Yugoslavya ile ikbsadi sahada 
teşriki mesaimiz afyon piyasaıırun 
tanzimi · çin imzala.Jığtmız bir mu. 
kavele ile başlıyor. Afyon her iki 
memleket için de,büyük ehemmiye 
ti haiz bir mahsuldür. Piyasalarda 
biribirine kar,ı rekabet her iki 
memleket rençberini de ızrar edebi 
lirdi. Bu rekabetin önüne geçmek 
ve piyasayı tanzim ebnek için bir 
mukavele aktedilmittir. 

Bundan sonra Yugoslavya ile a• 
ramızdaki emlak meselesini hal • 
!ederek Osmanlı imperatorluğu za 
ınanından intikal eden bu pürüzü 
izale ettik. 

Londrada mütecavizin tarifi bak
landaki mukavelenin imzasile Tür· 
kiye ve Yuııoalavya,genİf beynelmi 
Jel meseleleri ayni rüyet zaviye
sinden gördüklerini anlatmıtlar • 
dır. Bundan ıonra Türk - Yugoslav 
teşriki meıaisinin en ehemmiyet -
)isi, Balkan misakı geliyor. Filha· 
ikka Türkiye ve Yugoslavyanm 
Balkanlardaki coğrafya vaziyetle· 
ri biribirine çok benziyor. Her iki 
ai de bir bakımdan Balkan harici 
memleket manzarasını irae eder. 
Bununla beraber, harici siyasetle· 
rinin siklet merkezi Balkanlarda· 
dır. Bu siyaset iki kelime ile ifade 
edilebilir: Sulh ve müsalemet si • 
yaseti. Türkiye ile Yugoslavyayı 
Balkanlarda olsun, genit bey
nelmilel siyaset sahnesinde olsun, 
biribirine bağlayan rabıta bu sulh 
ve müsalemet mefkiiresidir. 

Doıt Yagoıl?vY.'! Hariciye nazın ve Türk mi/etinin misa/iki M. Yevtiç 
ın ıstcuyonda iıtikbaline ait intibalardan .• 

M. Yevtich dedi ki: 
.. lnltıl-bıl:Jızı 'Jlar tan büJ1ültlerin huzur
larında, ınsan büyük ve hürmelltar bir 

haır nlıltla mebhut ltalıyor •• .. 

Bulgaristan da misaka giriyor mu? 
Ankarayi ziyaret edecek olan 

Yugoslavya Hariciye nazırı Mösyö f 
Y evtich dün sa
bah saat 10,30 
da konvansiyo • 
ne! trenile Sir • 
lreci istasvonu • 
ııa gelmit .ve res
mi merasimle kar 
tılanmıtbr. Muh 
terem misafiri • 
mizi karıılamak 
üzere Hariciye 
kalemi mahsus 
müdürü Refik A. 
mir Beyle 'Yu
gor.lavya sefiri 

ı~ 

M. Yevtich'in 
bir portresi 

Mösyö Y ankoviç pazar günü ak
f&Dll Karaağaca gitmiılerdi. Mös. 
yö Y evtidı'i hamil olan tren ev • 
velki aqam Karaağaca vasıl ol • 
muı ve orada kendisini beklemek
te olan Refik Amir bey ve Mösyö 

. Y ankoviç muhterem misafire mü • 
liki olarak kendisine hot geldiniz 
demitlerdir. 

M. V evtiç Cümhuriyet abiJuine 
çelenk koyduktan ıonra 

Mösyö Y evtidı Türk hududun. 
dan itibaren hükUınetimizin miofi 
ri olduğundan burada kendisine 
ve Madam Y evtich cenaplarına hu 
susi bir vagon tahsis eıdilmitti, 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Yunanistanda askeri 
diktatörlük mü? 

Çaldarisin istifa edeceği söyleniyor 
KondiJis vaziyetin vahametinden, ani 

h ıdiseler olabileceğinden bahsetti 
ATINA, 17 (Milliyet) - Bal • 

kan mift:tkı, intihabat kanunu ve 
ubitan terfi yıl. 
dönümü etrafın -
aki münakaşala 
rın tiddet kesbet 
mesi Üzerine si • 
yasi vaziyet git • 
tikçe .bulanık bir 
fekil alıyor. M. 

. Venizelos evvel • 
ce yazdığı altı 
makaleyi icmal 
suretinde dün ye 

M. MET AKSA ni bir makale da-

Türkiye ile Yugoslavyanm bat • 
ka sahalarda da müfterek alaka -
ları vardır. istikbalin neler doğu
racağı keıtirilememekle beraber, 
bugünkü bazı tezahürler, iki dev· 
1 t aiyaııetinin hemea hemen ayni 
mıilihazaları göz önünde tuttuğu
nu göıtermektedir ve her halde 
Balkan ıulhünün taraininde oldu
ğu gibi, sulhü bozacak te..,bbüıle
ri akim bırakmakta da iki hüku -
metin ayni yolda yürüyecekleri 
tüphesizdir. Ancak Balkanlarda 
olsun, Balkan harici ols';1~· Yu~os· 
lav • Türk tetriki mesaı~ı daı~~ 
sulhün ve müsalemetin ıdamesını 
hedef ittihaz edecektir. 

Ceneral Kondilis 

ha yazmıttır. Dö
nen rivayetlere nazaran, Harbiye 
nazırı Kondilis ile Hürriyetperver· 
ler reisi M. Metaksa askeri bir dik. 
tatörlük tesisi hususnda mutabık 
kalmıtlardır. Hükilmet mahafili • 
nin büyük bir endite içinde bulun 
duğunu söyleyenler var. Hatta Kon 
dilis dostlarına, hükumetin cuma 
gününe kadar mevkii iktidarda kal 
ma!ının şüpheli olduğunu söyle • tikleri de temin olunmaktadır. Ve 
meğe kadar ileri gitmi,tir. Kon . rile nmalumata göre, Haci Kirka • 

mevkie sahip bir zatın imzasını taşıyan l j hin 
liralık bir senetten de bahsediliyor! 

Telefonla verilen emirlerle bir takım kimselere ve müesseselere yüklüce paralar 
verilmiş... Bu emirleri veren ve bütün bu işlerin hiç olmaz.'Sa manevi 

mes'uJiyetini üzerinde taşıyan esrarengiz suçlu acaba kimdir? 

Afif Beyin raporu 
Hasıraltı mı edildi? 

Beledlre erlıanın
dan ban aıa borclu 

olanlar ltimler1 
Esnaf BankQ mm bütün varı 

yoğu olan 400502 Jiranw. ıııuhte • 
lif ellerde, türlü 
vesilelerle kaybol [ 
ması hadisesı, git 
tikçe dalbudal sn 
hyor, Bu mesele 
etrafında her gü
yeni yeni vakalar 
çıkıyor, büyük su 
iistimali tamamlı
yor. Herkesin ağ 
zında "Stavisky 
rezaleti" ismini a 

•• 

lan Esnaf banka- Hamit Bey 
sı dolandırıcılığı 
mesulleri, haber verelim ki, birer 
birer çoğalm.,ktadır. Kulaktan k\l. 
lağa :ı;e • is'mler fısıldanmak
tadır. 

Yanlı, bl.Znçolar 
Dün bu had•seyi, gene bütün e

hemmiyetile takip r.ttik. Muharri • 
rimiz yeni birçok -
meselelere vukuf 
peyda elmittir . 
Bunları apğıya 
aıra ile yazıyoruz. 
En pyanı dikkat 
olan mesele Ban
kanın 9 senelik 
bli.nçolardır. Ban 
ka 1925 senesin · 
de teteJdcül etmi, 
tir. O .eneden be 
ri geçen her yıla Kenan Ali Bey 
ait bir blinço bu-
lunmak lazımdır. Bankaya müra • 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Faik B. idare metlisini 
ve BelediJ1enin teseb-

• 
büslerini itham e oı! 

•ıeu işin mes'ulünü efkarıumumlye 
kolaylıkla tayin edebilir. - Fallt ,, 

" İcap ederse İ•İn teferruatı baklanda 
" ~ d'" 

her zaman 
hesap ve cevap ver mege ama eyım. 

IZMIR, 17 (Milliyet) - Eıki 
lstanbul Esnaf BankaJJı müdürü ve 
ltalen iz.mirde ölçüler ~mü/etti~ 
fiğinde bulunmakta olan Faı"k Bey 
le gÖriiftÜm. Faik Bey diyor ki: 

- lıtanbul Esnaf Bankastnın 
dört yüz; bin lirasının yağma edıl
tliğine dair Şehir mecliainde ge • 
ren münakaşa üzerinde noktai na
zarımı ıorayoraınuz. Bendeniz Eı
nal Bankatıının müdürü iJim. Be
nim ıalahiyetim mecli•i iJare tara 
lından tahdit ve tesbit eJilmi,ti. 
Böyle dağıhlmıf paralar varı;a hak 
kında karar veren o zamanın mec 
lisi idare6İ. olabilir. Ticaret kanu· 
nunun maddft mahsusaJJı mucibin
ce, Anonim firketlerin umuru ida
resi mecli.i idareye mevdu bulun
tluğana 'öre, evvelemirde bu İfin 
maulü, meclisi idaresi olmaJJı i • 
cap eder. Müdürler mecliri idare • 
nin lrararlannı tatbikle mükellef • 
tirler. 

Şayet bu kararların tatbilnncla 
yanlıf bir har!'ket varsa, tabiidir iri 
0 bana ait olabilir. Mesela aıhhati 
umumiyeye nafi ola~ağı mülaha -
zaıile Şehir meclisi tarafından ıüt 

Esnaf Bankasının eski mütliirii 
Faik Bey 

i'inin ıslahı düfünülmüf ve bu hu· 
•usta belediyenin de iftİrakile bir'. 
firket te,ekkül etmİftir. Bu fir/ıe • 
tin macera11nı efkarı umumiye pelt 
lila hatırlar. lfte belediyenin doğ. 
rudan doğruya verdiği paralardan 
maada Esnaf banka.ının pehirle 

(Devamı 1 inci sahifede) 

İnkılap Enstitüsünde 
Gazi 1-İz. 
Ankarada 

'ANKARA, 17 (Tele/onla) -
Reisiciimhur H=retleri dün ge· 
ce avdetlerinden sonra yanların· 
da BQfVekil ismet Ptllfa ve Bü • 
;Yiik erkanı harbiye reisi F evz.i 
Pa,a olduğu halde Çankaya köş 
küne gitmiflerdir. ismet ve F ev
zi Paşalar Gazi H=retlerinin 
yanında geç vakte kadar kal
mlflardır. 

Türkiye sanayi memleketi 
olmak mecburiyetindedir 

Yusuf Kemal 8. başlanması lazım gelen 
yerden işe başladığımızı söyledi 

El 

BUGÜN 
3 üncü sahifede 

yemiş, biz lafını 
ediyoruz ! 

Feleli 

Becayişleri Y.~pılmak istenen 
bazı otobüsler ! 

Salaileddin Enis 
"4 üncü •ahifede 

Jı.'" emaleddin Sami Pş. 
· Ali Riza 

5 inci •ahilede 

5,.bık Adliye ve • 
kili Yusuf Kemal B., 
derslerine dün de Oni· 
yerıite konferans sa
lonunda devam et· 
ti. Yusuf Kemal Be· 
··in dünkü dersinin 
ı ıevzuu sanayi mem· 
1 :-keti olanağa mec • 
l. ur olutumuzun iza • 
hından ibaretti. Kon• 
i eranıı salonu, inkı • 

İki devrin sanayiini mukayese 

• lııı lıııı 1111 111 lıııılıııılııt. 
• 

Yugoslav Kralı Alexandr Haz • 
t leri geçen sene Roman!ad_an 
llvdet ederken, lstanbulda bır. lah· 
l:a tevakkuf etmi,lerdi. Bu zıya. • 
~el Ti.irk milletir.in kalbinde derın 
: er \'e unu!afmaz intibalar bırak
li 1'~1r: ~di dost Yugoslavyanın 

dl'l"ıs ile Metaksanın diktatörlük k t kl'f' d M M o e ı ı re , . avromihalis ka- l 
tesisi için Bahriye na~rı:acı Kir- bul ebnittir. Mecliste cereyan e - Radyo proğraını ve haber er yoruz: lekeli olduğu malumdur. Bugiir>, 

l • p dersini dinleme • 
ğc gelen yüzlerce Ü • 
nivenite, liae ve or "' 
la mektep profesör, 
muallim ve talebe • 
!erile dolmuttu. Yu • 
suf Kemal Beyin, 
dersinden aldığımız 
notları atağıya yazı· Yusuf Kemal Bey der•ini takrir ediyor 

~'°'-<iye nazırını selamlamakla 
~.cll.~ahiyiz. Bu ziyaretler Türki • 
JCtl Y ak' ·· bil e ugoalavya arasınd ı mu · 
. ııebet!,.,.; •• ı....: •• - -..1~-L-•ir. U 

yako ile itil mebusu · avromi • decek münakaşaların vaziyet üze- 7 inci aahilede Oımanlılık devrinde aanayi bir sanayi memleketi olmağa mec 
halisin yardımlarına müracaat et - (Dnaını 6 ıncı sahifede) " Evvelki günkü konu,mamız· bur olduğumuz iddia!ını tetrilıc 
B !kanlarda sulhün kuvvet bulma- ,ahsında dost Yugoslav milletini Ergani İstikrazı : Amorti da ziraatten bahsettim. Memle - ı çalı,acağım. 

l
ademektir. M. Yevtiç'e ho~. gel - hürmetle selamlarız. kazanan numaralar ketimizin ziraat memleketi oldu - Evvelce arzetrni~tim. Osmanlı· 

~. . em ~~r~ın~~~~~~~~--'A~hm~e~t...:cll~K~R~U~l---~~-1'ın ~~~~~~ğu:...:., _d_a_h_a_aah~_i_h_ta~b-ir_!e~k-ö~y-lu_· _m_e_m~· ~~~~·(D~t'_·a_m_ı~6-•n_c_• _sa~hı_·re_d_e~)~~~~..u 
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• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Hükumet içinde hükumet 
Tıbbiyede İttihat ve Terakki fikirleri - Refik Nevzat 

Beyin mektubu - Millet nabzı ve doktorluk 

Paristeki (ittihat ve Terakki) 
evrakı arasında en eskilerinden 
birisi 1895 senesinde Refik Nev
zat Beyin Pariste bulunduğu sıra
lar da Şefkati Bey tarafından çıka
rılan, "istikbal,, gazetesine gön
derdiği mektuptur. Bu mektup Ab
dülhamidin zulmüne ve istipdadı
na kar'ı memlekette ilk defa bir 
mevcudiyet gösteren ve Tıbbiye 
mektebinde (ittihat ve Terakki) 
cemiyetini kuran Tıp talebesinin 
istikbaldeki vatani vazifelerinden 
bahsetmektedir. Bu mektubu da 
kıymetine binaen, zamanımızın 
üslubüne göre bazı yerlerini değiş
tirerek a,ağıda neşrediyoruz.: 

"Bütün hissiyatımı topladım, 
su mektubu kaleme aldım. Vicda
~ımdan doğan hislerimi diğer va
tandaşlarıma bildirmek için gaze
tenizi vasıta edinmek istedim. Bu 
mektubumda yalnız tıp talebesin
.len bahsetmek isterim. Tıbbiye 
Me!ctebi Devletialiyede be,eri fi
kirlerin terakki menbaıdrr denilse 
ezadır. Bu mektepten yetişen ta

lebe hükumetin gavamızına, dev
let in esrarına, milletin şahsiyetine, 
Padi,ahm zatına vükuf peyda et
meden çıkamaz. Tıp talebesinin 
mesleği doktorluk olduğu için ai
yaset nabzma el uzatmamaları ik
tıza eder; halbuki millet hasta o
lursa, nabzını kimin eline verecek· 
tabiid ir ki doktorların! O halde' 
o politika ve fen yatağı olan da
rülfünunda hayatını çürüten bir 
talebe bir gün milletin nabzını 
eline alacağını memul eder. Lakin 
hakkile hizmet edebilmek için de 
muktedir bir doktor olmak Jazım
<lır. Çünkü hasta olan millettir. 

O fen ocağının semerei haya
tı olan; bir vücut aleme, vükela 
heyetinin tetekkülüne, develt ha
zinesine, beytülmale dair dimağın
da küçük bir fikir hasıl eder, o fi
kir günden güne artar. Hürriyetin 
manasını istipdat kelimesile mü
kayese eder. Esaret kisvesini at
mağa, hükUm.etin seyyiatmı, Padi
,...hın kötülüklerini, millet erka
nının irtikiplannı, memurların 
hodbinana fikirlerini kaplaınıt o
lan kesif örtüyü ortadan kaldırma
ğa vaaıta oJmak ister. Hakikati ıöy 
!ediği için ya nefi olunur, ya edem
abadı fenaya atılıT. Kemiklerinin 
her bir hücresine bakılsa ihtarının 
ü'.viyeti, f'icdanmn safiyeti, kalbi
nin sükü;~eti ve dimağının hücrele
ri muayere edilse, ulviyeti tab 
vehürryeti efkar sahibi olduğu v; 
lıer bir zerrei dimagiyesinin "ha
miyet" kelimesinden ibaret bul
duğu göze çarpar. 

Sultan Hamit bugün hepim;zi 
halim koyunlar gibi istediği yere 
•ürmek istiyor. Zavallı Türkler! 
Acaba daha ne vakte kadar uyuya
cağız! Biz böyle giderse, bütün Av 
rupadan başka kıptiler bile bize gü 
!erler. Türkiyeyi şim<li Ermeni va
kaM i•gal ediyor.Yarın da kıptil"r 
kendilerine Paditab naabına kal
kıtacaklar. Yahudiler tabiidir ki 
memleketteki dahili ihtilalden is· 
tifade ederek kendilerine bir vatan 
edinirler. Ne olursa hep zavallı 
Türklere olacak! Sebep? Hep mil
letin canisi olan reisi hükumette de 
ğil mi? Haris gözlerini devletin 
hazinesine dikmiş, yırtıcı ell•ini 
beytülmale uzatmak istiyor. Vata
na iylik etmek, Padişaha hiyanet 
ve onun canına kasdetmek demek 
olduğundan akla, fikre gelmiyecek 
denaati irtikaptan çekinmiyor! O 
katil, millet moktul! Daha biz gözü 
müzün önüne çekmiş olan sihirbaz 
perdesini ne vakit kaldırmağa gay
ret edeceğiz? Eğer devlet erkanı 
Padişahın amaline hizmet etmemit 
cı l•a idi, Türk;.,e bugünkü felaket
li hale gelmez,Türkiyenin darabanı 
kabiliyesi bu kadar zayıf düşmez
di! Türkiyenin ba9ına bunca fe
laketi getirmeğe sebep olan 9ey, 
deni ümeramızın seyyiei ahvali 
değil midir? 

Sultan Hamit meclisi mebusam 
niçin kapattı? Farzedelim ki.ken
di intrikalarına müvafık gelmiyor
du. Ya ümera ve erkanı millet ni
ç ı n kabul ettiler? Niçin Padi,ahın 
7ati heveslerine boyun eğdiler? 
Bunlar gözönünde dururken nasıl 
olur ki yeni yetifen bu Osmanlı 
gençlerinin kalplerinde Sultan Ha
mide ve ümerasına kar91 muhabbet 
hasıl olabi ir? Bir defa insaf i'.e 
düsünülsü . l !erinde hangisi u
mu"mi menfa lı şahsi menfaatine 

nümune! Bütün erkanını kendisi
ne alet ediyor! 

Nasıl olur da vicdan sahibi olan 
bu gençler tabasbus denaetini ir
tikap ederler? irtikap etmedikleri 
için değil midir ki Parise firar e
dyorlar? Maksat askerlikten firar 
değil, Padiphın istipdadından ve 
zulmünden canlarını kurtarmaktır. 
Bu hamiyetli gençler öteki vatan· 
daşlarrmıza nümunei imtisal oldu
lar. Vatan gençlerine yeni çısır 
açtılar ki bu çığır şimdi Abdülha
midi epeyce düşündürüyor. Su!tan 
Hamit aldığı tedbirler sayesinde 
mekteplilerin bu firarına; set çek. 
mek istedi, fakat çok şükür muvaf
fak olamadı. Acaba Abdülhamit 
yeni yetişen bu gençlerden niç!n 
bu kadar korkuyor? Onlar vatanın 
ıslahı ahvali ve Padiphın efkarı 
istipdatkaranesini değiştirmesi i
çin her türlü fedakarlıktan göze 
aldır4ılar • 

Padif&hın Yll.fl artıkça dimağı 
da yum~ayor, ihtiyarladıkça evha 
mı artıyor, aklı azalıyor. Sultan 
Muradın elinden mecnun diye ta
cım aldılar, Sultan Hamide verdi
ler. Şimdi ise Sultan Hamit tim
diye kadar Osmanlı Padipblarma 
rahmet okutuyor. Sultan Hamidin, 
Yıldızı hükumet içinde hükiımet 
haline getirmesi selal!leti umumi
yeyi met'um bir buhran içine atı
yor. Sultan Hamit harici taarruz
lardan korunmak için vücudü ta
hanelerini saklayacak bir köte a
radıkça, dıf&rlda fikir ihtilafı ar. 
tıyor. Sultan Hamit ise bu fikir ih:
ti\i.flarnu etrafına topladığı bir ta 
kım deni hafiyeler vasıtasile ken
di elile esrar içinde boğmağa çalı
fıyor. 

fakat o kuvvet günden güne u
byor. Padiph bu kuvvetin zaman 
ile arta arta nihayet 1:1muml bir se
lamet cemiyeti dünyasına yürüne
ceğini anladıkça, yeni yetiten genç 
!erin dimagi neşvünemalannı ınah
vetmeğe, ağızlarına kement ve el
ler;,,,. köstek vurmaia çalıfıyor. 

Sultan Hamide hala "Zillulla
hi atem,, diye mibakacağız? Üze
rinden liyuhtiliği ne vakit atınağa 
gayret edeceğiz? O da bizim gibi 
bir insan değil mi? Acaba Sultan 
Hamit geçen her günkü hayatına 
bir defa dönüp te bakmıyor mu? 
Vatanın ıslahı ve harekatı tabane
lerini değiştirmesi için yazılan 
bunca evrakın cahili mi kalıyor.? 

Ey Sultan Hamit, bu inadında 
devam et, ı. kuvvet te günden güne 
artsın. Bakalım galebe kimde ka
lır! 

Refik Nevzat Bey bu mektubu 
"İstikbal,, gazetesine gönderdiği 
zaman Abdülhamit on dokuz sene
denberi meş'um istipdadile Türk 
milletini ezmekte devam ediyordu. 
Büyümesi ümit olunan kuvvetin o 
istipdadı yıkabilmeai için demek 
ki aradan daha on üç sene geçmek 
lazım geliyormUf ! 

Meptup sahibi Refik Nevzat Be
yin bilahare Maarif Nazın olan 
Emrullah Efendi i!e beraber Av
rupaya kaçtığını mukaddememiz
de yazmıttık. Refik Nevzat Bey 
Avrupaya gitmeden evvel İzmirde 
Ahenk gazetesini çıkarıyordu. O
radan Cenevreye kaçmı,tı. Bir 
müddet Cenevrede Emrullah Efen
di ile beraber Abdülhamide karşı 
neşriyatla meşgul olmu' ve oradan 
Pariıe gitmişti. A vrupada iken Ab 
dülhamit tarafından affedilmesi 
üzerine Emr~llah Efendi ile bera
ber memleketine avdet etmişti. 

-Bilmedi-

Yarınki tefrikamızın 
başlığı 

AbdOlhamidin casusları --ittihat ue T arakkide karagör. 
na.ıl oynatdır, Haciuata neler 
· söyletilirdi? 

M. Titulescu Pariste 
PARIS, 17. A.A. - Fransız hü

kumetini resmen ziyaret etmekte o 
lan Romanya hariciye nazın M. 
Titülescu dün ak,am saat 22,20 
de buraya gelmit ve istasyonda Ro
manya sefiri ve sefaret erkaniyle 
Yugo5lavya ve Çekoslovakya aefir
leri tarafından kartılanmı,tır. M. 
Bartou'yu kalemi mahsus müdürü 
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HARİCİ~HABERLER\ 
Rodosta ihtilal mi? 

• 
ltalyanlar şiddetli sansür koymuşlar 
Mamafi İtalyanlar hadisenin kanlı adi 

bir kavga olduğunu sövlüvorlar 
LONDRA, 17. A.A. - Dayl 

Herald gazetesinin Atimı. muhabi
ri Rodoa'ta ihtilal çıkmış olifoğu
nu bildirmektedir. İhtilal haberi 
bugün buraya gelmiştir. Bu haber 
bütün adada tatbik olunan şiddet
li sansüre rağmen alı11mrştır. 

ROMA, 17. A.A. - Rodos'da 
ltalyan zabıta memur.lariyle köy
lüler arasında geçenlerde bir arbe
bede çıktığı Vt> bu esnada köylüden 
beş kişinin telef olduğuve 25 kişi
nin <le yaralandığı şayi olmuştu. 

Alınan mütemmim ınaliiır ~a 
nazaran, bu 5ayia, bi~ eğlent.Jen 
sarhoş olaralt dönmekte ôlan ve bir 
klis., çanı meseles;nden dolayi 
yolda kavgaya tutuşan köylüler a
rasında çıkan bir hat.!iseden n-alat-,. 
tır. Köylülerin hepsi tevkif olun-

AK 
RoJos'un mevkii 

muştur. Bu k-ga neticesinde ya
ralanmış olan 9 kişiden ikisi bita. 
hare ölmüştür. 

Almanya cevap verdi !Almanya silahlanamaz --
Ordu bütçesi 
Neden arttırılmış? 

LONDRA, 17. A.A. - Alman 
kara, deniz, hava orduları bütçele
rinin arttırılr.ı:uına ait l ngiltere 
hükmetinin izahına Almanyanın 
verdiği cevabi nota 11-•1 l.trihlidir. 
Cevapta, ezcümle ord:! bütçesinin 
172 milyon mark fazla yapılan tab 
minin 1934.35 mali senesinde 
Reichsver'in kın hizmeotli bır ordu 
ya tahvili ha'Zll'Warındım nıütevel· 
lit olduğu söylenmektedu-. Tahmi
nen elli milyon •arf.nı icap ettire
cek olan bahriye b;;tçe~i Alman dQ
nanmaaının uzun müddettenberi 
sistematik bi rtekilde sınıfluını 
kaybetnıit olan g~milerinin tecdi
di için tahsis edilmiş.tir. Bu gemi
lerin kıımen yerlerine baıkalarr ya 
pılmalan, mürettebabn emniyeti 
noktayi nazarından artık geri bı
rakılamaz. 

Havacılık bütçesi bi, .ailılanma 
bütçesi olarak telakki edilemez. 
Bu sadece bir hava nl\kliyatı ve 
bir hava bimayeıi bütçeıidir. 

Hava nakli.yatı tahminleri geçen 
senenin 77 milyonuna karşı 160 
milyondur. Bu fark Luft-Hanaa 
tayyare fabrikasının yenilenmesi 
için konmuştur. Bilhassa tek mo
törlü tayyareler yerine iki veya üç 
motörlü tayyareler ikame edilmek 
tedir. Uzun hatlar, yazın olduğu 
gibi kışın dıı: çalıştırılacaktır. Ge
ce uçutlan mühim mıktarda arttı
rılacaktır. Vedeniz a,ın hava nakli
yatı inkipf ettirilecektir. 

Sivil halkın bava hücumlarına 
kartı müdafaası için de elli milyon 
tahsis edilecektir. 

M. Muşanof 
Berlinde 

Siyasi ve iktısadi bazı mü
zakerelerde bulunacak 

LONDRA, 17. A.A. - Reuter 
ajansı, M. Mutauofun Alman hüku
meti ile iktisadı ve siyasi müzake
relerde bulunmak üzere yarın Ber
line gideceğini haber vermekteciiı-. 
Maliye nazırı M. Stepanoff ile M. 
Stoyanoff Londrada kalarak İngi
liz hamilleri ile müzakerelere de
vam edeceklerdir. M. Muıanof Ber
linde kı•a bir müddet kaldrktan 
sonra Romaya, oradan da Budape§· 
teye gidecektir. 

Her yerde rezalet 
PAR IS, 17. A.A. - Brüksel' dtn 

Jurnal gazetesine göre, Malin ad
liyesi, milyonlarca litre benzine 
tealluk eden ve hazineyi mühim 
surette zarara sokan bir hilekarlık 
ketfetıniştir. 

Hayret verici itirafat ve tevkifa
ta intizar olunmaktadır. 

Bir İngiliz mareşalına 
tecavüz 

BOMBAY, 17 (A.A.) - Aç
lık grevine baılamış olan Obey -
dullah hanın tevkifine itiraz eden 
gençler, Peşaver kıtaatını tefti. 
şe giden mareşal Şetvulun otomo
bilini parçalamışlardır. --Mısır tahvilleri 

Fransa noktai 
Nazarında musır 

PARIS, 17. A.A. - Havas ajan
Sl bi;diriyor : 

Oeuvre gazetesinin istibbarına 
göre silahsızlanma mukavelesinin 
tatbik zamanları hakkında Franba
nın lngiltereye vereceği notanın 
yazılması bitmi,tir. Bartou Varşo
va ve Prağ sey;\hatine çıkmadan 
evvel Londraya gönderilecek olan 
bu nota cumartesi günü toplaann 
yüksek milli müdfaa komitesi ta
rafından derin bir tarzda tetkik 
olunmufbır. Komitenin içtimaına 
Herriot riyaset etmittir. Komite bu 
cvapta bazı tadilat yapmıtbr. Bu 
tadilattan anlatıldığına göre F ran
sanm milli müdafaa erkanı Alman
yanın tekrar ıilahlanmaıı prensipi 
ne 9iddetle muhaliftirler ve mu
kavele hususunda da teminat is
tenmesinde iarar etmektedirler. 

Havadan bir milyon 
kilometre 

BERLIN, 17. A.A. - Berlin. 
Londra bava yolcu nakliyab pilot
larından Alman Sluzolek dün tim
diye kadar katettiği mesafe yelol
nunu bir milyona vardırmışhr. Mü 
maileyb bir milyon kilometre ka
tetmif olan Alman tayyarecileriııin 
onuncusudur. 

--o-

Berlinde tren yolcuları 
BERLIN, 17. A.A.- Geçen pa

zar günü Berlin banlyo trenleri gi
di9 geliş iki milyon yolcu tafımış
lardır. Bu mikdar bir rekor mahi
yetindedir. 

"Kan dökmeyiniz!" 
İbnissuut ile imam Y ah
yanın verdiği cevaplar 
KAHiRE, 17. A.A. - Alman 11-

tıhbarat bürosu muhabirinden : Hı 
caz kralı lbnissuut Hıcaz-Yemen 
ihtilafına ait yeşil bir kitap neşre
decektir. 

Mısır - V eft - fırkası lideri lbnis
suut ile İmam Y abyaya bir telgraf 
çekerek muhasematm durdurulma
sını ve Müslüman kanmm akıtıl
mamasını rica etmif!İr. 

Her iki Arap hükümdar verdik
leri cevapta sulh istediklerini, fa
kat harbe mecbur olduklarını bil
dirmiflerd ir. 

-
lnsull Napolide 

ROMA, 17 (A.A.) - Sa.muel 
fnsull, cumartesi günü, President -
Monroe vapuru ile Napoliye gele
cektir. 

Banker, karaya çıkamıyacak -
tır. 

KATANA, 17. A.A. - Eksilo
no vapuru içinde lnsull oldutu hal
de bu sabah limanda demirlemit· 
tir. 

ROMA, 17. A. A.- İnsul, sıkı 
bir muhafaza altındadır. Vapur li
manda kaldığı müddetçe, zl\bita 
memurlarının adedi arttırılmsttır. 
Amerika muavin konsolosu da ay
ni vapurdadır. Eksilona vapuru, 
ağlebi ihtimal, Milazo, Palermo 
ve Kazablanka tarikiyle yoluna de
vam edecektir. 

KAHiRE, 17 (A.A.) - Mıaırl ..... ...-...-........... --------1 
kredi fonsiye tahvillerinin son çe- numaralar yüz biner frank 191 l 
kili inde 1886 tahvillerinden 155, tahvillerinden 134,424 numara elli 

Türkiye - Çin dostluk muahedesi 
ANKARA, 17 (Tele/onla) - Türkiye Cümhuriyeti ile Çin hükıl • 

r.ıeti arasında 4 Nisan 934 tarihinde Ankarada imzalanan dostluk mıı· 
ahedesinin tasdikı hakkındaki layiha Meclise uerilmi1tir. 

Ankarada nü/ us yoklaması 
ANKARA, 17 (Tele/onla) - Ankara valiliği Ankara belediye hrı

du:lu dahi inde bir nHus yoklama : ına k arar uermi1tir. Ve bu yok'a -
maya bugün Ankara kalesi iç "nde n başlamıfttr. Yoklama bfr ay de• 

uam edecektir. 

Ankara stadyomu ihale edildi 
ANKARA, 17 ( A.A.) - Şehrimiule yapılacak o!an stadyumun irı 

faalı dün Yaman fİrke;i mü1terek grupuna ihale edilmi~tir. lrJla:rf he• 
yeti fenniye ve Yaman şirketi müşterek grupunun verdiği fiyat keşif be 

• Jelinden yüzde ~0,75 noksan'yle atadyum için 1.085.552 090 dır. Diri· 
naj iç!n de 293.052.090 dır. Grup ile Vilayet arasında mukavelenin im-
iasını müteakıp infaata baş!anılac.ıkhr. ,. 1 

Nafıa Vekili Ali Bey dün Fırka 
grupunda izahat verdi 

ANKARA, 17 ( A.A.)- Cümh:zriyet Halk fırkası grupu idare he• 
yeti reisliğinden: 

C. H. Fırkcuı grupu bugün öğleden sonra reis vekili Cemil Beyin re 
işliğinde toplandı. Muhtelif yerlerdeki elektrik, h(lf)agar.ı, su fİrketlerİ• 
nin istihlakahnı ölçmeye mahma koyduklan saatler için depozitolar, 
kira uey~ bed_el tak.iti gibi ünvanlarla tahsil edecekleri, ettikleri par~· 
lar ue faır.len hakkında Zonguldalı mebusu Rilat Beyin takriri üzerı• 
de Nafia Vekili Ali Beyin izahatı ue bu meııele üzerinde hükıimet tel· 
kikatını ikmal ederek tedbir alacağına dair beyanatı dinlenerek tasvip 
edildi. 

• 
iki lıagdut bir otomobili soydu 

IZMIR, 11 (Milliyet) -Alıhisar - lr.mir yolunda silahlı iki hayhul 
tarafından bir otomobil soyulmuştur. Haydutlar pusudan .siJci/ı istimal 
ederek otomobil şoförü Mehmet E;fendiyi başından yaraladdar ue yol• 
culara hücum ederek para, saat ue eşyalarını ga.pettiler. Firar edetl 
soyguncu/ar fİddetle takip edilmektedirler. 

Hindenburg'un taziyeti 
' .....•. 

Ke_malettin Sami Paşanın öldüğü gün 
Berlinde bayraklar yarıya indirildi 
BERLİN, 17. A.A. - Alman 

Reisiciimhuru, Türkiye Reiıicüm
huru Gazi Mustafa Kemal Hazret
lerine, bekleırilmiyen vefatı, vataııı 
için tamiri gayri kabil bir ziya 
teş.kil eden Kemalettin Sami Paıa
nı.1 ölümü dolayisiyle ıamimi tazi· 
yellerini bildirmiftir. 

Müteveffa, mütlill senelerde Ga
zinin sadık bir .ilah arkada!ı olarak 
çalıfllllftır. Bu ölüm, Almanya için 
de bir z.iyadır. Çünki sefir aıfatiyle 
Almanya ile Türkiye arasında mev 
cut olan münasebetleri muhafaza 
ve tarsin etmeğe muvaffak olmut
tur. 

Alman Reisicümburu, taziyet 
telgrafında diyor ki : 

" Almanya'nın sadık dostunun 

Nafia memur ve 
Müstahdemleri 
Yeni kanun layihası dün 

Meclise verildi 
ANKARA 17 (Telelonla)-Na 

fia memur ue müstahdemlerinin ya 
pamıyacakları iş __ 
ler hakkında dün 
e~aslarını bildir -
diğinı layihayı hü 
kumet bu gün 
Meclise uernıif -
tir. Bu esaslara 
muhalif hareket • 
lerde bulunanlar 
üç aydan üç sene 
ye kadar hapis ue 
ya üç yüz liradan 
be1 yüz liraya ka 
dar para cezasi -

ALI BEY 

le cezalandırılacaklardır. Bu liiyi -
hanın kanuniyet kesbetmesinden 
sonra memuriyetten çekildikleri 
müddet bef seneyi bulmamlJ ise 
layihanın teklifinden euuel çekil -
mif memurlar bu layihanın esasla
rına tabi olacaklardır. 

Rahat oturmamış 

Fransa Troçkiyi 
Çıkarıyor 

PARIS, 17.A.A.
Röyter ajanıı mu
habirinden : 

M. Troçki, siya
si faaliyette bulun 
mamak hakkında
ki vadini tutma· 
dığJndan F ranıa 
hükfımeti, kendi
sinin Fransa'da i
kamet müsaade
sini geri almağ-a 

-

hatırasını daima ıiikran ve ıniıt' 
netle muhafaza edeceğiz." 

Mareıal Hindenburg, mütevel• 
fanm dul zevcesine de taziyet tel•• 
rafı çekmit'tir. 

Harü:iye müstqan M. Meyııı"• 
Reiaicümhurun taziyetlerini bil'. 
dirmek üzere Tüddye aefare·~L.~-
aini %İyarel etmiftir. . 

BERLN, 17. A. A. - Bat~ 
Jet ve hariciye nezaretleri, Ra,W 
tağ binası üzerindeki bayralı:Jafı 
Kemalettin Sami Pqanm vef•~ 
münasebetiyle yarı~ indirilmittil'" 

Bu sebeple batvekil M. Hitletı 
Türkiye Başvekili ismet Pataya '!' 
Hariciye nazırı da Türkiye Hart' 
ciye Vekiline ıamimi taziyet trll' 
rafları gkndermişlerdir. 

Salahiyeti suiistimal 

Hindistan nazırı 
İtham edildi 

LONDRA, 17 (A.A.) - .A • 
vam kamarasında Çorçil Hindif' 
tan nazırını sali·hiyetini suiisl~ 
etmekle itham etmiıtir. 

Bu itham değii yalnız k:ımat" 
da, bütün meıırlekette heyecan ıY 
yandırmıttır. Efkarı umumiye JJJ' 
•eleyi tahkik edecek olan konıit" 
nin. kararını bekliyor. Mesele bi1 
vesika değiştirmek için tazyik 1" 
pıl mıt olmasıdır. 

Berlin kavruluyor 
BERLIN, 17 (A.A.) - Set' 

!inde, yüz senedenberi bu mev•İll!' 
de kaydedilll}erniş fevkalade tıil 
sıcaklık büküm sürmektedir. _,~ 

Hararet derecesi dün 28 e F. 
selmfıt~r. Rasat mütehassısları~ 
hararetın uzun müddet devaın 11'" 

ceğini bildirmektedirler. 

Buz adasında kalanlar 
MOSKOV A, 17. A.A. - V-' 

karem' den alınan haberlere gö~ 
Çelyuıkin kazazedelerinin Profl' 
dans körfezinde kalmaları ın~ 
kün olamıyacaktır. Çünkü bur• 
oturul:ı.cak ancak iki ev vardıf' 
Bi>ıaenaleyh bunlar Lorans körfe' 
zi civarındaki köylere yerle,tirİ~ 
ceklerdir. Kazazedeler 'imdi bili 
dukları Vellera' den 800 kilouıett'! 
mesafede olan Providanı körfe1~ 
ne köpeklerin çekecekleri kıs-! 
!arla gideceklerdir. Mezkur k?,~ 
ze lnzakları ve köpekleri go 
mekte olan Stalingrat ve S~ 
lensk vapur lan buzların arasıfl 

11
• 

büyiik mütkülatla ileriliyebilJll;.. 
tedirler. Karada bulunan kali ··'6 
deleri alarak bu iki vapura go; 
recek olan Krasin buzkıranı Jll 
Provid3:nı lı.örfez:ııe doğru ilef""' · 

l 
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lfELE~ ŞEHİR HABERLERİ IFıKÔ;t;id 
El yemiş, biz lafını 

ediyoruz 
Meğer ba E•naf Bankası bir ne

vi "Hasanın böreği" olmuş ve yağ
ma edilmiş. Şu farkla ki; börek ~a 
hibiııin ismi Ha•an değilmiş ... Ho!r 
kes almış, yemiş, içmiş, hazmet -
miş. Cürüm var•a alle tabi olmuş, 
borç varsa mürurizamana ağramıf 
ve tam Şehir Meclisi tasıtarağı top 
layıp devrenin son içtimaını ka -
parken iş ortaya atılmış ..• 

Ve şimdi lıerltate bir hayret! .• 
- Allah, Allah. Ba - rezalet?! 

diyorlar. Diyorlar ama bu iş yeni 
bir İf değilmiş iri! Ba bankanın 
•ermayeyi /rediye ;yüklettiği Jıabe. 
ri yeni çıkmamış ki! ... G~etel_erin 
kO:.leluiyonlan bunu goaterıyor. 
Bir ıene evvel gene bu bahis orta
ya atılmıf amma bugünkü k?dar 
edebiyat yapılmamış ve gene ış ka 
patılmıf·· Belki bugün de ~apanır. 
Hem kapanacağa da b,~ızıyor. Çün 
kii açmaktan bir şey çıkmayacak. 
'Al kanunu ve müruri zaman ol
Jaktan sonra iı ruzu mahşere ka
lır .. Kime ne sorabiliriz?. Dünya 
İfİeri öyle bir hale geldi ki; yaka· 
sını kanun pençesinden kurtaran 
için manevi mesuliyet, vicdan aza
bı ve utanma gibi eskiden mevcut 
olan mcinasız ( ! ) irkintilere e -
hemıniyet vermek bir nevi hımbıl
lık sayılmaktadır. 

lspirtizme ile uğrafOn arktulQf· 
larclan birisi dün akf'U'I ( Stauis -
ki) nin ruhuna çağınp E•nal Ban· 
kası hCidiıeai hakkında reyini •or
maf, fU cevabı almış: 

- Ben bu kadar kolay fOTtlar 
içinde para alabilseydim, bütün 
Fransanın parasını alırdım. Ba işe 
velev ki miuıl olarak bile ismimin 
kan,masına tahammül edemem. 
Dolandırıcılık bir hünerdir. Lakin 
ap açık cluran bir kasadan para al
mak hüner değildir .• 

• • • 
Şimdi birisi bana elese ki; 
- Be adam! El yemif, dertli sa

na mı clüıer-
Hayır bana düf'Jlez ama; yiyen

l~n ba iş yanlanna caba lralaca
Rtnı gördükçe neden ben tle yeme
ılim diye lıayıflanıyonrm. 
• Fakat ba işin bir rezalet olJu • 
8Ulla iddia edenler içinde banka • 
mn ba vaziyetini öteden beri bi • 
lenler olduğa-da söyleniyor. Tabii 
ben ba iıldiaya ift!rak edemem. 
Çünkü dfl sabit oluncaya lıoclar 
zimmetlerimi11. hep temi11.Jir. Eler 
böyleler ele vana ba katlar oavey
la üzerine elbette isimleri ortaya a
hlır •• 

Ba münasebetle alrlıma bir haki 
ki hkra geleli. 

Ralımetli 6iiyülr babam belriir • 
lığında _.paralığı saPlrınlığı ile 
tanınmış bir aJaınmq. Bundan 
Joaan • .,.. ..,,,.ı bir gece bir eve 
• o zamanın tabirince zampara o • 
/ara - 6iıwnif.M_ahalleli işin farkı 
na _, ,,. ilncle bekçi, jantlar • 
ma ,_/talle imamı olduğa halde 
,,.:,.,.U. halin evi bcumaya gelmiş
ler •• Büyült peder lla1f.İyetin oeha· 
metini görünce hemen solıak kapı· 
.,nın arkasınq -'Janmıf ve ılıfQT'•· 
nın tazyilrıle kapı kınlıp la ltalk i
çeri hürya edince o da aralarına 
kanpmıf, mahalleli ile birlikte zam 
parayı araınıf··· Eğer dedilrleri gi
bi E•nal bankasının bu hale gel • 
mainde malUnıatı varken işi bugü 
ne iratlar sürükleyenler arasında 
bugün mücrimleri arayanlar var • 
~ bizim büyük pederin zampara • 
lıiına ben1f.er bir hüner yapmalı • 
tatlırlar elemektir. 

Madem iri; bu İf akiılen beri 
maliinı itli, neden bııgüne kadar SÜ· 
kait edildi de tam içtimaın son gü
nü ortaya atıldı diye Şehir Meclisi 
azasından iki ahbaba sordum: 

Birisi: 
- işimiz çokta, köylere isim bu

layorılak. Vakit olnıaılı •• Jetli ••. 
Diieri tle: 
- A11.İ11.im/ Ba balrla bİ1f.İm dili

miz altında itli. Son gün ya bak
layı yatmalı yahut ralwı 11w pir • 
lanndan birini ihtiyar etmemiz la
.zım geldi. YutamaJılı, baklayı ağ
zımı:r.tlan çıkardık .•. Dedi ve Esnaf 
banka•ı hikayesi de böylece devam 
etti Bakalım yarına ne çıkacak?. 
Be~ korkuyorum borçlu denilen a
damlar bankadan alacaklı çıkma. 
sanlar. FELEK 
------·~~-~~~ 
Şişli fırka merkezinde 
konf era~ ve konser 
Cümhuriyet Halk Fırkası Şiş

li ınerlcezinde verilen konferans ve 
ltonserlerin ikincisi yarın akşam 
lllat 21 de verilecektir. 
1( ~onferans doktor F ahret~i~ 
~ıın Bey tarafından (Tereddı a

~ılleri) mevzuu üzerinde olacak· .i:: l<onferanaı bir monol~, on~ 
• •lato.a... •·- L..-.1'A•;.,.;.,. lrnn 

EKONOMi 

Mıntaka 
Odalar kongresi 

Raporlar hazırlanıyor, 
davetiyeler gönderildi 
1 stanLuJ mrntakaıı ıan&)'i ve ti

caret odalan .iktıaat kongresi bu j 
ayın yirmi dörclüncle toplanacak
tır. Raporlar hazırlanmaktadır, 
~~adarlara davetiyeler gönderil
mıtlır. 

Mata vapuru -·-
Deniz ticaret filomuza 5700 

tonl~~ bir gemi daha aatın alına
rak ılave olunmuıtur. lımi Mete 
konmuştur. 

Sovyetler zeytinyağı alıyor 
. Sovyet ticaret mümeaailliii 

pıyaaadan 250 ton zeytin yağı aJ. 
mıttır. 

500 ton daha alacaklardır. Ba 
mübayaat fiyatlar üzerinde tesir 
yapmaktadır. 

Semikok tetkikatından avdet 
Memleketimizde kurulacak ae

mikok sanayii hakkında Avrupada 
tetkikatta bulunmakta olan Zon • 
guldak mebuıu Ragıp bey ve ar
kadatlan~d~n mürekkep heyet bu 
gün tebnmıze gelecektir. 

İsveç 
Veliahti geliyor 
Veliaht Irak ve Iranı da 

ziyaret edecek 
T empı gazetesine verilen bir 

habere göre, lıveç veliahti prens 
Guıtave Adolphe cenaptan gele • 
cek sonbaharda ıarka yapacağı zi
yaret eanaıında tehrimize gele • 
cek ve buradan Ankaraya gide • 
rek Ga:zi hazretlerini ziyaret ede
cektir. 

Dün bu b.herin ne dereceye 
ıkadar doğru olduğunu anlamak .i
çin lıveç sefaretine müracaat et
tik. Bize rerilen habere göre Is • 
veç veliabti hazretlerinin Ankara
yi ziyaretlerinden bahaeclilmiı İle 
de bu haaaata henm verilmit bir 
karar yoktur. 

Bununla beraber bu ziyarete 
muhtemel nazarile bakılmakta • 
dır. Veliaht hazretleri, farkta ya
pacakları seyahat emaaında hak 
~e l~ana da uğrayacaklarından, yol 
uzennde bulunan Ankarayi de zi
yaret etmesi ilıtimali çok kuvvet
lidir. 

Moskova hp kongresi 
Bu ay sonunda Moskovada bey 

nelmilel bir tıp kongresi topla" cak 
tır. Ba kongreye Türkiye nar. "\& 

da Dr. Profesör Akil Muhtar 
Ankaradan gelecek olan dok-
tor Vasfi Beylerle gene 
Ankaradan gelecek b"ı _ . ·r.ı. r opera • 
tor ıftı edecektir. Murahbaa he
yet peTfem be günü tehriı::oıizden 
Moakov~ya müteveccihen hareket 
edecektır. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cet-.eldir) 

17 Nisan 934 
'.Alıı•ın Fiyatları 

latilıratılu t Tah•ilit 
11.tikr•• dalMli 98,75 
1933 lelikr.., 93,50 
Xttpen•aa 
U.;tiik 29.90 

• il 29,25 
.. ili 

S-rk D. y .ıı.n z.• 
cıı.n,.;;ı.ı.. • 
S.id•l 9,78 

T. ••k•riJ• 
Elektrik 
Tr ... •a:r 
Tün•I 
Rıhbm 
........ o 

• il 
1c: ....... 

.. 111 

ESHAM 

1 ı Ba.lcau Na•• 1 
Kapona.a 
,. "Hamili
Kupon•uz 
.. ,. Müeaaia 
ICapo .... 

9 

9,8 

TW1'i1e Ci..Jıı.\a
riret Ba nkaaa 62.SO 
Tram••Y 31 
A•adoha H iıae 26.70 

Şir. Harri1• 
Reji 
T.ı.ron 
T erlı:oa 
Çimento 
ittihat cley. 
Ş.rk de1. 

Bal~· 
Sark • · ecaa 

ÇEK FIYATLARJ 
Paria 12,0ll Prai 
Londra 648,ZS Beri in 
Nuyor k 79.52 Madrit 
Milano 9 ,29,50 8el1:rat 
Atina 83."6 Z1oti 

Cene•r• 2,45.95 Penıo 
Brükıe l 3,40.50 Bükreıt 

Amterdam 

9,78 
-.--.-
11;15 
511,15 
47,1115 -

15 
3.IO 

10,75 
19 

ll ,60 
18.75 
1,3& 
iM 

4 

19,12 
2.019 

5Jl2.SO 
34,112 

4 .21 ,75 
UB 

&3.46 
4,22 

Sof ya 
1 17.50 ı Viyan.a 

65.,63 Moıkova ıı.oo.so 

NUKUT (Satı,) 

Kurut Kurut 

20 F . Franld 169 20 1. lıftçr• 808 

1 Dolar 117 1 Peır:eta 16 

ı Jaterlin 645 1 Mark 49 

20 Liret 214 1 Zeloti 23,50 

;;:o f . Belçika tlS 20 L•Y 19 

20 Drahmi Z4 20 Dinar 53 

22 ı ç. ... ~ 

ANKARA İNTiBALARI 
_Yukarıdaki resimler Ankarada hususi fo~oğraf muhabirimizin 

tesbit ettiği iki intibadır. Yukarıdaki resimde Cümhuriyet Halk Frr-
kası umu ' k "tibi K " ah mı a ve ut ya mebusu Recep Beyin Ankara istasyo-
nunda ~arşılanmasmı; aşağıdaki resim Ergani tahvıilleri piyangosu
nun çekilmesini gösteriyor. 
LiMANDA --::;.... _ _::_ __ ...;.., __ M_A_A_R_l_F_T_E ____ _ 

Yolcu tarifesi 
Tesbit edildi ve dün ı 
Ankaraya gönderildi 
Denizyolları yolcu tarifelerini ! 

teabit eden komiıyon dün, lktısat 
vekaleti Deniz ve Hava mütte
farı Sadullah beyin riyasetinde 
t?Planm?f ve mesaisini bitirmit • 
tır. 

Sadullah Bey de dün akşam 
t~rifeyi alarak vekaletçe tasdiki i
çın Ankaraya götürmüttür. Tari • 
fede bazı hatlarda cüz'i zamlar 
olduğa aöylemnefctedir. 

MaJii)iyetin 
Tefsiri 
Kanunun iki maddesinin 

tefsiri teblig edildi 
Askeri ve mülki tekaüt kanu

nunun 28 re 30 ucu maddeleri ıu 
tekilde tefair edilmittir : f683 nu
maralı aıkeri ve mükli tdcııüt kanu 
nunun 28 ve 30 uncu maddelerin
deki maluliyetten maksut z.bitler 
le askeri ve mülki memurların ken 
di ıun'u taksirleri olmaksızın hi
ni tekaütlerinde mevcut olup vazi
fe esnasında bidiı ve vazifeden 
münbaia olarak duçar oldukları 
maluliyetlerdir. ----94 fenerin yerleri 

Deniz ticaret müdürlüğü Tür
kiye ıabillerinde mevcut fenerlerin 
umumi ıurette yerlerini göıteren 
bir harita nqretmittir. 94 fener 
vardır. 

Hususi mektepler 
Müfettişler sıkı bir 
teftişten geçiriyor 

Ders ıenesi ıonu münaaebetile 
lıtanbul Maarif müdürlüğü buıu
ıi mektepleri aıkı bir kontroldan 
geçirmektedir. 

Bu lrontrolun neticeleri mek • 
tum tutulmakta iıe de, bazı yol
suzluldara teaadüf edildiği anla • 
ıılıyor. 

Müfetti9ler raporlannr hazırla-
makla mefguldürler. 1 

imtihanlar 
Liae vo cırla mekteplerin imti

banlan hakkındaki talimat henüz 
maarif müdürlüğüne gelmemit • 
tir. 

lktısat ve ıçlimaiyat enstito
sondi konferans 

Hukuk fakültesi iktıaat ve iç
timaiyat enatitüıünde tertip edi • 
len konferansların ikincisi bugün 
Profesör Dr. Röphe tarafından ve 
rilecektir. 

Mevzuu (Modern iktııat ıiı • 
teminin bünyesi ve ıne*anizmuı) 
dır. 

İpekli kaçak eıya 
yakalandı 

Kadrköyünde Çanakkale soka
ğında bir evde poliı ve muhafaza 
memurları tarafından yapılan bir 
arBfbrmada 57 parça kaçak ipekli 
kuma' bulunarak HaydarpBfB güm 
rüğüne teılim edilmit ve ıuçluJar 
mahkemeye verilmiflir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne t/ersiniz? 

IJomtlon looç nne euuel bilmi:>'>- j dan doidulc. Orada ;yatan1- Aa -
1 ~' lat.,hıltl• mewlJılar i7l1: • JJUfaCaiıZ.. IJir F,..,_ ........ wı 
nle mqpl olmalı iizıere b;,. lco • ma~i ile iatikbal _,la 6ir mii • 
misyon tefkil edilmiıti. Bu komis • ltaye•• yapcrlterı meavlan misal 
yon halci deuam ediyor mu habrri- 11etirir. Maz.iye dayanan nıillet Ri 
miz. yolt. Fakat bildiiimi.z bir ıey lamJrr. Der, riinlrii arlta.nda ma • 
varsa o da mezcıri.stanlan1> ti Ka • neuiyetini talcui:ye eden bir meaar, 
racoalımet :r.arrttmıntlan beri olan mat/diyetini tluteltliyen ..-t bir 
halini malıala:za ettiğidir. lcemilt oardrr. 

ICarilerimiMJ- - 11ünlerde bu 
_,_ etrwlrnt/• 6irlras melrtup al 
dılı. Me:aarlılıLırrvı 6v plrlinden laep 
si son cleerce müteeUim4ir. BanlflT 
aarıında birkaç halta euue/ çok.,,., 
tlili karıD!nı kaybeden lelôket:ude 
6ir muallim bir lıalta ıonra mermer 
IGfUI :yerinden .ölriilüp çalındıiını 
te .. aiirle anlatmalrtadır. 

Muari•tan bir milletin abıdatıd..-. 
Hatıralarıdır. O 6iyah topralılar al· 
tında hepimgin nice nice aıeoırileri, 
fellıatleri yat,,..J,tatlır. Koca ma • 
zimdi oradaki mermer aiitımların 

ü.tünde okuru.:. Hiıtıralanm.:z.ı o • 
raalra bakarak canlandınnz.. V" 
nihayet hıçkırılılanmı:zm ateıini o• 
rada 11ö:zyaflarının verdiği temiz 
heyecanla •Öndürürüzo~ 

Muaristan koca bir ma:ıı.idir. O
na i•tinat ederi11.. Orada yatanlar • 

Büyiilc maz.iane "" ıerelli tan -
hine dayanllll Tiirlc miUni bqoün 
6iitün cihana i•~ etmiftir iti, mu
az.ıcrm bir ınedeniyetin ... hibiılir. 
Medeni bir karJrrıin oğludur. Ve 
medeniyetin ille mübeffirlerinden 
biridir. T arilıine kıymet uertliii i • 
çin, tarihinden lrıymet aldıiı için 
biiyiilttiir ve muhteıe""1ir. 

Me:ıuzrlannı tahrip/tir ellertlen 
lturtarmalı, mew fGflarmı birflÜn 
bir muşl"Jr tafr olmalıtan, bir ecaa
cı hav-;;,,, haline 11elmektn1 koru • 
mak için çalırnalı elbette onun -
dan dileklrrinden biridir. 

• • 
Maz.imiu hiirmet eltiğİmİ.z içi,., 

rnauye lıanıan ba ,,..,,...,,,, ltomi• 
yonuna hürmetle bu açık idida:yı 
tewli ediyoruz.. Şimdililı tem<1nni • 
miz;, üç aene aonra bu aalulan 6a· 
rada 11ene telrrar etmemelrtir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

MAHKEMELERDE 

12 sene sonra 
Yakalanan katil 

-·-
Hakikaten o katil mi, 
yoksa bir başkası mı? 

1922 aeneıi eylülünün 19 uncu 
geceıi Ortaköyde bir kadın meıe
leıi yüzünden vabnan Tevfik Ef. 
yi öldürerek Arnavutluğa kaçan 
tramvay kondüktörü Nuri Efendi
nin birlcaç gün evvel Arnavut pa
aaporlu ile ve Üzeyir namı müıte
arile latanbala geldiğini, poliı ta • 
rafından yakalandığını yazmı,tık. 
Dün bu katil Beyoğlu ıulh ceza ha 
irimi Avni Be~·in huzuruna çıkarıl
DUf ve tevkifi irtenilmittir. Hakim 
Avni Bey suçluyu iıticvap etmit ve 
hakkındaki hazırlık tahkikatının 
mevkufen icraıına lüzum görerek 
tevkif karan vermittir. Katil Nuri 
hüviyetini ..klamakta ve inninın 
011.eyir olduiwıu aöylemekteclir.Me 
aeleyi 11.abrta tahkikab aydınlata • 
caktır. 

Beyoğlu adliyesinin elektrik 
terti t atı 

Beyoğlu Adliye dairesi ittihaz 
edilmit olan Köçeoğlu konağının 
yanmak tehlikesine maruz bulun • 
duğunu, ba konakta elektrik teıı
aah tamir ettirilmedigi., ve gün or
tasında bile gözgözü görmiyecek 
~dar ~~ık olduğu için balkın 
lıstelerı kıbrıtle okuduğunu ve ya
nar kibritleri yere attığını yazmıt· 
tık. Bu huaurtaki netriyatımız ali.
kadarlar tarafından nazan dikka . 
te alınmıf, binanın alt kahndakı 
methal merdiveni b-.ına 12 numa 
ra bir petrol li.mbaıı konuJmuttur 
Dün de müddeiumumi Kenan B. 
bi:ıazt ~idip binayı gezmit ve elek 
trik teaıaatınm kaç liraya tamir et· 
tirilebileceğini tetkik ehnftir. 

l'OLISTE 

Karısını 
Vuran koca 
·oüa Adliyeye verildi, 
kaması da bulundu 
Edirnekapıda ailesi Fikriye 

Hanımı, kayın biraderi ömeri, ka
yın valdeıi Huriye Hanımı, kiracı 
Nazmiye Hanımı yaralayan mey -
haneci Nuri ile bu kanlı tetebbüa
te yanında bulunan arkadBfı her • 
bei- Sabri Adliyeye verilmitlerdir. 
Dün zabıta Hurinin kaçarken so • 
kap atbit bıçağı da bulmutlar • 
dır. Yaralılardan :ralnız Şükriye 
Hanımın yaruı ağırdır. Dilerlerin 
de o kadar tehlike yoktur. Ha.eki 
butahaneainde yer olmadıiı için 
Şükriye Hanım evinde yatmakta • 

dır. 

TUrklliğe hakaret 
Beşiktatta oturan Haçator na • 

mındaki bir tahıa Türklüğü tahkir 
ettiğinden zabıtaca yakalanmıftır. 

Mahmut Saim gene polisin 
aline dOftD 

Birkaç aafdili dolandırmak· 
la 9hret alan methur dolandıncı • 
lardan Mahmut Saim gene yeni bir 
dolandırıcılıktan azbıtanm eline 
dütm\ittür. Mahmut Saim, Ankara 
caddesinde açmıt olduğu yazıha • 
neıi zabıtaca kapatbn1dıktan IOD

ra Galatada Ömer Abit hanında 
bir yazıhane açmıf ve burada da 
birçok aafdilleri dolandırmak i.ate 

1 mifl'r. Galatasaray - Fenerbabçe 

1 
anaiklopediıi, . Univeniteliler an • 

ıiklopediıi, Cümhuriyet kadını nam 
il larındaki mecmualar için 1ki~r 
tabL~'dar alacağından babıederek 
bunlardan teminat paralı kopar • 
mak, aynca da büyük bir operet 
tetkil edileceği babaneaile bunlar 
için dP; kapıcıya, biletçiye, artiıte 
ihtiyaç olduiunu ileri sürerek bun· 
)ardan tahminen 20 kifiyi dolan • 
dırdıfı anlatıbmt. bunlar birer bi. 
rer nbıtaya münıcaa• ettiiinden 
Mahmut Saim nezaret altına alın
mıştır. 

iki çark arasında ölUm 
Silivride Ortaköyde değirmen • 

ci Hüseyin, değirmen çarkları ara· 

Becayiıleri yapılmak is
tenen bazı otobüsler 

lfittiğim zaman İnanmadım ih-
. al ' tım vermedim, bu na.ıl o:ur ele-

dim. Bir kaç gün sonra ifittiğ;:r, bu 
havadisi gazetede görünce biraz 
clu1akladım; fakat •onra benim 
ifittiğim bu havadis, bir 'gazeteci 
arkadaş la işitmiş ve gazeteye yaz. 
mıı olabilir mülahazasında bulun· 
dam; liilrin havadis, belediye rei
•i muavininin ağzından tla gazete
lere beyanat felrlincle intikal edin
ce İf tleğiıti, halilliğini kaybetti 
ve Ü.tünde durulacak bir meH~e 
olJu: 

Belediye, KaJıköy • Bostımcı 
hattında i,liyen bir kırım otobü•
leri Talrsim • Bü;yiiktlere hattına 
nalrleJecek, ayni hatta işliyen bir 
kr•ım otobüsleri de Kadıköy • Bo•· 
tancı hattına geçirecekmif. 

Bu emir oe lrarann, Divan yo
lumla bakkal Jükkônı açmağa te
febbiis etlen bir ati-: "llayır ba 
roda bakkal tlülıklinı açama.zsın, 
ancak lostracı salonu İf/ele6ilir· 
sini,, tlemelrten pek faı lılı olmatlı
iını 6Örüyonu. 

SeyriiHler ev.alını haiz olmayan 
bir otobü•, o evıalı iktisap edene 
kadar ifletilmekten menedilebilir· 
buna tamamile aklımıı: )'atar. Y;. 
hut seyrüsefer evsafını ikticap ede
miyecek kadar harda bir hale gel
mİftİr; seferden menolanur. Ba Ja 
alrlımı:z.a mülayim gelir; lakin be
lediye, fehrin bir ıemtincle iıliyen 
bir kr.ım otobüsleri feh.tin diğer 
•emtine ve şehrin o •emtinde iflİ· 
yenleri öbür •emtine dilediği gibi, 
damatafı oynatır gibi nemi nalrle
cl er, ba hususta ne gibi malnıl es· 
babımacibe ileri sürebilir;""'
bir türlü aklımız erem_,;,tir. 

Filhakika ,_Jıirtl~ o~ işl~t
mek imtiyazı w•~·n ahdeaın· 
dedir; lôlıin ha imtiyazın belediye 
ahtluintl• ol_., demek bu hakin 
lıey/i 6ir•arette kullanması demek 
deiiJJir ve he!e d ilediğini cennete 
ve dilediğini cehenneme aeokeden 
il~lıi kuvvet gibi hiç le la;yüs' el ~e
kıld e !'areket etmek te değildir. 
Beledıyenin fehir'rleki bütün olo
büa nakliyatını menetlerek ona biz· 
z11t lıendıi ila etmeaini anlan:r.. 
H_attCi anlarız değil, her feyılen ev
vtl bir şehir İfİ olan bu İfİrİ . bizzat 
belediyece ifasını çok müvafık gö -
ririiz. Ve imtiya.zınd an i•tilatl e e
tli yor, tliyeralı lıendimiz:tle bir iti
,_ MAAı Ja 6ulantaJfl:r.. Llilıin ba 
ltalrlnnı lıall-J!Ord bir Avun 
otobüslere: "S- brnwJo p1qı 
diğerlerine: "Sen şaratl• ro/rii.. 
demeaini •ebeplİz ve icabn.z bulu
ruz ve buluyoruz.. 

Burada bir ihtimal hatıra gelebi
lir: Büyülıtlere hattının çok mef,illi 
olup orada ipleyen otobiülmlelıi 
fren tertibatının bozak olmosı1iiıı 
ralrnen Bo•lancı yalanan nisbeten 
Jolta tliU. balanmaa o hatta işleyen 
otobü.rerin b.llri bu hatta istih
Jamlannı :utnıri lrılmışhr. Bu, ph
rbı 6ir llaohnJa otoranlann ha
"°'~'!!'..~~-. diler semt
le ota ........... n '->wtlcı1nı .. wı ırA: 
gibi pek acaip bir miillil..-s99 7e1 
açmaz. mı? • 

Hülô.sa hangi kaba konul•a a/. 
mayan, hangi mantık mehengi:ıe 
vurulsa yanlıflığı meydana çakan 
ba karar önünde hayretimizi hQI; 
mahala.za ediyoraz. 

Sonra ilıinci öfr911nelt isıeJ:ji. 
mia 6ir nolıt. tla T aJrMm. nolı 
l«lil-lr ol.. otobialer, K.atlılıöy 
Bostancı aruında işleyen bütün O• 

tobüsler midir. Yoksa muayyen bir 
kr•mı mıdır? Eğer bu nakil maay· 
yen bir inama haarolununa bu 
hasr oe la/ıyit, _, keyfi olan ba 
İfe ütelilr bir de aJaleı.Ulik ka
rışmış olduğu miilahazasını diye 
mez mi? 

Salahattin ENiS 

250 polis tekaüt edilecek 
Poliı tekaüt kanunu macibin

ce lıtanbulda tekaüt edilecek za
bıta lmirlerile polis memurları • 
nın adedi 250 kadardır. Bunların 
yerlerine alınmak için evvelce ih
tiyat zabitliği yapmıf orta mek • 
tep mezunlarile liıe mezunların • 
dan ıimdiye kadar 25 efendi mü· 
racaat etmittir. 

Taliplerin kayıtlanna da ele • 
vam edilmektedir. Komiaerlik im
tihanlan bir may11ta yapılacaktı. 
Görülen luzüm üzerine 5 mayıaa. 
tehir edilmiıtir. 

ıında feci bir halde can vermit • * Emniyet müdür muavini Hu .. 
tir. Hüseyin, değirmen işlerken nü Bey 20 gün mezuniyet al
çarkların iflediii yere inmit ve mı9br. 
çarkları aab.ınlamak iatemiftir. Bu • Ankarada toplanan HiliJi.lı-

t Ş•ll•. A•· 
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mnada kendiaini çarldara kaptı • mer cemiyeti umumi konıreaine 
rarıık iki çark anamda uilerek il lıt•-hıalclaa iftirak etmit w ... 
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Kemalettin Sami Paşa öldü!. ... Yir
mi dört saatten beri havamızda çal ... 
kanan bu kara haberi~ içi sızlama ... 
mış, kalbi ağrmıamış bir tek Türk 
yoktur ... Kemalettin Sami Paşayı la .. 
nıyan bir insan için onun öldüğüne i
nanmak hakikaten pek güçtür. Ölüm, 
düne kadar Kemalettin Sami Paşa · 
dan daiına korkan ve kaçan bir şey· 
di. Çünkü Kemalettin Sami Pa&a, bü
tün hayatında i.deta ölürne .saldıran 
bir enerji sahibi idi. O, bulunduğu bü 
tün cephelerde en tehlikeli yerleri 
sanki arar ve oraya saldırmakta bir 
zevk duyardı; çünkü, Türke ve Türk
lüğe zararın o tehlikeli yerlerden ge· 
leceğine inanırdı! 

Kemalettin Sami paşa ilk olarak 
Balkan harbine iştirak etmiş ve ora· 
da bu atılganlığı ve kahramanlığı ne
ticesi olarak bir kolunu kaybetmiş ve 
o gündenberi (Çolak Kemal) a_~ı ile 
anılan bir kahramanlık sembolu ol • 
muştu. . 

Son büyilk kavgada Çanakkalede 
ve ondan ıonra karargibı umumi 
de bulunuyordu. Çok iyi hatırlıyorum. 
çok geçmeden karargiı.hı umumide bu 
lunmaktan sıkıldı ve (beni hangi cep 
beye isterseniz gönderin. muhakkak 
cepheye gitmek isterim) diye müte • • 
madiyen t!'-rR.r ebneye başladı. Bunun 
üzerine Filiıtin cephesine memur e-
dildi ... Filistin cephesine vardıktan 
pek az sonra gene düşmana saldırır
ken yaralandı.. Vazife ile Şama gitti
ğim zaman hastahanede_ vattığı'_!ı İŞİ· 
tince gittim. Yarası ba~lr yata~mô~ 
yatıyor, fakat ne§e.Sİ yennde, gozlerı 
zeki..sma delalet eden parlaklıkla şın 
\ıyordu. (geçmiş olsun) dedim. (teşe:'< 
kür cderitn, gene yaralandık dedı) 
Litife ettim: ( karargi.hı umumiden 
bir an evvel kaçıp kurtulayım derken 
buraya geldin g-ene kurtuna yakalan 
dm) dedim (adam sende) dedi. (Acı 
patlıcana kırağı çalar mı? Sakatla
nan yeri tamir eder, gen~. yolumuza 
devam ederiz. Herhalde duşman. kur
şunu beni öldürmez. Ben buna ınan
"nn.) dedi!. Hakikaten böyle .?ı":'_a • 
dı mı? Onu düşman kurşunu oldure
medi. Fakat nihayet ölüm denilen a • 
manl'ız pençe onu döğüş meydanmda 
r1 ~~il, fakRt l"ahat döseğinde kavradı, 
aldı götürdü! ne yazık! 

Kemalettin Sami Paşa Filistin ceb
hesinde aldığı yaradan ıonra, ıanki 
a:dıh her vara onun enerjisine bileği 
taşıl;k vazifesini yapıyor gibi, terüta.~ 
ze enerjilerle gene döğüş cepheleri
ne atıldı. 

Bü ük harp Mondros mütarekena-
Y ' 1· . t karan mesi gibi çok acı bir tes ımıY<; 

ile imzalandıktan sonra, Gazı Musta· 
fa Kemal Anadolunun ortasında (Ya 
latiklal, Ya ölüm) paroluı ile milli 
savaşı ili.n ettiği zanıan lıtanbul'da o
nuncu Kafkas fırkaaırun kumandan • 
lığında Kemalettin Sami Paşayı görü
yoruz ... Fırkasmr, Gazinin direktifi 
dairesinde, idare ediyor ve faaliyeti
ni etrafına enerji dağıtan iman veren, 
ümit veren, dunıp dinlenmed.~ı:a. çalı~ 
şan, çttpınan bir uzuv ol_arak. g~ruy.oruz. 
O zaman dünya galıplerının ııga
li altında bulunan Iıtanbulda bu 
yolda çalr..ş.manın ne kadar güç 
olduğunu herkes bilir. Nihayet 16 
Mart faciasından sonra Jstanbulda 
kalması imkansız bir hale geliyor ve 
Anadoluya geçiyor. 

Şimdi de Kemalettin Sami Patayı 
kurtulu§ aavaşınm ve Türk inkılabı -
nın dört temel direP.i. olan birinci ve 
ikinci lnönlerinde fırka km::nandanı o 
tarak; Sakarya mevdan döv~ünde 
dördüncü grup kumandanı olarak; 
nihayet son Afyon ve Dumlupınar mey 
dan dövü§iinde de dördüncü kolordu 
kumandanı olarak görüyoruz. lnönü 
muharebelerinde aldığı yaralar onu 
krta&mm başından bile ayırmıvor. ln
önü, Sakarya. Afy?n ve. Dumlupın_aı; 
meydan döğüşlerinı tetkik edenler ıyı 
ce bilirler ki, Kemalettin Sami Pata 
hemen hemen döğüsün daiına en can 
alacak yerlerinde bulunmuştu. Hele 
26 Ağustos taarruzunda Kocatepe • 
.ı.n (Afyon - Konya) demiryoluna 
vanncaya kadar olan ve ~ü..m.~lan: 
mızın en kuvvetli tahkım. ettıkle~l 
cephe kımnın.a. saldıran ~·l~~tın 
Sami Pa,anın kuınanda ettıgı dor -
düncü Kolordu idi.. 

Sonra Dumlupmarda, doğrudan doğ 
ruya başkumandan Gazi Hazretleri 
tarafından idare edilen meydan mu
hareb<l$inde, dÜ§man ordusunu cenup 
tan çeviren ve Afyon • lzmir demiryo 

Tepe üstü 
ikinci mevki Kurtuluf tramva

yındayız. A:yakta duruyoruz ama, 
biribirimizin sırtına binmiş gibi
yiz. Hamam istasyonuna gelince a· 
ğırlığımızın hemen yarısını boşalt
tık. Fakat ooh, diye sevinmeğe 
meydan kalmadı. 

Hamamda İnen yolculann bir o 
kadarını tekrar arabamıza aldık. 

Sarsıla sarsıla gidiyoruz. Yanı
başımda, iki adam ermeni şivesile 
türkçe konuşuyol'lar: 

- Bu tramvayda tılsım vardır, 
ne vardır .. Her kişi, buna saldıra
or .. Arkadan, bu gidar tramvay 
geloorsa, aldıran bilem yok .. 

- Sanki, bütün gabahat tram
vay şirketindedir sanırsın? Bizde 
hiç kabahat yoktur? •• 

- Deminces, biri ayağımın orta 
parmağına caz diye bastı ise, san
dım ki gözlerime şimşekle11 çarp
mıştır ! .. Ne olooruz, canım .. Ne o
looruz? Züğürtle mal kaptırdık? 
yoksam, borçlu peşinden koşooruz? 
Anlamadım gitti ..• 

Tramvay, Feriköyünü geçmişti. 
Tepeüstü istasyonuna geliyorduk. 

iki ermeni ahbaptan biri biletçi· 
ye seslendi: 

- Arkadas .. Biloorsun ya .. Te
peüstünde ziİi çekeceksin! .• 

Biletçi kızdı; burnundan soluya 
rak: 

- Söylemezsen unuttum gitti. 
Senin tepeüstünde ineceğini ner
den büeyim ben ••. 

- Şimdi, deorum ki tepeüstün
de dur! 
Çın çın .. Tramvay durdu. Fakat 

durmasile yürümesi bir oldu. 
Ermeni yolcu ayağını basamağa 

koyarken araba kalkıverince bağır 
dı: 

- Hiş yahu ..• Ne yapoorsun? 
Biletçi tekrar zili çekti: 
- Haydi in, tepeüstü!. 
Ermeni, homurdandı: 
- Acelen ne •. Az kalsın ki de

diğin gibi sahihen tepeüstü gide. 
ordum! .• 

M. SALA.HA TIIN 
::--:-:::-::--~~~o---~~~~~-
H ALKEV iN DE 

Temsiller 
Beyoğlu Halkevincfe temıil 

şubesi tarafından cuma gecesi sa
at 8,30 da "ikizler" piyesi tem
sil edilecektir. 

Konferans 
Cuma günü saat on be,te Halkevi 

güzel sanatlar şubesinde Edebiyat fa
kültesi dekanı Köprülü zade Fuat B. 
tarafından '"ilim ve ahval" mevzulu 
bir konferans verilecektir. 

tunun timaline atarak kukrvrak ku
şatan kahıaman fırkaların kwnanda· 
nı Kemalettin Sami Paıa idi. 

Kemalettin Sami Paıa bütün yuka
rıda saydığmuz döğüşlerde, gerek kı· 
talarını yetiıtimıede ve gerek döiüf
tünnede gösterdiği yüksek kabiliyet~ 
ten dolayı, Gazi gibi büyük bir bat
kumandan tarafından, bir kaç defa 
takdir edilmiı, taltif edilmit kuman
danlardan birisidir. 

Kemalettin Sami Patanm bu yük • 
sek kabiliyeti nihayet kendisini cüm
huriyet Türkiyesini, büyük elçi sıfa • 
tile, hariçte Almanyada, temsil et • 
mek mevkiine çıkardı; onu ne engin 
bir salahiyet ile ifa ettiğini de bu gü 
ne kadarki eserlerile görüyoruz. 

Keınalettin Sami Paşa ardı aran 
keailnıiyen, yıllaTCa süren döğÜf ve 
aavatların potasında pİşm.İf &tefli, mil 
\iyetçi bir kumandan, olgun bir iman 
ve yetişkini bir diplomat idi. 

Her halde cümhuriyet Türkiyesinin 
inkılap kadrosunda doldurulması çok 
zor bir boşluk bırakılınıştır. Hala inan 
mak istemed.iğinı onun ölümü kartı• 
smda, derin bir aızı ile ağlıyorum. 

Ali RIZA 
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KANLI SIR 
Korktum .•• Neşide'nin suali, ı 

beni korkuttu: . 
_ Sevmek için, muhakkak _sevıl

mek mi lazım; muhakkak sevılmek 
mi icap eder? 

"d " k"' Demek N eşı e, sevecP ·· • • 
"Sevilmek,.! umurunda bile değil... 
Aşkına nefsi feda edecek, bu kadar 
asil bir feragat gösterecek kadar 
duygulu ve içli olmak, korkunç ve 
tehlikeli! . 

Biraz acele mi hüküm venyo • 
rum? neden korkunç ve tehlikeli 
olsun. . . insanları saadetle.; muay 
yen çerçeveler içinde, _muayyen. u • 
sullere, nizamlar~, kaıdel~re mı ta
bi? Sevip te, sevılmemenın ıstır~p 
ve azaplarından haz duyan, mes ut 
olanlar da yok mu? .. 

Aşkına, bütün mevcudiyet mı _vak 
fetmek! Ne izzetinefis, ne haysıyet 
ne gurur, ne kibir, ~e m~nf~at, hat· 
ta ne ele vicdan ... Hıç, hıç bır şey ... 
Aşkından başka, ~iç ~ir şey yok!. 

Hisler, zaaflar, ı~tıraslar muadıl 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

ihtiraslarla ölçülerek mi takdir e -
dilmelidir? Zaaflanmızm, ihtiras -
larımızın, faziletlerimizin, meziyet
lerimizin kıymetleri az çok izafi, 
nisbi değil mi? 

Haklı olan kim? Hak ve hakikat 
ne tarafta? Bu, ebediyen meçhul, 
meşkuk kalmıya mahküm •.• 

Neşide, sevmeli mi? 
Ben, onun selametini, sevmenıe

sinde görüyorum. Neşide. sevme -
meli! Hiç sevmemeH ! Kalbi, aşk 
denilen tatlı acıyı tatmamalr. .. 

Fakat hiç ümidim yok. .. Neşide, 
muhakkak sevecektir!.. Bu kadar 
fedakar, içli bir kızın sevmemesi, 
kabil mi? 

Neşide, sevecek. •. İçi yanıp tutu
şarak, bütün kalbile bağlanarak, 
bütün mevcudiyetini vererek seve
cek. .. 

Dünyadaki gelmiş ve geçmiş in
sanların en mes'udu olacak olan bu 
adamı, şimdiden kıskanıyorum! 

Ne yapabilirim? elimden ne ge-
. ? ' dakikanın el-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 18 NiSAN 1934 

M. Y evtich geldi ve Ankaraya gitti 
(Başı 1 inci sahifede) 

Sirkeci İstasyonu dün sabah 
Türk ve Yugoslav bayraklarile do
natılmıştı. Muhterem misafirimiz 
İstasyonda hükUmet namına vali 
muavini Ali Rıza bey tarafından 
karşılanmıftır. 

Vali Muhittin Bey Ankarada 
bulunduğundan refikası ve ke-
rimesi Hanımlar Madam 
Y evtich Cenaplarını karşı· 
layarak ke:ıdisine bir buket tak
dim etmişlerdir. 

Bundan maada vilayet ve bele
diye erkanı, merkez kumandanı 
Fehmi Pata ve Yugoslav sefareti 
erkanı, ceneral konsolosu Mösyö 
Lazareviç ve Yugoslav tebaası is
tasyonda hazır bulunuyorlardı. Ma 
dam Yevtich'e Ma<lam Yankoviç 
ve tebaa tarafından müteaddit bu
ketler takdim edilmiştir. 

Mösyö Y evtich istasyonda ken
disini koloni namına selamlayan 
Yugoslav klübü reisine teşekkür e
derek, dost bir memlekete geldi • 
ğinden dolayı memnuniyetini be • 
yan etmiş ve burada dostu olan 
Türk hü:kUınet rical ile siyasi te -
maslarda bulunacağını ve ayni za· 
manda Türkiyedeki vatanda,larile 
görüşmekten pek memnun oldu -
ğunu söylemiştir. 

Muhterem misafirimiz, bundan 
sonra kendisine resmi selamı ifa 
eden polis müfrezesinin önünden 
geçerek hükumet namına misafir 
edildiği Perapalas oteline gitmiş
tir. 

Mösyö Y evtich otelde bir müd
det istirahat ettikten sonra saat 
11,30 da Taksim meydanına gide
rek abideye mükellef bir çelenk 
bırakmıştır. Mösyö Y evtich Yu -
goslav konsoloshaneıine giderek 
gazetecileri kabul etmiştir. 

Mösyö Yevtich saat 13,30 da 
refakatinde Sefir Mösyö Y anko • 
viç bulunduğu halde vilayete gi -
derele Ali Rıza beyi ziyaret et • 
miş ve istikbalinde hazır bulunan 
diğer bazı zevata da kartını bırak
mıttır. Saat ikide konsolosıhane • 
de muhterem misafir şerefine hu
susi bir öğle yemeği verilmiştir. 

Muhterem misaf.irimiz yemek
ten sonra Madam Y evtich ve Möı 
yö Y ankoviç ile birlikte otomo -
bil ile T arabya ve Büyükdereye 
kadar bir gezinti yaptıktan sonra 
saat 16,30 da Perapalasa tlörımüş· 
tür. 

Ankaraya hareket 
Mösyö Y evtich Perapa!asta bir 

müd~et istirahat etmiş ve ııaat on 
sekizde Akay iskelesinde hazır 
bulundurulan bir muşa binerek 
Haydarpafaya geçmi1tir. Haydar
paşa istasyonu Türk ve Yugoe • 
lav bayraklarile donatılmıştı. 

Muhterem misafir istasyonda 
vali muavini Ali Rıza Beyle Şük
rü Naili Paşa Yugoslav konsolosu 
Mösyö Zareviç , konsoloshane er
kanı, tarafından teşyi edilTI"iftir. 

Bir müfreze polis resmi selamı 
ifa etmiştir. Muhterem misafir i
çin Ankara treninin arkasına baş
vekalete mahsus olan vagon ilii -
ve edilmitti. Tren, saat 19,30 da 
hareket etmiştir. 

Beraber gelenler 
Mösyö Yevtich ile berabpı· Yu

goslavya hariciye nezareti siyasi 
işler müdürü Mösyö Martinaç ve 
hususi kalem müdürü Slavko Ko
yiç şehrimize gelmiflerdir. 

Bundan maada matbuat büro
su namına ilci gün evvel ~ebrimize 
gelen Mösyö Y evtich de Ankaraya 
gibniştir. 

Muhterem min.firle beraber, 

meıini, mev'ut saatin çalmasını 
beklemekten başka yapılacak bir 
şey yok .•• 

Bu saadete namzet olan adam, 
bari buna layık biri olsa ..• Kim bi
lir, belki de o adam, bu saadeti te· 
pecek, omuz silkecektir ... İnsanla
rın nankörlükleri yeni mi? .• 

-12-
N eş ide' yi artık eskisi kadar sık 

göremiyoruz. Arkadaşları, onu, he· 
men hemen hiç yalnız bırakmıyor
lar. 

Uzun yaz günlerini, köyde geçir
mek, çok güç! 

Sabahlan, günet doğmadan 
balığa çıkıyorum. Oğlelere kadar 
denizin üstünde, kayığı ,suların 
keyfine bırakarak, avare dolaşı • 
yorum. 

Bu, beni eğlendiriyor mu ? Ha
yır ..• 

Yaz güneşi altında rengi so • 
lan, dümdüz, kırışıksız, buruşuk
suz deniz, bana, çok manasız ge
liyor .. Bir bağ havuzu içinde yü
züyormuşum gibi, garip bir bulan
tı da duyuyorum .. 

Balıktan, eve eli boş dönmek, 
yenğemi güldürüyor .• Sonra son -
ra, inanmamağa da başladılar: 

- Hüsrev Bey, sen, balığa de
ğil, gezmeğe çıkıyorsun .• 

- Hakik t balı" a ıkı oru 

Refik Amir B. ve sefir Mösyö Yan 
koviç te Ankaraya gitmişl11rdir. 

Ankarada görüfmeler 
Mösyö Yevtich'in Ankarayi 

ziyareti, hariciye vekili Tevfik Rüş 
tü Beyle Balkan mi.sakının aktin
den sonra Balkanların vaziyeı-i hak 
kında görüşmek içindir. Bilhassa 
Yunanistan.la muhalif parti lideri 
bulunan Mösyö Venizeloaun, misa
ka karşı aldığı vaziyet, Ankarada 
olduğu gibi, Belgratta da nazarı 
dikkati celbetmekten hali kalma • 
mıştır. 

Mösyö V enizelos misakın Lazı 
ihtirazi katıtlarla tasdikini parla
mentodan istemiş, misaka merbut 
protokolda mevcut kayıtlar me • 
yanında misakı imza ed•m Balkan 
devletlerinden birinin, Balkanlar 
haricinde bulunan diğer bir dev • 
Jet tarafından bir taarruza uğradı
ğı takdirde , Yunaniıtanın ala • 
cağı vaziyet haJ&ıncl'a kayıt konul
masını ileriye sürmüştür. 

Mösyö Venizelos Yunanistan
da noktai nazarmı izah için seri 
halinde bazı makaleler neşretmiş
tir. Mösyö Y evtich Ankarada bil
hassa bu mesele etrafında harici
ye vekili Tevfik Rüştü Bcyie gö
rüşecektir. 

M. Y evtich'in beyanatı 
Mösyö Y evtich dün konsolos · 

hanede gazetecileri kabul ettiği sı
rada, Balkan meseleleri hakkında 
sorulan suallere cevap verruek is
tememiş ve bu suallerin cevapla
rını Ankaradan dönüşe bırakmış
tır. Muhterem misafirimiz dün 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- "Türkiye'yc seyahatten mak
sadım, evvelemirde, muazzez dos
tum T evlik Rü1tü Beyefendiye ia
dei ziyaret etmektir. Mamafih, bu 
ziyaret sadece bir lazimei neza
ketten ibaret değildir. Daha ziyade 
Türkiye ile Yugoslavya araınndaki 
samimi ve halisane dostluğun bir 
kere daha tezahürüne vesiledir. 

Güzel memleketinize, ilk defa 
olarak geliyorum, milli inkilap ta
rihiniz çok iyi bilirim, Bütün Türk 
milletinin de biraz sonra takip et
tiği şanlı rehberinizin Samsun'da 
karaya çıktığı tarihi günden, mo
dern Türkiye devletinin temamen 
kurulduğu bu ana kadar Gazi Rei
sicümhur Hazretlerinin ve onun 
mümtaz ve yüksek mesai arkadQf· 
larının huzurlaAnda İnsan, büyük 
ve hürmetkar bir hayranlıkla meb
hut kalıyor. 

Ankarada, yükaek siyasi ricali· 
nizle tan'f'tıak ve temas etmekle 
mesurur olacağım. 

Karilerinize en samimi selamla
rımla birlikte, her iki memleketi
miz arasındaki dostane münaseba
tın tedrici inkişafını takip husu
sunda gösterdikleri alakadan dola
yi teşekkürlerimi rica ederim. 

Yeni bir misak mı? 
SOFYıA, 17 (Milliyet) - Pa

rnten Novo Vreme g_azetesine bil
diriliyor: 

Mevıiik bir membadan haber 
alındığına göre, Bulgari.tana y&
ni bir ademi tecavüz Balkan misa
Janı imza etmesi teklif edilecek • 
tir. Bu misakta tamam.ile Atina 
nrisakından farklı olarak muahede
lerin tadil edilmesi veya edilme • 
me~i hakkında bir kayıt bulunmı
yacaktır. 

Bu mesele üzerinde M. Bartu 
ile M. Muıanof arasında üç gün 
süren müzakereler yapıldığı gibi 
M. Y evtich'in M. MUf811ofla yap· 
tığı mülakatta tam anlatma hasıl 
olmuştur. 

Yeni miıak, Atina misakını 
İpızalayan bütün hükiimetler tara-

amma, balık tutamıyorum, yen • 
ge! 

Yengem gülüyor: 
- Anlalılan gönül eğlendiri • 

yorsun! 
Her dönüıte sorguya çekilmek, 

manalı bakıtlar, manalı gülüşlerle 
kartılanmak ta canımı sıkıyor. 

Balığa çrkmaktan da vazgeç • 
tim. Sabahları, denize giriyorum, 
adalara doğru açılıyorum.. Sahil
den, benim kulaç atışımı, açılıtı· 
mı merakla seyrediyorlar. 

Bu, Neşideye de merak olmuı. 
Arkadaşlarını topluyor; kıyıya ge
liyorlar. Ve çığlıklarla, kahkaha
larla, benim hareketlerimi takip e
diyorlar. 

Doktor, Nüzhet Süleyman, Ne
§İdeye denize girmeği menetti. Za
vallı kız, buna pek üzülüyor .•. De
nize, bir nevi hasretle bakıyor: 

- Ne olur, ben de denize gİ· 
;reyim! 

Doktor, ne gibi mahzur görü
yor, neden korkuyor? .. Bilmiyo • 
rum !. Yalnız, bana da vazıh bir 
_şey söylemiyor. 

Ne§İde, bana, haset ediyor. El
li yaşındaki bir ihtiyarın sıhhati
ne, çevikliğine, dinçliğine, bir genç 
kızın haset, gıpta etmesi, ne ha
zin! 

E • r kabil olsa, ben, sıhhati • 

, ___________________ ..., 
Bu akşam MELEK Sinemasında 

4 büyük film müsabakasının so:ıuncusu 

BEN BiR MELEK DEGILIM 
Oynıyanlar: Yeni ve buyuk yıldız.. Dünya kadın 

güzelliği telakkilerini değiştiren 

MAE WEST ve GRA Y GRANT 
· AYRICA: Paramount dünya haberleri ~e 

İNSUL'ün lstanbuldan ayrılışı. (15834) 

Bu akşam SARAY (Eski Glorya) aahneıinde 
EDUARDO BİANCO idaresindeki meşhur 
ARJANTİN RÖVO HEYETİ 

Öcra:r< lübiyata baılı1or. 26 ARTiST -ŞARK 1 • DANS • MUSiKi • E{;LENCELEll" 

NEŞE .. SEViNÇ • KAHKAHA. Fiyatlarda zam yoktur. ikinci balkon 401 bütü• ,_,

terler 60 .... lüks balkon 80 kuruı. Sinemada: DOROTHY JOURDAN tarafında• t_. 
ail edilen Fransızca sözlü KOCASIZ KADINLAR muhtetem filminin iraeıinden •0°" 
sahnede rÖ•Ü heyeti saat 10 da baılıyacak ttr. Mathuat kartlanndan. ba4k.a dübulü ,.r 
h•at L:artlan muteber olmıyacakbr. İl&vete:ı:ı FOX JOURNAL. (tS&tO) 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
0 N YON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafaaıla icrayı muamele etmekte ola:ı( 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 1830 

.. 

İş ve İşçi 
Milliyet bu sütunda İf 11• ifçi i!ti: 
)'enler• t1111auut ediyor. lı ve lfÇI 

utiy•nler bir melıtup~a · ' ' bür0o 
mu.ıra müracaat etm•li<lırler. 

iş aranıyor 
F ranaadan yeni gelmiı bir Madam 

fransızca, ehven ıeraitle ve kolay, seri 
usullerle ders veriyor. La Turquie gaz.,. 
tcsi D. S. T. rumuzuna miiracaaL 

* * * . 
Çiçek, sebze ve cameki.nda mal 

yetiıtinnek için usta bahçevan iste • 
yenlere Adres: Beylerbeyinde sebzeci 
Yaıar. 

Devredilecek ihtira beratı 
c Maden Çenberli Kutu vesaire ima

line mahsus makinelerde islilıat'' hak· 
kındaki ihtira için istihsal e<l.ilmiı olan 
18 Niıan 1925 tarih ve 286-292 numa

ralı ihtira berahnın ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir veyahut icara 
verileceği teklif edilmekte olduğundan 
bu huıusta fazla ma!Uınat edinmek İ•· 

teyen zevatın lıtanbul'da Bahçekapu'da 
Taş hanında 43-48 nuım.-alı idarehaneye 
müracaat eylemeleri ilin olunur. ( 15838) 

Devredilecek ihtira beratı 
Tel ile rabıt ve tahtim huıuıunda ve 

bu ıuretle mühürlrme usulünde bazı 
faydalı tadilit" hakkındaki ihtira için 
iıtihııal edilmit olan 7 Niıan 1924 tarih 
ve 139 • 141 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kere ha!kasına 
devir veyahut icara verilmesi teklif e
dilmektıe olduğundan bu huıusta fazla 
ma!Uınat edinmek isteyen zevabn lstan· 
hul'da Bahçekapu'da Taş hanında 43-48 
numaralar ile ınurakkam idarehaneye mü 
racaat eylemeleri ilan olunur. (15839) 

Iından İmza edilecektir. lmzalan
manın bu ayın sonunda yapılma
sı çok muhtemeldir. 

Yeni Balkan misakına Arna -
vutluğun da gireceğini kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

mi hayatımın mevut, mukadder se 
neİerini , ona bağışlamaktan te • 
reda'üt etm.iyeceğim. Ne yazık ki, 
bir ömür, bir ömüre aşılanamı-
yor •.• 

Acaba, Neıide de, annesi gibi 
mahküm mü? Genç yaşta, ölüm, o 
na da tırnağını takmıt?. 

Yüzmekten de vazgeçtim; on
dan da keyfim kaçtı ... 

Fakat uzun yaz günleri, köy
de ne yapmalı? Nasıl vakit geçir
meli? 

Yazın, Beyoğlu da ölüdür. A
dalar, Boğaziçi, semt semt dolat • 
malı .. Bu karar, hiç te fena değil
di .. Bir gün Büyükadada, bir gün 
Tarabyada .. Bir g<Jce Modada, bir 
gece Kefeliköyünde .. Kah bir ar
kadaşın evinde, kah bir otelde .• 
Hep , bir renkte, bir teviye, bir a
henkte, durgun durgun akıp giden 
haya.ta, renk, ahenk, can, heye -
can vermek. .• 

Hatta, kumar bile oynarım ..• 
Kumarda talihimi deneyecek de -
ğilim, hatta fazla bir heyecan du
yacağımı da zannetmiyorum. Fa -
kat karşımdakilerin heyecanı, ben?, 
eğlendirecek ... 

Hele, k&§arlanmış, anac ku • 
marbazlar, aralarına benim. g;bı a· 
cem.inin, toy ve tam nıanasilto bu
lunabilecek bir kazın düştüğüne öy 

Bugünkü prograJll 
IST ANBUL : ..J 

18,15 Plak neşriyatı. 18,45 F~ 
ders. 19,15 Muaınmer Bey ~ 
monoloğ. 19,30 Türk musiki neı<"~ 
Yahya Bey, Cevdet B. Semiha ~.'...J f 
rem B. Ruten B. Cevdet B. :;o- ' 
Vecihe H. Servet H. 21,20 Aj ..... f 
borsa haberleri. 21,30 Necip Y~ 
orkestraaı tarafmclan muhtelif ..ı.--~ 

V A R Ş O V A. 1415 m. 

1 
17,35: Solist konseri. 18,30: k.onfe~ 

·so: Müsahabe. 19,10: Hafif orkeatra ""'" 
si. 19,.50: Muhtelif bahisler. 21,05: ,,,_.~ 
konser alman eserlerinden. 23: Hafif " 
•• daaa parçalan. 

B O K R E Ş, 364 m. fı 
13: Borıa. - Pi.ile. - Haberler. - ı• 

18: Radyo orkeatraaı, 19: Müaahabe-~ 
Radyo orkeıtrau. (Kalmanm eı•rl )'.. 
parça.lar.) 20: Uai•erıite radyosu. %0~ 
'uiriade tarafından ıarkılar. 21,45 J(o ı.t· 
21: Danimarka ıÜ•areıi.. 22,45ı Habe~. 
Cina loyantaaındaıı naklen b.afif mu•~ 

B U D A P E Ş T E, 550 m. J1i 
18: Siıa.n muaikiıi. 191 Müaah.a~ ~ 

Curido Noıradi tala.nu tarafından bafı~ 
lci. 20.30: Müıalıabe. 21: lıpan.10 .,,. 
23, 20: Vere• siıan talmnı. 

VIYANA,F507m. 
18,10: A•usturya musiki L 19,0 .~ 

be, 19,45: T autenlıa:rn kuarteti. 20,46L •J 
lif, 21,05: Senfonik koaıer, 22.SO: ~·~ 
Jiıanile konferans. 23,30: Dan• mu•İJJJ'"" 

B R E S L A U, 316 m. ,,1., 
18,55: 1' arihi konferans, 20: Operet V 

si. 21: Kısa haberler. 21,10: Bizinı !, l 
z:amız (konferana.) 21,30: LondrahJI / 
lrlaada tarla 'f'e ba•aları. 22ı Moaar~ ..Al 
lerinden mürekkep konser. Z3: Son .,.,..-
23,30: Hafif muaild. 24 Gece muslkis~ 

Bu aktam tam saat 21 de 
Fransız Tiyatrosund~.., 

lıpanyol Caruso'su nıımile..,.... 
albn sesli tenor , 

Miguel Fleta'nin Konee'.! 

•illi~I· 
Aarm umdeai "MlLLlYET ~ 
ABONE 0CRETLEid1 

Türkir• için H•"' '1 
ı L.K. 's..-

3 a11ıiı .••••• , • • 4 -
4 

,,, 
6" ••••••••• 750 !s~ 

12 .. • ••• ' •••• 14 - ;.:;..---. 

Gelen eYrak a•ri •erilmea..,- rd~ 
ıeç•n llÜsb~la~ 10 kuruıtu.r.- ea&•" al 
matbaaya aıt ııler için mü.diri,.et• tll,J 
caat edilir. Cueterniz ilaaJann ınet'-"1 
tini kabul ehnez. "" , 

le tevİnecekler ki •• 

" • * • , -'"' ..• 
Beni, pok"r masa11 bat•ıı11-ı.ıı 

ren Halim Siretin, dili tutıl"'" 
adeta felce uğramıt gibiydi: .ti 

- Sen... sen, kumar oytı' 
ha! t 

Gayet tabii bir tavırla, hal.1
111 

J az da ciddi, ona cevap verd•,, 
- Ben, insan değil miyirJIŞ 

ııim de, herkeı gibi ufak t f 
zevklerim, kaprislerim olanı•$; 

Halim Siret, bir iskemle ç 
yanıma oturmuştu: ti 

- Hayır .• Herkesin olur, 
ııin olamaz! ,,ıl 

Bu, kat'i kelime, hayr' 
kendimi alamamıştım: 

- Neden? 
Kumarbazlık Halim Siret~ 

radılışında var. Bu ihtiras, ~j~ 
!arına o kadar işlemiş ki hı5 • 
derhal ona göre ayar ediyor~ 

- Sen, şimdi oyununa 
Sonra konuşuruz. ti, 

Beni de, kendisi gibi, )(llA 
içten bir al aka ile oynuyor,fll:;;f 
Hem onu, hem de oyun ar!<•,'; 
rımı sukutu hayale uğrat1'1 
tan çekiniyorum: 

- Mersi, azizim... . .,.-
- BitmeJı 



''La Traviata,, operası 

Milanoda Slwla operasınJa 214-934 akfamı saat 21,55 te VeTdinin 
"TRAVIAT A" operaı verilecek Miliina radyo11u vasıta.sile de n6f
redilecektir. Remıimiz bu operanın birinci peı'de11inin ayni opera bin,._ 

sında alımnıf dekorunu gösteriyor, 

Umumi mahallerdeki temsiller filmini görmiyen bulunmayan 
içerisinde radyo ile nakle en müsa- genç ~wnaa'n!n bu e•eri meşhur 
İl olanı opera temsilleridir. Çünkü bes~ekar Verdı ta~afmdan opera 
bilUınum opera sahneleri musikili halınd~ ?estelenmıt ilk defa olarak 
ve sözleri şarkılı olutu mikrofona Venedık te 6 mart 1853 senesinde 
d:ıha uygun geldiğinden opera na- oyna~ıttır. ~ev~ .itibar.ile pek 
kılleri Avrupa radyolarmca pek romanlık oldugu gıbı mus.ıki nok. 
rağbet bulm1I4tur. Avrupanın her taamdan da g~yet yüksek olan bu 
tehrinde opera binaları olmadığın- eseri cumar~esı ak~ı. Milin rad. 
dan nakil vasbasile operaları ol . yosund:ın dınle.melerını karilerimi. 
n;ıayan şehirlerin halkı da bu tem • ze tanıye ederız. T. M. 

aıııerden :ı-zamı derecede istifade La Traviata nın 
etmektedırler. Verilen operaların " " 
bazılarında ağır musiki tekniği tat- M 
bi~ edildiği için belki memleketi· evzuu 
mız dinleyicilerine yabancı gelen Cumartesi akşamki operayı ka-
h~ n;ıuaikiye fazla rağbet edilme - rilerimizin kolaylıkla takip etme • 
mıştır. Fakat her çefİt musikide teri için mevzuunu da hülasaten bil 
olduğu gibi opera musikisinin de diriyoruz: 
hafifleri ve anlayışı güç olmayan kad 1 d pek ktur Paris'in sefil ın arın an ve 

ço • Bu çefit operaların y 1 
en batta geleni ftalyan operaları • güzelliğile tanınmıt Violetta a &o 

~ır. ~esela bunlardan biri olan "La ry bir büyük ziyafet veriyor. Birçok 

k!avıata" operasıdır ki önümüzde- atıkları olan bu kadını ayni akşam 
ı cumartesi akşamı saat 22 de Kont Alfret Germont da tannnıt 

Milin' daki ltalyanın en büyük ope ve kendisini sevmiştir. Etrafında 
rasr olan Skala Operasında en ta . pervane gibi kavalyeler dolaşan ka 
Jtnunış artistlerin ittirakile verile- dına kartı merhamet besliyen kı>nt 
cek ve bütün timali İtalyan radyo kendisine, hayatını muhafaz'l el • 
llıetkezleri tarafından naklen net- mesini ve bu yatadığı hayata niha· 
redilecektir. Bu münasebetle Tra· yet vererek birlikte yaşanıalarmı 
viata'nın mevzuundan bahsetmek teklif eder. K.ont kadından iyt mu
İstedik. Travyata diğer kelimeleri· kabele görür, fakat kurnaz kadın 
le "Ladam 0 kanıelya" dır. Memle- kontu sevdiğini gizler. 
ketimizde romanını okumayan ve Germont'a kendisini unutmama· 

MiLLiYET ÇARŞAMBA :r8 NiSAN 

u için bir ~~melya hediye eder.Bul 
aktamde.n ıtıbaren Violetta solit 
bir hayat geçirmeğe hatlar ve Pa
-is'!n sefih hayatından yorulrnu' ol 
dugundan hakiki bir atk la•;atı 
Yaşamağa ihtiyaç hissetmitlir. · 

1 Ameli bilgiler ) 

Kadın kont ile birlikte Paris'in 
banliyölerinden sakin bir bahçeli 
yere çekilip yaşamıya batlarlar. 

Bir müddet sonra kont Violett'l'. 
nın mali işlerini takip için Paris'e 
geldiğinde baabsı Kon Georg Ger· 
mon yalmz kalan Violetta'ya gide· 
rek oğlunu serbest bırakmasını ken 
disine söyler. Kadın Alfredi çok 
sevdiğini, kendisine aynlamıyaca
ğını anlatmak istene de mağrur 
kont buna inanmak istemez ve Vi
oletta'nın arkadat ıolan kızı Flora 
ile Violetta'yı Parise avdet ettir· 
meğe muvaffak olmuf, ve şerefine 
bir ziyafet vermittir. 

itin nasıl olduğunu farkedemİ· 
yen Alfred kadmm etrafında eski 
tanıdıklarını görünce kadının bir· 
likte geçirdikleri hayattan bıkırut 

Ramimiz 194-934 Perşembe ak
şamı Viyana radyo..uıda çift piya
no üzerinde marifetli parçaları çala 
cak olan Bob ve Berty. 

olduğunu zannetmit ve salonu ter
i ~hnittir. Flora tekrar bir maskeli 
L nlo tertip ederek kont ile barıta -
cAğıru umar. Kont burada Violet. 
t:ı'yı Baron Douphal'in kolları ara
t.ı·da daı:.~ederken görünce kıskan. 
rr•tlr. Douphal ile Alfret kumar 
eo-., .ıamıtlar. Neticede Alfret pek 
!:O!t kazanmıttır. Kazandıklarını 
uğ:ırlu bulmıyarak tahkir maka . 
mında "•~tılmıf kadın,, diyerek 
bütün kazandıklarını Violetta'nın 
yüzüne ata.rak oradan ayrılmıştır. 
Kadın dütüP bayılmıt ve ağır su • 
rette hastalanmıttır. 

Baron Alfret'i düelloya davet e
der. Düelloda Alfret galip gelmit 
hasta olan sevgilisinin yanına dön
diiğünde kendisini ölüm döfeğinde 

Yalnız alet değil, anten de iyi olmalı, 
her aletin antene ihtiyacı var mıdır? 

-· 
(Şekil 4) 

.. 
, 

(Şekil 5) 

Geçen haftaki yazımızın sonu
na devanıı olduğuna dair isaret el· 
me~i unuttuk. O yazımızda. bir kaç 
tekıl antenden bahsetmittik. Bu
gün yazımızın devamı ve sonudur. 

(Şekil 4) teki anten aletin aksi 
istikametindeki kısma doğru alçal· 
maktadır. Antenin ini'i de olduk
ça uzundur. Böyle uzağa doğru yo. 
kut olan antenler iyi netice ver
~ez ve sehilerde kullanıldığı tak
dırde yokut kısfı ile direği para· 
zite pek büyük tacizata maruz ka
lır. Alçak olmasından dolayı uzak 
istasyonları almak iktidarında de
,ğeldir. 

Geçenlerde şehrimize de gelmış 
olan Virtüoz keman sanatkarı Mel 
Erika Marini bu aksam 184-934 
aaaJ 21,5 geçe Vi~ radyosunda 
işiticeğiz. 

bulmuttur. 
Kontu nkolları arasında can ve • 

ren Violetta hakkında yanlıt fikir· 
!erini gizliyemiyen babası da yanla 
rında bulunmuttur. 

1 ~~" ~;.-; ~~~v-

-· --

J 
(Şekil 7) 

Civarında motör ve tramvaylar o 
lup çok gürültülü radyo dinliyenler 
için en radikal çare (şekil 5) le 
gösterdiğimiz gibi bir anten yapı· 
lıp ini~ dirseğini blende etmektir. 
Blendajın nasıl olduğunu geçen· 
!erde bahsetmİftik. Bunu her rad
yo yapmak arzu edenlere mağaza· 
sından izahat alabilirler. Taciza. 
tın önüne geçmeğe yegane çare 
blendaj olduğu gibi antenin müm· 
kün olduğu kadar yüksek olmasına 
gayret edilmelidir. 

En iyi oda antenleri: 
Oda antenleri ?Yanı tavsiye de

ğildir. Çünkü fazla tacizata uğrar
lar. Büyük bir ihtiyaç kartısında 
(şekil 6) ile (,ekil 7) de gösteril· 
diği veçhile oda antenlerini tavsiye 
ederiz. 
~~~~~~~~··~~~~~~~~ 

Budapeşte Avustralyadan 
işitiliyor 

Son zamanlarda yeni radyo 
merkezinin uzaklardan nasıl İfi· 

dildiğine dair Macar Radyo 'irke· 
ti bir anket açmıştı. Bu ankete hay 
retbahş cevaplar gelmiştir. 

Cevaplar meyanında Avustural 
yadan gelen bir mektupta oradan 
120 kilometrelik 550 metre tulün· 
deki Budapefte merkezinin pek 
güzel ve oldukça yüksek sada ile 
dinlenildiği bildirilmektedir. Bu 
mektup Budapeşte radyosunda da 
okunmuftur. 

11 

Radyo haberleri 1 
İngilterede 
Radyo sergisi 

l!'gilterede üç radyo sergısının 
tarıh ve mahalleri bildirilmekte
dir. 

Olympia'daki sergi 16 ağustos, 
pertembe günü açılacak 25 ağusto
sa kadar devam edecektir. 

Glasgow sergisi 31 ağustostan 
8 eylUle kadar sürecektir. 

Manchester'deki de 14 eylulden 
22 eylule kadar açık bulundurula
caktır. 

İngilterede radyo sanayii ile ala
kadar daha batka sergiler:n bulun
ması ihtimali ümit edilmekte ise de 
sırf radyo ,şanayıme münhasır 
Londra hariç olarak bu üç rerginin 
açılacağı ümit ediliyor. 

Bir merkeze tuln mavç 
aranıyor 

200 ile 300 metre mevcede çalı· 
şan Budape,te radyo merkezi (Bu
dapeşte 2) nin iyi işitilmediğine 
dair vaki olan dinley'cilerin tika
yetleri Macar Po:ıta ve telgraf ida· 
resince nazarı dikkate alınarak 
Macaristandaki bütün abonelere 
matbu bir sual cevap haneli tezke
re gönderilerek ismi geçen merke
zin nasıl i~itildiği sorulmaktadır. 

Tasnif neticesinde tikii.yetlerin 
en çok nelerden ibaret olduğu an
Ia,ıldıktan sonra merkeze yeni bir 
dalga tanzim edilecektir. Buna İm· 
kin olmadığı takdirde k.ey~i~~t 
dünya radyo cemiyetine bıldırılıp 
bu hususta ne yapılması lazımgel
diği sorulacaktrr. 

Estonyada radyo devlet 
inhisarı oluyor 

Haber alındığına göre .. mdiye 
kadar hususi şirketler tarafından 
itletilen Estonya radyoları bundan 
böyle hükumet tarafından idare e· 
dilecektir. Yeni merkezlerin inşası 
da tasavvur ediliyor. 

Estonya'da timdiki halde bir 20 
kilovatlık Reva) merkezile civarın· 
d~ Dorpat kasabasında zayıf ve ay
nt programı naklen netreden bir is 
taıyon bulunınaktadır. Dorpat'ta 
40 kilovatlık bir kuvvetli ista.tyo
nun intaıına karar verilmi,tir. 

~ı· _m_·_._f ____ RA_D_Y_o __ PR_o_G_R_A_M_ı __ __.JIL--m-· ~' 
B 0 IC R E Ş, 364 m. 

13: Borsa, - Pli.k. - Haberler. - Plilı:: 
18: Radyo orkeıtraaı. 19: Haberler. 19,15; 
radyo orkeatraaı. 20: Uni ... erııite. 20.20: Plik. 
20,45: Konferans. 21: lnailiz mu•ikiaindeo mü 
rekkep konser. 22,45: Muhtelif liıanlarda ha
herle:r. 23: Cina lokantuınd.a.n rıa.lı:len lıa.fif 
muaiki. 

V J Y A N A, 507 m. 
18,20: ~afif musiki - Müaahabe. 20: Saat 

ayarı cea•ı.~e •. 20.ıs: fiaftanm haber icmall. 
20,40:. Aktuahte. 21: Uç ~Üz •enelik opera e
ıerlerıoden .parçalar. 23: Haberler. 23,15: Ak
ı•D1 konaerı. 

lar, 20,30: Müaahabelet", 21: Zagt"eplen nakil 
23: C.:r.ete haberleri. Müteakiben dans p\3.k· 
lan, 23.SO: Kahwehane muaiki.ıi. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
18: Taıannili •e -:ın•tr\imerftal konıer. 19,10 

Mü•ahabe; arada plik kon•erİ. 21,45: Andrea 
Marcheaini'nin idaresinde orkestra konıeri 
ve •olo parçalar. 24: Haberler. 22 Nisan Pazar 

1 S T A N B U Lt 
ıs.ıs: PJik neıriyab. 19,15: Ajans haberleri, 

muhtelif ue9ri7at. 19,30: Türk rnuıiki neıriya
h. (K.ern•n Retat B. Tanbul Meuat B. Kanun 
Vecihe H. Muz.affer B. Vedia R12:a H.) 21.20: 
Ajau• ve borsa haberleri. 21,30: Bedriye Ra
sinı hanımın i,tirakile darıs muıikiıi. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
18: Müıahabe. 18,15: Polonya .farkıl•rı· 19: 

Müaahabe. 19,40: Harnıoni•tlerin konseri. 20: 
Müsa.habe. 20,55: Senfonik orkestra konseri. 
21,.50: Hab•rler. 22: Föyton. 22,15: Lemherl' 
ten neıeli neıriyat. 23,15: Spor h•berleri. 2.3,25 
Dana muıiki.si. - Müıahabe. - Dana .nıusi
ki•i. 

B U D A p E Ş T E, 550 m. 
18,30: Futbol maçını nakil. 19,30: Salon 

orkealraaı. 20,30: Konferans. 21: Macar ~.,.... 
lolarmdan mürekkep konıer. 22.30: Spor ha
berleri.. 23: Nandol Rekainin idaresinde opera 
or&uıatr•ırnıo konseri. 24: Roya.I otelinden : 
dana nnısikiıi. 

B 0 IC R E Ş ,364 m. 
10: Ruh.i netriyat. 11~0: Keza. 11,45: Ki

liae musikisi. 12: Radyo orkeatraSJ. 13: Plak 
13~15: Radyo orkeatraaı. 14: Haberler. 14.,20: 
Pli.le:. 17: Köylü netriyab. 19: Motai orke•tra
ar. 19: Haberler. 19,15: Motai orlır.eatraaınna de 
vanu. 20: Üniversite. 20,20: Plak. 20,45: Kon
fer•n•. 21: Masime Vaıiliu ta.rafından t•rkı· 
lar, 2l~J: Radyo orke•lrau. 22: Konferana. 
22,15: Radyo orkestrası. 22,45: Muhtelif dil
lerde konferanalar. 

M!LANO, TORINO, CENOVA, TR!YES· 
TE0 FLORANSA 

18: Ka.rt.f•k musiki parçalan. 19: Spor •e
••İr haberler. 21,10: Konser. 22: Shakeaperin 
e•erleriaden bir tem•il. Müteakiben aoııı ha
berle.-. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18: Müa•habe. - Hafif muaiki. 21: .. Caz .-e 

a.fk., İ•İ.mli halk parçaH. (Büyüle. operadan). 
Mütealır.iben aktam musikisi. 

H A M B U R C, 332 m. 
19: Tagannili konıer. 19,55: Piye•. 20:,40: 

Spor haberleri. 20,55: Hl'\va haberle.-i. 21: 
Dana musikisi. 23: Taberler. 23,30: Cece mu· 
aikiai. 

B E L G R A T, 437 m. 
17· Plik. 17 30: Yugoalavya ,ark,ları. 18: 

Dan~ plik1arı.' 19,55: M~aa.habe. 20: Mme. 

N . B k v'ç Jovanovıç htrafından ,ar-JUra oa o ı • . ı.ı · 
lcılar. 20.J,0: Müaahabe. 21: Trıo ~ annl!:t ve 

. f k t"l Mo:ıartrn eserlerınden kon· 
pıyan2ol 3r0e •R• .. 'ı e 1 21 40· Radyo orkestrası. 
ser. 1 : eK. an ar. • · k 1 23 
22 30· p ··ı S k muaikiıi ve atr 1 arı. : . . opu er ır "k" · 21 Dans 
Muhtelif. Müte11.kibeo. dans musı ıa1. : 

tnusikiıi 

ROMA, NAPOLI, BARI . .. erde-
21.ss . Mari.a Coıtanın eserlerınden uç P 
11.k il Capitan Francaıal'l . , isimli operet tem
•ıli. - Müteakiben haberler. (Ayni programı 
25•45: rnetreli.k kısa dalgalı istaıyon da net· 
l"ed~r.J 

1}0N[SVUSTERHAUSEN, 1571 m. 
"İy : Plak. 19,30: Müıahabe. 20: Amele net· rir::• 20.15, Hariçteki ecı\el-.!lere ma.h~u.ı ne~-
Pvl.1..1b.l ~0,45 ; Spor, 21: Dans musıkıst. 23: 
2~ Cel,f haberler. 23,45: Deniz haberlerı. 

ece konseri. 

23 

19,15: Ajan• haberleri, muhtelif netriyat. 
19,15! Türk musiki n~ıriyatr. (Ekrem B. Ru
ten B. Cevdet B. T ahain B. Şeref B. Saim B. 
Vecihe H. Selma !"1· Nedime H.} 21,20: Ajan• 
ve boraa haberlerJ. 21,30: Necip Yakup bel 
orkestra•t • 

V A R Ş O V A, ı415 ın. 
18: Teganni piy~no ref•k•tile. 18,30: Kon• 

ferana. 19,10: HaCıf musiki. 19,ŞO· M hl lif 
bahisler. 21,05: Hafif muı~c", k · · 2"1. Be· S k d d , onr.erı. • ır 

ovyet a ının8: aır: 22,15: Büyük: aenfonik 
konaer. 23: Hafıf muai.ki ve d 1 
Müsahabe. - Dans musiki • ana parça. arı. -

B U. D A P E Ş T E, ~~Ô ın. 
.~8: Pı1ano rera~atile Macar 11arkıları. 1 S,30: 

Muıahabe. 19: FeJe• salon orkeatraıı, 19.30: 
Alrni'nca ders. 20.: Ta8anni (Madam Maria 
Lukac~), 2~,10: Fılharmonik takım tarafından 
ye Unı•er•ı.le _korosunun i 11 tirakile konıer. 
23,50: ferli• ıııan takımı. 24 15: Konfe 

B U K R E Ş, 364 m. ' rana. 

13: Borsa. - Pli.k. - Haberler. - Plak. 
18,30: Taıanni. 19: Haberler. 19,15: Flüt 
muıikiıi. 19,40: Konfet"ana. 20: Oniveraite. 
20,20: Pli.k, 20,45: Konferans. 21: Radyo or
kestrası. 21,45: Konferans. 22: Radyo orkes
trası. 22,45: Muhtelif liıanlat" ile haber neşri. 
23: San Remo lokantaaından naklen hafif mu
tiki. 

M!LANO, TOR!NO, CENOVA, TRIYES
TE FLORANSA 

18,30: Filbarrnonik konser. - Müsah-.be. 
ve arada p)&.k konaeri, 22: Viyolonsel konıeri. 
24 Haberler. 

V J Y A N A, 507 m. 
18,,~: Müaahabe. J9,$5: Mozarbn. e•erlerin

den FIGARONUN DOCUNU., opereti /'Vi
yana operasından naklen.) 23: Son h.aberJeır 
23,15: Dana pli.kları. · 

H A M B U R G, 332 m. 
21,15: Milli ne.friyat. 22: Piyes. 23: Haber· 

ler. 2Jı20: Hafif musiki. 24: Gece muıikisi. 
B E L G R A T, 437 m. 

18: Ra.d10 orkestrası. 18,30: Popüler 4arkı
lal"' ve orkestra n1uaikiai. 19,25! Saat .;arı ,,,. 
19,30: Almanca ders. 20; Piyano • keman kon
seri. 20.SO: Reklimlar. 21: Zaaref operaunda 
-.erilecek opera temıilini nakil. 

ROMA. NAPOLl 0 BARI 
18,15: Plik. 18,30: Filharınonik konae.-. 

19,30: Müsahabe. 20,40: Plak. - Arnavutça 
haberler. 21 105: PJ.i.k. Mü•ahabe. - Plik. 22: 
G. Piatiıoraky tarafından viyilonael konseri, 
23: Mütene•vi mu•İki. 

KONISVUSTERHAUSEN, ıs7ı m. 
. 18,~0; Yen.i .mu.siki sonatları. 19,40: 11fra.k 
ıle ko!ede., nımh monoloı, 19,SS: Şiir 20: 
Aakerı konser. (Potadan'dan naklen,) 21: Ha
berler .. 21,15: Milli ne11riy&t4 22,15: Askeri 
kon~erın devamı. 23: Günün haberleri. 23,45: 
Den~z.. ~aherleri 24: Orl' konaeri. 24,30: Gece 
musıkıu. 

24 Nisan Salı 
1 S TA N BU L: 
18,15: Plik netriyah. 19,15: Meaut Cemil 

Bey tarafından çocuklara masal. 19,30: Türk 
musiki neıriyah. (Eftalya Sadi H. Sadi B. 
Refik B .) 21: Refik Ahmet Bey tarafından 
konferans. 21,30: Ajans ve borıa haberleri. 

21,30: Radyo orkeıtrası tarafından muhtelif 

eserler. 
y A R Ş O V A, 14!5 m. . 

19,lO: Der• kor.,,sunun konıerı.. 19,50: Muh· 
.
1 

b h" I 21 05: Po%nan operasından nak• 
telı a 11 .e~. ' ıı enı 1 or, İa· 

fif musiki. 
B U O A P E Ş T E, 550 m. . • 

18.30: Kiıa aiıan takımı, 19,30: Hık•yeler. 
20: Piyauo konseri. 20,30: Konferans. 20,50: 
Birer perdelik iki skeç (franan:ca). 22 20: 
Trio konser. 23,15: Yaylı aazlard3.n mürekkep 
bir talc1mın konseri. 24: Konf•ranı, (almanca} 
24~30: Horıeth aiıan takımı. 
B0KREŞ,364m. 

13: Boraa. - PIM.k. - Haberler • - PIBk. 
18: Sibirceanu orlceatraaı. 19: Müıahabe. 19,15 
Konaerin devamı. 20: Univeraite. 20,20: Plak. 
- Konferans. 21: Radyo orkealr•SI ta.rafın· 
dan senfonik kooaer. 21,45: Alm«Jne& ve fran• 
aızc:a Ronıanyaya dair konferana. 22: Senfo
nik konserin de-.amı. 22,45: Muhtelif dillerde 
haber netri. 

MILANO. TORIN00 CENOVA TR!YES-
TE0 FLORANSA ' 

20,05: Pli.k, - Müaahabe .. 21,05: Oda mu
sikisi.. 21,45: "Si., İamindeki Maacanyi'nin eaer 
lerinden Üç pet"delik operet temliıi. 

VIYANA,507m. 
18,25: Yeni aanatki.rlar tarafından konser. 

19.20:. Ders. - Müaahabe. 20,25: Lebarın OPfl
retlerınden parçal•r. - Müaahabe. 23: Son 
hab4:rl.e~, 23,15: Akıanı konaeri (Viyana od .. 
rnuaıkıu taknnı.) 

H A M B U R G. 332 m. 
21,15: Musikili milli neıriyat. 22,15: Halk 

muaikİ•İ. 23: Haberler, 23,20: Hafif muıiki. 
24: Cece konseri. 1,05; Senfonik konıer. 

B E L G R A T, 437 m. 
18,15: Radyo orkeatraıı. 18,45: Dana pli.k

lar. 19
1
25: Müaahabe. 20: Radyo ot"keatraaı. 

20,40: Orkestra refakatile popüler ha•alar. 
21,10: Diak•r. - Reklamlar. 21,40: Senfonik 
konıer. 23: Müaahıııbe. Müteakiben Moako•& 
lok•ntaaından nalclen danı m.uıikiıi. 

ROMA, NAPOLf, BARI 
~9,30: Müsahabe, faydalı bil.iler~ 20,40: 

Plak. - Haberle:r. 21,0S· PJ&k. 21,45: Karı~ık 
ko~ıer .. 22,~: 0 L'idolo prezioao., iaimJi bir per 
d~lık hır pıyea. 24: Hafif muıiki. 

KONISVUSTERHAUSEN, 157ı m. 
18,40: Piyano konseri. 19,15: Aktüalite. 19,. 

3~: a~berler. 19,55: Şiir. 20: "Kur.fun dökü· 
cu K.rıatof Mahr., iamindeki ak:eç. 21: Kısa 
habel"'ler. 21,1S:: Şarkı Prusya eı.ll!rlerinden ha· 
Cif musiki. 22,15: "Tayyar• bombaıı iaimli 
monolol'. 22,30: Müsab.a:be. 23: Hab~'ı.ıı.-. 24: 
Kolonyadan naklen konser .. J: Musikili mÜ· 
ıahabe. 

25 Nisan Çarşamba 
1 S TA N B U L, 
18,15: PIAk neıri.yah, 18,45: Fr{lnuz.ca d.-t"ı. 

]9,15: Muammer Bey tarafından monoloi. 
19,30: Türk musiki netriyab. (Ekrem B. Ru
fen B. Cevdd. 8. Yahya B. Cevdet B Şeref 
B. Vecihe H. Semilıa H. Servet H.) • 21,20: 
Ajana ve boraa haberleri. 21,30: Necip Yıııkup 
Bey orkestran tararından muhtelif eaerler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
~8,50: .Konferana. 10,10: P18k. 19.50: Mulı

telıf bahıaler. 21,05: Hafif nıuıiki konıeri. 
22: Konferans. 22,15: Piyano ile kli.aik par• 
çaı_.ır. 2.3: Esperanto diHle konferana. 23,20: 
Plak. 24: Müsababe. 23,05: Dan• ınuaiki•İ4 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Odeon -.e Parlofon pl•khı-;..ı, 19.15: 

Ders. 19,45: Taıanni. 20,45: Konservatuvar 
talebesi tarafından kons~r. 22,45: H11-berler. 
23,10: Donapaluta otl'llindıen naklen danı mu. 
ıikiai. 24: lnBİIİ:r.ce konferan•. 24,15; Sil'an mu 

MILANO, TORINO, CENOVA, TRIYES
TE FFLORANSA. 

18,10: T•ı•nnili konıer. 18,SS: aH.berler. 
Va 20 40· Plak - Haberler. 21,20: Plak. 21• 
45:

0 

StÜd;odan °üç perdelik bir tem•il. Müt11-
akihen danı muıikiıi. 24: Son haberler. 

V l Y A N A, 507 m. 
JS,20: Şimdiki A•uıturyalı beıtekArlann 

ıüfteleri.ndıen eserler, - Müaa.he.be. 20,25: 
Aıkeri konaer. 21,30: illJk menekle,. iıimli bir 
ilkpahar temaili. 22,30: Oiı konseri. 23: Son. 
haberler, 23,15: Esperanto haberleri. 23,.25: 
Adolf Pa.uacher caz takımı. 

H A M B U R G, 332 m. 
19,JOı Halk tarkıları pliklar. - Müsa.habe, 

20:8ando mızık •. 21: ilkbahar aerviıi. 21,30: 
lYana muaikİ•İ. 23: ikinci haber servisi. 23,.20: 
Dana musikiainin de•arru. 24: Mo:r:arhn eaer
lerinden yaylı &a'&lar konseri, 24,30: Med.ern 
piyano nıuaiki•İ. 

B E L G R A T, 437 m. 
18: Müaahabe. 18,30: Dana plikları. 19,25: 

Müaahahe. 19,30: Fraoaı;r.ca der&. 20: Pi7ano 
lconaeri. 20,40: Reklamlar. 20.SO: Pli.k. 21: 
Jubli1ana operasından naklen opera tenıaili. 

ROMA, NAPOLI. BARI 
18,10: Orkestra konaeri 18,55: Haberler. 

20: Plak. 20,40: Arn&Y\lt~ ha.herler. - Spor 
haberleri. 21,10: Müıalıabc:ı. 21,20: pı-..ıc. -
Müaababe. - Pli.k. 22: Bir oper~ Teya ber
banııriı bir temıı.iljn nakli. 

KONISVUSTERllAUSEN, 1571 m. 
18,20: Çay muaikiai. 19,05: Auıele netri1at1. 

19,.2.5: "Neteli ökıü:r.ler, 7etimler aizi ta.kip e• 
derse?,. isimli neteli bjr sıuıilcili akeç. - Mü.· 
ıahab.. 21,30: "Gri.riu ismindeki Paul Linin. 
nnı eaerlerinden Üç perdelik operet. 23: Haber 
ler. 23,30: Teknik neıtri7at. 23,45: Den.iz ha· 
berleri. 24: F.ıi.raıu••J ye Arjantin halk hawa
ları. 

26 Nisan Perşembe 
ISTA N BUL: 
18,15: Plak 11e.frİyab. 19,15; Ajana ve muL· 

telif neıriyat. 19,3'-~: Türk musiki neıriyab; 
(Kemal Ni1azi B. Ha7riye H. Müzeyyen H. 
Malı.i.r Bey.) 21: Selim Su·n Bey t•rafından 
konferans. 21,.30: Da\ı.s muajkiıi radyo orke•· 
traaı tarafından. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
18110: Konferans. 18,30: lktraadi "eıair ha· 

hisler, 21,0Sı SırnfonUı: konser. 22: Müsahabe. 
22,15: Hafi.· orkestra musikiai. 23: Hafif "• 
danı muiikiai. - Müsahabea - Dana ve ha· 
(jf musikinın de'Y•m•. 

B U O A P ı: Ş T E, 550 n • 
J8,3(i: Kenıan konseri. 19: Konr~ranı. 19,30 

Mıne Emma Komlo•i tarafından Macar t•r• 
kıları (aiıan muaikiai refakatile.) 20,.30: S!üd
yodan bir tiJatro netri. 21,15: Haberler. 21~: 
Budape.fte konser orkestr•••· 23,40: Bac& ıı
ıan takımı, 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
13: Borsa. - Pl.itk. - Haberler. - PIB.k. 

17,15: Mektepli ne,riyatı. 18: Cr4 Dinico or
kealr•••· 19: Haberler. 19,15: Orke•lranın de
"\'•mı. 20,10: Konferans. 20,30: Johann Straosa 
un eı~rlerinden "Die FLEDERMAUS,. isimli 
operet teınaili. Mütt"alciben haberler. 

M 1 L A N O. T O R IN O, C E N O V A, 
T R ! Y E S T E, FLORANSA, 

18,10: Dana mu•ikiai, - Müaahıah~. 20,40: 
Pli.k. 20,55: Haberler. 21,05: Plıi.k. 21 55: 
uDon Ciovanmj,. iaıuindeki 4 perdelik muıik.i-

H A M B U R G, 332 rn. 
21,15:. ~illi ne-tri7aL 22,30: "Amele farkı· 

•• iaimlı bır ılı.:eç. 23,.20: Muıilr.ili b;r 
A k k 1 ı pro~ 

•ram. 24: t tar 'arı. ,05: Cece tnusikiaı. 
B E L G R A T. 437 m. 

18: Orkestra lıı:ona~ri. - Müıahab•. 19,30: 
Ders. 20: Plik. 20,10: Hitabe. 20,30: PlıUc iJe 
popüler muıiki, 20,50: Reklaml•r. 21: Yu•o•
lav beıtekarlarının konıerle1"İ. 21,40: Stınfo
nik konaer. 23,20: Muhtelif -~~ler. Müteakiben 
ıiıan muıikiıi. 

ROMA, N A P O Ll, B A Rl 
18: Taırannili •e muhtelif aletler ile konıer. 

18,55: Muhtelif bahisler -.e at"ada gl'amofon 
konseri, 21,45: Rito Selvarıiain idat"etinde ıen 
fonik kon•er. 24: H•bet"ler. 

KONISVUSTERHAUSEN. 1571 m. 
18,45: Huıo Wolfun tarluJarından (Tenor 

muaıanni tarafından .. )-- Müaahabe .• 19,55: 
Şiir. 201 Sen, küçük, f•kat ıüıı:el, aydınlık bir 
ıehirain., isminde bir akeç. 21: Kı•• haberler. 
21.15: Richard Strauasun e•erlerinden sen
fonik lc.onıer. (Laypzisten naklen.) 22,30: A
mele farkıaı iıimli skeç. 23: Habıarler. 24: Al
man Ye lns.iliz etüdyanları tararınd•n ıarkı· 
lar (Londrad•n naklen.) 

27 Nisan Cuma 
l S TAN BUL, 
12,30: Türkçe p1ik nctriyah. 18,15: Plik. 

neıriyab. 19,15: Anadolu ajansı, muhtelif net· 
riyat. 19,30: Türk muaiki n•triyab (E1i%a H. 
inci il. Ulkii H. Sevim H.) 21,20: Anadolu 
ajanaı. 21,30: Necip Yakup Bey orkeıtra11. la· 
raf1ndan muhtelif ıeıerler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
18,30 Konferans. 19,10: Hafif musiki, 19,50: 

Muhteli.( bahisler. 21,15: Senfon.ik büyük 
konser. Müteakiben piyano konaeri. 23,30: 
Dana mu•iLiai. 24: Müaahabe. 24,05: Dana mu 
aikianin de•amı. 
BUDAPEŞTE,550m. 

18,30: Kyar• Berta tarafından piyano kon
ıeri. 19,15: Stenoırafi dersi. 19,40: T elefun~ 
ken •r•mofon pli..kları. 20,10: Ecnebi h,herle
ri. 20,30: Büy\ık operada verilecek opera 
temıilini nakil. 24: Konfer&ı1s. Müteakiben 
Siaan musikisi. 
B0KREŞ.364m. 

13: Boraa. - Pli.k, - Haberler. - Pl&k. 
18: Radyo orkestraaı4 19: Haberler. 19,JSı 
Radyo orkıeıtraaı. 20: Univer•İte. 20,20: Plik. 
20,45: Konferana, 21: Senfonik konaer. 22: 
.Hötale,.. 22,1.5: Senfonik konserin de•amı. 22, 
45: Haberl•r (fran•ı:tca we almanca.) 

MILANO, TORINO, CENOVA, TRIYES· 
TE FLORANSA. 

18,10: Oda muaikisi. 18,55: Haberler. 20,40: 
Plik. 20,55: Haberler. 21,05: Pl.ik. 21,30: "-tü
•ahabe. 21,45: Renzo Bi•nchi idareainde af:"n• 
fonik konser. 24: Son haberler. 

V I Y A N A. 507 m. 
18,30: Konıer (Ada H"c.ht; Erich Meller.) 

19: Muhtelif b11hialer. 20,15: N~eli hafif mu 
ailci (Max Schönherr; Bittner Kurteti, Radyo 
orkeatraaı}. 21,55: s~nfonik konser (Orkar 
Kalaalanın idareainde.) 23: Son haberler. 23, 
15 plak. lconıeri. 

H A M B U R G. 332 m. 
20,15: Piyano konıe1"İ. 21: ilkbahar atı-rv11ı. 

21,15: Milli neıriyat. 22,15: Pli.k. 23: ikint·iba. 
har aerviai. 23,20: Muaikili ""triyat. 24,JO: 
Dana musikisi. 

B E L G R A T 0 437 m. 
18: Radyo orkeatt"aaı tara(ından ı,onsıııır. 

18,30: Orkestra refakatlle popüler t•rkılar, 
5• Müa habe. 20: Pli.k. 20,20: R•klıi.n'~ 

KONISVUSTERHAUSEN, 1571 m. 
19,15: "Peynir t.atbaı,, isimli ntoııolos. 19, 

45:???7 20: Orkestra konseri. 21: Kıaa haber• 
ler, 21,15: Milli neıri7at am~le hayabna dair 
nıusikili. n•triyat.) 22,IS: Am•le tarkıları, 23: 
:-'k~ .... ı .... 23.30: Bok•a dair. 24: Tanınrn14 bea

ır- ar •r•n eıerlerinden rniirelt.kep kon•tor. 

28 Nisan Cumartesi 
1 S T A N B U L' 
18,15: Pli.k ne,riyatı. 18,45: Fr4'naıa:ca dt"ra. 

19,15: Anadolu a.iana1, muhtelir netriyat. 19,30 
Tüt"k muıiki neıriyab. (Tanbur Refik B. lce
mençe Fahit"e H. Ut Servet Bey. F~kret B.) 
20,15: Safiye Hanım ıaz ırupu tamamen itli· 
rik. 21: Göz doktoru Hakkı Hayrt Bey tara· 
fından konrerana. anadolu ajanıı. 21,30: Necip 
Yakup Bey orkeatraar. 

V A R Ş O V A. 1415 m. 
17,35: Soliıt konsed. - Müaahabe. l~,10: 

PJi.k. 19.SO: Muhtelif hal.isl•r. 21,05: lapan~ 
yol muaiki•inden nıürekke:p hafif musiki. 22: 
Chopinin t"ıerlerinden konıııer. 22.30: Teltnik 
ne,riyat. 23: lnrilizce konreran•. 23,15: H fif 
musikisi •e dana parçaları. 

B U D A P E Ş T E , 550 m. 

18: Müı•h..be. 18,30: Polidor ve Brönovik 
ırramofon pli.klan. 19,10: Mü.saha.be. 19,30: 
lmre Ma.J&t"İ Sisan lakın'll. 20,35: Harp z.a
rnanlarına ait söz.ter. 20,50: Tiyatro temsili. 
(Stüdyodan. 23,30: Fridlin e.aerindeki oper• 
opera orkeıtra11 tarafuıdan konser. 

B 0 IC R E Ş , 364 m. 
13: Borsa. - Plak. - Haberler. - PIJ,k. 

17,15: Mü.sahabe. 18: Bud•la wkestraaı. 19; 
Haberler. 19,15: Budi.la orkestrasının de•aınr. 
20: Uniweraite. 20,20: Pli.k. 20,45: Konreraıu. 
21: Radyo ottteatraaının rerakatile keman" kon· 
•eri. 21,20: Radyo orkeatraaı. 22: Müuhabe 
22,20: Radyo orkestrau. 22,45: Fran11zca ve 
alm•nca habCC"rler. 

M!LAN00 TORINO, CENOVA, TRIYES· 
TE, FLORANSA, 

18: Kadın aaati. 18,10! Dans muaikiıi. 18,55• 
Haberler. 20,40: Pli.lıı:. Müaababe. 21,05: Pl.llıı:. 
21 45: Trio konıer. 22,30: Müaahabe. 22,ıtOı 
V~"yete. 23,15: YerU kitaplar H. 23,25: Pl.i.lc. 
2·1ı Son h11berrer. 

V 1 Y A N A. 507 m. 
J8,30: H•fif musiki. 19,20: Bir aylık dürıya 

haberleri. 19,45: Sa•t ., .... vesaire. 20,05: 
Vi1ana erkek koroau taraCından koro konsıori, 
21,05: A"f'uaturya musikisi, 23,0S: Son babel' .. 
ler. 23,20: Çarlı Caudrio ca• takımı • 

il A M B U R G 332 m. 
20: Mozartın e•erlerinden kona"r. 21: ilk· 

hahar aerviıi. 21,10: Ren ıeeeıi (dana n1usi
kisi.) 23: lkincibahar aervisi. 23,20: Kolon1a
dan naklen: o .. n. muailci.i. 

B E L C R A T, 437 m. 
18,30: Dana plikları. 19,55: Mür.ahabır. 20: 

Keman konaeri. 20,45: Rekf':mlar. 21~ Tırrr.ııl, 
23: Müıah.abe. Müteakibton aiıan musikisi. 

ROMA. NAPOLI. BARI, 
18,10: Oı·lceatra lconıeri. - 18,55: Hab"rlt'r. 

muhtelir liaanle-r ce pliık. konseri, 22: Biır o• 
pl"ra, operet veya tiyatronun nakli. Mütenki
bf"n ıon haberler. 

KONISVUSTERHAUSEN, 1571 m. 
20: aKrıtık halk muailır.isi. Müıah~~. 

21,10: "Allah namuslu ameleyi mubafau. et• 
ıin,, isimli musikili netriyat. 21,45: llalyM11 -
Alm11n tarkılarr. 22.15: Haftanın ıpor babt'r
leri. 24: Kolonyadan naklen: Dana muaikiıi. 



MiLLiYET ÇARŞAMBA 18 NiSAN 1934 

,, usuf Kemal B. başlanması lazım gelen 
yerden işe başladığımızı söyledi 
(Başı 1 inci sahifede) güçtür. Bütün sanayiin hali bilinme • 

li, himaye edilecekler edilmeli , maliyet 
fiyatları, ihtiyaçlırra göre tesbit edilme
lidir. 

ı 

1 MÜTEFERRiK HABERLER 
lık devrinde sanayi ne halde idi? 
On dokuzuncu asırdan evvellerde 
zamanına göre, Osmanlılıkta tam 
teşekkü!lü sanayi vardı. Yani zi
raati sanayiine uydurulmu~tur. Ba
zı memleketlere ihraç bile yepı • 
yorlardı. 

Bursanın havluları, Diyanbe • 
kirin ipeklileri, Erzincanın mas • 
nuatı meshurdu. 

lstanbulda filan çarşının ufa • 
lan çarşının vaziyeti Osmanlı ta -
rihinde epice kuvvetli bir sanayi 
devresi geçirdiğini gösterir. O za
man memleket, batka memleket • 
)erin müstemlekesi idi pek dene • 
mez. 

Sonra, gerilemeğe ba,Iadı. Çün 
kü kar,ımızdakiler, başka türlü dü 
tünüyor ve çalıtıyorlardı. Kafa • 
!arda müsbet fikirlerle tekn:k iler· 
liyor, büyük sanayi ilerliyordu. 

Osmanlılıkta ise, buna müvazi 
gidilmesine imkan yoktu. Müs -
bet ilimlerin hali malum. Buraya 
tekrar avdet etmeyelim. Sonra, tek 
niğin hali malUm. Bilhassa hariç· 
le alış verişte de harice karşı sa • 
nayii himaye edecek tedbirler alı· 
nacaktır. 

Mamul alıp ham vermek 
Böylece gerilendi. Memleket 

yalnız maddei iptidaiye yetittiri • 
yor, ve haricin mamul maddeleri -
ni alıyordu. 1282 - 1284 tarihle
rinde, büyük sanayi teşebbüsle
rine girişildi. 

Smai ıslah komisyonları teıkil edil· 
ıli. Muhtelif sanayi ıubelerine mensup 
kimselerin teker tektt faaliyetlerinden 
bir şey çıkmayacağı dütünüler~ ş_ir • 
ketler tesis edildi. Debağ, demırcrltt, 
simkeşler şirketleri kuruldu. Sanayi mek 
lepleri, sanayi sergisi açıldı. Fakat son
ra, yavaş yavaş bu hareketler söndü. id
dia edemem ki bu kapitülasyonlardan i
leri geldi, sebebi idari bozukluklar • 

dı. 
Yani mamul madde alıp ham mad

de vermek ne elemek? Bu bir itibarla 
efendinin, bir itibari~ devleti_?di. 

Bir ham maddeyı, pamugu ver ye
rine o memlekete göndür, dokuma ya
par satar. 

Sanayide ilerlemiş milletlerin ilerle
me ıeyirlerini ele alalrJD: Bunlar,. ev
vela ziraatçi sonra, sanayici, daha son
ra da ticaretçi olmuılardır. 

Ziraat mütekasif bir hale gelip aa• 
nayileşirse mamulatı mübadele hare • 
Leli başlar ve ticaret uyanır. 

Ziraatte muayyen bir teknikle i! -
lediğimiz zaman öm:e sermayece ma• -
rafı çoğalttık mı, verim de çoğalır. 

Fakat bazen de ma..-af çoğaldıkça 
mahsul azalır. Ve "Verim, ma5rafla mü .. 
\clWAİ.P olarak artmaz. 

Birine gittikçe azalan verim, biri>ıe 
gittikçe çoğalan verim diyoruz. 

Memleketleri sanayi faaliyetine ur,_ 
lcedeıı ikbsadi zaruret budur. 

Sanayide, ticarette iyi mabıul al -
mak, tabiate fazla hiikmebnekle olur . 

Sanayide bu daha kolaydır Ç:f• .: 
likte ise g~İiF .. ç:. . a.t.elyedeki ma 
Jri_-e 1iendİID1.Zln onünded:ır. 

latediğimiz teki.lele makineyi tadil e
dd>iliriz. Fakat ziraatte lıiboratu'ar 
topraktır. Tahlil ile uzun uzadıya o 
nun da s .. larmı anlayabiliriz. Fakat o 
kadar kolaylılcla değil. 

Sanayi zenginleştirir 
Zengin olan memleketler, sanayide 

ibri gidenlerdir. Bunlar vekayile sabit 
o~ut ~tlc;r~. ~dilete!' yol, gö
ru"'!ektedir. Nıçın bu yola gıdiliyordu? 
Malum. 

Memlekette sanayi ilerlemesi için, 
telmik tazım. Sennaye lazımdı. Bir de 
yetİftirilen mahsule müfteri Jizımdı. 
Mabaul satılmak li.zınıdı. 'Mıernleket ••
nayi malı.sul~ ecnebiden gelen müma • 
aillerindeıı pahalı olursa elbet'.~ ecnebi 
malı satılır, yerli malı satılamaz. Ya • 
hancı malı, ya hiç solammak, ya girer
"' yeı-li maiden ,ı>ahahya mal olacak su
rette gümrük resmi koymak iktiza edi
yordu. 

Oımanlı devletinde, bu yapılaıru • 
yordu. Yeni Türkiye, işe hatladığı ta
rihten itibaren bunu yapınağı kafasına 
koydu. 

Loz:an muahedesinden bir madde 
Lozanda devletin istikJilli tamamen 

kabul etti.ildi. Devletler, iktısadi iıtik· 
lal bahsinde vaktile nüllet meclisi hü -
kiimeti tarafından arttırılmrt olan güm
rük emsalini kabul ettiler ve bet sene 
için ta!Lik olunsun elediler. Y an.i, Mil
let Meclisinin gümrük tın-ifeleı-i (kon
solide) edildi. Bu cleğittirilemez de • 
mekti. Muahede idi. Söz venniıtik. Mu 
"!'"'!"• a~1utoı 924 te mevkii mer'iyete 
gırdi. Tıcaret mukavelesinin müddeti 5 
oene idi. 

Bu müddet 929 da hitam bulacak • 
tır. Bu tarihten itibaren yeni Türkiye 
hattı hareketinde serbest kalac.oktı. 

Serbeatimizi ele alınca 
929 dan sonra devlet tamamen ser • 

~ıtisini elde etti. 927 de teşviki sana
yı kanunu yapıldı. Vakıa bu kanun ilk 
olarak 329 da yapılmıttı. Fakat 927 
kanunu başka esaslar üzerinde idi. Sa
nayii teşvik şu idi: Kullanılan amele 
miktarı muharrik kuvvet miktarına gö
re devlet müessese1ere bir takım mua ... 
fiyetler veriyordu. 

Bunların gümrük reşminden arazi 
resminden, bina resminden muafiyetleri 
vardı. 

Bunun tesiri oldu. Sanayie yardım 
edilmenin büyük faydaları gÖ•Ülmeğe 
baıladı. Fakat teıvik, sanayii yetiştirin
ceye kadar olurdu. 

Teşvik için en iyi yol, kanucdan zi
y~de, gümrük resimleri yolu idi. Sanayii 
hun~ye, g~mrük tarifeleri ile daha iyi 

929 da, Lozana merbut ticaret mu
kavelesinin müddeti bittiği sene, pm
rük tarife kanunu çıktı. 

Asıl bizce ehemmiyetli, gümrük res
mi idi. Çünkü gümrük, sanayii koru • 
yacak duvarlardı. Bu noktadan çok e
hemmiyetli idi. 

927 da, nüfus tahriri, zirai tahrir gi 
bi, bir de sanayi tahriri yapıldı. lsta
tistikumumi müdürlüğünün anketleri ya 
pıldığt sene de bugün elimizde bulunan 
sanayi hakkındaki r..kamlar oradan alın
mıştır. Eski tahrir lamam değildir. Ve 
esasen Omıaıılılığa aittir. 811 iıtabı • 
tikler tetkik edilirse görülür ki memle
kette mevcut olan sanayim yüzde (79) 
zunu içinde ancak bir kaç kişi çalıfaD, 
iki veya üç kişi çalışan sanayi müesse
seleri teşkil etmektedir. 

On kişi, yü,. lritİ, yüz bin kişi değil. 
Sanayi ilerlemi, memleketlerdeki gjbi 
Bizim sanayi müeue.aelerimizin 
yüzde yetmiş dokuzunu üç kişiye kadar, 
adam çalıttıran müesseselerdir. Daha 
orta sanayi diyeceğimiz yüz adam, bin 
adam çalı§Aft müesseselerimiz zikredi -
lemiyecek kadar azdır. 

Sanayümiz bu halde oluı-ca. elbet
te ilerlemesine gidilecekti. Çünkü is • 
tiklaJ ancak bununla temin edilebilir. 

Bizde sanayi ilerleyebilir mi? Ne 
laznn? Teknik, sermaye, ham madde, 
usta i'çi laznndır. Bunlar temin edil -
melidir. 

Bizde 5anayi 
Yusuf Kemal Bey, bundan soma sa· 

nayide ileri gjden memleketlerin vazi
yetlerini uzun uzadıya tahlil edip, baş
ka memleketlerden misaller getirerek 
ıözüne devam ebniştir: 

- Bizde sanayi meselesi kendili -
ğinden bir devlet nıeseles.i, bir devlet va 
zifesi oldu. Y alruz devlet, sanayi fabri
kalan kuracak, bu itibarla değil nü, sa
nayicileri her suretle ellerinden tutup ye 
tiştirecek, himaye ve irşat edecekti. 

Bu böyle oldu. ,, Yusuf Kemal Bey, 
L<1ndrada toplanan cihan iktısat konfe
ransının bir iş yapamayıp dağılmasından 
sonraki vaziyeti tahlil ederek dünya ik 
tısadiyatı karşısmda bizim iktısadi va
ziyetimizi mevzuu bahsetmiı ve ezcüm-

' ı, 

Yangın söndürme makineleri 
Yangın söndürme makineleri arasında Ankarada Milli Müdafaa 

vekaletinde bir müsabaka :yapılnuştır. Tecrübelere Tufan emniyet mar 
kalı yerli makinelerle ecnebi markalı makineler .iştirak etmişlerdir. 

Tecrübeler neticesinde Tufan markalı makine birinciliği kazan -
mıştır. Resim tecrübeler esnasında Tufan markalı makinenin kullaru
hşııu gösteriyor. 

BELEDiYEDE 

Fen heylli mudnro 
Ankaraya gitmiş olan beledi

ye fen heyeti müdUrü Ziya bey 
dün gelmiştir. 

lktısat müdürü Asım Beyin de 
. bugünlerde gelmesi bekleniyor. 

Muhiddin Hey 
Ankarada bulunan vali ve be

lediye reisi Muhittin Bey perşem· 
be günü gelecektir. 

Fazla telefon Ucrstleri 

Çek koro heyetinin 
konseri 

Çekoslovakyanın Smetana is
mindeki Prag miUi koro heyeti 
,ehrimize gelmiştir. 

Bu heyet teşekkülünün yirmi 
beşinci yıldönümü münaııebetile 
Avrupa ve Balkanlarda bir 11eya
lıate çıkmış ve uğradığı şehirlerde 
birer lron&er vermiştir. 

le demiştir ki: ,. 
- istismar edilecek bir Türkiye dai

ma aranır, ona kaçırılmıt bir yer olarak 
bakılır. Ah, ol&a da şuıılan tekrar ele 
alsak denir. Demek ist«İm ki sanayi 
me..,Jesinde, çok mühün mücadelelere 
mecburduk. V aktile yapılan mevcut lalı 
rikaların idaresile, anonim şi<ketlere 
devri hareketi kili gelmedi. Tekrar 
bir kanun yapıldı.,, 

İstanbul telefon §İ~etinin abo
nelerinden fazla olarak aldığı pa
raların Tıp fakijltesi emrine tah
sisi için belediyece gönderilen fera 
gabıamelere cevaplar gelmekte
dir. 

Çekoslovak ceneral konsolosu 
Mösyö Papimik Koro heyeti şe • 
refine dün akŞllm T okatlıyan ote
linde bir çay ziyafeti vermiş ve ga 
zetecileri de davet etmek lutfun
da bulunmuttur. 

Sumerbank 
1923 te yapıldı. Bir banka te!İr e

dildi. Bütün sanayi müeaseseleTimiz bu 
bankaya deVl"Clidi: Bu bankanın adı Sü
~ Banktı. Devlet ciddi olarak bir sa
nayi itlerini modernize etınek tarzını 
Termitti. Banka bizim malımızdı. Şu -
nun bunun, fertlerin hisse senetlerile te
f<kkül etmiş şey değildi. 

Sümer Bank, kencliıi sanayi yapa
cak, sanayie ;yardım edecektir. Daha 
calibi dikkat bir f"Y var. Diğer bazı 
memleketlerde olduğu pi, biz de bu 
banka için bir sanayi taksimi yapt.ı.. 

i ~ dirinci deTeCeye konulanler is-
tihlllki çok , bam maddesi memlekette 
yetiıenler • Biz kendimiz kullanıyoruz. 
Y alru.z bizim tesbit ettiğimiz miktar mulı 
taç olduğumuz kadar değil. Hariçten 
getirtiyoruz. Birinci olarak yükle ça
lışacağız. Niçin bunları memlekette 
yapmayalnn? Saat yapınağa kalkarsak, 
olmaz. Fakat pamuğu, yabancısı bu
rada yetiten bir yerele, kumaş hariçten 
cetirtilmez. 

2 - lhraat maddelerini kıymetlen
direcek, mamul hale koya<:ak sanayi. 
imal edilmeden satarsak toföre, mamul 
satarsak bu kadara satılacak, aradaki 
farktan istifade edeceğiz.. 

3 - Mamulab menılehet dahilinde 
çok istimal edilen , ham maddesi memle
kette yetiımeyen, ilerde yetişmeıi müm 
kün olan •anay:İ. 

4 - Ham ve İptidai maddeleri mem 
lekette bulunmadığı gibi yeriıtirilmesi 
de mümükün olmayan falmt ilmerse 
menfaat temin eden sanayi. 

Bundan sonra programın tatbikine 
başlandı. Birinci htmaye edilecek talla· 

yi, birinci formalı sanayi idi. 
Bir çok sanayie ihtiyacımız var. Fa

kat batta gelenlere ilk evvel batlanma
u tabii idi. 

Sümer Bank yapacağı kredileri ele 
tayin etti. Elindeki. sermayesini, ken. .. 
di itliyeceği yerlerden baıka efradın 
sanayiinde kredi teklinde kullanıyor. 
Ve bunlar, kendi kullandığının yarmn
dan fazla olacak. Kredi için ayırdığı pa 
ra, sanayi kredisi yapılırken yukarda
ki sıraya riayet edilerek yapılacak. Tam 
rasyonal program! Aksi takdir<le, emek
ler mahvolur. Hariçle mutlaka müna • 
ıebette bulunacağız. Ne kadar kuvvet
li mevki tutarsak o kadar mevkiimiz 
yükselecek. 

Başta gelen ıanayi 
Sümer Bank, memleketin sanayii i

çin çok ümit verici bir müesse•e olmak 
la kalmıyor, zamanın §"rtları o kadar 
kuvvetli, o kadar merhametsiz ki biran 
evvel bütün milletin sanayiimizi ileri 
götürmek için iıtirak etmesi laznn. On
dan dolayı, devlet bazı sanayii kendi 
yapmak tasavvurundadır. Başta men • 
sucat sanayii gelir. Bunlar için, yani 
pamuk kend;r bu sanayi için harice 
1927 de 57 milyon, 1928 de 58 mil -
yon, 1929 da 68 milyon, 1930 da 36 mil
yon, 1931 de 36 milyon, 1932 de 24 
milyon vermişiz. 

Yusuf Kemal Bey, bundan sonra, 
memleketin ihtiyacı olan sanayi hak
kında ayn ayn malümat vererek "üç 
beyaz,, maddenin teşrilllne girişnnı ve 
döviz mücadelesinden bahseden>k hiikii
metin tediye müvazenesini korumak i
çin yaptığı muvaffakıyetli hueketleri 
anlatmı§ ve alkı!lar arasında sözünü bi-

Aboneler bu fazla paralan be
lediyeye terketmeğe başlamışlar • 
dır. Bu itin bugünlerde önü alı • 
nacağı ümit edilmektedir. 

Muzaffer Bey · 
Belediye şirketier komiseri Mu

zaffer Beyi,µ değiJt~İleceği habe
ri teeyyüt etmelde<lir. Muzaffer B. 
ağlebi ihtimal tekaütlüğünü talep 
edecektir. 

Ziya flay Ankaradan geldi 
Belediye fen heyeti müdürü Zi

ya Bey dün Ankaradan şehrimize 
dönmüştür. 

Diş tabipleri cemiye
tinde toplanh 

Türk Dit Tabipleri Cemiyeti, i-
dare heyeti, dün saat on a4izde 
Etıbba odasındaki merkezinde top 
lanmıştır. Mevzuu müzakere, ka
zanç vergisi ·kanunu ile hadis olan 
yeni vaziyet idi. 

Bu içtimadan haberdar olan ce
miyetin diğer azası da toplantıya 
iştirak etmek istemitlene de, içti
main cumartesi günü yapılacak u
mumi toplantı için ihzari mahiyet
te olduru söylenmiştir. 

Dün bu husustaki kanuni mü-

Ziyafette Romanya ve Yunan 
ceneral konsoloslan ile Selim Sır
rı Bey, bir çok zevat ve hanımlar 
hazır bulunmU§lardır. Bu müna • 
sebetle koro heyeH müntehap bazı 
parçalar teganni etmişler ve her
kes tarafından zevk ve takdir ile 
dinlenmitlerdir. 

Heyet elli beş kiıiılen mürek
keptir. Ve profesör Mösyö Spil
kanm idaresi altında bulunmakta
dır, 

Kısa nutııklardan sonra bir 
konsere baş:lanmıştır. 

-<>--

Ege günü 
Milli iktisat ve t.aaamıf cemiyeti.halk 

arasında yurt bilğiaini yaymak Ye yurt 
sevgbini kökleştirmek maksadile .:Yur
dunu tanı ve yurdunu....,,,. adlı bir -
ri nepiyat yapmağa karar vermiJtir. 

Bu serinin ilk aayıaı olarak Ege mı1>o 
takuım. ait olmak üzere «Ege Giinü» 
adlı eteri ne9retmiıtir. 

Şan resitali 
26 Niaan perfembe günü saat 

on birde Beyoğlunda Tutunya sa· 
lonunda Emile Conrad tarafından 
bir tan restiyali verilecek, Schu • 
bert'ten, Sohumann'dan, Mozart. 
tan fUkılar söylenecektir. Dubu • 
liye aeıbeısttir. 

kellefiyetler görü§ülerek umumi iç· 
timam mevzuu tesbit ed:lmiı • 
tir. 

Deniz yolları 
İşletme idaresi t" Yunanistanda 

Diktatörlük mü? 
-o-

yeni bir talimatnamede 
idare şilep te işletecek 

ANKARA, 17 (A.A.) - He
yeti vekile denizyolları işletme 
müdürlüğü teşkilatı, sureti idaresi 
hakkında yeniden yapılan bir ta
limatname kabul etmiştir. 

Yirmi yedi maddeliıJc olan bu 
talimatnameye nazaran Türkiye 
sahillerinde muntazam posta se • 
ferleri inhisarını i:tletmek mak • 
sadile kurulmuf olan denizyolla • 
rı işletme idaresi bu vazifesinden 
başka gerek Türkiye ile ecnebi 
memleketler arasında ve gerek ec
nebi limanları arasında şilep nak
liyatı ile de iştigal edebilecek • 
tir. 

Denizyollan itletme idaı esinin 
sermayesi, mülga Sersisefain ida
resinin bilcümle vapurlarile kara· 
da ve denizde mevcut olan demir 
baş alat ve edevatı, lktısat vekale
tince idareye terkedilecek bilcüm
le menkul ve gayri menkuller, ak· 
tedeceğiı istikraz hasılları satıla • 
ca'k gemi ve emvali gayri menku· 
le ve menkule ve enkaz bedelle • 
rinden ibarettir. 

Mülga Seyrisefainin 31 m·ayıs 
1933 tarihine kadar olan bütün . ... . . 

(Başı 1 inci sahifede) 

rinde büyük tesiri olacakhr. Vazi
yet hakkında fikri sorulan çiftçi 
ve amele fırkası reisi M. Papanas· 
tasiu, Mecliste hükilmet aleyhinde 
rey verilse dahi vaziyetin salah 
kesehbniyeceğini aöylemittir. Har 
biye nazm K.ondilis Meclisi vüke
la içtimaından sonra matbuat mü
meıssillerine vaziyetin vaih moldu
ğunu aöylemif, nagibani hadiseler 
olabileceğini aaklamamı,tır. Maa • 
mafih Kondilis diktatörlük tesis e-
deceği hakkında kendisine isnat e
dilen rivayeti tekzip etmiştir. 

Haraların idaresi 
ANKARA, 17 (Telefonla) 

Çukurova, Konya ve Çifteler hara 
!arının da K&racııley harası gibi 
k•.ndi varidatile idııre olunması hak 
kında ,meclise bir kanun layiha • 
sı teklif edilmiştir. 

betle denizyollarınm bu borçlarla 
alakuı kalmadığını, maaş ücret 
ve yevmiy_elerden 30 haziran 933 
akşamına kadar tediye olunmıyan· 
}arın da hazinei maliyeye devrolun 
duğu bir talimatnanıede zikroJun. 

Tütün kongresi bugün öğ 
leden sonra kapanıyor 

Dün kabul edilen kararlar 
:ANKARA, 17 (A.A.) - Tü

tün kongresi bugün de hararetlt, 
fakat muvaffakıyetle neticelenen 
bir gün geçirmiştir. 

Öğleden evvel encümenler ay -
rı ayrı toplanmışlar ve öğleye doğ 
ru birlikte toplanarak tek bir mu
kavele tipi sureti ve temenniler 
hakkındaki kararları son olarak 
münaıla.şa etmiılerdir. 

Bu celsed! bilhaasa tütün ü
zerine mevcut mevzuat ve hilbaısa 
tadil ve tebdili icap eden kısımlar 
ve tütünün tarladan inhisar amba
rına kadar tabi tutulduğu muame
le teferrüatı gözden geçirilmiş ve 
inhisar idaresi müdürleri mütead
dit defalar izahat ve tafsilat ver· 
mişlerdir. 

Öğleden sonra her iki encüme
nin dahil olduğu kararlar iktısat 
vekili Mahmut Celal beyefendinin 
buzurlarile son defa tetkik edilmiş 
ve aşağıdaki üç kısımlık kararlar it 
tilakla kabul olunmuştur. 

1 - Muhtelit encümence ka
bul olunmuş teklif. 

2 - Kontrat tipi arkasma ya
zılaralk tatbiki temin olunacak te
menniler. 

3 - Ksmtrat tipi. ' , ..- -
Sa4t 4,30 da )ktısat vekili Malı 

mut Celal Bey tarafından kon • 
gre azasına bir çay ziyafeti veril
miş ve ziyafette Hariciye, Ziraat, 
Maarif, Gümrük ve lnfıiaarlar ve
killeri ile meclis, bütçe, ziraat, ik
trııat encümenleri erkim ve murab 
haslar hazır bulunmuşlardır. 

Y ann saat 9 da halkevinde top 
Janılarak ziraat vekaletinin daveti 

Güreşçilerimiz 
Gidemiyorlar 

Romada yapılacak beynelmilel 
güref müsabakalarına bizim gü

veçhile ziraat enstitüleri ziyıırel 
dilecektir. 

Öğleden sonra 14 te son ıJfll' 
mi içtima yapılacak, kararlar ( 
ya tevzi ve son ckfa okunacs 
tır. 

Saat 16 da bpanış nutukları 
kongre kapanacaktır. ~ 

Halkevi kapanış nutuklarıJll 
yo ile neşredecek ve son C:el"1 
fibne çekecektir. 

Celal Beyin ziyafeti 
11 

· ANKARA, 17 (A.A.) .- 1 
tısat vekili Mahmut Celil B~rı* 
gün halkevleri salonunda !" ~ 
kongresi murat.haslan şerefiıı' 
çay ziyafeti vermiıtir. Ziyafeti~ 
yeti vekile azaları, mebuslar ~ 
!etler erkanı, matbuat müıııe 
ri hazır bulunmuşlardır. 

Mithat Beyin fikirleri 
Jı 

ANKARA, 17 (A.A.) .-
hisarlar vekileti mumeasili .~~ 
tün inhMarı latanbul müdürıl,; 
hat Bey tütün kungresinde . .ı. ~ 
kararlar lıtkkrndaki fikirlerıııt 
ze şu surel2e izııb etmi,tir: ( 

Tüm tiitünculüiü rstih••11 İmal hue-unda timdtye k~ 
termit olduğu gayret ve ~ti 
önayak olduju gibi alıcı ve '' J 
arasında istemiyerek haııl ol~, 
ve her iki tarafı gayri menıll # 
makta olan iıkonto ve iskart~V 
•elesini dahi bu defa alıcı ~e iJ.. 
cının arzu ve dilekleri daire,. 
hallederek tiitüncülüğümiiı";ı 
yük bir terakki b.;tvesi cı.ha 
JDI1hr. 

SPOR 

-·- lf 
Bu haf ta hangi takı dl 

refÇİlerimizin de 
ittirakleri takar
riir etmitti· Kafile 
yarın lstanbuldan 
hareket edecekti. 
Fakat Mm dakika
da aldiğımız ma
lilmata göre bu se
,.hattan sarfına
zar edilmek mec
buriyeti basıl ol

karşılaşacaklar? .1 
Istanbul mmtakası futbol ~il' 

. 1 ıetinden' Taksim .ahumda ..JI'~ 
oeri Salahaddin Bey: F~.V 
Süleymanİye B. T. -t 12,30 · 1-' 
Sadi Bey, Eyüp • Altmordu 1 ~..ı.I 
14,15 hak- Rüıtü Bey, Fe~ 
"Siileyınaniye 1 nci T. ıaat 16 da 

I 
muş.tur. Buna se- ...._~-~.....__ 

hep de Büyük ÇobanMehmeJ 
Mustafa ile Nurinin arızaya uğra
maları, Çoban Mehmedin midesin
den hastalanmasıdır. 

Keyfiyet dün güret federasyo
nu tarafından İtalyan federasyo
nuna bir telgrafla bildirilmittir· 

istimlak edilen gayri 
menkul emlak 

ANKARA, 17 (Telefonla) -
1110 nlllDaralı kanuna göre is • 
timlak edilen gayri menkul em • 
val bedellerinden geri kalan kıs • 
mının memnu mıntakalar İstimlak 
bedelindlen tediyesi hakkında mec.
liııe bir li.yrha gelmiştir. 

Layihaya göre 1110 numara• 
lı kanuna tevfikan ask.eri birinci 
memnu mnrtaka dahilinde kalıp 
ciheti askeriyece vaziyet edilmiş 
gayd meııkul emvalin 930 ve 931 
senelerinde tamamen tediye edil • 
miyen bedellerinden bakiye kalan 
borçların ertesi sene Milli Müda
faa vekaleti bütçelerine memnu 
nımtaka istimlak bedeli altında 
konulan tahsiaattan tediye edile
cektir. 

Ankara için su 
ANKARA, 17 (Telefonb.) 

Çubuk baraji İnfaatınm ikmali ve 
Ankara suyunun bu barajdan le • 
mini hakkında meclise bir layiha 
verilmiştir. 

lzmirde ekmek fiatı 
lZMIR, 17 (Milliyet) - lz • 

mirde ekmek fiyatı on para ten • 
zil edilmiştir. Ekmeğin kilosu ye
di kurufa satılmaktadır. 

Zeki Bey Moskova rad
yosunda konser verdi 
ANKARA, 17. A.A. - Bugün 

Moakova konservatuarı filarmoni 
salonunda riyaseticümhur orkestra 
şefi Zeki Bey tarafından idare e
dilecek olan konser, Türkiye saa
ti ile 7,30 da Stalin iıtasiyonu ta
rafından 360,6 tulümevç üzerinden 

Nuri Bey. ,/ 
Fenerbalıçe sahaamda ..ha lı 

Sait Salahaddin Bey . ş. 
Gala!Mu'ay • Vefa..Kumkapl ~· · 

saat 12,30 hakem Halit Galip 
1 

ıAı 
ııadolu - Beylerbeyi 1 nci T. •"" yl 
hakem Suphi Bey. CalatasaraY • >p/ 
Kumkapı 1 nci T. aaat 16 da 
Ahmet Bey. ~ 1 

Bqiktaş (Şeref) sahasında ~ 
m!seri Nuri Bey. Eylip • AltJD~ 
T. saat 9 Hakem Nibat Bey. B~ 
ray • Vefa-Kumlcapı Genç T. fi 
hakem Şazi Bey. Doğan Sp<I'" • 
Yılmaz Genç T. saat 13,15 Hakeı' 
nıal Halim Bey. / 

1 Aakarl taltllll•r ../ 

Sevkedilecek kısa hizmet
. ve aranılanlar / 
Beşiktaf aıkerlik tubeıinden .' 1 ı 

'beye mensup olup celp pusulasil'_.J 
ranıldığı haJ.l" bulunamayan ,..~ 
tanbul ve civarında ve _J"erekse .-r": 
beleT mıntıkasında bıllll'nan 32'f _~ 
doğumlu müke!leflerden htan.,... ~ 
rin bizzat ve tapalarda bulunaı'I 
legrafla şubeye müracaatları • "'~ 

2 - Kısa hizmete tabi efenıw 1 
kayalarile muallim olsun oı...-'~ 
328 ~e 329 doğumlu efendileri"·~ 
namesizleri ve yüksek aıkeri eb~ 
meyi haiz alanları 1-5-934 te ·PJ' 
kıtalarile ihtiyat zabit mektelıid"" 
lunmak Üzere sevkediJecelderİO r 
gibi efendilerin keza 1 atanhulda ..J 
nanların bizzat taşradakilerin ~ 
ıube nsıtaaile veya teleğraf ~ 
ni bildirmek suretile ıubeye Jlljil""" 
n ilcin olunur. 

YENi NEŞRIY AT. 

Hak ve cemiyet 
Bn mecmuanın üçüncü nusb~ 

velkilerinden daha olgun münd~ 
inti§3r etmiştir. Evvelki nüsbal ·"I. 
duğu gibi bu nushıwla da o~ 
Hukuk Fakültesi Ordinaryiiı ~'il'. 
!erinden Doktor Rişard HobıS" ~ 
kuk Felsefesi hakkındak' Y~""tll 
dar Rifat Beyin Şopenhaurd~ ~ 
ve Siyaset hakkındaki kıyınetlı. ~ 
Mecmua sahibi Etref Beyin b•~ş 
zıları arasında bilhassa 15 ve 'j,f' · 
asırlarda Oımanlı kanununnaıı>'"l 
vanı altındaki el yazılarına ıı> 
etütleri vardır. .../, 

.. -- Dr. Nuri Fehınİ ;,/ 
Göz Hekioıi ~ 

C.ğaloğlu Süreyya Bey ;~1/ 
saat 2-6yakadar. Telefatı ıt 
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Esnaf Bankası Rezaleti! 
' 

Ergani istikrazının amorti 
(Başı 1 inci sahifede) 

ca.:\t ederek blançoları istedik, yok 
cevabını aldık. Belediyeye müra • 
caat ederek plançoları istedik, ge
ne yok cevabım aldık. Fakat mu· 
harririmiz, başka bir membadan, 
1929, 1930 ve 1931 senelerine ait 
1>lıinçoları elde etmeğe muvaffak 
olmut tur. Bliinço iki kı~ımdır. Bir 
kımıı !enelik umumi matlubatı ve 
düyunab göstermektedir. ikinci kı 
ıım da senelik karu zarar hesapla
rını göstermektedir. Evveli •unu 
•öyliyelim ki bu bliinçolarda, mü
\ azeneyi temin için bir takım na • 
:rım rakamlar konmuştur ki, bu ra
kamlar neye deli\let ettikleri bir 
türlü anla,ılmamaktadır. Yukarı • 
da yazdığımız üç seneye ait blanço 
ııun düyuna! kısmını aşağıda takip 
ediniz. 

nasının bile kirasını veremiyecek 
vaziyettedir. Bereket venin ki ki • 
ra toptan ve bir senelik olmak üze 
re evvelce verilmi~tir. Kira, ayda 
75 liradır. 

Blinçonun bir sureti de beledi
yeye verilmi,tir. Belediye Blıinço
yu tetkik etemktdir. Banka müra
kıbı Abdürrahman Naci B. d.: va
ziyet hakkında bir rapor hazırla • 
maktadır. 

kanından bazı zevat Esnaf banka
sından vaktile borç para almışlar, 
bı.nu hila ödememitlerdir. Bu borç 
lar elin da ödenmemittir. Bu erkan 
heaaplarının bankadaki defurler
de ve resmi veaaikte izi olup olnıa 
dığı noktasını tevsik edemedik. 

I ki •ene evvelki bir rap<Jr 
lktısat vekaleti firketler komi -

serı Remzi Saka Bey de bundan i
ki !ene evvelki banka heyeti umu· 
mi} f. içtimamda hazır buluunıuf ve 
ba;' kanın umumi vaziyetim' Jair 
mufassal bir rapor yazarak lktısat 
vd:aletine göndermiftir. 

kazanan numaraları 
,A~K.ARA_, _17~ (Tel~fonla) - Yüzde heı 

fanlı Erganı ı•h&ı:razının ikramiye ka:r:anan 
numaralarile 20 Jira amorti lcaıı:anan numa· 
ralardan ~ir kumınr dün bildirmi tim. Bupn 
de amorh k:aaanan numara.ları biJdiri7orum: 
27461 27470 27541 27550 27731 27740 
28451 284ti0 28."Sı 28!)6() 2-ı 29070 
3086ı 30870 30961 30970 31611 31820 

1 

1 

138010 
ı38J80 
ı40380 

114340 
142930 
ı.f.4570 
146811 
1434-U 
ı49711 
151221 
152001 
ı53.121 
ı5464ı 

ı5539ı 
157051 
IS731J 
158351 
1611·11 
163871 
ı64631 
165761 
186681 
1Gi621 
16822ı 
169970 
170970 
173130 
ı'l5470 
176870 
178450 
ıııoooo 
180660 
181681 
182391 
182771 
183281 
ı84181 
186241 
187871 
188581 
190121 
191611 
192691 
l!M011 
196921 
ı9795ı 
199381 

13800ı 138010 138131 ı:ıaı.ıo 138371 
139931 ı3994o 13!)981 139990 ı40371 
140411 140420 ı41221 141230 14133ı 
141641 141650 141671 141680 142921 
141291 144300 144441 144450 141561 
1 '261 145461 145470 ı4.~96ı 145970 
1 6820 1479Sı 147960 148181 148100 
14!14SO 148471 148460 149491 149500 
149720 ı49871 149880 1511741 ıso750 
151ZJO 151991 152000 1520Jı ıszo20 
152070 15~11 152820 1521l41 152650 
153330 153611 ı5362o 154121 151130 
15..SO 155041 15SOSO 155111 155170 
ıs:ı-ıoo ı5690ı ıs69ıo ı5S94ı ısı;gso 
ıs1000 ıs1oa1 157090 ıs1ı21 IS7130 
JS7320 157631 157e40 ı57781 1577ti0 
15&380 ıs91s1 15911;0 ıS9251 159260 
161150 16170l ı6ı7IO 162ô41 ı62650 
ı&Jaao ı64141 ı64J50 16+161 164S70 
154640 115190 165291 165300 165300 
165770 186961 165970 ıG668ı 166690 
186700 168101 188710 ıts'8t 1861190 
167630 ı67731 ı67740 Ul5l9ı 168200 
ı6!1230 ı6!l021 189030 16996ı 1&9S61 
17046ı 170470 170721 170730 ı70961 
17147ı 1714'10 ı12011 172080 173121 
ı142ıı ı74220 ı74461 174470 17546ı 
176118ı 176590 176731 176740 ı76861 
17778ı ı7777o 17788ı ı11900 ı78-151 
17868ı 178690 179521 ı79530 ı79991 
18007 ı ı 60080 1811621 ı80630 180651 
ı8ıo2ı 181030 18141ı 181420 ı81881 
l8l8~ 13209ı 182100 182281 182290 
182400 18267ı ı82680 182771 ı82771 
182780 163ı 11 183120 183131 183140 
ı63290 ı8<ı8ı ı84190 183281 183200 
ı84190 ı84Z41 184250 185511 ıass20 
186250 187561 187570 187591 187600 
187880 1879tit 187970 188141 I.slJISO 
188590 188621 188630 189661 189570 
ı90130 190541 190550 190761 ı90770 
191620 192281 192290 19268ı ı9Z690 

192700 192871 192980 ı9349ı ı93500 
194020 ı9473ı ı94740 194771 ı94780 
196930 197121 197ı30 197861 197870 
197960 198241 1911250 199J8ı 199390 
ı99390 199491 199500 199721 ı99730 

Bankanın bu vaziyeti açık ola • 
rak herkesçe bilindikten sonra, biı 
çok hissedarlar bankaya müracaat 
ederek pralarını istemitlerdir. Fa • 

kat hissedarlara para vermek imkan 
arzdır. Çünkü bnkanın sermayesi 
bugün 5 · 6 bin lira raddeaindedir. 
Bu vaziyette, bankanın iflasını iste 
yen hissedarlar da vardır. 

. A,Iaca~ hesaplar meyanında Şe
fık \ ehbı Bey namında bir zat ü -
z_erinde de 12 bin lira zimmet gö • 
rulmektedir. 

_, .. Ticaret i,leri 
Dunku nüshamızda Esnaf banka 

~ıııı.n hangi ticaret itlerine giri~ti • 
gıM yazmıt, bu hnsusta uzun taf
si~ıi t ta verınittik. Bugün k.u ileri • 
mı.ıe, bankanın girittiği diğ".r tica 
ret ,ıerini de kısaca arze<lPliru: 

Kaybolan rapor 
!.>ünkü nüchamızda, Faik Beyden 

sonra, bankaya Afif Besim Beyin 
miidür olduğunu yazmıttık. Afif 
Besim Beyle dün görüttük. 

Bize şayan dikkat feyler söyle
di. Bu zat diyor ki: 

3192ı 31930 33011 J:ı020 3382ı 33830 
3•12ı 34130 34460 36071 36080 3G87t 
368llO 38011 3RO:?O J/1181 38190 38591 
38öOO 38&4ı 38660 38891 38900 38~8ı 
38!19() 39370 39401 39410 40131 401•:0 
40301 40370 40141 4()450 4ı2ıı 41220 
41371 41380 42551 42560 .. 42781 4:?790 
43851 43860 4JS91 43900 43911 43920 
4S721 45730 4574ı 45750 45861 45870 
46021 46030 46<01 4641 o 46480 473S ı 
47360 47631 47840 4768ı 47690 4778ı . 
47790 48231 482 ıo 48350 4849ı 48500 
48500 48S 11 48S20 48541 49550 4 C060 

1929 1930 1931 
Paralar ncuıl yok oldu?. 

400502 liranın usuliüz ve temi -
natsız olarak turaya buraya dağı • 
tılması nasıl olmutfur?. Bunu her
kes merak etmektedir .. 

Esnaf bankası dün kaydettiği • 
miz itlerden maada fU isleöl> gir • 
rniştir. 

1 - Ayakkabıcılık, 
2 - Ekmekçilik, 

- 1931 sene::i ağustosundc: idi. 
ılk müdür Faik Bey i.tila etmi1ti. 
Beni çağırdılar. Gittim. Banku mii 
düı iı oaziyetinJe çalı,,nağa başla • 
c/ım Fakat Esnaf banka11nda iki 
gü.ı kaldım. Sonra istila ettim. O 
:zaman meclisi idarede Hamit, Se. 
zai ve T evlik Beyler bulunuyordu. 

4906ı 49070 4920ı 49210 4927ı 49Zl!Q 
499-11 49950 50001 50010 SOJ-Oı 50310 
5042ı 50430 51411 51420 51671 51580 
51781 sı790 5279ı 82800 52861 S2S70 
5448ı 54490 5483ı 548!0 54861 r-tS70 
55021 S50JO SS041 55050 55451 55460 
66121 sa130 56zıı 56220 5'>49ı sı;soo 
5G88ı 56800 57z3ı 57240 67931 57940 
68271 58280 6f.SSI 58860 59181 59190 
59391 59400 59721 59730 60011 60020 
60071 60080 60111 60120 00131 6:>140 
6!861 ııa10 62151 62160 62Jiil 62370 
62601 6Z610 6.J09ı 63100 63161 63170 
Gll301 Gll310 116311 116320 65391 Cl6400 
6660ı 66610 e&1oı eımo 6686ı 66870 67201 mıo 88081 68090 69421 69uo 
6974ı 6!1150 7078ı 70790 70791 70800 
70961 70970 71901 71910 71951 71980 
7237ı 72380 7273ı 7Z740 7276ı 72770 
7J3JJ 73340 74511 74520 7458ı 74590 

r errnaye 500000 
1 itiyat akçe -4993 
ıleuduat 234898 
1 ;efaletten 287569 
dolayı ala• 
caklılar 

500000 100000 
6331 6331 

266885 200920 
277162 

Muhtelif a- 108444 125008 126590 
lacak!ılar 
'Tediye ıenet 2575 

Me&uliyetin bankada müdürlük, 
mürakıplik, mecliai itlare reialiği cıe 
azalığı yapmıf olan zevatta oldu
ğu ısrarla iddia edilmektedir. Be • 

3 - Manavcılık, 
4 - Yangın söndürme ıti. 
Bankanın, bu yukarıda aaydığı. 

leri 
Me~kük he- 1645 
#aplar karşılığı 

1653 1653 

lediye en büyük hissedar olmak iti 
barile her. zaman belediye erkanın 
dan muhtelif zevatın bankada mü 
rakıp oeya meclisi idare QZ(Uı ola
rak bulunduklan, bu mes,delerin 
niçin vaktinde ihbar edilmediği. 
sorulmakta ve merak edilmekte • 
dir. 

m.z i,Ierde de birçok parası ziyaa 
uğramıthr. Bu itlerden hiç biri E. 
ııof Bankasına kar getirmemiş, bil 
haua yangın söndürmeye mahsus 
alc t lerin satıfı ifinde banka resmen 
dolandırılmıttır. 

Bankanın oaziyetini tetkik ettim. 
Çok lena idi. Birçok karıftk lıesap 
lar oardı. Bugün mevzuu bahsedi • 
len 400502 lira zayi olmuş, parayı 
o vakit meydana çıkardım. Bütün 
hesapları tetkik ettim. Gördıikteri • 
nıi bir rapor halinde yazdım. Bu 1·a 
poru meclisi idare azası olan Ha • 
mit Beye verdim. Raporda bagün 
balısedilen bütün meseleler vardı. 
Bu raporu okuyanın, rJaziye!İ id • 
rak ehnesi liizımJı. Bu rapor sonra 
ne oldu, bilmiyorum, Vaziyelı bıı 
fekilde olan bir bankada ça' mıak 
benim için parlak bir ,ey deİi/cli. 
Zatenbelediye ile de anlctfmı' va-

75121 75130 75961 75970 76041 760SO 

Nazım hesap· 6642 150795 Z~4218 
lar 
Safi temettü 8920 - -
Yekün 1155686 1327831 804866 

imza taklit mi edilmi1? 

76301 76310 77321 77330 78611 78620 
79211 79220 79471 79480 80851 80860 
80811 80S80 sıooı sıoıo 81741 81750 
82281 82Z90 8259ı 82600 83471 83180 
114181 114190 84531 84540 8468ı 84690 
85511 85520 85931 85940 8595 t 85960 
86351 86360 86481 86490 116921 86930 
87101 87110 87611 87620 87931 87940 
88021 88030 886-11 88650 8893ı ~ 
8844 ı 89450 90111 90ı20 90351 90360 
9ıoaı 91090 9ıl61 9ıı10 9213ı 92140 
92ı6ı 92170 92841 92850 93ı91 93200 

Matlubat kısmı da ayni yekiinu 
göstermek üzere bir takım rakam
larla doldurulmuştur. Blıinçonun 
kar ve zarar hesapları kısmını da 
tetkik ettik. Verilen rakamlara gö
re 1929 seneıinde zarar hiç yok • 
tur. 1930 :enesinde 1,320 lira 7& • 

rar vardır. 1931 senesinde ise 25 
bin 697 lira zarar vardır. Fakat bu 
zararlar, o sene içinde rapılan kü· 
çük banka muanıelatından dolayı 
olan ve plıinçoda yer alan resmi 
:ıararlardır. Gayrikabili tahsil olan 
YÜzbinlerce lira alacak bu resmi 
kararın haricindedir. Halbuki, ban 

Şehir meclisi azasından bir za • 
tın söylediğine nazaran bankada 
bet sene müdürlük yapan F ailr Be
yin imzası tahlit edilınit ve bu su
retle mühim mikdarda para çekil • 
mittir. Ayni zatın bize aöylediğine 
göre imzayi taklit eden, banka er
kıinı haricinde bir kimse değildir. 
Bu zatın iki türlü imza athğını, şe 
bir meclisi azası olduğunu kaydet
tiğimiz zat bize söylemektedir. 

Esnaf Bankası bu ifleri kendi hl\ 
flLa değil, bu itlerle alakadar •ir 
ektlerle müftereken yapmıttır. Bu 
{'İrketler timdi ortada yoktur. Bina 
enaleyh ne tahsiyeti hükmiyeleri, 
ne de meıul tahıaları olmadığın
dan, bankanın alacaklannı tahsil 
etmesi imkansızdır. 

Richard Voli kimdir? 
Dünkü nü•ham1zda Eand Ban • 

kuının daktilo makineler1 itinde 
beı aber çalıttığı Richard Volf is • 
n.inde bir Almandan bahselmif • 
tik. Bu Alman bankadan kartılığı 
it"rninat olmadan 90 bin lin almıt 
fakat bir tek makine bile verme
mi~tir. Dün aldığımız mütemmim 
malfunata göre, bu Alman parayı 
aldıktan sonra, sebebi meçhul bir 
J;i,ünce ile bir tarafa gitmeğt' ve
ya kaçmağa lüzum görmenııt. uzun 
za:nan latanbulda dolatmıftır. Bu 
adam macerıipereat birisidir. 

ziyette değildim. iki gün sonra 
pmdi bulunduğum müesseseye 
geçtim." 

93351 93360 93491 9.3600 938Jı 93840 
94240 94240 94531 94590 94701 94710 
94901 949ıO 9e6JI 96640 9'ô7ı 96680 
~=: 9780096!19(1 97ın 97180 97441 97450 
98J8ı 98390 9795ı 97960 98061 98070 
9892ı . 988111 985ö0 118881 98890 

100030 N9JO 99301 99310 99310 100021 

Belediye 931 
Bütçesindeki açık 

-·-· 
Vali Muhiddin Bey açık 

olmadığını söylüyor 
ANKARA, 17 (A.A.) - Is • 

tanbul belediye meclisinde 931 he 
aabı kat'isi etrafında cereyan ede:ı 
müzakereler ve buna dair olan ga· 
zeteler neıriyatı hakkında müta • 
leasına müracaat ettiğimiz latan • 
bul vali vo belediye rei.i Muhit • 
tin Bey, bize fU beyanatta bulun. 
mutlardır: 

7 ay intizar! 

anın seneler zarfmda mahvolan 
400502 lira sermayesi ve mevdua· r· blançoda sadece matlubat fu
ında, yani alacak hesabında göt • 
~~~lınittir. Halbuki bunlar gayrika 
oılı tahsil paralar olduğundan, 
llle•kUk hesaplar maddeıinde gös
terilmesi icap ederdi. Metkiik he • 
saplar maddesi ise, yukarıdaki cet
velde görüldüğü veçhile çok ehem 
ıniyetaiz rakamlardır. , 

Merale edilen v"' gonıJan mesele
lerden biri de, Şehir mclisinin ge
cen sene banka hakkında tahsi&at 
yapılma .. na karar verdiği h~lde, 
belediye makamının bu tahsısata 
niçin, 7 ay geç bafladığfflır?. 

Duyduğumuza göre, bankanın 
vaziyetini tahkik ederek bir rapor 
yazan ye bu raporu üç gün ene! 
Sehir meclisinde okuyan tahkilcat 
komisyonu, gizli bir rapor daha ha 
zırlamıtbr. Bu rapor da bir çok es 
rarengiz hacİi.elerden bah~dilmek 
tedir. Bazı mühim zevahn isimle -

Gene bl&nçoya nazaran 1931 ıe 
nesinde bankaya borçlu bulunan 
bazı mües~~ ve tirketlerin hesa· 
bı 312 356 liradır. Fakat matlu • 
bat fa;lı bundan ibaret değildir. 
Ellerinde senet bulunan alacaklılar 
1931 senesinde, 136,154 lira gibi 
mühim bir para i!temektedirler. 

Temettü dağıtılmamıf mı? 
Esnaf bankası yalnız bir .sene, 

ilk kurulduğu 1925 senesinde his • 
sedarlara temettü dağıtmıtlır. O ıe 
ne dağıttığı temettü. yiızde 18 nis
betindedir. Sonra, bır daha, hisse
darlar temetttü alamamıtlardır. 
ilk sene verilen bu temettü muhte 
lif mali müessselere, e,hasa bir em 
niyet telkin etmitfir. Banka bunun 
üzerinedir ki giriştiği ticari i,leri 
büyütmÜf, hh11e senetleri fiyatlan 
mıttır. • 

Halbuki timdi bankanın, ancak 
50 kadar nama muharrer senedi 
yani hissedarı var. Adedi çok mah 
dut olan, bir mikdar da hamiline 
muharrer hisse senedi vardır. Ban 
ka, ilk seneden itibaren her sene, 
his~edarlara da borçlu vaziyette 
kalmışhr. 

Bankanın davacıları 
Bankanın davaları pek çoktur. 

Birçok müeaseelere eşhas ile Es • 
naf Bankası arasında, ıenelerden 
beri ticaret mahkemelerinde de -
vam eden davalar vardır. Davacı
lar bankadan para istemektedirler. 
Diğer taraftan bankanın d para is 
tediği müessese ve kimseler var • 
dır. Banka da. bu müessese ve şa • 
hıslan dava etmiştir. Bankanın ef
has elindeki bonoları, yani alacak· 
lıl. rı yekunu 128 bin liradır. Ban· 
kanın ilk müdürü Faik Bey zim • 
metinde de 4600 lira bir hesap gö
rüldüğü idida edilmektedir. 
Banka heyeti umumiyesi toplandı 

ri geçmektedir. Bu rapor, daha yük 
sk makamata tevdi olunacaktır. 

Halriki Stavialry 
Esnaf Bankıumdan sır olan 400 

bin 502 lira hadisesinin asıl k~h
rıuııanı hakiki Stavisky rolünü ya • 
pan zatın veya zevatın perde ar
kasında gizlenmit olduklan hissi 
umumidir. Hakiki Stavi!ky'nin kim 
olabileceğini herkes biribirine sor • 
maktadır. Bu cihet merak edilmek 
tcdir. 

Sırlı senet? 
Üzerinde durulan ve merak e • 

dilen bir nokta da, EsnafBaııkası
nın dün tafsilatile yazdığrmız aut 
ve memba suları itlerine karıştığı 
esnada. ortada dolatan bazı sırlı se 
netlerdır. Duyduğumuza göre bu se 
nellerden bir tanesi 15 bin lira kıy 
m.atindedir. Bu parayı E.naf ban _ 
kas•ndan alan yahut ta aldıran za 
tın, tehrimizde yük!ek bir mevki • 
dr. bulunan çok maruf bir zat ol • 
duğu söylenmektedir. Bu zatın kim 
ol,luğu merak olunmaktadır. 

Lal torbaya girmez 
Bankada, bilhassa ilk bes sene 

içinde yapılan yolsuz sarfiyat, ve
rilen teminatsız paralar hakkın • 
da kulaktan kulağa gelen bazı giz 
li h:Ucikatler vardır. Bizim de kula 
ğımıza kadar gelen bir habe1 e gÖ· 
re bankanın ilk müdürü Faik Be
ye, yüksek mevki sahibi ve banka 
nır. idaresinde amil bazı zevat tara 
f ından telefonla, fifahi bir takım e-
1nirler verilmitfir. Bu emirlerde bir 
takım kimselere veya müeaseselere 
muayyen miktarda ve yüklüce 
pa!& tediyesi bildirilmistir. Tele • 
fon telinin bir tarafınd~ Faik Bey 
olduğu biliniyorsa da, ciğer ucun
dan emirler veren maruf zevabn 
k;mler olduğu noktası da meı-ak e
dilmektedir. 

Volf tayanı dikkat bir tiptir. Ken 
disi Alman yahudisidir. Orijinal 
mavi renkli gözlükleri, bu gözlük: 
ler arkasından tuhaf bakıtları var 
dır. Volf, E.naf bankaaınm da gir
dıgi methur süt tiıketi meclisi ida 
re reiti Aliiyeli Mahmut Beyle çok 
sıkı ahbaptır. 

T ahkilıat raporunu yazanlar 
Eınaf Bankaurun vaizyetini tah 

kik etmeğe memur komi5y1>na Şe
hir meclisinden Galip Bahtiyar, 
Mc hmet Ali, laınail Hakkı Beyler
den bAfka diğer milli bankalardan 
da birer mümeuil seçildi. Fakat 
her nedense raporun yazılmasında 
ve daha evvel tahkikatta bu üç kiti 
dt"n maada kimse bulunmamıttır. 
Söylendiğine göre belediye maka
mı, adveti Şehir Meclisinde takar
' ür ettirilen diğer mümenillerden 
b!r kısmını, mesela bankacıları ça 
ğırrnamıttır. 

Rapor ne vakit Ankaraya gonde • 
rilecek ?. 

Komisyonun raporu dun Şehir 
meclisi divanı riyaseti tarafından 
imza edilerek belediye riyasetine 
gönderlmittir. Beldiye riyaese-ti bu 
raı-oru ne vakit Dahiliye ve lktısat 
vekaletlerine göndereceği belli de 
ğıldir. Muhittin Beyin Anka~aclan 
gelmesi beklendiği muhakkak gö • 
rü'mektedir. Raporu dün belediye 
reis muavini Hamit Bey tetkike 
batlamı,tır. 

Muhittin Bey pertembc günü 
gt:ecektir. 
Miıraktpler, Meclisi idare azaları 
Bankanın 9 senelik hayatında 

kimlerin idare azalığında, mürakıp 
liğinde bulunduğunu birden, bir 
liste halinde öğrenmek kabil olmu 
yo .. Dün öğrendiğimiz iki ismi da
ha kaydediyoruz. Belediye rıois mu 
avini. Jl!uri v~ be'ediye heyeti teftifi 
Y'-' rem Tevfık Beyler de bir zaman 
lar banka meclisi idaresinde n mü 
rakıpliğinde bulunmuşlardır. 

Para ile iman 

Hômit Bey ne di)'o•·? 
Afif Beyle konuttukt.ın sonra 

muharrimiz belediye reis muavini 
Hıimit Beye müracaat etmiştir. 
Hi.mit Bey bu rapor hakkında: 

- Hiç bir malı'.lmatım yoktur 
vali bey Ankaradan lll'elmedt.n ev: 
vel bir fey aöyliyemem, d,,nıittir. 

Hamit Bey Esnaf BankaıJ mPc 
liai idare azalığında buluncluguna 
d:ıir de tunlan aöylenıiştir: 

- Bu kantık meseleler olurken 
ben bankada meclin İd•~~ aza11 de 
ğ•lclim. Benim meclisi idare azalr
ğım daha sonradır. Ve birkaç aya 
inhisar eder • ., 

AJliyenin laaliye!i 
E.naf bankuında vukuu iddia 

f'U ilen suiiltiınal ile müddeiumumi 
lik te alikaclU olmaya ve tetkikat 
yapmaya batlaınıftrr. Müddeiumu
milık ceza usulü muhakemeleri ka 
nununun 153 Ye 154 üncü madde • 
ler•ne istinat ve matbuatın bu sa
hadaki netriyabnı ihbar mahiyetin 
ele telakki ederek İfİ tetkik etme • 
i:e ve alakadar nıakaml.-.rdan ~a
liwıat istemeğe bllflam,ftır. Cüm • 
hııriy"'t müddeiumumiliği tetkika • 
la !>IJ.llaınak üzere istini\t cllıği 
madrle tudur: 

Madde 153 - Cümhııı iyet mıid
d,•i.ımumisi ihbar veya lıerhangi 
bir 6Uretle bir suçun i,t.,.,diği :::e • 
h<'bını oerecek bir hale muttali o • 
lıır olmaz hukuku ômme davasıtıt 
açmaya mahal olup olma~ı~ına k~ 
rar vermek üzere hemen ışın hakı 
katini araıtırmaya mecburdur. 

Cümhuriyel müddeiumı,nıiıi yal 
111:::: maznunun aleyhine olan husus 
lorı değil, lehine olan cihetleri de 
arr>r ve kaybolmasından florkulan 
Jdillerin toplanrnasuıa ve :zaptına 
çalıflT• 

Ceza usulü muhakemeleri kanu. 
nunun 154 üncü maddesi mucibin
ce de icabeden makamlardan ma
lumat istenilmektedir. Cumhuriyet 
müddeiumumisine bu hususta vasi 
salahiyet veren madde tudur: 

,".fadde 154 - Cümhu -~)'et miid
cleiumumisi yukarıdaki maddede 
y:uılı olan neticelere oıırrnalt için 
buıün memurlardan her türlü ma • 
lumah isteyebilir. Gerek doğrudan 
doğruya, gerek zabıta makam ve 
memurları ocuıtasile her tütlü tah· 
kil.atı yapabilir. 

Ancak fahitleri yeminle ılinle
,vemez. 

ıoo791 100800 ıoıı6ı 101q•ı ı~·~~n 
10222ı 102230 I0360ı 1036 103891 10l90o ıo 103701 ıo3710 
105401 lll540 ıo.ıoıı 1040:?0 104ı>ı ıuı;wo 

1 IOS4ıo ı05&2ı ı058J0 105991 
ı060()0 l0642ı I064Jo 107491 ıo1soo 10798ı 
107990 ı0826ı 108270 ıoss21 ıoııs30 109191 
109200 110121 110130 1111521 l!JS30 lllli9I 
11ı100 11ı821 ltlll30 111921 111930 112681 
ıı2590 ıl%!16ı ıı2690 ı13ı3ı ıı3ı40 114331 
114340 115101 115110 115841 115&50 115911 115920 116091 116100 116201 116210 118431 

116440 116631 116640 117821 117830 1179U 
117930 ~18071 118080 118061 118090 ll8:ıaı 
1111390 tlll471 118480 11904ı 119050 119321 
119330 ı191ıı 119720 •Z088ı ı20890 1%2171 
122180 122281 ı22290 ı2247l 122480 J%Z5DI 
ı22600 122611 ı22Go ıZ3411 ıZ342o 1%3651 
12366o ı2434J 1%4.350 124381 ıZC370 J2497ı 
124930 12527.1 1JSZ80 t260ofl IMOISO I2SJ81 
12&)90 1Z8151 128560 128831 12N40 127441 
127450 ı27Sll U7620 ı 21951 ı279e0 ı29071 
129080 ı29ı41 IZ9l50 12942ı 12lM30 129615l 
l2967o 12ll681 U9690 129701 129710 129Mt 
ı 29950 l3083t 130840 131181 ı3ıt90 131711 
131720 ı3215l ı:ı:tı60 1··221 132130 13348ı 
133470 133771 133780 ı:ı.ıosı ı34060 134191 
: 34200 134321 134330 134711 134720 134841 
34850 ı:ıaısı 138190 IJ72Sı 137260 13800ı 

IU)'t tabi oltluklar; mulıakcmc ~. 
lü (atbi kolunur. u-

1' ali, kaymakam ve nahi) e mıi-
dü· leri hakkında memurini muha 
ke:natı kanunu hükmü ca.·idir. 
M~~dei~_umilik bu nıadd~~in 

verdığı aalihıy te iıtinadeu de d'' 
,;J,.yetten ve belediye ile 18• 1.un 
k d .. ır :ı ... 

b
a ar ml'!eııeı~ ve mak&mlarclan 
a:tı ma umat ıatemittir 
Diğer taraftan mu"d.de' • "nl • d M ıumumı 

ın•-:vıb . erMınuhet eli ha Hnnım i • 
le .;;ıa rı, ıs ve F erlıat Heyi 
de bu itin tetkikine memur ed -~r 
mitlerdir. 

1 
• 

Şimdiki halde ha<liaede bir ihti. 
liıs veya zimmet cürmü olup olma 
dıgı, dava açılmasına lüzum bulu-
11up bulunmadığı tetkik edilmekte. 
dır. Tahkikat &:ıfbaıı da bugün baŞ 
lıy;;caktır. Tetkikat ve ~ahkikatın 
İ..t-lün safahatı ile Cümhııriyet müd 
clı•;umumisi Kenan Bey bizzat mef 
gul olmaktadır .. 
Heykeltra1 Kenan Bey n.• diyor?. 

L•naf bankasının bir zamanlar 
1-~ykel itini yaptığını dün yazmıt
bk Eınaf bankasile ber'\hn bu İf 
le çalıtan heykeltraf Keuan Bey 
ile dün görüttük. 

Kenan Ali Bey diyor le\· 

latanbul uınuıni ınecliainde 93l 
senesinin kat'i hesahı müzakerele
rinden gazetelere intikal eden ha

berlere göre, 931 senesi içinde 500 
bin lira kadar bir paranın beledi • 

Yece kal"fılılaız olarak sarftıdildi • 
ği yazılmaktadır. Bu 'haberlerden 
belediyenin tabınabız ve ınezu • 
niyet almadan kanuni salahiyeti
ni tecavüz ederek para aarfettiği 
ve yahut bu açıfm her hanıı:i bir 
yolsuzluktan ileri geldiği &'İbi yan 
lıı bir Hkir uyandırmaoı varit ve 
muhtemel görülmüttür. 

Böyle bir meselenin asla varit 
ve vaki olmadığını kat'i surette te
min ederim. Bir tek santimine ka
dar bütün maaraflar bütçeler le ve 
rilen tahsisat ve müaaadelere bi . 
naen yapılmııtır. 

Ve hiç bir yolıuzluk mevcut 
değildir. Açık diye görülen ve göa 
terilmek İst<"nen ıey varidatın em
redilen bu masrafları kartılaya -
mıyarak bir miktar borç devredil
mesinden ve bazı hizmetlerin he • 
nüz yapılamamış olmuından iba. 

rettir. 

Faik B. diyor ki: 
(Başı 1 inci sahifede) 

aliikaJar bir banka olma•ı itibari
le, banka tarafından süt firlretine 
müzaheret edilmesi mecli•i idare· 
ye tekli/ olunarak, bu tekli/ üzeri
ne kırk bin liraya yakın bir para
nın verilmeai takarrür etmif ve bı.ı 
para müflis ııüt firketinin zimme • 
tinde kalmı1tır. Ve gene ayni ııh 
hati umumiyeyc hadim mülahaza· 
sile tesekkül etmiş olan ve ekser 
meclisi idaresi auuı Şehremaneti 
erkanından mür-ekkep bulunan 
memba suları Türk Anonim ,irke
tinde de gene yirmi dokuz küsur 
bin lira kaldığı gibi,bankodan isti· 
lamı müteakıp bir iki halta sonra, 
bilôhara tatili faaliyet eclen Tica
ret oe Sanayi Bankasından da kırk 
elli bin liraya yakın bir para kal • 
mı,tır. 

Dün öğrendik ki Esnaf Banka ı, 
dört gün evvel, senelik heyeti um~ 
miye içtimaını gizlice Yb~~~~-h~~~ 
maa hissedarlar ve en ~yu. · 

1 
· 

h"b' b lediye mümessıllen ıştı • 
sa ı 1 ~ . · bilançosu 
rak etm•ştır. Yenı ~ene " ıtmak •ÖY 
hissed:ırlara temettu dag .. 
ı . k ar goster • 

Denizlerde seyran 
Öğrendiğimize göre banl<m1ın ilk 

haşmet devrinde, Esnaf bankası 
emrin de bir deniz motörü vardır 
Bu motör 7500 lira kıymet:nde ve 
lsı~nbul isimlidir. Banka erkanı bu 
mı.törle müteaddit deniz seyranla 
rı yapmışlardır. Bu motörürı, ban • 
'·anın hangi fasıl varidatından id:ı 
~e edildiği, motörün hangi tahsisat 
la veya kim namıı~a . aatı.n 

Esnaf Bankasında bir seneden 
b~ı·i müdür bulunan Ham:li Bey 
bu vazifeyi bili ücret yapmakladır 
Hamdi Bey, hakikaten bankanın 
cv.nlanması, yeniden kredi ve imti
yaz kazanınuı için candan çalış
ml\ktadır. Dün Hamdi Beye mü • 
racaat ederek bankanın bugünkü 
'o'ö>>.İyeti hakkında izahat ıılmak ia
te<lık. Hamdi Bey bu meselenin 
'lrtaya çıkmasından müteessirdir 
H .. mdi ~ey b~n~amn bu VA7.İyet ü: 
zeı ıne ~ıç b_ı~ ıt yapamıy.ıcağını, 
d_~ba zıyade ıtıbardan düşC'ce~ini 
rnylemektedir. Bankanın 5. 6 bin 
li~a _sermayes~ olduğunu k.ıydet -
" ' '~tık. Hamdı Bey bu cüz'i parayı 
bir başka rermayeıi olmag& lıiyik 
bu:madığmdan saklamakb ve: 

Bütün zabıta makam ve memur 
laıı Cümhuriyet müddeiıımumiliği-
11i11 emirlerini ila ile m;ıkelleltir. 
Bu emirler miihim ve müstacel hu 
su&iarda umum zabıta n'·~murları • 
na tilahi ve bunlardan 8tı)'rİ ah • 
va 1cle zabıta amirlerine yn:r.ılı ula
rak oeri1ir. 

Kanun tarafından kendilerine 
VHılen veya.kanan daire-:nde hen 
di'Prinden istenilen ad/.,,,,,,e müte 
ai:.!. vazife oeya İflerde •uİİ•timal 
)'ıt.~u.t ihmal ve terahileri gS•ü!en 
J,·vlet memurları ile C'ümhuri)'et 
muddeiumumi/iğinin fi/a/ıi Ve)'a 

yazılı talep ve emirlerini yapmak • 
1<1 ~uiistimal oeya ihmal ve tera • 
hıieri görülen zabıta Wrıır ve mc • 
m..ırları hakkında nıüdı:leıu.mumilik 
ı'e aoğrudan doğruya takil-atta bıı 
lurıu.lur. 

"- F eahedilen muka vde yok • 
tur. Bütün taahhütler ifa edilmit, 
sona kalan Erzurum heykelinin ye
niden mukavele yapılarak intaaı
na batlanmılfır. Esnaf B mkasının 
28 bin lira borçlu olduğum doğru 
değildir. Banka taahhüt ettiğim 
heykeller İçin bana temina~ mek • 
tupları veriyordu. Para alıp ver • 
me hesabım kendisi yapıyo>rau. Bu 
na mukabil her İtlen de yiızde on 
komisyon alıyordu. Taahhüt edi • 
len her it yapıldı, bittabi hesap • 
ları da görüldü. Yalnız Erzurum 
belediyesine 12 bin lira tıuminat 
verildı, bu parayı da banka vermif 
değildir.Erzurum belediyesi ile yap 
tığım yeni mukavele mucibince 
bu tazminatı tahsen ödedim. Ban
kadan aldığım avanslardan zinı • 
metime ancak bet bin lira ııeçmiş
tir. Bunu da banka müdiriyeti ile 
yaptığım tifahi bir mukavele mu
cibince dört senede ödeye<:cgım. 

Bu üç büyük rakam Mecli•i ida
re kararile verilmi, ve ayni zaman 
da arzusunu göre sarledilmi, ol • 
makla, bu i,in mesuliyetini efkarı 
umumiye kolaylıkla tayin edebi -
lir. 

e dursun bırço ta azr . k 
ru ktedir 'Blanço tebyiz ed1l?Ie t: 
dir. BugÜn yarın mıntaka tıcare 
~üdürlüğüne gönderilecek ve t \~
dık ed'I k . D" bu blançonun 
111• h ı ece tır. un .. b n 
1 u te"iy tını öğrenmek uzere a 
d~Ya rııuraca;ıt ettik. Blançoıı~ıı 
y~k "e neşrinden evvel mulıl~V~ • 
c ~~ hakknda b: r şey söylenc~nıye-
eg~ ce"abını aldık. 

ou 1>1· 1. • 
... ifa} ••. ."D<;oya nazaran ban.<a, •1 ~ -..... c . • .. ,.. . " . ' 1 • h• 

1 d ·ı da eırarengızdır. Bır 
a ın 1g b t" .. k kimseler u mo orun 
ço l l dıg"ını merak etmt'kle 
na~ı a ın 
<lır. Erkan hesapları . 

. • d". "mize göre, beletlıyc er 
ögren ıgı 

- Para ile imanın kimd,· oldu
ğu belli olmaz, demektedir, 

Ancak zabıta iımirleri hakkın· 
da hakimlerin oazifelerındcıı do -

28 bin lira meselesine geline bu 
ya hayali bir he•aptır, yahut ta her 
hangi bir ~uiistimalin benim srılı • 
ma yükletilmesinden ibarcltiı, Bu 
işlerde mutazarrır olan b nl .. -. de· 
ğil belki de aadece ben ve Le ım 
,ah iyeli maneviyemdir.,, 

icap ederse i,in tclerıüatı hak
kında her zaman hesap oe cevap 
vermeğe ômadeyim. Bankanın mü 
diriyeti zamanımda, aksiyonlara 
yüzde elliye yakın temettü tevzi 
eyledim. Vazifeme candan ıarıla. 
rak çalıştım. Fakat belediyeye ta. 
allük eden yukarıda saydığım i~ • 
lerden dolayı maalesef bankanın 
zarara u radığı da vakidir 

ABiDiN 



~-,··-------------------VAPUKl;ULUK 
TORK ANONiM ~ıı<.Jı(.ETI 

lST ANBUL ACENT ALiCi 
LilfUUI Han, T•lelon: 22925 . 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE gÜnÜ Ga

lata nhturundan ıaat 18 de TAY· 
YAR vapuru kalkar. Gidit ve dö
nüşte mutat iskelelere uğrar. 

Üçüncü sulh hukuk mahkemesinden: 
Şevki efendinin Bakırköyünde Oıma· 

niye kariyeıinde Osmaniye fırmıııda Ha 
cı Huan oğlu Ali ef. aleyhine 33..1299 
No. ile açtığı (300) üçyüz lira alacak 
davuında: Ali el. ye yanğmdan evvel 
ilanen tebliğat icra edilmit ve bu kerre 
34-48 Yenileme No. ıile tekrar ikame e
dilen qbu davada Ali efendiye yeniden 
ilanen tebliğat icra edilıniıae de mahke
mede iıhah vücut etmediğinden gıya· 

hında muhakeme icra edilmit ve Müd
dei vekilli yemin teklif ehniıtir. Ali ef. 
nin Yemin etmek üzere 9-5-934 tarihi
ne müsadif çarfUl'lba günü S. IS de mah 
kemeye gelmeıi, gelmediği taktirde ye
minden imtina ehniş addolunacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Makine yağlan imalinde iılô.hat " 

hakındaki ihtira için iıtihaal edilınit o

lan ıs May11 1928 tarih ve 718 numa

ralı ihtira heratmın ihtiva ettiği huku.. 
kun bu kere başkasına devir veyahut i-

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A.,..tel•i ı Kanlriy Kipril .... 
Tel 423ta - Sirbr:i Milair...._,• 

Haa T.ı. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 18 Ni

' san ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacaktır. 

(1781) 

Mersin sürat yolu 
CANAKKALE vapuru 20 
Niıan CUMA ıı de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak giditte iz 
mir, Antalya, Mersin, Payas'a. 
Dönütte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkale'ye uğra
yacaldır. (1803) 

TRABZON 
sürat yolu 

COMHURlYET vapuru 19 
Nisan PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtımından kalkarak gi
ditte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathaneye uğraya 
caktır. (1804) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 19 Nisan 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. 

(1805) 

cara verileceği teklli edilmekte oldujiun - ------·------· 
dan bu husuıta fazla maliimat edinmek 
isteyen zevatın Jıtanbul'da Bahçekapu· 
da Taş Hanında 43-48 numaralı idare
haneye müracaat! ebneleri ili.o olunur. 

(15633 2099 

Fatih ıulh Üçüncü hukuk hakimliğin
den: F ahna sultan mahalleıinin marifet 
name S. da 4 No. lu hanede mukime 
Mustaia kızı Fatma Mürıide Mukad
des H. mm akıl hastaliğine miibtela ol
duğundan hacrile iktisabi afiyet edince
ye kadar zevci bulunan Şevket efendiyi 
7-4-934 tarihinden itibaren vuı tayin e
dildiği alakadarana malumi olmak üze
re i15.n olunur. 

1 Askeri fabrikalar ilanları f 
Bakırköy Barut Fabrikala

rı arazisinde yetişen yeşil ot
ların b;,çilerek kaldırılması mü 
zayedeye konulmuştur. Talip 
lerin ııartnamesini görmek i
çin her Pazartesi ve Perşembe 
gijnleri saat 13 ten sonra ve 
mÜzl\yedeye girmek Üzere 
30-4-934 pazartesi gÜnÜ saat 
14 le Fabrikada Satmalma 
Komisyonuna müracaat eyle 
meleri. (475) (1565) 2008 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Akay Hatlarına ait ilk bahar tarifesi 19 Nisan 

934 Perşembe giinünden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni 
. tarife iskelelere asılmıştır. Cep tarifeleri de gişelerde mev· 
cuttur. (1758) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 
1-Gümrük Muhafaza kıt'atı için (3000) metre 

yazlık haki kumaş 21-4-934 cumartesi 2:ÜJ1Ü saat 14 te pa· 
zarhkla satın almacakbr. 

.. 2 - istekliler pazarhk fiartlarmı her gÜn komisyondan 
alabıhrler ve örneğini de görebilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler ınalin komisyonca tasarlan-
mış tutarının yiizde yedi buçuğu olan (113) lirahk vezne 
makbuzu veya teminat mektuplariyJe gelmeleri. (1785) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlü ... ün en: 

!stanbul ~~er ~~ş Müdüriyeti dairesi için yaptı
rılacagı evvelce ılin edilen ıki dosya dolabı ile bir adet dak
tilo masası ve varide kaydına nıahsus gözlü defter rafları ile 
ınevcut dosya dolaplarının taıniri için ikinci defa 7-4-934 
tarihinde yapılan münakasada taliplerin teklifi kabul edilme 
miş olduğundan keyfiyetin yeniden ilanına karar verilmiştir. 
Bu kerre olbaptaki şartname ve keşifnamesi mucibince yeni 
den ve bilmünakasa ihale edileceginden talpilerin 22-4-934 
tarihine müsadif Pazar günü saat 15 te İstanbul ithalat Güm 
ri.iğündeki Satınalma Komisyonuna gelmeler~. (1784) 

Konya San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Bedeli ke§fi (44878) lira (74) kuruştan ibaret olan 
Konya Mmtaka San'at Mektebi Demir ve döküm atölyesi ve 
asıl binaya yapılacak ilaveye ait inşaatın ihalesi 12-4-934 
gÜnÜne müsadif ihale giinü talipler tarafından teklif edilen 
bedeller haddi layıkmda görülmediğinden pazarhkla veril
mek üzere 28-4-934 tarihine kadar tehir edilmiştir. Taliple
rin, yevmi mezkiirda saat on beşte Vilayet Encümen Daire
einde hazır bulunmaları ve fazla malumat almak isteyenlerin 
Vilayet Encümenine veya mektep idaresine müracaatları lü 
zurnu ilan olunur. (1783) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Satılık Çayır Otları 

Beykoz'da ve Çırpıcı'da Banl{amıza a;l ç;.:;·.ı·';::.:·ın ot 
ları a<:ık artırma ile satı1acağından taliplerin ihaleye müsadif 
2R-4-934 cumartesi günü saat oıı a!tıda Subemize müraca~t

ları. (1786) 

ŞiMDi FRANSIZ TiYATROSUNDA 
SONRA 

• • t 

SAHiBiNiN. SESi 
PLAKLARINDA -

ASİPİN KENAN.-
Sizi soğuk alğınlığından, nezleden, 
griptt:n, bat ve diş ağrılarından 

koruyacak en iyi ilAç budur. 
(15614;-~135 

SATILIK PIRLANTA KÜPE 
Fevkala e temi:ı; ve nadide 12 krat büyüklüğllnde bir çift pır
lanta küp' ile bir pırlanta bilu:"k ve bir broş 19/4/934 Per~ımbe 
günll öğleden sonra Sandal bedesteninde müzayede ile aatıJa
caktır. Nadide bir mücevhere malik olmak isteyenlerin o g!ln 

müzayede maballine gelmeleri. (15751) 2169 

EVKAF MUD1R1YET1 lLANLARI 

1 - Beyoğlu, Cihangir, Cami sokağında 26 No. lu Hane 
2 - Usküdar, TenbelHacı Mehmet, Sarmaşık 11 No.lu 

Hane. 
3 - Bahçekapıda Dördüncü Valof han birinci katta 25 No. 

fu~ ~ 
4 - Ayas paşa'da Cami sokağında Baraka Oda 
5 - Küçük Mustafa paşa kara sarıklı arsasında oda· 
6 -Çarşıda Kavaflar'da 7 No. dükkan , 
7 - Kızıl T oprak'ta Zühtü paşa mahallesinde Bağdat caa

desinde 34 No. lu Dükkan. 
Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine 

kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Ta
liplerin 28 Nisan 934 Cumartesi günü saat on beşe kadar Ev
kav müdürlüğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. 

(1526) 1966 

Zonguldak Belediye Reisliğ.oden: 
Zonguldak Belediye binasının, temel İnşaatı 10-4-934 

tarihinden itibaren kapalı zarf usulile ve yirmi bir gÜn müd 
detle münakasaya vazolunmuştur. Yevmi ihale bir Mayıs 
934 saat (14) de Zonguldak Belediyesinde ihale edilecektir. 
Bu İşe müteallik proje ve fenni şartname Zonguldak ve İs
tanbul Belediyeleri hey'eti fenoiyesinde mevcuttur. Münaka 
saya iştirak edecelC olan taliplerin mezkôr Belediyeler Hey'e
ti fenniyesine müracaatla muktazi maliimatları alabilecekleri 
ilan olunur. (1695) 2111 

• 
Büyüt Tayyare Piyangosu 

17 incı tertip 1 inc1 keşide 11 Mayıs 1934 tadir. 

Büyük ikramiye 20.000 liradır 
Ayrıca: 8.090, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

1 lSTANBUL BELEDiYESi lLANLARI 

Mevcut keşif ve projesi mucibince gazino yapılmak ü
zere Kadıköy kumluğunda kayıkhane ve tamiratı mütema
diye anb:ırmm bulunduğu mahal pa:r.arlıkla kiraya verilecek 
tir. Talip olanlar şartnameyi görmek için Levazım müdüri
yetine pazarlık için de 528 lir alık teminat makbuz veya mek 
tubu ile beraber 19 Nisan 934 Perşembe gÜnÜ saat on beşe 
kadar Daimi encümene müracaatları. (1766) 

Beher metro murabbaına 22 lira laymet konulan Ka
dıköy rıhtımında kumlukta 172,20 metre murabbaı sahasın 
da belediye malı arsa pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin şart
nameyi görmek için Levazon Müdürlüğüne, pazarlık için de 
284 liralık teminat makbuz veya mektubu ile beraber 26 
Nisan 934 Perşembe günü saat on beşe kadar Daimi En
cümene müracaatları. ( 1798) 

Mustafa Kemal Paşa Belediyesinden: 
10-4-934 de ihale edileceği ilan olunan Kasabamızın 

Elektrik tesisatı münakasa müddeti talipler tarafından tetki
kat yapılm~kta olduğundan 1 O Mayıs 934 Per§embe günü 
saat 17 de ihale edilmek üzere kemafissabık kapalı zarf usu 
lile temdit edildiğinden taliplerin l\fu!lafa Kemal Paşa Bele
diye Encümenine müracaatları ilan olunur. ( 1722) 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
1 Ziraat tecrübegahlarımıza lüzumu olan (9) kalem 

Rasıt aleti : 21-4-934 cumartesi saat (15). 
2 Semsi Paşa depomuzdaki asansörün tamiri ve islahı : 

28-4-934 cumartesi saa ~ ( 14) te. 
Taliplerin şartname ve cetveli gördükten sonra pazarhğa 

i~tirak edebilmek Üzere her birinin hizasında gÜn ve saatte 
\_yiizde 7,5) teminatlarile beraber Galata'da Alım. Komisyo
nuna müracaatları. (1721. 

1 DEVLET DEMlRYOl.LARI 1DARES1 lLANLARI ] 

Istanbuldan Ankaraya gidiş dönÜ 
için gayet ucuz bir tenezzüh 

seyahati 
3 Mayıs Perşembe günü akşamı Haydarpaşa' dan hare· 

ketle Cuma günü sab:ıhleyin Ankara'ya muvasalat ve aynı 
giinün akşamı Ankara'dan hareketle Cumartesi sabahı Hay· 
darpaşa'ya avdet edilmek üzere bir halk treni tertip edihniş -
tir. Yolcuların katarda istirahatlerini temin için geniş ve nu
maralı yerler ayrılacaktır. 

Gidiş dönüş nakliye ücretleri %50 tenzillidir. Yarım üc • 
rete tabi çocuklara da ayrıca o/0 50 tenzilat yapıhr. 

Katarda ucuz ve hususi bir tabldot yapılacaktır: Aziınel 
ve avdetle iki defa alqam yemeği ve iki sabah kahvaltısı, her 
türlü resim ve servis masrafiyle beraber 160 kuruştur. 10 ya· 
şma kadar olan çocuklardan bu masrafın yarısı alınır. ' 

Bu katara; Haydarpaşa, Hereke, İzmit, Adapazarı, Arifi• 
ye, Sapanca, Geyve, Osmaneli, Bilecik, Karaköy, Bozöyiikı 
Eskişehir, Sarıköy, Polatlı, istasyon1arından yalnız Ankara'· 
ya gidiş dönüş için yolcu alınacaktır. Yolcuların, bilet alırkeJI 
ve seyahat esnasında üzerlerinde fotoğraflı hüviyet cüzdanı 
veya hüviyet varakası bulundurmaları veyahut küçük bir ve: 
sika fotoğrafını bilet alacaklan istasyonlara tevdi etınelerJ 
lazundır. Bu katar için 20 Nisan 1934 tarihinden itibaren Is· 
tanbul'da Haydarpaşa lstaayonu ile yataklı Vagon Şirketinİll 
Beyoğlu ve Galata Acentalarından ve Halk treninin yolcu a
lacağı İstasyonlardan bilet verilmeğe başlanacaktır. l 

Yolcuların trende yer bulmaları için biletlerini evveldeıt 
tedarik etmeleri menfaatleri icabıdır. j 

3 Mayıs 1934 P~rşembe günü zevalden eonra bilet satışı· 
na nihayet verilir. Katarda yemek yiyecek yolculardan ye• 
mek v e kahvaltı parası da bilet parasile beraber alınarak bi· 
Jetlerine ayrıca yazılır. 

Bu tren; 
Haydarpaşa' dan 3 Mayıs Perşembe giinü saat 18.20 de· ha• 

reket 
Ank'araya 4 Mayıs Cuma gÜnü aaat 9.23 de ınu· 

vasalat 
Ankara' dan 4 Mayıs Cuma gÜnÜ saat 19,50 de Ha• 

reket 
Haydarpaşa'ya 5 Mayıs Cumartesi giinü saat 9,50 de Mu· 

vasalat 
edecektir. 

Yolcular, Ankara' da Turing kulüp ve Devlet Demiryoll•' 
rı memurları tarafından karşılanarak kendilerine Ankara'dıı 
rehberlik edilecektir. 

işbu tenezzüh katarına ait bilet hamilleri, Ankara banli • 
yö trenlerinde meccanen seyahat edeceklerdir. 

Fazla tafsilat ve diier "İstasyonlara ait hareket ve muvat3 
lat saatleri, alikadar istasyon ve acentalardaki ilanlarda yazl' 
lıclır. . (1742) 2163 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Muallim mektebi Liae Ye Ot· 
ta mekteplerle mülhak Pansiyonlarını 1-6-934 tarihindet' 
1-6-935 tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mah~~ı 
ve sair ihtiyaçları kapalı zarf usulile münakasaya ve eJa1l"" 
kırmtılarile yemek artıkları da mevkii müzayedeye konul· 
muştur. 

Fiatlan mutedil gÖrüldüğü takdirde bunlardan Seb:te 
2-5-934 ve Et, Ekmek 9-5-934 ve Süt, Yoğurt, Sabul' 
16-5-934 ve Sade yağı, zeytin yağı, zeytin tanesi 23.5.934 
ve Un, lnnik, Makaınna, Kuskus, Şehriye 3()..5-934 Ye J{a• 
şar peyniri, Beyaz peynir, Gravyer, Y\IJDurta 6-6-934 ve Pa· 
tates, aovan, pirinç, nohut 13-6-934 ve Mercimek, Bezelye, 
Kuru Fasulye 20-6-934 ve Kmu meyva, Şeker 27-6-934 
ve Odun, mangal kömürü. kok ve maden kömürleri 
4-7-934 Ye Vakum mazot yağı, gaz, benzin, hayvan yemleri, 
ekmek ve yemek artıklan l 1-7-934 tarihlerine müsadif çar· 
şamba günleri saat 15 te ihale edilecektir. Şartnamesini göt 
mek isteyenlerin İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyoıı 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı ınıt 
vakkate makbuzlarile birlikte tayin olunan günlerde komi•· 

yonumuza müracaatları. (1611) 2052 

lstanbul Vilayeti Daire 
Müdürlüğündenı 

Van golü sefain İ§letme idaresi için •marangoz haıter 
demirhane ve inşaat dairelerine ait alatı ve edevat ile Elekt• 
rik,fabrika ve gemiler levazımatı Duba ve iskele inşaat ve ta• 
mirat malzemesi motorlu duba için dizel makinesi mubaya• 
edilmek üzere 5 Nisan 934 tarihinden itibaren 20 gÜn müd• 
detle aleni münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin listelerde ys 
zıh malzemenin nev'i ve cinslerile şeraiti öğrenmek üzere 
her gün Vilayet Daire Müdüriyetine müracaat ve yevmi ihale 
ai olan 25 Nisan 934 çarşamba gÜnÜ Vilayet Daire Müdürİ• 
yetinde toplanan mübayaa Ko' :syonunda saat 10 da hazıt 
bulurunaJarı ilan olunur. (155 9) 1985 

Haydarpaşa Emrazı lstilaiye 
Hastanesi Baıtabipliğindenı 

Hastane için nümunesi veçhile ve açık münakasa il,i 
Üçyüz metro yerli patiska mübayaa edilecektir. İhalesi 2 
Nisan 934 sair giinü saat on dörtte Galatada Kara Mustaf~ 
Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezindeki 
r.1übayaa komisyonunda yapılacağından şartnameyi görme!< 
i~teyenlerin Galatada Merkez Levazım Memurluğuna 11e'i3 

l astane İdare Memurlu~una müracaatları. (1476) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET. 


