
Komünist tahrikatı yap -
maktan maznun dört kişi tev
kif edildi ve mahkemeye tev
di edildiler. 

FIY A Ti 5 KURUŞTUR 

Fransa ve 
Müttefikleri 

ANKARA, 18 (A.A.) - Yu. 
goslavya hariciye nazın M. Y ev
tich hazretleri ve refikaları, mai
yetlerindeki zevat bu nbah tehri
mize gelmitler ve iataayonda ha
riciye vekili Tevfik Rilttü Bey ile 
refikalan hanımefendi, hariciye ve 
kileli kitibi umumiai Numan Ri
fat Bey, protokol teli, merkez ku· 
mandam, emniyri müdürü beyler 
tarafından kartılanmıthr. 

İstasyonun iç ve dıtı Yugos
lavya ve Türk bayYaklarile donan
mııtı. Batta müzika olmak üzere 
bir askeri müfreze muhterem miaa
firleri ıelimlamıt ve müzika Yu • 
goılav ve Türk milli martlarını çal 
mııtır. 

İki hariciye vekilinin kartılat· 
ması çok samimi olmuı, iıtasyo -
nun iç ve dışında toplanan kala • 
balık halk kütlesi bu telikiyi ya
kin bir alaka ile takip etmittir. 

Madam Y evtich Tevfik Rüıtü 
beyle refikaları hanımefendi tara· 
fından güzel bir buket takdim e
dilmiştir . 

Misafirler doğruca Anka.rapa. 
)asa inmitlerdir. 

Ziyaretler 
ANKARA, 18 (A.A.) - Yu

goslavya hariciye nazın M. Y e'V· 
tich hazretleri öğleden sonra B. 
M. Meclisi reisi Kazım ve Ba!ve-

Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT 

Yunanistanda diktatörlük 
ilan edileceği ve M. Venizelo
sun taraftarlarile birlikte teb
it olunacağı şayiası var. 
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M. Y eııticlı ııe Tevlik Riiftü Bey 
bir arada 

kil lanet P9. lar hazeratını ziyaret 
etmİf ve mütarünileylıim tarafın

(Devamı 7 inci sahifede) 

Daimi encümen dün akşam toplandı, komisyon raporun 
tetkik etti. Muhiddin Beyin izahatı bekleniyor 

Bankadan Maliye veklletl de a acaklı 
iki üç seneden beri kasasında an 

cak kalabilen S • 6 bin lira kadar 
bir para ile bazı küçük itler yapan 
Esnaf Bankası için dün piyasada 
yeni bir vaziyet hadis olmuf, Bir -
çok mali ve ticari mü-reler bu 
meyanda bonalar Esnaf Bankası
nın kefalet senetlerini ve emniyet 
mektUplarını kabul etmemi.tlerdir. 
Halbuki banka bugünkü idare şek
lile riyasetinde bulunan müdürün 
dürüstlüğü ile gayet iyi çalıtmak • 
tadır. Seyiat maziye aittir. Buna 
rağmen hi.diı olan vaziyet üzerine 
dün bankada hemen hiç bir mua . 
mele olmamıttır. Banka idaresi bu 
vaziyetten en büyük hissedar olan 
belediyeyi derhal haberdar etmif, 
bazı tedbirler alınmak istenmit iıe 
de müamer olmamıttır. Ticaret mü 
dürlüğü bankanın vaziyeti ile ali.
kadar olmuf, tetkikata batlaınıt • 
tır. Tütün kongresi bittiği halde ti
caret müdürü Muhsin Bey Ankara 
dan tehrimize avdet etmemit, Es
naf bankası meselesi etrafında lk
tısat vekaleti ile temaılara bat
laınıttır. Ticaret müdürlüiü timdi· 
ye kadar, salahiyetini istimal ede
rek, bankanın iflasını istemek için 
letebbüsler yapmıf ise de beledi -
yenin: "Sermayeyi tezyit edece • 

Bizde kömür 
Sanayii 

ğiz" cevabı ve temina
tı üzerine bu tetebbüs
ler akim kalmıftır. Öğ
rendiiimize göre Tica 
ret müdürlütti, bun • 
dan dört sene evveli • 
ne ait bir hesap mese
lesinden de Esnaf Ban 
kasından alacaklıdır. 
Esnaf BankMına ait, 
dün adliyeye taahhüt
lü bazı ihbar mektup. 
ları gelmittir. Müddei 
umumilik bu mektup
ları ehemmiyetle tetki 
ke baflamıttır. Adliye 
Esnaf Bankasının va • 
ziyeti hukukiyeıini, ni 
zamnamesini ve tali • 
matnamesini de tetki. 
ke devam etmektedir. 
Adliyenin Belediye • 
den, Vilayetten ve sa- E f ., __ ,_ Lod' • • ,. betile belediyeye 
ir makamlardan ban • sna .......... , ,_ - _ . 

d• . ...., beledi e erkle- att.clilen murakabe meauh 
ka hakkında iste ığı eti-'-''" 7 ,,-LtiJe belediyece yapılan teeşbbüı-
maliimata cevap gel - 1 -·- .. 
memiftir. Belediye da- lerİD ~ ._!:~r :t:tm:~z.ahatta bu • 
imi encümeni de dün . , • 
aktam geç vakit topla Vali v• Beledıye Reııı Muhittin Bey 

narak, benbnın vaziyetini tetkik \ yuet nıakamma havale etmi9ti 
eden komisyonun raporunu söz - Belediye reis muavini Himit 
den geçirmit ve raporu belediye ri (Devamı 6 ıncı sahifede) 

aör Nwww;wlr ironi- veriyor 

Üniversite konferansları 

.Artık' şehirli de köyJü 
kadar fazla yaşıyor 

İktısadi ve içtimai ilimler enstitüsünd 
nüfus meselesi hakkında bir konf eran 

3 iiacii aahifede 

Valı lru:uılar valı ! 
Felek 

Yıkmalı ve yapmalı 
Büman Cehit 

4 üncü tahifede 

Petrol araması ve tabalıatın 
elektrikle tesbiti 

Sadreddin Enver 
S inci aahifede 

Haftanın •por hareketleri 
Sadun Galip 

6 ıncı aahifede 

Re•imli hikôye 
c:r. .... 
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ittihat ve 

· 1HARICİ- HABERLER1 

Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAK.TiCi VESiKALARA CORE) 

Abdülhamidin ·casusları Refah Bütçesi D 

Sir Osten Chamberlain'in beyanab 
• -İttihat ve Terakkide Karagöz nasıl oynatılır 

Hacivata neler söyletilir? 
Pariste hürriyet ve meşrutiyet i· 1 

i,İn mücadele eden genç Türklerin I 
akılları, fıkirleri hep vatan kaygu
su, Abdülhamidin ve istipdat erka· 
nının seyyiatı ve casuslarının icra
atı ile meşguldü. Bundan dolayı a
ralarmdakı müzakereler, yazdıkla
rı yazılar ve Türkler arasına saç· 
mak istedikleri hürriyet fikirleri 
için intihap ettikleri mevzular bit· 
tabi ayni çerçeve içinde kalırdı. 
Genç Türk muharrirlerinden birisi 
de bir gün "Karagöz,, perdesinden 
istifade ede•ek Abdülhamit dev· 
rinde lstanbuldaki hayatı ve bir 
genç Türkün İstanbulda ne gibi 
tehlikelere karşı mücadele ettiği
ni tasvire kalkmıştı. Bu "Karagöz,, 
muharririnin dün bir mektubunu 
neşrettiğimiz Refik Nevzat Bey ol
duğunu kuvvetle tahmin ediyo
ruz: 

Karagözle konup konuşa Top
hane önüne kadar gelmiştik. He
men tafak sökmeğe başlamıştı. 
Tıbbiye mektebile Harbiye mekte· 
.bi talebesi yıldıza doğru gidiyor
lardı. 

M.Yevtiç geceki suvarede 
devlet erkanile görüştü lngiltere dünyanın birinci ihracatçı- . 

farı arasındaki mevkiini tekrar aldı ltalyan sefirinin M. Y evtiçle uzun süren 

Hacivat - Aman Karagöz, böy
le telaşla ne tarafa? Elindeki ki
tap ne kitabı? Sabaha karşı Gala.
la cihetinde sana rastgeleceğimi 
hiç üm:t etmiyordum. Yoksa sen 
de yeni hir memuriyete mi geçtin? 
Elindeki kitaba da benzemiyor. 
İsim deftelİ olmasın, Paristen ne
vakit geldin? 

Karagöz - Hacivat eJimdeki be 
yet kitabıdır. Eski memuriyetimi 
bırakmadım. 

Paristen ge!eli üç gün oldu. Ya· 
rm cuma olduğu için hem mek· 
teplilerin Yıldız etrafındaki aske· 
ri nümayilerinde bulunmak, hem 
de Tophane Müşiri ve Umum mek
tepler nazırı Zeki Paşa hazretleri
ni görmek istedim. 

Hacivat - Karagöz, nasıl heyet 
kitabı; bizim heyeti vükelanın esa 
misini havi olan kitap mı? 

Karagöz - Amma yaptın ha Ha 
civat ! Benim heyeti vükela ile ne 
işim var? Bu kitap fezadan, yıldız 
!aradan bahseder. 

Hacivat - Karagöz tahsil ede· 
cek fen bulamadın mı? Yıldızlar
dan ne istersin? Semadaki Dübbü
ekber yıldızlarile Dübbü sagir yı). 
dızlarını öğrenmekle alim mi ola
caksın? 

Karagöz - Aman Hacivat, ne 
yapıyorsun? Bağırma, 'imdi iki
mizi de jurnal ederler. Sen kendi
ni Pariste mi zannediyorsun? İs
tanbul o kadar hür değil! Hafiye
ler adamı yaka paça ederler, ara. 
baya bindirince pupa yelken doğ. 
ru Yıldıza! Orada itin varsa heyet 
ten cevap ver ! 

Hacivat - Karagöz, Dübbüek
berle Dübbüsagir yıldızları dedim
se Yıldız Sarayından bahsetme
d~m ya! He?1. o yıldız gökte değil 
kı, ondan nıçın bahsedeyim? Ma
azallah ona dil uzatanın dilini ke
serler. 

Karagöz - Aromada izam edi· 
yor:un ha! 

Karagöz - Hacivat zannede
rim ki o devir bugün sonuna irite
cektir. Çünkü mekteplilerin gidişi 
fena ( !) iyi niyetle gitmiyorlar. 
Esaret, çocukların iliklerine kadar 
işlemiş. Kimisi esaret pençesinden 
kurtulmak için, Parise kaçıyor, ki
işlemit• Kimisi esaret pençesinden 
misi de Padi~ahın istipdadına ni
hayet vermek için intikam ve is
yan silahına saıılıyor. (1) 

Hacivat - Haydi, haydi şu mek 
tubu ver. Sonra başına bir bela 
gelmesin.,, 

Mekt'1bu elime aldım, merakımı 
mucip oldu, zarfın bir köşesini yut 
mak üzere iken top sadası gibi bir 
patlama işittim. Hemen zarfı on 
adım kadar uzağa fırlattım. Hal
buki itittiğim gürültüTophane mey 
danında atılan topların sadası İ· 
mit. Otuz bire kadar sayabildim • 
Ondan sonda üzerimde bir ağırlık 
hissetmeğe başladım. Meğerse iki 
polis kollarımı sımsıkı tutmu,lar, 
beni karakola götürmek İstiyor
lardı. Gitmemek için o derece ça
balamıt ki kendime geldiğim za. 

LONDRA, 18. A.A. - Maliye 
nazırı Sir Çemberlayn , gazetele· 
rin "Refah bütçesi" diye tavsif et· 
tikleri yeni sene bütçesini avam 
kamarasına vermiştir. 

Maliye nazırı iptidai maddelerin 
hafif bir nisbette yükselmesi, kısa 
ve uzun vadeli istikraz~ar fa;zlerİ· 
nin tenzili, isthsalatın artması ve 
hesabatın muvazenesnin temini sa
yesinde iktisadi vaziyetteki sele.hı 
kaydetmit ve demi,tir ki : 

" - Mali ve iktisadi düzenin se· 
bebi, İngiliz müstahsili lehine da· 
hili piyasanın genişlemesi ve buna 
muvazi olarak İngiliz ibrac- · 1.1ın 
inki,af etmesidir. Dünyanın b:rin· 
ci ihracatçılan arasındaki yerimi· 
2i t1krar aldık. Bu düzen saye
sinde, geçen bütçedeki 32 milyon 
açık yerine, Amerikaya harp borç
ları için timsali bir tediyeden ve 
1933 • 1934 bütçesinde konmamıs 
bile olan amortismanı için seki~ 
milyon kullandıktan sonra 30-4-
J 934 de 31 milyon bir bütçe fazla. 
lığı elde ettik. 

Bu fazlalık, gümrük resimlerin
de, İrat vergisinde ve varidat faz. 
!asından ve işlerin açılması yüzün-

man tevkifhanede yüz yastığımı M M f 
sırsıklam bir halde bulmuttum.,, • uşano 

"Karagöz,, piyesi burada biti· 
yor. Onda bahsedilen hadise haki-' Londradaki temaslarından 
katen vu~ua ~elmit ~e bir cum?' çok memnun dönü or 
sabahı musellah T ıbbıye ve Harbı· Y 
ye talebesi Yıldız civarında bir nü LONDRA, 18. A.A. - Hareke· 
mayif yaparak kanunusaninin ia- t;nden evvel, Bulgar başvekili M. 
desini ve meşrutiyet idaresinin tek Mu,anof, kendisile mülakat eden 
r~r. tesisini istemi~lerdi. Bu nüma· Reuter ajansı muhabirine vaki O· 

~~·~ .'' ittab.i hiç bir netice verme· lan beyanatında, k~ndisiyle. r~f~ ı 
dıgını v~ hır çok gencin nefyine kasının Londradakı mesaılerını 
ve hapsıne sebep olduğunu yazma· herkes için memnuniyete tayan bir 
ğa bacet yoktur. Hacivatm Top· surette bitirdiklerini söylemiştir. 
hane meydanından atıldığını işitti- M M f ·ı k'fb. B r ' 
ği toplar sözde mekteplilerin nü- . · uşahno 1

• e d'.1. 1 ı er ı_n e 
· · ·· · t b dd··ı·· it t gıtmekte, eyetın ıger azası ıse, 

,mayıtı uzerıne e e u u sa ana . . . _ 
vukua geldiğini ve bu münasebet- Parıs tarıkıle dogruca Sofyaya av· 
le 101 pare top atılmakta olduğu- det etmektedirler. Bulgar eshami 
.na delalet edecekti! hamil!erile müzakerata Paris'te de-

- Bitmedi - vam edilecektir. 

(I) Kragözün bu sözleri o tarih 
Je mekteplilerin Abdülhamide kar 
şı Yıldız sarayı etrafında yapm~ 
olduktan büyük bir nümayişten i· 
leri geliyordu. 

Asyada karışıklıklar 
KALKOTA, 18. A.A. - Röter 

ajansı muhabirinin Kalimpong'da 
topladığı malumat, Tibet hükume· 
tinin ordusu azaltacağına dair o
lan haberleri teyit etmemiştir. 

Şarki Tibet' de kain ve ahalisi· 
nin haşarılığı ile müştehir Ham e
yaletine doğru kuvvet sevkedil • 
mittir. Burada bazı müşkilat çık . 
masından korkulmaktadır. 

Lamalarla, hükumetin layik a· 
zası arasında post kavgası 'iddet
k -.,1.tedir. 

SOFY A, 18 (Milliyet) - Lon
dradan bildiriliyor: Bulgar baş • 
vekili M. Mu§anof Londrada ilk 
defa hariciye nazırı Sir John Si • , . . . 
mon u zıyaret etmıştır. 

Bu mülakatta bilhassa Balkan 
misakına ait meselelere de t-:omas 
edilmiştir. 

--·--
Silahsızlanma meselesinde 

Fransız noktai nazan 
LONDRA, 18. A.A. - Havas 

ajansı muhabirinden : 
F ransanın silahlanma meselesi 

hakkındaki noktai nazarını bildi· 
ren nota, bu sabah İngiltere harici
ye nezaretince alınmış ve bugün 
haftalık içtimaım akteyliyen nazır· 
lar meclisi tarafından derhal tet
k'k edilmişti~. 

den işsizlik tazminatının azalma
sından ileri gelmiştir. 

Maliye nazı~ı, bu fazlalığın 
1932-1933 senesi açığını kapamak 
için yapılmış istikrazıİı ödenmesi
ne tahsis olunacağını söylem:ştir, 

Nazır, meclisin alkışları arasın
da bu sene de bütçeye "Harp 
borçları için tediyat ve tahsilat" 
konmadığını bildirmiştir. 1934-
1935 senesi için borçlara tahsis 
edi!en para 224 milyon İngiliz li
rası olacaktır. 

Dairele:in masraf bütçesi 
461,924,000 İngiliz lirasıdır. 

Bu suretle umumi masraf yeku
nu 698,124,000 İngiliz lirasını bul· 
m!lktadır. 

Maliye nazırr, irat vergisi hası
latının on bir milyon kadar daha 
artacağını ümitetmektedir. Fakat 
umumi intizara rağmen bu vergi
nin tenzilini düşünmemekted;r, 
Nazır, bu vergi hasılatını geçen se
nenin 229 milyonuna mukabil 240 
milyon tahmin etmektedir. 

Alelade varidat yekı'.inu 
727,200,000 olup, 1934-35 senesı 
fazla varidatı 29.100,000 İngiliz 
lirası tahmin edilmektedir. 

Troçki 
Sözünü tutmadığından 
F ransadan da çıkarıldı 
PARIS, ıs. A.A.- Troçki yap. 

tığı siya~i bitaraflık vadini tut. 
madığı için, dahiliye nazırı M. Sa. 
ronun teklifi üzerine, nazırlar mec
lisi evvelce vermiş olduğu ikamet 
mezuniyetini geri almıştır. 

PARİS, 18. A.A. - Reuter ajan
sı muhabirinden : M. Tıoçki, İs· 
panyaya gitmiştir. 

Neler yapmııı 

PARIS, 18. A.A. -Troçki ika
mete karar vereceği memleketi der 
lıal bildirecektir. Kendisi Fransa. 
da sırasiy)e Boyanda Korsikada, 
Royat'da ve nihayet Barbizon'da 
ikamet etmiştir. Tahkikat netice· 
sinde Troçki'nin beynelmilel ko
münist cemiyetini bir nevi dördün· 
cü enternasyonal haline ifrağa ça· 
lıştığı an!aşılmış ve bu da kendisi
nin tebidi hakkındaki kararın ve
rilmesini mucip olmuştur. 

Kaplan avı 
KABEROVSK, 18. A.A. - U

zak •ark deniz eyaletinde samur, 
mav; tilk ve kakım avına muvaf. 
faluyetle devam edilmektedir. Ge. 
cen ~ene bir çok s1ncap ve kaplan 
telef <·dilmi,ti. Fakat geçen sene
lerde bu mıntakada vasatı 10-12 
kaplan itilaf edilmekte iken bu se
nenin ilk 3 ayında 20 den fazla 
kaplan öldürülmüştür. 

miikalemeleri alaka uyandırmıştır 
A~KARA, 19 (Telefonla - saat sabah 2 ) - Hariciye vekili 

ve refıkaları hanımefendi tarafından güzide misafirler 1 . ., eline ve • 
rilen akşam ziyafetini takip eden süvare bütün ihtişamÜe geç vak • 
te kadar devam etmistir. · 

Madam Y evtiç z~ril tavırlart, müstesna giyinişile Ankara sosye • 
lesinin takdir nazarlarını üzerine toplamıştır. Mösyö Yevtiç sıcak bir 
dostluk havası içinde devlet erkanımızla görüşmeler yapmıştır. Kor 
diplomatik erkanı muhterem nazırla görüşmek fırsahnı bulmuşlar • 
dır. 

Bilhassa ltalyan sefiı'İnin dost memleket nazırile uzun süren mü • 
kô.lemesi alaka uyandırmışhr. 

Belgrat elçi.miz Haydar Bey cuma günü misafirler ı<erelinıı şehir 
lokantasında bir öğle ziyafeti verecektir. ' 

• 
Türk - ita/yan ticaret itilafı 20 

nisanda mer'igefe girigor 
ANKARA, 18 (Telefonla) -- Türkiye. ltalva ticaret itila/namesi 

20 nisanda meriyete girecektir. ftilôfnamenin hÜkümleri ve tatbik şe • 
killeri gümrüklere bildirilmi,tir. ltalya menşe ve mevritli mallardaP 
T ürkiyeye hiç bir kontenjana tabi olmaksızın serbestçe gelebilecek em 
tea itila~nameye bağlı ( A) listesinde gösterilmiştir. itilafın meriyet 
müddetı 9 ay olarak tesbit edilmiştir. Bu itilaf hükümlerinden ancak 
Avrul;'a _krt' asında ltalya namile maruf ülkeden neşet ve huruç edeP 
eşya ıstıfade edebilecektir. ltalya müstemlekelri gibi Eğe denizinde 
ltalyanın idaresi altında adalardan neşet ve huruç eden esya bu itilôl 
hükümlerinden istifade edemiyeceklerdir. Müstemleke v~ adalar eşya· 
sı hakkında münhasıran kontenjan rejimi tatbik edeceklerdir. 

Maliye vekaletinin bir tamimi 
ANKARA, 18 (Telefonla)- Belediyeler bankası tarafından ve· 

rilecek teminat mektuplarının Milli bankaların teminat mektupları gi 
bi kabulünü Maliye vekalr 'İ alakadarlara tamim etmiştir. 

Kars la tekrar kar başladı 
KARS, 18. A.A. - 20 günden beri şehrimizden 

ve ekim işlerine başlanmıştı. Dünden beri devam eden 
riyle karışık yağmur gece kara çevirm~<lir. Bütün arazi 
müştür. Ziraat işleri durmuştur. 

kar kalkmq 
şimal rüzg8· 
lıarla örtül· 

Çorumda zelzele 
ÇORUM, 18. A.A. - Bugün 

saat 8,55 de şinıalden cenuba şid
detlice ve 12,34 de hafifce yer oy. 
namı.ıtır. Hasar yoktur. 

Düzeltme 
ANKARA, 18 (A.A.) - 16 ni· 

san tarihinde lstaobulda neşretti· 
ğimiz T. D. T. Cemiyeti tebliğin
de bir hata olmuş.tur. 

"T. D. T. '. tarama deı·gisi a
dile dilimizde kullanılan yabancı 
sözlerin halk ağzında ve kitap -
!arda bulunan karşılıklarını gös • 
terir bir kitabın ilk fasikülünii ne§ 
retmi1tir.,, 

Diye devam eden tebliğ Is · 
tanbula verilirken telgraf maki · 
nelerindeki arıza yüzünden "T. D. 
T. C. tarama reisi adliye Jilimiz· 
de,, diye intitar etmiş ve bu hata 
hasıl olmuştur. Özür dileriz. ---

PrensStarhenberg Romada 
ROMA, 18. A.A. - Avusturya 

Heimvehrenleri reisi Prens Star· 
henberg Romaya gelmiştir. Bura· 
da bir kaç gün kalacaktır. 

Amerikada zelzele 
SANTANA, (Kalifomiya), ıs. 

A.A. - Bu sabah saat ondan soP• 
ra bir zelzele hissedilmittir. Hasar 
yoktur. Halk tela,a düterek evle· 
rinden dışarı uğramışlardır. 

Berlinde fırtına 
BERLIN, 18. A.A.- Devam "' 

den ucaklardan sonra geçen geee 
Bcrlin üzerinde tiddetli bir fırtıııll 
hüküm sürmüttür .• 

Doların kıymeti 
LONDRA, 18. A.A. - Amerik• 

kongresi tarafından ittihaz edilip, 
hariçte dolar kıyınetini dütürecek 
gibi tahmin olunan tedabire kart'. 
M. Roozvelt'in takındığı mütece!l.1 

dane tavır üzerine doların kıymetı 
derhal sağlamlaşmıştır. 

Rusya ve Milletler meclisi 
LONDRA, 18. A.A. - lngili:t 

kabinesi, Moskova tarafından bir 
şart kofulmadığı takdirde Sovyet 
Rusyarun milletler cemiyetine gir• 
mesine biç bir suretle mumanaııt 
etnıiyecektir, 

Hacivat - Karagöz, şakayı bir 
tarafa bırak ta biraz ciddi konu
şalım! Zeki Paşa hazretlerinin ko
naklarında ne yapacaksın? Saba
ha kar~ı pafa hazretlerin itaciz et· 
mekte mana ne? 

Karagöz - Sen bilmezsin. O 
beni çok sever. Eğer vaktim mü
sait olursa, biraz da Hasan Patayı 
görmek isterim. 

'------~-- ~=~=, ~~~~a _____ :.:,: _____ A_Ti ________________ ~-----------'' 
Bu esas dahilinde ve Sovyet hü· 

kumeti istediği takdirde lngiltere 
hükumeti Sovyet Rusyanın namzet 
)iğini memnuniyetle milletler ceo 
miyetine takdim edecektir. 

Hacivat - Karagöz - Sen ar· 
tık işi ilerletmitsin. Şimdi hep pa· 
şalarla dütÜP kalkıyorsun. Sen on
larla düfÜp kalkacağına, bırak ta 
onlar kendi kendilerine düşüp kalk 
smlar! 

Karagöz - Hacivat, bilirim. sen 
sır saklayan bir arkadaşsın. Ağ
zını tutar 1 itittiğini söylemezsin. 
Bak niçin oraya gittiğimi sana 
söyliyeyim: Paristeki aziı. arka. 
daşlarımdan birisi Zeki pa~aya ve
rilmek üzere bana bir mektup ver-

' di. Mektubun hacmi de oldukça 
büyük. ıBilmem ki içinde ne var. 

Hacivat - Aman şu Zeki Pa-
'! s~.nr" ,.,, .. lrt>1l:mnu ver bakavım ;. 

çinde bir fey olmasın! (Roçild) 
vakası Parıste zuhur edeliden beri 
Padişahımız, "Padişahı mahremi 
devlet Sultan Hamit efendimiz 
hazretleri,, bile vükelasının tak· 
dim ettiği evrakı haremağaların· 
dan birisine açtırıyormuş!,, 

r 
Yarınki tefrika mızın 

başlığı --Darülfünunu kim açtırdı? 
-·-

"Temps,. den 
Son gelen "T emps" gazeteri baf • 

makaiesinde National • Soscializme'in 
bir plcinçosana yapmaktadır. Bu ga· 
zete propaganda nazırı M. Goebbe& 
in radyoda Hitler rejiminin on dört 
aylık me•ai müddeti ;ıoarfmdaki dahi· 
li siyaset; hakkında izahat verdiğini 
kaydettikten sonra diyor ki: 

National .. Socialism.e'in mevkii ik 
tidara gelmesi, ltalyada F ıqizmin vü
cut bulması kadar derin ve siyasi bir 
ihtilcil ehemmiyetini haizdir. Fakat 
National • Socialisme'in maru:z: kaldı· 
ğı tehlike §udur: 

Hitler nadir bir maı:"retle, had bir 
tehlike arzeden siyasi, iktısadi ve İç· 
timai oa:ziyetleri isti.smor ederek dik
tatörlüğü meydana koymuştur. Parti
leri, ve hatta saldiliine bir surette hen 
di arzulannın tahakkuka için Hitlerin 
mevkii iktidara gelmesini isteyenleri 
bile ortadan kaldınnqtır. An'anevi 
"memleketler" ayrılığını izale ederek 
Almanyanm ittihadını temin etm[ttir. 
Ve nihayet, muahedelerle vücude ge 
tirilmif olan Avrupa nizamına harfı 
meydan okuyan harici bir siyaset ta· 
kip ederek mili< gururu okıamqhr. 

Temps bundan sonra Avrapada ya 
pılan muhtelif mesaiyi ve ezçümle ya 
hudilerin tebidi meselesini meıızuu 
bahse:mek ue bunun bıqka deuirlere 
ait bir dokterin olduğunu söylemek· 
ıedir. 

Muharrir makalenin sonunda bu· 
günkü Almanya hal.kında iki biı· ,. -
kiı· ecliumek için Reichsbankin mun -
melti!ına daha iyi bakmak lô:z:ım ;ıel· 

Paris sefiri gençler Avrupaya dii:ini, çünkü Almanyanın bütün ma· 

1 
kaçmasın • • • diye mı Darül· /iye<ın.'n burada bulunduğunu ve te/ı 

fünun açılmasını padişaha 1 nisycnleri.~ bunun hiç te yolunda ol • 
teh''f etti. J mad:ğını si;vıediklerini bildirmeld., -..;.,____________ dir. 

"Mançester,, den 
Rodoataki karqıklıklar« daır bir 

başmakale neıreden Mançester Guar 
diyan gazetesi dİJfor ki: 

- Bu kanpklıkları bastırmak için 
tayyareler ue harp gemileri Seck olıın 
duii<J tekzip edilmektedir. Lıikin eğer 
bu haberin aalı varaa, keyfiyet ltalyn 
nın ~imali Afrilıada kullandığı metot
lara pek uygundur. ltalya hükumeti, 
Rodvs halkına hükümet komi•erlerini 
kabul ettinneğe çalıpnakkı, Türkle • 
rin, hemen dört a$lrlık bir hakimiyet 
devre>inde ili§ememif oldukları bel -
di miiessesata tecavüz: etmif ue bu su 
ı·elle, k€ndisinin ister lslav, uter Ti • 
rol'lıı ve ister Trablaslu olsun, başka 
milletleri idar«ye henü:z: muktedir bu 
lunmaclığına yeni bir delil daha gÖs· 
termı~tir. 

ita/yanın, Yunanistanla münaseba· 
tı csa5en iyi Jeiildir. Yunanİştan ise 
}' uqor.lavya ue Türkiye ile Balkan mi 
f:akınr imza ederek, Qaziyetini cleif;f • 
tirıniş bulunuyor. 

ita/ya, Yunanistanla münaseb~tle· 
rini düzeltmek için acaba böyle, iyi 
mi htırelı.et ediyor. 

"Berliner., den 
Almanyanın silôh•ızlanma meule· 

si h"kkında lngiltereye Verdiği ceva• 
bi met.'zuu bahseden Buliner Tageb· 
latt ııazetesi bu hususta diyor ki: 

A /nıanva hükumeti, Avam kamara. 
sır.ın tal,;bi üzerine, Britanya hükii • 
metinin kendi4ine sorduğu mailere 
çol• ~abuk cevap venni§tir. Bu suali~ 
başlrcusı bilhassa Almanyanın _ Harbı· 
ye büt,_,esi hakkında bazı malumat e· 
dinrneife matuftu. Bu cevtıp Almanya 
hti.küınelinin vaziyeti etrafında çok sa 
rih nıaliimat olduğunu gsötermekte • 
tir . 

"Matin,, den 
Malin, Stcphane Lau•an • 

ne , Matin gazetesinde yaz. 
dığı bir bafmakalede bazı 
işlerde tavassut etmek isteyenin Fran 
sa Meclisine kadar airayet etmesinden 
uz.un boylu ıikayet etmekle ve fUn • 
ları •öyle.mektedir: 

Meclisi Mebuaan isminin altına i • 
lave için en yakııılı alan isinı "Tavas· 
sut eui" dir. Çünkü son hadüeler mil
let vazü kanunlarının bilhassa mutu • 
vassıt o/duklannı göstermiıtir. 

Stephane Lausanne bundan sonra 
tavassutun muhtelil şekillerinden bah 
ıetmekte ve birinci şeklinin, memur • 
larm nasbı için yapılan tavassut/ar ol 
duğunu, ikincisinin adli sahada bulun 
duğr.ınu üçüncüsünün vergi mükellel 
!erini k~rtarmak için yapdJıiınt söy -
lemekt.,dir. Tavassutun dördüncü şek 
line gelince, muharrir •bunu hiç le gÜ· 
::ı:el bulmamaktadir. Çünkü bunlar 
kumar kulüplerindeki croupiers'ler ve 
buna mümasil ıeyler için yapılan ta .. 
vassatlardır. 

Muharrir makaluini.n aonr.ında §Un 

lan söylemektedir: 
Yirminci asırdaki Fransız. vazii ka 

nunlannın talii gariptir. Kanun yap • 
mak gibi yüksek bir vazif". t'!1'.mil et
tikleri halde, fU veya bu ı§ ıçın koı· 
mak gibi aıaiı işler aramaktadırlar. 
Bunlar kendi muılaatleri için döne • 
cek bır makine vücude getirdiklerine 
kanidirler. Çü.nkü bunun manivelala • 
rından biri bunların elindedir. Fakat 
her gün bu makinenin diıleri araaına 
ıerefierinden bir parça bırakırlar. 

Pascal "bütün f"refiıniz. müleklıi· 
remizdedir.,, der. Fransada vazii ka· 
nanan diişiinmeğe vakti yoktur. Ta
ııassut etmeğe vakti vardır, 

"Jurnal,, den 
Sir Awten Chırmberkıin'in ceçcu· 

ferde infirat siya.seti aleyhinde süyle
Jiği "utku meV.%UU bah.aeden Saınt 
Rrice diyor ki: 

Sulh ic;in en bü.yük tehlike hüsnü ni 
yet sahibi adamların iki kısma ayrıl· 

1 mıf ol,nalarıdır: Silahsızlanmai' iiİn 
aralannda toplananlar Ve müdafaa va 
sıtlarını ve ayni zamanda faaliyet hür 
riyeticrini muh/aza etmek ist~yenler. 
Bu iki unsuru biribirine teli! etmek 
yar.i teşriki mesaiyi ve kuvvetlenn mu 
!ıafa:ra.sını biribirine mezcetmek im • 
kcinı olsaydı, hakiki envıiyete ve ay. 
ni z.amandct rationnelle bir ıilôhlan • 
tasarrufuna vcisıl olunurdu. 

Muharrir bundan sonra Sir Aasten 
Chamberlain'in nutku münasebetile 
lıu lngiliz. •İyasM hakkında duyduğu 
hisleri anlatmakta ve şunları söyle • 
mehtedir: 

''Ancak kuvvetlerin teuhidinin su/ • 
hü temin edebileeeğiruı bütün vuzu/ıi. 
le gösteren bu devlet adamına müte· 
§ekkir olmalıyız.,, 

Jurnal de debrat'den 
Y•>umal de Debat, gaz.eteai de M. 

T itüleskonun son seyahatini anlatmak 
ta , buna ehemmiyeti mahsıua atfet· 
mektedir •• Bu gazete M. Titulesko'nun 
durendiş/iğini takdir "ylemekte ve Ti 
tuleıko'11un Fransayı ~iyaret etme.sile 
Yugosla&> Hariciye ncızın M. Yevtiç'in 
Ankarayı ziyaret etmesinin ayni za • 
manrn atesadüf eylediğine iıaret yap 
maktad·r. Makalenin 'sonunda n;w:z • 
kur ı:a;ı.cte bu ziyaretlerin Balkan ıııi 
sakının ıne•ut neticelerini takviye <?t· 
mesi üm;dini izhar ediyor. 

M. Titüleskonun 
Paristeki mesaisi 
M. Titülcskonun silahsız· 
lanma işi etrafında Fransa 
ile anlaştığı bildiriliyor 
P ARİS, 18. A.A. - M. LöbröP 

dün Elize Sarayında M. Titüleako 
terefine bir öğle ziyafeti vermittir· 
Ziyafetten sonra M. Titülesko bir 
saat _kadar M. Bartu ile görütınii~ 
ve bır takım merasim ziyaretleri 
yapmıt ve bu meyanda maretıal 
Peten ile görütmüştür. . 

M. Bartu ile M. Titüleskonun ••· 
lahsızlanma meselesi hakkında ger 
rüştükleri muhakkaktır. Gerek Al· 
manya yanın silahlanmasını ret· 
men tanJmarun reddedilmesi 'le 
gerek Cenevre umumi komisyo
nunda müzakerenin tekrar bati•• 
ması meselelerinde M. Titüleskcr 
nun, M. Bartu tarafından, İngiliı. 
maslahatgazarına verilen notlif1 

tasvip eylediğinde fÜphe yoktııt· 
Keza muahedelerin tadilinde frlirt' 
sız efki.n umumiyesinin tasvibiııe 
mazhar olan muhalefet ve Sovyet 
Rusya komtularıla bu memleke1 

arasında Fransa tarafından de"'°f 
lı bir surette teşvik edilen nor"1~ 
münasebatın tekrar tesisi gibi ~1{ 
ğer meseleler hakkında da iti.lıı. 
hasıl olmuştur. 



lfELEm 
Vah kuzular vahi 

Gazeteler yavaş yavaş Esnaf 
Bankası "isndeki masumla.-. orta • 
ya koymaya başladılr. Meğer bu 
4te kim6enin kabahati olmadığı gi 
bi borçlu diye iıimleri geçenlerin 
bankaya on para borcu yokmuş. 
Hatta bir tanesine ı.okakta rast • 
gelmt,ler ve mahkemeye vermif • 
ler. Biçare mazlum şimdi şikayet · 
çi. Eski müdür beyin taksiratı yok! 
Telefonla emir verilmİf, meclisi i
Jare lıerar Vennİf, o da paraları 
vermİf. Eğer borçlu barcunu ı;er • 
mediyse, eğer girifilen İflerde zi • 
yan olduysa miiJüre ne?. Banka • 
mn bugünkü müllis vaziyeti borç 
para vermekten değil, bankaJa _Pa 
ra bitmesindendir. Eğer para bıt • 
rneseydi, ne ba rezalet iddituı or • 
taya ~kar, ne de banlıa top atar • 
dı .. 

Ben geçende de bir lıere yazmış. 
hm. Bu seler de ba münasebetle 
tekrar eJecelim: 

Bir gemi yolda iken kaptanı öl
müp. Yolcular içinde bir kaptana
ntmlflar. Birisi "ben yaparım.,, 
,Jernİf ve dümene geçmif. Yolcu • 
lar da emniyetle yataklarına yat· 
mıflar. Bir de efendim gece yarısı 
gemi çatır çatır karaya düpmez mi!' 
Bir vaveyla ki sormayın. Ne İ&e or· 
talık biraz sükunet bulduktan son 
ra "ben yaparım" diye dümene ge 
çen herifi yakalamıf, sormuşlar.:. 

- Bre kerata! Hani sen gemı ı· 
'daı'e etmesini bilirdin! .. Ya bu ne 
hal?. 

- Ben ne yaptım yahu! Deniz 
bitti. Bitmeseydi mis gibi gidiyor
duk .. 

Ve Esnaf Bankan da gül gibi i · 
'dare eJiliyordu. Lakin para bitti. 
Ka~hat kimde?. 

Şımdi mrrak edilen şudur: Ne 
olacak?:· Hiç. ip bir komisyona ha· 
vale edılecek ve komisyona hava • 
le edilm'f· bü"-'' · l "b" ,.,,..ama ... n lf er gı ı .r-r 
ya ba.plıyacak. . Y avas yavas gürül 
tüıü kalmıyacak ve nihayet ;,nuta • 
1~~°:~.lnıanlar da tabitın verdiği en 

uyuk nimet budur: Unutmak. Be
reket her feyİ, her elemi her acı • 
f; Ve her hak11zlığı u~utuyoru:z. 
bel bu hadisede şu müsahedede 

u undum: Dünyada per~a deni • 
len fey kalmadı. Bu perva yalnı:z 
ka'!';'lldan, mahkemeden korkmak 
degıl, halktan, vicdandan çekin • 
mek hi,.ine de şamildir. Ne ala
caklısı, ne borçlusu ne suçlusu ne 
haklın belli olmad~n top atan bu 
Esn

1
al Bankası İfİnde de bu perva-

srz ık apa,. k ·· H" 
L l %' goze çarpıyor... ıç 

su<1 an yok yahu! 

Hususi yerlerden aldığım malu
mata göre bu bankada sari vesi • 
~aı namına bir pey bulmak pek 
~ç olduğu gibi mevduat sahipleri 
nın hesaplarını tasdik ettiklerine 
dair altı aylık kağıtlardan da eser 
Yokmuş. Beş altı senedir top atmış 
vaziyette durup dururken Şehir 
meclisi dağılırken iş ortaya ahlmıf. 
Bankanın ipleri berbat olduğuna 
dair de bir aürü raporlar ve ihbar· 
lar varmıf .• E bütün bunlara rai • 
men ipn önüne ııeçilemediyse de
melı iri; biçare banlıa pek ümitsiz 
bir 1-taloAa tutulmuf İmif. 

Şimdi bir muele 11ar. Eğer bu 
banka İfİnde suçu olanlar, idari 
tefsirler veya affı umumi kanunu 
gibi adli muafiyetlerle yakalannı 
kurtanrlar da bankanın uçması his 
.edarların ziyanından bafka bir ne 
tice vermezse halkı ikhsada ve la
sarrrıla, bankalarla İf yaptırmaya, 
mali müesseelere karlı itimada sev 
kettiiimiz ba devirde gene herke• 
parannı çömlekte saklamak fik • 
rini okpamaya baflayacaktır. Es • 
nal bankası ipinin çok titiz ve ça • 
6uk bir surette ta/iyesi, milli ban 
lıalarımızın selameti namına da lü 
zumludur, 

FELEK 

NesUn hayah nasıl 
kurtulur? 

Doktor O.man Şerafettin B. 
tarafından bugün Halkevinde mü
him bir konferans verilecektir. 
Konferansın mevzuu "bir nealin 
hayatı nasıl temin edilir?,, dir. - ·-
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ŞEHiR HAB'ERLERI 

ODADA 

Orta 
Tahsilde meslek 
Ticaret odası mutalaasını 

Vekalete bildirdi 
Maarif Yekileti orta tahsil mek 

teplerine meılekf bir istikamet ver 
mek üzere l.!tkikat yaparken Tica- 1 
ret ve Sanayi odalarile ziraat odala 
nnın da fikirlrini almıfbr. Maarif 
vekaleti odalarda zirai, sınai ve ti
cari itlerde en ziyade aranılan 
meslek erbabının hangileri olduğu 
n~ da bilhassa ş0mıuttur. lstanbul 
T ıcareıt odası orta tahsilin dar çer 
çevesinin umumi ihtiyaç ve zaru • 
retlere göre ıslahının zaruri ve fa. 
ideli olaacğı kanaatında bulundu
ğunu bildirmittir. 

EKONOMi 

Bulgaristanda toptan 
fi atlar 

Bulgamtanda 933 senesınde 
tutulan bir İstatistiğe göre, o se
ne içinde toptan fallar bir ıene ev 
vekli fiatlara göre yüzde sekiz te
nakus etmittir. 

Ancak 933 ün son üç ayı zar
fında fiatlarda nisbi bir istikrar gö 
rülebilmi§tir. 

Ticaret mUdUrD Ankarada kaldı 
Tütün kongreleri İçin An.kara

da bulunan ticaret müdürü Mufı. 
sin bey vekaletle temas etınek için 
An.karada kalmıttır. Muhsin Bey 
cumartesi günü tdırimize gelecek. 
tir. 

Film ithal resmi 
Ticaret odası muhtelif memle

ketlerde film ithalatından alınan 
resimler etrafındalıi tetkikatını ik
mal etm;ştir. 

Bu tetkikat sinemacılar komis
Yonu tarafından son bir defa göz
den geçirilecektir. 

Bundan sonra hükfunet nez • 
etinde film ithalat resimlerinin in
dirilmesi için tetebbüsatta bulunu
lacaktır. Sinemacıların elektrik üc
retlerinde sanaya tenzilatından is
tifade etmeleri için oda belediye 
ıtezdinde teıebbiişatta bulunnN§ • 
tur. 

lbrahim Tali B. otomobil 
ile Edirneye gidiyor 
Trakya umumi müfetti şi İbra· 

him Tali Bey pazar günü otomo
bil ile Edirneye gidecektir. Baş • 
mü~avir Şükrü Bey dün akıam 
trenle Edirneye gitmiştir. 

imtihan usulleri 

Metruk bir vapur karaya düştü 
İki gündür devam eden fırtına İstanbul limanında da bir kaza· 

?'<l sebebiyet venniştir. Bir müddettenberi çürük olduğu için Paşabahçe 
ile B~:ı;k?z arasında demirli bulunan Türkiye vapuru fırtınanın tesirile 
dernı.n_?"ı ~aramış ve boğazdan Mannaraya kadar gelmiştir. 

Ü 
!urkiy.e . '."al(~ bu esnada Kız kulesi önündeki anafora kapılarak 

sküdar tutun ınhısar deposu rıh tmuna binmiştir. Tekne bugün li
man idaresi tarafından kaldmlacaktrr. 

Yaşlı insanlar 
- <>--

Voronof, Zaro ağayı mu
ayene etmeden gitti 
Bazı gazeteler profesör Vrono

fun lstanbuldan geçerken dünya
nın en ihtiyar 
adamı Zaro Ağa
yı doktor Beh • 
çet Sabit Beyle 
birlikte muaye · 
ne ettiklerini yaz
mışlardı. Beh • 
çet Sabit Bey 
bu hususta bir 
muharririmize şu 
beyanatta bulun-

"P muştur: - ro-
Behçet Sabit tl. feıör Vronof 

dünyanın ihtiyar 
diye tanınan şahsiyetlerini yakın
dan görmek makıadile Paristen 
kalkarak Mıaır, Suriye, ve hana 
gitmek üzere bir seyahat tertip et
mişti. 

F a'kat handa suların taşması 
ve yolların bozu!ması üzerine ora
ya gitmekten sarfı nazar ederek 
evvela Atinaya uğradı ve üniver
sitede doktorlara ve halka kon • 
feranslar verdi. 

Profesörün söylediğine göre, 
elyevm İtalyada insandan İnsana 
gref usulü tatbik edilmektedir. 

Profesör lstanhulu görmek ve 
Bükret tarikile Sorbonda kendisi
ni bcMiyen derslerine dönmek üze 
re şehrimize gelmiş ise de Zaro 
Ağayi muayeneye vakit bulama • 
dan gitmiştir. Zaro Ağayi ben mu
ayene edeceğim, neticeyi kendisi
ne bildireceğim.,. 

Malôl gaziler 
Dün lstanbul şubesi ilk 

kongresini yaptı 
Ankara Malul Gaziler Cemi -

yetinin İstanbul şubesi, dün An • 
karadan gelen murahhasların da 
huzurile Veznecilerdeki cemiyet 
merkezinde ilk kongresini aktet • 
miştir. 

Kongrede lağvedilen eski ce • 
miyet hakkında malumat verilmi§ 
ve ilk toplantıda.ki maksat izah O· 

lunmuştur. Yeni cemiyetin geniş 
bir faaliyet programı vardır. 

Dünkü içtimada murahhular
dan bazıları söz almışlar ve tek • 
liflerde bulunmuşlardır. Fahri a
zalıklara seçilen zevat müttefikan 
kabul edildikten sonra muvakkat 
heyeti idare intihabına geçilmiştir. 

Riyasete tayyareci Hayrünnas, 
katibi umumiliğe Berati, muha • 
sebeciliğe Bekir Sıtkı, veznedar • 
lığa Zihni, azalıklara da doktor iz. 
zettin, Cevdet, Fahri, Sade~tin, 

Hüsnü Beyler İntihap edilmiıtir. 

Mürakabe ve haysiyet divanına 
da miralay Sadik, Yahya, Besim, 
Sami, Mehmet Beyler İntihap edi
lerek kongreye nihayet verilmi ş • 
tir. 

1 L 1 .~ • • • 
Harp malulleri birliği tarafın

dan evvelce tertip edilen balo tehir 
edilmitti. 

Balo mevsimi geçtiği için yeni 
cemiyet eski biletlerle bir vapur 
gezintisi tertibine karar vermi, • 
tir. 

MAHKEMELERDE 

İskan suiistimali 
Davası 

Eski müdür ve arkadaşları 
muhakeme ediliyor 
tıkan iılaresinde suiistimal 

yapmaktan suçlu eski iskan mü • 
dürü Cemil, Ra,;t ve Sabri Bey
lerle arkadatlarının muhakeme · 
!erine dün devam edilmiş iki şa· 
bit dinlenilmiftir. Bu tahitler ıuç 
luların yapllan ve yaptıkları mua
melelerde k.o.ôatli olmadıklarını 
aöylemitler ve yapılan tahkika • 
tın noksan kalmıt olması ihtimali 
ni ileri aürmütlerdir. 

Muhakeme Zonıruldakta bulu
nan bir ,.hidin celbi için lnıka gü 
ne bırakılmıttır. 

Maslak yolunda illan jandarma 
Maslak yolunda Hasan ismin

de bir jandarma neferini otomobi
li ile çiğneyip öldürmekten Ye son· 
ra otomobilinin çalındığını iddia 
etmekten suçlu kliteci Alaettin Be 
yin muhakemeıine ait dosya yan
gında yanını§tı. 

Bu dosya yeniden ihya edilmiş 
ve dün üçüncü ceza mahkemesin
de yeniden muhakemeye başlan • 
mı§tır. 

Alaettin Bey eski ifadesinde ve 
otomobilinin çalınmış olduğunu 
söylemekte devam etmittir. Mu • 
hakeme tafı.it celbine kalmı§tır. 

BELEDiYEDE 

Hesabı kat'i 
Fevkalade bir içtima 

için takrir verildi 
931 senesi he1abı kat'isi tet • 

kikatını bitirmek üzere tehir mec· 
lisi divanı riyasete fevkalade bir 
içtima yapmak için bir takrir ver• 
mittir. 

Bu fe-.-kaJiide içtimacia münazi. 
ünfilh olan (578) bin lira meıe • 
lesi konuşulacaktır. 

Taksim bahçesine mUşteri 
çıkmadı 

Kiraya verilecek olan Taksim 
bahçesine hiç bir mütteri çıkma
mıştır. Belediye pazarlık auretiJe 
bahçeyi verecektir. Eski müstecir 
Leman'ın veresesi belediyeden 
10,000 liralık tesisat parası iste -
mektedir. 

Bu para eğer talip zuhur eder· 
se alınacak paranın takıitlerile 
temin edilecektir. 

Şehir dışına işleyen otobüsler 

Bundan bir müddet evvd Tıp 
fakültesi profesörler heyetinin im
tihan uıulleri hakkında yapt • ı 
talimatnameyi Srhhiye vekaleti ka
bul etmemişti. Dün sabah yeniden 
t~lanan prof.esörler meclisi yeni 
talımatnameyı tesbit etmeğe baş • 
lamıtlardır. 

, 
Biz böyle düşünüyoruz, 

Şehir haricine itliycn otobüs
lerin yedek aksamı olmadıiı ve 
fazla yolcu aldığı iddiaları üze.ri • 
ne belediye bunlan kontrol etmek 
için bazı kararlar vermittir. Ka • 
rarlar tesbit edilmektedir. 

. Verilen malUınata göre, yeni 
talımatnamede grup halinde dok • 
tora usulü kaldırılmıştır. 

1 
(1 t Bankasından alınan 

18 Nisan 934 
Aktam Fiyatları 

l•tİ\cra:ı.ı daJ:Uli 98,50 T . •ıkeri7e 1,78 
htikrazlar ! Tahvilat 

1933 htok•au 93,75 1 Elekt•ilt -.-
Kupnnau& Trun••J ---
Uaiturk 29,80 Tünel 

" it 29,15 Rıhhm J7,75 
,, ili 29 ,15 Mume•ail 56 

Şark I>. Yallan Z.60 ,, il 47,05 
CümrUlı.ler 8 Kupoaau 
Bai:dat 9,71 " 111 48,40 

ESHAM 

11 Bankaıı Nama 9 ı Sir. Ha7rİ1• 
Kuponıuz Reji 
,, ,, HamiJine 9 Telefon 
Kuponauz Terlı:oa 

.... Müeı ıiı 9,8 Çimento 

TK.upı..onıuzC" • • ı ittihat dey, 
ur •7• "mQU4 Ş 

riy•t Bankası 62.SO ı:u·k dry. 
Tramvay 38 Bal1• 
AnadQlu Hiıse 26,70 Ş.rlc m. •c•• 

15 
3.90 
ı0,75 

ıs 

ı2.ı5 

18,75 
J ,35 
ı.ss 

' 

Siz acaba ne dersiniz? 
Stauultinin çekleri 11ibi E•naf disine fiar ittihaz etmif birçoh ban 

Bonlta11111ın 400 bin küsur lirası me holanmız ııardır. E•naf Bankasında 
seleaincle de laer Pn yeni yeni isim yapılan bu ıuiiştimal halkın emni-
ler •Öyleniyor, bcı;ı;ı yükaeh mcJıam yeti noktai no:&<ırından bunlar Üze 

sahiplerinin bu itte alôhadar okluk rinde tesir yapmanwılulır. Bunun i
lan bildiriliyor .. Anlaşılan aade bir çin müsebbipleri, kim olurıa olsun 
PGTa auiiatimali yapılmarrt!f, ayni derhal meydana çıkarmak ue fİll· 

aomanda gene Franuıdahi m .. aelc dellc tecziye ederek bankacılığı 
11ibi bir nü/uz. auiiatimali Je İfİR içi hiç te yerinde olmayan bir ~n •i-
ne harıınwı.. hnda bulunmak ihtimalinılcn hr · 

Binaenaleyh meseleyi ilti cihet • tarmah lô;ı;ımd•r. 
ten tethih etmeh lô:u.md<r. Biri ban Bu11ünhü ihtıaat telôhltilerinin 
kacılıh, diğeri idarecilik. E•nal Ban lazımı gayrimülarihi banltacılık • 
k b L lı tır. Banka bir memlekette aerma • aaı anRacı h .ah06tnda ne yap • 
mıı? Halltın paralarını toplamıı, ue yenin, kredinin nmmıdrr. lılıonto. 
bunları har vurup harman aauura- fiyatlannı tayin ederek nrmayeyı 

POLiSTE 

Kaçak eşya 
Beşikla§ta 1hlamur caddesinde 

otutan bakkal Musa efendinin e
vinde ve diAcl<anında zabıta me • 
murları tarafından yapılan arama 
neticesinde 3 çakmak ile çakmak 
taıı, ve 18 paket asker ıigaaı bu • 
lunmuftur. 

Hırsız hizmetçi 
Betiktafta Yıldız caddesinde 

24 numaralı evde oturan Melek 
hanım poli.e müracaat ederek hiz
metçi lamel namındaki kızın bir 
gramofon ile 12 plan çaldığını Ml
ciia etmİ§tir. lamel yakalanmıf • 

rak mis gibi dağıtmıı ve yemif. Bu çeken, ifleyen bankadır. 
M emlehette baııhacıbiı horu • G h · t haJıiltatcn tetltilte fGyGR mühim bir • uya ızma malt irin, halltın itimadın! tam mG• 

tır. 

meaeleılir. Emol Bonltanndaki ..,. r 1 d H ı· k• G · .. . 1 1 nasile tesis etmclı için aüratle ..., Beyoğ un a a as ar azı 
ıımma, a ela.le bir .,iiırtimale ben L t caddesı"nde (230) numa-lı e\ide O· ce:sri bir surette hareRe e geçme • ·-zemu. Geçen ya.ı:ımızda ıla söyle· ı· · 

l" · turan Ayte hanım po ıse mliracaat 
diğimiz gibi ihtuada, maliyeye, iti ıyız. · d"L" h ı · · ede-k odasındaki 3 adet bı" lezı"· E•nal Banlta .. nın şım ıRı a ını , ç bara harı• yapılmı§ bir •ııİka•ttır. • · 1 S · 

görmeltle t"euür duyan yeni mü • ğinin evine hizmet ıçın ~e ~n aı~ 
Halit bir bankanın, iınza tahlil e· dür Hamdi Bey Banha sennayesi · tarafından çalındığını ıddı& etmı, 

Jerek, şolJte ıenet vererek, rapor • nın aon ı>asİptini .soran bir mu - ve Saim yakalanmıttrr. 

Yıkmalı ve yapmalı 
lstanbulda bir Stavisky halise. 

sinden bahsediliyor. Belediyenin 
küçük esnafa yarıdım etmek lras
tile kurduğu bir bankanın sermaye 
si bir kaç yıl içinde hebaen nıen· 
şura kül olup gitmiştir. Vakıa orta· 
da Stavi&ky'ye benzer kimse yok. 
Fakat zaten dört yüz bin lirayı 
mahvetmek için o kadar intrikacı 
bir mütehaSIMl lüzum da yok! 

Neıice fU ki küçük esnafa kre
di açmalı için lıurrılan ba küçük 
Belediye banlıa.ı, bankacılığın adı 
nı bilmiyenler elinde ancak bir lraç 
yıl tutanabilmip, har vurup harman 
savrulmuş, sermaye tükenince i1 
patlak vermif. 

Bu neticeden .anra insan bazı 
küçiik memurlar1n üç bef lira'ık 
suiİltimal uğruna yıllarca mahke
melenle hesap vermeye mecbur e· 
dildiiine, kırk paralık bir hesap 
için kılı lrırk yararcasına dosya, 
Jeller, lrayıt, muamele, imza alı
nıp verildiğine hayret ediyor. Bir 
yandan (nel'i ltasine) için on pa
ranın hesabı ar1n1ırken bir ta ·alt.:ı 
böyle dört yüz bin lira karpılık~ı.z, 
toni-tsız, usulaüz yağma edüı r· 
cuine elden çıkorılıyoı·, heykel 
traş gelmif, almış, asansörcüsii 
yanaptıtf almıf, piyangocusu gcl
mif almtf, makinec:si gelmiş alm ı f, 
hem ne alıf. Binlerle on binlerle! 

Bu bankanın memur!arı, amirle
ri, müessideri, mürakipleri acaba 
bankacılılr ilminin en sade ka;dele 
rinden cahil midiler. Yoksa bir gün 
r;;.;:.lip kendilerinden bit- hesap •o.rıı_
laca":ından gafil midiler? Her ı/.:ı 
takJirıle mes'ulılürler. 

/f bankası da para verir, Ziraat 
' bankası da para verir, falrat bu 
bankalarda hatır, t:önül yoktur: 
Günü vadesi gelip borcunu öJem•· 
yen soluğu mahlremede alırh• 8 f : 
ka Sultanahmet sebili veya !'t ;-
l l'. . 1• J•g"i/Jir ki gelenın l·u· 
e ı ımare ı • h. . . d ld . . ·-'enin süra ısını o u :-
aesını, gıa 

""İier ifin bir ilmi vardır. lstonb:ıl 
Belediye&inin Esnaf bankasına ban 
kacılılr ilminin alfabesi bile girmc
miııtir. Maamafih ben o kanaat
teyim ki belediyen?n yalnız değil , 
biz.zat merkez.ine ve ş :ıbeler:ne bi
le ilmin, fennin, iht'sasın eli ı•e 
kalaı girmif değildir. Orası kli~ı 
kadim bir ocaktır ki inkılabın bii· 
tün feyzine rağmen kendi anar.c· 
sinden feragat etmemiştir. 

lfte genç, cevval ve bilgili hrı!a· 
lann lıurup yapathğı J f bankası, iş
le ilmin, ilıti.ann içine giremeJij i 
latanbu/ B~eJi;yesi .,., onun ban· 
kası. 

Yama ve tamir bu asrın il6cı de
ğildir. yıkıp yapmak lazımdır. 

Burhan CAHlT --Varşova elçimiz ge\\yor 
Varşova büyü".c elçisi Ferit B. 

iki ay ~uniyet almıştır. Muma· 
ileyh cuma günü şehrimize gelecek 
tir. 

'~~..,,..-K_•_•~·-~~h-•-~_•_r_ı•_r~~-:-] 
* Rontaen mütehassıslarından 

Orhan Remzi Bey Paris kan•er a
kademisi azalığına seçilmiftir. EJ. 
yevm Pari$le bulunan Orhan Bey 
ayni zamanda Cerrahpaf~ haıtaha 
nesi rontgen mütehnrıslıgına da ta 
yin edilmi,tir. 

• Konservatuvar müteha5sısı 
Profesör Marks 10 May11ta '9hr.i -
mize gelecek ve konservatuvar ım 
ti hanlarında bulunacaktır· 

• Turing ve otomobil klübü 
ni.anın 22 inci pazar günü 1&at on 
be,te senelik umumi heyet içtimaı 
nı aktedecektir • 

"" Bir ay evvel vilayet namına 
damızlık buğa almak için Bulı;:a
ristana gitmiş olan vilayet bay • 
tar müdürü Etem Beyle Ziraat ve· 
kiileti zeotekni •ube müdürü 
Nazım Bey bugün döneceklerdir: 
Bu heyetin Plevneden 1atın ald~gı 
30 huğa da ,ehrimize bugün getı • 
rilecektir. . 

• Umum mütekaidin cemıye-
tinin senelik kongre1i yarın nal 
13 te cemiyet merkezi olan Vez • 
necilerdeki binasında yapılacak • 

. h kk d ları ortadan ~• ederek, kendi pa- ha . "Pa ·ı "manın Lı"md• ol Fazla tutu,an soba ınekıerl'ınız a ın a ~- rrıre: ra ı e ı R ~ 
ralarını yediğini banha erhôntnın duiu malum değildir" ılcnniı. ~\ • ıı • 

tetkikat banha hesabına alınan, benzin ya· Müsaadelerile kendilerine 11ene Beyoğlunda Hendek caddesin- ~ · ı ııy~t 
· han motörlerle deniz •eyranlan ·· ı· •· de Havaton hanında oturan Pala· ,...? ı, ' J~ ) } 

1 h " '-"'metı umu- fwt- soy ıyece11ı:ı;: R f d" "n oda ~ .:,,t • 1 · federa uırn • ·· ·· L ı · 1 • • mut tu··ccarı -·o e en ını • 

~t~ır~·-------------~" 

svıçre 1 yaptıgmı 11orurae artıR nası emnı- Paranın himd< o du11u OfGII' yu- ~ • 
.... b · f" · m"u"tehass ıs a • · / i aındakı" .~La fazla çektiği için ıt- Ot b"l ve Motosı"klet 
• u aytarıye o ısı .. .. Paul yet edebılir? Lan malum oldu. mdnı arama a .., k omo ı 

M syo R faiye dumanı yangın zannedere I •ından doktor baytar o . Bankac:lık saatçilik kadar ha• • hac•t yok. Çünkü imanşı;ıı;[ann lıim d 1 y AR f Ş LA R 
lC · l ınıs ve ~ d hana gelmİf ve atef sön ürü mÜ§· ııeppelı dün şehriın~ze ?e . • • sos bir ilimdir. Banka, saat hadar !er olduğu yaııaf yaııa§ mey ana çı 
Tokatlıyan oteline gıtmıştı;· . d hassa• bir makinedir ııe halkın iti· hıyor. Bu imanaızlara Türhü~ na· tür. o- Türkiye Turing Klöbü il.e ga• 
. M. Kaeppeli memleketımız e ;,.adı o aaatin zembereğidir. .,ı bir salabet, nasıl metin bır ~h. • Üsku"' dar postaları zetemiz in mü,tereken ter tıp et-

b lh · h k ·· t h çm mekte oldukları otomobil ve kı au a hayvanatı bakarıye a • Memlehetimi:ıde namuahôrane lak sahibi olduğunu i°' erme 
1 .Şirketi Hayriye, Ticaret müdür motosiklet yarıflarının bu sene 

ında tetkikatta bd unacak ve cu· ~alı•an, faziletli ııe dürüstlü11"ü ken derhal hadlerini bildirmeliyiz.. h d .. 
1 ın · d r ' lüğünün Uaküdar akşam ve saba 25 Mayısta yapılması ÜfÜnu · 

c~ !lÜ:ıü akşamı Ankaraya ~·. e· B • b.. ı d.. " " postalarında fazla kalabalık oldu- melrtedir. Bu malraatla dün Tu-
. lıt. Ankaradan avdette Fılı5 • lZ O'!JLt! UŞUnUgOTUZ, g· u hakkındaki tezkeresine cevap ring Klöbte bir içtima yapılmıf lıne gidecekt'ır. ? lr 

C" • b d • 0 vererek yeni tarife ile bunun önü • ve tertip heyeti bazı umumi a· 
Mösyö Kaeppeli dün öğleden ,.,,z QCQ Q ne t!TSlnlZ ne geçilmekte olduğunu bildirmit ı \..:.r;ar::,lar::.,;,;.it;ti;,;.ha:;z;.;.et;;;m;,;;i~ft;;;ir;.;.. ____ , •onra T . . ı ı 

-~-v~i~n-·_~v~~· ~ay~et~e..!!g~ıd~eLr~e~k~vua3l~ı...li.lm.ı.l!.u~a~· ...ı....:u..Lıır..:~::....~.-..ı....--1i.aı....ı...~.ı;ı.ı...ıı...: lıı1ı11 ................ 11!!!!!!!!!!111!!!! .... lllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~.:_t~i:r·~·------• 
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Her Türkün Görmesi Lazımgelen Büyük İnkılap Filmi: 

K Türkiyenin 
Halil Kimi! Film ~· 

( Maden işleri l 
Petrol araması ve taba 
katın elektrikle tesbiti 

MEMLEKET . 
'H.AIER Ellı · 

Bu akıam saat 21 de 

TÜRK SiNEMASINDA 
Yaşamak istiyoruz 

Petrol araması için hükumet 
meclisten yeniden iki yüz bin lira 
aldı. Bu suretle Türkiye petrolleri
ni meydana çıkarmak için konan 
bet yüz bin lirayı buldu. Bu vesile 
ile lktısat Vekilimiz petrol ara•
tırması hakkında millete kürsüsün
den kısa ve açık beyanatta bulun
du: "Varsa, mutlaka çıkaraca
ğız ve kıymetlendireceğiz., dedi. 
Bu sözler yılmaz bir azimden süzü
lüyor. Zaten petrolun sızması için 
böyle bir süzgeçe ihtiyaç kat'idir. 

Petrolün siyasi, iktiııadi ehemmi
yeti ve mevkii üzerinde duraklamı
yacağız, bunu hepimiz, her millet 
biliyor ve takdir ediyor. Bu ehem
m~yet te gün geçtikçe - Bilhassa 
umumi harpten sonra - çok art
mıfh. Bütün dünya kefmeke
şine rağmen en fazla istihsalatı ar
tan bir madde olarak gösterilebili
yor. Dünün petrol madenlerine sa
hip, piyasasına hakim, hatta ihti
yaçtan fazla istihsalat yapan mem
leketler bile yeni petrol sahaları 
ketfedebilmek için durmadan ça
kıllı, kumlu arazilerini katıftı.rıp 
deliyorlar. "Bir gün gelecek, bıte
cek., korkusu bu taharriyatın mu
harrik kuvvetidir. Bu arattırma a
meliyesini kolaylaştırmak için fen
nin yeni, yeni himayelerini temin 
ediyorlar. Bu meyanda zikredebi
leceğimiz usulde Ceoelectrique dir. 
Bu metot ilk defa ameli olarak 
1918 te İsveçte tatbik edilmiş, 
1925 ten itibaren tatbikat. sahası 
genişlemittir. Geniş ve bakır saha
ları ihtiva eden topraklarda maden 
cevheri bulmakta seri ve müsbete 
yakın neticeler elde edildiğini fen
ni risalelerde okuyoruz. Birlefik A
merika hükumetlerinde son seneler 
zarfında bu suretle maden taharri 
edilen sahanın miktarı 4500 kilo
metre murabbac olduğu yazılıyor. 
Bundan başka daha bir çok memle
ketlerde muhtelif madenler aran
mıştır. Bunlardan en iyi netice pet
ro\dan ve en gayri müsaadi de 
kromdan alınmıştır. Bunun sebebi 
umumiyetle serpantin yığınlan için 
de bulunan krom ile serpantinin 
bi:ibirlerine çok yaklaşan e!ektrik 
nakiliyetlerinin biribirinden farke
dilmemesidir. Nazariyenin esaH 
da şudur: Her tabakadaki ecsamda 
_ Bilhassa rüsubi arazide - bot
luklar bulunmakta, bu botluklar. 
da da mevcut su veemlih miktarı 
arazinin cinsine göre tahavvül et
mektedir. Binaenaleyh: rütubet ve 
eınlahın e'ektrik nakiliyeti ve bun 
ların karakteristik hususiyetlerine 
göre arazinin cinsi tespit edilmek
tedir. Petrol sahalarında ise An
ticlinal, synclinal, basamal<lann 
hakiki teklinin tespiti petrol ara
ona itini çok kolaylattırır. Bu meto
dun seisniques, gravimetrique u
su'leri ile birleştirilmesi netice üze
rinde daha faydalar temin ettiğini 
gene ilmi risalelerde görüyoruz. 
Hafif izole olmuş bakır telin arazi
ye tatbik edilmesi, ve cereyan ve
rilmesi olan bu usulün sürati ve 
masrafının azlığı taammümünde 

Hem takip memuru, 
hem kaçakçı 

SAMSUN, (Milliyet) - Bir 
müddet evvel inhisarlar bafmüdür
lüğü takibat şubesinde bir sirkat ve 
kaçakçılık vakası olmuftu. Maliye 
tarafından idareye teslim edilen 
kaçak çakmaklar takibat şubesi me 
murları tarafından sayıldıktan son 
ra bir bavul içine konulara müva
cehede mühürlenmittir. Bir müd
det sonra çakmakların tetkikine 
lüzum görülerek bavul bir heyet 
huzurunda açılmıt ve muhteviya
tından mühim bir kısmının yerinde 
olmadığı görülmütlür. Yapılan tah 
kikat netices · nde çakmakları tesel
lüm eden memurlardan takip me
muru Abdullah Efendinin dairede 
arkadaşlarının bulunmadığı bir sı
rada bavulun mührünü bozmadan 
çakmakları çıkararak sattığı ve ka 
çakçılık yaptığı neticesine varıla
rak evrakile beraber mevcuden ih
hsas mahkemesine teslim edilmiş
ti. Cereyan eden muhakemesi ne
ticesinde Abdullah Efendinin cür
mü sabit görülerek üç sene müd -
detle hapsine ve 953 lira para ce
zasına mahkum edilmiştir. 

Sivas bütçesi 
SIV AS, (Milliyet) - Şehrimiz 

umumi içtimama bir martta bat
lamıttı. Kırk gün devam eden top
lanıtlardan sonra bugün içtimaa 
nihayet verdi. 

Son toplanıtta son yıl içinde gö
rülmesi lazııngelen iflerin progra· 
mını ve bütçesini tespit ederek da
ğılmıştır. Gelir ve masraf 635,254 
liradır. Bu paradan 175,143 lira
sının maarife ve 316, 5 68 liran ile 
de nafia iflerine ayrılmasına karar 
verilmiftir. Bundan sonra daimi en 
cümen intihabına geçilmiş ve neti
cede Hüseyin Veli (Sivas) Hamdi 
Yıldızeli, Azmi Kavilhissar, Nuri 
Zara Beyler encümeni daimi azası 
olarak seçilmitlerdir. 

en mühim amil olarak kabul o!una ı 
biliyor. Şimdiye kadar bu şekilde 
azami 500 metre derinlik tespit 
edilmi' ise de, bunun 1000 metre 
derinliğe uzatılması için nazari o
larak hiç bir mahzur görülmemek
tedir. 

Bu elektrik ile maden taharriya
tı üzerinde petrol bahsinde durma
mız herhangi bir tavsiyede bu
lunmak arzususndan ileri gelme
mittir. Bu bizim için bir hadtinas
lık olur. İktısat Vekaleti bu husus
ta değerli bir ilim ve fen heyeti top 
lamıt ve bunları seferber hale if
rağ etmi,tir. Maksadımız diğer 
memleketlerde de petrol arama fa
aliyetlerini göstererek bizim de tut
tuğumuz yolda azmimizi kırmadan 
yürümemizin ne kadar yerinde ol
duğunu bir kere daha zikretmek
tir. Topraklarımızın petrol için ne 
kadar ümitli alametler gösterdiğini 
daha bu ite başlanmadan çok ev
vel Milliyet okuyucuları ile beraber 
mıntaka, mıntaka dolaşarak gene 

Milliyet'in edebi tefrikası: 52 

KANLI SIR 
Yazan: Ma,'ınıut YESARi 

J\NTALYA, (Milliyet) - Antalyada yeni bir cadde açdmışhr. Cad 
denin iki tarafındaki beyaz kafesler yeni lidanlann muhafa:uuı için ko 
nulmuştur. Şimdi bu caddenin ortasına bir çiçeklik yapılıy;>r. Bu ıuret
la yol ikiye ayrılacaktır. 

Fevzi Paşa piyangosu çekildi 
SİVAS, (Milliyet) - Fevzi Pa

fa ilkmektebinin ders vasıtalarına 
yardım olmak gayesile piyango ter
tip ettiğini evvelce bildirmittim. 
Biletler 2000 numara üzeıine ya
pılmıfh. Bu biletlerden 354 tanesi 
satılmamıttır. Tertip edilen piyan
go noter Hamdi Beyin huzurunda 
cuma günü çekilmittir. En büyük 
ikramiye olan Garderop "548., nu
maraya çıkmıttır. Diğer biletlere 
de battaniye, baston, kostümlük 
kumaş, iskarpin, kravat, çikolata, 
teker gibi hediyeler dağılmıttır. 

Gazinin armaganları 
AYDIN, (Mililyet) - Gazi Hz. 

nin onuncu cürnhuriyet bayramın
da fırka ve halkevimize armağan 
buyurdukları fotoğraflarının asıl
ma merasimini 23 nisan Büyük 
Meclisinin ilk açılma bayramında 
çok parlak bir şekilde yapılacak
tır. 

23 nisan bayramını geçen sene
lerden daha parlak ~e alakalı bir 
surette kutlulanması için halkevi 
himayeietfal cemiyetince mektep 
müdür ve başmualliinletile elbirli
ği ederek çah,makta ve program 
hazırlamaktadır. 

bu sütunlarda gördük. Petrol, mem 
leket!er iktısadında, sanayiinde hat 
ta müdafaasında baflı başına bir 
amildir. Tayyarelerimizi, fabrika
larımızı itletir, toplarımızı, tüfekle
rimizi yağlar; yani bizi bu huıuı
larda muhtaç olduğumuz agyar e
linden kurtarır. Bunun için maddi
ve manevi müteselaü bir kontrol i
le çalıtmak daima faydalıdır. Pet
rol mıntakalarında yapılan sun
dajların pek çokları petrol seviye
sini geçtiği halde kimse farkına 
varmamıttır. Zaman ve teıadüfler 
ve hatta bir kaç santimetrelik sun
daj borularının genitletilmesi pet
rolu hşkırtmıftrr. Bu gibi misall.-ri 
- uzaklarda değil - zengin pet
rol sahalarına sahip Romanya ve 
Rusyada bile bulabiliyoruz. İşte bu 
yüzden bizim de pek itinalı bir tarz 
da bu işe devam ettiğimizi ve ede
ceğimizi itittikçe içimizde yurt sev 
gisile tafan bir ~evinç doğuyor. 

Sadreddin ENVER 

Sivasta inşaat 
SIV AS, (Milliyet) - Havaların 

açmaaile geçen seneden yarım ka
lan istasyon caddesinden ve tehrin 
bazı semtlerinden yeni yapılmakta 
olan binalarda faaliyet batlamıt
tır. Bu sene istıuyon caddesi kenar
larında bulunan bot arsaların yeni 
yeni binalarla dolması muhtemel
dir. --Sivasta nUfusa kaydedilenler 

SIV AS, (Milliyet) - Son af ka
nunundan sonra henüz Sivas nüfu. 
suna yazılmayanlar nüffusa yazıl
malarına devam ediyorlar. Müra
caatın büyük bir yekun tutacağı 
kuvvetle zannediliyor. Nüfusa kay
dolmak için her gün müracaaıt e
denlere kolaylıklar gösterilmekte 
dir. Yakında yeni nüfusa kaydo
lanların yekunu belli olacaktır. 

--o-

Aydın HilAliahmer kongresi 
AYDIN, (Milliyet) - Hilliah

mer cemiyeti senelik kongresi ev
velki gün halkevi salonunda top.an 
dı. Kongreyi cemiyet reisi Dr. 
Süleyman Bey açtı. Kongre riya
setine Sıhhat ve içtimai Muavenet 
müdürü Dr. Hayri Bey, katiplik
lere de operatör Mitat ve muallim 
Rifat Beyler seçildiler. idare heye
tinin bir senelik çalıtma raporu 
okundu. Bundan cemiyetin bir sene 
içinde iyi çalı~ğı ve cemiyete ·iyi 
gelir temin ettiği anlaşılıyordu. 
Yalnız raporda umumi meclisince
miyete k&11ı gösterdiği alaka ve 
bağlıhktan bahsedilmit olduğu bir 
aza tarafından ipret edildi. Bun
dan sonra hesaplar ve yeni bütçe 
tetkik ve kabul edildi. İdare heye
tinin değişecek bet aza için kur'a 
çekilecekti. iki azanını batka ye
re nakletmelerinden münhal bulun 
duğu anlaşıldı. Uç aza için kur'a 
çekildi. Kur'a Dr. Fitnat hanıınla 
muallim Rifat ve Şakir zade Ah
met Beylere isabet etti. Yapılan in
tihapta başmuallim Şükrü, sıtma 
mücadele reisi Dr. Rü,tü, Dr. Sabri 
Şakir zade Ahmet Beylerle Dr. Fit
nat hanım seçildiler. Yüksek ma
kamlara kongreinin tazimatınm 
arzı ittifakla kararlatarak toplan
tıya nihayet verildi. 

[Fransızca söıli!] 
Oynıyanlar: Çevik ve genç a•tist 
JAMES CAGNEY 

İnce ve ıevimli yıldız 
MADGE EVANS 
Heyecanlı ve hiasi bir mevzu 

Biılerce figllran: 
Aşk ve kahnmanlık filmi. 

Buıınn matineler
den itibaren iPEK 
HÜLYA PEŞİNDE 

sinemasında nefiı 
bir film 

Fransızca sözlü - ıarkılı blyllk operet 
Zenııia ve neşeli sah.nıltr - ıon moda tuvaletleri 

Baı rolde: 

KATE de NAGY 
Ayrıca: Paramount dllııya haberleri - İNSUL, lıtanbul'da 

{1S868) 

MEVLOT 
Nisanın Yirminci Cuma gunu 

öğk namazından sonra T etvikiye 
camii terifinde merhum Maarif 
Vekili sabıkı Reşit Gali;> Beyin ru• 
hunu tazizen mevludu nebevi oku
nacaktır. Arzu edenlerin tefrifleri 
rica olunur. 

Merhumun zevcesi 
Zübeyde 

Bugünkü program 
JSTANBUL : 

18, 15 Plak netriyatı. 19,lS Ajanı ha
berleri ve muhfelif netriyatJ. 19,30 Tüıiı: 
musiki netriyatı. (Kemal Niyazi B. Hay. 
riye H. Müzeyyen H. Mahir B.) 21 Se
lim Sım B. tarafından konferans. 21,30 
Radyo ockeıtrası tarfmdan dans muıik
ıi. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,35: Tacanaili kon•er. 17,55: Polon,. 

istikli.lb'1ttiain ili.nı xamanrna ait be•telerden 
mürekkep senfonik konaer. 18,30: KoPferan•. 
18.SO: Müsalıabe. 21,05: Polonya m.usi.kiıin· 
den mÜl'ekkep konaer. 22: MüPhabe. 22,05: 
Hafif orkestra konıeri. 23,05: Danı muaik.iai. 

B 0 K R E Ş , 364 m. 
13: Boraa. - Pli.k. - Haberler, - Pli.k. 

1715: Meptepll netrfiyab. 18:Gr. Di.nıiko or
ke~trası. 19: Haberler. 19,15: Gr. Dimiko or
lteslrasının de-.amı. 19,.50: Oni•era.İte deraleri. 
20,10: Konfora.na. 20,30: 0W.iadıor'un. neıeli 
kadınlan" isimli Nicolal'nin eıerlerinden ope
ret temsi.it 
BUDAPEŞT E,SSOm. 

18.JO: Tasanni korosu tarafından konser. 19, 
JS: Müsababe. 19,45: Sahibinia aeai plalc:lan. 
2lı Stüdyodan bir ap.ç.. 23: Riıo •iaan tala· 
mı. 23,40: Almanca konferana. 23,SS: F riedlin 
eaerlerladen opera ork .. traıu. 

VIYANA,507m. 
18,10: Kadın. neıri7ab. 18,30: ltal:r-.n eaer. 

)erinden mü.rekkep konaer. 19: müaaU.b.. 19 
Müaahahe. 19,25: T aribi netriyaL 20,15: Bob 
ve Berty tarafın.dan •• radyo orlr.eatrası re· 
faka.tile neıeli parçalar. 22,15: Müaahabe .... 23,15 
Or" konıeri. 23: Son ha'berler. 23,40: Plaklar, 

B R E S L A U, 316 m. 
19,45: Rad70 orkestra••· 20,40: ATutlurJ& 

hakkında konfora.na. 21,16: Taıanaili konaer. 
22,15: Skeç (tarihi). 22,40: Çimbal aletile par· 
çalar. 23,10: Haberler, 23,30: Dana muaikiei. 
24: Mürnberıten sece mu..sikiıl. 

22 Nisan Pazar ıtünü matine 
saat 18 de ' 

Fransız Tiyatrosunda 
meıhur teıxw 

Miguel Fleta'nin 
Veda Konseri. Koltuklar: 200 ve 300, 
Balkon 150 kuruı. 

Bugün MELEK ıiaemasuıdl 
Film mlisabakasının •oııuııcııt' 

BEN BiR 
MELEK 

·, DEGILlaf 
F raasızca ıözlıı, aşk ve lh tir" 

filmi. Oynı yanlar: 

YENi ve lLAHl YlLDIZ 

MAE WES1 
"' MARY GRAH1 

Aynca: Paramount gazetesi fi 
me~hur İNSÜL İstanbuld• 

(15867) 

Şehir Tiyarrosundll 
Bu alqam 21 de 

KONSER 
Nimet Vahit 

Biletler 2, 1 112, 1 vı 112 lir'" 
dır. Gişede sabJmaktadır· 

(158502.,;~ 
ÖnümÜzdeki Cumartesi aktamı saat ıı 

Frans~ Tiyatroa~da. il' 
methur piyamol! Arthur RubınsteaO 
rafından Birinci Konser. 

•Uliy~t 
Aırm umdeoi " MiLLiYET " !;, 
ABONE ÜCRETLERİ: 

Türlı.iye için Haris it' 
L. IC. ı.. ,.. 

3 .,.ı.;-. .. ;; • i 1 • • 4 - 8 ,.,.... 
e,, ••••••••• 1so 14....,. 

12 .. • ••••••.• 14 - 28 ...... 

Gelen eTrak seri verilmeı:,- Müdd~ 
seçen ansb•lar 10 kuruıtur.- Ga:set• • 
matbaa7a ait itler için 1116diri7ete d~1 

ca.at edilir. Gazetemiz: ilülann m••'ulı~ 
tini kabul etmez. 

cak muayyen kelimelerle konut- - Anlat , azizim. Pek merak e- Halim Siret, fikrinden §a§mı • - Benim, falcıhğım yok.·· , 
turabrliyor. diyorum. . yor; büke.ünde, kanaatinde ısnu- Gayet aami:mi bir tavırla, 14• 

Halim Siret için, ne ideal ar • - Merak ettiğin de fijphelidir ediyordu: lim Sirete eğildim: _.ı J 
kadaş ! ya, ne ise ... Ben, gene anlatayım... - Sen, kumardan zevk al ~ - Sen, hep kumarla metl"", 

Poker partisi bitti. Halim Si • Herkes gibi, senin de ufak tefek mazım! duğun, her feyden fazla ona;.,. 
ret, koluma girdi; zevklerin, kaprislerin olur mu, ola Onun bu ısrarı, sinirime dokun- hemmiyet verdiğin için gÖ'zÜD _,,, 

- Bahçede oturalım, dedi. maz mı? Bu, ufak tefek zevkler, mağa başlamıştı: ka bir fey görmüyor, kulaklaır 
Otelin bahçesindeki hasır kol- ılmprisler arasınd'an kırman çıkar - - Zevk almadığımı, almıya- batka bir §eY duymuyor. 

Halim Siret , kiğrt file editi- f yorum: tuklara gömülür gibi oturduk. Ha- mııAı .• Sen, kırk yaşına girersin, cağımı nereden biliyorsun? Halim Siret, aamimiyetiııı~ 
me, kiğrt dağrtışıma, para aırttırı- - Evet .. Cidden güzel oynu • lim Siret, garsonu çağırdı: elli yaşına girersin; altmış, hatta Halim Siret, yan yan baktı: · de ıüphelenmit gibi, etrafına f 
tıma, oyunumun en ince teferrü- yorlar! - Bana, tekeri bol bir kahve yetmit yatına girersin, fakat ge- - Bu kadar senea'ir, eğer seni kın ıatkın bakınıyordu: 
atına kadar dikkat ediyor. Adeta, Ben, karşımda, kağıtlarını bir getir! ne, yirmi, yirmi bet yatındaki genç de tanunadımsa ... Hani bir vakit, - Ne demek istiyorsun? ·-"' .. 
oynayan, ben, değilim, o! .. Göğ- sihirbaz gibi idare eden gencin o- Ben de, viski ısmarlamııtım. !erden daha genç, daha dinç durur Beyoğlundaki apartımanına gelir, Garsonun biraz evvel aes•~ 
sü sık sık kabarıp iniyor, nefes • yunile alakadar değilim. Onun, bu Halim Siret, bir cigara yaktı, bir sun .. Bu, hilkatin sana, mucize ka- poker oynardık. O zaman, senin getirip masa üzerine lxraktığı ti' 
!erinin ılıklığını ensemde duyuyo- genç yaıtaki profesyonel kumarbaz de bana uzattı: bilinden bir vergis.i •.. Sen, seksen esnemekten çenen ayrılırdı. Par - ki tifeıini, soda, bardağı göt 
rum... lığına hayranım. - Bu, kumar hevesi, sana, ne- yaşında bile, sekiz saat kürek çeker ti, biraz fazla uzadı mı, aen, oda- dim: JJe# 

Ara sıra, katlarını çatarak yü- Sırrı Nevres, denilen bu ço • reden esti, Hüsrev ? sin .. Parmağın, bileğin titremeden na çekilir, yatar, uyurdun .•. Sana, - Sen, kahve aöyledin. 
züme bakıyor; ben, bir hata etti- cuk, kimdi, kimin nesiydi? Bilmi- Yorgun yorgun dudak bük • silah atarsın .. Karda buzda ava çı bu merak, kırkından sonra mı gel- de Yiski ısmerlamııtım. 'ti 
ğimi, yahut bir fırsat kaçırdığı - yorum. Kumarbaz arkadaşlarına tüm: karsın .. Denizin dibine kulaç kulaç di? Kırkından sonra, kendini içki, Halim Siret, yarı anlamıt• 
mı anlıyorum. Halim Siret, be - sormak ta faydasız .. Çünkü onlar, - Can sıkıntı11 ... Vakit geçir- iialarsın .. Ne bileyim, canım!. Bel ye vereni, yakasını hovardalığa ziyordu, gözlerini kırptı: 
nim hesabıma öyle üzülüyor, kalbi biribirlerini ancak kumarda, kumar mek için.. ki bir yumrukta bir öküzü öldürür- kaptıranı gördüm amma, kumar- - Evet .• evet... eı 
sıkışarak terliyor, boğuluyor ki la, kumar için tanıyorlar... O, inanmıyarak yüzüme bakı- sün .. Her şeyi yaparsın, yapabilir- baz olanı görmedim ... insan, ku - - Hayır, birden, evet! deıJlf,r 
için için acıyorum. Sırrı Nevres, iyi bir aile çocu • yordu: sin .. Fakat kumar masası başında, marbaz doğar, kumarbaz ölür .. O- Ancak, ben söylediğim zaman (i• 

Kuşımda oturan, gencin oyu- ğuna benziyor. Konuşuşundan, bi- - Sen, kumarla vakit geçir • saatlerce çakılıp oturamazsın! lş - yun oynayışına da dikkat ettim, kına vardın. Ben, viski, şaraP• 
nunu , Haılim Siret, çok takdir e- raz okumuş olduğu da anlaşılıyor.. mez sin .. Vallahi, hali inanamı • te , senin için kabil olmayan şey, öyle gönülsüz, angarya oynuyor - kör, gibi ~i kullanır mıyım. ~o1 
diyor: Lisan da biliyor gibi .. Lakin, bu yorum. budur ... Yalan mı, yanlış mı söy - sun ki, insanın , senin ellerinden - Bilmiyorum, içki ağzın• 

_ Bravo, Sırrı Bey, tam za - lisan bilişi, yahudi tercümanların, - Peki, amma, neden? lüyorum? .. Seni, yanlış mı anla • kağıtları çekip alacağı geliyor... mazsm? 
manında ve yerinde rölans etti- Rum, Ermeni garsonlaırın lisan a- Halim Siret. koltuğa daha iyi- mışım? Bunun, her halde bir sebebi, hik- Sorarak baktım: 
niz! şinalığmdan pek ileriye gidemi - ce yerleşti : Sinsi, si~ai gülerek ona bakıyor, meti vaır amma, anlayamadım.. - O halde? I 

Benim kolumu dürtüyoı. yor.. - Demin, oyununa mani ol • cevap vermıyordum. - Ne gibi sebebi, hikmeti ola- Halim Siretin, silahları kJtl 
_ Sırrı Bey , güzel oynu - Hoş, derin okumuş dahi olsa, mamak için kısa kesmiştim, anla- _ - Susma. Cevap ver. Sana, bilir? mıflı, afallayıp durakladı: 

yor! lisanı derin bilse, gene unuturdu, tayım. kumar hevesi nereden esti? - O, senin bileceğin şey.. - Evet, bu da ayrı mesele,;· 

~- 1!~~-fa:~~n~~-olmadığım h:a~.1~· ~1-~dii~_uıtra~;~~·aru~~~~~'j·au~nmu~t~m~~~ğ~a~·~m::a~h:k~u:m:_-_JL___;...~B~e~n.-:_d~e~,-k=e:nd::ı~·m::.i ~r;a:h:a:ta:_v~e=r...:.- _:_~__:=:_V::.:a~k:it:..;g~eç~.~~~m::.:.ek~.:·~---_.Jl...~;;;;;~S~en~.ı..::d~ü:ı::sü~n~e~re~k:..::b~u~l:am::::az=.~m~ı~- ı...ı.........:-:.-:..~P~eki::::;ı..:.•b~un::.:a:..::n~e~d=j.y~o~r~ı-u_n_· ._~•• 
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Biraz da ıaka Kollej müsabakaları 
Memleketimizde atletizmi sevdirmek 

MeŞhur sporcular 
Yüz metreyi 

yüzen kız 
altmış beş saniyede 

on yedi yaşındadır 

Aman akşamları çok yemeyin 
• • 
ıçın cezri çareler lazımdır 

En ivi sürat kosuculanmıulan 
Semih 

Atletizın denilen spor, bizde 
kendisini bir türlü halka veya hal
kı kendisine ısındıramıyor. 

Acaba sebebi nedir? Kabahat 
kulüplerde mi, tetkilatta mı atlet
lerde ıni? 

Bizde atletizm bahislerini gaze
te ve mecmualarda, ancak kırk bin 
de bir kere yapılan atletizm müsa
bakalarının arifesinde veya bu mü
sabakalardan bir gün sonra okuya
bilirsiniz. 

Kulüpler atletizmle Fransızların 
dedikleri gibi ancak ve ancak 
( pour la forme) mefgul olurlar. 
Atletlerimiz, kulüplerde, adeta ü
vey evlat muamelesi görürler, çok 
defa en ufak bir himayeye bile 
mazhar olamazlar • 

Maalesef söylemek mecburiye
tindeyiz ki umumiyetle kulüpleri
mizin batında bulunanlar spora 
fUmullü bir tekilde atık kimse de
ğildirler. Bunların hemen ekserisi 
yalnız ve yalnız futbolü spor sayar
lar, bunun için de kulüplerden bir 
çoğunda da esaslı spor olarak yal
nız futbol oynanır. 

Öyle kulüpler ve idareciler bili
yoruz ki futbol timinde bir oyun
cuyu tutabilmek için avuç dolusu 
~ara fedakarlığına katlanırlar, Di
ger taraftan bir atlete kısa bir pan-

ıtalon Vermekten bile aciz gÖrÜnÜr
er. 

Sopru bu tekilde, yani yalnız 
f1;1tbol olarak anlayan kulüp idare
fılerinden atletizmin beklediği 
aydayı ummak beyhudedir. 

Spor tetkilatı erkanı, spor koru
Yucuları kulüpleri gezerlerken bu 

noktalan görseler, bu cihetlere e
hemmiyet verseler ne iyi olur. 

Memleketimizde atletizmi se
ven azdır. Bunun adedini arttırma
nın çaresi nedir? Kanaatimizce 
alınacak tedbirler cezri olmalıdır, 
mesela kulüpleri muayyen bir nis
pette atletizm yapmağa mecbur et
menin yollarını bulmalı, f utbolde 
olduğu kadar atletizmde parlayan 
kulüpleri ve idarecilerini hos gör-
meme lidir. ' 

Şuraaı muhakkaktır ki eğer ida
r eciler futbol kadar değilse de bi
raz atletizme ehemmiyet verirler
se itler yan yarıya düzelmit olur. 

Bize bu yazıları yazdrran bugün 
bahsedeceğimiz Kollej müsabaka
ları olmuttur. 

Kollej müsabaları dört seneden 
beri muntazaman yapılmaktadır. 

Bu müsabakaları tertip eden he
yet ~imdiye kadar memleket atle
tizminde görülmemit bir intizam 

En iyi yükaek atlayıcımız Haydar 

ve takip fikrile dört senedir bu mü· 
sabakal~rı yaptırıyor. Bu sene de 
betincisi yapılacak. 

Kollej müsabakaları hemen he
men İstanbulun her sene tekrar e
dilen en muntazam spor bayramı
dır. Seçmeleri (18) Mayısta Bebek 
te Kollej sahasında olacak ve fi
nalleri ise bir Haziranda yapıla
caktır. 

Şehrimizde maruf Türk, ecr.ebi 
federe gayri federe bütün atletlere 
açık olan Kollej müsabalarına bu 
sene Yunan, Bulganr, Romen at
letlerinin de davet edileceğini ha
ber aldık. 

Bugünlerde bu Kollej müsabaka 
!arından daha esaslı surette bahse
deceğiz. 

Adil GiRAY 

Yüz metre serbest yüzmede 
kendisine ait dünya rekorunu, ge
ç~n 28 mar.tta, bir dakika bet sa
n!yeye yanı altmıf bet saniyeye in
dırt',-ek kıran genç Holandalı kızın 
Yatı, ancak on yedi baharın içinde
d ir. Bu derecenin bir " aciz kadın,. 
tarafından yapılqına hayrette ka
lı ~ ır; Fevkalade vaaıfların yardı
dımı hesaba katılmakla beraber, 
insan kendi kendisine bu derece
nin neden ileri geldiğini sorar? .. 
irade kuvveti mi? Antreneman u
sulü mü? Hususi bir rejim netice
si mi? 

Willy Den Ouden'i, babasının 
malı olan zarif ve ültra - modern 
kahvede ziyaret ettik. Eğer kendi
sini evvelden tanımamıt olsaydık, 
yahm: bir mülakat talebinde bile 
kızaran bu mahcup genç kızın bü· 
tün hir mem!ekelin zaferi, yüzme 
hükümdarlığını mülhit rakibi A
merikalı Helene Madison'un elin
d e n alınağa muvaffak olan ve bu
n·mla da kalmıyacağı anlafılan 
halkm pere,ıi,karı olduğunu an
i.~ bizim için güç olurdu. 

Evvela "matbuata beyanata,, 
kr t'iyyen yanatmak bile istemedi. 

" Ne söyliyebilirim? Konu;m;ısı
n ı sevmem .. Elimden geldiği kadar 

' ça tfıyorum .. ,, 
Maamafih kendisine refakat et

memize müsait davrandı. Zira tam 
o nırada biaman bir a.~enemanın 
icabatma ~ymak için kulübünün 
yüzme havuzuna gidiyordu. Ora
da, on kaJar resmini çektiğimiz 
güç itini bitird:kten sonra, nihayet 
bir kaç kelime konu,mağa muvaf
fak olduk. 

"Bu methur rekoru kırmak için 
sıkınb çektiniz mi? 

- Bilakis, her fey yolunda gitti. 
Bu havuzu, biliyorsunuz, bana ya
bancı değildir .. Uç kere 33 metre 
mesafenin benim için ideal bir tak
simidir. 

- Böyle bir müvaffakıyet hesap 
ediyor mi diniz? 

Omuzlarını silkti ve cevap ver
mek İstemedi. Bunun üzerine arka-

dllfları, antreneman esnasında bir 
çok defalar 100 metreyi bn dakika 
5 saniye 1. 5 de ve bir dakika 5 sa· 
niye 2 5 te aldığını ve bu derecele
ri çok gizli tuttuklarını söylediler. 
Kulübü onun, kendisine ait bun
dan evvelki bir dakika altı sani
yelik rekoru kıracağını ümit ediyor 
du, fakat hiç kimse bu ümidi yük-

sek sesle aayleyemiyordu. Belki 
de batıl itikat korkusile ... 

"Ya timdi? Bize yeni sürprizler 
hazırlıyor musunuz? 

Enerji ile batını salladı, sonra 
- ah kadın mantıkı - üç yüz met 
re rekorunun bilhaaaa kendisini cez 
betiğini gülerek itiraf etti .. Ve bu 
harikulade çocuk kendisini bir dün 
ya rekoru tarafından "cezbedildi-

Ak,am yemeğini biraz fazla mı 
kaçırdım, ne oldu, bilmem? .. Gece 
sabaha kadar bir takım garip ga
rip rüyalar gördüm. 

Hayırdır lntallah .... 
Bakın, bunlardan bir tanesini 

anlatayım: 
Okmeydanı gibi genif bir yer .. 

Sanki muazzam bir spor sahası .. 
Kısa boylu, kızıl saçlı bir adam 

geliyor. Bu meydanda bir alef ya
kyYor. 

Biraz sonra tıknazca bir zat 
peyda oluyor ve bu atefin üzerine 
bir sacayağı yerleftiriyor. 

Bu sacayağın her ayağında iki
~er harf yazılı ... 

Dikkat ediyorum: birinde l.M, 
ötekinde F.H, üçüncüsünde de U. 
M. harfleri ..• 

Bunlar ne ola acap? .. 
l.M: inhisar Müdürlüğü ... ltiba· 

ri Milli ... İtimadı Milli .. ve kimbi
lir belki de İstanbul Mıntakası .. 

F.H: Fas Hükumeti ... Fen He
yeti ... Fransz Hastanesi .. ve kimbi-
lir belki de Futbol Heyeti .. . 

U.M: Umum Müdürlük ... Uya -
nış Matbaası ... U çu' Meydanı .. ve 
kimbilir belki de Umumi Merkez .. 

Biraz sonra görüyorum ki bu sa -
cayağın üstüne kocaman bir ka:ı:an 

diğini,, hissederse bunun ne demek 
olduğu malumdur. 
Antrenemanına nezaret eden ve 

ayni zamanda kulübün reisi bulu
nan kadın, muhterem Madam Van 
Wuckhuisen daha ihtiyatlıdır. 

"Bu kadar gürültüye ne lüzum 
var? diyor. Küçük Wlly iyi yüzü
yor, bu kadar. Fevkalade bir ira
de kuvvetine sahiptir, bu kuvvet, 
eminiz, onu daha ba,ka muvaffa
kıyetlere götürecek.,, 

Willy Den Ouden, mayosunu 
sade beyaz bir elbise ile deği,tir
mit olarak 11hhat ve kuvvetinin bü· 
tün parlaklığı içinde avdet edi
yor. 

Bisikletinin yanında bizde b isik
letle güneşli sokaklardan geçe
rek evine kadar tekrar refakat edi
yoruz. Burada, bahçede olsun, çal
mağa mecbur tutulduğu piyano
sununn önünde olsun, f&mpiyon 
genç kız yerini, sevdiği kedi ya v
rusu yanında olduğu halde mah
cup, mütevazi ve terbiyeli hanım 
kıza terkediyor. Bu hanım kız, 
gençlik heyecanları içinde, çok 
maruf bir sinema jön prömiyesinin 
oda11nın dıvarına iğnelenmit bir 
resmini bize gösteriyor .. 

Bu Jön prömiyenin ismi mi? .• 
Haydi canım, biz sır saklamaaını 
biliriz! .. Hiç kimse büyük fampi
yon - ve küçük kız Willy Den 
Ouden'in "gizli atef,,İ kim olduğu
nu bizden öğrenemez. 

Franıızcadan: /. RONA 

Üniversite konferansları: Artık 
' 

şehirli de köylü kadar fazla yaşıyo~ . . . .. .. 
(Başı 1 inci sahifede) .. Ha~~~il n~ Md ont.,.kiyu, ne de Mal de bet niabetinde nüiuı varken son za. rupa memleketlerinde, ,imali Amerika- azalarak bır mılyona d~§11\UŞl~~· • 

JtU azimet noktası olarak alacağız. ~us enuıte hın t haklı değillenii. Ne manlarda koylerdeki nüfus nisbeti yüz- da emzikli çocuklardan ölenlerin adedi, Almanya.da buna ragmen bır dog~ 
'.Nüfusun artmasına ve azalmaaına unyaı:un, .:"; maarndan, ne de dün de (20} dir. ıarp memleketlerine nazaran bet miı _ artı,ına 1ah1t oluyoruz. Fakat bu, nu· 
dair olan haberleri dikkatle tetkik r-nm ,j"'ji:,1 r 'd· dolrna1tndan korku· Bu müddet zarfında ölüm nisbetle- li fazladır. fusun eakisinden fazla artması demek 
etınek icap eder. Son senelerde ba :::fu: ~· tabif':i.;.~ıa:~~şr':tu. ettikçe r!. yüzde. ~7 .. den (yüzde 11) e dütmüt· Bundan anlaşılıyor ki sanayi arttık· değildir. Bilakis orada eskisine nisbe -
zı memleketlerde nüfus hareketle - Kapitali:zın hakim olrnağa baıla _ tur. Y1anı olum vukuatı azalmıttrr. Umu- ça ve medeniyet ilerledikçe çocuk ö - ten nüfus azalmaktadır. 
rinin büsbütün azaldığına fahit o- yrnca, nüfus ta artmakta devam etti. mıyet e denilebilir ki ölüm nisbetlcri lümleri de azalmakhtdır. Profeoör, bundan sonra diğer mem _ 
Juyoruz. 19 uncu asırdaki nüfus faaliyetleri - ta.'n.•z Almanyada değil, garbın hemen: Yeni doğan çocuklann ölüm Tiiabe- leketlerde doğum ve ölüm vak'ftlan 

N f ni tetkik edelim : ulun memleketlerinde azalmıştır. ti azalınca vaziyet ıöyle bir hal aldı. araaındaki nisbetlere dair jstatislil<lere 
Ü usun azalmaaı veya artması, H. astalı/J.ar azalmı•tır Vaktı"le o·· ıum·· !erin fazlalıg" ından Alman· · ı 

b .. ·· J 1800 . 1900 senelerinde Avrupa S r iatinaden uzun laf•ilat VenılJf ve ve o-
utun meın eketlerde ayni fekil • nüfusu 190 milyondan 400 milyona . ..::• memleketlerindeki ölümle _ yada zayıf doğan çocukların ancak 36 djnin azalmaar sebeplerini izaha .-;,;..,_ 

de değildir. Bazı memleketlerde k H b" • · b d · rın .. . a~ıru tetkik ederi<en ,iddetini YBtma kadar yap.yabilecekleri zannedi- rek f"hfrlerdeki halkm köylüler kadar .. f f I çı tr. ar ı wnwnının aşm a ıse, de soylıyehrn .· Jı"rdı·. _,_ 
nu us az a a 1 b 1 d 5 ·1 d" çocuk yapmad11dan n0ı&taıına temaı et-
. rt za ıyor, azı arın a 4 O milyonluk bir kütle teşkı e ıyor Eski sanayi tnemleketlen"nde o··ıu··- Yapılan son tetkikata nazaran bu . iktı d" faal" ti 1 h 1 
ıse a ıyor. du k d h d -· k d mıı. ıa ı ıye er raıyone a e 

D " · vu .'?-~.tı •. a az ır. Meseli., İngiltere- zayıf çocuklar, t.imdi 56 Y•ıı.n•. a ar getirildikçe, nüfıuun da arttriı görül-
. og~ları artmayan memleket Avrupa nüfusunun harbi umumi - de olumlerı Almanyadan daha evvel a- yaıayırbiln ektedırler. htatratiklerden düğünü anlatımı, kapitalizmin inkip.-

Jerın vazıyetlerini tesbit için nüfus den evvel artınaarna sebep. Avrupa zaltmak çareleri bulunmu•tur. 1870 senesinde 30 yaıında olan bir Al- file, iskan tarzlannm ba-L·•a-ası ile 
b b . kıtalarmdan bir kıarm halkm harice emek k' 'J' Y-- r·· 

la erda er sıyasi ve iktıaadi mese- a.kın etmesidir. Bu nüfus hareketi, ne D ı bir tarafta sanayileıme ve manın 1926 senesindeki Ahnana "~ medeni İnsanların daha fazla rasyonel -
leleri e tetkik ediyorlar ve nüfu _ ticesinde diğer kıtalanla bir nüfus te şehirleşme hareketi, diğer tarafta ölüm ran yedi sene daha az yaıadığı nelr<:e- liğe doğru meyletmelerile, çocuk do -
sun azalmaaını, iktııadi ve siyasi zayüdü kendini göstermittir. MNeli, vak'alannın azalması var. ıine de van1mıttr. ğumlannın azaldığmr, nüluıun da bun-
vaziyetin sağlam olmamasında bu Amerikada 1800 aeneoinde ancak be, Bunu ;zah edelim: Memleketler me· Doğum 11<1 ölüm dan müteeuir olduğunu SÖylemiı, do-
luyorlar. mi~von nüfus varken 1914 te nüfus deniyete doğru gittikçe, medeniyete en- Doğumlarla ölümler araı~cL. ,üphe- ğumlar hakkında beynelmilel bir mu -

mikdarr 100 milyonu bulmuttur. g~I ~lan anaarn ortadan kaldırırlar. Ka aiz ki münasebet vardır. Dogumlar ar- l<ayeıe yapmak imkansızlığından hah -
Fakat tatbikatta, muhtelif dev. Avrupa nüfusunun tezavüdüne •e· pı~Irzm ö!~iin azaltılmaar ve Y•fal11a tarsa, ölümler azalırsa nüfus vaziyeti ıederek, muhtelif milletlerin nüfusla • 

1 tlerde, muhtelif ırklarda, muh _ bep iae doğumun çokluğu değil, ölüm mud~tlennın ~ğaltılruaaı için bir çok iyileımit zannedilir. Fakat çok defa, ö- fınclaki artma miktarlamıı izah etmiı, 
lif tesbitler yapılmrttır. Bugün • vukuatının azalmasıdır. Avrupa.da, 0 tedbırler aldı. lüm ihtimali fazla olmasını düıünerek, Franırz, lngiliz, Alman milletlerinin nü 

ku nüfus melesini anlatabilmek i • zamanki iktrııadi vaziyeti nazan iti _ . Kapitalizm, ölüme karıı dunnak i- bir çok kimuler, az çocuk yapmağı, ya- fus vaziyetleri araamda mukılye~ler 
"h k' 1 b bara alır&ak, görülür ki iktrııat ve ııa- çın bilhassa tıp ô.leminin ve hıfzıssıhha- but hiç yapmamağı tercih ederler. yürütmüf, İtalyanın gittikçe artan nü 

Çin tarı. e ve es 1 zaman ara ak - nın inki--'ında sar'k oldu. Nu""fusta '----'·etlilı'gı•'n ~•·'"mı -- f · b d-'-' d • 
d navi &abasında yiikaelmekle berabPr .... ...,,.,.. - ...... ·~,- usundan bahsehnıf ve ura ouu ogum 

mak icap e er. nüfusu azalmamıştır. Açılan bu savaı, tehirlerde köyler- azaldığını, muhtelif eserlerde, muhtelif nisbetinin Franaadakinden altı misli 
Eski• zamanlarda nü/us K den fazla mu.vaffak. olduk. Müc~delenin tekillerde tetkik ebnek mümkündür. tezayüt arzettig'ini , Avru-da birinci öylii şehirliden daha hilıundrr affakr t h ( d Ilı r-

E.kl. zamanlarda rakama istinat k m.uv.. ~e 1 ıe 11' er e bi aHa kendi- Nüfusun azalacağını haber veren derecede lıliv, ikinci derecede Cermen, 
ve öylü tehirliden fazla yaşar der - nr gos.terdı. mu··ıefekkı"rl- h-'-''--t ba~en ha-'·· bı"r .. d d R k 1 t d d 1 H lb k .......... Cl&HUl ... ..-- üçüncu erece e oınen ır ınm ve u • 

e en istatistikler az ı. er. a u i, şehirlinin hayatı uzun - . Ugraşılan hastalıklardan bahsede _ çehre kö~rir. Azlığı iddia edil~n bir Juk ( doifurganlık) noktaıından ileri 
Yalnız yaptrg" mıız tetkikatlan ~O luğu itibarile köylüden pek aşağı kal lım: Veba ve ko'-ra aı'bı' hastalık'-- nüf" usun, h~, ha-ı' bı·r s-'--le fa<lal•- 1 u f arttıg" ı madığı i&tatistikler gösterın4tir. n: • ""• • · ··• ""9' -. gittiklerin~ Japonyada son a hn•f ..,_ 

yerlettirilmit ... Kazanrn üstünde 
beyaz boya ile yazılı bir kelime 
var amma bu kelimenin bir kısmı 
kazanın arka tarafında kaldığı içn 
ne olduğu anlaşılamıyor .. Bu yanm 
kelimenin ancak bir k11mı görüle
biliyor: İpi in ... 

İplin de ne demek? .. 
Kazanın etrafında bir çok kint!e 

ler var amma en çok bir kaç kiti 
göze çarpıyor. 

Bunlardan aleti yakan kısa boy
lu zat okkaya verilmit mecmualar
dan alıp alıp kazanın altına atıyor 
ve alefİ alavlendiriyor. 

Tıknaz boylu zat elinde bir ma
gafon mütemadiyen bağırıyor: di
siplin, disiplin, disiplin ... Ha! Ka
zanın üstündeki yansı okunan yazı 
da (disiplin) olacak anlafılan ..• 
Uzunca boylu birisi de elinde bo
ru gibi bükülmüf bir gazete ie ka
zanı karıthryYor. 

Hepsinden kısa boylu birisi de 
araaıra kazanın önüne yerleştird i ği 
kahve iskemlesinin üstüne çıkarak 
nasıl kaynadığına bakıyor, asasıra 
da yere sömelerek nefesi hepsin
den kuryetli olduğu için aleti üf
liyor ... 

Bu hengame bir müddet devam 
ediyor .... 

Birde bakıyorum ki kazanın al
tındaki alet hafiflemif, uzun boy
lu zatın elinde kazanı karrftıra
cak bir tey kalmamı,, tıknaz zat 
bağırmıyor, en kısa boylusu ise 
meydanda hiç yok. .. 

Allah Allah ne oldu acaba.? .. 
Kaz~ın etr~fındaki ka'abalık

tan geliti güzel birisini bir kena
ra çektim ve sordum: 

_ Ne oldu be yahu! ... 
_ Alef söndü ... Okkaya verile

cek mecmua birikirıe belki gene 
tutuftururlar .... Kelli felli bir zat 
geldi, tıknaz zatın elindeki rnaga
fonu aldı ve "bununla icap ede se, 
ancak ben bağırabilirim,, dedi. U
zun boylu zatın elindeki kazanı ka
rıttırmaya yarayan boru gibi bükül 
müt gazete suyun hararetinden e
ridi .... 

- Ya en kısa boy'.u adam ne ol
du? ... 

- Nasıl kaynıyor bakayım der
ken ayağr kaydr, kazanın içine düs 
tü... . 

- Çıkardılar mı zavallıyı bari?. 
- Bir sene sonra çıkaracaklar-

mı,. l 
Hayırdır 1n,allah. 

Olimpiyat Çala kalem 
Sadun GALiP 

Tebliğler 
Basketbol Hey'etinden : 
20.4-1934 cuma günü Galatasaray lo 

kal inde yaprlacak basketbol maçlan: 
Vela - Hilal saat 18 de Feridun Vas

r; B. htanbulspor - Galataıaray 19 da 
llhami Bey. 

Mezbaha yapı 
Nizamnamesi 

ANKARA, 18. A.A. - Heyeti 
vekilec bir mezbaha yapı nizamna• 
mesi kabul edilmi,tir. Buna naza
ran ,ehir ve kasabalarda yeniden 
raplırılacak veya varken düzeltile
cek mezbahalar için fehir ve kasa
baların nüfusuna göre 2000-10000, 
16,000-20.000 26.000-50.000 nü
fuslu fehir ve kasabalara mahsıış 
olmak üzre üç tip mezbeha tespit 
edilmi• ve örnekleri kabul olun
muştur. t 

Nüfusu 50 binden yukarı olan 
(ehirler, ihtiyaçlarının derecesine 
göre fenni esaslar dairesinde hu
susi bir tip kabul ederek planını 
tanzim ettirecekler, tetkik ve tas
dik edilmek üzre sihhat ve içtimai 
muavenet vekaletine gönderecek· 
lcrdir. 

Belediyeler bundan sonra yeni. 
den yaptıracakları yahut tadil e
decekleri mezbehaları bu planlara 
göre yapmağa mecburdurlar. 

Nizamnamede hayvan kesimine 
ve mezbaha temizliğine dair hü
kumler mevcuttıır. 

ncu Hırda, umumi nü usun - Şehirli ile köylü son zamanlarda çok azahnııtır. Kara ve ' tığı ve ar•tıimdan korkulan nüfuaun blr nede niifuıun iki mioli arttriını, Ja -
r•d 1.3 Üncü asırda ise azalmağa baf- Vakıa, şehirde yataına müddeti vak ba, Avrupa nüfusunda müthiş tahribat denbire ekıtilcliği de görübnültür. ponyamn nüfuı kesafetinin Almanya ve derek Almanya, İngiltere, Belçika, 1 .. 
a 11.ın~ anlayabiliyoruz. tile köylerden daha azdı. Halbuki, ve r~ıyordu. Kolera, Avrupada bır .ene Esaaen her hangi bir men eke~ İ~n ltalyaya nazaran üç m.iılj fazla olduğu- viçl"f', lıkandinavyarun nüfuı VPziyct .. 

bep •~_ıd~n nüfusun azalmasına !le • ni ya~ma tarzları ve bazı sebepler- ıç1ınde 150 bin nüfuıun ölümüne aebep nüfusunun azala azal• ho. m~~Metın ~d- nu, ( 1950) kneıinde,'1apon nüluıu- )erini tetkik etmiı, bu memlel<~tlet"deki 
Irk(' buYUk harpler, kıtlıklar, hPsl.ı: den dolayı şimdi şehirli de köylü ka- o ınuştu. kirannı mucip o!acair ıç ır zaman ı - nun on milyon d.ı.a artmaar çok muh- nüfu•un gitgide azalma temayüllerini 

llr v 1 d d hı Buıün, bu hastalıklardan eser kal _ dia edilemez. temel bulunduğunu, arı.m nüfuıu Ön· gÖıtereceg" ini söylemif, ve nüfusun nu .. f e •aire idi. O tarih er e a ' d ya•ıyor d ib h"d" · ı -'- · · 1 H. · k. ı nd hah Usun . · • nok ar " · · · d Al · · ma ığı g i difteri, verem, tifo gibi haa- Dog"" mnlannm azalmaıı a ıaesıne em~ ıç1ın - ıcret ım an an art • ıun'i tedbirlerle çoı7altılmaıı "" .. t • artması k r ve aıyası 1933 tc rntı•ar e en man utatıs- H _,_ . q d . 
aı n aa e 

1 
':f talıklar da azalmıttrr. ğeçen aınn ıonlannda raıtl!y<?"uz ar- maıı, 2 - Ziraati tC1:11Lf ve sathi kıl - ıebnİf ve ıon aöz olarak \Clo ıyetın 

rin d aza.rdan İsteniyordu. O devirle· tiklerine nazaran A~an nüfus vazi- Çocuk ölümleri bi umumide ölüm nisbetlerı bır kat da· mak usulü, 3 - 4 - lktraaden ve siya- azalmı:ama aeb<p, evlenme ça ınrn git-
aıf>da:vletkadamJarı nüfusun azalma " etini mükayese edelım: .. .. Mücadelenin_ en muvaffak olduğu ha çoğalıp doğum, müthiş sur~tle azal- selen bir genitleme, askeri mahiyette ıide yulıanya çıkma11 ve erken evlen-
harrir M,0 korkarlardı . Meşhur mub.: y 1871 de Alrnanyacla . nuf~ıun uçte saha, çocuk vefıyatıdrr, Vaktile Ame _ dı. bir geniıleme gibi çareler düıündü.ünii rnclerin azalma11 olduğunu söyliyerek 
lbe giderı:n~_!kiyo, nüfus azal~asr oy biri şehirli idi. 1933 te ue nufusun uç- rikada çocuk ölümleri yüzde 20 _ 30 G~rek vaıati doğum ve gerek vasati ve neticede bunlardan üçüncü ve dör. niifuıun artmaar için ıarfedilen faali -

İr •ah u~yanrn boşalacagını ve ik" i şehirli olmuıtur. derecesini bulurken timdi ölüm niıbe· ölüm niabeti, doğvm ve ölümlerin ma- düncü ç•relere bat vurarak .;yaaeten yellerin, bilhassa bu noktalar etrafında 
Bili.k~Ya doneceğini yazmıslı. te 1~;1 de büyük şehirlerde Y~~ beş ti (yüzde 10) u geçmemektedir. hiyeti hakkında kat'ı bir fikir vermez. ve aıkeri noktadan ıenitlemeğe kanır toplandığını anlatarak konlenınarnı bi-

l:iia 'Ye.zd'-me~hur iktrsatçılardan Mal .. dı 1933 te nüfusun y•ız e o- Fakat nüfuı meııeleıini yaln,. tarihi Biz gene Almanyayi .,ıe alalım. Orada verdiğini anlattı. ıinniıtir. 
de llrtrn •ııı kıtapta, nüfu,un fevkala nufus ar hl rı tetkil ediyor. mukayeselerle değil, bugüne ail ~uka· ı (19~0) da diri ola~ do~an çocuk!ar Bundan sonra doğum nisbetleri aza- Profesör Neumar.k'iu konler.naı çolr 
tıi i•har"" ihtiınaline karsı endişeleri tuzunu 1"' r 

1 
er talannda köyde yüz- yeselerle anlayacağız. Meaelıi, ıaıkı Av- 2 milyondu. Halbukı bu nıabet gıt gıcle lan memleketlerin vaziyetine temas e- alkıılaıurutlrr. 
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MiLLiYET PERŞEMBE 19 NiSAN 1934 

ŞiRKETLERDE 

HİKAYE Liman şirketi heyeti . . 
umumıyesı 

Esnaf bankasının paraları 
(Başı l inci sahifede ) 

raporu dün tetkike başlamıttır. 
te dü,mesinde mesullerin kim ol -
duğu ve bunların meydana çıkarıl 
ması noktasında toplanmakt21 dır. 
Mesuliyet maddi ve manevi olmak 
üzere iki cephe arzedecektir. Yol
suz ve teminatsız bir fekilde para 
larm ~arfında hususi ve fİfahi tele 
fon evleri verilip verilmedigı, mü
rakabe vazifesinin hüsnü ifa edi
lip eJılmediği bu manevi mesuli -
yetler arasındadır. Aynca, beledi
ye erkanından bankaya kimlerin 
bnrçl•ı olduğu, evvelce verilen mü
teaddit ıaporların niçin na"Zarı Jık 
kaı e alm:naması noktaları da belli 
başlı tetkik mevzuları olarcık tes -
bit olunmaktadır. Esnaf Bankasi -
le alakadar olan ıüt tirketinin if
lası ~ekli, tirketin meclisi idare a -
zalarmın çoğunun belediye erka • 
nından mütetekkil olmaaı, banka 
fP.na vaziyette olduğu halde idarei 
bususiyeden 78 bin liranın vaziye
ti bilinmeden mi verildiği cihetleri 
de tetkik mevzuları meyanındadır. 

YEN/ NEŞRiYAT 

Muallimler B : rliği 
mecmuası 

Aramızda bedava ya~mak sa
natını gayet iyi bilen ve tatbikatta 
elhak muvaffak olan bazı tipler 
var. Cevat ta bunlardan biridir. 
ıt - Yahu, turadan bir Serkl Dor
yan versene ... On betlik beni ök
ıürtüyor. 

Bir arkadatın evine gitse: 
- Her halde sende temiz bir 

yakalık vardır. Kendi yakalığım 
burada kals&n, seninkini yıkatır, ü
tületir, getiririm. 

- Vallahi hani. içim çekmedi 
değil, fU peynirin kenarından b ir 
az alacağım. 

Askerliğini bitirdikten sonra 
garson olarak bir lokantaya gir • 
mitti: 

- Tam yerimi buldum, diyordu. 
Bir gün lzmit'teki akrabaııından 

birini ziyarete gidiyordu. Trene 
bindiği zaman kompartımanda bir 
tek yolcudan ba,ka henüz kimse 
yoktu. Cevadın elinde ne valiz var
dı, ne bir feY· • . Çünkü Cevat her 
jhtiyacını mahallinde tedarik et • 
meğe alıtmıt adamlardandı. 

Kompartımanın perdesile ayak
larının tozunu ıildikten sonra bir 
kenara oturdu. Tam o sırada iki 
yolcu daha içeriye girdi.Artık kom 
partıman yavat yavat doluyordu. 

Tren hareket ettikten sonra ba
zı yolcular gazetelerini açtılar . O 
zaman Cevat kendisinde bir eksik
lik hisset ti. Okuyacak gazetesi 
yoktu. Yani başında otura n zayif 
ve yatJı bir adamcağızın dizine do 
kundu: 

- Affedersiniz, dedi, siz oku
yunuz da, müsaade edeneniz , son
ra ben de 'öyle bir göz gezdire • 
yim. 
Zayı f ve yatlı adam için için ha

yıflandı: 
- Eyvah, galiba bir tratçıya ya

kalandık, d iye düşündü. Homur • 
dandı, başını salladı. Verdiği ce • 
vap bundan ibaret kaldı. 

Sağ tarafında oturan adam da 
bir mizah mecmuasını karıttırıyor
du. Cevat şöyle omuz üstü mec • 
muaya bir göz attı: damdan düte~ 
gibi : 

- Bu gazete çok güzel karika -
türler yapıyor efendim, dedi. 

Sağdaki hiç sesini çıkarmadı. Sa
dece mecmuayı kendiıine uzattı: 

- Buyurunuz, dedi. 
- Hayır, rica ederim, siz oku -

y\muz da .. ondan sonra. • acelesi 
yok! 

- Canım, alın efendim. 
- Çok tefekkür ederim. 
Yirmi dakika mecmuayı karışt•r

dtktan sonra Cevat batını arkaya 
dayaclı, horultulu bir uykuya dal • 
dı. 

Zayıf ve ihtiyar adam: 
.. - ı;:ğer her yolculuğumuzda 

boylesıne rastgelirsek, vay halimi
ze! di~e mmldandı. 

Tren tpeyce yol almıth· Herke~ 
yol nevl\leai olarak tedarik ettik
leri paketleri açmıya batlamı~lar
dı. O z::man bihikmeti büda Ceva. 
dm gözleri de kendiliğinden açılı
verdi. Yolculardan kimi peynir, 
kimi pitmif yumurta, kimi salam, 
hülasa gaezte kağıtlarının içind'! 
çetit çetit yiyecekler çıkarıyorlar
dı. Tam kar,ıda oturan iki yolc.u 
mükellef bir piliç ~öğü,ünü de or· 
ll\ya koym~lar, parçalamıya uğra
tıyorlardı. Cevat hemen doğruldu: 

- Billahi çok enfes bir piliç al
mı~sınız, dedi. Kaça aldınız? 

Tarihi roman: 116 

Ötekiler irkildiler. Fakat Cevat 
hiç istifini bozmuyordu: 

- Ben de göğüs tarafına bayı -
lırım. Acaba iyi pişmit ıni? 

iki kifiden biri Cevadın sözleri · 
ni kısa kesmek için pilicin göğüs
tarafından ve Cevadm umduğun • 
dan daha büyücek bir parça kopa
rıp verdi. Ekmek te uaztı. Cevat 
bir taraftan pilici kıvırıyor, bir ta
raftan da: 

- iyi adamlarla seyahat etmek 
zevkli şeydir vesselam, diyordu. 

Sonra yanıbatmdakine döndü: 
- Sizin salam yerli mi, ltalyan 

mı? 
Öteki kızdı. Hiddetini ızhar için 

bir parça keserek, sert bir hare • 
ketle Cevada uzattı. Cevat " ufak 
it,, dediği bu nevi "ızharı hiddet,, 
lere aldırmıyarak salam parçasını 
aldı ve ayrıca tetekkürde de bu -
lundu. 

Fakat kompartımanda bir hot -
nutsuzluk havası esmiye başlamış
tı. Herkes açıkça hakaret ifa<la e
den bakışlarla tiksinir gibi, yahut 
ilk fırsatta feverana hazır gibi Le
vada bakıyorlardı. Fakat Cevat, 
taklabanca bir iki fey söylüyor, fır 
tınayı geciştiriyordu. 

Bütün bunlara rağmen zayıf ve 

Liman 'irketinin bundan bir 
müddet evvel yapılan heyeti umu
miyeıinde Maliye vekaletinin mü -
messili vekaletten kafi derecede ta 
limat almadığından müzakerat ik
mal edilememişti. Dün tirket he -
yeti umumiyesi tekrar toplanarak 
müzakerat ikmal edilmittir. 

Şirketlerin saatleri 
Yeni ölçüler kanunu mucibince 

tirketlere ait olan su, elektrik ve 
bavagazı saatlerinin de yeniden a
yarlanması lazrmdır. ölçü ve ayar-· 
lar bat müfettitliği bu huıustaki 
nizamname mucibince tirketlerin 
kendi saatlerini ayarlamalarını ve 
müfettitlerin bunlar içinden laa -
lettayin yüzde 25 ini kontrol ede -
ceğini bildimıiftir. Elektrik tirke
ti ıaatleri ayar ebneğe batlam~t • 
tır. 

600 seyyah geldi 
Dün tehrimize Orontus ve Li

ticia vapurlarile 600 kadar lngi • 
liz ve Amerikalı seyyah gelmiş -
tir. Seyyahlar bugün Pireye gide
ceklerdir. 

Orontus vapuru evvelki akşam 
Çanakkalede karaya oturmu~ ise 
de iki saat sonra gene kendi ve
saiti ile yüzdüriilmüştür. O zaman 
boğazdan geçmdrte olan Liticia 
vapuru imdadına yetiımiı ise de 
hariçten yardıma lüzum kalma -
mıştır. 

-o--

Konferans ve konser 
Köprpülü zade Fuat Bey yarın 

Alay k~künde Güzel Sanatlar fU· 
beıinde bir konferans verecektir. 
Konferansın mevzuu "ilim ve u -
aul" dür. Konferansı bir de kon • 
ser takip edecektir. 

yatlı adamla Cevat arasında ha - VAPU RC ULU~ 
fiften bir münakata başladı. Cevat j ft 
dedi ki: TURK ANONiM ŞiRKETi 

- Valla~i Beyefendi, za.tıalinizi lSTANBUL ACENTALIGI 
ben daha kıbar zannederdım. Ba- Liman Han, T•lelon: 22925 
kınız, karşınızda oturan beyefendi 
ye. · Şimdi kendisinden mendilini 
istesem, mutlaka verir ben mendi
limi evde unubnuşum.' Y okuluk 
bu! 

ima edilen beyefendi aldırıf et
medi: 

- Hayır, hayır, burnumu silecek 
değilim. Burası da o kadar sıcak 
ki .. Şöyle alnımı sileceğim, o ka
dar .. 

Artık bu kadarı da fazla idi.Yol
cular hep b ir ağızdan taarruza ha
zır bir vaziyete geçmişlerdi. F ıtr
bnanın nerdeyse kopacağını anh
yan Cevat, hakkında sağdan, sol
dan söylenen z.özlere de bir cevap 
olarak, hemen ayağa kalktı: 

- Ne yazık, dedi, maalesef biz- 1 
de terbiye ve nezaket kalmamıf .. 

Bu söz üzerine dayak yememek 
için, derhal kapıya doğruldu ve 
başka bir kompartımana geçti. lz
mite kadar bir kaç kompartıman 
değiştirip, bir hayli ziftlendiğini 
söylemeğe hacet yok. 

SEM 

Halkevinde meccani 
temsil 

Halkevinden: 
20 - 4 - 1934 cuma günü saat 

(20,30) da halkevinin Tepebafın
da Me§rutiyet caddesindeki Bey _ 1 

oğlu kısmrnda (tfdzler) piyesi tem 
sil edilecektir. Da~etiye yoktur. 
Herkes gelebilir. Çocuk kabul e -
dilmez. 

Trabzon yolu 
Dumlupinar '""~~~02 2 

PAZAR gÜnÜ Galata nhtnrundan 
oaat 20 de kalkacalr. Gidiıte: Zon
euldak, lnebolu Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireaon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rize. DöniiJte bun
lara ilaveten: Of, Sürmene ve Pulat
t,ıneye uğrayacaktır. 

İzmir sürat yolu 
SAKARYA vapuru 3 mayıs 9341 
tarihine müoadif Pertembe gününden 
itibaren lSTANBUL ile IZMIR ara-
11nda sürat postaunı yapacaktır. Bu 
vapur her PERŞEMBE günü GA- · 
LATA rıhtımından saat 14 te kalka-
cak ve cuma gÜnÜ 15 te lzmire va
racaktır. l:mıirden Pazar günü saat 
14 le kalkacak lstanbula pazartesi 
günü oaat 16 da gelecektir. 

• 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE gÜnÜ Ga

lata rıhtunmdan ıaat 18 de TAY
Y AR vapuru kalkar. Gidiı ve dö
nüıte mutat iskelelere uğrar. 

Mudanya yolu 
SAkOET ve BARTIN 

vapurları cumartesi gününden maada 
HERGON oaat 9,30 da Topane 
rı.htımından kalkarlar. 

Yeni meseleler 
Muhtelif cephelerden yapılan bu 

tetkikler yeni meseleler meydana 
çıkarmaktadır. Ezcümle Esnaf Ban 
kasının alacağı olan 380 bin lira -
nın 60 bininin şehrimizde tanın -
mıt üç maruf zatın zimmetinde ol
duğu anlatılmıttır. Bu 60 bin lira
ya ait üç senet mahfuzdur. Diğer 
taraftan yapılan tetkikatta banka
nın alacaklarından 80 bin liranın 
müruru zamana uğradığı görülmü~ 
tür. 
Maliye Vekaletinin de alacağı var 

Tahkik heyeti raporunda, Es
naf bankasının tezyidi sermaye i -
çin Milli lktııat Bankasının tasfi· 
yesi eınasmda 37 bin lira d~ bura
dan aldığını yazmıttık. Dün bu me 
sele etrafında da tu izahatı aldık: 
"- Milli lktısat Bankası tasfi -

ye edileceği vakit, taofiyeye Es -
naf Bankası memur edilmitti. Es -
naf Bankası, Milli lktıaat bankası 
nın tasfiye muameleaine başladı. 
Bu esnada 37 bin lira mikdarında 
olan parayı Emaf bankası kendi 
kasasına aldı. Yoksa 37 bin lira 
Milli lktısat bankasından devren 
ve sermaye tezyidi maksadile Es -
naf Bankasına verilmit değildir. 
Keyfiyeti o vakit, Ticaret müdür 
lüğü lktısat vekaletine bildirdi. lk 
tısat vekaleti, Esnaf bankasını tas 
fiye memurluğundan derhal azlet
ti. Fakat 37 bin lira ortadan kay -
boldu. Milli lkt ısat Bankası hüku
met bankası idi. Binaenaleyh bu 
37 bin lira Maliye Vekaletine ait 
bir para idi.,, 

Ba,ka bir rapor 
Gene son defa yapılan tetkikler 

de bundan beş sene evvel, şimdi 
M.:Xsilyada bulunan ve o vakit Os 
manlı Bankası erkanından olan M. 
Kantimir isminde bir zatın da Es
naf Bankasının vaziyetini tetkik e
derek bir rapor yazmıf ve bu rapor 
da bankanın feci vaziyette olduğu 
nu bildirdiği anla~ılmıttır. 

Şehir Meclisi toplantısında 
Şehir Meclisi bugünlerde fevka 

iade bir toplantı yaparak 1931 se
nesine ait kat'i hesap raporunda -
ki münaziünfih vaziyette bulunan 
578 bin lira meselesini müzakere 
da azadan bazı!ı bir takrir vere -
rek, Esnaf Bankası ifinin tekrar 
mevzuu bahsedilmesini ve maka -
mm izahat vermesini isteyecekler
dir. 

IJfuhittin Bey bekleniyor 
Bir müddetten beri Ankarada 

bulunan vali ve belediye reisi Mu
hittin Bey yarın fehrimize döne -
cektir. Muhittin Beyin ~ehrimizc 
avdetinde, Esnaf Bankasının bu • 
günkü vaziyetini tenvir edecek iz~ 
hatta bulunacağı ümit edilmekte -
dir. Muhittin Beyin bu izahatı ge
ı·ek bankanın, gerek bankada muh 
telif memuriyetler alan belediye "r 
kanının vaziyetlerini aydınlat<> -
caktır. Bu itibarla Muhittin Beyin 
izahatı belediyeye ve belediye e~ • 
kanına atfedilen mürakabe mesu
liyetlerini ve vaktile yapılan te -
şebbüslerin mahiyetini tenvir do -
11\yııile kıymetli ve yerinde ola -
caktır. 

Dahiliye V ekôletinin tetkikatı 
Alınan haberlere göre, Dahiliye 

vekaleti de müfettitleri vasıtasile 
tetkikat yaptıracaktır. Bu tetkik • 
lerde Esnaf bankasının belediye i
le derecei alakaaı, muhtelif beledi 
ye erkanının bankadaki vazife ve 
vaziyetleri tetkik olunacaktır. Da
hiliye ve lktısat vekiletlerile müd 
defomumiliğin yaptıracağ~ tetki -
kat bilhaua, bankanın bu vaziye • 

Faik Bey i•tila mı etmif, azil mi 
--'"l • ., ""' mış •.• 

Bankanın ilk müdürü Faik Bey 
beyanatında bankadan İstifa etti -
ğini söylüyordu. O vakit banka 
meclisi idare azalığında bulunan 
Sezai Bey, Faik Beyin meclis; ida
re kararile vazifesinden çıkarıldı
i;ını söylemektedir. Sabık Kütahya 
mebusu Hakim Rıza ve sabık Is -
tanbul valisi Haydar Beyler de ban 
kanın meclisi idareşinde aza bulu 
nuyorlardı. 

Bankayı bu hale kim getirmiş?. 
Bankanın vaziyetini tetkik eden 

komisyon raporunda, Esnaf Ban
kasının tayyare piyango bayiliği 
yapan mütekait malôl Nazmi Bey
den de ( 40) bin lira alacağı oldu
ğunu zikrediyordu. Nazmi Bey 
dün kendisile görüten bir muhar • 
ririmize demiştir ki: 

- Benim bankaya on para bor
cum yoktur. Satın aldığım bütün 
biletlerin parasını ödedim. Mah • 
kemede her zaman hesap verme
ğe amadeyim. Bankanın paraları -
nın yolsuz bir şekilde aarfına amil 
olanlar §İmdi birer mev'ki sahibi o 
lan iki tanınmıt zattır.,, 

Nazmi Bey ayrıca, bize şu mek 
tubu göndermiştir: 

"Muallimler birliği mecı:ııu-' 
birliğin yeni idare heyeti taraf~ 
dan tekrar nefredilmeye bati~ 
mıttır. Mecmuanın 35,36,3'.. iP 
nüshaları bir a rada olmak ust' 
güzel bir cilt halinde çıkmışt~ 
çinde pek mütenevvi ve kıy~ 
münderecat vardır . Tavsiye ede 

AKBA8A 
Şair Mehmet Akifin yeni 'f11 

dığı (Derviş Ahmet} iıiınl~ 
rikulide nefis mizahi bir ınBeı' 
hikaye ile Yusuf Ziya 
(Susmak ıanati) iıimli zarif ı;, 
kalesi , Orhan Seyfi Beyin ;ti 
tencerenin sergüzeıti) serli f) 
pek boş müli:katı, Erciimen~ ~ 
rem Beyin hikayesi, daha bıt 
hikayeler, fıkralar , karikatiir,!' 
renkli resimler bugün çıkan ııiil 
bayi söslüyor. . 1 

Akbaba, gerek münderı~ 
rek tabı güzelliği itibarile 
ketimizin emsalsiz bir mecJll" 
drr. 

Afrika vahşileri arasında 
Afrika vabıileri aruma düıeıı fi 

zun seneler vahplerle berah<r h~1-:.. 
ren Nunıllab Bey ismindeki bıt ti 
zabitinin merak1r ve heyecan dofll 

l'Ü2ett ve macerasını tasvir edeıı .,il 
ser Maarif kütüphanesi tarafıııd"" 
ma forma neşredilmeğe baılamıtlıfj 

9 uncu fomw. çıkmııtır. Bedi V 
Bey tarafından Türkiyede ilk del• 
zılan ve tefrikaoı esnasında hüyülı ~ 
lBka ve rağbet kazanan bu eter 1# 

ederiz. 

Hamle 
Ağaç kültürünün yayılması, fC 

mancılık sahasında bir inkılap .,öf! 
getirilmesi gayelerile ortaya atıl"' 
memleketimizde orijinal bir şelıil~ 
kan ilk ağaçcılık ve Ormancılık r%". 

11 olan (Hamle) nın 2 inci saY'" 
kıymetli yazılarla neıredilmiıtir. "fı 
ye ederiz. 

Hattanın ikinci sayısı , 
«Hafta• gazetesinin ikinci sayıl~ 

gin yazılar ve resimlerle çıktı: ' '/ 
ıolini nereye göz koydu?& ismiııd'.J 
harrem Feyzi Beyin siyasi bir~" 
sinden m .. da mecmuayı dolduran bi'.J 
Y&ZJ, makaleler ve mütenevvi, JJJDr 
mündericat veresimleri vardır. 

Holivut ~ 
Holivut'un 18 Nisan nuıhaaı '/. . f 

kacbın gelen en oon artiıtretjıııl~ 
yeni sinema haberleri ile intif"' 
tir. ~ 

ZA Y[ - 7 Şwbat 934 taribindej 
Fakültesinden aldığım 1454 n ~ 
hüviyet cüzdanımı zayi ettİllL 'i :yl 
alacağımdan hükmü yoktur. Ahı""1 

• .ı 
(151"' 

Ben bir ma!UI zabitim. Bütün malül
ler gibi harpten sonra maitetimi temin 
etmek üzre hükumetimizin bir eaeri lü
tiif ve atifati olarak tütün biyiyesi harp 
malullerine verildiğinden mezkur dük
ki.nm tütün biyiyesi ruhaatiyeai de ba
na >erildi. Piyango biletlerinin mezkı'.ir 
bankadan temini ve alımi keyfiyeti ile 
doğrudan doğruya lnnail ef. iıt;gal e
derdi. Biletlerin dükkanda satılan laa
mı üzerinde benim temettü hissem mev
cut değildi. Fakat hariçte vikudumun 
bana verdiği bir eza ve mihnet içinde 
sattığım biletlerin pek ehemmiyetsiz o. 
lan lcari ise bana aitti. Bu tahilitı ver
mekten maks&dı:m biletlerin tedariki i 
le ittigal eden lsmail ef., ile aramda hiç-bir Şirket mukavelenamesi mevcut olma- j ,_., ___ ..,__..,. __ ..,. _____ .,.~-, 

dığmı beyandan il>arettir. lanail efendi- Mahmut beyden de dün §U t 
nin biletleri ne tarzda tedarik ettiği key- fı ld k . l 
fiyeti bana ait değildi. hmail ef, bilet- gra a 1 

: jır', 
teri tedarik eder ve bunlardan 2011-300 17 nisan Milliyet gazete• I 
tane•ini verir hariçte satabildiklerimden Esnaf Bankası macerası tafılİ 
bir hisse alırdım. Binaenaleyh hmail e- lirken bankaya borçlu olan '~..1 
fendinin snaf bankası ile hesaplarında J • ·"" l " t ' kel.,. 
zerrece it!irak hissem mevcut olmadığı 81 ettıgı yazı an su ~ır J 
gibi mumaileyhin ticari işlerinde imza müdürü ve ayni zamanda bş ı' 
etmiş olması melhuz olan bono, çek ve nın meclisi idare azası olJU 
sair deyin senetlerinde de katiyyen im- zikrediliyor. Hiç bir zaman -
z.am ve ittirakim yoktur. Esasen bu ci· şirketi müdürü olmadım. ye 
bet malıkeme kuyudati ile sabit olmuı- b~ 
tur. Binaenaleyh benim gibi kutlayaıİıut süt şirketile hiç bir şekilde ;, 
geçinen ve ticaret sahasında böyle 4000 valôt münasebet ve alakaın g .J 
lira değil fakat bu paranın çok dununda medi. Bundan beş altı sene ~°"' 
bir parayi bile, istikraz etmek kabiliye- E f B k h · d ld'J 
tinde olmrya.. bir adamın böyle mühim ına an asına ısse ar o if. 
bir para alamayacağı aıikiordir.'' Az bir müddet meclisi idar~ıl' 

bulundum. lıtifa ederek çeJıı 
Alaiyeli Mahmut B.in telgrafı zararla hisselerimi sattım. ; 

Ankarada bulunan "Ali.iyeli Alaiyeli zade Mahd' 

--- -
sizin atkınızla yanıyor .. Sevgisini lıtkan bir delikanlı kartıamda sert Başı dönükler dünyanın en mesut zı o kadar büyük ve ditleri ~t 
yenemeyen bu güzel kadın asılaca- bir kaya parçası gibi hareket.iz ve bahtiyar adamlarıdır. Haydi dar keskin ki .. insan sende'] 

G
•• e o V 1 ğmdan biç te müteessir değildir. durursun! Halbuki Suriye kadın- çabuk getir çubuğu, Seınira ! ' te onun içine düfer&e, bir dalı' 

UneS:.lft g u Size kavutamıyacağı için ağlıyor Iarr, günet kartısında çarçabuk e• Hamat dilberi, Baykut'un çubu- yata dönemez. 
"if ve bafını bodrumdaki tatlara vu- riyen bir buz parçası gibi, erkeğin ğunu doldurdu.. Baykut kendi ken- Semira, delikanlının yanıtı' 

ra vura can vermek istiyor. önünde derhal serilip gevşiyorlar. dine söyleniyordu: turmuftu .• 

Hitay bir gün evvel bodrumda 
kraliçenin kendi kendine ağlıyarak 
konuttuğunu dinlemif ve bu güzel 
kadının Bora'yı sevdiğini anlamış • 
tı. 

Hitay, hayret ve tereddüt içi~?e.: 
"Acaba reis bu kadının kendısını 

• ' d d -·ı . ? ıevdiğinden haber ar egı mı· " 
diye dü!ünüyordu. Çoban kızı kra -
liçeye acımağa batlamıftı. 

Günet'in oğlu sarayın bahçesin
de dolatıyordu. 

Hitay bahçeye çıktı .. Reise , ku
lağile duyduğu sözleri söylemek 
fırsatını bulmuştu. 

Bora çoban kızını görünce ağaç
ların arasına dalıp uzaklaşmak iste 
di. Fakat Hitay, peşinden yürüdü 
ve seslendi: 

_ Size söyliyeceklerim var! 
Biraz durunuz .. ! 

Bora, çoban kızını yeni gör~yo~
mut gibi, batını arkasına çevırdı 
ve durdu. 

- Ne var, Hitay? Biran evvel . . . ., 

Yazan: lskentler F AH REDDiN Reisin hayreti artmıttı. Ben Suriye kadmlarmdan çok kor- - Batıyı siyah gölgeler sarın· Kollarını boynuna doladı;/, 
- Bunlardan haberim yok. Fa- kuyorum, Hitay! Onların sevgileri ca gündüzü aramağa batlıyorum. - Karanlıktan niçin bu V 

- O da dileklerimden biridir.. kat, onun yüreğinde böyle bir ate- beni kendilerinden büsbütün uzak- Gece, kuşların ten seılerini bo- şikayet ediyorsun, Baykut? it 
Fakat, size ondan daha mühim fey- tin alevlenmesi kendisini mazur !aştırıyorlar .. Onlardan nefrete- ğuyor .. çiçeklerin güzel manzarası nın tepesinde (Semira) adl~_b.ı 
ler söylemek isterim! gösterebilir mi? Evveli beni öl- diyorum. gözümeden siliniyor.. Gündüzün dız doğarsa, karanlıktan şı~ 

Yüksek bir ceviz ağacının göl- dümıeğe gelmif .• Sonra beni sev- - Demek ki o,aser'in kan11: bütün güzellikleri gecenin korkunç hakkı olur mu? Hiç bir ı-;t 
gesi altında konutmağa batladılar. ıniş .. Fikrinden vazgeçmit. Hem "Bora .• Bora .. ,, diye can verecek karanlığına gömülüp kayboluyor. hiç bir yerde karanlıkta b·..1 

- Otaser'in karısı mutlaka a- ben, dünyada beni sevec~k bir ka- ve sen, onun bu feryadını duyma· Gözümden akan ılgın yaflar, içim- mıyacağım .. Sen gecelerin Jtoı:'· 
sılacak mı? dm tasavvur etmiyorum. Sarayın mak için kulaklarını kapıyacaksın, de kuruyan yarayı ıslatıyor .• Ve ör ağzına düşmiyeceksin .• ! HaY~1 

- Şüphesiz .. Ölüm cezasını te- dıvarlarında bir kitabe okudum.. öyle mi? seli yor. çubuğunu .. Ve rahatça uyu··· 1 Q 
bire sebep yok. Kadınlar, erkekleri kendi menfaat- Güneş'in oğlu başını sallıyarak: Baykut çubuğunu çekti .. Ağzın- - Uyuyamıyorum, Semitll' / 

- Sebep mi yok?! Bu kadınına leri için severlermİf. Otaser'in ba· - Evet.. daki zehirli dumanla ciğerlerini kapaklarım devriliyor .. Batılfl 
sılmasile, bir hakikat boğulup gi- basma bir testi getirmitler .. Uze- Dedi .• Ve batka bir ıey söyle- titirdi: meğe batladı. y 
decek. Çok acıyorum ona.. rinde yılan batlı bir kadın resmi meden yanından ayrıldı. - içimde küllenen bir ateş var.. Fakat, içim uyumu: or.. t 

- Bana daha fazla acıyacağını varmıf. Testici bu ba,ı yanlışlıkla Baykut (Semira) nın Bu aktam batılarda gönlümün tüt- ğimi bir sırtlan pençeai sılı•f0;,ıı; 
tahmin ederdim .. ! yapbğını söyliyerek düzeltmek is- tüğünü görür gibi oldum. Gölleriıı nıyorum. Kafamın içinde bit~ 
~Sizin ha atınız için, canımı temif .. Fakat, kral: "O vücuda, bu koynunda uyurken üstüne pembe gölgeler dü,tü .. Ve rek yavrusu çöreklenıniş .. JJe~ 

di•imle koparıp kurtların ağzına a- bat çok güzel yaraşmış!,, diyerek - Bir çubuk daha doldurayım yükseklerden süzülen ejder ağızlı kemirip duruyor.Sıkılıyoruıı>··, 
tabilirim. Fakat, kulağımla duydu- resmin tashihine lüzum görmemiş. mı? karanlıklar, benim içimden dökü- luyorum. Kafamı yiyen bu eti ı 
ğum ve inandığım bir hakikat var: Bu hikaye çok hoşuma gitti, Hitay! - Fena olmaz .. Bu gece neden len bu pembe gölgeleri yutmağa ki, içimi sıkıp koparan o 

511Jr.' 
Ofııser'in zevcesi masumdur. Sen de kadınsın ama .. Sözüm sa· çabuk uyuşmıyorum? Niçin batım başladı. pençesini atamıyorum. Se';ııı 

- Beni öldürecekti. O zerime na değil, erkekleri bir bakışla baş- her zamanki gibi dönmiyor? Sevgilisinin yüzüne baktı.: bu sıkıntıdan kurtaramaz ını p 
kocasının hançerile atıldı. Onun tan çıkaran mahlUklara aittir. Sen - · Her zaman yorgun gelirdin.. Gecenin ağzı çok korkunçtur, Semira delikanlının çulııl ) 
ihanetine kendi gözlerimin şehade dağlarda doğmu11, dağlarda büyü. Bir nefes çekince gözlerin kararır- Semira ! Ben dünyada hiç bir şey- ağzına dayamıştı. f'j· 
ti yetmez mi? müt diti bir kaplansın! Fakat, ka- dı. Halbuki üç gündür burada ya- den korkmam ... Ne yılan .. Ne ars· - Biraz daha çek .. ! Ne eıt ti(,; 

- O kadın bu fenalığı, yanımı labalık içinde doğan ve büyüyen tıyorsun .. Yorgun değilsin! lan .. Ne kurt .. Ne kasırga.. Hepsi- yavrwıu kalır .• Ne sırtlan pef"I 
za ilk geldiği gece yapmağa tefeb- kadınlar arasında senin gibisine _ Haklun var .. ! Afyon, yorgun- le boğutabilirim. Fakat, gece .. On- Diyerek, Baykut'u zorla u. ; 
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Bir komünist kafilesi daha! M. y evtiç parlak bir surette karşılandıj 
dan iad~~a~~:a~:~it;a~i~~!~ulmuş • 1 !~~~=ti:~i:ü~:h:s~a:::::;tr.T~~~ı katini c~flı!'t!ii;,c~:~~ı:e~etkik e • 1 
tür . devletinizi şahsi bir dostum ve dilmit ve 18 - 20 ya farasında ve 

Trabyadaki çiftliğimden a!ınaı·ak 
polis müdürlüğüne götürüldum. O
rada bana evimde bulunarak ge • 

M. ve Madam Y evtich hazret- dost mlletin mümtaz mümessili o- henüz tahsil çağında bulunan genç 
leri Kazım ve İsmet Paşalar ha- !arak selamlıyorum. Size bir kerre !erin Dr. Şefik Hüsnünün annesi -
zer atının ve Tevfik Rüştü Beyefen claha bot geldiniz derken, sözleri- nin ve hemfİresinin oturduğu eve 
dinin refikaları hanımefendilere ve min onlara atfettiği teşriki girip çıkbkları görülmüştür. Şebe-
heyeti vekile azaları ve C. H. Fır- mesai ve tesanüt fikirlerile anla - kenin elebaşılarının Dr. Şefik Hüs 
kası katibi umumisi Recep beye • şılarak herkes tarafından duyul • nünün kardeşleri Leman ve Sala -
fendiye ve refikaları hammefendi- masını isterim. hi ile Dr. Hikmet ve karde'i Şera· 
!ere kartlarını bırakmışlarclır. Kadehimi haşmetli kral Alek- fettin ve evini bunların içtimaına 

Bu akşam hariciye vekili T ev- sandr hazretlerinin sı'hhatine, asil tahsis eden Salih olduğu tesbit e • 
fik Rüştü bey taı-afından M. Yev- Yugoslav milletinin büyüklük ve dilmiş, tahsil çağında bulunan 
tiç hazretleri ve refikaları hanım- refahına kaldırı}"Or ve zatı devle • gençlerin henüz iğfal edilmek üze 
efendi şerefine Ankarapalasta bir tinizin ve madam Y evtiçin sıhha· re oldukları anlaşılmıştır. 
akşam yemeği verilmiştir. tine, ve Türkiye ile Yugoslavya a- Evlerinde neler bulundu ? 

Yemeği bir süvare takip et~iş- rasında resanet bulan samimi dost 
tir. !uğun şeı·efine içiyorll!l'.I. Bunun Üzerine zabıta memurları 

ANKARA, 18 (A.A.) - Yu- M. Yevtiç'in cevabı evlerinde arama yapmışlardır. Bun 
goslavya hariciye nazırı M. Y ev· Yugoslavya hariciye nazırı M. !arın evlerinde yazı ve teksir ma-
tiç refakatinde _Yugoslavya":~ ~ Y evtiç müteakihen ayağa kalka - kinele ri ile Kızıl lstanbul isimli 
kara sefiri olcıugu halde bugun_ c;g· rak Tevfik Rüştü Beye cevaben komünist gazetesi, 1 Mayıs beyan-
Ieden evvel saat 11,30 da ~ar~cı- şu nutku söylemiştir: namesi hazırlanmış, ayrı ayrı iki 
ye vekili Tevfik ~~ştü B~Y.• zıya- Vekil hazretleri, aziz dostum, broşür sureti, 13 üncü dahili icra 
ret etmiştir. Harıcıye vekılı T ev- Dost Türkiyemn misafirpel"ver komitesinin ve komentertanın içti-
fik Rüştü bey de saat IJ te M. Y ev toprağında bana hoşameıii temen- mai zabıtları ve mukarreratına ait 
tiçe iadei ziyarette bulunmuştur. nisinde bulunmak için gerek met- sirgüler, Türkiye komünist fırkası 

Saat 13,30 da Ankarapalasta buu mufahhamım, gerek memle- nizamnamei dahilisi hulunmuttur. 
hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey ketim ve gerek §ahsım hakkında Bittabi bu deli.il kartısında suçlu-
ve refikaları hanımefendi M. ve söylemek lütfunda bulunmuş ol - ların inkara mecalleri kalmadığı 
Madam Yevtiç şerefine hususi bir duğunuz güzel ve tesirli sözleri de ic ırakları ile birlikte müddeiumu • 
öğle ziyafeti vermişlerdir. rin bir minnet hissi ile dinledim. miliğe sevkolunmuşlardır. Yalnız 

Bu hissime bütün Yugoslav mille- kaybemrittir. Bunun için Salih der Tevfik Rüştii Beyin nutku 
tinin minnettarlıkla iştirak et • de: t edilememittir. Maamafih zabı 

ANKARA, 18 (A.A.) - Bu mekte olduğuna inanmanızı siz • ta izi üzerindedir. 
aksaınki ziyafette Tevfik Rüştü den rica ederim. 
Bey aşağıdaki nutku söylemiştir: Bugünkü ziyaretin benim için Müddeiumumilikte T' 

Nazır Hazretleri , aziz dostum ve bilhasa k_ıy.~etıtar olması yalnız Suçlular adliyede müddeiumu • 
meslektaşım, memleketınızın bütün sahada elde mi Kenan Bey tarafından bizzat 

Türk hükfunetinin rr;mtaz dost etmİf olduğu büyük ve parlak te- ayrı ayrı isticvap edilmitlerdir. 
memleket hariciye nazırını selam· ra1ckiyi hayranlıkla takdir etmek Bu isticvap neticesinde Kenan Bey 
lamakla bahtiyar olduğum bu ma- meserretine nail olmaktan değil tahsil çağında bulunan altı gencin 
sada, zatı devletinize Türkiyeye ayni zamanda istikbalde iki me~ henüz komünistlik tahrikatına bat-
hoş geldiğiniz demek için ayağa leketi birleştiren layetegayyer dost lamadı.klarını ve tahrikata batla-
kalkarken büyük bir zevk duyuyo • luğu burada beyan ve tekit et • nılmaık üzere iğfal edilmekte olduk 
rum. Ve derin bir -surette kaniim mek imkanını elde etmekten ileri !arını anlamış, kendilerini huzuru. 
ki bütün Türle milleti, güzergahı- gelmeidedir. na celbederek bir saatten fazla 
nızda gördüğünüz yürekteıı ge- Bundan böyle hükilmetlerimi - süren bir konuşma yapmıf, ve ken 
len bir tezahürle sizi kar,ıladıktan zin Balkanlarda sulhu takviye ve dilerine gayet müessir nasihatlar -
sonra simdi de benim bu hissiya- bu yarım adanın istiklal ve hürri- da bulunmu9tur. Gençlerin müd • 
hına iŞtirak etmektedir. yetini müdafaa için yapacakları deiumuminin huzurunda gözleri 
. Belgrat ve Atinada bir sulh ese- teşriki mesaiye menfaat iştiraki ve Y3'ararak çıkını~ olmaları bu na-

rı olan Balkan misakı için bera- siyasi tesanüt hakim olacaktır. sihatin Üzerlerindeki terbiyekar te 
ber çalıştıktan sonra burada tek· Türkiye • Yugoslav clakıostluğuh, ıiri nifadetidir. Kenan Bey genç -
ta ·· · · t' tesadüfün ve mesut bir t · m a - !ere nası'hat ettı'kten sonra kendi • r gorüşüyoruz ve bu eserın ıs 1• ' 
nat ett'"" il d b' · · d val ve şeraitin mahsulü değildir. lerini serbest bırakını~, Leman Ha 
T .. . ıgı teme er en ırının ; bi . ' 
u. kıye ile Yugoslavya milletlerı Bizim dostluğumuz ve zım tesa- nımla Sahihi, Dr. Hikmet ve Şera-

arasındaki mukarenet ve rasanet nüdiimüz mütekabil itimat ve tak- fettin Efendileri de tevkif talebile 
bdulınu, dostluk olduğu mütalaasın- dir esasına müstenittir. Sultanahmet birinci sulh ceza ha • 

il. bulunuyorum. Bu dostluk ve tesanüt, milletimi kimi Reşit Beyin huzuruna sevket 
Vakt· 1 k k zin yakın tarihte hürriyetleri ve mı' .,tı'r, . ıy e dünyanın en arışı ye- k tl T 

rı 1 b milli istildalleri uğurunda ·a an • 0 a_n u Avrupa parçasında ra· H ·m huzurunda - makta tereddüt etmemis oldukları a m sanetı, mesai iştirakini ve anlaş- · 
mayı tehakkuk ettirmek ve bunu hudutsuz fedakar!tklarm tabii ne • Hakim Reşit Bey usulen suçlula-

h
harp sonu devresinde, bazılarının ticesidir. Zatı devletlerinin pek doğ rı isticvap ettikten sonra komünist
o~nu~suzluğu ve bazılarının meş- ru olarak buyurdukları gibi bu dost tik tahrikatı yapmaktan suçlu ol • 

ı·u ınfıali ile uk sık karıf311 bu luk ve tesanüdü, milletlerimizin a- duklarını söylemiş ve ne diyecek-
<l.~vrede yapabilmek her halde dü- sırların miras bırakmış ol- !erini sormuştur. 
sunen ve tatbik edenlerin iftiharı· duğu mütekabil hürmet ve Suçlulardan Şerafettin: 
n d • takdir hislerine müsavi o- - Doktor Hikmet benim k,.rr{e. a eger bir sulh eseridir. k h 1 ki d l k 

lan a raman ı an ve osl u • şimdir. öteden beri komünistlik • 
f Ürk ve Yugoslav milletleri !ara merbutiyet ve sadakatleri de le uğrattığı, benim de kardeşim ol-

. ~ürk ve Yugoslav milletleri bi- amirdir. duğu için ben de daima zan altın-

tirildiği söylenen bazı evrak gös
terildi. Bunlar meyanında benim el 
yazılarım da vardı. Fakat tetkike 
zaman ve imkan bulamadım. Taz . 
yikten korktum ve bunların benim 
evimde bulunduğunu itiraf ettim. 
demiştir. 

Leman Hammm ifadesi 
En mühim ifade Leman Ham • 

mm söyledikleridir. Leman H. 
- Dr. Şefik Hüsnü komünisttİ7. 

Ailemizin bütün ısrarlarına rag • 
men bu işle uğraşmaktan vazgeç
memittir. Şefik Hüsnü komünist ol 
duğu için bize öteden beridir ko -
münistliğe, Marksizme ait mektup
lar ve matbualar gelir ve bunların 
va11tai irsali postadır. Bir ailenin 
içinde, bilhassa bizim gibi efradı 
çok ve kalabalık bir ailenin içinde 
her meslek ve meşrepte, muhtelif 
içtimai sahalarda çalışan insanlar 
bulunabilir. Dr. Şefik Hüsnü de 
Marksizm sahasında çalışıyor. Fa
kat çalıt•f gerek benim, gerek an • 
nemin mümanaatına rağmendir. 
Doktorun bu sahadaki faaliyetini 
bi:.. hiç bir zaman bot görmediği • 
miz için onun namına eve gelen 
evrakı kendisine göndermiyorduk. 
Yaz geldi, sayfiyeye gitmeğe hazır 
tanıyorduk. Bunları imha etmeği 
dü,ündük. Bir kısmını imha ettik, 
diğer kısmını imhaya hazırlanır -
ken de polisler geldiler ve bunları 
aldılar. 

Evde iki yazı makinesi bulunu 
tuna gelince, yazı makinesi her mü 
nevver Avrupalının evinde bulun
ması li.zımgelen zaruri etyadandır. 
Biz bütün efradı münevver olan 
bir aileyiz, binaenaleyh bizde de 
bir yazı makinesi vardı. ikinci ya
zı makinesi ise kardefim Salibi • 
nindi ve o F oçadan gelirke nken -
di yazı makinesini de lstanbula ge
tirdi. ve çiftlikte lüzumu olmadığı 
için eve bıraktı. Evde Kızıl latan • 
bul gazetesinin, fomenterna sirgü
lerlerinin, beyannamelerin bulu • 
nuşu arzettiğim gibi Şefik Hüsnü 
namına muhtelif ve meçhul yerler 
den eve gönderilmit olmasından 
ibarettir. demiı;tir. 

Tevkil edildiler 
Hakim Retit Bey bu ifadeleri 

müteakıp suçun memleket asayiti
ne taallUk eder mesailden olması 
hasebile kendilerini serbe•t hıra • 
kamıyacağını söylemit ve hakların 
daki tahkikabn mevkufen icraaı • 
na karar-verdiğini bildirmittir. Bu 
akrarlarrn tefhimini müteaktp Dr. 
Hikmet ile Salıihi zabıtada tazyi • 
ka maruz kaldıklarını söyliyerek 
24 saat zarfında tabibi adliye mu
..ayene ettirilmelerini istemiftir. Hıi 
kim bu hususta müddeiumumiliğe 
tezkere yazılmasına da karar ver
mittir . 

r ıb 1 b · kah Sevk ve idaresi altında kahra • da bulunduruldum. Benim ne ko • ır erini asırlardan erı re- 8 d k •• .. 
ınanlıklariyle ve bilhassa hissiyat- man Türk milletinin meziyetlerini münistlikle ne de kardeşim Dr. İz e omur 
!arına ve umumi menafi çerçevesi izhar etmiş ve sayesinde dünyayı Hikmetin u'.ıeslek ve meşrebile ala-
ıçinde milıi menfaatlerine en elve- hayretlere garkeden terakkiler ta- kam yoktur ben marangozluk ya - s nayı·ı· 

hakkuk ettirmi• olan asil Tu··rk m;I ' · · b' a ı-iş )j olan dostluklara karşı mer- T par, kendi sayimle geçınır ır a • 
butiyetleri ile tanımı•lardır. !etinin namdar tefi hakkrndaki yük damım demiştir. (Başı 1 inci sahifede) 

' sek tekrimahmı ifade etme . giltereden Belçikaya avdetle ayni Belgrad'da iken, yüksek kiyase· b 1 H'k d' ? I Jd k Al me müsaade uyru masını rica e • Dr. ı met ne ıyor • sanayii tetkikle mefgU o .. u. · -tiyle Yugoslavya'nın medeniyet ve t t 
f . ı· ulh . . . k' f d k. derim. Dr. Hı'kmet te·. manyada da kömür sanayıını e -eyız ı s eserının ın ışa m a ı y k'I h 1 ( ·ı · B 1 · 
yükseli• hareketini idare eden haır e 1 azret eri, aziz dostum, _ Evvelce komünistlik tahrika- kik ettik ve Alman, ngı ız , e çı-
metli Kral Hazretleri tarafından metbuu mufahhamnn Haşmetlu b yapmaktan suçlu olarak mah • ka ve Fransız firmalarının teklif-
yakından tanınmak •erefı·ne nail Kral f'>-.1~"'!-anhdr Hazretleri ile Türkı" k 1 1 k' lerı'nı· aldık. Cu teklifleri uzun uza ' Ga um oldum. Dört ay evve ma ı u oldum. ye reısıcum uru zi Mustafa Ke- dıya tetkik ederek icap eden fir • mal Haz ti · miyetimi bitirerek çıktım ve artık Aziz nazırım ve muhterem dos- re erı arasında vuk b malarla nihai müzakeratta bulun-

hakkı d k . lan tarihi mülakatın hatı u u • böyle gizli tefekküllere girmeme - . . d .. 
tum, işte bu inkişaf n a ı d t k 1• f d rasrnı ya- ğe ve onlarla çalışmamaya karsr duk. Bunların içerısın e en muva
l:\kdirlerimi burada arzederken, Ö- :.ı.~e tbt un af bhulundunuz. Fil- ''erdim. Vaki olan müracaatlara fık gördüğümüz bir İngiliz ve bir 
teden beri bu"'tü"n milletlerin ve has- v 

1 
me uu mu a hamrmın siyasi d b b k Alman firmasının teklifleri arasın kiyasetinin sevki ile ve sulhün sa- a u apta İ kararımı ve art;k 

!alan Balkan milletlerinin mukare- mimi bir dostu sıfatiyle Balkan mil ~izli teşekküllerde çalışamıyaca • da burada en elverişlisini seçmek 
neti fikriyle hareket eden ve İstan- !etlerinin mukarenetinden ibaret 

0 
ırımı bildirdim. Binaenaleyh şimdi için getirdik. Yeni kurulacak kö • 

bul mülakatından sonra kendi his- l b ısnat edilen cürümle alakam yok • mür sanayii için merkez Zongul • 
sesine olarak, bu fikre İayik oldu- lan ve pek güze ipret uyurdu 

1
- tu~. Za~ı~adaki itirafını tazyil..a dak olacaktır. Tabii bu sanayi ta· 

i;~ ~uvvet! verebilen büyük şefi· ğunuz veçhile iki devlet reisinin s mustenıttır. demi,tir. mamile Türk sermayesile 1, Ban • 
mızın naçız bir telmizi olarak ko- tanbuldaki mülakatlan esnasında S l h kası tarafından kurulacaktır. Mem 

B f tahtim edilmit bulunan fikre her a a inin söyledikleri leketım' ı'zde bu •anayı'ı'n vu"cut bul nufuyorum. u ikir tarihte feyizli ~ 
Tiirkiye ve Yugoslavya dostluğu- zaman taraftar bulunmut olduğu- Dr. Şefik Hüsnünün karde~i 5 3 • nıası odun ve odun kömürü yap • 
ııun üzerinde yükseleceği bir isti- nu hatırlamakla bahtiyarım. !ahi de: mak,için hedredilen ve geli,i gü • 
n:ıtgi.h te,kil edecektir. Bütün kuvvetimizle takip et • - Benim i'nat olunan suçla ala zel baltalanan onnanlarrmızı mu • 

Balkanlar mekte olduğumuz Balkanlarda yak kam yoktur. Şefik Hüsnünün kar. kadder ölümden kurtaracaktır. Zon 
lafına ve anlafma siyasti dost Bal d . ld • . . kif d'ld' guldakta ya--lack ıemı· kok ve ıe-B lk 1 B lk J ı d f k ı k ı · · etı o ugum ıçın tev e ı ım. ını a an ar a anı arın ır: ~te an mem ee t erının mümtaz dev- M mı' antrası't her kısım mahrukat ye-

l · · · d.. .. · · l aamafih Şefik Hüsnü ile bir se • ıepımızın utunceıının esası bu- et adamlarının samimi ve ihlas • d b rı'ne kullanılacaktır. Sobalarda, 
d ·· · d ··k l b k ne en eri mektuplaşmıyorum. ur ve uzerın e mu emme ir bi- -iirane yardımına mazhar olarak hatta maltızlarda gaz kokusu ver-
na kurmağa çalışını' olduğumuz hiç şüphesiz, ben buna kaniim, ya meden dumansız en kolay bir ,e. 
Zemin de yine. budur, 0 bina ki •im rım d b"t·· l k 1 · ·ik l h f d' · hh I ' b' k · • a amızın u un mem ee t erı- t a arı amme en ının sı at erı kilde yanacaktır. Ta ıi uvveı za-
d i her türlü şüphenin üstüne çık- nin •iyasi anlaşmalarına müncer o- ne kaldırır ve asil Türk milletinin ruriyesi de çok fazladır. Kalörifer 
mıs bulunuyor. . lacak~r. Ve Vbunun ifadesi, ilk i- rdı>hına ve zatı devletlerinin ve re ler için yakılması çok iktısadi ve 

Balkan misakını ımz_a ed_~nler fadesı Balkan misakıdrr. fikaları hanrmefendinin tahsi sa- kolaydır. Kömür ıanayiile bera • 
katiyen mütecaviz, ~atıy~n 'uphe- Bütün Balkan devletlerinin kati aclı•tlerine içerim. her bunun müttekatr makamında 
li olmıyan ve fakat ınsam mani~- surette anla,malarından ibaret o - olan benzin, petrol, katran ve orta 

d t e mus ı lan mü•t k tab kk M. Yevtich'e ziyafet sında ·· basıran °5 an ' . • k T ere arzumuzun a u yag"lar sanayii de memleketimizde 
h mun ne o1an hır . u halı.' hazırda bir taahhure ug" - y 1 h B' k ane ve iılabatpervera . · bu ugo1 avya ariciye nazırı M. teessüs edecektir. tr ton ömür 
eser tehakkuk ettirrııişlerdır ~e ek damıt ıse de hüsnü niyetimiz bun Y evtich cumartesi günü Anka • semi kok yapılırken 9 kilo saf ben-

Tütün kongresi 
Mesaisini bitirdi 

-o-

Mühim kararlar verildi. 
Tazim telgraflarına cevap 

-o-

Celal B. nutkunda ka • 
rarlarm süratle kanun 
haline getirileceğini söy. 
ledi. 

ANKARA, 18. A.A. - Ankara 
tütün kongresi bugün öğleden son
ra saat ikide Kavalalı Hüseyin B. 
in riyasetinde toplandı. Kongre 
tarafından Reisicümhur Hazretle
riP<" ve Büyük Millet Meclisi Rei
si ile Başvekil Paşalara çekilen ~a
zim telgraflarına gelen bervechı a
ti <:evaplar okunarak şiddetl i alkı~ 
landı : 

Tiitün kongresi reisi İktisat Ve
kili Mahmut Celal Beyefendiye: 
Eskrşehir - Kongrenin işar huyu 

ruian hissiyatına te,ekkür eder, 
memleket için hayırlı mesaisinde 
muvaffakıyyetler dilerim efendim. 

Reisicümhur 
GAZI M. KEMAL 

Tütün kongresi reisi lktısat ve
kili Mahmut Celal beyefendiye 

Kongrenin hakkımda izhar etti
ği samimi hissiyata te,ekkür ede
rim efendim. 

B. M. Meclisi Reisi 
Kazım 

Tütün kongresi reisi lktısat Ve
kili Mahmut Celal Beyefendiye; 

Memleketin en mühim meselesi
ni halletmek üzere toplanan kongre 
nin faaliyetinden yardımlar beklı
yoruz. Kongrenin muhterem azası 
na muvaffakıyetler diler, zatı dev 
!etlerini bu kadar mühim bir mü • 
esseseyi faaliyete koymalarından 
clolayı hararetle te!:ırik etmek iste
ı·im efendim. 

Kararlar 

Başvekil 
lsmet 

Daha sonra encümenler tarafın -
dan müttereken hazırlanan 12 maa 
delik karar sureti ve mukavele ti
pi esbabı mucibeleriyle birlikte 
okunarak küçük bazı tadilatla ka
bul edildi. Bu mukarreratı müza -
kere ederken murahhasların mütte 
fikan tasvip ettikleri görülüyor -
du. 

Saat üç -buçuğa kadar devam e
den müzakerelerden sonra tenef • 
füs için celse tatil edildi. 

İkinci celse umumi reis Jktısat 
vekili Mahmut Celi.) Beyefendinin 
reisliği altında yapıldı. Evvelki cel 
sede kabul edilen karar suretleri • 
nin nihai şekli tabı ve azaya levzi 
edilmi, bulunuyordu. Mukarrera -
tın bu son fekli bir daha okunduk 
tan sonra murahhaslar söz aldılar. 
Müteakıben Vekil Bey şu nut -

ku söyledi. 
Celal Beyin nutku 

Bendeniz de müsaadenizle bir 
kac söz söylemek isterim. Kr~et 
Ii ~rkada,larımızdan Halil, Refal 
beylerle B. Bravo ve Kavalalı Hü
seyin Beyin samimi sözlerinden çok 
müteha&Sis soldum. 'Bunu bundan 
~onra yapacağımız diğer itler için 
de medarı teşvik addediyorum. J?a 
hi Gazimiz hakkında çok temız 
ve çok samimi izhar edilen 

hissiyata, kıymetli Başvekilim ismet 
Paşa Hazretleriyle kıymetli Meclis 
Reisimiz Kazım Paşa Hazretlerini 
takdir eden sözlere tefekkür eder 
ve kendilerine bu temiz hissiyatı 
bildirmeyi ayrıca bir vazife adde
dernn. 

Efendiler, kongre, kendisine tev 
di edilen vazifeyi, büyük bir liya
kat ve büyük bir isabetle görmüt 
ve bitirmittir. Vazifemz çok kolay 
lattırdıncz. Sureti katiyede emi -
nim ki verdiğiniz kararlar dıtarı
da bunlara intizar eden bir çok 
halkımızı sevinderecektir. Bunun 
manevi müki.fab karşısında fev
kalade mütehassis olarak size te
şekkür ederim. Kararlarınız iktisat 
vekaleti için bir vediadır. Bunların 
süratle kanun haline gelmesr için 
bütün mevcudiyetimizle çalışaca
ğız. 

BalltOY1 Haberleri 

Yunanistan da 
Diktatörlük mü? 

--o-

M. Venizelos Balkan mi
sakı etrafında yazdığı son 

makalesini de ·neşretti 
AT1NA, 18 (Milliyet) - Mö• 

yö Venrzelos dün Yunanistanı a
lakadar eden harici meseleler hak
kında son makalesini yazmıştır. 

Liberaller Irderinin fikrine gö
re mi•ak protokolunun en bliyük 
tehlikesi Yunaniıtanı ifasına aciz 
olduğu askeri taal:rhüdat ifasına 
sevketmesidir. Mösyö Venizelos 
Yunan milleti eğer hudutlan ha • 
ricinde bir haıt>e giri1ecek olursa 
ve İtalyanın Yunan adalarını iş -
gal etmekle beraber Saronikos ve 
Selanik körfezlerini de abloka al
tına alacağını Yunanistanın hal • 
yaya karşı Yugoslavyaya muave • 
nette bulunmasına imkan olamı -
yacağını kaydetmektedir. 

• 
Mösyö Venizelos devam ede • 

rek hükilmetinin Yunanistanm si
yasi alemini iğfal eder taah~üdat 
altına girdiğini söyleınektedır. 

Badehu Mösyö Venizelos son 
zamanda Yunanistanın üç devlet
le mevcut münasebatının haleldar 
olduğuna işaret etmekte hükume
ti, Mösyö Maksimosun hususi ka
tibi Mösyö PipineHnin telkinatile 
iktifa ederek memld<.etin siyasi 
fırkaları ile vaktinde istişare et • 
memekle itham eylemektedir. 

Mösyö Çaldaris, Mösyö Maksi
,,:,os ve Mösyö Kondilis dün sa • 
bah toplanarak Yunanistanm Bal
kan misakı karşısındaki vaziyeti
ni ve Mösyö Venizelosun mütalea· 
tı meselesini tetkik etmişlerdir. 

Müzakerelere ittirak e?enle • 
rin her biri kendi görü~lerınde il• 

rar eylemektedirler. 
H "" kümet mahafilinde bu gö -

.. ul r esnasında Mösyö Veni-
ruşme e ld , 

Josa hüikiimete karşı a ıgı va • 
:fyetten feragat ve Mösyö Zaimi
ıin tekrar cümhur riyasetine inti
hap olunmasını bilakaydü~art ka· 
bul etmesi hakkında bir davel ya
pılımısı meselesi konuşulduğu söy
lenınektedir. Aksi takdirıie liberal
ler lideri Mösyö Venizelo~ fır • 
kasının 30 mümtaz erkanı ve bir
çok askeri doıtlarile Yunanistan • 
dan teb'it edileceklermi~ ! 

Çaldarisin hükumeti 8 ay mem
leketi diktatörlükle idare edeceği 
ve bu 8 aydan sonra İnti.lıaıbat va
pılacağı ve hatti Yunan teşkiİatr 
esasiyesinde tadilat yaprlacağı şa· 
yiası vardır . 

Aıina ajansı ne diyor 

ATINA 18 (A.A.)- Busabah 
ki Atina ~azetelerinde ecnebi mem 
ltıektlerden telgrafla gönderilmi~ o 
lan bir takım haberler intişar elmiş 
tır. Bu haberlere göre yakmda par 
lamenlonun feshi ve hatta diktatör 
lük ilam gibi bazı vekayie inti7.ar 
ct.-oek icap edermiş. Bu haberler, 
katiyen asılsızdır. 

Yunanistanda grev 
ATlNA, 18 (Milliyet) - Yu

nanistanın bilümum timendif.,r me 

murları 1ktısat nezareti iddıalarınr 
kabul etmediğinden 24 saat için 
grev ilan ettiler. 

Kaza kurşunu 
Samsun 18 (Milliyet) - :.Jün 

gece kaza~r köyünde bir kitinin 
ölümile neticelenen bir vaka olmuf 
tur: Kazancı köyden Ya,ar ayni 
köyden arkadaşı Satılmı,la oturur
ken aklına tabancası gelmi' ve be
linden çıkararak methetmeğe baş
lamı,tır. Satılmış bu pek beğendiği 
ailıihı eline alıp tetkik etmeğe baş
ladığı bir sırada birdenbire ateş 
almaıile Yaşar kalbinden vurul· 
muş ve derhal ölmüttür. Satılmı' 
tevkif edilmi~tir. 

kesbetmesine çalışacağım. (Sürekli 
alkışlar) • . . . s· 

Kongre vazifesini bitırmış.tır. ız 
lere sıhhat ve selametle iyi yol • . 
culuklar temenni ederim. (Süreklı 
alkışlar). Kongre murahhasları 
kongre esnasında zabıtları, ka -
rarları, takrirleri zapteden Türk 
ofisi hanım daktilo ve istenogra • 
filerine birer buket takdim etmiş • 
!erdir. döet memleket ,dünyanın geçırm m an fu_!ure uğramıyacaktır. Bu ga radan ~ehrimize gelecektir. Ayni zin 40 kilo yol katranı ve sair or-

lc- olduğu tereddütler arasındal,he' yeı,re vasıl olmak için ayni azimka gün Y'iliyet tarafından Mösyö ta ~ağlar elde edilecektir. Bu ,e - G d.k d J d ma 
n' . . d. t ve su I· ran,e enerji ve sarsılmaz faaliyetle Yevtich şerefine bir öğle ziyafeti kilde elde edilecek kömürlerin Tür e 1 paşa a an ar 

•Yet ıçınde mevcu ıye · yn umuza devam edecegı··z. .1 k . af d t 1 ., için d 
ri d . k f h hakkını ıs· G k M verı ece tır. kiyenin her tar ın asa 1 ma. s t 1 K . un an9 

Batvekilime ve mesai arkadaş· 
larım olan vekil beylere keyfiyeti 
arzettilcten sonra B. M. Meclisi • 
nin huzuruna çıkarak da davala
rınızı kararlarınızı kendi kararım 
gibi ı«iidafaa ederek kanuniyet 

,_ ne ın işaf ve re a ere adam Yevtiçe ve ge - tabii ıatıf tetkili.tı .Y~p~l~caktrr. 8 188 m& OIDISYOD .° 
tı o. lar. d ı .. k buna kartı hükümet merkezi- M. Yevtich Solyaya da gidecek R B harrırımızın cam ku 'ft ld'ven ve bılek-

Balkanların iki rııüntehasın a olan vakur Ankaranızda go''ster'ıl _ SOFYA agıp ey mdu l t tk.ıkat Dokuz adet kar başlığı do z çı ~ 1 •• kl'k "l 1 ı 1 vya 18 (Millı'y t) M sanayii etrafın a yapı an e lik d k f 1 b yukııe ı O Ç· ııı unan Tu""rk'ıye ile Yugos a ' mis. olan hararetli ve untulmaz hu··5 • ' e - · ı b , o uz çift tırmanma otini bir pusu a ır • b lh Yevtıch, kendisini Dragoman'da etrafında sorduğu sua e ceva en k } İittin refahların validi o'an su. nü kabulden dolayı en har minnet- karşılayan Bulgar gazetecilerine, de dtımi,tir ki: . me aleti (Barometresi) pazarlıkla almaca ve p~zar ıgı 
~lkiisünu mesut, tem:ımiyetin_e m~- tarhğımı arzetmek benim için tat- Gospodin Muşanof Belgratlan ge- _Şişe ve cam sanayii üz~r.ınde 22-4-934 pazar günü saat 15 den 16 ya kada,~ .K~~syon~-
l ı k ve ınu' stakı'l go··rmek istedıklerı lı bir vazifedır. Kadehimi Türk ını·ı k k d. · ı B k " d"" 1 lı Mu d 1 k T ı· ] 1 · nev ını gormek U• n çer en en ısıni tekrar davet et- ş an ası umum mu ur ve u muz a yapı aca tır. a ıp er nıa zemenın . .. .. 
>alkan yanm adasında dostlarının telinin büyük reisi Gazi Mustafa tiği için, Mayıs ayı zarfında Sof- anı.mer Bey de heyetimizle beraber zere hemen ve pazarlığa iştirak için de ilan edılen gunun 1
"•riki ınesaisiyle tarsin edebilir· Kemal Hazretlerinin sıhhatine, Batı Y_ayi 7.iyaret edeceg"ini söylemiş • ken Almanyada bir firma ile te - 1 } ' (1817) 

~~L--~-•b·------------~~~e~k~i~l ~l~~=e_t_P_a_s~, a_H_a_z_r_e_tl_e_r~~-I_e_r_c_-~~t~rr~.----------------~~ilud~i-v~e~a~n-~~a~ppdd_L __ ı_n_u_a_y_y_e_n_n~~·Ko~isnnumu~q~me~ı. 
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VDKSEK KUDRETLİ 

Toına 
ll•lk•• 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy Köpril .... 
Tel 4Z3G - Sirkeci MiihiirMnacl• 

Ha.ıa Tel. 227~ 

Mersin sürat yolu 
CANAKKALE vapuru 20 
Nisan CUMA 11 de Sirkeci 
rıhbmından kalkacak giditte lz 

1 mir, Antalya, Mersin, Payas'a. 

1

. Dönütte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkale'ye uğra
yacakbr. (1803) 

2206 

TRABZON 
sürat yolu 

C0MHUR1YET vapuru 19 
Nisan PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtımından kalkarak gi
ditte fnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönütte bunlara ilaveten · 
Pazar, Of, Pulathaneye uğraya 
caktır. (1804) 

2207 

Bartın yolu 
Plan va BURSA vapuru 19 Nisan 

PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. 

GİBi (1805) 2208 

DEMİR İSLEME MAKİNELERi 1LAN 
Osmanlı Bankasının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, Mil
li Bayram münasebeti1e Nisanın 
23 ncü Pazartesi günü kapalı bu-

BOURLA BİRADERLER••Ş"' 
IBTANBUL-GALATA 

l lunacaktır. 

ANADOLU 
Sigorta Şirket· Türk -~ Uroloır • Op~rat6r 41-.. 

Dr. Reşit Sami 
4 Oncil Vakıf H- fatanbul 

lhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
İdrar yolları hastalıkları 

Mütehassısı 

Bevo~lu: Parm&kkapı · lstiklll caddesi 
._ __ No. 61 •(15849,--• 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye ft Bankası tarafından teıkil olunmuftur. idare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegiae Türk Siaorta Şirke• 
tidir. Tiirkiyenin her tarafında (200) il geçen acentalannuı hepal Tilrktür. Tiir· 
kiyenln en mühim müeıseıelerinln vebankalanmn ılgortalannı icra etmektedir. 

lHTlRA lLAN I 
« Bira imalinde genç buketlerin ayrıl

maaı için usul ve alet» hakkında istihaal 

olunan 23 Haziran 1932 tarih ve 1385 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomo il ihtira beratı bu dela 

mevkii fiile konmalı: üzre ahere dev-
ıigortalarını en iyi ıeraitle )&par. Heaar vukuunda zararları ıllr'at H kolaylıkla ödır. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 
rü ferağ veya icar edile<:eğinden talip 

olanların Galata'da Çinili Rıhtım hanın· 
da Roberl! F erri'ye müracaat etmeleri i
lan olunur. (15865) 

Kiralık Depolar 
Akay İşletmesi Levazımından: 

Haliçte cami altında Akay idaresine aitdört adet oav· 
yon (1 · 3) sene müddetle kiraya verilecektir. 

Talipler pavyonları görmek için her gün levazım Şef
liğine müzayedeye iştirak için 1 Mayıs 934 tarihinde saat 

~ ikide idare Encümenine gelmeleri. (1820) 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

2000 kilo Bank marka kalay Pazarlıkla münakaaası 21 Ni
san 934 cunıarteai aaat 1 1 de. 

85 adet muhtelif ebatta aaç 
levha. 

20 adet muhteHf ebatta Kö
şebent 

" 

" 

" 
,, ,, 

" ,, '' 

J 050 kilo perçin çivisi ,, ,, ,, ,, 
Yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem eşya hizaların· 

da yazılı günlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün münakasasına İştirak edecekle 
rinde yevmi mezkurda Kasımpaşa'da kain Komisyona müra 
caatları. (1761) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins vemevkii Muhammen Bedeli 

Lira 
Usküdarda İskele caddesinde Belediyece yıktırılan 289 
Anbar binasından çıkan ve muhtelif yerlerde de-
po edilen 289 metre mik'abı taş 
Galatasaray lisesi bahçesinde mevcut harap bina 330 
ankazı. 

1831 

1111 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Hililiabmer Cemiyeti Merkezi Umumlıi bir 

GAZ MASKE FABRiKASI 
YAPTIRACAKTIR 

Fabrikayı yapmak iıteyenlerin bu buıusta teabit olunan ıart• 
lan !iğrenmek üzre Ankara'da Yeniıehirde Hilaliahmer merkezi 
umumisine veya İstanbul'da Eski Zabtiye caddesiede Hililiab
mer Oyun kağıtları ve Maden ıuları satış deposuna müracaat 

eylemeleri ilan olunur. • (15857) 

RUS'r' A'NIN EN YÜKSEK 
MUSİKİ HEYETİ GELiYOR 
Bn beye ti yalını Rusya 'nıa deiil, dünyanın en büylik 

altı artisti teşkil ediyor. 
Beynelmilel konkurlar kazanmış olan Viyolonist M. OİSTRACH 
Piyanist M. GUİNSBOURG Ilı ıantör M. KİRİTCHEK, Le
ninıra d bllylik operası primadonnası Mme PREOBRAJENS-

KAİA ve M. GRİNBERG'den mlirekkep olan heyet 

Hilaliahmer· cemiyeti menfaatine 
lstanbul ve Ankara'da 

•• ı 

Uçer Konser Verecektir. 
Heyet 28 Nisanda lstanbul'a gelecektir. 

- [15863) -

ı da ve so.:julı 
Onu senelerden beri tan.": a~~ı ~r . 

1 d k. abuk tesirını bılırsınız . 
,ıgın ı{iın a ' ç k ff"I ettl"İ ASPİRİN. sizi bun· 
ill markasının le e u " 
~ dah·ı memnun edecektir, wn so:ıra 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

ikramiyeli yüzde 5 faizli 1933 İstikı'azından teda ''. 
de bulunan A. ve B. tertibi tahvillerinin 16 Nisan 934 tat" 
hinde vadesi hulul eden 1 numaralı kuponlarının nıe1' 
kıir tarihten itibaren Bankamız Merkez ve Şubeleri ve nıüe 
ses olmadığımız mahallerde lş Bankası Şubeleri ve it saıı· 
kası bulunmıyan yerlerde de Malsandıkları tarafından talr 
vil batma bir lira olarak tediyesine başlanılacaktır. 

16-4-1934 tarihinde yap tlacak ikramiye ve amorti 
şidesinde çıkacak numaralara isabet eden ikramiye ve 
morti bedelleri musaddak ket ide listeleri üzerinden müe•"' 
bulunduğumuz yerlerde Bankamız ve diğer mahallerde 
it Bankası Şubelerince tediye edileceği ilan olunur. (170ı~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

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

yazlık haki kumaş 21-4-934 cumartesi günü aaat 14teP" 
zarlıkla ıatın alınacaktır. 

2 - istekliler pazarlık şartlarını her gün komiıyond-' 
alabilirler ve örneğini de görebilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler ınalin komisyonca tasarlıtll" 
mış tutarının yüzde yedi buçuğu olan (113) liralık ver.rr' 
makbuzu veya teminat mektuplariyle gelmeleri. (1785) 

22
1d 

f_ln_h_i_ı_a_rl_a_r_U_._M_ü_d_ü_r_Iiı_. i_ü_n_d_e_n_=~ 
(32X49,5) eb'adlı (500) kutu karbon kağıdı satdl 

alınacaktır. Taliplerin nümune ve ııartnameyi gördüld~ 
sonra pazarlığa iştirak etmek üzere (o/0 7,5) teminatlıttl' 
le beraber (28-4-934) cumartesi günü saat (15) de GaI•t• 
Alım, Satnn Komisyonuna müracaatları. (1723) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

IST ANBUL BELEDlYESl iLANLARI ] 1 
Betiktaşta Sinanpaşa medresesinin 13 No. lu odıı" 

bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık m~~· 
yedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için hergiil' 
müzayedeye girmek için üç buçuk liralık teminat makpuz ve 
mektubiyle beraber ihale günü olan 10 Mayıs 934 pet: 
şembe günü saat on dörde kadar Beşiktaş Belediye dait~ 
encümenine müracaatları. ( 1834) 

Fatih yangın yerinde Çırağıhamza mahallesinin Sa"1~ 
ağacı caddesinde 31 harita No. lı adada 34 emlak 690 Jııı 
rita No. lı hane yeniden Belediye malı 94, 08 metre murabb" 
yüzsüz arsanın beher metro murabbaına 175 kuruş fiat 1'~ 
narak satılmak için hemhudu tları arasında açık müzayede~ 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün, rıı~ 
zayedeye girmek için 12 lira 37 kuruşluk teminat malcb 
veya mektubile beraber ihale günü olan 9 Mayıs 934 Ç•" 
şamba günü saat 14 de Fatih Belediye Dairesi Encümeni ... 
müracaatları. (1831) 

Yukarıda yazılı taşlarla ankaz hizalarında yazılı be
deller tizerinden 9-5-934 Çarşamba günü saat 14 te açık art
tırma usuliyle satılacaktır. isteklilerin pey sürmek ve şeraiti 
anlamak üzere müracaatları. (M) (1725) 

Lübiyat resmine mütedair olan tarifenin barlar• ,il 
fıkrasının gece yarısından sonra iki buçuğa kadar açık !<•' 

Deniz Levazım Satınalma ıacaklardan her gün için tarifenin nısfı ve iki buçuktan sotl; 

K • nundan· açık kalacaklardan bu munzam resimden maada keza hetı,, 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden 
Edirne Vilayeti İpsala kazası merkezinde İnşa edilecek 

(9767) lira 67 kuruş bedeli ke~ifli ilk mektebin kapalı zarf 
usulile icra kılınan münakasası neticesinde verilen pey müna 
sip görülmediğinden aleni müzayecleye v~~ ~dilmiştir. Ta
liplerin ihde günü olan 22-~-93~ !'azar g~n~ saat .. 15 .de 
o/o yedi bucuk depozite akcelerılc Vılayet Daımı Encumenınc 
gelmeleri il~n olunur. (1807) 

omısyo • ce için günlük tarifenin beş misli daha resim alınır. şe .. 
3000 Ton Kazan Mayii mahruku kapalı zarfla münakasast ı:nde tadili umumi meclisin 4-3-934 tarihli içtimaında ~il' 

12 Mayrs 934 cumartesi günü saat 14 de. bul edilmiş olmakla ilanı keyfiyet olunur. (1835) ./ 
3000 ton kazan mayii mahruku kapalı zarfla müna· -

kasaya konmuştur. Münakasa~ı 12 Mayıs 934 cumartesi 1 DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESl tLA.NLARIJ 
~unu saat 14 de yapılacaktrr. Şartnamesini görmek iste- - 1 
yenlerin her gün münakasasına iştirak edecklerin de yevmi Kapalı zarfla yapılan tekliflerdeki fiatları gali gö~iİ J 
nıezkUrda usulüne tevfikan kapatılmış zarflarile Kasını- t'üğünden üç adet hala tathir tulumbası 1 Mayıs salı gutı, 
paşada kain Komisyona müracaatları. ( 1704) ı: aat on beşte evvelki şerait da· resinde pazarlıkla satın abj:. 

Umumi Ne,riyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 

caktır. Fazla tafsilat Ankarada malzeme dairesinden ve 
tanbulda Haydarpaııa mağazasından alınabilir. (1826) 


