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M. Muşanof'un 
Beyanatı Amerikalı Müflis Tevkifhanede 

Bulgaristan Bll§VekİIİ M. Mutanof, 
geçen gün Mecliste Hariciye bütçw- ' 1 1 
nin müzakeresi vesilesile Bulgariıtanm osu , .. 

un istenildiği z man teslim nabileceğ miinaıebetleri hakkında uzun beyanatta 1 
bulumnuıtur. Batvekil bu beyanahn.da 
Balkan misaluna temaı ederek Bulgari ... 
tanın misaka neden ittirak etmediğini i-
2ah etınittir.Bulgar hiilôimetinin mi~ 
neden imza etmediği esa~ ~I~ 
idi, Binaenaleyh Mut&Jt?f ~ ~zl~rı 
bu mesele etrafındaki bıldıkl~nmız., 
yeni bir malUınat ilave etmemiştir. 
Bununla beraber, Batvekilin bu de • 
faki .özlerinde daha büyük bir sara
hat vardır. 

dün resmen Ame ükômetine bi diril • 

M. Mu,anof diyop ki, misakı imza
lamadık; çünkü imzalasaydık, mua • 
hedelerin tadilini istemekte devam. 
edemezdik. Bulgaristan Nevilly mııa
hedesile çizilen budutaln ve bu mua
hedenin bazı hükümlerini tadil etmek 
istiyor. Milletler Cemiyeti misakının 
19 uncu maddesi de tatbik edilemiyen 
ınuahedelerin tadil edilebileceğini ka
bul ediyor. Eğer misakı imzalasaydık, 
bu maddeye dayanarak muahedenin 
tadilini isteyemiyecektik. 

Bulgar Baıvekilinin bu sözlerinde· 
ki kıymet saıniıniyetindedir. Bıılgaris
tanın Nevilly muahedesini tadil ettir
mek istediği öteden beri bilinen bir 
feydir. Gerek M. Mufanof ve gerekse 
aelefleri birçok defalar bu arzuyu iz
har etmitlerdi ve herkes biliyor ki bu, 
Bulgar harici ıiyuetinin mihveridir. 
Ancak §U da muhakkaktır ki Bulga
ristan bu emelini yalnız sulbpervera
ne vasıtalarla elde etmek ister. Bü -
tün Bulgar develt adamlan bu itin si
iahla değil, Iİyaıi vuıtalarla elde e
dil,_.; emelini mükerreren izhar et
mişlerdir. Bu ıulhperverlik, bizim an
ladığımıza göre, Bulgar harici siyase
tinin Nevilly muahedesinin tadili eme
linden daha az mühim obnayan bir 
temeldir. 

Ba, böyle olunca, Balkan misakı • 
nm, Bulgariataıun tadil arzusuna ne 
nok~adan muhalif olabileceği dÜfÜ -
nülmek lazımdır. Balkan misakı, Bal
kan devletelri arumdJl silahlı bir çar
pı§lDayı ortadan kaldırmak eşasma 
müstenittir. Balkan devletlerinin ken
di aralannda anlaşarak arazi veya 
hukuk itibarile biribirlerine kartı ba
zı müsaadelerde bulunmalanna mi
sak mani değildir. 

Filhakika Bulgar Saş•ekilinin İşa
ret ettiği gibi, Milletler Cemiyeti mi -
sakmın 19 uncu maddesi tatbik edi ... 
lemiyen muahedelerin tadil edilebi • 
leceğini yazıyor. Fakat bir muahede
nin tatbik edilebilip edilemediği nasıl 
tayin olunur Bu cihet henüz beynel
milel kat'i ve umumi bir usul ile tes -
bit edilmif değildir. Şurası muhak -
kaktır ki Cemiyeti Akvam misakmm 
derpi, eylediği tadmer ittifakı- ara ile 
kararlafacaktır, ' • 

Bir tadilde ittifak ha11l olmak de
mek, tadil edilecek muahedenin le • 
hinde ve aleyhinde bulunduğu dev • 
Jetlerin de muvafakati inzimam et -
-"": demektir. Böyle bir muvafakat 
t~ıı:ı edildikten sonra muahedenin 
tadılıne Balkan misakı da m&ni ola
maz. Ş~ hale ı:öre Bulgariatanm Bal
kan m.1ıaakına ııtirakten imtina ebne
ai Nevil}ı;: mu~deaini tadil için ica
l:tmda aıli.ha muracaat imkanını elde 
bulundunnak gaye&lne mi müstenit .. 
tir? Bulgaristarun öteden beri nıuali
hane vasıtalarla metalibini is'af ettir
mek esasına gÖ•terdiği aıkı bağlılık i
tibarile buna da ihtimal verilemez. 

Bizim gÖrü§ümÜzce Bulgaristan 
lr.endi arzularına uymaz gördüğü mu
ahede hükümlerini dostane ve muıli
hane bir yolda tadil ettirmek için Bal 
kan misakına gİrmemekten iıe, gİr· 
mek ve böylece husule gelecek sıkı 
Yakınlıktan i•tifade ile milli arzlı ve 
ihtiyacını komıularınm ve müttefik .. 
leırinin •amiıni dostluğuna istinaden 
iatilual etmek yolunu tutmu§ olsay _ 
dı, daha emin ve dah .. 't .. b. . a um.ı verıcı ır 

aıyaaet !ekip etıniı olurdu. 

M. Muşanofun nutkunda Türk mat 
buatma ait olan bir fıkradan da bab
~l eden &eçemiyeceğiz. Bulgari• • 
tan a Türi.iyenin samimi dostluk ve 

ko?'ş~~ mU-aebetleri her iki mil
letin yüksek iradeainin m h l .. d .. Türki .1 a m u ur. 
_ . yde ıde Bulgari&tanm biribirleri 
uzerın e oalluktan ve sam· . tt 
L-- • • . ımıye en 
-.ka bır dıledıkleri ol-·d • k 

• ••aa ıgı ana-
ati bu münasebetlerin temelidir. Bul-
gar Bafvekilinin tiki.yet eder gibi gÖ 
ründüğü bazı Türk gazeteleri eğer 
Bulgaristana karşı biraz galeyanlı bir 
lisan kullanmıflarsa, emin olmak li.
:tınıdır ki bunun ilk sebebi kal'}ı ta _ 
raftan gelen bazı nümayi§lerdir. 
Biz de eminiz ki Razgrat'ta, Mustafa 
Pafa'da yapılan nümayifler Bulgar 
devlet adamlannın arzu ve tetvikına 
mW.tenit değildir. Ancak bu yeni nü
mayişlerin vukuu Türk efkarını ıar
aacağı ve bu sarsıntının gazete]erde 
İnikas edeceği de Sofyanın meçhulü 
olnıanıak la2ımdır. Herhalde Balkan 
rniaakına gir•in girmesin, Bulgaristan 
la TÜrkiyenin ileride daima samimi 
"e biribirininin hukukuna tamamile 
riayetkar iki dost ve komıu kalacak
larından eınipiz. 

Müflis banker, kahvalbsım İftİ
ba ile yemi9, sütlü kahvesini içmit, 
ve üstüne bir de uzun yaprak ı:.iga 
rası tüttürdükten sonra, yarım sa
at kadar arka üstü uzanıp dinlen
mistir. 

İnsull sabah saat dokuza doğru 
kendisini ziyarete gelen Maiotis 
vapuru kaptanı Mosoria ile vapur 
armatörünün avukatı M. Mango ve 

- acente Çelebidia Efendi ile bir müd 
det konuşmuşlar ve saat ona doğ
ru hep brrlikte Galatada, Billur 
hanında avukat Ahmet Esat Be .. 
yin yazıhanesine gitmitlerdir. 

.Avukatın yazıhanesinde 

insaf tlolandırtlığı tlolcırları birer. birer bozdurup Türk para.ruıa ~evi. 
n3 or., • 

Ahmet Esat Bey, Amerikalı mil 
yÔnerin kendisini ziyaret edece • 
ğinden haberdar olduğu için ken• 
disini merdiven bqmda kartda-
mıttır. · 

lnsüll, mahkemenin kara- M. lnsull doğruca avukat Esat 
Beyin hususi yazıhanesine girmit ve 
burada Çelebidis Efendi ve vapur 
kaptanı Moaoris ile Beyoğlu altın
cı noterlik dairesinden ll'Önderilen 
bir katip huzurunda Eaat Beyle 
iki ıaat kadar gizli görütmüttür. 

rına ve tevkife itiraz etti! Müllis banker nihayet mukarrer akıbeti olan tevkilhaneJeki yerini al
maya gidiyor •• 

Yunan lıükumetile aramızda müflis 
banker için hiç bir ihtilaf yoktur 

. Bu mülakat emaımda, M. lnau!J, ~ 
Ahmet Esat Beye, hukukiınun 111ü 
dafaası için vekalet vermİf ve ye
ki.Jet, usulen noterlik katibi tara • 
fmdan tasdik edilmittir. 

• 
inkılap Enstitüsünde 

Yeni Türkiyenin nüfus 
politi ası nasıldır? 

ihtiyar dolandırıcı nasıl tevkif edildi? Avukat karan temyiz ediyor 

Amerikalı müflis bımker Sa.mu
el lnsull'ün şehrimizde geçirdiği 
ilk güne ve geceye ait bütün tafsi
latı dünkü nüshamızda, hiç bir 
noktasını kaçırmadan vermiştik. 

Müfls banker, dün sabah, altı 
buçukta uykudan uyanınıt ve ban 
yo almak istediğini söylemiştir.Ken 
disine, otelden, banyo takımları • 
nın odasına getirilmesini arzu e • 
dip etmediği sorulunca banker, yir 
mi beş_ya9mda bir genç gibi: J 

- Hayır! Ben kendim giderim.. 
demittir. 

Aydın otelinde banyo dairesi en 
üst kattadır. M. lnsull bu kata, 1 

hiç kims"enin yardımını bekleme • 
den çıkınıt ve orada yarım saat i
çinde banyosunu yapıp tekrar oda 
sına dönmü,tür. Otel müdürü Os • 
man Bey, bankere bu sırada: 

-.- N:-sı~ ~fendim, geceyi rahat 
geçırebıldınız mi? diye sormus _ 
tur. Banker gu··ı ·· ı·· ·· ·· · 
v 1 • er yuz u gorunme-
ge ça Ifarak: 

cak - Rahat ~ttim .. Fakat hava sı
tı,_ UyUyamadım. demi.ftir. 

ti
. !1n•':11J'. e bu esnada kahvaltısı ge 
rı mıftır. 

Kahvalhdan sonra.. 

Bu kahvaltı, tereyağı, reçeı, süt 
- lükahve ve birparça kızartılmış 

francaladan mürekkepti. 

Ahmet Esat Bey, M. lnıull'ün 
böylece vekaletini deruhte ettik -
ten sonra, M. lnırull'ü tefyİ etmit 
ve kendini bir müddet yazıhanede 

,_(Devamı 6 mcı sahifede) . Nüfusumuz günden güne artmaktadır 
Kilometre murabbaı başına kesafet 18dir. Bu rakaro 

birçok büyük ve medeni memleketlerdeki nüfus 

---. --
1 ru u ll Lont!ra otel.inde tevkii edildikten sonra otomobile götürülüyor. 

Muahede tasdik edildi 

kesafetinden yüksektir. 

Eski Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Bey dün inkılap tarihi enstiüsünde 
dersine devam etmiştir. Yusuf Ke
mal Bey dünkü dersinde milli ik
bsat faaliyetinin insani unsurunu 
anlatmakta devam etmit ve bundan 
sonra da fizik muhiti anlatmıştır. 
Yusui Kemal Bey insani unsuru i
zah ederken memleketimizdeki ve 
diğer memleketlerdeki nüfus hare
ketlerine dair fa.yanı dikkat istatis
tikler okumuttur. Okuduğ1.1 rakam
larla memleketimizde nüfusun gün
den güne artmakta olduğunu ispat 
etmiştir. Yusuf Kemal Beyin dünkü 
dersini atağıya yazıyoruz: 

Sıhhati koruyan kanunlar 
- Milli iktısadm nüfus umurunu 

zikrederken sıhhat ve muaveneti 
(Devamı 7 inci sahifede) 

ittihat ve 

Yusuf Kemal Bey 

Terakki Amerika ile imza edilen iadei mücri
min muahedesi Mecliste kabul edildi -------

Hariciye vekilinin beyanatı 
ANKARA, 2. A.A'. - Büyük ı Kanunun netrinden itibaren üç 

Millet Meclisi bugün reis vekili E- ay içinde bu maddeler ve vasıta
sat Beyin riyasetinde toplanmıs- !ardan elinde bulunduranlar, bun- 1 

tır. Celsenin açıl- _ ' !arın cins, nevi ve miktarlarını göı-
maımı müteakip terir bir beyanname ile mahallin \ 
Kastamonu me- en büyük mülkiye amirine teslime 

Bahaeddin Şakir Beyin 
bıraktığı vesikaları garın
dan itibaren neşrediyoruz 

Tefrikamız Nedir, Neyi Anlatıyor? 
b'usluğuna seçi- mecburdurlar. Hükumet beyanna-
len Muhtar Beyin melerde tespit edilecek bu madde- • 
intihap mazbata- ler ve vesaiti, maliyet 'fiyatı üze- j "ittihat ve Terakki" 

1 

ilk söz .. 

sı okunarak ka- rinden satın alacaktır. J cemiyeti hakkında son 
bul edı.lmı't ve Beyanname haricinde bırakılan b' 'k' arfında k ak ır ı ı sene z 

ruznamedeki mad veya teslim edilmeyenler aç ı birçok yazılar yazıld~. 
delerin müzake- addedilecektir. Fakat bütün b11 netrı· 
resine geçilmittir. Bundan sonra Türkiye Cümhu- I "ata rağmen Jön Türk 

Zehirli gazlerle riyeti ile Fransa hükumeti araaın- foğün ve ittihat v~ Te 
bu gazleri kullan- Tevfik Rüştü B. da, Türkiye-Rusya hududu üzerin- rakkinin nasıl dogdu
maya mahsus vasıtaların Türkiye- deki demiryollarmm itletmesı tar- ğu ilanı mefrutiyete 
ye sokulmasını ve bunların Tür- zma dair mukavelenin tasdiki- kadar gerek memle • 
kiyede yapılmasını meneden ka- hakkındaki ka- ket haricinde, gerekse 
nunun birinci müzakeresi yapıla- nunun müzake- dahilinde gizli olarak 
rak kabul edilmittir. resine geçilmİf- nıuıl çahttığı ve Me • 

Kanunun maddelerine göre bu tir. rutiyetten sonraki İcra 
gibi gazlerle kullanma vasıtaları- Bu münasebet- atının hangi fikirler -
na lüzum ve ihtiyacı olan vekalet- le söz alan Sırrı den ve maksatlardan 
ler icra vekilleri heyetinden me'Zu- Bey (Kocaeli) 1- doğduğu anlafılam~ • 
niyet almak şartiyle bunları hariç- ranm Türkiye ü- mıflır. Bunu tamamı • 
ten celp veya memlekette imal et- zerinden yapıl- le meydana çıkarma • 
tirebileceklerdir. makta olan tran· ğa çahtmak beyhude, 

M k f b-L Zehirli gazlerle bunlara ait alet- sı't ı·•lerı·nı'n son bı'r 
1
• •• ·_n pefı"nden kot· " ~ un.1<er •on seı·best gününde: T T 

Tevkılhanede okuyacağı hitapları· se · ' !erden ne gibi madde ve vasıtala- zamanlarda baf- mağa benzer. Çünkü Bahaeddin Şevki Bey merhum 

çiyor, ayakkabısını boyottıktaıını:~•:o:n~r:_aLirı~n~il~h~al~v~e~iÜm~ria~lihn~in~mtİ.el!m&c.n-u_o.t.l~a=c:.-;a:,:·.L...:__ı~S;;:ı:_:r;.r~ıB::;e:-,;y:__::;:,ka_:ta;:~ra:f:..il:ar{.a.....;iı..n .. -..L.mllll:ıdıİlllllW:U..aıa.:ıs:.ene:rı:ıa~~Ab~d~u~·ı~- ..ı...!so~n~un~a~k~a::d:::a:,:r:..~lt~t!!iba=t:....v!.:e::....:T~e"-r:::a:::k:::k;;.:iP_·-' otomobile biniyor bir k • • · 
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İnf!iliz tiuatroliırı Mussolini'nin beyanatı 

Pikadel'i, Londranın bu Paris
le•m•• ,ıek meydanı, en büyük ve 
en iyı tiyatroların bulundug u yer
dir.. Gece, kalabalığın en kesifi 
hep bu meydana varan caddeler
de kaynaşıyor.. Bu sokaklardan 
k itara, muzika, santur ve bilmem 
h:ı .. g i musiki aletin ' n sesle ri g e l i
yor: Di!enmek lngilterede esaslı 
kanunlarla menedilmis olduğu i
çin bu usulü bulmu,Iar; güya çalı
yor, eğlendiriyor ve kazanıyorlar! 
İ~te; lngiltered e bir çok ananeler, 
böyle 1udan tevillerle hıilıi hükmü 
nü icra ediyor gösterilmek~edir .. 
H e le itsizlik biraz daha artsın; bü 
ti.in Londra sokakları, birer Muzik 
Holl olup çıkacaklar ... 

LONDRA: 27 - 3 - 34 

maktan daha atağılık bacak salla
maları, Kel Hasanın Salat t :yatro• 
sunun mukavva dekoru içinde 
ele yapılsa gene seyirciltrdeki COf 

kunluktan veya a laydan h iç bir 
fCY eksilmit olmaz .. Suyun ü st ü n e 
çıkan zeytinyağından daha hafif 
ve bulatık, daima hi:G'n ve fikirle 
rin üstünde kalacak kadar hafif ve 
kirli mevzular.. Hep kar, ılıklı al
datmalar, aldanmalar .. Y azıhaney 
se memurlar ve daktilolar, saray
sa esirler ve cariyeler, mağaza ise 
hademeler ve midinetler, basta • 
han eyse hastalar ve hemşireler, ki 
liseyse papaslar ve rahibeler, dai
mi bir muataka, hayır bir zina bat 
alngıcı havan içindeler .. 

M. Mussolini nutkunun 
tahrif edildiğini söylüyor 
İtalyan Başvekilinin "Paris - Soir,, gazetesine 
verdiği son beyanatın aslını neşrediyoruz 

işte; biz i paltomuzun altında 
:; üten soğuktan habersizmit g ' bi 
y ırı b elle rine k adar yarı çıplak ka 
~· ınl:ır, P ikadelli ya.k in le rinde d u
ran iki katlı büyük bir otobüsten 
lıizde b ir ara da a ncak bir baloda 
I! rdebilecek !<adar fazla !ayı -

M. Muuolininin Ro • 
mada söylediği ve etra • 
fa alet püskürdüğü nu -
t ul<tan sonra Pariı - Soir 
gazete si tnuharrirlerin • 
den birine Avrupanın va. 
ziyeti aiyasiyesi hakkın4 

da bir beyanatta bulun
duğunu telgraf havadi • 
si olarak neşrebniştik. 

Dün gelen Pa r is - Soir 
gazetesinde bu m ülaka
tın metnini gördük. Şa • 
yaru dikkat yer ler ini 
aynen n~ağı alıyoruz: 

ı ıp koşuşuyorlar. • Hemen 
l n s'nin boynun da ti ki ve bazıla 
rı ı ı sırtınd k a plan bulunduğu i 
cin o!~ c: 1< arkalarında artık kö
r .! r i yok.. Her kibar lngiliz ka
dır ın e li , k o lu , kuyruğu, hasılı bir 
u u v g :bi yanıbaşmda duran kö
p eHer. bana her zaman, Lord B'
verbrok'un artık modası geçmif te 
maku" hitabesinde "llÇi kadın
lar! Siz de reyinizi muhafazakıir
lara ve r iniz!" dediği zaman; bir 
i ~ç · !;adının "Onu Leydilerinize 
s5y'eyin ! Onların köpeklerinin 
haftalık masrafı bizim aylıkları· 
mızdan faz1a !" . diye haykırıtını 
h;ıtırlatıyor ... 

ilk fırsatta birisi, sonr adan ter 
biye görmüt çatlak bir ıesle , bir 
farkıya ba,Iıyor ; musikili bir ko· 
nu,madır gidiyor ve diğer bir fır
satta bu gruplardan biri, d a nsla· 
rın bedii taraflarının şehvet uya n 
dırma kayğısının dit1erile d idik di 
dik edilmesinden meydana gel
rnt bir müşterek ve acaip raksa 
haflıyorlar .. Hem de ne sudan, ne 
manasız, n e müna sebetsiz fırsat 
ve vesilelerle ... 

Muharrir mülakatın bi • 
d a,..etinde M . Mussolini .. 
nin her f a ni g ibj b ir a .. 

c!am olduğunu, karşısın
da fevkalade olarak ta-

M. Mus•olini Mesai bürosunda (Yanındaki k a
tibi hususisiclir) 

Localarda ve arka sıralarda o
l•~ran kibar rrmfın ön sıralarda gü 
!erken kahkaha:·1 kulaklarıo1 yır
tan halka bakarken onların da ln 
gi · iz oldukalrmı bilmekten esef 
duyduldarı farkediliyor.. fçle r in
d . ., t'yatrodan alacağı zevki ve 
1Yö2lerini dolduracak manzaranın 
;hengini bozmamak için hepıini 
kendisi gibi giyd irmeği bir an için 
aklından geçiren de yar muhak. 
kak ... Perde acılıyor; bu, görece
~im beşinci piyestir ve kanaatim 
bu: - ln~ilterede - aöz ve jest, 
Hayd Parkta; temsil ve rakı, ti
yatrolarda rezil edilmektedir ... 

T 'yatro'arın en ~hretli ve iti. 
nahlarında bile hep tulüat, hep 
hehiaüyeL.. 

Söz ve bacak oyunları! Kelime 
!erle O)'llİyorJar ve •İnirleri oynab 
yorlar ... 

Her tiyatronun bir komiği var; 
piyes ne olursa olsun onun rolü 
birinci planda; artık ne tez, ne fa 
c'a, ne mevzu var o r tada ... Bizim 
"Sinirlerim yoktur" (Vasfi Riza), 
afık Arnavut veya Laz "Behzat" 
lngilizceyi öğrenirlerse pekala bu 
ranın en büyük tiyatrolarında tu
tunabilecekelr galiba .. 

Sonra; notaları - tabir caiz
se - kuıarak çıkaran o orkestra
lar! Bütün istidat ve zevkleri yala 
yıp yutan yamyam ve dejenere bir 
mus'.ki, bir kart ve acaip hıçkırık, 
bir Eaaılasız ve azğm dövünme ha 
!inde, ve orkestra şefleri, bir ıan
atki.rdan ziyade bir canbazı andı
nyor: Orkestrayı idare etmek İ· 
çin değ'); bu çarpık havalara uya 
rak kırılıp dökülmek, kıvranıp 
durmak, hasılı bir nevi varyete 
yapmak için ortaya çıkmıtalr gi
gibi ... 

Garp medeniyeti, ayni zaman
da, bir zevk, 'uur ve heyecan buh 
ranı da geçiriyor ... 

Yalnız para ve ahlıik buhranı 
değ'I; aanat buhranı da var! Hem 
daha. acıklı, daha derin ... 

Burada aktör, artık bir canbaz 
veya bir meddah; tiyatro muhar· 
riri, artık bir kaçık veya bir mec-
zup; hatip, artık bir demakoğ 
• b' d' veya ır geveze ır ... 

hayyül ettiği adamı bulmadığını k .. y. 
dett ik ten sonra k e ndisin e §U su a li so r 
duğunu söylüyor: 

- Roma protokollerini, bazı dev 4 

l:_tler aleyhine karf ı bilenmiş bir si. 
la h olarak tefsir ediyorlar .. 

- Herkesin meseleyi istediği g:bi 
tefsir e tmesini m enedemem. Fakat Ro 
mada kati yen; kim olursa olsun; kim 
senin aleyhine teessüs etmiş bir blok 
mevzuu bahis değildir. Cok defalar 
birçok defalar bunu söyledim. Bu me; 
kezi A vrupada bir tefriki mesainin 
başlangıcıdır . . Kim arzu edene buna 
İ~tirak edebilir. 

- ltalyanm fikri bu olabilir. Fa • 
kat acaba diğerlerinin mesela Maca
ristanın fikri bu mudur? Acaba Ro • 
mada imzalanan vesaiki huıuıi ve si. 
yasi ııayeler için tatbik ebneğe fikir -
leri yok mudur. 

- Hayır, Macariatan bunda hepi .. 
miz. gibi iktı&adi menafi gömıüttür. 

- Bu müzakerat münasebetile, 
Fransanın tarzı hareketi, ltalyan -
Fran11z münasebab Üzerinde hakiki 
bir mukarenet bavaaımn estiğini göa
teriyor, deniliyor 7 .. 

- Evet, fÜphesiz bu münasebat 
sali.h keabebnittir. Fakat bir netice • 
:re varmak için sözden batl<a bir fey 
lazımdır. Arzu n fiil IV,.nndır. 

- Sizin fikrinize söre nasıl olu . 
yor da ırk itibarile, tabiat itibarile 
tarih itibarile biribirine b !tadar ya
kın olan iki millet biribirile anlaf&Dtl
Y«? 

- Akraba arasmda da dostlar ara 
11nda da Yaıüyetin hemen claima
böyle olduğu malılmunuzdur. Eier 
insan biribirinden sıkılmazsa da.ha 
kolaylıkla kaYsa eder. Fakat dahası 
var. iki millet araımda mevcut fikir 
aynlığı bazı anlqamamazlıklan izah 

Su mükemmel ve muh~ de 
korların yeni ve aade tekniğine 
insanın lll'ıvacağı geliyor: Bu tu
lüat, bu kadınların göbek çalkala. 

Yeni sanat mekteplerini yeni 
ibt;faller ve yeni kültürler doğura 
cak! edebilir. Mesela biz sizin "alay" de -

Behçet KEMAL diğiniz feyİ bilmeyiz. 
-----.---------=--.,,.,....,.-==-------------~ Duçe uzun müddet diitiindü Ye san 

Amerika da ---
Yeni siyasi 
Zümreler doğuyor 

Korkuyorlar 

Rus propaganda
sının tesirleri 

ki içinden yaptığı bir muhakemeyi 
neticelendirir gibi dedi ki: 

- Hayır. Ben bizim tarihimizde ve 
bizim edebiyatnnızda alaycı ııeklin re 
vaç bulduğunu bilmiyorum.. 

- Şüphesiz. Fakat bu Fransanrn 
ve ltalyanın büyük umumi meseleler 
etrafında anl&fllla•ma bir m&ni mi .. 
dir? Hiaaiyat tarafrru bir yere bıraka 

Bu zümreler umumi menfa- Sovyetler Amerika efkarı hm ve menfaatten bahsedelim. Mese
la sili.hsızlanmadan... Pazar günü 

ati her türlü fırka düıünce- umumiyesini Tokyoya söylediğiniz nutuk hakikaten bir rü-
1 • • f k• d t t } k t h • k J J cu olarak tehir edilebilir mi? Size di 
ennın ev in e U uyor ar arşı a Ti e Ça IŞJyOr arr Ş - yebilirim ki Franu.run bazı mahafilin 

NEVYORK, 2. A.A. - Avrupanın PARIS, 2. A.A. - Havas bildiriyor: 1 de , sizin son muhtıranı2 Üzerine av-
bazı memleketlerinde, yeni nesle men· Portinaks Eko clö Pari ııazetesinde yaz· det ebnek istediğinize ve büyük dev· 
sup gençler arasında methut olan siya- dığı bir makalede, Amerika, Japonya ve !etlerin hakkındaki Statu quo'ya artık 
si faaliyetin inkitafı Amerikada rus o- Rusya münasebatını mevzuu bahsede· rıza gösterıniyeceğinize hükmediyor· 
lunmaktad ... Bu inkişaf hareketi, sene rek, Tokio hükümetinin doğrudan doğ. lar .... 
so.1unda icra f.dilecek olan intahabatla ruya yapacağı bir hareketle., Japonya - Katiyen.. Benim nutkwna gelin~ 
mühim bir inıil olabilir. ile Amerika araaındaki ihtilaflı mesele· ce onu tahrif ebnitler. Meseli. bana 

Şarkta ~e cenupta ve bilha11a bahn- feri halletmek istediğini ve fakat, M. Almanyanm kat'i surette teslih edil. 
muhiti kelıir sahillerinde, kadim demok- Roosvelt'in v~ müıavirlerinin ise Ja- m esini söylediğimi aıfebnişler. Hal -
rat ve cümhuriyelperver fırkalarının i- ponyanın siikutunün ifrat dereceye var- buki ben tedafüi demiıtim. Herhalde 
çerisinde " genç muhafızlat·" veya 1ye.. mıı olmaıı dolayiıile buna mukabele ol-
ni muhafızlar" namile, 21 den 40 ~ a- mak üzere Sovyet Rusyanın mali yar-
fına kadar erkek ve kadınlardan mü- cümlarile letci edilmesi icap edeceği 
letckkil zümreler haııl olmuıtur. mutaleaaında bulunduklarını kaydebnek 

Bu zümreler, umumi menfaati her tedir. 
türlü fırka düıüncelerinin fevkinde tut• Pertinaks, diyor : 
tuklannı temin ebnektedirler. Sovyet propagandası, bundan diledi. 

Şimal, garp ve orta Amerikada ise, ği gibi istifad~ ediyor. Ve Amerikan ef-
gcnçlik zümreleri, kadim fırkalar hari- kan umumiyesini Tokioya karıı tah-
cinde teıekkül etmek i.ıidadını gÖ•- rike çalışıyorlar. 
tennekte ve bu ouretle üçüncü bir frr· Sovyet Ru sya, yalnız Japonya aley· 
kanın teessüs fikri tahakkuk edjyor gİ· hinde değil, ayni zamanda Anglo Sak-
bi görünmektedir. sonlar aleyhinde de çalışmaktadır. 
Alınan malümata naz n, garp mın- Japonyanın bir Asya birliği vücude 

takasında ve ta§b dağlar eyaletinde, a- ııetirme)< için yapmakta olduğu iıler 
hali, hükümetin bu havaliyi ihmal ve ve ıarfetmekte olduğu faaliyetler kar. 
fark mıntaka.ile bahri muhit kebir sahil fmnda ve Rus ve Japon i)ıtilifının Aı-
lerine feda eylediği kanaatindedir. Ve yanın mukadderatını tayin ve tesbit e-
bu kanaat örflerde ve adetlerde ittir ak d • • b' k • 'L · 1 ecegıne ır arar vermesı mıtıma inin 
bulunmamasına rağmen, Montana, l- mevcut olmaması itibarile Sovyetlerin 
daho, Viyoming, Nevada, Utah, Kolo- aleyfıinde kıyam edemiyecekleri bir teı· 
rado, yeni Meksika, Arizona, garbi Kan viye sureti vucüde getirilmesi gerek 
sas ve hatta belki de Dakota eyaletle- ~rikanın v• gerek Asya toprakların· 
rini birleıtiren aİyasi bir blokun !eşek- da bulunan devletlerin menfaatları ic&-
külü için müsıüt bir zemin hazırlıya- hıdır. 
calı:tır. 

Bu blokun, demokrat frı4<asınrn ka· 
leıi olan. "Metin cenup" grubuna mü· 
tabih bir ıınıp olması muhtemeldir. 

Garp eyaletleri hali hazirdaki ikti
aadi programın bazı noktalannr ıiddetle 
te.nkit etmektedirler. Bunlar, ezcÜmle, 
toprak mahsullerini tahdit etmek tasav
vurunu kabul etmiyorlar. Ve bilakis, 
azami mahsul elde etmeyi ve hükume
tin, memleketin mütebaki aksamındaki 
i~ tiy~ç derecesini kiıl.c almak.um ken· 

vesai radalara baıedilen çok müsait kon 
tenjanlw, cliğer taraftan, ciddi hoşnut
suzluk ıebepleri tetkil ediyor. 

Bundan baıka garp mıntakası, hü
kUmeti, paranın kıymetini iade yolunda 
ki.fi derece himmet göstermemekle it
ham edjyor. 

Umumiyetle, gençlik hareketinin ne 
ıuretle inkişaf edeceğini tahmin eyle· 
mek, ş;mdilik güçtür, Mamafi, garpte 
Üçüncü bir fırkanın teıekküJü için sar· 

Paskalya tatili 
lngilterede yüz binlerce 

kişi plajlara gidiyor 
LONDRA, 2. A.A. - Paskalya bay· 

ramlarr münasebetile Londra ile Avru· 
pa kıt'aıı araıında münakali.t faaliyeti 
büyük miktarda artmıştır. 

Yalnız, cumartesi günü Kroydon ha· 
va meydanından Avrupaya 120 tayya· 
re kalkmıştır. Deniz afm trenlerin ÇO• 

ğu iki misline çıkarrlmıştır. 
Diğer taraftan havanın fena olması

na rağmen bi"çok şehirliler, sahillere 
doğru dökülmektedir. 

Plajlara tehacüm evvelki rekorlan lnr 
mış!-r. Blakput plajına 250.000, Hasting 
plajına 100.000 kişi gitmittir. Buna. mu
kabil birçok vilayetlerden Londraya da 
yüz binlerce ki,i 1relmiştir. 

Hayt Park'a "Zerafet geçit resmini" 
görıneğe gelenlerin sayısı 250.000 kişi 
tahmin ediliyor. 

Lok Ness canavarı da şöhretinden bir 
şey kaybctmit değildir. Binlerce otomo
bil, gölün . etrafında dolaımakta, motör
ler ve gemiler de gölde canavar araştır
maktadır. Fakat meıhur canavar, - E
ğer hakikaten canavar mevcut İse,-

arada bir fark vardır. Bu böylece ma 
lımı olduktan sonra bana geliyor ki 
ltalyanm planı h<>r kesinkinden da -
ha çok sizin p li.nl7llzda yaklaımakta
d ır. Bilmiyonım niçin Fransa bunu ka 
bul ebnek istemiyor? Çünkü ona tim
diki bütün ailiihlarmı bırakıyor ve ken 
disine bazı emniyet garantileri veri -
yor .. Bundan ba~ka, evet bundan baş 
ka aili.hsızlanma konferansının iami 
doğru değildir. Ne fikirle buna bu is 
mi verm.i~ler? Ben katiyen ai l i.hsız -
la.omanın olacağrna k a ni deği lim. Kim 
yevi ve bakteı·iyolojik harplerin or -
tadan kaldınlması tamamile ahliki 
bir teairi haizdir. Fakat nihayetüle • 
mir milletler biribirlerini demirle öl
dürürler. Ve hakiki bir ıili.hsızlanma 
olması için bu demir.in ortadan kal -
dınlmaaı lizımdır. Daha müteva~i 
davranılmalıydı ve Ceneırre içtimaı 
daha İyi bir isimle ''silihlarm tahdidi 
ve nisbeti konferans!" iam.ile tevıim. 
edilmeliydi. 

- Umumi si.ya.set meseleleri için -
de, iki memleketi ayıran şeyin mua -
hedelerin yeniden tetkiki meaelesi 
olduğu umumiyetle söyleniyor Bunun 
gayrikabili hal bir mütkül olduğuna 
kani miainiz? Bu meselenin halli için 
diğer ba.zr ınesailin hallini bekleme • 
nin mümkün olduğunu teli.kki eder
mia.in.iz? 

- Mua.hedelerin yeniden tetkiki 
daima ııünü11 meoelea.idir. Bilhaasa bu 
sünkü ATIUpa h.,.itasmdan muzla • 
rip bulunan memleketler için, muahe 
delerle ...ücude ııetirilmit lıak .. zltlda
vardrr. Çünkü haksızlıktan tunir et -
mek isteyen muahedeler elueriya bat 
ka haluızlrklar doğururlar. Zaten bu 
muahedeler imza edildiii zaman da 
bunların ebedi olduğu zannedilmiyot'• 
du. 

Muharrir bilühara M. Muuolini
ye küçük itilaf hakkındaki fikirlerini 
oormUJ ye ırene Fran11z - ltalya mÜ· 
nasebatma ırelmittir. ltalyan Batveki 
li neticeye tunları söylemittir: 

- Şüphesiz iki devlet arasında çok 
iyi bir haYa vardrr. Bu han ltalyanm 
ve Fransanın bazı umumi büyük me
sai! hakkmda mütterek ııoktai nazar 
dan doğmaktadır. Bu havanın, iki mil 
Jet arasında on bet aenedir muallakta 
kalan mesailin çok yakında münakaşa 
sına ve halline müsaade edebileceğini 
ümit etmek lazımdır. 

Muharrir bundan sonra Başvekile 
en mühim sualini, yani beynelr.ıilel 
vaziyetini aormuı ve bazr kimselerin 
felaketle rtefeül ettiğini beyan etmiş 
tir. Duçe bu sup.le cevaben denıi§tir 
ki: 

- Bana kalına aldanıyorlar. Ben 
harbin yalun olduğuna kani deiiilim. 
Herhalde baruta ateş veı-ecek Faşist 
hüklııneti olmıyacaktır. Rejimin ö • 
nünde daha pek çok maddi ve mane· 
vi batarılacak itleri vardrr. Bu itleri 
iae ancak uzun bir E"Jlh devresinde ya 
pabilir. 

Haydutlar 
Bir treni yoldan çıkardılar, 

yolcuları soydular 
HARBiN, 2. A.A. - Otuz haydut 

bir marşandiz trenini yoldan çıkart· 

mıılar, hücum ederek ooymuşlardır. 

Bu hücum esnasında iki kiıi 

birçok kimsel"r yaralanmrıtır. 

ölmüf, 

Haydutlar, askeri muhafızları esir et· 

mitlerdir. Münakalat dunnuıtur. 

M. Suviç Londraya 
gidiyor 

ROMA, 2.A .A. - Hariciye müste• 
fan M. Suviç, M. Mac Donald ile Sir 
John Simon'un ziyaretini iade etmek 
maktaclile 23 nisanda Londraya ııide

cektir. 

Fransada faşistlik 
LONDRA, 2. A.A. - Morning Post 

gazetesinin bildirdiğine göre, " Vatan
perver Gençlik" iımini tatıyan ve Fa
tiıtilğe mütemayil bulunan Fransız te-

• 
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Ruhsatnamesi olmıyanlar 
silah taşıyamıyacaklar 

•••••••• 
Dahiliye vekaleti' suçların azalmasını 

temin için bir layiha ı~azırladı 
'AN KARA, 2 (T elelonla) - Dalı 'tiye Vekaleti memlekette her ıre 

ne biraz dalıa hafifleyen suçlann tamamen değilse siiratle azalmasını 
temin için bir liiyilıa lıazırlamıftır. Vekôlet yaptığı tetkikat neticesinde 
memlekette işlenen suçların ek~eris'nde ırıabıkalı ve şüpheli fQhısların 
yanlarında silah bulundurduklarının teıriri olduğunu anlamış ve bu gi
bilerin silahlan tecridini lüzum görülmüştür. Bu sene geçen •eneye niı 
betle toplanan silahlann dalıa az olması, suçların audmaırında müsbet 
teı{rler göstermiş lakaı müsadere edilen adi silii.hlann lıükiimeı tara -
fından yeniden satılması sabıkalı ve şüpheli şahuıların tekrar ıilalı el • 
de etmesine ırebep olmu~tur. Zabıta yalnız geçen sene sabıkalı ve şüp
heli fahıırlardan 25258 silah ve yaralayıcı alet müsadere etmistir. Bu 
g ' bi fahıslann silahtan tecridi ve zabıta faaliyetin in müsmer ~iması i
çin bıı kanuni müeyyedeyi ihtiyaç olmuş ı•e layiha b;:ı düşünce ile lıa -
zır/anmıştır. Layihaya göre ruhsatnamesi olmayan!ar siUlh taşıyamıya
caklardır. Silahların lıalk alınıp •atılması ruhsat, ame kaydına tabi o
lacakttr. Siliihçı dükkanlan, silahlann nev'ini, cinsini, çapını mahal. 
lin en büyük zabıta cimiıı"ne beyanname ile bildireceklerdir. H lkın 
ruhsatsız olarak üzerinde silah taşıdığı görüldüğü takdirde silah sahibi. 
silah memnu olsun olmasın bir aydan üç aya kadar ağır hapis ve 30 lira 
dan 100 liraya kadar para cezasır.a mahkiim edileceklerdir. 

Yeni bir Adliye binası inşası için 
ANKARA, 2 (Te 'elonla) - Adliye vekaleti yanan l stanbul A d

C'ye binası yerine yeni bir binanın in,a edilmesi için bir layiha hazırla . 
mıştır. Bina için lüzumu olan para Edirnede yanıkkı,lanın tamirile lıa
pulıane şekline sokulmaırı için verilen tahsisattan geri kala
cak para ve icra dairelerinde kalarak sahipleri tarafın
dan alınmıyan paralardan temin olunacak ve para salıı'plerine icr11 
veznelerine müracaatlar paralannı almaları icin kanunun nesrindeıı 
itibaren bir sene müddet verilecektir. - ' 

Mayi madeni mahrukat inhisarı 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar encümeni ma

yit madeni mahrukat inhisarı liiyilıaırının tetkikini bı "tirmistir. Encü • 
men lii.yilıcÜla kanunun nefri tarihinden ittbaren alakadarlann ellerin 
de mevcut mallarını sipariflerinı', siparİf mikdar ve tarihi 15 gün için
de bldrmetlerini, beyanname vermeyenler.:n mallarından bef misli güm
rük rumi alınması fek/inde bir tadil yapttktan sonra hükumetin tekli
fini aynen kabul etmiftir. layiha maliye encümerı"ne verilmi,tir. 

Nafia vekili ile Tramvay şirketi 
murahhasları arasında müzakere 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Nafia vekili ile l•tanbul Tramvay 
şirketi muralılıaslan ara.ında müzakereler bugün b11flatn1fhr. Müzake 
reler firketin bütün muamelatı üzerinden cereyan etmektedir. 

Burada beklenen lstanbul valiJ! Muhittin Bey de müzakereye iıti
rak edecektir. 

•• 
Universitenin Yeni Teşkilatı 

'ANKARA, 2 (Telefonla) - l'rolnör Malclıe Onivers'tenin yeni 
tefkilat liiyihıuı projesini Maarif ı;ekiline 11enniatir. • • 

lbrahim Tali Bey Ankarada 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Trakya umumi miiletti.;i lbrahim Ta 

li Bey bu sa.balı geldi. ahi/iye vekôletile tenuularına bafladı. lbralıim 
Tali Bey a)'ln onunda Edirnede bulunacaktır. 

• 
Gelecek Balkan konferansının I sfan 

bu/da toplanmasına karar verildi 
ATINA, 2. A.A. - Atina aj2nn bildiriyor: 
Balkan konferanaı meclisinin dünkü celsesinde Yugoslavyıı heye

ti namına M. lvanoviç ve Bulgar heyeti namına M. Sakazof, Balkan 
konleranıının bir sene müddetle tehiri teklifinde bulunmUflardır. 

Konferans meclisi reisi M. Papanaıtasyu, bu tekli/in aleyhinde btt 
lunmuf ve bunun Balkan konferansının her sene içtimaa davetini amir 
olan nizamnamenin kati ahkamına mugayir olduğunu beyan etmiftir. 

Mümaileylı, demiptir ki : 
" Eğer ortada bir takım auitelelılıiimler, memnuniyetsizlikler var 

ısa bunları ortadan kaldırmak için faaliyete devam etmek konleraruın 
vazifesidir. 

Balkan miaakını, Balkan yanm adasının diğer milletlerinin i,ti
rakini temin etmek suretiyle itmam eylemek makıadiyle birbirimiz
le adeta rekabete Jerecuine çalı,malıyı:z:." 

Bu izahattan sonra konleran• meclisi, M. Papanıutasyu'nun ge· 
lecek konferansın latanbulda ictimaa davet edilmesi teklifini itti/akla 
kabul etmiptir. 

Bursaga giden Fransız seyyahları 
BURSA, 2. A.A. - MesajeTi Maritim humpanyaaının Bursa be

lediyesi ile yaptığı temas neticeıri olarak bugün şehrimize Gülnihal va 
puru ile 305 Fransız •eyyah gelmiftir. Seyyahlar, l}elırimizin tarihi e
serlerini ve görülecek yerlerini gezmişlerdir. 

Belediyemiz bir kolaylık olm ık Üzere seyyahlar tarafından alına 
cak Bursa mamulatı eşyaların kıymetlerini lranga tahvil ettiği gibi 
buna benzer birf;ı<>h kolaylıklar daha göstermi1tir. Fransız seyyahları. 
felırimizden çok iyi intibalarla ayrılmışlardır. ..._.. 

Edirnenin imarına ait işler 
EDiRNE, 2. A.A. - Şehrimizde bulunmakta olan meb'uslanmı· 

zın ve vali, fırka ve belediye reislerinin iştirakiyle bir toplantı yapı/(J• 
rak Edirnenin imarına ait if!er üzerinde konuşulmuş ve bir takım esat' 
lı noktalar teırbit edilmiştir. 

Bulgarların borc.; - , -
-- ·-

Arnavutluk için --
Hamillerle müza
kerata başlanıyor 

SOFY A, 2. (Milliyet) - Bulgarista· 
nın ba.,,ten evvelki Ye sonraki borçlan· 
run yeni tediye teraitini tayin etmek 
makaadiyle Londra ve Paristeki hamil 
Jer, birnn evvd müzakerelere başlamak 
için Bulgar hükumeti nezdinde iorarla 
te1ebbüste bulunmaktadırlar. 

Başvekil Gospodin Muıanof, hamiller 
le" olan müzakerelere 15 nisan ile 20 

--
İtalya ile Yuna
nistan ' anlaşmış 

BELGRAT, 2. (Milliyet) - Tir._ıı' 
dan bildirildiğine göre ltalya Yunan'~ 
tan arasında Arnavutluğun nufus "' 
takalanna takıimi için &"izli b>r anl•r 
ma yaprlmııtır. Arnavutluk hüku111•~ 
nin nim resmi organı olan •'Bcsa" ır::;; 
lesi, hüklımetin bu gizli ltaly3·Yu ıf 
anlaşmaıınr Roma ve At.inada prote• 
edeceğini yazmaktadır. .,.,A. 

runda · at verdikten sonra 
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Yazık oldu kıravatımal! 
Geç oldu amma, nihayet bende en 

küçük aiyaai kabiliyet ye tahmin kuv 
veti olmadığını anladon ... Likin öğ -
renif bana bir kravata mal oltlu. An
Jatayun. - ürkmeyin! uzun değildir -
Hayatonda iki defa tahmin yaptığı -
mı hatırlıyorum. Biriai: Balkan mu -
harebesinin arifesinde idi. Darülfü -
nun konferans salonunda toplanmış 
olan gençlere karşı birkaç aöz söyle
memi lıtediler - o zaman söz söyliyebi 
lirdim - fakat hazırlıklı değildim. lda 
dide tarih irntihanra.da, eksik numa -
ra almama aebep olan bir sual ııormuılar 
dı: Bu suali sonradan arattınp tetkik 
etmif ve iyice öirenm4tim. Bu, meı
hur (Sırp Sındığı) dedikleri muhare
be idi. derhal o aklıma geldi ve - bü
liaa olarak hatırlıyorum • orada ıöyle 
söyledim: 

- A.rltaJQfl.r: Balltanlıl..- bt;Mm 
aleyhimiu toplanmıılar, harp ~acolt 
lannıı. Vaktile de IHiyle bir harp için 
aleyhimize birleımiıtiler. Biz onları 
(Sırp SUHbiı) ,/enil- yerde ~nmir
tik .. Tarih .. lı..-rürden ibaret ue, bu 
gün de ayni neticeyi alacaiımıulan 
emin olabili~. 

Söylemeye hacet yok! Maalesef 
Balkan muharebeainde rnağlüp olduk. 
Ben binlerce adamın önünde aöyledi
ğün bu aö:slerden dolayı hali mahcu
bum. Belki Balkan muharebesini kay 
beden kumandan benim kadar mah -
cup olmamıştır, bu bir. 

ikinci tahmin de ıu: 
Amerikalı banker lruull'ün iade e

dilip edilm.iyecetini kimse bilmiyordu. 
Gazetede bir iki arkadaş bu huS<ı&ta 
ayrı ayrı fikirler beyan ediyorduk. 
Eh! dedik. Amerikalı bir banker 
hakkında Amerikanca bir şey yapa • 
lım ve bir kıruatına bahse giriftik. 
Ben iad.. edilm.iyeceğini, arkad~mı 
iade edileceğini iddia etti. 

Dünkü gazeteleri okuyunca bende 
ıafak attı Ye dün yanlıt tahminimin 
kurbanı olan kıravatı tahmininde isa
bet eden ariıılldap. verdim. 

Şimdi lnsull'ün gittiğine değil, kra 
vata yanıyorum. 

.. . . 
Bu lnsull meseleai bizde ga;ıetecili

fin ne kadar incelik peyda ettiğini, 
ne kadar ilerilediğini göstermeye fır. 
aat nrdi. Size buna dair bir iki delil 
ıröatereyim. 

"Serseri milyoner yatağında kiiçülı 
bir ihtilôç ırefİrİyor. Bu Akıcı bir rü-

-.J ,. , 
yucıır •.• 

Bu satırlar (Son Poıta) gazetesi • 
Dindir. Bu gazetedeki arkada~ milyo
nerin gördüğü rüyaya kadar takip et
mittir. 

""Gece uylıaamu bo-lı rüyalarla 
-bi ır•riren banker f/ün ıabah lat • 
IU: bir ırecenin aonunu ırüçlülıle getir· 
eli 11e nkerulen komarotlara emretti: 

- Kalıııaltu/a f'U11panya "" ha11 • 
yar i&tiyorum.,, 

Bu da bizim guetedeki arkadaıın 
ifadesi. Demek o da Son Po.tadaki 
rakibinden geri kalmamış, bankerin 
rüyaaınr o da kontrol etmiı, üstelik 
bir de aabah kahvaltıam.da ne iatedi
ğini ititmiı. Mükemmel bir feY· U • 
kin bu ln.sull hakikaten tuhaf adam 
be! Hapaedilmeye layik bir herif ol -
duğu aabahleyin f&Dlpanya içm.,.İn -
den anlaşılıyor. Daha vıir. 

"/nau/! karann tebliğinden aonra 
otomobile binmiı ile Sirkecide Yeni • 
A.Ydın oteline gilmiftir. Banlıa gece
Yı bu otelde geçirmi§tir. Banlıer dün 
akıam otelde yemelı yemiftir. Yediği 
yemek: Kotlet pane, ay~ lııadın fa • 
&u/ye, salata, elma lıompostosu idi. 
B~~er ilıi §ife de Taıde/en myıı iç
nııftır.,, 

Bu da (Akşam) refikimzin iatih -
han. Hiç fena değil. Bankerin latan -
bulda geçirdiği ilk gece ne yediğini 
mer~k eden binlerce halk vardır. Bu 
malumat gazetecilik noktasından mü 
kemmel bir şeydir. Hatti bu malıima 
tı otel sahipleri bu faturalann kendi
lerine ait olmadığını iddia ediyorlar. 
Çünkü fatura arap harilerile yazdı. 
Hepsi İyi. Herifin gördüğü rüyaları 
yediği yemekleri Öğrndik. Likin dü -
ne kadar lnaull'ün hangi İşlen dolayı 
takip .,dildiğini bütün tafailitile gaze 
lelerden öğrenebildiniz mi? .. Bir in -
tull meselesidir gidiyordu. Ve eğer 
bugün Anıerika müddeiumumisinin it 
han;ın~eai mahkmeden almarak neş• 
ro;d.ılrnıı olmaaaydr. Bu lnsull meselesi 
h.1.~ım matbuat için bir '"lakele madde 
•• olacaktı. 

Dün Öğrendim. lnaull tevkif edil • 
meden evvel bir tüccarla gürnrükçüaü 
•~a.aında bir muhavere olmuş: tüccar 
luınriikçüaüne aormut: . ' 

- yahu! lnaull'ün çıkmaaına mü • 
sab ade et':"'-iyorlarmı,, ne derain? Aca 

a &ebebı ne? .. 
Gümrükç.ü c~vap verrniş: 

be - B~~ §ıntdı anlar, gelir aize ha -
r Yerırnn ... Çıkmıı gitmit bir aaat 

sonra K._e dünranın en ciddi t&vrile: 
-. 

0 ?tenJan (F) liıteaindeki ec-
zayı tıbbıye anumda b ·ı- . . 

k T k . u ı acın ısını 
yo . el ık ettik. gireın . d . ezm.ıı... e • 
mıf. FELEK 

• 
Halkevi balosu 

. J:Ialkevi içtimai muavenet tube
sının balo'"u bu perteınbe gün·· ak 
p.nır verilecekfr. Komitenin uher 
türlü hazırlıkları bitınittir. Balo 
mevsimin son ve en güzel baln.,

1 
olacaktır. 

BELF..DlYEDE 
--o-

Kontrut yoklamaları 
llcyoğlu kazası dahilinde konturat 

yoldamalanna baılanılmıştır. Düne ka
dar Yapılan yoklamrJar neticesinde kon
tura~r olmryan altm11 ki§i görülmüt, 

,. hep11ne ceza tarhedilmiştir. Yoklamalar 
devam el nektedir. 

·, ,. 
o 
o 

Yol parası taksitleri 
. Yol parası 934 senesi birinci taksiti

nın geçen sene bakiyeleri ile birlikte 
tahsi!i içi ı dün biltün belediye tahsil şu
belenne emir vcrilmiıtir. 

·--------------------------------------------------------------------1 EKONOMi ;.tAHKEMELERDE 

Sürüklenen 
Tetkikat 

Benzin fiatlarındaki ihtikar 
bir türlü tesbit edilemiyor 

Epeyi t.ir zaman c4uyor: l>urvp du
l'Urken, oriada hiç bir sd>ep yokken ben-
2İn fiatleri galon ba1111a bet kuı u~ yük
aeltildi. Son zamanlarda hemen de ltiri
biri al"kaama üçüncü defa olan bu yük
aelitin sebelıini tetkik için Ticatet Mü
dürlüiü faaliyete geçti ve demal Tica
ret Odasmdan tetkikat yapılmaun• i•te
cl!· T1e~et Odaaı idare heyeti de bu İti 
bir k~ havale etti. lknzin ibti
kannı tet1cik edecek olan bu komisyon 
bundan evvel benzin fiatkrinde görülen 
yüktdmelerde tetkikatta bulunan komis
yondur. Ve gene bu kcmis)"Onun o za
man yapbğr tetkikler aylarca sünnüt ve 
Lir türlü müspet bir neticeye ulaıama
mııbr. 

Aldığımız ma1Umata göre hu iıia uza .. 
ması Oda idare heyeti azalarnıın da na
zarı dikkatini celbetmit ve dün yapılan 
idare heyeti İçtimarnda Oda Urnomi ka
tipliğinden banun ııebebimn eorulmaama 
karar verilmiştir. Ticaret Müdürlüğü de 
tel4r:ikatm bir an evvel bitirilrneıfoi dün 
Ticaret Odasından ntemiJtir. 

Mahkemeye verilen esnaf 
Ticaret Müdürlüğü bundan bir müd

det CYVel tehrimizcle l>irkoıç kahveciyi 
~~~. vennifti. Müdürlük bu İ§İn 
nebcesım oerenmel.; için müddeiumumi .. 
!iğe müracaat etnn,tir. 

Ofis şeflikleri 
Türkofis tcfliklerinden birine tayin e

dilen ticaret komiserlerinden Mahmut 
Celalettin Bey ye~i v~eoine başlamak 
Wıere Arık.araya tıılmittir. Gene ofis ,a. 
liklerinden birine tayin edilen ecnebi tir 
ketler lromiıeri Hayrettin Beye dün lkb 
aat V d.iletince esiri vaziıfesipde kalma
ımın muvafık görüldüğü bildirilmiştir. 

Balmumuna mukabil şeker 
Aldığ.nız malıimata göre Bulgariıtan 

ile ba~ı ihracat müesseşelerimiz araaın
da ltir anlqma yapılnuıtır. Anlatmanın 
eıasma pe Bulgariatanın memld<eti
mizden alacağı balmumuna mukabil 2,5 
milyon kilo Bulgar tekeri ilhal edecek
tir. Şekerin kilosu bize sekiz kurut ohll 
paradan wrilmelı:tedir. Türk • Bal-gar 
ticaret anl&ftl1all mucibince Ticaret O
dası bu tııl<aa anlatmasının muamelesini 
yapmııtır. 

Tutun kongresine gön
derilecek rapor 

Ankara tütün kongreıine gönderile -
cek raporu tetkik edecek tütüncülük 
encümeni bugün Odada toplanacaktır. 
Encümene diğer bazı tütün tacirleri ve 
ecnebi kumpanyalar müm.,..illeri de iı
tirak edecelı:tir. 

Tahmil ve tahliye tarifeleri 
tevhit ediliyor 

lkbaat V elciıletinin liman prketi bu
lunan limanlanınızda tahmil ve tahliye 
tarifelerinin tevhidi için yapbğı tetlo1<at 
etrafmda latanbul Ticaret Odasının ya
pacağı teklifleri iıhtiva eden rapor per
~ ı:ünü Oda idare heyetinde görü
ıulec~k!ır· Raı>orun idare heyetinin bir
kaç ıçtımarnı tutacağı zannolunmakta
dır. 

Filibede sergi 
Bulgariatanın Filibe _._ . d .. .. .. deki . ,..,,..n e onu-

~~ nısan ayının dokuzunda büyük 
numune •ergisi açılacak 20 •İne kadar 
devam edecektir 

Sergide Bulg • · t bil. nayi v . •nı anın ı umum M· 

rnabaubbzı;":'~. 1ulıo;lerinin mamulat ve 
Serg" • ~.,.ır edilecelctir. 

~--· '!' uya~t edecek ecnel>ilere mec 
~n vıze venleceii ib" Bıdg • ı 
ydoUarı !1': •eyabatıeri!d: %SO a~!'tl" I 

e temılat yaprlacaktrr~ D-

ŞiRKETLERDE 

Telef on şirketi 
Son senede nekadar 

kan var? 
Şehrimizdeki anonim tirl<etler sene

lik umumi heyet İçtimalanna de;am e
ıli)"Orlar. Evvelki sün toplanan Telefon 
Şirketinin umumi heyet içtimaında ha
raretli müzakereler olmuıtur .. 

Bu içtimada hissedarlardan biri, iılet
me masrafı hakkında da bir sual aormuı
tur. Ba seneki bilançoda i§letme IDllH"•· ı 
h, 378 bin küsur lira gösterilmektedir. 
Halbuki 933 oeneai bilançoıunda iılet-
me maarafı 366 bin lira idi. Bu aene 12 
bin küsur liralık bir fazlalık görühneai-
nin aebel:,j nedir? 

. Hissedarlar, otomatik tesisat üzerine, 
Jflehne masrafının 933 •enesine niaıbel'fe 
daha az olması icap edeceğini ıöylemiı
lcrdir. 

Telefon işrketinin bilançosuna göre 
bir ~ene içinde ~boı:ıelerden alınan para, 
ı. '!'•iyon 115 hın hradır. Hiıaedarlann 
t•kayct ettiği yüksek idare masraftan 
çıktıktan sonra geriye SO bin lira kar kal 
maktadır. 

te~~i İ~are r~porundaki izahat ve 
.. . de gore, hnsedarlara bu miktar 
uze.nn n tcnıettü t · dil · 
zum görülm . . evz:ı e meııne lü-
d ·ı · t" eınııtır. Eu teklif kabul e

ı mıt ır. 

Telefon şirketi idare heyet•ı .. •·-· 1 ··d·· · .. , mura~ar~. ve ~u urlerı, ucretlerini in ili r -
ıı u~erınden almaktadırlar. g z ıra 

Hıssedarlardan Halil y edat B 1 . 
Jjz lirasındaki iıtikrarsızlıüı ,·ı~· e>:. ~!: .. ·ı . r · k ı· o ~·· surer .... ucre.' ~rın1 ı· ur _ırası üzerinden veril-
m~sı.nı te' ıf elmı§tir. Teklif kabıd edil-
mıstır. ı 

Dr. Server Hilmi Beg ihtifali 
Diş tababeti ve eaacı mektcple;i rnüdiri merhum Dr. Server Hilmi Beyin 

vefatının beşinci yıl dönümü münasebetile dün Univeraite Diştababeti mektebi 
Profesör ve talebelerinin iştirakile merhumun hatırasını tebcil için bir toplantı 
yaptlmı§tır. Bu merasimde mektep müdürü Prof. Kizım Eııat ve Prof. Ziya Cemal 
Beyler çok acıklı birer nutuk söylemi,Per ...., mesleğin terakkisi için oenelcrce ça
lışan bu yüksek ve faziletidir hocanın hatirasınr hürmetle anmışlanlrr. Bundan 
sonra merhumun kabri ziyaret edilmiştir 

Yunan 
Bayramında 
Türk izcileri! 
Geçit resminde hara

retle alkışlandılar 
Yunan cümlıuriyetinin onuncu yıldö

nümünde Ati na' da buı]unan Türk izci
leri şehrimize dön-
müılerclir. F eyziati 
liseıine mensup o
lan izciltt mek
tep müdürü , Hıfzı 
Tevfik Beyin riya
setinde idi. Dün 
Hıfzı Tevfik Bey 
bir muharririmi:tc 
demiıtir ki: 

- Bayram tati
lini geçirmek üze
re Maarif Vekale
tinin müsandeıile 
mektebimiz izcileriJe 
beraber Atinaya bir Hıfzı TEVFİK B. 
aey ... at tertip el· 

-

mittik. Pire'ye vaarl olurken Yunan 
darülfünun gençlerinden mürekkep bir 
talebe gTupu bizi istiktıal etti ve Atina
da bulunduğumuz müddetçe gerek bü
kiimet, gerek halk tar.lından büyük bir 
hiianü kabul gördük. 

Yunan cümburiyetinin yıldönürnü mü
nasd>etile geç1t resmi vardı. Btı geçit 
reımine Tüm izcileri de ittirake davet 

.ırldi ve geçit resminin en batında 
• .irk izcileri önlerinde terefli bayrakla
" olduğu halde geçtiler. 

Reisicümhur, bütün sefirler, nazırlar 
Türk bayrağını ve Türk izcilerini tak
dirle alkııladrlar. Bundan sonra Atina'
da kaldığımız müddetçe her gün muhte
lif yerlere davet edildik, nutuklar söy
lendi. Daima Türklerle Yunanlıların 
dostluğundan hararetle bahsedildi. 

Büyük atadyomda yapılan aakeri mü • 
oabakalara da davet edilmi§til<. Bütün 
nazırlar orada idiler. izcilerimiz, gene 
önlerinde bayrağımız olduğu halde İçe
riye girince 70 bin lri}ilik bir kalabalık 
tarafından alkıtlarla karıılandı ve latik
lil marıı çalındı. 

Yunan.istanda gônliiiümüz hüınü ka
bulden dolayı gerek Atina Hükümeti si-

Bir Macar 
Ticaret hegefi 
Geldi 

Yeni ticaret muahede
sini müzakere edecek 
Türkiye ile Macariıtan araıında mev· 

cut ticaret muahedesinin müddeti mart 
nihayetinde hitam bulmuştur. Bu se
beple iki hükfunet araaında akdedilecelı: 
ticaret muahedesi hakkında müzakerata 
giripnek üzer~ ıebrimize Macariıtan

dan bir heyet gelmiı ve dün akıamki 
trenle Ankaraya gitmittir. Heyet Dr. 
Konstantin de Takacsy, Georges de 
Barkoczy, Dr. IYan Köızegby, Dr. Jules 
de Walder ve M. Geza Lengley'den 
İbarettir. Bu heyete Ankarada bulunan 
Macar Sefiri riyMet edecektir. Heyet 
mÜzakereye ~irişınede nevvel mevcut 
muahedenin nisan nihayetine kadar tem 
didini İstiyecektir. O zamana kadar ye
ni muahede müzakeratrmn netkeJenme
ıi ümit edilmektedir. 

Takas tetkikatı 
• 

Aldığımız malUınata nazaran şeh· 
rimizde tak.,. iılerini tetkik eden mü 
fettiıler hey•ti,tet)ı:ikatmm birinci aaf 
haaım ikmal etmiı bulunmaktadır. Bu 
aafhayı dosyalar Üzerindeki tetkikat 
teşkil etmekte idi. Heyetin müabet 
bazı neticelere vardığı aöylenmckte • 
dir. 

1 K1$1k halt•Pl•P 1 -·---* Dün Tal.:ıhe Birliği tarafından Şe
hir tiyatrosunda bir müaamere veilmiı
tir. 

* Hukuk Fakiiltesin;n genç ve kıy
metli mezunlarından Nafi Ziya Bey 
F ataa Müddeiumumiliğine tayin eılil
mittir. Muvaffakıyet dileriz. 

caline ve gerek halkına tefd<kiiT etnMyİ 
ve bize göıterdiği yardnn münaıebetile 
ıefaretimiz muhterem erkimna karıı da 
minnettarlığımızı arzebneyi bir vazile 
biliriz.,, 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Kızıltopralı KayubOfı ahalUin -
elen birçolı lıimseler, Maliye Vekô
letine 11erilmelı üzere bir ilflida ha
;z;ırlamıılardır. Bu i.tida lııendilerin
den larhedilmelı İstenilen la11ola a
ı:..azi vergiainin gayri kanuni oldu -
gun'! B'Ö•termek itibarile çok ıaya
nı ".,.ılıkattir. Bunun bazı aksamını 
Gf06ı aynen alıyonız: 

1931 tarihli arazi kanununun bi
rinci maddesine göre Türkiye cüm
huriyeti hududu dahilinde bulunan 
umum arazi bu konun mucibince 
kıymetleri iUerinden arazi vergİ3İ
ne tôbidir. u~rinde bina bulunma 
yon ile bina mütemmimatından ma 
dut olmayan arıalar da araziden 
maduttur. 

Bu kanunun •ul'C!ti tatbilıtna Ja
ir olan nizamnamede "'belediye 
teıhilmı olan yerlerde belediye lw 
cl11clu dahilindelıi binalar ile beledi 
y~ teıkilô~ bulunmayan köyü teı
lııl eden 6ınolann mütemmimatırı· 
dan olan a11/1, bahçe, bai 11e ttaire 
,ibi yer/er mülıelleliyet noktasın • 
dan ara%iden .sayılmaz. Mütemmi • 
mattan malısat bina ile birlikte hu 
dutlandınlmı1 olan yer/erdir.,, 

itte bu sarahati lıanuniye karıı· 
sında Kadıköy Maliye Tahsil Şu • 
be6i Kadıköy belediyesine mülhak 
Kızıltopralı mevAiinde sahibi bulun 
duğumuz ile mealıen ittihaz e-ıtiii
mi~ hanelerimi~le ayni tapu sene· 
dinde mukayyet ile hudut/andırıl • 
m:f olan ve gene hanelerimain mü 
temmimatından madut bulunan ar
salardan arazi kanununun hülıüm
lerine göre tayin edilmiş ııe edile• 

1 

cek kıymetler üzerinden değil ha
nelerimi;Mn 11aridatı gayri ttaliyele
rini matrah ittiha11o ederek 11ergi 
tarh lif! i.tilcuına bQf/amııtır. 

Diğer taraftan e11velce tahaklıuk 
ettirilen bu Uflrgilerin tahırili Mali
ye ııekôletinin bir tebliği ile 1928 
senesinden beri tecil edilmelıte id;. 
Şimdi tahıil JUbeıri b.u ar~.S..: ııergi
lerini defaten ııe hacuı tarıkıle tah· 
ıil etmelı istemifti:r. Binaenaleyh: 

1 - Bu tarhiyat gayrikanımi • 
dir. Çünkü yukarıdaki meoaddı lıa 
nuniye ahkômına muhaliftir. Ve 
,ayri kanuni ıJUgi tarhı teşkilôtı 
esasiye lıanunile menedil.nıiftir. 

2 - Bu ııergi tahsil edilecek idi 
ue 1928 eeneırinclen beri ıimdiye 
lıadar ne için buna teıebbüa edil • 
memİ§tİr. 

3 - Senelerce mükellefinin 
61mÜtalııiri olmaksu;ın mal lıa/em • 
lerince tahsili tecil olunan bu ı>er • 
ginin d'efaten haciz tarihile tahsi
line lııyam olunması muoalalıı ada
let midir? Hattô mükellefine bar 
olmamak üzere kanunun 10 uncu 
maddeıri bile ııerginin iki taksitle 
istila olunacaiını amirdir. 

latida aahip/eri bu hususta daha 
bazı izahat verdikten .sonra veı·si· 
nin usul daireainde terkini lıaydı 
için iktiza etlen evamirin itasını ri
ca etmelrtedirler. Teıkilt:ih eşa..~>·e 
kanununun prensipleri Jahilind~e 
bulunan bu istidanın herh .. Ue ala
lı.adar malı.amal tarafından nazarı 
itibara alıncaiı şüphe!izclir • ~ize 
kolırsa arazi sahiptrinın bu nca • 
ları çok kanuni ve yerindedir, 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

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

Sürpagop 
Mezarlığı 

----
Sürpagop mezarlığı da
vası dosyesı yenilendi 
Sürp Agop mezarlığına tasarruf iddia 

edenlerle belediye arasında tehaddüs e
den dava doayaaı yanmış!ı. Tarafeyn 
yenileme bürolanna mürncaatl~ bu d~
yayı ihya etmiılerdir. Dosya 111t oldugu 
malıkemeye tevdi edilmiştir. Yalımda 
muhakemeye başlanacaktır. 

Ostuste ölU gömenler 
Edirnekapı mezarlığında futa pan. 

kszanmak ve mezar kazmak zahmetin
den kurtulmak malnad.ile üstüıte elü 
gömmekten auçlu mezarcı Ali, Pepe Sa
im, Muıtala Çavuş, Feyzullah mahke
meye verilıniılerdi. 

Dün birinci ceza mahkemesinde hu a
damlann ımrlıakemderine devam edil
miı, müddeiumumilik makamı tarafın
dan cezalandınlmaları isteniJınittir. Mu
hakeme maznunların miidafaalarıru yap. 
malan için başka güne bıralulıruıtır. 

Kayseriden istinabe yapılacak 
Geçen yaz günlerinden INrinde Öte

den beri sevmekte olduğu ve fakat e
b~veyninin e.lenmelerine muvafakatini 
almıadığr Mehlika Hanımı son bir mü
lakat yapmağa kandırarak otomol.ille 
Büyük.dm-ede ltir otele götüriip ltir ıaat 
kadar görüştükten toora iki kuJ"fUnla 
öldüren Arif Efendinin muhakemeane 
dün ağırceza mahkemesinde devam olun 
muttur. 

Geçenki muhakemede İıımme ıabidi o
larak dinlenilmeai istenen komi..,r Sa
lim Bey ile ıalıit Feridun Bey gene gel
memişlerdi. Bundan sonra d&'Yacı vekili 
Eaat Bey, tahit Feridun Be~n dinlenme
si hususu mahkemeye kendi taraflann
clan bildirildiği için bundan nz geçtik
lerini ıöyledi. Maznun velı:ili Nari Bey 
bu fBhidin behemehal dinlemnesini iste
di. Avukat Esat Bey bu talebe itiraz ile 
''tarafnnrzdan gösterilen ıahitlerin din
lenip dinıtnmemesi hınusu Üzerinde an
cak biz ısrar edebiliriz, lrimoe müdahale 
edemez . ., dedi. Mahkeme beyeti bu ıö
zü kabul etti. Mütealohen Ka~ide bu
lunan Kamil Efendi Hminde birinin iıti
nahe ıuretile ifadesi ahnmak üzere ora 
adliyesine müzekkere yazrlmasma ve fll· 
hit komiser Salim Beyin malJıenere 
ibzaren aetirilmeıine karar yerilerelt 
mu.h.lı.eme otuz nisan aaat on ı,uçuğa 
bsraluldı. 

Aşıklar mezarlığı 
Belediye ile evkal arasmda Atıklar 

mezarlığmm taaarMwıdan telıaddüs et
mit bir ilıtmf Yardı. Belediye mezarlr
im dörtte birini satın almrt, 65 bin lira
lık bir pat-ç-ı için de mahkemece bele
diye Jefajne tasarruf karan 'Verifmitrir. 

Diğer iki parça hakkındaki taea...,,, 
iddiası henüz mahkemede bulunmakta
dl1'. Belediye mehafilinde bu davalann 
da kazanılacağı ümit edilmektedir. 

Jale bahçesi ihtilafı halledildi 
Jale bahçesinin ta1MTUfu meseleıi be. 

lediye ile .,...bf araımda halledilemiyen 
itlerdendi. Ve bu mesele tapu komi•)"O· 
nunda tet_fc"ik edilmekte idi. Tapu komiı .. 
yonu bu lf hakkındaki karannı venni,. 
tir. Kar .... 1Ul2:aran cuino ile önündeki 
bina nkaia, 4. dönü,,, büyüklüğündeki 
arazi de beledıyeye aittir. Her iki daire 
bu karan kabul eıım, hulunınaktadırlar. 

M. Y evtiç'in 
Ankara seyahati 

Yugoslav nazırı 15 nisanda 
hareket ediyor 

ANKARA, 2 (A. A.) - Aldrğrmız 
malirmata nazaran Yugos1a'V1'a HArici
ye Nazın M. y.,.,. 
tiç, Ankaraya gel
mek üzere niıamn 
15 inci günü IH-1 

g1"'at•tan hareket 
clecdıtir. 

M. Y evtiç, bu 16 
yahati Hariciye Ve
kilimiz Tevfik Rü,t 
tü Beyin Belgrada· 
yapmıı olduğu ziya
reti iade maksa
dile yapmaktadır. 

Müşarünileyh, se-
yafıatini Solya yo- M. YEVTJÇ 
Ju ile yapacaktır. 

MAARiFTE • 

Türkçe öğretip ingilizce 
öğrenmek 

Odasrna maarafa iştirak edecek bir 
Amerikalı arkadaş alarak ona Türkçe 
öğretmek ve mukabilinde ondan 1 ngilu
çe öğreıvnek iıtiyen Oniverıi~li cenç
lerlmizin kuıa birer tercemei hallcr11e 
(Nereli, Llıeıi, Çıktığr sene, Fakülte
ıi, Semeıtri, iki yatakJr bir odada yahut 
ayn odalarda kalacaldan, E:ır._HIU\, A
partın.an, Panıiyon) adrealerıru ve re
ıimlerini Amerika Mınta.kaıı Talebe Mü 
fettiti Ragıp Nurettin Beye göndenn\? 
lcri rica olunuyor. 

R. Nurettin 
380 Riverıide Dr;ve 

New-York, N. Y. 

Çocuk bayramı 
Aimayeietfal Cemiyeti tarafından her 

Kne kutlulannn 23 niıan çocuk bayramı 
nın bu ıene de muntazam bir program· 
la kutlulanması için bir komite teıkil e
dilmit ve faaliyete baılarulmrıtır. _ 
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Karikatür 
Reuam ve karikatürist Cemal 

Nadir Türlciyede ilk karikatür ser
gisinin müessisi oldu. 

Genç arkadafımızın üç yüzden 
fazla lrarikatürü Halkevi Güzel Sa
natlar 'ubesi salonlarında latanbu
lun gözüne ve dımağına arzedilmit
tir. 

Ve derhal ilave edeyim ki lstan
bulun sanatten anlayan güzide bir 
zümresi Cemal Nadir'in kalemin
den ve dnna.ğından doğan bu ince 
aanat eserlerine layık olduğu sami
mi alakayı göstermittir. 

Karikatürden, çizgi ve fırça aa
natinin bu çolı: ince tubesinden bah
sedecek defilim bunu daha salahi
yet sahibi kalemlere bıl'ilkmalıyız. 

Sanati değil fakat sanatkarı tah
lil etmek isterim. 

Cemal Nadir, kafan, gözü ve zev
ki ile tam bir memleket sanatkirı
dır. Edebiyahmıza hezal ve hiciv 
~klinde giren, resimde de palyaço 
ve soytari kıyafetinde görünen mi
zahı ilk defa esprit ve ironie ile 
mezceden ve hidiıeleri kendi istih
za adesesinde tebarüz ettirip onla
ra Avrupa tekniği ile tam yerli bir 
renle ve fekil veren ilk karikatürist 
Cemal Nadir'dir. 

Kariktürün sanat ve ne~riyat a
leminde ne aman vermez bir silah 

olduğuna kim t\iphe eder. Fakat 
bu silahı kullanmak o kadar güç
tür ki zeki ve cevval bir ~nttkann 
elinde, sütunlar ve sayfalar dolusu 
yazının yapamadığı tesiri bir çi;.:gi 
ile ve kahrederces:ne yapan lnı si
lah acemi ve kısır bir ac!amın el" n
de bozuk di~leri sırıtan kör bir tes
tereye benzer. 

Cemal Nadir bu tehlikeli sili.hı 
maharetle kullanan bir san~ t.kir;lır. 
Genç arkadö4ımrz Tiirki.r':"'e açı· 
lan bu ilk karikatür sergısı .ı bu 
ıanatin timdiye kadar .yanlıt. nll· 
lafılan maııi11nı ~a tas.hıh .~hnıs\İr . 
Karikatürü bayagı hır hucum ve 
terzil va11tası telakki etmekte israr 
eden bazı mankafa t:ıünevverlerde 
artık anlamışlardır ki ka'rikatür 

. h ' cernıyet ayatı olgunla~n bir mil-
letin en medeni ve tabii bir ihtiya
cıdır. 

Cenap Şahabettin merhum "istih 
za; zeki insanların hukuku t.ı.b;i. 
yesindendir,, derdi. 

Cemal Nadir'in gezdiği, dola,tığı 
yerde, tanıtıp konu~tuğu ins:ınlar 
arasında ııöz kamaflırıcı bir pro
jektör gibi itleyen kuvvelli zekiıın 
dan daha çok eserler bekliyeceğ'.z. 
Acı hakikatlere ince bir istihza 

~kli verip hobat ve hoyrat ruhları 
bir iki kalem darbesile çıı ıl çıplak 
eden bu hassa ve zeki memlekeı ev 
]adını yakın bir dostum olarak de!' 
ğil, yüksek bir sanatkar olducuna 
inanarak tebrik ederim. 

Burhan CAHIT 

ViLAYETTE 

Varis aranıyor 
Amerikada Vahran Mikaiyan isminde 

bir Enneni ölmüıtür. İstanbulludur. 
l~ .9enesinde dofmuıtur. Bahasının is
mı Nıpo .. annesinin Nemzur'dur 

Bu fabıın varisleri olup olmad~i• A
merika hükiımeti vaut..Ue ooru/mu ..... 
Keyfiyet Yiliyete de bildirihniıtir. Şim
di varisleri varsa, vilaye! e müracaat et
meleri liwmgelınektedir. 

• SAMiH Bey gitti. - Belediye me
murin müdürü Samih Bey dün Ankara· 
ya gitmittir. 

1 HORSA 1 
<it Bankasından alınan cctveldir) 

2 Nisan 934 
Akı a m Fiyatları 

Tahvilat istikrazlar 
lıhkraa.1 dalsili 96 
1933 lıtiltraaı 98,50 

T aılıı.~ri~ 
Elektrik 

Şark D. Yollan 2:60 Trı>mTa)' 
Onilürk 29,15 Tün•I 

Rıhlrm 
" il 28,35 Mümeaail 

ili 28,40 il .. 
Gümrülr.ler 8 JCuponıua 
Boôid•• 9,78 t ., 111 

ESHAM 
lı Bankası Nama 10 f R•ji 
., ,, H.uniline 10 T eleo(on 
" t. Mi.ocaıiı ıoa Terl.oı 
TUrli1e CQmhÜ· (..un nto 

riyet B•nkaaı 63,25 f ittihat d•y. 
Tranı•aY 36 Şark d.y. 
An•Jolu Hi1.ae 26,35 Balya 
Şiı". Hayriye 15 Şark m. ecza 

ÇEK FiYATLARI 
Pariı 1200 i Praı 
Londr., 643.70 B.-rlin 
Nüyork 
MJano 9,25 
Ah"'a Sl.36 Be1va t 

Ct"nıe•re 2 45 30 Zloti 

Briilı.ıel 3:40:54 Penıo 
A. mı lerdaın J ,17,75 BUkre t 

9,78 
.-- .-

17,75 
54,95 
48.15 

49.35 

4,10 
il 

18.SO 
12,50 
18,65 

1,65 
1.55 

4 

19 08,75 

1,99.71 
5 B2,30 

31,58 
4,%1 

2C9 
79,62 

Sof ya 

,,~, -~-· 

64,66 Moıllo•• 10 81,7$ 

NUKUT (Sattı) 

20 F. Franaı:z. 
J Dolar 
1 lıterli n 

20 Liret 
20 F. Balc;i.ka 
20 Or•hmi 
20 1. fı.,içre 
20 Le•a 
21 Kur. Ç"k• 

1 Florin 

Kur~f 

ı&g 1 Sillr. Av. 
124 l Pez.f'la 
6-ıs 1 !\.fark 
214 1 Zl'loti 
1J5 20 Ley 
24 20 Dinar 

818 l Çt'rno.,iç 
2.& Albn 

10$ 1 Mı.ıcidi1e 
83 Banlıı.not 

Kurut 

21 
16 
49 

23.SO 
21 
53 
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İktısadi bahisler ) 
Sanayide yeni bir inkılaba doğru 

Sun'i Petrol meselesi 
Mak:nenin, nakliyatın ve bilhassa 

otom.obil ve tayyarenin §ayanı hayret 
bir surette inkiıafından dolayı petro
la olan ihtiyacın günden güne art
makta olduğu mahlmclur. Amer~kalı
lara ·göre, mevcut petrol membaları, 
bugünkü sarfiyat ile, çok uzak olmı
yan bir istikbalde tükenecektir. O za 
man ne yapacağız? D.ığer taraftan,. 
tabiat, bu kıymetli mayü her memle. 
kete bahşetmemittir. Dünyanın ekıer 
memleketleri, bu yüzden mahdut bir 
kaç memlekete haraç vermek, tica• 
ret muvazenelerine yüksek rakamlar 
yüklemek mecburiyetinde kalmakta 
dırlar. Ne yapmalı ki, bu memleket
ler petrol huausunda, bir kaç mem(e .. 
ketin esaretinden kurtulsun? 

Bu düffinceler, esaııa sarfiyatı çok 
olan büyük sanayi memleketlerini 
bir "milli mahrukat" siyasetine doğ
ru gÖtÜrmÜ§otür. 

Milli mahrukat siyaseti, ilk Önce 
iap ~rto ile baıılamı§t r. Sınai ispirto, 
hububat, patates, melaa (melaae) gi
bi maddelerden istihsal edilir. Ve bu 
takd'.rde, fiati oHukça ucuzlar. Bu 
maddeler, az çok her memlekette bu 
lunabildiği için tabiate kartı esaret 
binnisbe daha azdır. Nitekim, Fran
sa , harpten sonra, istihsal et'iği fazla 
iapi t yu be -sine ve eaa.nsa kanıtır
mak suretiyle, h ariçten gelen esans
lara olan ihtiyacını azaltmağa çalıt
mıştı. Bu keyfiyet, bugün bizde de 
düşünülmektedir. 

Fakat, .sınai i'!pirto, e&an.sa naza
ran ol :lukça p• halı İstihsal edilen bir 
maddedir. Diğer taraftan, ispirto, e
sans ' ·erine bir dereceye kadar kaim 
olah'lir•e de, makine yağı yer:ne ka
im olamamaktad~. Binaen aleyh, bu 
işin kolayını baıka yollarda aramak 
laznn geliyor. 

I, te fen, daha Umumi harpten ev
vel baş ladığı araştırmalar sayesinde, 
bugün daha cezri bir yola girmekte
dir. Bu da maden kömüründen esans 
ve yağ istihsali yoh.ıdur. 

Maden kömürü de gerçi tabiatta 
mahduttur; fakat onun tükenmesi u
z un zamana mütevakkıftır. 

Petroldan e-n• ve y&ğ istihsali ya 
doğrudan doğruya, veya kömür müt
tekatından olan k atran va.Jntaa.i.yle o
lur. 

Evvela katrandan batlıyalım: 
Maden kömürü, takdir netice_,in

de, hava ga.%1., kok ve katran verir . 
. Bu ameliye gazhanelerde ı200 dere
cei hararette yapılır. Eld~ edilen kat 
ran miktan yüzde 4 - 6 derecesinde .. 
d:r. 1200 derece yerine harareti indi 
rerek, ameliyeyi 400 - 500 derece a
rasında yapmakla, hi..sıl olc.cak kat
ranın miktarı artacağı sab it olmu, .. 
tur . I,te b:.ı katranı tekrar taktire ta 
bi tutmak suretile, petrola benziyen 
bir yağ elde edilmektedir. Bu suret
le, bir ton maden kömüründen 8 kilo 
esans, ve 4 kilo maden yağı çııkar
mak k"-bil olmaktadır. 

Fakat bundan daha iyisi vardrr: 
Maden kömürü, bazı ameliyelerle 
d~ğrudan doğnıya, petrola pek ben~ 
zıyen maddeler vermektedir. Bu ame 
[iyelerin esası, HHidroj.enleşirm.e" ye 
istinat edel,". 

işte Ahnan Bergius"un tatbik etti
ği uaUl de ıbuna müstenittir. 

Bir . miktar katranla kanıtırılan 
toz halınde maden kömürüne 100 -
200 kg. tazyikte hidrojen aevkedilir. 
Hararet 450 derecedir. Bu sayede 

·ı ' ven en malW:nata göre, kömürün yüz 
de 80 İ petrola benziyen bir yağ hali 
ne gelmekte, ""' bundan da bir ton 
kömür batına 150 kilo eaana, ve 350 
kilo ağır yağ alınmaktadır. 

Fa.kat bütün bu ameliyeler karlı 
bir netice verebilir mi? Sanayi iç.in 
mühim nok:ta burasıdır. Bu huausta 
henüz kati bir hüküm vermek zama 
ru gelmemiştir. Y almz itin iktisatlı 
olacağına dair şahadetler vardır: 
Ber2ius usulünü r.anayie ithal etmek
te büyük bir &mil olan Dr. Spilker, 
1927 de "Madeni yağların ve Linyit
lerin tetkiki' ' tirketi.ne verdiği rapor
da, o zamanki şeraite göre, ıun'i e4 
a.ans ve yağ istihsalinin k&rlı bir i§ o-

lacağıru tahmin etmekte idi; Alman
ya da her aene 50 - 100 bin ton sun'i 
esans yapıldığına göre, bu fikrin doğ 
ruluğuna hükmetmek lazım gelir. 

lngilizler de &OD senelerde mese
leyi ehemmiyetle tetkike baılamıJlar 
dır. Çünkü bu it lngiltere için de ha
yati bir elıemnıiyeti haizdir. ı931 de, 
bu memleketin esans ithalatı 13 mil
yon oterling idi. İngilizlere göre de 
kömürden esans iatihs.ali uıulleri git 
tikçe terakki etmektedir: Verim, 
1932 de yüzde 35 olduğu halde, bu
gün yüzde 63 tür. Hatta lngilterede 
bu bapta te,ebbüae geçebilmek için 
tesisat vücuda getirmek faydalı adde
dilmit. ve senede 200 bin ton esans 
istihsal edebilecek bir fabrikanın pro 
jeleri hazırlanmı,tır. 

Şuraaıru da kaydedelim ki, kömü
riin e.sana istihsali için bu usullerden 
b&lkalan da keıfedilmittir: Hava ga 
zı katranmdan yÜzde 5 miktarında 
naftalin elde edilmektedir; bu mik
tar ihtiyaca nazaran fazladır. l,te bu 
naftalin eritilerek bir katalizör vası .. 
tasiyle 16 - 20 kilo tazyik altında, 
ve 460 derecede hidrojenleıtirilirse; 
ameliyenin devamına göre ı;tetralin" 
ve ''dekalin' ' isminde iki yağ elde e~ 
dilmektedir. Almanyada, bunları ay
ni miktarda benzol ve alkolla. karıt
tınnak r.a.yeainde, en iyi Amerikan e
sanslanndan daha kuvvetli bir esana 
elde edilmiıtir. 

Diğer bir usul de doğrudan doğ
ruya kömüre değil, bunun yaıım.a11 
esnasında hi.sıl olan "'karbon monok 
ait" gazma iatina.t eder. (Kömür çarp 
malarında., hava gazı ile zebirleıune
lerde baılıca amil olan bu cisimdir.) 
itte bu gaz; bir katalizör vasıtasile, 
ve tazyik ile hidro.ienleıtirilirse, 
"aynthin" ismi verilen bir mayi elde 
edilir. Ameliye, adi tazyikte, ve bat
ka katalizörlerle yapılıraa, '"gazol" 
ia.m.inde başka bir esans çıkar. 

Synthin. ve gazi!, timdiki halde sı
nai bir surette istih&al edilemiyor. 

Fakat ayni ameliyeler barka tür
lü yapılmak suretiyle, sınai bir diğer 
usul bulurunuıtur: 

400 - 420 derecei hararette, 150 -
250 kilo tazyik altında, çinko oksiti 
katalizör olarak kullarulınak Jartile, 
karbon monoksitin hidrojenlettiril
mesi sayesinde, bir esans değil, fakat 
odun ruhu dediğim.iz ' 'metil alkolu" 
elde edilmektedir. 

Lakin dünyada kömürü olmıyan 
meınleketelr de vardır; sun'i esans 
miicadeleoinde bu memleketler ne ya 
pacak? 

Meseleyi zirai usullerle hallet
mek imkanım hazırlamak suretiyle, 
fen, bunlar için de çare aramakta
dır, 

Nebati yağlar da, yukarda iıaret 
ettiğimiz usullerle, yani hararet, ka
talizör ve hidrojenleıtirilme sayesin
de. bir dereceye kadar sun'i esana 
verebiliyor; hatti., bu yolla, tamamen 
Aı:nerik.a. petrollarına benziyen sun'i 
petrol da elde edilmiştir. Yalnız bu 
usuller henüz sanayi sahasına girme
miıtir. 

Nihayet. petrol yerine, yukarıda 
söylediğinı.iz gibi, ispirto ikame et
mek yolu vardır. Motörlerde küçük 
tadilat vücuda getirmek ,arıile, alkol 
yakmak kabildir. 

Makine yağlanna gelince, bunları 
da zirai usullerle elde etmek imkilnı 
vardır: Şimali Afrikada, Fransızlar, 
zeytinyağının motörlercle kullanıla -
bileceğini tecrübe etmitlerdir. 

Bu zirai usullere, maden kömürü 
bol olan memleketler pek o kadar e
hemmiyet verıniyorlar, çünkü kömür 
den sun'i petrol istihsali, zirai madde 
!erden esans istihsalinden daha çok 
iktısadidir. Fakat, gerek petrol, ge
...,k kömür tabiaıte mahduttur. Bun
ların bir gün tükeneceği §Üpheaiz .. 
dir. 

Onun için, sun'i mahnıkatın ve 
sun'i yağların uzak istikbalini, made 
ni sahadan :ziyade zirai sahada ara
mak icap eder. 

Faka..t o zamana kadar acaba bu
na ihtiyaç kalacak mr? 

Haldun NÜZHET 
Fen Fakültesi D oçentlerinden 

Milliye t'in e de bi tefrikası: 36 

KANLI SIR 

Saz benizli bir delikanlıydı. 
Mektebi ilk bitirdiği zaman ona 
arkadaşları Donjuvan diyorlardı. 
Bu kötü, acı bir telm' h idi. Çünkü 
Cahit, hem güzel değildi. Hem de 
kadın muvaffakıyeti hususnda 
pek biçare idi. Amma neden ona 
arkada,ları Donjuvan diyorlar?. 
Acı ve kötü br telmih. 

Neyse Donjuvanımız hayata a
tıldığmın ilk senelerinde hakika • 
ten uslu, tertemiz, ve sessiz b:r ha 
yat geçirdi. Akbıyıkta, annesının 
evinde, temiz, sakız gibi beyaz ör
tülü minderlere yaslanarak müs • 
takbel hayatının tatlı hülyalarile 
vakit geçirdi durdu. onra yav~ ya 
vaş Cahidi Beyoğluna, Beyoğlu • 
nun gecede koskoca bir serveti bir 
hamlede yutan barlarına götürdü
ler. Cahit orada hayatın ters tara
fını da gördü. Öğrendi, ezberledi • 
Buralarda tedris olunan dersler 
kolay bellenir. Cazbandın hende • 
sesi, "1rabın coğrafyası, dansın no 
tası burada kolay ve çabuk öğreni 
l'r. Cahit te bunları çarçabuk ta • 
lim etti ve hatta üstadı oldu. Her 
ak,am barlardan dı,arı çıkmıyor. 
Kötede bir maf'8., hem genişçe bir 
masa, zira gece yarısı geçti mi? Ca 
hidin masası birden bire kalaba • 
lıklaşır. 

Sefahat arkadasları onu seviyor 
lar .. Nasıl sevmesinler ki , onların 
masraflarım o tediye ediyor. "Na
sıl mı?" diyeceksiniz. gayet basit. 
Elinde avucunda biraz baba yadi
garı üç beş parça eşya, bir dükkan 
filan var. Onları da Cahit elden 
çıkarmış, vur patlasın yapıp 
duruyor. Onun masasını gece ya -
rısından sonra tenlendirenler de 
bu küçük servetten çimleniyorlar. 
Cahit, latifeyi burada tanıdı. La -
tife, Karpuz barının en güzel kızı. 
Cahit onu birkaç defa masıasına 
çağırdı. Şarap filan içtiler. Sarho' 
olup bir gece de Latifenin odasın
da sabaha kadar uykusuz bir gece 
geç"rdiler. Bir bar kızından umul
mıyacak derece bir hassasiyet gös
teren Latifeyi Cahit flppadan sevi 
verdi. Cahidin Latifeyi sevmesi ta 
bii idi. Fakat Latife gibi katerlen
miş; İğnenin deliğinden Hindista
nı seyreden, feleğin çemberinden 
geçmit bir kadın Cahidi sever mi, 
sevebilir mi?. dersiniz. Umulmaz
ama. Bana inanınız. Latife Cahi • 
di çok, hem pek çok sevdi. Cah"t, 
h'.ç te o mektepteki uysal çocuk 
değildir. Hırçın, asabi, yakan, yı -
kan, deviren br yırtıcıdır. Latife 
çok defa onun tokatmı yedi. Veto 
puklarının altında inledi. Tuhaf 
şey. Latife gibi bir kadın na~tl olu 
yor da Cahit gibi bir serseriyi, fe
vebiliyor. Herkes buna hayret edi
yor. Herkes buna fafıyor. Bir ak -
tam gene Cahit Lat"fenin belini 
tekmeliyordu. Saçlarından yakala
mış başını karyolanın demirine vu 
ruyordu. Latifenin sessizce yere yu 
varlandığını gördü. Dudakları ka 
namıştı. Cahit ürktü. Şaşkınlıkla 
neye karar vereceğni bilemedi. O
dadan fırlad.ı Latife ölmüş müy -
dü? Cahit doğru karakola gide -
rek bir kadını öldürmekle suçlu ol 
duğunu itiraf ederek kendini poli 
se teslim etti. Memurlarla beraber 
odaya girdikleri zaman Latifeyi 
yerde yorgun ve mecruh buldular. 
Fakat ölmemişti ..• 

Latife memurlara yalvarıyor • 
du. 

- Cahtdimi bana bırakınız. On
dan şikayetim yok. O beni tokatla 
tekmeyle besl iyor. Benim buna ih 

ISTANBUL : 

18,15 Pl.i.k neıriyatr . 19.,15 M e a1.1t Cemil B . 
tarafından çocukla ra konferans. 19,30 Tü.r k 
Muai.ki neıriyab. (Eftalya Sadi H. Sadi B. 
Refik B.) 2 1 Ruten Ferit B. tarafından kon
ferans. 21,30 Cemal Refİt 8. piyano, N~ı:i.p 

Y akup B. Kem•n Mesut Ceınil B. vilyoloo

•el. oda musikiı.i. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,55: Mme. Olga Olgina tarafından tasan

ni. 18,10: Piyano. - Keman konseri. 18150: 
Müsababe, 19135: Caz plaklan. 20: Muhtelif 
müsahabeler. 21,0S: Ritard Wa.ınerin eı.erle
rjnden mürekkep konser, 23: Dana musikisi. 
24,05: Dana musiki.inin devamı. 
B0KREŞ,364m. 

13: Borsa haberleri. - Pli.k. - Haberler. -
PIAk. 18: Stelian Mab:e t11.kımı. 19: Haberler . 
19,20: Orkestranın devaııu . 20: Üniversite rad
yosu. 20,.20: Pl.ik. 20,45: Konferans. 21: Rad
yo orkestrası tarafından senfonik konser. 21,45 
Konferans . 22: Senfonik konserin devamı. 
22,45: Muhtelif Hsanla.rda haberler. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Müsahabe. 18,30: Salon muaikiıi. 19,15: 

Konferans. 19,30: Piyano - keman konıoeri 
(Bach, Mozart, S•rasa.te Zolt.) 20,10: Müsaba4 

be. 20.40: Sahibinin Sesi ploikları , 21 ,40: ~{Üs•
habe. 22,10: Budapefte konaer o:rke straaı . 23: 
Haberler. 23,50: Bel• R11.c1. Sigan takımı. 24,10 

·- "Macar vicdanın ünva.nh konferans. 

V 1 Y A N A, 507 m . 
18,35: Konse-ı:-. 19,10: Müaahabe. 20,25: Ver

dinin "Bir maskeli. balo,. iaimli operaıu (Viya
na operaaından naklen.) 23: Son h~berler. 23,15 
Eski Alınan be•telerinden konser. 

B R E 5 L A U, 316 m 
17.30· Or1·~ -+~" q,.. ı. - ı:f musiki . - Müsaha· 

be. 19,55: Akıam muaikiıi . - Müsa.habe. 23: 
Prog t'arn •~ -~ · · -~; t • .ı.u "'on•er. 24,30: Yeni 
pli.klar. 

1 .._ __ İş_v_e_Iş_ç_i _I 
Milliyet bu aiitunda if ve iıçi İ•ti
yenlere tavauut ediyor. it ve İfçİ 
utiy.,./er bir mektupla ı, büro
mu~ müracaat etmelidirler. 

İşçi aranıyor 
Seri yazar bir daktiloya ihtiyaç var

dır. ikametgahı Üsküdar mıntakasma 
ynkın olanı tercih olunacaktır. Üsküdar 
Patakapısı parkı civarındaki "3,, numa .. 
ralı yazıhane saıhibi sabık müstantik Os 
man Zeki Beye müracaat edilmesi. 

İş aranıyor 
Türkçe ve Fransızca muhasebede tec~ 

rübeli, plasye ve bafka .suretle de dük
kanlarda it yapabilir bir genç it arıyor. 
Şerait ebyen ayda 20 liraya giinde 1 ve
ya 2 saa6 muhasebe de yapar. Muhase
be rumuzile Milliyet gazetesine müra
caat. 

* * * 
Bir fransız Madamı pratik ve miıKi-

leme usulile fransız dersler veı-jyor. La 
Turquie gazetesi No. 3. M. C. rumuzu
na müracaatı 

İrtihal 
Merhum Bahriye Na:zırı esbakı Ha

san Hüsnü Paşa kerimesi Hamide Ha
nımefendi müptela oliluğu rahatsrzlrk
tan şifayap ol~mıyarak vefat eylemiştir. 
Cenazesi lnıgün Beyoğlundaki ikamet
gahından saat onda kaldmlarak Sultaıa 
camiinde namazı krlındıktan aonra E· 
yüp Sultan kabriltanına defnedilecektir. 
Büyük elem icinde bulunan ailesine Ce
nabı Hak sabır ihsan buyursun. 

YENi NEŞRIY AT 

Varlık 
Bu kıymetli edebiyat ve fikir mecmu

asının (18) nci nüs.hası mütenevvi mün· 
derecatı muhtevi olarak çıkmı§tır. üni
versite ıslahat müpviri Prof. M. Malohe 
ın bütün maarif hayatımızı alakadar e
den bir müsahabeıi, Y akup Kadri Beyin 
tefrikası, İıbrahim Necmi, Y a,ar Nabi 
Beylerin makaleleri, daha birçok tarun
IDI§ imzaların makale, hikiye ve ıiirleri 
bu nüohayı tezyin eylemektedir. Tav
siye ederiz. 

tiyacmı var. diye bağırıyordu. 
Memurlardan biri ötekine mırıl

dandı: 
"Kadın gölge gibidir. Kaçtıkça 

takip eder, takip ettikçe kaçar.,, 
öbürü sadece: 
- Hasta dedi. 

sadlisit. 
Mükemmel bir 

SEM 

SiNEMA (Eski Artistik) 

Önümüzdeki 6 Nisan Cuma akıamı 
saat 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur tenor MICUEL FLETA tarafın· 
dan yeğane bir konser verilecektir. Bi
let tedariki için tiyatro gi,esine müra
caat. 

14 ve 16 Nisan tarihlerinde 

Fransız Tiyatrosunda 
meıhur piyanist ARTHUR RUBINS
TEI N tarafından iki konser verilecektir. 

ANADOLU ANONİM 

Türk Siorta Şirketinden : 
25 Mart 1934 tarihinde Ankarada 

Türkiye iş Bankasında alelade olarak 
inikat eden hissedaran heyeti umumiye
sinde şirketıimiz hisselerinin 9 nuınerolu 

kuponu mukabilinde kazanç vergisi bit_ 

tenzil hisse başına ıso kuruş itası takar. 

rür etmiş olduğundan 1 Nisan 1934 ta
rihinden itibaren Türkiye ı, Banka11 

Ankara idarei merkezi.yesi ile lzmir ve 

Bursa şubelerinde ve lstanbul'da Dör
düncü Vakıf hanında Şirketimizin mua· 

melit merkezinde ve ayni zamanda Ga-

lata'da Unyon Hanında Şirketin umumi 
acentahğında tediyata başlandığı hisse
darlarımızın nazan i.ttilifına arz olunur. 

(15303) 

Sultanahmet birin
ci sulh hukuk 
Hakimliğinden: 

Hasrrcı Yahya efendi veresesi 

ve!cili AvukatM. Münir Beyin 
Sirkecide Ankara caddesinde Anadolu 

otelinde ı3 No. da Mukim Yunus efen
di aleyhine kira bedelini müddeti zar-

fında vermediğinden dolayi icra ve iflas 
kanununun 269 uncu maddesi mucibince 

Tahliye emrinin İtası davasının 2-4-934 

tarihinde mahkemeye gelmesine dair gön 

derilen celpname mümaileyhin ikamet

gahının meçhul olduğu mübatir tarafın· 

dan şerh verilmesine nazaran mümaileyh. 

hakkında ilanen tebliğat ifasına karar ve

rilmiş ve dava basit usulü muhakeme.. 

ye tabi olduğundan yevmi muhakeme o. 

!arak tayin edilen 18-4-934 saat 10,30 

da mahkemeye gelmediğiniz veya vekil 

göndermediğiniz takdirde H. U. M. K. 

nun 509 ncu maddesi mucibince gıyabı

nızda karar verileceği ilanen tebliğ olu
nur. ( 15300) 

"" 

ve MUSİKİNİN filını olau 

SARAY Sineması 
5 Nisan perşembe saat 18,30da 

Konservatuar koııser heyefi 
[Yaylı sazlar orkestrası] 
BiRİNCi KONSERİ 

Şef Dorkstr Cemal Reıit Bey 
Solist-FERDİ Bey VON ŞTAT
Zer. Şimdiden biletler .atılmak• 
tadl1'. F:yatlar: 50 • 100 • 150 
kuruJ. (15320) , 

Münir Nurettin B. 
VE ARNADAŞLARININ 

i PEK 
Sinemasından mevsimin so:ı 

KONSERi 
4 Niaau çarşamba alqamı 

verilecektir. 

Programda: dll2ihkir. Allı ye· 
meni ve saire gibi güzel 

eserler vardır. 

Milli Reasürans 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN 
Şirketimiz hiHe senetlerinin 5 n 

rolu kuj>on bedellerinin Türkiye Iı 8aJI 

ka11 ııubeleri giıesinde 10 Nisan 193' 
tarihinden itibaren tesviye edileceii il> 
olunur. (15305) 

Darüşşaf akalıJaı 
Cemiyeti ReisliğindeJJ 

Cemiyetimizin senelik kon 
rası Nisanın 6 mcı cuma g .. 
nü saat 14,30 da İstanb 
Halkevi salonunda toplanıı 
'caktır. (1475) 

Asrın umdesi " MlLLlYET" tir· 

ABONE ÜCRETLERi : 
41 _.. Türkiye İçin Hariç içİıl 

. .. ı L.K. L.JC. 
3 aylriı .•.•• • • • • 4 - 8 -
6 .. • ••• ~ • • • . 7 50 14 -

12 ti' ••••••••• 14 - 28 -

Gelen evrak ı•rİ yeri.lm.eıı:.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Ca.ı:.et• -td 
matbaa.7a a.it itler için müdiriyete mü.r•'' 
caat edilir-. Gazetemiz ili.ııların. mes'uli1" 
tini kabul etmez. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eylenz 

Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 

Onlara, yoksul, fakir hallerinde _Nisan _ yacağına em indim. Çocuğunu dü-
Halim Siret mi bakar? Hayır! Mes'. Mesturenin, gayz, kin, nefret ifa tünmediğine emindim. Hiç aldırma 

- O zaman, cesaret edeme:ı:, f 
yatlı davranır! . r 

tureyi yalnız bırakmamalı ... Kendi- de etmeyen, 0 daimi kayıtsız sesile yacaktım, bu yeni fedakarlığa kat
ni tevekküle vermekten menetmeli.. anlattıkları beynimin içinde uğul- laruruyacaktım. Eskiden olsaydı, 

Doktor Süleyman Nüzliete koş- da.yor: a dam sende! d iye bilirdiDL La.kin 
tum. Heyecanım, onu da telaşa dü- - Bilmezsin, Hüsrev .• Ruh, ah- bugün kızımı, Ne9ideyi dütünmek 

Yazan: Ma.'ımut YESARi ~ürdü: lak düşüklüğü kadar bir insan için mecburiyetindeyim. Onun istikba- , . 
. Mart 4 _ ture, cevabı dayatacak mı? - Bu derecesi fazla .. Yalnız, feci bir teY yok .. Halimi gördükçe !ini korumak, benim Hiçalin en mu- ' ' - Mayıs~· 

Mesture, neye güveniyor? J{ıJ~ 
Siret'ten vait mi almıt? Eğer oıı"; 
sözüne aldanıyor, vadine gü"el, 
yorsa, gülerim! 1 

_; 

Halim Siret, yüzü sap sarı, eli Halim Siret, Mesturenin yakası. biz, ne hakla ve ne suretle müda- tüylerim diken diken oluyor .. Eski- kaddes bir vazifedir. hdimtl, gün- Kırkkiliıeden, dayımdan tel,· 
~yağı titrer, perişan bir halde köt- ·· b ak hale edebiliriz? den, bu kadar iğrenmezdim! Ah, lerce ağladı, sızladı, te i er sa- aldım: · 
ite geldi. Bu, perişan halde geli,in nı l::~nb:la ~~~eği düfünüyordum, - Mesture Hanımın kulağını ne zillet, yarabbi! Evvela, bir ço- vurdu; ben de günlerce dütündüm "Hastayım, derhal gel • -V: 
manası, pek açık: Kumarda kaybet vazgeçtim, heme

9 
kötke döndüm. bükeriz. cuk gibi ağladı. Bir erkeğin ağla- ve dhep Nde9ideyi dü,ündk~mb. Nfeşdide yın Sabri,. < 

mİf ve kolay ödenemiyecek derce - Merak içindeyim. Ne olacak? - Muvaffak olabilir miyiz? masını düşün.. Ellerimi öptü, diz- yi .üşün üğüm içindir 1 u e a- Bu akılda olmayan seyahat, f/lç 
de broçlanmı!tır!. Halbuki Mesture, ne sakin, ne ra- Kollarım yanıma düşmüştü: : ıerimi öptü .. Ayaklanma kapandı.. karlığa razı oldum. Çünkü bu işin tureyi çok mahzun etti. GözPııı':i 
Başka türlü olmasına imkan var hat yatıyordu? Elimden gelse, Ha- - Artık, muvaffak olduğumuz intihar tehditlerine kadar vardı.. sonunda b ir rezalet çıkacağım mu- lan dolu dolu yüzüme bakıyor: 

mı? !im Siret'i bog"acag"ım .. Bı"r kadına, kadar.. Birine inanmadım, birine kanma- hakkak görüyordum. Hem öyle bir p k al k l • .1~ 
d L b b k rezalet ki kızımın istikbalini, fakr- - e Y nız a acagım, P 1ı 

istasyonda dol~ıyordum; tren· bu kadar eza edilmez! Bir kadın ki ım. akin ir insanın, ir er eğin rev ! 
den inerken gördüm. Evvela, beni ondan para istemiyor! Çalı•, eve' - 18 Mart - bu derece alçalması, beni insanlı- den, sefaletten ziyade tehdit edi- y h d k · f 

T g"ından tı"k•ı"ndı"rdı·. lntı"har edecek- yor. Fakirlik, elbette namussuz- aziyet akkın a at'i bır • .ri görmemezliğe geldi, sonra fatala- para getir! demiyor ... Bir kadın ki, Gene Halim Siret, bı"zden kuv- ~ bı.lmemekl beraber o teselı•, 
· ! L'k" " d · ·· ·· lug"a mu"rerrahtır. Namussuz, sahte- e • nu dı, ayakları dolaştı, yarım selam onun bütün ihmallerine, kayıtsızlık- vetli çıktı.. mış · a ın çocugunu iışunuyor- ~ 1 'H k b · "h ka'r bı"r babanın kızı olmaktansa, ça ışıyorum: 

verdi. Doğru yürümek istedi, la.kin larına göz yumuyor .. üstelik para M - h kik muş· er es u ıntı ara ne mana B" k ·· · · M n 
b d d b 

' ki · eger a at, tahminden daha verı"rmi•? Kızının ı·stı"kbalı" mahvo- fakir bir kız olmak "üphesiz daha i- - ır aç gun ıçın, esture: . .u 
unu a yapama ı, ana ya a•tı, verıyor, kumar borçlarını ödüyor.. müthı.•mı·· ı H ı· s· t'" bo T T o h tal • .vı-

T T T" a ım ıre ın rcunu lurmuf .. Beyefeı:ıdi, kızını dü,u""nu··- yidir. Halim Siret, kuvveti kendin- - • ayının as ıgı uzun• 
elimi sıktı ve mi.nasız, anlatılmaz Lakin o, bu vaziyetten utanacağı- bir dükkan hissesi kapatamıyor.,.. d ? .~ 
kelimeler mırıldandı ve tekrar se- na, eksikleneceğine, bilakis azıtı- Tes,vikiyedeki konak satılacak.. yor !..Neye evvelce dütünmedimdi? de blulabBilir, kerameti ken indhe bi- se. Yengem var H t yıı. P" e 
1• k ki Ne ag"ızlar, ne sogu" k yapmacık- lehi ir. en, vicdanen müsteri im. - ·• asa am verere uza aştı. yor, doymak bilmiyen bir hırsla, b bak ı ' 

k Mesture itiraf et · f k t l ' O d·n1· ·· ·· ·· d lhtı"mal kı" benı· zafımla, pısırıklık- en amam ya· Mesture, ne yapaca ? Kendi hu- karısının servetini didiklemek, ku. ' nuyor; a a ar·· nu, 1 ıyor gorunuyor um; h d p k" . . . • r 1' 
zuru, çocuğunun selameti için, ye- marda yemek istiyor.. işin içinde sahte senet, sahte bono Halbuki sahnede bir oyun seyreder la it arn edenler e vardır. Hatta - e ı, sem nıçın çagırıyo ' u 
ni bir fedakarlığı mı göze alacak? Mesture, gene mi isyan etmiye- gibi kirli şeyler de var. Yoksa, bu gibi onu, en küçük hareketlerine doktorun dargın bakışlarından bu- - işleri içindir! -i. 
Lakin bu fedakarlıklar, onun ve cek? Fakat İsyan etmesi lazım. . ağır fedakarlığa, bütün tevekkülü- kadar dikkat ederek seyrediyor- nu sezmekteyim. Ne beis var? Gü- - Ama çabuk geleceksin Jet;~ 
Neşidenin istikbaldeki huzur ve se- Zira, bunun bir yarını , hatta bir çok ne rağmen, pek kolay razı olmaz- dum. Hiç aldırmayacaktım. Yalnıi" nün birinde, hakikati öğrenirse ben mi? ·i 
lametlerini tehdit etmiyor mu? Bu yarınları var ... Elde kalan mallar dı ! bu sefer, bir tek noktada sahte, yap bugün için Netideyi kurtard~ Ba, - Şüphesiz, yavrum. Sende~(ü 
fedakarlıkların sonu ne olacak? satılacak olursa, Mesturenin Neşi- Mesture, lstanbula inmek İsteme- macık değildi .. Bir tehlike geçir- ka bir şey düşüruniyorum. zun zaman uzak kalabilir ınif.) 

L..;..ı--~..Aen:o..ı:ıe.;"l.C.1'.D..!.?...a.c.a.Jtıa...bl.1.$!~~1Vlıa...l-Qesn!l!!i ı.JııiMJllı:.tL·~yı;..,xıı~~?t,_~'-~__ıL.:d=i~ğ~i~i:ç:in;_:e~v:e~h:u:s:u:s~g:e:le:c:e:k~,~t~a!k!r~ir~.m~.:e:ktt~e::.:'.o:ld:u~~~-u~m~u~h~a~k~k~a~k~t~ı;~b~u~t~e~-J_-~M~es~t~u~r~e~y:e~s~o:r~d~ıı:m~:~~~.:::::_~~~~~~~~-~ ~..,, Bit-nrellt 
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Yatılı köy mektepleri 
Köy çocuğunu okutmak için Ordu U. 

meclisinin şayanı dikkat bir kararı 

MiLLiYET SALI 3 NiSAN 1934 
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Halkevleri çalışıyor 
----•••••-410•. 

Diyarıbekir Halkevi iki sene içinde 

da 

fi 

ORDU, (Milliyet) - Vilayetimi
zin maarif sabaımdaki faaliyeti ve 
bilhassa ilk tahsil işlerine verdiği e-
hemmiyet, Karadeniz sahilindeki di
ğer viliyetlere nazaran çok ileride
dir. Bu, teftiı ve iatatiıtiklere daya
nan bir hakikattir. 

1 
ümidin fevkinde faydalar elde edile
ceğine fÜphe etmiyoruz. Şu ıartla ki, 
hem fazla masraf etmemek, hem de 

Aydın spor kongresi 
Çine, Nazilli ve Sökeden on iki mümes

sil hazır olduğu halde toplandı çok miisbet neticeler elde etti 
DIY ARIBEKIR, (Milliyet) - Di

yarıbekir Halkevi milli ülkü ve kültü 
rümüz için çok özlü çalııan Halkev
lerimizden biridir. l milli ve medeni terbiyesini yükoelt

meğe çalıımıştır. Halkevinin ikinci 
yıldönümü münasebetiyle bu şubenin 
tertip ettiği müsamere iki defa tek
rar edilmiş:tir. 

ey Geçenlerde Ju ı•· -i muhasebe büt-
~ . . 
1 - çeıini tanzim eL içti"".:ı ~~vr.e~ı-
lk• ne nihayet ve ...... - Jmumi mcclısımızın 

köylerde teık:ı eılJecek mıntaka Y~-
0 tr mektepleri için verdi~i k~rar; bu

) yük bir isabet ve ehemmıyetı haız bu 
]unmaktadır. 

Bu karar, genç Maarif müdürü
müz Kemal ve ilk tedrisat müfettiı
lcri Mazhar ve Kenan Beylerin yap
tıkl:ırr tetkik ve tefti~ler neticesinde 
kaleme alınan bir rapora istinaden 
verilmiıtir. 

Bu rapor, köyleri dağınık ve an
zalı bulunan diğer viliyetlerimiz için 
de ehemmiyetle nazara alınacak bir 
kıymettedir. 

Vili.yetimizin; Ünye, Fatsa, ve 
Mes'udiye kazalan da dahil olduğu 
halde 529 köyü vardır. Umumi nüfu 
aumuz 261,865 tir. Vilayet dahilinde 
kanunen tahsil çağına girmiı çocukla 
rrn sayısı 28,265 tir. Bugün vilayet 
dahilindeki köy ve şehir mektepleri-

e· nin adedi (74) tür. 
Mektebimiz olan köylerde okuyan 

talebe miktarı 5828 dir. Halbuki ay
ni köylerde okuma çağına girmiı ço 
cukle.nn ıayııır 7500 dür. Buna naza 
ran mektepli köylerimizde bile oku
#an talebenin r-1iktan yüzde yüzü bu 
,amamı~trr. ViJiyet dahilinde oku
ıan talebnin adedi 5828 olduğuna 
göre olt:uma çağındaki çocuklara o
l uyan talebe nisbeti yüzde yirmi
dir. 

9JI Vil&yetin umum nüfusu göz önü
.1. e alınırsa okuma niıbeti yüzde yir .. 
11 mi birdir. 

Bu rakamlar istatistik cetvelle. • h "ınden alınınıttrr amma, kati bir ıı -

l
h"t ifade ettiğine be"n de kani deği
lim. Çünkü talebe miktarı 50 - 60 gö 
rünen bjr köy mektebini ani bir su-

f JJrette tefti~ ettiğimiz vakit bu rakam-
ların 15 - 20 yi geçtiğini gö-

ı>P ·· yoruz. Bu hal, mektebe kayıtlı ta· 
giilebenin devam edememesinden doğu 
tJ~~r ki, sebeplerini aıağıda arzedece

t:•m. 
3 Vilayetimizde her ıene Maarif büt 
çesi için 150 bin ile 200 bin arasında 
~~r tahsisat ayrılıyor. Bu mühim pa-
911,.a tamamen aarfedildiği halde elde 

lunan rftnduman bizi tatmin edebile 
cek bir ,ekilde değildir. Köylerde ta 
lebenin mektebe devam vaziyeti nor 

al görünmiyor. 8U".t1Un sebebi ne-
'r. dir? Şimdi bu ciheti izah edeceğim: 

Geniş ve dalgalı bir arazi üzerine 
• apılmıt bulunan köylerimiz toplu 

. ;,bir halde değildir. Hududu üç, dört, 
;. beı saat süren köylerimiz pek çok-

r. Köy halkı nerede müsait bir top· 
..,.., rak ve vaziyet görmüş ise oraya evi
- i ve ocağmr kurmuftur. Öyle köyle
etirİmiz vardll' ki, değil bütün evleri, 

, "'.ıatt& iki evini bile yanyana göremez 
r•)iniz. Bu vaziyetteki köylerde açılan 
1' nektebe ancak civar olan evlerin ta 

ebesi gelebilmektedir. Komıu köy
erden değil, ayni köyün bir mahalle 
inde ndiğer bir mahallesine bile ço
uk gidemiyecek vaziyetler vardır. 

Muhitin İnaa.faız arızalan dağla· 
1, dereleri her biri •ekiz ya;larında 
lan yavnıcukların her gün aaatlerce 
ol yiirümelerine İmki.n ve taham· 
ül vermiyor. Şu hale nazaran köy
rdeki bütün çocukların okutulabil
eıi için her evin yanına bir mektep 

çmak lizım geliyor ki, buna da im
an taaavvur edilemez. 
Buııünkü teşkilatın ikinci bir mah 

unı da şudur: 
Köy mekteplerimizin hemen ekse 

'ıi yarım teıkilatlıdrr. Yani üç •ınıf
ve tek muallimlidir. Talimat mucİ· 
İnce köylerde bir ders aeneai için 
e deva,., eden tedrisat müddeti 7 

jl'ydır. 
ı Bu yedi aylık tedrisatın başlan

~!~ ve nihayet bulma ayları köylü
İ';':'n en faal bulunduğu zamanlardır. 

pı";ıft bu zanıan~a sürülür, bahçede ça 
ıt~lır, fındık ıtlerile mefğul olunur, 

el.kın ve hasar yapılır ki bu zamanlar 
la köylünün yardrmcıy~ çok ihtiyacı 
ra~dır. Köylünün yedi yaşındaki ço. 

/u.!'u ~a. bu zamanlarda kendisinin 
, ,.r.~•t.agnı kalamadığı yardımcııı, ime 
f':ia~dır. Onun İçin bu mevıimlerde ço 

ugunu m!":tebe &Öndermiyor. Bir 
~erı aeneaanın .. ba4ından ve &onundan 

urprlan bu muddet üç kadar oluyor 
,j.' ı-eriye kalan dörder ayı üç sene 

,çın toplarsak çocuk, bütün hayatın. 
.,,r..a ancak tam olarak bir senelik tah 

•il görmüş bulunuyor. 
Bu müddet içinde öğrendiği ıey 

•er pek bruittir ve mektepten aynl
lrktan bir müddet sonra unutmağa 
•ılıyor. Geçen her yıl onu eski bit. 

1 tioiz, kuru varlıirna doğru gerileti
ı;ror. 

Hangi köylüyü dinlersek hepn de 
nekteplerinin tam teşkilatlı olması 
olunda dileklr:-de bulunuyorlar. Tam 

kilatlr mektep hepimizin arzu etti 
~ bir şeydir. Fkaat her köyde tam 
t;~kilatl! mektep kunnağa bu~ünkü 
>utç~lerımiz kafi değildir. Buna, ba.ş 

1 <a bır çare düıündük. Geçen sene U
~ey, Golköy ve Karakuş nahiyele: 
-ı.nde. açtıgrmız yatılı köy mekteple~r 

dıın bır sene zarfında verdikleri neh· 
:~ 5~k Ümitli ve çok memnuniyet v~ 
~.cıdır, IJte bu teıkilatı vilayetin bu
un mekteplerinde tatbik edebilirsek 

gayeye ulatmak lizımdır. 
Bunun için yaptığonız tetkikat ile 

.§U karara vardık: • 
Sayısı altmrıa varan köy mektep

rimizin yansını kapatarak onlardan 
tasarruf edeceğimiz muallim adedini 
ve tahsisatı bütün vilayet dahilinde 
açılacak 20 veya 30 yatılı mekteple
re hasretmek. Bu yatılı mektepler 
köylerin coğrafi vaziyeti göz önünde 
tutularak merkezi yerlerde tesis olu 
nacaktır. Bu suretle mektebe devam 
edecek talebenin miktarı çok fazlala 
§acaktır. 

Bugün hangi köyde mektebimiz 
varaa ancak o köyün talebesi nıekte
be gelebiliyor. Öyle köylerimiz de 
vardır ki, buralarda §İmdiye kadar 
mektep açamadık, şimden sonra da 
açılmaırna imkan yoktur. Bu imkan
aızhk kartı•ında o köyün çocuklannı 
okutmamak :rünahını da hiç birimiz 
yüklenemeyiz. Neden bir köyün bü
tün çocukları okusun da diğer bir köy 
de tahıil gören tek bir çocuk bile bu 
lunmasın? lıte merkezi mahiyette ya 
tılı köy mektepleri açacak olursak 
biitün .. bu mahzurların önüne geçmıı 
olacagız. 

Vilayetimizde ( 500) 
Eğer otuz yatılı mektep 
sak vasati on yedi köye 
·sa.bet edecektir. 

köy vardır. 
açacak olur 
bir mektep 

Bu mektepler asgari 200 çocuk a 
la<..aktır. Her köyden 15, yirmi çocuk 
alar:ık bu mekteplere getirirsek vila
yet dahilindeki köy çocuklarını adi
li.ne bir nisbet ile okutmuf. nurlan
drrmrı olacağız. 

Bu mektepler tam teıkilatlı, yani 
beı sınıflı olacaktır. M~kt~_in Yatılı 
olması talebenin gece gunduz mual
limin ~ezaret ve terbiyesi altmda bu 
lunmasını ve muntazam çalı§ma ve 
ya~amaıını temin edecektir. 

Bu yatılı mekteplere 17 köyden 
en aıağr 100 çocuk yatılı olarak ve 
100 çocuk ta gündüz devam edebile 
cektir. Bu mektepler bütçeye de faz 
la bir yük olmıyacaktır. Çünkü mek 
tebe gelecek çocuklar yiyecek ve İçe 
ceklerini kendi evlerinden getirecek
lerdir ki, mektep hayatı ie köyünün 
ve evinin hayatı arasında bu cihe~ten 
fazla bir fark bulunmıyacaktrr. Aldı
ğımız tecrübelerden anlıyoruz ki, e .. 
ğer çocuk, mektepte evinden ve kö
yünden baıka bir hayat tarzına alrı
tırrlacak oluraa mektebi ikmal ettik
ten sonra artık köye dönmiyor, ıeh
re akın adiyor. Bu hal ise, köyde mü 
nevver kitlenin türemesine set çeki
yor. 

Bina meseleıi de fazla düıünüle
cck kadar ehemmiyetlidir . 

Mrntaka merkezi olarak kabul &o 

deceğimiz yerlerde diğer mektep bi
naaı var ise onJardan istifade ~dece
ğiz. 

Bina yoksa 1 7 köyün yardımı ile 
bir mektep kunnak mümkün olacak· 
tır. Yatılı bir tnektebin bütün tesiaa
tı 200 liradan fazla değildir. Bu he
saba nazaran inşaat için 300 lira yar 
dım olunursa beher mektep bize 500 
liraya mal olacaktır ki, 30 mektep i 
çin tutarı 15.000 liradır. Bu para bir 
defa verilecektir. Fakat buna muka ... 
bil vili.yetimiz muntazam, mükem. 
mel 30 mektebe kavuşmuı olacaktır. 
Bu, bat~~ .~iç bir vilayete nasip ol
mıdyan1 goguı kabartıcı birer bilııi ve 
ay rn ık yuvaıı kunnak d kt' k' 
C .. h . . eme ır ı, 

um urıyetrn Öz d"I •. h Ik 1 ... k ·· ı egı ve a çı ı .. 
ıı:•n oye doğru Prenaipinin en iaabet 
lı ~~ en kudretli bir tecellisi olacak .. trr. 
.. Vaziyeti ve yapılacak. itin fwnul

lu faydasını kuvvetle sezen ve kavr 
yan umumi meclisimiz vili.yet dahi~ 
!inde (30) yatılı köy mıntaka mekte 
binin açılmasını kabul etmiş ve icap 
eden tahsisatı derhal vermiıtir. Bu 
mektepler önümüzdeki ders yılı İçin 
kunılacak ve aıağr (6.000) köy çocu 
ğunu temiz ve ılık bağrında toplrya 
rak nurlandıracaktır. 

NAFiZ 

Fakır çocuklara yardım 
GEMLiK, (Milliyet) - Veli Bey 

Köy yatı mektebi çocuklarının bir 
haftalık et masrafını üzerine almış
tır. 

Adını bildirmek istemiyen ba~ka 
bir zat ta bütün Gemlik köy yatı 
mektebi çocuklarının iç çamatırla
rmı temin etmiftir. 

-o--

Gemlik muallimleri arasında 
GEMLiK, (Milliyet) - Muallim 

ler Birliği tuarruf sandığı yeniden 
canlandırıldı. Her muallimin be 
fer lira girim parasile aylık taah
hütlerinden kuvvetlenecek olan bu 
müeaıeae reisliğine Hayali Bey mu 
t1em~tliğine de Halim Bey seçil.'.ni&
erdır. T 

Hanımefendi, Kaydediniz ... 

YAKUT 
184~ lstanbul 

Aydında tekaütler ve Aydınapor takımlarile mıntaka 
seçilen defterdar Nat1'z Bey 

reisliğine 

AYDIN, (Miliyet} - Aydın sadea"z maç yapmadıklarını ve lik 
mıntakaaı spor kongresi Aydın • maçları tertip olunmadığından 
Çine, Nazilli ve Söke spor klüple- bahsetti. Emin Bey, lik maçları
rinden 12 mümessilin huzurile nın tertip olunması, geçen sene 
Halkevi kütüphanesi salonunda kongre:·inde ihtisas heyetleri seçil 
toplandı. Kongreyi mıntaka re· si memi' olduğundan ileri geldiğ-ni 
Emin Bey açtı. Kongre reisliğine söyledi. Bu hususta uzun münaka
Defterdar Nafiz Bey ve kat"\' "kle ,alar cereyan etti ve iyi sözler söy 
re de Nazilli klübü mümesS> Ri- lendi. Bet dakika celse tatil olun
fat ve Söke klübü mümessili Riza du, ikinci celsede intihaba geçil. 
Beyler seçildiler_ di. 

Yeni merkez heyeti, Defterdar 
Nafiz Bey birinci reis, kadastro 
hakimi Cevdet Bey ik"nci reia ola
rak, azalıklara da Çineden Nihat, 
Hasan Tahsin ve Abdullah Beyler 
seçildi. 

Evin muhtelif ıubelerindeki faali 
yeti günden güne genişlemekte ve a
zası çoğalmaktadır. Dil, Edebiyat ve 
Tarih ıubesi, Diyarıbekir tarihini ya
zan Mükiye müfettiıi Basri Bey ve 
bu vadide bir çok vesikalar toplamıı 
mahazlar bulmuş ve milli eserin bir an 
evvel meydana gelmesi iç.in liızım ge
len muavenetten geri kalmamııtır. 

Bilhassa bu şube tarafından köy
lülerimiz araımda açılan öz Türkçe 
ve Yurtbilğiai musabakalatı çok fay
dalı tesirler bırakmı,tır. Mayıı niha· 
yetinde yapılacak olan bu müsabaka 
ya bir çok köylülerimiz şimdiden ha
zırlanmağa baılamışlardrr. Bu iki mü 
sabakanın birincilerine dörder, ikinci 
lerine ikiter ve üçüncülerine birer ö
küz ikramiye olarak verjlecektir. 

Güzel Sanatlar Şubesi: de çok ve
rimJi bir surette çalıfıyor. Bu ıube
nin a!afro.n~a ve alaturka olarak iki 
kolu vardır. Birinci kol modem musi 
kinin, ikincisi İ&e halk muaikiainin ya 
yrlmasına çalıımaktadrr. Bu şube son 
günlerde on bcı kişiden mürekkep 
bir bando heyeti de teıkil ctmiı ve 
faaliyete geçmiıtir. 

Halkcvimizin en faal ve en verim 
li ıubeleri arasında Temsil şubesi ha
kikaten şayanı takdir bir mevki ih
raz ebnittir. Sekiz aile kızının ittira
kiyle bu ıube bir sene içinde dokuz 
niüaamere vermit: Oz Yurt, Kahra· 
man Uyanıı, Şeriye Mahkemeıi gibi 
milli piyesler temsil ederek halkın 

içtimai yardım ve Köycüler tube
ıi: de isabetli bir proı;:ramla çalrtr· 
yor. içtimai yardım ,ubesi bir sene 
içinde fakir ailelere 30.000 kilo kö
mür dağıtmıştır. 32 yetim ve fakir 
mektepli çocuğu giydirmiş ve Hima
yeietfalle teşriki mesai ederek 12 ya
taklı bir bakım evi açrnııt..-. Aynca 
yoh:sul ve hastaların muayene ve t&
davileriyle meşğul olmaktadır. ' 

Köycüler Şubesi köylerde gezinti 
ler tertip ederek çok faydalı tetkik
ler yapmtf ve köylülerimize kinin, aı 
pirin gibi ili.çlar da dağıtmıftır. 

Geçenlerde verdiii bir kararla 
Köylüler Şubesi Kurban B~.yram.rnd.• 
köylere büyük bir heyet gonderılllllf 
tir. 

Bu heyet köylülerimiz arasmda 
Göltür yakininde tetkikler yapmış ve 
bayramlarını kutlulamıılardrr. 

Müze Sergisi Şubesi: Şehir müze
sinin teıkili etrafında mütemadi bir 
surette çalışmaktadır. Bu şube ayrıca 
yerli mamulat ve mesnuatımızdan 
ibaret da.imi bir aergi açmağa karar 
vermit ve faaliyete geçmittir ... Bunun 
için milli fabrikalarnruz~a? numune
ler iştemittir. Bu ıube mrllı sa.nah vı; 
tarihi eserlerimiz etrafmdakı lbelal 

neticesinde ceyli.n derisi üz.erine ya. 
zıh bin senelik bir Turat, Yavuz za
manına ait bir ıini ve bir kaç moza4 

yik parçaıı elde etmiıtir. Reia Nafiz Bey kongre riyase
tine seçilme •İnden dolayı tefek
kür etti ve kongre umumi heyeti
ni selamladı. Bundan sonra mınta
ka reisi Em· n Bey idare heyetinin 
ra:>orunu okudu. Bazı münaka,a
lar 1an sonra rapor ekseriyetle ka
bu: edildi. Futbol heyetine muallim Celal, . 

Hakim izzet ve Çineli Ekrem Bey 
ler. Atletizm heyet"ne, Muallim 
Nesimi, Vahit ve Fikret Beyler se 
çildi1er. 

:::ski hesapların tetkiki ;.:; ; n 
Dn "erd:ır Nafiz Beyle Vahit lsey 
a··· •ldılar V": hesapları tetkik ede
re' •:ı.porlarını Temmuzda topla
nacak kongreye vermeleri karar
la•' Yıldı. Sıra teki" flere gelmi,ti. 
He• klüo mümeatili yardım i•ti
yordu. Buna Emin, Nafiz "eyler 
ce-·''1 verdiler. 

u ara Cine klübü murahhası 
mntaka teşkilinden evvel klübü
nün daha iyi çalıstığını, ,imdi mü 

Feci bir cinayet 
l 

1 -· Yakalanan katil .• 

BOCAZLIYAN, (Milliyet) 
Yozğat vilayetine bağlı Boğazlı
yan kazasının Karakuyu köyün
den Hacı Mustafa oğlu Necib"n 
7 - 8 Ya.tlarındaki kızı Şahnur ken 
di tarlaları içinde bir çok köyün 
çocuklarile oynamakta iken ceb
ren ırzına geçmek neticesiyle ölü
müne ıebep olmaktan suçlu ayni 
köyden ve kızın dayı zadesi oldu
ğu anla.tılan 333 doğumlu Memit 
oğlu Ömer irt kap ettiği suçun ce
zasından kurtulmak için firara kı
yam etıni, iae de yakayı ele ver. 
mit ve adliyeye teslim cdilmittir. 

Giresonda fakir çocuklar 
için balo 

GIRESON, (Milliyet) - Şehri 
miz Himayeietfal Cemiyeti hanım 
lar komitesi tarafından Jandarma 
mektebi salonunda verilen balo 
cidden çok güzel olmuttur. 
• Büfen'n yenecek levazımı ile 
hizmetleri hep bu muhterem ve 
güzide hanımefendiler tarafından 
görülmüt ve balonun muhtelif sa· 
atlerinde gösterilen iki canlı tab
loda, küçük yavrularımızın mües
;.. .. ve hazin hitabeleri davetliler 

Büyüklerimize kongrenin ta
zimlerinin arzı itffakla kabul olu 
narak kongre çalı,masına son ve
rildi. 

Yeni merkez ve ihti-oa.s heyetle 
rini te,kil "d~narkada~ların hep
si de senelerdcnberi spor i t!erinde 
filen çalıtm'" soorculardır. Kendi 
!erine muvaffakiyetler dileriz. 

Balıkesirde sinema 
BALIKESiR, (Milliyet) - Mu

hasebei hususiye tarafından hüku
met caddesinde yapbrılan ve iki 
s<enedir bof duran sinema ilk fil
mini göstermi,tir. Gerek antrede 
gerekae salonda vücude get:rilen 
fevkalade zarif tefkilat ile bu ıine 
111a salonu fehrin ehemmiyetli bir 
ihtiyacını kartılamıftır. 

lnegöl kUtophanesi 
lNEGöL, (Milliyet) - Bir ka

za tasavvur ed'niz ki, ilim merkez 
leri11den uzak olatı okunacak ne 
kitabı, ne bir mcemuası bulunsun, 
ne de istediğiniz zaman celbi ko
lay olsun. Okuma zevkini tatmıt 
olanların böyle bir yerde Yatama
s: ne kadar müşkül olduğunu tah
min etmek güç değild"r. 

Bunu yazmakla bizi böyle bir 
vaziyetten kurtard~ı için Maarif 
Vekaletine tükran hislerimizi ifa
de etmek istiyorum. Kasabamızda 

1 bu hüyük ihtiyacı tatmin eden kü
tüphanemiz İnegöl için bir lütuf
tur. Kütüphanen'n tesisine 1898 
de batlanmıf, efhas ve kütüphane 
lerin hediye ettiiH kitapların sayı
sı Cümhuriyet devrine kadar se
kiz elliyi bulmu~tur. Kütüphane a 
sıl Cümhuriyet devrinde zeng'nlet 
meğe batlamıt ve bugün herkesin 
fikir ve okuma ihtiyacına cevap 
verecek tenevvüü ihtiva etmek ü
zere "2680" e•er toplanmıttır. 

Bu eserlerin içinde haftalık, ay 
lık mecmualar ve devlet irtatistik
lerine varıncaya kadar türlü kitap 
lar mevcuttur_ Vekalet neriyatın· 
dan olan kitaplar muntazaman gel 
diği gibi hususi matbaa ve kütüp
haneelrin nesriaytından olan bir 
çok k"taplar da gönderilmektedir. 
Kütüphaneden, memurlardan, mu
allimlerden, talebeden ve sivil 
halktan her gün bir çok İnsan iıti
f ade etmektedir. 

Söz derleme heyeti bu J.Utüpha 
nedeki lisana a;t eserelrden çok 
iatifadeler temin etmi,tir. 

üzerinde fevkalade güzel bir tesir 
bırakmıf, kimsesiz ç~ukl~a k~rfı 
gönüllerde tefkat hıs ve ızlerı ~
yandırarak bila istisna herkeıın 
gözünü y&f&rtmı9tır. 

Diyanbcloir Halltcvi bandosu 

Tekirdağ zeri yatı ı1t ekirdağda telefon 
.. TEKIRDAG, (Milliyet) - Şe~: 

- rimizin kat'i ihtiyaçlanndan hın 
de telefondur. Trakyamızın hemen 

• 

Tekirdağ lidanlık binası: 

TEKlRDAG (Milliyet) - Hava 
!ar çok sakin gidiyor. Çiftçilerimiz 
noksan kalan kışlık zeriyatını l'..u 

bir çok fehirlerinden ihdas edilen 
telefon tesisatının ticari işlere pek 
çok faydası olmakta ve lstnbul pi
yasasından alınacak neticeler bildi
rilmektedir. Filhakika şehrimizde 
de böyle bir telefonun bulunma&1 
mutlak lıizımdrr. Şüphe yok ki bu
rası diğer Trakya tehirlerine naza
ran ikbsat ağzı olmak itibarile ti· 
cari i'lerin ve fiat tem~vvüçl~ri ve 
umumi piyasa haberlerı vaktınden 
evvel bu telefonla alınırsa müst~-
ıil lehine bir hareket olur kanaatın
deyiz. _ • 

Nisan içinde inikat edecek,. vıla
yetimiz Ticaret oda11 kong~esınde 
tehrimizde dahi telefon tesısahnın 
ihdas edilmesi için tüccarlar tarafın 
dan kongre riyasetine takrir edile
rek Nafia Veki.leti nezdinde teteh
büsatı lazımede bulunulması temen 
ni olunacaktır. 

müsait vaziyet dolayısile ikmale ça- =============== 
lı,ıyor. Geçen seneki zeriyat sah~
sında buğday miktarı daha fa.zla ı-

di. "d k' • Halbuki bu sene bug ay e ımı 
geçen seneye nisbetle yüzde otuz 
ve bazı mıntakalarda yü:ıde elli 
noksandır. Fakat diğer maddeler, 
bilhaua keten tohumunda yüzde 
otuz, ktıtyeminde yüzde on ~az!a 
ekim olduğu aöyleniyor. Mevıımın 
normal gidişi Trakya çiftçilerini 
sevindirmektedir. 

Tekirdağ Halkavi mensupları 
çoğalıyor 

TEKIRDAG, (Milliyet) - Ha!
kevimizin komite azalarının seçı
mi yapılmı•tır. Komitelerden idare 

Sinir\etiniı~ . 
rnuhataıa ıc;ın 

... ,-uı le mah-, 
tamamı 

&rom ura\ 
« l(no\\,. 

·ıne\erllli istimal 
1<.ompn 
ediniz.. 

heyetine ayrılan arkadaşlar 'un- ...,,,.....,..:::,._,.;._ ____ .....,. ____ __, 
!ardır •• 

içtimai yardımdan Dr. Velittin 
köycülerden Celal, kütüphane net· 
riyattan Ticaret odası ba,katibi 
Fehmi, apordan muallim Safter, 
Dil tarih edebiyattan muallim Ek
re~, Güzel ıanatlardan Şakir, mü
zeden muallim Muhittin, Halk ders-

hanelerinden ilktedrisat müfettiti 
Halit temıilden muallim Haydar 
Beylerdir. Halkevine y~niden .Y~Z 
aza kaydedilmittir. Eıkı heyctı ıs
tihlif edecek yeni idare heyeti ko
mitelerin programlarını ha.zırla· 
makla meJguldürler. 
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Amerikalı müflis banker dün Tevkifhaneye götürüldü .. 
(Başı ı inci sahifede) Muharrirden kQfıyor? ! / ,.-"'" - !iyesi harekete gelerek Amerikalı ban· men bildirilmittir. 

kalarak asliye üçüncü ceza mah - keri m~haı.':""~ ve tevkif ~i~tir. Amer ka mahkemesinin 
kemesinin müvekkili hakkında ver Bir aralık, Milliyet muharriri, ken Halh~ı Maiotıa . kaptA;"ınm ıdd.ıası- ·• . 

d
.•. .b.. •. .. .. k diaine ,...klatmak istedi. Fakat in - I na ırore mademkı tracıaıt olarak lima.- ıthamnamesı 
ıgı ta ııye~ ve nev ~ c~rum arar aull, küçük hir hareketle buna müaa- nmıızda bulunuyordu, zaruri ihtiyaç-

larını temyız eden layıhasını ha • ade edemiyeceiini anlatmııtı. / lanru temin ettikten ıonra limandan Evvelki gün mahkemede okunan ve 
zırlamıftır. Esat Bey, bir taraftan - Bir tek kelime de aö_ylemiyecek- 1 çıkıp istediği yere citmeıi lazım ge - dün münderecatnnızın çokluğu hasebile 
layihasını hazırlarken diğer taraf- miainiz? lirdi. Fakat böyle olmamıt. kaptan dercine imk.i.n bulunıınuyan Amerika 
tan da kesbi katiyet etmek üzere M. lnaull, küçük n zeki gözlerile ı kendi !_rade ve ihtiyarile. li~~a u - mahkemeıi ithamnameıini bugün aynen 

' k"f ) . . muharririmizi süzdü, belki iatenilen ı zun muddet kalmı, ve yırmı dort sa- karilerimize takdim ediyOTuz: 
buluna? te": .ı kararma ace e ıti • bu bir tek kelimeyi aöyliyecekti, fa - at zarfında pratika isteyerek Türk "İTHAMNAME" 
raz Yoılle ltlrQ• ederek kararın k k d h k nJ k d h'lin . . " il N'"a& hülır.Umetinio tiIDal mıntalııaaı luamı ~ at, sonradan te rar cay ı ve omur anu arının azası a ı e gırmıt· 

f '' • • . Birletik Amerika cle ... letle ri mıntaka "Diatiriıç., 
re ını iatemış.tır. danarak elindeki kitapları, konsiyer- tir. mabkeıne•i 1933 mayıa içtiınıu - bil'lnci be-

Ahmet Esat Beyin, ağır ceza jin yanma bıraktı. Aaanaöre doğru Aldığımız malı'.imata göre Yunan yanname - • . . 
mahkemesi nezdinde yapbğı bu iti yürüdü. konaolosluğu bu noktadan kaptanın " fi Nuva•' nın ,imal mıntaka•r tark luamı IÇlt\ 

ahk 
• ti" t tk"k /naull nanl tevloil edildi? vaziyetini nazarı dikkati calip gör - letköl n tabl;f .dilen Birletik Amerika devleı-

raz m eme nVJl.•e nce e 1 k d" . d h . . • lero' bu"'...-iik ı' ur" ,· heyeti bn mahkemenin mayıa 

d ·ı' k k "b-ul .. ··1 d• m;;. ve en ısın en iza at ıatemı•tir. • --Y ~ ayı içtimaıncla me•-zuuhahia mıntaka •e ~ıum• 
~. 1 ere fC1Y~1 a go~ ~e. 1 - Bu ande, kapmm önünde bir oto- Fakat kaptan Muauriain verdiği ce - da yemin ettikten sonra beyan ederler~·: .. 
gınden reddıne karar verılmıtl r. mobil dunnuftu. iç.inden reanıi ve ai- vaplar tatmin edici mahiyette görül - Samoil ln$oll T<e oilu Martin. J. Do•ıl, Jul 

Londra otelinde vil birkaç memur çıktılar. Artık, M. memittir. Kaptan demittir ki: c ., Kuliç. s.....ı., Fild, Vil7am, lrun Ee•~··· 
lnsull'ün lstanbulda aerbeat ı--irc - - ''Ben lıtanbul liman.ma. au ve t•I, V. Danial AHnaa, C. Vilbur Danyela kı ba-

Erat Bey, müvekkili heaabına 
bu iflerle uğrafırken M. lnsull' de 
yazıhaneden avdette refakatinde 
bulunan memurlara bir otelde biraz 
vakit geçirmek istediğini söylemit 
ve bu arzusu kabul edilerek Ken • 
diai doğruca T epebatındaki Lon • 
dra oteline götürülmüttür. Saat 
bu sırada on bir buçuğu geçiyor • 
du. M. İnıull, Londra otelinin dör 
düncü katında 80 numaralı odayı, 
pazarlık ederek altı buçuk liraya 
kiralaınıtlır. 

Müflis banker, odasında yarım 
saat kadar dinlendikten sonra ye
mek salonuna inmit, ve burada, 
çorba, kuzu bastısı, meyve ve kah 
veden ibaret olan öğle yemeğini 
yemiştir. M. lnsull, sofrada sudan 
batka bir fey içmemittir. 

Bu saate kadar tevk · f edileceği 
kendi -ine h,. J-cr verilmemİfti. Ma • 
amafib, M. lnsull tela,lı idi. Keıı -
diıir~ refakat eden zabıta memur 
Jan~·1an akıbeti h,..'1:kında mlfunat 
almak istediği görülüyordu. 

M. 1nsull, otelde okumak üezre 
İngilizce çok para mıinaaına gelen 
Rig Maney isminde bir kitap ge • 
tirterek bazı sahifelerini karıttır • 
dı, bundan sonra da B. Lovvvel ia 
minde ibr muharririn Margarit i -
simli kitabından birkaç sahife oku 
du. M. lnsull, bu metguliyetten 
canı sıkılmıf .~ibi bir aralık, otel • 
den c;ıkmıtsa da henüz Galatasa. -
ray istika.metinde birkaç adım at
Dllftı ki, gazeteci ve fotoğrafçılar
la karfılqtı. Bu teaadüf, belli ki 
M. lnsull'ün botuna gİtınemisti. 
Hemen yüzünü f8pkıuile kapaYv.
rak sert adımlarla otele döndü -.e 
kapıcı ile konutmağa batladı. Müf 
lis bankere bu eıanda bozukluk. 
Tiirk parası lazım olmustu. Elini 
cebine sokarak bin drahmilik bir 
banknot çıkardı ve ganonla boıo: • 
durmağa gönderdi. Paralar gelin
ce itina ile birer 'birer saydı ve ce 
bine yerle•tirdö. Yerli ve ecnebi b!r 
çok gazeteciler bu esnada Lonc!ra 
otelinin hul'ünü doldurmutlardı. 

Kapınm Önünde fotopaflar çekili
yor filmler alınıyor ve bu arada l

1a 
müİema.diyen. •·Jn.aull" . ün bahsi geçi • 
yordu: 

- Ne yedi? 
- Kaç bardak ıu içti? 
- Dü,ünceli mi görünüyor? 
- Kimae ile aörüımüyor mıa 
Muhayyelelerde bir taraftan itli -

yordu: 
- Birden bire fenalatmıf galiba ..• 

Uicmı istetti ... 
- Tevkif edileceiini 4imdi aöyledi

ler. Hiç telaı e-edi.. Yalnız, yÜzÜ 
bir pan;a buru.-rak: 

- Ya ... ()yle mi? diye IÖylendi. 
- Hastalığını ileri siiriiyormuf. A· 

ınerikaya gidersem yolda ölürüm di-
yormuf ... 

Tam bu sıra.da, aanki bu .özleri, 
bizzat tekzip etmek istiyonnU§, gibi, 
M. lnsull'ün kırmızı ve 11hhatli çehre 
ai, kapının aralığından göründü. Ağır 
adımlarla, gazelci kalabalıimm orta 
una gelince, hafifçe tereddüt eder gi 
bi oldu. 

Tarihi roman: 100 

-T dema. müddeaale)"h mevlriindedirler. 1931 •ene-
ceği dakikaalr sayılacak kadar az kal yiyecek almak için gelmifol:İm. Fakat si marbnclaın 1932 ••neai ni•••ıadan cürmün i-
mııtı. Türk meınur1arı hareketime mini ol lıı:aıaa kadar atideki ••zireıerd• hulunmutlardır: 

Çünkü, bu me:rraırlann Türki- dular. S.bn alm•. ••tsna, abz Te kabzetnıe, nakil 
• Lot.:_ N" • d • lmad ? icra terDin, e•h.am ye tahTili.t, ferai Te emli.k 

ye Cümburiyeb itılintak nim.imi- - ıçın enız auyu • m.sz · mu~melc1erite yerli ve ecnebi tirketler, cemi-
ni.n keatiüi tevkif m.ü.zekkereıi bük - ln••11'iiııı •elü.letini d....ul.te eden •e dün ilk - Çünkü makinelerimizi bozuyor- 1 1 
mun•• u·· tat.bil< ı"çı·n aeldı"klerı" çok a-ç _ it olarak tey)tif branna itlru •e mahlııeme du.. 7etler, ıindikalar Te etlıas için ticaret it eri <e 

0 0 ..,. ı__ •İmıar ...-e •aİre oluak ittiıal ctmelıı:. kabE •e 
-..rannı tem7i.& eden 

meden a.nıa.ddr.. Ahmet E•at Bey - Peki madem ki Türk memurla- ted.iy• eylemek, tia.rct acenteleri olarak faali-
V akıa, vekiller heyetinin müflis n hareketinize mini oldular, ru...;n er-- yet ıö•termek •e bütün dünyada •ahfüı.zikir 

r il' b. 1 'k Am "k E bö J ,. itl~r İç.İn hürolar açmaia •alihiyettar olmak 
banker nau ün, ır e§ı en a ınanııtfır. aa.ten ··y e bir müracaat tcai günü i§&J'et vererek pratika iıte-- ü.zeTe merke:ı:i il Nu•••'nın timal mrntaka•ının 
cümhuriyetleri hükümetine iade edil-- yapaa. da kabule im.kin yoktur. lnaull diniz ? aalifüszikir lc.:ıam111da il Nu•••'nın devletinin 
meai huaaaundak.i karan tebliğ edi - muayene neticesinde ha.ata olduğu te Kaptan buna verecek bir cevap bu-- kanunlarına te•fikan Şikaıo'da tetek.ltül ederek 
lir edilmez, müddeiumumilik h.attketc beyyün edene, ancak tevkifhane has lamamıf yalnız yirmi dört aaat geç • ( Corparation) namınr ta91yacak olan "Corpo-

. b k L-•-kı d-'-' dl• t h · d ed • d"leb"I k k • __ .ı ration S. Cortieı Kompani,. nin: g......,,., ve an er wuı. n ıuu a ı ev a aneaın et avı e ı ı ece tir. tig"i iiçn prata a 11temeoig"i takdirde 
-r--r Sa muel lns ull : Müdiriyet lıı:omite•İ müdürü 

rakı latanbul aaliye üçüncü ceza T ulıil kGTanna itiraz: ettiler yüz lira para cezası vermeğe mecbur •e icra komite•i azuı . 
mahkemesi kararını ve muhakeme za olacağını aöylemi}tİ.r. Ojlu Martin. J . lnaall: Miidiriyet komite•i 
bıtlarını birinci istintak. hi.kiıni Ra - Müflis bankerin vek&letini deruh - - Pratika istemek için itareti kim müdür muavini. •• icra kom.ite•i reisi. 
m.a.zan Beye tevdi ederek tevkif ka.- te eden avukat Ahmet Eaa.t Bey, Ü - verdi? Harold L. Slaart: Müdiriyet ye icra lııoınite-

1 ak h•k• • R Jeri axa••· 
ra.rı i&temi~tir. atint a ımı ama-- çüncü ceza mahkemeainin .. karannı - Gemiden bir taife.. Filip. J, Monroe: Reis muavini. 
zan Bey, evrakı ve mahkemenin ka- temyiz ebneklede kalıruyarak istin- Kaptanın bu cevabı kendiaini ilzam Jon. F. Okeef: Ki.tip Ye yeznedar. 
rarmı tetkik etmiş ve tam saat 14 te tak hakiminin tevkif kararma da iti- edecek ma.hiyette görüldüğü gibi Türk Jon. H. Dov;l: Müdiri1•t komite•i asa••· 
banker M, lnsull hakkında tevkif ka raz etmittir.. memurlarının ; transit olarak geldi Stanley Fild: Müdiriyet komitesi azası. 

hm E B Vilyam. R. Oyotiumi Ard Şarl Vol, Daniel 
ran vermittir. A et ıat ey, tevkif kararına iti ği müddet zarfında hareketine mi.ni Alin••· c. Vilbor Daniel$: Ki.tip muavini Y• 

Bu karar, saat 14,45 te, Aaliye Ü • raz jçin dün akf'llll vilayet makamına olduklarını da bir türlü iıbat edemenüJ nznedar. 
çüncü ceza mahkemesi riyasetine gön bir iıtidada bulunmuıtur. Esat Beyin tir. Birleıik Ame.-ilı.a devletleri mıntaka mahlı:r-
derilmif, riyaıet tarafından tasdik e- ia.tidaıı, muaınele görm.emiş ve dosya. Yunan doatlarımız, fnsu11'ün tevki- meıi. aexdinde me-1kUr tirlcet aleyhine bir ifla$ 
dilmiı ve bu suretle hüküm akt'il, - ımda saklanmak üzere Emniyet mü • finin, bilhassa kaptanının usulsüz ve talebi vaki olmuıtur. 
m.iştir. dürlüğüne havale edilmİ§tİr. yolauz hareketinden ileri geldiği ka- Mahkemeee; mezk\ır tirlı.etin 1932 de irl.İı$sna 

ihtiyar baııkere tevkif edildiği re• lnauU ne zaman teslim edilecek naatini bealemekte ve bundan kapta hükmedildiği, •e bu ôtin 31 tetrinie.,,el ı 932 
men tebliğ edildiği zaman saat 16 yı Samuel Jnaull'ün Amrika hükiim.e. ru meıul tutmaktadırlar. de Birleıik Amerilı.a devletleri Diatirit mahL:e-
35 g-iyordu. tine ne zam.an teslim edileceüi ma • me•İ irlıl• memuru Şarl G.a.rrilde ha•a1e edildi-

..,. • Bir Yunanlı doatumuz dün bize de b·1·h b s H • lnaull, tevkifini büyük bir aoğuk- lôm değildir. Dün Amerika sefareti- dı" ki·. ği, ...-e ı • are 11 ıu at 1933 te am u•art ın 
k.anhlıkla karşılamıt, ve mem.urlara: ne müracaatımızda henüz bu huMJ.a • ta1in edildiği, 15 eyl\ıl 1931 de nıezkUr tirke-

- Hemen gidiyor muyuz? ta talimat alınmadığı cevabı veril- - Yunan hükUmeti, lnsull'ün Tür tin mali: taahhüd.bnı ira etmiyeeek bir halde 
Diye sormuıtur. mİ§tİr. Uaulen Jnsull'ün Amerikaya kiyede tevkif ve Amerikaya iadeai bulunduğu ve mezkUr ti.rketin memur ...-e ajana· 
Tevkilha.neye mi gidiyoru.z? teslimi için Amreika Adliye nezareti mesele.aile asla al&kadar değildir. Bu ları olan yukarıda iaimleri Y•••h :ı:evabn tir-

ni tenuil eden memurların Jatanbula noktai nazardan bu meselenin, bazı ketin i0.İı.•ına •eyİrci yaziyetle kalarak 2 te1ri-

- Mümkünse timdi ... Cevabını alın
ca, paltosunu ciymjı ve üzerine tev -
cih edilen fotoğraf objektiflerinin sa
bit nazarlan altmda, heycaruru belli 
etmemeğe çalıtarak kendi&i için hazır 
lanan 1824 numaralı tak&i otomobili 
ne binmiıtir. M. lnmll'ün otomobilin
de Emniyet müdürlüğü, ikinci ıube mü
dürü Demir Bey bulunuyordu. 

M. lnautl, yolda: 
- Tevkifhaneye mi gidiyoruz? di

ye sormUJ, "'evet" cevabmı almca; 
bqınr yere eğınif hiç bir IÖz söyleme 
miştir. 

M. lnaull'ü yerli ve ecnebi razete
ciler, otomoltillerle te9kifhaneye ka
dar tak.ip etmitlrdir. 

T evkilhaııeılehi oJaaı 

M. lıuull, doğruca TevkiOıa-m 
müdiriyet odaıma al1DD1ıftır. Burada 
bir ınüddet kaldıktan sonra müflis 
bankere yatacağı oda ırösterilmiftir. 

M. lnaull' e yalnız batma tahaia e -
dilen bu odada bir tek demir karyola. 
Yardır. Ortüleri tem.İz ve lekesizdir. 
Fakat, lnaull ~bi, dünyanın en zen.. 
cin otellerinin salonlarında istirahat 
ebneğe alı,ık bir milyoner için, bu 
çıplak duvarlı tevkifhane odası, hiç 
te konforlu bir yer sayılamazdı. in • 
aull, tevkifhaneye girdikten sonra kim
seyi kabul etmemiıtir. 

Tevkillıan.,Je i1tiha81 knildi 

Alqam yemeği olarak ne istediği 
aorulduğu zaman: 

- Biraz yoğurt .,,., jki rafadan yu
ınurta kafi! demiıtir. 

Müflja banker, getirilen yoğurttan 
birkaç kaşık almıt, fakat yumurtaya 
biç dokunm&mlfbT. 

Müddeiumumiliiin müaaadeai olma
dıkça lnaulle ....... ,.. sörüttürmemeai 
için tevkifhane müdürlüğüne emir ve 
riJxnittir. lıuull, Amerika birletik bü 
kUmetlerinin aal&biyettar memurları 
tarafından remıen tesellüm edilince • 
ye kadar ~kifbanede kalacaktır. 

Hıutalıaııe,,. lıal4rnl.._ı. mı? 

Kendiıi, butabaneye ...ı.Ii için tim· 
diye kadar !üç bir müracaatta bulun 

gelerek Adliye mümessilleri arasında taraflarca iddia edildiği gibi, iki hü- nİ•ani 1931 tarihinde aayri kanuni hir surette 
protokol tanzimi li.zım gelmektedir. kUmet arasında bir mesele tevlit et - •• cinai bir makaatla bileli bir tekilde •• Bir-
Beynclmilel teaın.üJ bunu icap ettir - meıine ihtimal verilemez. Yunan hü letik Amerilr:a deyletlerinin ifla. kanununun ic-
mektedir. kUmeti Samuel lnaull'ün kara gözü i- rasrnr menetmek nıalcaadile t irketin kredilerin-

lnaull'ü Yunanistandan tesellüm. çin Türkiye ile olan aıkı dO&tlu.ğunun den •e nuls.udundan 558,120 dolarlık meblaiı 
etmek Üzere, Atin.aya gitmit olan A- zerre kadar haleldar olma.sına nza Şilı.:aroda (Kootin.aa.tal 11 Nu•a• Bank end 
merika memurları, Amerikalı banke- gösteremez. Meselenin bizi alakadar Trö•t Kompaı.ai) üzerine çekilen •• ŞiL:aıo'da 
rin Yunan.i&tanı terketmeai üzerine A eden tarafı, vapur kaptanının yolsuz (Nordon TrÖ•t Kompani of Şikaıo) ya tediye.-
merikaya dönmek üzere Yunanistam hareket ederek, tra.nait olarak Türki.. ai icap eden bir çek ile (Nordon Trö•t Kom· 
terketmiılcrdi. Ayni memurların tim- ye karasularına geldiğini iddia ettiği pani) re- nalc.1e ttirdikle-ri T<fl nıüddeaale7hltwden 
di Pariste bulunmaları muhtemeldir. halde, burada hareketini temdit ve her birinin me;r.lcUr 558,120 dolardan bir h.i•ae 
Bu takdirde bu zevatın bir iki güne binnetice Yunan bayrağının himaye - aldıkları, bu paraam. ıirketin temettüünden 

k d h · • -' 1 • 'h · ı · · 1 d -L d b" b" • ••fazla aukudundan tediye edilmediği, -tirket a ar f" nmıze ge.ıme en ı tıma ı var "' a tm a ııeyanat e en ır ecne ının, 
dır. Ak&i takdirde Amerika adliye • ecnebi bir memlekette yakalanması • aktifinin hakiki l<1&ann•n 53,ı72,3ı3 dolardan 

ibaret oldn'"u Te 4irketin 64,405.180 dolar bor~-
aince tayin edilecek Jljlemurlarm bu • na sebebiyet vermesidir. Kaptan bu lan.mıı bulunduiu •• bunl•rın lci.ffeain.in Birle. 
raya gelmesini heklem.ek icap edecek hareketinin hesabını vermelidir.,, tik Amerika devletleri •••7İt ...-e terefi hili:ına 
tir ki bu da on, on beı güne mütevak-- Yunan Cneral konaoloıu M. Kap-- •e müease•e kanununa ınucayir bulunduıiu be· 
laf .. _ J'•n edilir. 

uc. • aoliı bu mesele hakkında vali Muhit 
Yunan konsolo•u l<Optatulan iz.ahat tin Beyle görütmüttür. Ayni zaman- ROBERT P. SKINNER 

cılclı da Yunaniıtanın Ankara sefiri M. Ben Robert P. Slcinner Birleıik Amerika 

S k il 1 H • • kil" T Cümh11riyetleri Elçİ•İ teyit ederim ki. yulı:arıda-
Maiotİs vapuru el .... vm limannnız • a e arapu os arıcıye ve ı ev • 'ç f'k R.. ·· B • · ed k b Jı iri ya.ular il Na••• eyaleti timal mmtah•ı tarlr da bulunmaktadır. Vapur Amerikalı ı UJtU eyı zıyaret ""' u u-""d ) • fk• d b 1 ln•mma mah•11• mmtalca mahlremeainde 1 ha· 

banker tarafından 20 Nl"sana kadar ki susta mu ave eı e ar a u unmut ve 
1 il' M • • d airan 1933 tariJunde reis E•erot S. Strup olan 

ralanml' Oldug.undan )taptan kendı·SJDJ· · nsu ün aıotia vapurun an ne ıc>· 
1 1 büyük: pü.ri tararından ...-erllip (Samuel ln•ull) 

elan lnaull'ün emrı· altında addetmek retle alındığı hakkında ma ümat a • 
iaminde bir 1ah Birletik Amerika Cümhuri,.et· 

todir. Bu ıebeple bankerin Amerika mııtır. leri ifl.iı.a lı.anunu ablt.lmı hil.iıfı•• hareket etmit 

ya hareketine kadar limanonızda ka Eararengi.z bir tel.iz o1malıı.1.- ıuçlandıran itlla.m Urat"rdır. 
laca.ktır. Yunan mahafili Maiotiı va .. Birletik Amttika Cü1'Dhuri1etJew-ini.• .Aakar•-
purunun Yunan bayrağını hi.mil ol _ Herkesin bildiğine söre ln.sull Ma... dalci aefarethaneaind• 1934 ••ne•i marhnın 
lllasl dola~•ı"le, ha·d·ııe ı"le -'--dana b--'L 30 unca cünü yemin ile imzaladım Te damsa-,_ ,~, iotis vapurile Pireden ~etinden Jadom. 
lak.dar olmut ve verilen habere gö • aonra Habetiatan veya Mıaır aahilleri 
re tehrimizdeki Yunan ceneral kon-
solosluğu ve y unanistanm Ankara istikametini tutunııqtu. Hatıiı banke-
aefirliği bu mesele hakkında hüku • rin Habeıiatana veya Port Saide gide 
metimizle dostane temaslarda bulun- ceği haber §&yi olmuttu. Ma.iotis Port 
mu§lardır. Meselenin eaa11 fUdur: Saidin yüz mil açığına geldiği za • 

Maiotis vapuru, kaptan Musurisin man 12 Ada istikametine gitmeai i • 
iddiasına göre transit olarak limanı • çin Atinadak.i dostlarından emir al • 
mıza gelmittir. Transit olarak gelen mııtr. Maiotia on iki ada iatikameti-
bir vapur pratika almamıt olduğu için ne gelince ayııi imzalarla aldığı bir 
kara ile hiç bir temaaı yoktur ve za- telsizde boğazlan geçerek Karadeni-
ruri olan ihtiyaçlarını temin ettikten zo; çıkma11 bildirilmiftir. Bu telsizler 
aonra yoluna devam edebilir. Ha•bu lnaulle ait olan bir tifre ile Yerilmit-
ki kaptan yirmi dört saatten fazla ti. Fakat bitalıara lnıull, Atmadaki 
Türkiye kara aularmda kaldıktan son dostlarından aldığı bir haberde, va • 
ra reamr-ı bayrak çekerek pratika İs· }'ura bu yolda bir telaiz verihnediii 
temit ' ' liman zabıtasınca uaulü veç b'1dirilmittir. Öyle iae bu eıırarengiz 
hile, kc..1J"ol muaıneleai yapılarak, telgraflan kim çelımiftir?. Bıı nokta. 
Türk kanunlarının kazası dahiline dan anlaJılam&mlfbr .. 
girmiıtir. Am .. rika .. ıaretine l>ildirilJi. 

Bu müddet zarfında Amerika se • Müflis bankerin Amerikaya hüku-
fareti de lnaull'iin tevkif ve teslimini metine iadeeine dair olan hükümetin 
talep ebnİf olduğımdan lotanbul Ad- karan dün An-ika sefaretine rea • 

sola sık ıık dönüyordu. 

Robert P. SKINNER 

lmulfe Romanyada da yer yok 
BUKREŞ 2 (A.A) - M. Tituleaco 

ln•ull Rcımanyaya geldiği takdirde i
ki memleket arasında mevcut muka
-.eleye tevfikan tevkif ve iadesi için, 
icap eden meraaime derhal tevessül 
edileceğini Amerika &firine bildinnif 
tir. 

1 A•k•rt t•~llll•r 1 ----FATiH AS. Ş. &in.ien: 
1 - 316 • 326 dan aevkedilmiyen

lerle 327 piyadeleri IUımilen. 
2 - 316 • 328 jandarma ve mIZJka. 

lardan ııevkedibniyenler, 329 Di. jandar 
malar. 

3 - içtima giinil 15/nioan/934 saat 
10 da. 

4 - Bedel -.ereceklerin bedelleri 
14/4/934 aktamına kadar .......ı edilir. 

veti sayesinde Suriye kralı olmUf· 
tu. 

Güneşin Oğlu 
Baykut halkı telB.f ve heyecana 

düfiirmek için birdenbire kendisini 
yere attı. Kumların üstünde yuvar
landı .• Fakat, boğa beklenen hücu
mu yapmadığı için, Baykut'un yer
de kalması fazla sürmedi. Tekrar 
atın üatüne atlıyarak kenara çekil
di. 

Delikanlı bu sefer doğrudan doğ
ruya boğanın boynuna atlaımt ve 
boynuzlarından yakalamıtb· 

Kudurgan canavar, timdi de boy 
nuna musallat olan bu kanma su
aamıt delikanlıyı birden tiddetle 
yere vurdu .. Fakat, Baykut'un de
mir bilekleri boğanın boynuzlarına 
yapıfmıtb .. Yere inmasile tekrar 
hayvanın boynua zıplayıtı bir oldu. 
Artık boğanın gözleri dı9anya uğ
ramıf, ağzından köpükler savur
mağa b-.lamıftr. 

Çoban kızı ıeyircilerin ıözlerini 
duydukça göğsü kabarıyor V61 eski
si kadar heyecan duymuyordu. A
kat'ta yaban öküzünü mağlup eden 
delikanlının Hamat boğasını da ye
neceğinden emindi. 

- inanma .. ! Yalandır. Türkler 
bizim gözlerimizi boyamak ve bizi 
korkutmak istiyorlar. 

Baykut meydanda dola,ırken, a
zılı Hibar boğasını da meydana sal
mıtlardı. 

Hibar boğuı hakikaten Akat bo. 
ğasından farklıydı. Boynuzları da
ha sivri ve uzun, gövdesi daha ge
Dif ve bacakları kısa idi. 

Kısa bacaklı boğaları yere yu
varlamak çok güçtü. Maamafih 
Baykut, boğanın boynuzlarının u
zun olu,una aevinmifti. Uzun boy
nuzlara sarılmak daha kolay olu
yordu. Bu hayvanın boynuzlarını 
kolaylıkla kırabileceğini ummuş
tu. 

llk saldın' çok heyecanlı oldu. 
Baykut atla boğanın üzerine doğ
ru yürüdü ve boğayı kızdırmak i
~in elindeki ufak hançeri uzaktan 
atarak boğanın kalçasına sapladı. 

Boğalar bir kaç yerinden yaralan 
mayınca kızışmazlardı. 

Baykut birdenbire boğanın sırtı-

Yazan: lskencler FAHREDDiN 

ne atladı .. Bu hareket o kadar ça
buk ve ani olmuttu ki, seyirciler 
birdenbire binicisiz kalan kırmızı 
atın batı bot olarak koştuğunu gö
rünce p.fırnutlardı .. Fakat gözleri
ni boğaya çevirince Baykut'u cana
varın sırtında gördüler. Cesur deli
kanlı boğanın kalçasındaki hançe
ri çekip aldıktan sonra ditleri ara
sına sıkıttırdı ve canavarın boynuz. 
larına sarıldı. 

Sırtına bir ufak böceğin""bile kon
masına tahammül edemiyen boğa, 
arslanlar gibi kükreyerek, b8'ını 
sallaya sallaya pürhiddet ap.ğı yu
karı koftu .. Yere eğildi .• Süratle 
döndü .. Kuyruğunu dikti ve üstün
deki delikanlıyı yere çarpmak için 
bir çok hareketler yaptı. Fakat, Bay 
kut, boğanın boynuzlarına çam sa
kızı gibi yapıtmıttı. Azılı canavar 
üstündeki biniciyi bir türlü yere a
tamıyordu. 

Boğa adam akıllı kızmıftı .• 
Başını yere sürtme hareketlerini 

daha seri ve şiddetli yapıyor, sağa 

Delikanlının bu kadar azgın bir 
boğa ile döğüftüğünü hayretle gö
ren yerlilerin ağızları kulaklarına 
-.arıyordu. Asilzadeler: 

- Biz böyle bir arslanın boğa 
ile döğüftüğünü gözümüzle gördil
ğümüz halde inanmak istemiyoruz. 
Bu delikanlı {dağların ilahı) olta 
gerek. .. 

Diyorlardı. 

Baykut kadar kuvvetli ve cesur 
bir erkek görmediklerini söyliyen 
Suriyeliler, Hamatta bir insanın bo
ğa sırtma bindiğini de ilk defa gör
düklerini hayretle anlatıyorlar. 

Bora'nm göğsü kabarmıttı. 
Bütün yarı.larda ve ok, mızrak o

yunlorında muvaffak olan Türk a
kıncıları nihayet {dağların ilahı)nı 
da yeneceekti. 

Günet'in oğlu boğayı kendiıi ye
niyormut gibi seviniyordu. 

Baykut atının bat:nı çekti ve bo
ğanın üzerine ikinci bir saldırış 
yaptL 

Artık iki müthiş döğütçü kıyası
ya döğüşüyorlar, biribirlerini yer
den yere vuruyorlardı. Baykut ca
navarın boynuzlarını bir türlü ko
paramıyordu. Boğanın boynuzları 
Akat boğasından daha ince olduğu 
halde demir gibi sert ve sağlamdı. 

Hitay seyircilerin arasına ka
rıtmıftı. 

Hamatlılardan biri yanındaki ar
kadatına soruyordu: 

- Oşaser bu adamı görseydi, 
(Kuvvet ilahı) diye kendisine tap
maz mıydı? • 

Arka!}I heyecan içinde, gözlerini 
sahadan ayırmadan cevap verdi: 

- Kral olmağa layık bir kahra-
man ..• 

Hamatlılar kuvvetli adamları 
hatlarında görmek isterlerdi. Hatta 
Otaııer bile zekası ve kollarının kuv 

Fakat, bu bir tali oyunu idi. 
Seyircilerin: 
-Varol.. .• 
Sesleri birdenbire dinmitti 
Hitay aahaya göz attı .. 

Baykut'un bir eli boğanın boy-
nuzundan kurtulmu9tu. Delikanlı 
tek el ile kendini müdafaa edemi
yecek bir vaziyete dütmüftÜ. Bo
ğa tekrar hakim ve galip bir vazi
yette .. Bütün kudurganlığı ve bü
tün tiddet ve kuvvetile delikanlıya 
yerden yere çarpıyor, sağdan aola 
sovuruyordu. Eğer Baykut' un -Ote
ki eli de kurtulacak olursa, boğa
nın iki boynuzuda serbest kalacak 
ve delikanlının itini çabuk bitire
cekti. 

Uzaktan bellidi ki Baykut'un kol 
lan kesilmif ve bileklerinde kuvvet 
kalmamıftı. Bunu herkesten evvel 
Güneş'in oğlu sezmişti. 

Akıncılar delikanlının cesaretini 
arttırmak için hep bir ağızdan ba-
ğırıyorlardı: ~ · 

_ Huuuuuvvv Baykut .... 

Kral Fuat Hz.nin 
Yıldöniimleri 

Reisicümhur Hz. telgraf 
tebrikatta bulundular 

ANKARA, 2. A.A. - Mmr kralı f 
Hazretlerinin tevcllütlerinin yıl dönü 
münaııebetile, Reiıicümhur Hazretle 
Kral Fuat Hazretleri arasında 114ağıd 
telgraflar teati edilmiıtir : 

Mısır Kralı Haımetlu Fuat 
Hazretlerine 

Zatıhaımetanelerinin teveUutleri 
yıldönömü münasebetile en aaminü t 
riklerimi ye f&hıi saadetleri ile Mı• 
refahı hakkındaki temennilerimi arz 
rim. 

Türkiye Reiıicümlıura 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
Tevellüdümün yddönümü ıniiuLSel~ 

le zatıdevletleri tarafından ırönderil 
olan aevimlj telgraftan miitehauia 
ium halde &ize tqekkür eder ...., lıi 
kabele -tıdnletlerinin saadeti Ye 
kiyenin refah ve azemeti hakkındaki 
mennilerimi arzeylerim. 

Fuat 

POLiSTE 

Azılı hırsız 
--o--

Bir şehir nihayet ya
kayı ele verdi 

Beyoğlu polia merkezi uzun z 
mandan beri aradığı Hüııeyin iam" 
a:r:ılı bir hıraızı Beyoğlunda aakl 
dığı evde yakalamıttır. Hüseyin 
zamanlarda Beyoğlunda muhtelif 
Ierde bir çok ev ve apartımao 
da soymakla ma:r:nundur. Zabıta 
nıurları Hüaeyinin aak:andıiı evi 
bit edince, dün gece etrafını samı 
)ardır. Poliaelrden bir kısmı kapı 
girip birinci katı aradıklan ıırad 
tanda bekJiyen polialer Hüaeyini 
kinci kattaki pencerelerin birin 
inip kaçmak iıtediğini görerek ya 
lamıılardır. Hüıeyinin üzerinde 
yük bir kama, garip tekilde may 
cuk ve anahtarlar ve aaire bul 
tur. Evde de bir çok h1&nzhk eıya 
lunarak müaadere edilmittir. Kürt 
aeyin hakkında tahkikat devam 
yor. 

Sabık nişanfının marifetle 
Madam Ratel iaminde bir k• 

dün Y etildirek caddesinden geç 
ken evvelce niıanlı11 olan Mi§O.Da 
ırelmit ve Miton bunun yanma ao 
rak öldüreceğini söylemekle mani 
nu parçalamııtır. Bilihara auçlu 
kalaımııttır. 

24 saatte neler oldu? 
Son yirmi dört saat zarfmda teh · 

de üç kiti fazla earhot olarak y 
mıı, üç yangın çıkmıt. bir otomobil 
ZAii olmut lıirkaç tane de lıınalık 
~füeti kaydedilmittir. ' 

Soyguncular 
Zabita aon zamanlarda F atın, S 

zel civarındaki yangın yerlerinde 
ırunculuk yapmaya kalkıtan 1-i 
Süleyımn iaminde iki hırım yakal 
tır. Hırıızloır adliyeye teslim ecli 
)erdir. 

Hırsız hizmetçi 
Moda cİYarmda ov.ıran F enlyo 

nım isminde bir kadın evvelki ırüıı 
kağa çıkmıı, biraz aonra eve dö 
:uıman hİ21netçi•i Hüsniye · · 
kızın evde bulumnadıjmı ırörmü 
Feniye hanım uzun müddet beki 
halde hizmetçi krzın eve ıreimedi 
&'ÖJ'Ünce fÜphelenettk etrafı arat 
ve kızın komoldan 25 lira ile loir 
daha bir çok eıya atırmıı olduğıınll 
lamıtbr. 

Bunun üzerine Fevziye hanım 
müracaat etmİf. zahita bir müddet 
ra hınız hizmetçiyi yakalamıttır. 
niyenin çaldığı qya mütadere edil 
kendisi adliyeye nrilmiftir. 

Otomobil çarptı 
Şcılör Muıbla'nın idaresindeki 

mobil Dolmababçeden ceçerken 
iominde biriaine çarparak yaralamıft 
för yakalannuıtır. 

{Huv) vur demekti .. f 
Baykut vuranıııordu. Seyi 
helecandan bkanacaklardı. 

Herkes: 
- Bu kahramanı 

Yazıktır. 

Diye söylenmeğe başlamışl 
Hitay da tehlikenin gittikçe 

yüdüğünü görüyordu. Kendi 
dine: 

- Baykut mağlup olur.-. 
matlılara mahcup olacağız .. 

Diyerek yumruklarını sıkıf 
Günet'in oğlu aadzadelerİfl 

relerinde beliren mi.nah çi:ıı 
gördükçe sinirlenmeğe başla 
Hamal zenginlerinden biri a 
tına: 

- lnaanı insan, boğayı boi' 
ner ... Bu delikanlı canına sıı 

Yazık.. .. -" 
Diyerek gülümserken, GÜi'"" 

oğlu büsbütün hiddetlenmit "' 
rinden fırlayarak bahçeye i 
ti. 

Bora nereye gidiyordu? lı' 
Birkaç dakika sonra reisifl 

çeye niçin indiği anlafılmışl~·. 
Etraftan bir gürültü ititild•· 

- Oğul.. Şu delikanlıyı 
mağa gidiyorsan, hiç olnıa 
ne bir mızraJ • I ! 



ı İttihat ve 
Terakki 

Muahede 
Tasdik edildi 
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Yusuf Kemal 
1 

- (Başi 1 inci sahifede) 
Beyin dersi 

•enesindcki istatistik yıllııiından şu ra· 

f h 
(Baş ı 1 inci sa!ıifccJc) 

dah:ldeki ve hariçteki gizli tetkila-
(Başı 1 inci sayıf.tdd) 

içtimaiye ;,terini tetkik etmittik. 
1930 senesind() umumi hıfzıssıhha 
kanunu diye bir kanun çıkmı,tır. 
Bu kanun yeni Türkiyenin sıhhat iş 
!erini iyi gösteren kıymetli bir eser
dir. Eskiden parça parça kanunlar 
vardı. Umumi hıfzıssıhha kanunu 

1 
İ!c hepsini cami bulunmaktadır. 
Hastalıklarla mücadeleyi daha tek-

kamları okuyorum. 
Meıul"ket Meaaba Keıafet 

Teşviki sanayi muafiyetleri hakkın
daki talimatname. tebliğ edildi 

ANKARA, 2 (Telefonla) -Tef -
viki &anayi muafiyetlerinin gümrükle 
re ne auretle tebliğ olunacağına dair 
gümrükler ve!ciJeti bir talimatname 
hazırlanuf ve alakadarlara tebliğ et 
mittir. Talimatnameye göre 1055 nu
maı·alı teşviki aanayi muafiyetinden 
istifade eden müesseselerin heyanna .. 
me, ke,ifname ve fatuı·aları lktısat ve 
vekilcti ve Gümrükler umum müdür 
lüğünce tetkik edilecek ve enaklıı. uy 
guıuuzluk görülJüğü takdirde lktı -
aıt vekaleti tarafından bir daha göz.., 
den geçirilecektiı-. 

.ı ve muhaberatı ve onlara intisap et 
mit olanların icraatı bir tarafa kay 
ded lmediği gibi bt'ıca müntesip -
!e r inden bir çoğu ela artık berha -
y a t olmadığından İttihat ve T erak 
ki ta rihçesinin hakiki bir tarihçe 

ha söylemif olduğunu hatırlatarak, 
mukaveleye bağlı protokolda bu 
demiryolunun ıarln doğru temdidi11in 
mevzuu bahıolduğunu, ancak bu hattın 
şarka doğru değil mailen cenuba İnmekte 
bulundujunu işaret etmiş ve bu mesele 
elrafınrla Hari.ciye Vekili Beyden İzahat 
verrnesi••İ i s tcm lş t ir. 

Rua1a 

C. Amerik._ 

Km . m. 

21 .000,000 
1,252,000 

161 milyon 
8 milyon 

s 
8 

Arabiala.n 2,600,000 7 nıil7on 3 

Mıur 1,000,000 1-1 nıilyon 15 
Sud!ln 2,600,000 3 ınilyon 3 
Trllhulusırarp 1

1
638.0JO 821 Lin 0 ,5 

Kanada 9.557.000 10 milyon. 1 
Ş. Aınerika 7.8.19.000 123 m ilyon lH 
P..1 .il ika l,9ti9,0')0 16 ın il yon 8 

mallann depozito~u iade edilecek • 
tir. 

Gümrük idareleri her ıcne müeıae
ıı.elcr namına hesabı cariler açacaklnr 
dır. iptidai maddelerin tatbikı cetve
li gümrüğe gelmemi~ bulunursa güm
rük idaresi teminatla ntalın geçiril .. 
meaine müsaade edecektir. 

olara k ortaya komılm:ısına imkan 
kalmamıştır. Onun iç ' n ittiha t ve 
T e rak ki hakkında yazılan yazıla -
rın kısmı azamına hakiki vesikala
ra müs•enit olmayan ve tunun bu
nun ifadelerine inhisar eden der -
me çatma neşriyattan başka bir 
naznrla bakılamaz. 

Hariciye Vekilinin beyanatı 
rttiitcakibcn kürsUye gelen Hnric~yc 

VdJli Tevfik Rüttü Bey demiş!İr ki: 
•• - Arkad;ı1Janm, tetkik ve tAsvi

binİ7e arzoluna bu ml!kavele hakika
l.en mUcip e~bap J:ıyihasında söylendiği 
gihi iki tarafın menfnatlerini uzun göri.iş
mcler, pazar:ıklar neticesinde ten1in e t 
miıtir. 

nik bir surette anlatıyor. Bu kanu
nun birinci maddesi devleti sıhhat 
işlerindeki vazifelerine işaret <:di
yor. Sıhhat ifleri devlet vazifeleri 

Bunlara nazaran bizim (18) kesnfeti· 
miz hepsinden fazladır. 

Teşviki sanayi mualiyclleri için ya 
pılacak ıikayetlcr doğnıca vekiilete 
yapılacaktır. 

Terbiye ııe ted,.ia Ruşen Eşref Bey 

I~ 

ittihat ve Ternkki 1890 ,enesinde doğ 
du. Evvela 1.tanbulda Tıbbiye melde
binde Abdullah CC"Vdet, ishak Slikuti, 
lbrahim Temo ı:ibi genç tıbbiyelil.er .ı"
rafından teıis edildikten sonra Turkıye .. 
den Avrupaya luu;an nhrarların Abdül .. 
hnmitle ve onun gittikçe artan zulüm ve 
is t ibdadına kars1 n;t:kları ınücadelcler· 

Bilhassa ı.uıusiyetlcr şunlardır : 
1!121 de Ankarada Büyüi< MJlot Mec

li•i hükümetiyle Fransız mümessili ola
ral. Ankarada bulunan Franklen Buyon 
ar~r.ında yap lan mukavelede bu hatta 
dair hüküm vardır. Büyük Meclisin ma· 
lümdur. Onun üzerinde adım adnn yii-

meyanına girmiştir. Bir maddede 
bu sıhhat işlerinin neler olduğunu 
uzun uzun anlatıyor. Doğumun art 
ınası ve ölümün azalması için alı
nacak tedbirleri sayıyor. Nüfus un
suru, milli iktısadın mühim bir esa-

Memlekette diğer taraftan ahlaki ve 
terbiyevi sahada da ciddi tedbirler alı
nıyor. Maarif Vekaleti memlekette yal
nız Ö''Tetmekle kalmıyor, beşeri meı'ut 
kılmak için teıi>iyevi sahada da, ahlaki 
sahada da çalıııyor. Biz, bilmemek mese 

Tetkik edilmiı mualiyet evrakı ma
lın geldiği gümrüğe gönderilecek ve 
gUmrük idaresi tasdikh evrakın ~eti. 
rilecek mala uygun olup olmadığına 
bakacaktır. 

Evraka uygun olmayan mallar res 
me tabi tutulacak, sahipleri isterse a -

ANKARA, 2 (Telefonla) - Tiran 
elçiliğine tayin e 'len Ruten Etrcf 
Bey bu akşamki trenle hareket etmiı 
tir. istasyonda dostları tarafından lef 
yi edilmitıir. 

ır 

le yn~amıyn baŞJrunı~, bu ınücadeleler 
bilz:.n Pari s''te, ba7.a n Br ükseldc, bazan 
Ccnovntda de vam etmiş, bir zamanlar 
Mmr bile T ürk nhrarlannın mesaileri
ne s.1hne olmu~, b u m:cadeleler esn 1sın
da Jön • Türl:lcı ar;:ısın cla ayrılmalar, 
ban•mala r ve ger.o ayrılmalar vukua gel 
miş, biril>irino zıt olan fikirler bir taraf
tan Abdülhnmı tlc mücadele ederlerken 
diğeı· taraftan kendi aralarında bile çar-

t Ündü ve iki memleket araıındaki m~n!aa 
tı en İyi tem,jn eden an!aşm:ı1arla bu ha· 
!eı van!dı. Ve huzurunuza arz rlilcn mu .. 
lu' rte bu m rhalelC'ı·clen Liridir. 

sıdır. 

Sağlık iflerinden bahsederken, 
memlekete büyük hizmetler yapan 
bir müesesenin de ismini zikretmek 
borçtur. Bu mües:;ese de Hililiah
mcrdir. Hilaliahme r harpte olduğu 

lesinden çok nrar ellik. Türk ilmine 
yeni bir şey ili.ve etmek zamanı yeni ge .. 
lecektir. Henüz bunu yapamadrk. Med
rese ilmi bize ilim vermedi. Yalnız baş
kalarından nakletti4ı. Koca fıluh T üı k 
ız:ekaınnın esendir. Bunu yapacak yerde 
müs~t ilim yapılsaydı, ne iyi olurdu. 

--o·-
çılacak muhaberenin neticesine ak - Nakliye vesaiti 
dar teminat mektubu ve depozito mu ANKARA, 2 (Telefonla) - Da· 
kabili mallan gümrükten geçirilecek hiliye encümeni nakliye vesaitinin ma 

lir. li mükellefiyetleri hakkınd ki bey • Muafiyet c»rakı gümrüğe geldiği 
zaman mnl gümrükten gcç.irilmi f bulu nclmilel mnkavcleye İştir kimiz lu) i-

pışmıya başlaınışlardrr. 
Uz un seneler de vam eden bu mücade -

leler e•na•ıncla Abdülhamit devrindeki 
vah im yaralarnnız deıilmiş durmuş, 
memleket haricinde çahıan Türk ahrar
lnrma bel bniilryan bağrıy•nrk kimseler 
ve o kimzelerin tetl<il ettikleri ülkeler 
feryatlarını ve istimdatlannı memleket 
haricinde çırpınan o gizli teıekküle du
yunnaı'ia çalıpruılardır. Bu münasebet
le ı;erek Oomanlı devletinin hemen her 
köşesinden, gerekse evvelce devletimize 
dahilken bizden aynlan ınemleketlerde 
kalmrı olan Türklerin vesair anasınn 
kuytu i•tibdat kötelerinden çıkıp gelen 
boğuk nidaları ilanı meırutiyete kadar 
hep lıtihat ve Terakki denilen küçük bir 
zümrenin merkezlerinde toplanıp kal
mıştır. 1908 senesine kadar geçen istib
dat devrinde günden güne biriken bu 
mektuplar ve vesikalar Girit Türkleri
nin çektikleri zulümleri Bosna ve Her
~-k iılimlannın anavat~na kavuımak 
ıçın nasıl çırpındıklannı, Romanya'da 
ve Bulgaristanda kalan Türk unsurunun 

.. Biliyorsunuz ki, M. F:-anlden Buvon 
ıle yapılan mukavel e- namenin ta'bikatı 
olarak ameli •abada lPultı ıladan, naza
ri sahada Ereglid , bir Fransız ıirketi 
l"1'afmdıın İfletilmcsi, - eski Eag 'at 
lıatlından devrolunurso kab"1 eı!iliyorda 
- tatbik edilmedi. Tatbik edilmeyince, 
itin ameli sahada iki dev lct arasında mun· 
l>zam bir tekle if rağını dilşünınck tabii 1 
oldu. Gördüğünüz gibi Adanadan Fevzi
paşaya kadar olan hattın işletilmesi hü
kumetin i,lctme idaresine teslim olunu· 
yor. Ve bu mukavelenamede Franıız 
grup tabiri tashih olunuyor ve Türk şir-

r.ibi tabii zamanlarda da çok fay
dalı olmaktadır. Hilıi.liahmer bu
gün memlekette İçtimai sigorta işi
ni de görmektedir. Mesela bir h.ıs
tabakıcı mektebi açmıştır. Çok fay
dası d okunu yor. içtimai ai gorta da-
ha sonra m ecburi bir şekle girecek
tir. Bir de dok torluk s:ınat i n'n ne 
ıuretle icra edileceğine dair kanun
lar vardır. Sonra eczacılar hakkın-

Okumak, bilmek k:fi değildir. Bu bilgi
den istifade olunabi?melidir. Maarif i i, 
terbiye itidir. Büyük M;(let Meclisinin 
ilk gününden beri bakim olan fikir bu
dur. Hatta bir zamanlar Maarif Veka-
letinin isminin Milli Talim ve Terbiye 
Vekaleti olarak değiıtirilmcsi bile mev· 
zuubahsoldu. ilk tedrisat meselesine ne 
kndar chemıniyet ve .. iJdiğini görüyoruz. 
ilk tahsil nıeeburiyeti kanunu mühim 
bir eserdir. tik t.:ıhsiJ de .bir devlet vazi
fc.i olmuştur. ilk tahsil dört gözle ~ı:e
rine titrenecek bir terbiye meselesıdır. 
Milli duygular, milli ruh bu terbiye ile 
kabildir. Bu tahsil Türk mekteplerinde 
olacaktır. Bu mecburiyet bir kanunla te
yit edi!miş.tir. Ecnebi mekteplerd~ ilk 
tahsil yapılamaz. Evvela biz Türk ço
cuğu istiyoruz. fJk te•İr, Türk ınektep· 
!erinde verilecektir. 

a' 
" di 

İ T Ürklüğe olan clerecei meri>utiyetlerini 
~ Avrupadaki itti.hat ve Terakki eı:kam

ef n~. anlatmıya çalıımıtlır. Memleket da
~ hılınden Avrup4ya 1'iden melı:tuplar ise 

A~dülhamidin zulümlerini, korkularını, 
mı1leti mütemadiyen soymasım, ona 
mensup olan ricalin bu soygunculuğa 
nasıl yardun ettiklerini, halkın istibdat 
idaresinden dolayı nasıl boğulmak de"' -
ceıine geldiğini muntazaman 1 ttihat ve 
Teraldci'ye bildinnit dunnuıtur. 
Diğer taraftan müruru zamanla mem

leketin muhtelif noktalannda sizliden 
gizJiye tesiı olunan ve baılıcaıı Selinik
te "Osmanlı Hün-iyet Cemiyeti" namı 
altında çalıfan dahili ittihat ve Terakki 
ile harici lttitıat ve Terakki arasında 
uzun seneler nndıabere edilm.iı, u.asının 
~zı!an Seli.niie gidip celmiı. Abclülha· 
mı_din ıılo Ye arc.ıuısız hafiye letk:ilitına 
ragrnen mevcudiyetini muhafaza eden 
bu faaliyet birçok hadiseler yaratmıı n 
hunlar da mulıaberat ile tevsik olun-
muştur. Bu vesikalar da lıtilwt ve Te
rakkinin tarihini k•ıftımuya yardnn e
decekken zbuırüne kadar onlardan da 

• kat'iyyen baluedilernemiştir. 
1 Nihayet, ittihat ve Terakki dahili ve 
ill h.a.-ici teıkilatına mensup olan ve meıru
d' tı.yetteı:a ~el ve ıonra OımanJı devleti-

nJn ~~~ı.nde mühim roller aynıyan zeva 
~n ır~ ırJjine ya~dıklan mektuplar ve 

u m.~ tup arcndaki tahsi münakaıala:rı 
ve mutalealan da ittihat ve T akki t . h . . . b' er a
ır çesı ıçın . ırer IDelıaz olahilet::ekken 
bunların daha nazarıdikkate abnmaıına 
imkin görülememittir. 

Bir de f tlihat ve Ter.tekinin en heye
canlı Ye canh devri tü.Phesi~ me.ırutiye .. 
tin ilan edildiği sene ohnak laZ<m gefu, 
Halbuki istibdattan meırutiyete intikal 
d~".rini !etki{ eden ve pek mühim veka
yı ıle dolu ohn (1908 - 1909) seneleri 
u~f 1 

( nW. ittihat ve Terakkiye vaki olan 
~u~ac_aatlara ve binat ittihat ve T erak
b"'0 ~~craa~na dair ,imdiye kadar veıai .. 
ediJ:u•te!11t. olan ne,riyata da tesadüf 

kk!"~mııı.r. Halbuki ittihat ve Te. 
ra ının henÜz S !" 'k 'k rekat e anı le ı en siyasi ha-
ııl m:d::. ~cvlet.i~. "!muru idaresine na
dah I a e c.ttıgını, daha doğrusu mü-

t a e etmek ıstediği halde bütün lruv
:,~yarve kkudret elinde iken bunu yapa .. 

a nasd aey'" · .. . 
ğını Sel .. -:.L •r .. cı vazıyehnde kaJdı-

aına: umunu k · · • dan ve kal . d . ?'er ezınut agzın .. 
Te•au~,·ı e_<nın en •tıtmek le (ittihat ve 

• ... n.ın tarih · · 
el'l!~dir.. çc5ını yapabilmek için 

Biz (ittihat v T k' ") . · bu tefr'k c era Ki ye daır olan 
veshile' ı:::"' YUkanda iddia ettiğimü: 

men vesaıka - 'd 
yazmayı ta:Uıhüt ed . tnu&tenı en 
Bize bu imk.1111 erek ışe başlıyoruz. 
rakki erkiuıında.,vc~en fey _ittihat ve Te
le, lıtanbu1da ve ha~ta ~a~ta'te, ~"linik
firarında Avrupa'da b"J ılİıb~t rıcalinin 
rakkiden hiç ayrılmıy~~ ttıhhat ve Te .. 
Bıoh ti' Ş-'-' B nıer unı D ae ın ınm eyin terkcır·· r. 
ve vesaiktir. Dr. Bahaettin ş~f~ c;ra~ 
tuhaf bir idcti vardı · eline ır eyın 
ha · b' ,_. - ' . . . geçen her 

ngı ır tt.1gıdı, kendısıne aıt olıun I 
rnasıo, abnaz, bir tarafa aaklardı. Biz 

0
b .. 

evrakı alarak tari-h s:raıile tasnif ettik~ 
u suretle 18!>5 senesinden ve hatta da-

• ha ~vvelinden 1912 senesine kadar on 
1 re~~ sene devam eden I ttihat ve T eral<l<i 

na 'Y•li hakkında mükemmel bir dosya 
vuc~da getirdik ve bu dosyada (ittihat 
~e eraJcki) nin ilinı meırutiyetten on 
uç •ene evvelinden boılıyara'« metruti
Yelten b f d e ıenc ıonraya kadar devam e .. 
~n .. vekayii askeri bir geçit re~mi gibi 

~oz~ınüzıin Ö11ünden birer birer geçme• 
te B'n,rlanmıı bir halde bulunuyor. 
. . /z ~u geçit "''minin şeklini hiç de
f14 1

1ntuyec~iz. O ve~ilraların mlihim o.. 
an arınr, icabında bazr izahat il.ivcsi!e 

ve bazan la ih.."'trC taıL.ihile aynen neşre· 
deceıtiz. Cin en:ıleyh tefrikamıı, maba -
•dinin bcv ün ta'.!ilp edİl~si. laznngelen ı 

keti olacaktır, deniliyor. ' 
Binaenaleyh Türk tirkellerinin hülıü -

mctimi2c kar!• vv.ife v~ mesuJiyetleri 
ne İse bunların mes'uliyeti de o suretle 
kalacaktır. Sonra, bu tirkete - istersek 
_ l: ükümetimiz iştirak edebilecektir. 
Ve ayni zamanda mukavelenin tatbikatı 
neticesi olarak, yeni Ynpbğunız Fevzi .. 
P~ŞI\ - Diyar~!r hat~nın ~eri11de ser
bestıi hareket.mız temın edıhnj.ş olacak
tır. 

Adanadan Diyarbelcir ara11ndaki hat
ta Laşka bir ıirketin alikası lcalmıyor. 

llittabi bu mukavele ile diğer taraf da 
menfaat kazandı zaten herhangi bir m"'° 
kavele, iki tarafın menfaatler~i temin 
etmezae, devam edemez.. iki - . tar~ın 
menfaatlerini temin etmek tarlıyled.r 
ki mukavelelerin kıymeti olur. Bu işte 
bi~ defa aabn almak hakkımızdan mu>y
yen bir müddet İçin vazgeçiyo~. Bu 
kısım ise Fevzipapdan Nusaybıne ka-
dar olan luırm üzerinde muayyen bir nıüd 
det için aatm almak baldrnnızdan sarfı 
nazar etmit oluyoruz. 

Temdit meselesi 
Temdit meselesine gelince: Sım Bey

lendinin ehemmiyetle kavdettiği bu me
aek, bu mukaveleden daha evvel derpif 
edilmiı bulunduiundan yeni bir mesele 
olmadığı için eıbabı muc;bede :::ikredil
ıneınittir. Şurası muhakkaktır ki, iki ta
rafında burada faydası olacaktır. Bir hal 
ı:idPrken ırüzergihı, ilim, fen Ye iktisat 
C"ibi imillere tabidir. Burada asıl gaye. 
Musul üzerinden lrana kadar gitmektir. 
Bunun bizim transitimize dokunup do
kunmıyacağı meselesi, doğrudan doğru
ya Hariciye Yeki.leti itleri meyanına da· 

• hil değilse de komtuınuz Ye dostumuz 
Iranla bu vadide birçok zamanlar temas 
cttiğ:miz için vakıf olduğum maliımatı
ma iıtinaden ııı~edeyim. 

Yapmakta olduiumuz Trabzon - Er
zurum TO temdidi lrana kadar giden '°"" 
senin maırafını dahi bugunkü transit 
koruyamamaktadır. Fakat büyük bir çok 
imkanlara malik hlr memleket olan büyük 
lranı11 inkitafı Önü11de bayii üm'.tlerde 
~~.un.mak o;lbe~te doğrudur. Temenni ~ı
tıgımız bu ınkııaf husule geldikçe artık 
ne Trabzon hattı, ne de arkadaşımızın 
tahakkukunu arzu ettiği Mamuretülazfa
V l\n ha~~ ve ne de Nusaybin temdidi 
bathr l<afı celmez. Fakat bugün için sırf 
dostlu~ eaeri olaralı bir çok masraflar 
yapmaga katlandığımız ve uğraştığunız 
şose hattını _koruyac.k bir it bulunamn
malc.t~drr. Bın~enaleyh, hulisa olarak 
arzcdıyorum kı, bu mukavele şimendü-
f cr ı-iyaıetimizde e&aılı bir merhale tcı
kil etmektedir. 

St.ırye komtumuzla ve onun na'Tttna ko 
nuştuğumuz Fransa ile aramızdaki ame
li sahada da tatbikına imkan olmama~ı 
yüzii11den gayri tabü bir halde kalan b~r 
vaziyf"tin iki tarafı menun edecek hır 
,ekilde tmcıninini istihdaf eden bu layi· 

· hayi kabuJ etaneniı:i rica ederim. " 
V c!ril Beyin bu izahatını müteakip ka• 

nun:.ınun maddelerinin müzakeresine ge.
ç.i!mi~ ve birinci müzakeresi ikmal cdil
mi~tiı·. 

SJryede Türk'erc ve Türlciyede Sur
yclilere ait emli\k hakında akted;Ien iti
lafn>mc ile Türkiye ile Sovyet Cü:n..'ıu
r:yctleri ittihadı aruında hudutta çıkan 
ihtifüların tetkik ve halli usulü hakk!n
Jalı.i mukavelenin altı ay daha uzatılma
sına dair kanun liyihasının birinci mÜ· 
zakere!eri yapılmıt ve kabul edilmiş!er
dir. 

Bundan sonra Türkiye ile Amerika 
bir}e,ik devletleri arasında imza edilen 
iadci mücrinıin muahedeainin toıdiki. hnk 
kırıdaki. kanun da müzakere ve kabul e~ 
dibrek perıembe günü toplanmak üze
re içtjmda nihayet verilıni,tir. 

yorucu bir eser olmaktan kurtularak her 
biri bir, iki ve nihayet üç tefrikada bi
ten Ye fakat Larih sıraıile biribirile aıa .. 
kad_ar !'lan muhtelif vakalar şeklinde 
kartl~rımizin &özleri önünde bir geçit 
ı·~·n:ı• Y•P•calctrr~ BütUn vesikaların neı 
n hıtam buldul<ta11 sonra da ilk defa o
lara (ittihat ve Ter~kki) nin hakiki ve
saika müıtenit bir tarihçesi vücuda cel
miş olacaktır. 

Karilerimizin, te!rikamızın bu ,ekilde 
olmasını memnuniyetle karştltya~alda
rını ve onu büyük bir merak ve alika ite 
okuyacaklarını ümit ediyoruz. Yarın baş 
)ıyacak olan tefrikamrbda ittihat ve Te
rakkinin i'.k tc;kiliıh d&.'lili nizamname .. 
sini okuyacakıınr ... 

da da kanunlar vardır. Bütün bun
lar milli iktısadın nüfus unsuru ile 
alakadardır. Bu ka,.'lunlar memle
kette insanı korumağa yarıyor. 
Hıfzıssıhha kanunu ile beraber 930 
da ne,redilen belediye kanunu var
dır. Belediye kanunundan ~aada 
sırf bizim eserimiz olan köy kanu
nu vardır. Bu kanun ecnebi kanun
larından değil, sırf kendi mesaimiz
le vücuda gelmiştir. Bu kamında da 
sıhhati alakadar eden m:ıddeler 
vardır. Keza belediye kanununda 
da sıhhat i,leri için mühim ahkam 
vardır. Bu kanunlar sıhhati koru
malc için çok mükemmel kanunlar
dır. 

Nüfuı İ§ler.inde aırl rneıeJe nüfusu ÇO· 

ğoltınaktır. Bu da doğumun arlmaDı, ö
lümün azalmasile mümkündür. inkılabı
mız dunnanuıtır. Yürüyor. Binc-enaleyh 
bütün ıafbalarını derin derin l•tkik e· 
deceğiz. Dinamik olarak inkılabı tetkik 

ediyoruz. Bu itibarla doğum üzerine te-
cir yapmak gıiçtür. Doğum bu!f\inkü 
medeniyetin icaplarile 11kı ali\kad~rdır. 
·Birtakım mülabazalar çok çocuk yapma
ia ıevkeder. Doğumun ziyaddetmes~ 
evlenmenüı zİyadeleımesile olur. Bunun 
için de evlenmeyi kolaylaıtırmak İcap e
diyor. lrrkılip tarihimize bakarsak b•ı i-
1in kolaylaıtınlmakta olduğu görülür. 
•Fakat bir yerıne dört kadın alsaydık, 
daha fazla çocuk olmaz mı idi?. Olmaz-
dı. Çünkü inkılabın, bugünkü içtimai 
._ayahm.aın esa' direkleri vardır. Bun .. 
ları nazarı diki.ate almal.ıdır. Kanunu 
medeni köylerde fıalka ırüç celdi. Birta
lmn gayri IDCfTU birlqmeler oldu. Gayir 
meıru çocuklar oldu. Son bir kanunla 
Millet Meclisi bunlann kayıtlannı yaıı
tı. 1927 deki tahriri nüfusta bu cibi 90-
cuklann qyı11 yoktur. 

Doğum ve ölüm 
Acaba doğum ne kadar, ölüm ne ka

dar? .. Osmanlılık zamanında tahrir de
nilen ıey yoktu. Cümhuriyet ehemmi
yetli bir tahrir yaptı. Bütün dünya Tür
lriyede 7 - 8 milyon İnsan var, diyordu. 
Tahriri nüfusta Türkiyede 13,5 milyon 
insan o]duğunu meydana getit-di. Bu 
tahrirle beraber sınai, zirai tahrir de ya
pıldı. Memleketimize ait birçok yeni 
ıeyler öğrendik. Sıtına mücadelesi yapıl 
dıktan sonra Bursa, Balıkesir, Adana, 
Konya_ Menin, Aydın, İzmir, Denizli, 
~-a~isa vi ... liyetlerinde 1926 senesi içinde 
hulun doganlar ve ölenler köy köy ge
zilmek ÜzeTe kaydedilmiıtir. Bunu Sıh
hiye Vekaleti mücadele doktorları ile 
yaptrrmıştır. ilmi metotla yapılmııtır. 
(1309) köyde, (487) bin insan ara11nda 
l'.~Pıla!' ank•tte doğum binde (39), ö
~m bonde (19) olarak tespit edilmiıtir. 

ç ·~~t ~ ...... ~ra ayni mıntakada bu iş tek· 
rar ebı :n•ıtır ... ~u defa doğum ayni mik .. 
tarı U•muş, olıim binde 17 . . ti' 
B · . . . ye ınıruı r. 

u ?ıspet. le ~n~ırılmcğe çalrtılıyor. 
Bır de utatıstık ıdaresi bir anket yap

mı~tır.Eks~ri m~urların (6) oçcuğu ol· 
dugu tahmın edılmektedir.Fakat bu ade
din doğruluğu iddia edilemez, Bütün bu 
meseleler, para meselesi, tahsisat mese .. 
lesidir. Her şey yok derecede az oll\n 
b!r memlekette bu kadar it yapmak ta 
Dır me$eledir. Şunu söyliyebilirim ki ö
lümü azaltmak için ciddi tedbirler alı• 
ma!<tadır. Sıtma mücadelesi bunu ırös
terıyor. Kat'i rakamlar elimizdedir, 

Nüfus kesafeti 
Burada inkılap tBTihinden olmamakla 

!>e~aber bir meseleden daha bahsetmek 
ıatJyorum. Bu dn Türkiyenin nüfus k .. 
sof eti meselesi dır. Memleketin nüfus e 
ve !"e•ah~i •alhiyesi malumdur. Mem~ 
k~•ın nüfus kesafeti (18) dir. (762) bin 
kılometre murabbaı mesalıamız 13 mil-
yon alb yüz bin nüfusumuz v~rdır Bi .. 
ı-i>irine takıim edilince nü.fuı kes.d:-eti 
~ıluyor. Yeni bir tahrir yapıldığı vakit 
nufusumuzuQ daha çok olduğu tahak
kuk edecektir. 

Yeni Tür-4ciyenin ülkülerinden biri de 
memleketi ""!'İ bir memleket haline 
koymaktır. Zıraatle beraber sınai bir 
hayat doğuyor. 1927 tahrir neticelerine 
bakarsa~ ~"'!'l~kctimizde nüfusun yüz
d~ 6~ sı çıftçıdır. Memleketimizde ge-
nış zıraat tatbik edilmektedir. Türkiye
n_in_ k~~ili ziraat araziıi meıahai şathiye. 
sının uçte biridiı·. Bu tartları düşÜnür4 
sek, kilometre murabbaına memleketi .. 
mi~~e. ( 18). kişi i.s:ıbet etm~ai .. az bir şey 
deg:!dır. Bır lnı:ılız profesoru de lllİfus 
lcesafetinin iyl oldu ıiu nu söylüyor, 1932 

Meslek bilgisi meselesine de Maarif 
Vekaleti ehemmiyet venniştir. D..ı.a 
ilerliyeccktir. Zamanımızda bu meslek 
bilgisi teı4>iyesi, ba ka memleketlerde 
de bir inkılap geçirmektedôr, Bi:zim 
memlegetim~de mePlek teı4>iyesine çok 
ihtiyaç hi11edilmektedir. 

Söylediğim feyler hep bildiğiniz fey
lerdir. Fakat bjz okurken, biz yetişir
ken bunlar yoktu. Mesela spor teıkila
tı, izci letkilatı evvelce yoktu. Spor da 
·Türk gencini kııvvetli seciye sahibi 
yapın.-'• için yardım ediyor. Türk zeki· 
11 esasen çok parlalıbr. •Bu zelc&da 
hep ilerlsnek, terakki etınek istidadı 
~·ardır. Hiç okumamq bir Türlı: köylü
sü dahi parlak bir zekaya maliktir. Türk 
her zaman benliıiini bilnriıtir. 

lktıaadi faaliyette, muvaffakiyetin ell 
büyük amillerinden biri de kendine 1'Ü
'Venmektir. Bunu bize verecek tarihimiz
dir. Tarihe bakarak Türk medeniyeti 
her tarafta yayılmıtlır. Her tarafta dev
let kunnuftur. Türkler dünyanın en 
medeni millewdir. Milli tarihimizin bi
ze ilhamı, bilhassa iktısadi faaliyetinde 
bü:i muvaffak edecek en mühim amiller
dendir. Yeni Türlciyenin terbiye ve ted
riı aahaıında takip ettiği uıül, vatandaıı 
hayatta muvaffak olabilecek bir halo 
koymaktır. Hırafelerden uzalı: bir teıi>i • 
ye ve tedris usulü takip ediyoruz. 

Fizik muhit 
Pek lcısa olarak fizik muhiti de arzct

mek isterim. lktısadi faaliyette, bu da 
mühim bir amildir. Fizik muhitte kolay 
kolay insan değqiklik yapamaz. Meseli 
bir memleketin iklimi kolay kolay deiiiı
tirilemez. T abiati kendimize uydurama .. 
dığımız zaman, biz labiate uymağa mec
bur oluruz. Fakat lıııl>iate nasıl uymak 
fiznngeldiğini bilmek, onun ıkanunlarınr 
tanımak lizımdır. "Meteoroloıri,, enstitü 
ıü teıiı edilmittir· Bu enstitü memfcke .. 
tin her tarafındaki iklim vaziyetini il~i 
bir ,ekilde tetkik ediyor. Me~eketın 
;klimi hakkında malümat almak uzere .•v 
'Velce hiç bir şey yoktu. lktııat yapabıl
mek için memleketin iklimini tanunak 
çok mühim bir meseledir. 

Tabiat Üzerine teıir yapmak, daha zi
yade ziraat saluııında görülür. Ziraat 
en muğlak iliınlerden birisidir. Cümhu
riyet 1338 tarihinde bunu takdir eltnİf, 
ziraat mekteplerini Ziraat Bankasına 
devrebniş, 1927 de ziraat enstitüleri aç
mıştır. Ankarada geçen ıene ziraat enı .. 
titüıü ıt!ıldı. Orası adeta bir darülfünun 
dur. Dört fakülteden mürekkeptir. An
karada Türk ilmi yapılacaktır. Artık a
limlerin iıimler! araıınd1t Türk iıimleri 
de zi:.redilecektir. lstanbul Üniversite
.si Türk ilmini yapacaktır. Bu zaman, u .. 
zak değildir. Devlet ve millet, Türfc il
mini yapmak için azami fedakarlık ya
pıyor. Baremin birinci derecedeki maa· 
ıını ordinaryüılere veriyor.,, 

Önihnüzdeki cumarteıi gününe kadar 
inkılap tarihi enstitüıünde ders yoktur. 
Cumartesi günü eski Adliye vekili Mah
mut Esat Bey derslerine devam edecek
tir. 

Balkan Haberleri 

Yunan:stan Arnavutluk 
t;caret muahedesi 

ATINA, 2 - Selinfkten bildirili -
yor: Yunaniıtanla ticaret muahede • 
aini akdetmeğe memur edilen Ama .. 
vut murahhaılan bugün ıchrimize 
muvasalat etmiılerdir. 

Yunanistanda belediye 
intihabatı 

ATINA 2 (Milliyet) - Atina ve 
Pire civar..:ı.cıa bulunan yeni belediye 
daireleri dahilinde 21 tuballa yapı -
)an intiahp1ar ekıeriyet ol J'Jadığın .: 
dan feslıe<lilmifti. Dünkü .yap.ılan mu 
kerrer intihaplarda ekserıyetı lıberal 
ler kazanmıftır. 

Voronof Atinada 
ATINA, 2 (Milliyet) - Birk":ç 

gündenberi m"'hur Dr. Vo .. onof Atı
na.da bulunmaktadır. Voronof, yakın 
da Sofyaya hareket edip orada insa_n 
lan gençleftirme usulü ha~k~nd!' bır 
kaç ilmi konferans vereceğını ıoyle 
mittir. 

nuraa muafiyet evrakile tetabuk eden hasını kabul etmiştir. 

~~~~========~~~~ 

' ÇOCUK 1 
Oyuncaklarınızı endiniz 

A 

~ ... 
1 

' B 

.. .. .. .. . . . ·- - -· 
-· ................ . 

• •4 ·- •• 

t:' 
·:.- -· ... .. ··- .......... .. .................. .;: .... · ... " .. ~.:;.:: 
•@ıqn:mwm;;;~ 
Oyuncaklann ate• pahasına ol-ı te bü~ltü~üz ve .a~n~a. bunu bir 

T hta uzerıne geç 'i' ht duğu tu sırada çocuklar kendi o- ta . ırınız. a anın 
yuncaklanm kendileri yapıyorlar. hafıf ve yumu'&I( olması l~ıındır. 
lfte aize bir yelkenli gemi. 'Bu suretle kenarlarını kesmek ve 

Resimde F harfile gösterilen içini oymak kolay olur. Alt kıımı-
şekil yelkenlinin yapılıp bitirildik· na geminin devrilmemesi için kur-
ten sonraki halidir. A •elClinde mu · ı b 

bb l · • d .. d" • .. .. . sun takınız· Beyaz rıpo en oyası ra a ar ıçın e gor ugunuz resım • · b' h 
· · ·· d • • t k'I d' B ıle boyadıktan sonra, genıt ır a-gemının gov esını ,., ~ e ıyor- u . . . .. , 

şekli bir ba,ka kağıt üzerinde iki, vuzda yelkenlınızı ruzgara aabve-
üç, dört defa istediğiniz büyüklük- rirsiniz. 

Makinalı kelebek 
@.ı-·~~=~ -

,, .. 
... < 

Eğer canlı gibi kendi kendine u
çan bir kelebek yapmak iateyorsa
nız, yukarıki reıimde gördüğünüz 
gibi ince A ve B çubuklarını tedarik 
ediniz. ikisi onar, ikisi altışar san
timetre uzunluğunda olacaklardır· 
Bundan batka üç mantar yuvarlak 
keeerainiz. Telden iki kanca yapar 
sınız. Bundan ba,ka bir de kırmı
zı lastik ip lazımdır. Kelebeğin ka
natları kağıttandır. Resimde gö
rüldüğü gibi, kelebek meydana ge 
lince lastiği ne kadar mümkünse 
o kadar burarsınız. Kelebeği ha
vaya bıraktığınız zaman burul~ 
lastik açılacağından pervaneyı 
döndürür ve kelebel. tıpkı canlı gi
bi bir müddet uçar. 

- ---·- =-
ır tı" 

·:-f{:.:~ j 

1 
Türk isimlerk 

yeni doğan çocuğunuza 
Türk isimleri veriniz 
Anneler ve babalar yeni doian ço 

cuklanna beiendilderi bir Ö;ı: Türk 
adı koymak için, halli doğumdan 
çok zaman ""'1el düıünürler, efC, do>· 
ta, akrabaya sorarlar, bu auretle bir 
isim beğenip çocuklanna verirler. 

Kolaylrk olsun diye aıaiıya miin· 
tehap öz Türk iıimlerini yazıyoruz: 

Abatay, Abtekin, Al.bey, Akkız, 
Akırül, Akhan, Aktay, Altay, A 'p, 
Anlı, Ariun, Arslan, Atalay, Ayhan. 
Aydemir, Aydm, Ayverdi, Aytekin, 
Babur, Batboi•. Bay, Bayaonaur, 
Baykut, Bayındır, Bilaiç, Bryd en .. ;r, 

Beytekin, Beydoğan, BinırüJ, Boz~c
mir Bozlcut, Bulut, Can, Cayboıra, 
Cebe, Cura, Çapar, Çelik, Çiçek, Çin 
giz, Dağ, Daitekin, Dağhan, Deşdc
mir, Doğan, Döğer, Duman, Dündar, 
Ece, Elidemir, Eftekin, Erkut, Ertaş, 
Erdemir, Eyibol, Emele, Elmu, Er
beyim, Gerboğa, Cökç~n, Côkban, 
Gökmen, Gültekin, Giinbey, Günay, 
Gündüz, Gönül, Gül, Güler, Gül&eli, 
Güner, Hakan, Hangül, il, llaarslan, 
llbey, ilhan, ltık. Kalmuk, Kan, Kan 
demir, Karatekin, Karatay. Kaya, 
Kayıhan, Kayıalp Kıral, Kırboğa, Kı 
yat, Ko,al, KO§un, Korkmaz, Koldc
mir, Kutlubey, Kutlukaya, Kubilay, 
Kurt, Kurtcebe, Kutlu, Kolan, Mele, 
Oğuz, Oktay, Okal, Okat, Olçay, 01-
ğun, Ozhan, Ozdemir, Ozhek, (Ôz
bey), Ozcan, Ozteo, Polat, Polat~e
mir, Perihan, Sadak, Sonrar, Sevım, 
Suna, Tağay, Talay, Tarhan, Tara
ğay (Temurun babası), Taıdemir, 
Taıtekin, Tekinalp, Tekinay, Temu• 
çin, Toğan, Toktay, Toman, Topde-
mir, Toyiar, Tuta!, Tmarn, Tokcan, 
Türkan, Toktay, Urğun, Ural, Uy
ı;urlap, Ülker, Ulkii, Vural, Yiğit, 
Yılmaz, Yüzay .. 

---·· 
OUnyanın en yüksek binaları 

Dünyanın en büyiık binaları 
tunlardır: Nev-Yorkta Empire Sta 

te Building 380 metre irtifaında
dır. Gene Nev-Y orkta Chryaler Bu 

ilding 314 metre; Par:ste Eyfel 

kulesi 300 metre, Nev-Yorkta 

Manhattan Bankaoı 255 metre, ge 

ne Nev-Yorkta Woolworth Buil· 

ding 241 metre, Mııeırda Chaeope 
ihramı 137 metre, lngiltPredc Sa

lisbury kiliıeıi 123 metre. 



, 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik ha!atında bü
yük afide ve tesiri görülen osfatlı ark Malt Hulas 

KuHan ınız. 

Hereczane5; 
de satılır .... 

Memur aranıyor 
Uşak Şeher Fabrikası 

Umum Müdürlüğünden: 
Ticıret şubemizde ikinci derecede vazife verilmek llz ~ rc 

Ticaret işlerine hakkile vakıf Almıncayı iyi bilen, kavrayıılı 
Memur arıyoruz. İsteyenlerin fasılasız iş veya memuriyet hayatını 

f6aterir tercllmei hal Yarakalarile diter vesikalarım haz rlıyarak 
tanbul Sümer Banka nıüracaatlan ilia olunur. (1496) 

Evve'ce Gazteelerle 4 Nisan 934 Çarşamba günü sabahı ve
saiti nakliyeye açılacağı ilin edilen Eyüp'te Bahariye caddesinin 
açılması g?rülen lih:um üzerine 8 Nisan 934 pazar gtınü sabahına 
~ kadar tehir edilmiştir. (1489) ..ııl( 

Hilaliahmer İstanbul Merkezinden: 
6 Nisan 1934 cuma günü sabah saat onda Cağaloğlunda Hila 

liahmer binasında Merkezimiz kongrası aktedileceğinden aza
yi muhteremenin aidat makbu zlarmı hamilen teşrifleri rica o
lunur. (1495) 

Istanbul Mıntakası Sanayi 
Müdürlüğünden: 

iptidai mevat muafiyetinden istifade edecek sinai mües
, seselerin 19-2-934 tarih ve 2-153 sayılı kararname mucibin

ce hemen idaremize müracaat etmeleri ve evrakın 15 Nisan 
934 te vekalette bulunması lüzumu ilan olunur. (1478) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

20 çift üzengi ile 30 adet gem 7 Nisan 934 cumartesi 
günü saat 11den12 ye kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Ta 
lipler şeraiti anlamak üzere istedikleri vakit pazarlığa İştirak 
için de mezkiır gün ve saatte Komisyonumuza gelmeleri. 

(1481) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

2000 ton Rekompoze Kömürü Kapalı zarfla 25 Nisan 934 
Çarşamba günü saat 11 de. 

10 Ton yağlama yağı Aleni münakasa 25 Nisan 934 
Çarşamba günü saat 14 te. · 

Yukarda cins ve mıktarı iki kalem hizalarında yazılı 
gün ve saatte bilmünakasa mü bayaa edilecektir. Şartnamesini 
görmek İsteyenlerin her gün münakasasına da iştirak edeckle 
rİn hizalarmdaki gün ve saatte Kasımpaşada kain Komisyona 
müracaatları (1407) 

Jotanbul betinci icra memurluğundan: 
Temamma 1722 lira kıymet takdire

Oi.len Kadıköy Osman ağa mahallesinin 
eski Halit ağa yeni Ali kalfa sokağında 
eski 18 mükerrer yeni 7 No. lu bir bap 
ma bahçe ahıap hanenin bemamı açık ar
tmnaya çıkarılmıı olup 21-4-934 tarihin· 
de ıartnamesi divımlıaneye talik edilip 
7-S.934 tarihine müıadif pazarteoi günü 
ıaat 14 ila 16 ya kadar lstanhul betinci 
icra dairesinde sablacaktrr. Artınnaya 

iıtirak için kıymeti muhaınmenin yüzde 
yedi buçuk teminat akçesi alımr müte· 
rakim vergi belediye vakıf icaresi müt .. 
teıiye aitıll arttırma muhammen kıyme
tin yüzde yelmİf betini bulduğu takdirde 
ibalei kat'iyyesi İcra edilir akıi takdirde 
en son artıranm teahhüdü bala kalmak 
lizere artırma 15 gün daha temdit edi

lerek 22·S.934 tarih.ine müsadif salı gü

nü saat 14 ili 16 ya kadar müzayede 

icra edilir. 2004 No. lu icra kanunun 

126 cı maddesine tevfikan ipotek sahibi 

alacaklılarla diğer alakadaranın ve irtifak 1 

hakkı aalıiplerinin dahi zayri menkul Ü· 

zerindeki hakları hususile faiz ve masa· 

rife dair olan iddialarım evrakı müabite• 

lerile yinni gün içinde icra dairesine bil

dirmeleri li.zmıdır. Aksi halde hakları 

tapu sicillerile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaımaaından hariç kalacak 

ları ve alakadarların iıbu maddei kanu

niye ahkamına tevfikan hareket etmele

ri ve daha fazla malumat almak iste

yenlerin dairemizin 934-497 No. lu dosya 

sına müracaat etmeleri ilin olunur. 
(15304) 

Istanbul asliye mahkemesi ikinci tica

ret dairesinden : 

lstanbulda Mahmut paıada 39_4<ı i e· 

ni Zaman mağazası İbrahim E .. 
tem Beyin esbabi matlubile icraen aktey 
!ediği Konkordatonun tasdiki 12 Nisan 

934 tarihine müsadif perşembe günü saat 

14 le tayin edilmiş olduğundan alakada· 

t'anrn yevm ve vaktı mezkılrde mahk?:me 

- .. Tavukları çok 4111._ 
YUMURTLAMAK İÇİN 
Ne yedirmeli, ne zanıan yedir

meli, ne kadar yedirmeli, 
nasıl yedirmeli ? 

Tavukçuluk aleminde berkesin ar
zu ettiği fey tavukları çok yumurt .. 
)atmaktır. Bunu temin edebilmek için 
Cafer Fahri Beyin yeni çıkan bu ese
rini mutlaka okumalısınız. Gayet ne
fis bir surette iyi kağıt üzerine ba
aılmış resimli 80 sayfalı bu güzel ki· 
babın fiyatı 25 kuruıtur. Mahalli tev-

zii : Akşam Kitaphanesi. (15253) 

İTTİHADI 
MİLLİ 

Türk Sigorta Şirketinden : 
24 Mart 1934 tarihinde alelade inik t 

eden hissedaran heyeti umumiyesinLc 

fİrketimiz hisselerinin 13 numerolu ku· 

ponu mukabjlinde ve kazanç vergİ ;_j 

hini tediyede tevkif edilmek üzre hiS< , 

başına 180 kuru ş temettü tevzii tekar· 
rür etmiş olduğundan 7 Nisan 1934 tz. 

rihinden itibaren Galatada Unyon Ha. 

nında ki in şirketimiz veznesinden tedi· 

yatta bulunulacağı h" s sedarlarımızın na-

1 
ye müracaatları ilan olunur. 

1 

( 15299) zarı i ~tilaina arz olumır. ( 15302) 

Deniz yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri ı Karalr:öy Köprü .. p 

Tel 42362 - Sirk9CI Miihiirdanade --:> Haa Tal. 22740 

Trabzon yolu 
EGE vapuru 3 Nisan SALI 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak. Gidifte Zonguldak, İne
bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gi
resun, Vakfıkebir, Trabzon, Ri
ze'ye. Dönütte bunlara ilave
ten Sürmene, Pulathane, Ordu
ya uğrayacakbr. (1439) 

1874 

Ayvalık yolu 
BANDlRMA vapuru 4 Nisan 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci , 
rıhbmından kalkacaktır. (1494) 

Tophanede kain telsiz telgraf 
merkezimizin, 935 senesi bida
yetinde tebdili icabeden cihazı, 
pazarlık suretiyle talibine ihale 
edilecektir. 
Şartnamesini görmek ve daha 1 

fazla maliimat almak isteyenler 1 

her gün saat dokuzdan On seki
ze kadar idaremiz levazım Şefli
ğine müracaat etmelidirler. Pa
zarlık 16 Nisan 934 Pazartesi gü
nü saat On beşte yapılacaktır· 
(875) 1857 

--• Dr. Nuri Fehmi ----
Göz Hekimi 

Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6yakadar. Telefon 23212 

1210 
1826 

--Dr. IHSAN SAMİ 
Tifo ve Paratifo Aı~ıu 

Tifo ve Puatifo hasıalıklanns ıutulmı
mak için tesiri çok kat't muıflyeıi pek 

1 emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de-
polannda bulunur. - (15169) 4111 

1315 

1 lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 ____ __.. ............... ......._ __ 
Mevcut ~umunesi veçhile 4000 metre yerli Amerikan 

bezi pazarlıkla almaeaktır. Talip olanlar şeraiti anlamak üze
re Levazun Müdürlüiüne, pazarlığa girmek için de 75 liralık 
teminat makbuz veya .mektubu ile 9.4.934 pazartesi gunu 
saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

(1493) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satinalma Komisyonundan: 
· 1 - 240 Milimetrelik dört adet ışddak 7-4-934 cumar 

tesi gÜnÜ saat on dörtte pazarlıkla satın almacakbr. 
2 - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan ~abilir 

ler, 
3 - Pazarlığa girecekler malin tasarlanmış tutarının 

yüzde yedi buçuğ9 olan (126) liralık vezne makbuzu veya 
teminat mektuplariyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

(1482) 

lstanbul Poıta ve Telgraf 
Baım üdüriyetindenı 

'Arap harflı pulların mevkii tedavülden kaldırılması 
müddeti 1Mayıs934 tarihine kadar temdit edilmiştir. Buka
bil pullar gİşelerimizce tebdil edilebilir. (1465). 

Haydarpaşa Emrazı lstiliiye 
Hastanesi Baıtabipliğindenı 

Hastane için nümunesi veçhile ve açık münakasa ile 
Üçyüz metro yerli patiska mübayaa edilecektir. İhalesi 24 
Nisan 934 salı günü saat on dörtte Galatada Kara Mustafa 
Paşa sokağında İstanbul Limam Sahil sıhhiye merkezindeki 
mübayaa komisyonunda yapılacağından şartnameyi görmek 
isteyenlerin Galatada Merkez Levazım Memurluğuna veya 
hastane İdare Memurluğul).a müracaatları. (1476) 

lstanbul ithali~ Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Istanbul Gümrükleri Baş Müdüriyeti Dairesi için yaptı
rılacağı evvelce ilan edilen iki dosya dolabı ile bir adet daktilo 
masası ve varide kaydına mahsus gözlü defter rafları için 
31-3-934 tarihinde yapılan münakasada 195 lirada yapmak 
üzere talibi zuhur etmiş ise de bu miktar fahiş görüldüğün· 
den yevmi ihale bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Bu mik· 
tardan daha az fiatla yt.pacakların 7-4-934 tarihine müsadif 
Cumartesi gÜnÜ saat 15 te İstanbul İthalat Gümrüğündeki 
satmalma Komisyonuna gelmeleri. (1479) 
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Mustafa Kemal Paşa 
Belediyesindenı 

Madde J - Mustafa Kemal Paşa Kasabasının Nafia Ve
kaleti celilesinden tasdikli ve (89024) lira bedeli keşifli elekt 
rik tesisatı olbaptaki proje ve şartnamei fenni ve evrakı müte 
ferriası ve münakasa şartnamesi mucibince nisanın onuncu 
salı günü saat on yedide Mustafa Kemal Paşa Belediye encÜ• 
menince teklifler muvafık görüldüğü takdirde ihalesi yapd
mak üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka· 
saya çıkarılmıştır. . 

Madde 2 - Talipler teklifnamelerini İşbu tesisat için 
kavanin mevzua dairesinde verilmesi muktezi bilumum ev 
rak vesaikile birlikte ayni müddet zarfında kapalı zarfla Be
lediye encümenine vererek makbuz almaları ve bedeli keşfin 
dipozito akçesini veya teminat mektuplarını yüzde yedi bu· 
çuğu nisbetinde ita etıniş olmaları meşruttur. 

Madde 3 - Talipler projeleri Yirmi Beş Lira mukab" • 
de İstanbul Taksimde istiklal Apartmanında elektrik mü 
hendisi Hasan Halet Beyden, Müiıakasa şartnamesini Musta• 
fa Kemal Paşa Belediye Encümeninden alacaklardır. 

Madde 4 - Taliplerin bir kaç yerde muvaffakiyetle te• 
ıisat yapmış olmaları şarttır. (1375) 1869 

Maliye Vekaletinden: 
-.,.,-- Ankarada Y enişehirde yaptırılacak Gümrük ve lnhi..'. 
sarlar vekaleti binası projesinin tanzimi için Türk Mimar v 
mühendisleri arasında bir müsabaka açılmıştır. Müsabaka 
Birinciye (1700), ikinciye (1200), Üçüncüye (900), Dör• 
düncüye (700), Beşinciye beş yüz, lira mükafat verilecektir· 
Ecnebi Mimar ve Mühendislerden arzu edenler, müsabakayıı 
dahil olmaksızın ayrıca teklif gönderebilirler. Projesi kabul e 
dilen Mimar ve mühendise, tafsilat resimleri için yüzde bir, Be 
ton arrne Elektrik, Kalörifer ve sair tesisat planlarının ilavesi 
halinde yüzde 1, 75 ve bunlara zamimeten inşaatm kontrolu vıı 
zifesinin tevdi'i takdirinde yüzde 2, 75 ücret verilecektir. 

30 Nisana kadar projeler Maliye Vekaleti Fen Hey' eti· 
ne verilecektir. Müsabakanm izahatlı şartnamesi Ankaracl~ 
mezkUr Fen Hey'etinden ve Istanbulda Milli Emlak Müdürltl 
ğünden alınacaktır. (1415) ıs11 

lıtanbul İthalat Gümrüğü 
ı\' ~. Müdürlüğünden: 
: / İstanbul Gümrüklerinde mevcut dahili telefon telleri• 

nfn eskimiş kısımh-.rmın tamiri için 31-3-934 tarihinde mii: 
bayaa edileceği ilan edilen 2000 metre kablo teli İçin yevıY>' 
mezkurda talip zuhur etmemiş olduğundan 8 Nisan 934 tıJ 
rihine müsadif Pazar günü yeniden münakasa yapılacağınd~ 

taliplerin yevmi mezkurda saat 15 te İstanbul İthalat Gümrı.l', 
ğündeki Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (1480) 

Umumi Neşriyat ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


