
Türkiye dış ticareti milli ofis 
leri pazara işe başlıyor. Va
purlarda ikinci ve üçüncü 
kamara fiatları indirilecek. 
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Hindistanda bir takım mü
teassıp kimselerle polis kuv
vetleri arasında müsademeler 
olmuş ve bir kaç kişi ölmüştür 

Tel: ( Müdür: 24318, Ya11 itleri müdürü ı 24319. 
ldare •e :t.1atbaa : 24310. 

İktıs~t ve~a}etinde ıGo··k'le deniz ara ın sıkışıp kala 
Y enı teşkılat şhlır 

yı 

-
Yakın zamanlara kadar lktı • 

ıat vekaletleri hükiimet mekan'z • 
ması içinde bir nevi lüll's telakki 
ediliyordu. Cihan buhranı ve 
devlet bünyelerinde meydana 
gelen büyük değitiklik bu veka
letlerin ehemmiyetini tebarüz et • 
tirdi. lktısat vekaletleri memleket 
iktıw.diyabnm nazımı olduğu gi • 
bi harici ticaret münasebetlerinin 

' idaresi de bu vekaletlere terkedil-
di. 

Bu kadar büyük ve ağır vaz;fe 
ve mesuliyetler yüklenen bir veka
letin kuvvetli tetkilatı olması tabi
idir. Mahmut Celal Bey, lktısat ve
kaletine geçtiği gün kartılatbğı 

meselelerin biri de bu idi. Filhaki
ka lktısat vekaleti tetkilatı çok za
yıf ve kısırdı. Esas itibarile Gül • 
hane hattının çizdiği hudutalr için 
de kalmıf, yapılan yenilikler esa
sa taallUlı: ebniyen bir iki yamaya 
inhiaar etmişti. 

Mahmut Celal Bey gibi bir tef • 
kilat adamının bu noksanlar.ı gö • 
rüp çarelerini aramaması kabil de 
ğildi. Vekaletin ba,ma geçtiği gün 
den beri çalıtmıftır ve bu çalıtma
nın ilk semeresini, bayramdan bir 
gün evvel,lktıaat vekaleti te,kilatı 
7e Dit ticaret ofisleri hakkında Ana 
dolu Ajansına verdiği bir müli. • 
kattan öğreniyoruz. Mahmut Celal 
Beyin yeni tetkilat mesaisine ofis
lerle bqlamıt olınası manidar ve 
kıymetli bir iprettir.Bu yeni idare
nin en modern ve milli iktısat 
icaplarına en uygun ve model bir 
teşekkül halini alacağı anlatdmak 
tadır. 

Rasyonalizaaiyon, lstandardi • 
zasiyon, T eylorazisiyon gibi keli • 
melerde devlet tetkilat ve edebi • 
yatına sanırız ki ilk defa olarak 
Mahmut Celil Beyin lisanile giri • 
yor. lktısat vekili yeni teklin ka • 
rakteristiklerini sayarken, memle • 
kete yeni bir memur kalabalığı ve 
bütçeye yeni bir yük hiHesi yük • 
letmediğ:ni söylüyor. Bundan an
lıyoruz ki netice muntazam bir it 
lıölür..ü ile temin edilmektedir. 

Mahru.ut Celal Beyin vekalete 
geldiği günden beri tahakkuk et • 
tirdiği veya harekete getirdiği fi • 
kirler çoktur. Memleketin iktısa • 
di politilr,asx ve ticaret mukavele • 
ıi prensiplerinin tesbiti, Türkiye ik 
bıadiyatınm mütehauıs bir heye
te tetkik ettirilmesi, altın ve pet • 
rol arama mesaisi, Türkiye maden 
servetinin kıymetlendirilmesi et • 
rafındaki çalıtma, memlekette kü
çük kredi ve ibtikarma kartı ka • 
nun ve disiplin, Türk gemiciliği • 
nin doğum çağında rekabet ve bi
ribirini yemek vaziyetinden kurta 
rılma1)T, bet ıenelik iktısP,di ve n· 
nai program bunların en mühimle
ri olarak hatıra gelebilir. Mahmut 
Celal Bey lktısat vekaletine dü
ten mühim, vazifeleri, sistematik 
bir saiy ve tetkik ile tasnif ettikten 
sonra bu iti görecek id:ueyi kuru
yor. Yani iptida İ.f ve ıonra Yapı • 
lacak adanı ve lüzumu olacak as • 
rari tqkilat. lktıaat vekili, bugün 
iDİili iktısadiyatımızın icabatına 
en uygun ve memleketimizin ida
re ve tekniği en yüksek milli mü
essesesi olan it Bankasını kurar • 
ken ve inkitaf ettirirken yaptığı 
nı yapıyor: Planlı ve ileri teknikli 
çalıtma. 

Türkün iktısadi istiklal hücceti 
olan Lausanne muahedesinin altın 
da imzası okunan Başvekil ismet 
Pa,a, füphe yoktur ki meınlekef n 
iktısadi ilerilemesinde en mühim 
'Vazife ve mesuliyetler alan lktısat 
'Vekaletini yeniden kurdurmak i • 
Çin kendisine mahsus isabet ve iyi 
İntihapla kendi yüksek direktifle
rini en iyi kavrayıp tatbik edecek 
en değerli arkadatı bulmuştur. 

'A.
0

hmet ŞVKRV 

dırıcı nihayet Istan ol ·sol rına sr 
Rozvelt ayanda büyük 

bir hezimete uğradı 
.... 

Ayan,Reisicumhurun bir kanun hak-
kındaki ret kararını reddetti 

... 
Rozvelt veto hakkını istimal etmişse de Ayan 
meclisi gene eski kararında ısrar eylemiştir 

V AŞINGTON, 29 A. 
A. - Harp m.alullerile 
memurin maaıatınm art 
tırılmasma dair olan ka 
nunun Reiaicümhur M. 
Ruzvelt tarafından red
dedilmit olmasını, ayan 
meclisi, 27 reye kar§ı 63 
rey ile kale almamağa 
karar venniıtir. M. Ro
osevelt, iyan ın.ecliıinde 
uğradığı bu hezimeti, 
Nevyorklu milyon..r Ven 
aon Astor'un Nurumahal 
ismindeki yatında haber 
almııtır. 

Rciıicümhur, bir Tor
pidonun takip eyledigi 
bu gemi ile Bennut ada
lannda balık avına çık
llllf bulunuyordu. Muma 
ileyh, ayarun bu karan
nı haber al111C«, hiç bir 
mütaleada bulunmaımı -
tır. Maamafih, kendiai imi h · 
V ·~ingtondan aynldığı AyanA me~lia · ~.~Ü hım birMheR:ırimete u1ğrayarı .ırada • 1. . d k' menha Reı•ıcum uru . ooseve t ayan mec ısın e ı 

demokrat elueriyetin M. Robinsonun 
göıterdiği itimat ile tearuz eden bu 
hi.diae herhalde hayretini mucip ol • 
muıtur. 

Reisicümhurun 4leyhine rey verenl.er 
VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - Harp 

malulleri ile memurin mlUl§lanna ic
raat mutaıavver zamlan kat'ileıtiren 
iyen mecliıinin dünkü karan, Reiai
cümhur M. Rooaevelt için vahim bir 
hezimet olm.uıtur. Reiaicünıhurun aJey 
hine rey veren i.yan azasının mikda
dan §Öyle tadat olunur: 29 demok -

rat, 33 cümhuriyetçi, İtçİ ve çiftçi. 
K.aııun aleyhine nıy vennit olan 27 

azanm hepai de demokrat fırka.ama 
menauptur. Kon.venin bu muhalif ha 
reketinden hiııl olan tesir, verilen ka
rann 9imdiye kadar miıli seçmemi, 
bir ıüratle ittihaz edilmit olmaıile 
bir kat daha ehemmi~tli olmuqur. 
Filhakika. reisicümburun kanunu red 
deylediğini beyan eden namesinin i"' 
za keyfiyeti ile iyanm karan araa!J)" 
da 30 saat hile geçmemiştir. 

(Devamı 5 inci sahifede)' 

' 

Tayyare zabitlerimiz meçhul Yunan askerinin meuınna çelenk koyduktan 
sonra 

Atinaya giden tayyare 
filomuz avdet etti 

Hava zabitlerimiz Yunan Cümhur reisi 
ve Başvekili tarafından kabul edildiler 

11 Üzere Atinaya giden bet 
ı tayyareden mürekkep fi 

lomuz tehrim.ize avdet et 
mittir. Tayyarecilerimi • 
'Ze Atinadan aynlırken 
Büyük Britanya otelinde 
şereflerine bir kabul reı 
mi tertip edilmiftir. Baş 
vekil M. Çaldaris namı
na hava nazın ve neza 
ret erkanı hazır bulun • 
muılardır. Türk tayyare 
cileri aynlacaklan gü • 
nün sabahı meçhul Yu • 
nan as.kerinin mezarına 
bir çelenk koymuşlar, eı 
ki Maraton muharebe ye 
rini gezmitlerdir. Tayya 
rcilerimiz gelirken Seli. -
nik Ye Dedeağaç yolunu 
takip etmiılerdir. Bugün 
mensup olduklan mahal 
le avdet edeceklerdir. 
Yunan tayyareleri filo -
muzu hududa kadar te~ 
yj etmişJerdır. Tayyare • 
cilerimiz Atinada iken 
Yunaıı cümhurreisi ve 
başvekili taraflarından 
kabul olunmutlardır. 

Tayyarccilerimi:z dönecekleri gün Selônih ha· 
va istasyonun.da .• 

Feyziiti lisesinden Ati· 
naya giderek şenliklere 
İştirak eden 77 izciden 

mürekkep talebe kafilesi de pazar 
rü.nü döneceklerdir. 

Yunan cümhuriyetinin onuncu yı
lını kutlulama ıenliklerinde bulunmak 

,--------
Başvekilin 
İzmir seyahati 
İsmet Paşa°'ın fzmirde 

bir nutuk 
söylemesi muhtemel 
lzmirden bildirildiğine göre, 

8'lfvekil ismet Paşanın /zmire 
gitmesine hususi bir ehemmi
yet veriliyor. ismet Paşanın iz
mirde siyasi bir nutuk söyleme
si muhtemeldir. ........................ 
Türkiye - Rusya 

--o-

M. Litvinofun Hüseyin 
Ragıp Beye telgrafı 

MOSKOVA, 29 (A.A.) - Ta.aa bil 
diriyor: M. Litvinof tarafından Tür
kiye büyük elçiıi Hüıeyin Ragıp Be
ye qağıdaki telgraf çekilmi§tir: 

Türkiye cümhuriyetinin Mo..ı.ova. 

aefirliğindek.i faaliyetinizin bqinci 
yıldönümü münaaebetile en samimi 
tebriklerimi iblağ ederim. Bu faaliye 
tin iki büyük memleketi biribirine bağ 
lıyan doatluğun inkifaf ve takviyeıin
de ve milletlerimiz arasmda yeni iliın 
ve hara bağları tesisinde mühim bir 

Hüseyin Ragıp B. M. 'I.itvinol 

rolü olmuıtur. Müstakbel semereli fa 
aliyetiniz için temenniyatımı kabul e
dinir. 

Münir Bey İngiltere 
kralı nezdinde 

LONDRAR, 29 (A.A.) - Tiiri<iye 
büyük elçisi Münir Beyle refikaaı 
kral ve sonra da kraliçe tarafından ka 
bul edilerek veda etmiıelrdir .• 

--o--

M. Bartu Parise döndü 
PARIS, 28. A.A. - M. Bartbou Brük

selden dönmüı gece Pariae celmiıtir. 

İnkılap dersleri 
Nisan derslerine pazar 

günü başlanıyor 
Univer&ite inkılip tarihi en&titüaün 

de pazar gilnü, yeni program muci .. 
hince derslere de -
vam edilecektir. Ni 
sanın birinci pazar 
günü ilk dersi eaki 
Adliye Vekili Yu • 
suf Kemal Bey ve
recektir. Ertesi gihı 
de gene Yuıuf Ke. 
mal Bey dera vere
cektir. Yuauf Ke -
mal Bey inkılibmıı 
zm iktıaadi tekamül 
safhalarmı anlab • 

caktır. inkılap ta • 
rihi enatitWünde, 

tedriaat Mayıa nihayetine kadar do • 
vam edecektir. , 

BUGUN 
3 üncü aabifede : 

Danuncio'ya açık mekhii>Iar 
Aka GiinJiiz 

4 üncü aabifede : 
------4 
Haftalık siyasi icmal 

Ahmet Siilrrü 
5 inci aahifede ı \ 

Sinema ve liaft&ıyn 
filmleri. 

7 inci sahifede : 

Radyo haberleri ve haftahk 
programı 

ihtiyar dolandırıcı ve 20 bin lngiliz lirasına kiraladığ.ı Maioti• vapuru 

I s I s anbulda' 
Müflis banker dün geldi fakat ne karaya 
çıkartıldı, ne de kimse ile görüştürüldü 

Kira ile tuttuğu vapur dolandırıcıyı 
gök' le deniz arasında dolaştırıyor 

Romanyada İnsull'ün 5 sene oturmasına müsade mi edildi 
Birlqik Amerika hükUnıeti dahi -

!inde milyonlar dolandırdıktan sonra 
Yunanistan& iltica etmi §Olan meşhur 
banker Samuel lnıull Akdenizde aer-

seri bir halde dolaşırken nihayet lı • 
tanbul sulanna düıtü. lruıull'ün aylar 
dan beri geçirdiği macera hatırlarda-

(Devamı S inci ııahifed•) 

Meis adasında halk Be
lediyeye hücum etti 

Nihayet istifa eden Belediye reisi eski 
serserilerden bir türk düşmanıdır 

• 

Gazetemizin çalı.pnaJıiı baynmnn 
birinci günü Kaf muhabirimizden al· 
dığımu bir telgrafta peh yakın ve ha 
len ltalya idare3İ alt:nda bulunan Me
ia adastnda bir hanııklık çıktıiı ha -
ber veriliyordu. Telgrafta kanşıklığın 
hakiki aebebi ::ikredilmemekle bera
ber, halkın belediye reiainin pahsına 
kaTft bir nümayİf yaphhlarıı anlafıl -
maktadır. Telgraf fUdur: 

KAŞ, 25 (MiUiyet) - Meia ada -
unda kadın ve erkekten mürekkep bir 
halk kütlesi bugün yeni bir nümayif 
yaparak belediyeye hücum ettiler. J. 
talyan jandarmalarının ıüngü ile hal 
ki dağıtmak buauıunda teıebbüıleri ne 
ticesiz kaldı. Nümayitçiler jandarma
ların elinden silahlarını alarak bele· 
diye daireıine ııirmitlerdir. Burada 
maaalan, mobilyeleri devirip parçala 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Hadise nasıl oldu? 

Gal.,_,.qy • ç..,..;;;;.. · i.~m- dün bir araJa çekilen rcıünleri ve inti
lıam maçından bir .sahne • <il 

. Galatasaray takımı galip 
Galatasaray: 3 

'' · '..(~ Çanbya takımı, ikinci 
maçını dün Galataaarayla yapb. 

Sahaya avvelii Çankayalılar çıktı -
lar. Onleri tribünlen> çevrilmit bir hal
de, l•tanbul balkmı üç cftla "var ol,, ni
da.ile aelimla.dılar. 

Halk, bu ...,-..; le~ .... 11111• 

Çankaya: O 
kabele etti. Galatasaraylılar da, biraz 
aonra, aralarında Betiktatlı Mehmet A
li ile Şeref ol<IUKU halde gö:ı:üktüler. 

GalataearayWar ıu kadroyu göate
riyorlarclı: 

Mehmet Ali - Faruk, Bürban -
.(Devamı 5 inci sahifede) 

' 



1'arihten Parçalar: 13 -
ÇANAKKALE! 

· Yazan: Amiral Sir Roger Keyu 

Jeneral ve amiral/arın] misafir 
kabul edilmedikleri bir mevzii 

Siperlerin sonuna doğru garbi 
Avustralya madencilerinden müte
ııekkil bir taburun itgal etmekte 
olduğu bir siperden geçtik. 

Madenciler meslekleri icabı 'F'· 
yanı hayret b:r meharetle kazma 
kullanıyorlar. Ayni zamanda ,aya
nı hayret surette küfrediyorlar. Cid 
den ititilecek bir lisan! Mükemmel 
lıarbediyorlar. 

Maa.mafih üzerimde en fazla te
.sir yapan Avustralya Light Horse 
kıtaatı oldu. 

Sahilde bulunduğumuz sırada 
Lord Nel ıon zrrhluı 7.5 mil menzil 
den Çanakkaleyi bombardunan et
ti. Gemi ağlarla muhafaza edil
mekte idi. Aynca muhripler de ge
miyi mubehza ediyorlardı. 
Bombardıman neticesinde Ça

nakkale yanmıya h&.41adı. 
A vustralyalılaı: bu ite çok tatlı· 

lar. 
Çanakkale bulunduğumuz yer

den görünmüyordu. Fakat o sırada 
havalanan uçurtma balonu yangını 
tesı>İt etm" tti. 

Tepenin arkasından alevler, du
manlar görülebiliyordu. 

B:r başka gün de General God
ley'i görmeğe gittim. 

General beni siperlerde gezdir
di. 

"Quans' s Post" dedikleri nokta
ya kadar gitt k. 

Fakat oraya General, Amiral ta
kımından misafir kabul edilmiyor. 
Öyle olmakla beraber General 
Godley orayıı. bas\-ı• günler gidi
yormut.Geı\eral Birdwood da orayı 
hemen o kııdar sık ziyaret ediyor
mu,. 

Onun İçin burayı 
mek istedim. 

ben de gör-

C 'dden fayani hayret bir yer. 
Mevzi yarın tam tepesindedir. 

Oraya kazılmıf bir merdivenle çı
kılır. Merdivenin basamakları tah
ta traverslerle tahkim edilmittir. 
Her istikamette tüneller ve galeri
ler vardır. 

Bir kaç hafta evvel büyük b;r 
mayn infilakr ile atılmıt bir krate
re benziyor. Türkler gece kratere 
mükemmel bir istihkam yapmıtlar 
ve oradan be~i ate11 siperlerimiz-

den dıtarı atmıflar ve adeta bom
balarile tepenin ,..ağısına kadar 
sürmüşler. B:z buna mukabele et
mitiz ve istihklim içinde durmayı 
onlar için inıkansız bir hale getir
mişiz. Sonra da istihkamı bomba 
ile berhava etmitiz. Fakat atef si
perine bizim ikinci hattımızdan 
ancak on yarda, onların cephesin
den de ancak yi.roıi yarda kadar 
sokulmak kabil oluyormut. Krater 
onların ön siperlerinden ancak 15 
kadem mesafededir. 

Reçel kuru.unda bomba! 
Bu muharebenin başladığı za

mana kadar burasını Quan ism·n
de bir Avustralyalı zabit tutuyor
muf. Onu~ için buraya "Quan 
mevzii" ismi verilmif. Quan mak
tuJ dütmÜf. Ondan biraz sonra 
Türkler mevzii tutmutlar ve bom· 
balarla bize hakim olmutlar. 

Bunun üzerine General de Lot
biniere reçel tenekelerinden bom
balar yaptrrıruf. Ayni zamanda 
saç fırçası ~klinde tahtalara me
vaddı infilakiye konularak ta bom
balar yapılmıt. Bu suretle günde 
yüzlerce bomba yapmak kabil ola
caktır. 

Sonra Quan mevziine ma'one 
isminde yeni Zelandalı lrlandalı
Jardan bir miralay tayin edilmit· 
Miralay derhal tepeyi tutmUf. Türk 
!erin attıkları her bombaya muka
bil derhal yedi bomba atmıtız. Bi
lahare yediyi üçe indirmişiz. 

Miralay atet siperini zaptedip 
tahkim etmif. Krateri ifgal etmif. 

Türk siperleri altında 16 pomba 
patlamıJ. Miralay cidden hot bir 
adam ve mesleğine cidden &,ık. 

Miralay beni kratere götürdü. 
Burası karanlık bir kuyuya benzi
yor. Burada dört tüfekli asker var. 
Türklerin çalıthklarmı duyuyorlar 
mıf. Avustralyalı Bombacılara ha
ber göndermi,ler, Bombacılar ge
lip dinliyecekler ve mukabil bom
ba tertibatı alacaklar. 

Avustralyalı bombacılar pyani 
hayret adamlar. Taarruzlarında 
yüzde yüz muvaffak oluyorlar. 

Türk siperlerile aramızda ancak 
15 kadem mesafe vardı. 

(Bitmedi) 

Üç günlük harici vakayiin 
"\ 

hülasası 1 
Romanyada 

~ Fra oaa bükU.meti, M. Titüle•ko'yu Pariai 
resmen ziyarete davet etaıiıtir. Bu ~iraretia. 
niıan ayı :r;arfında yapılmaaı muhtemeldir. 

Müteakiben M. Bartbou Bükr•t'i reamen ü
yaret edecektir. 

Y unanistanda 
• Cümhuriyctin ilinmııa oııua~u ,.,ı dönü

müne t.aadüf e<leo. 25 mart b&YJ"&mJ bütün Yu
nani.standa pek parlak b.ir surette ye heyecan• 
la lesit edilmittir. • 

Türk i:l:cilcriyle Türk askeri tanareleri bü
ı ti.in te:r:ahürata itHr ak etmiflcır ve kalabalık 
h.alk Jıı;ütlelerinio çoıkun alkıılarını toplamq-
1 ... rdır. 

Türk ta7yarecilcıri Reisicümlıur •e Baıwe
ldl tarafından kabul edi.lmitlerdir. 

Yugoslavyada 
MalJıı.~ıe, merkezi ecnebi memleketlerde 

olan Ouıtacha tethit teıkilitm.a dahil olmak 
v Za.ğ.-apta K.-al Aleka.ndra kut• auik:aıt ba
:r:ırlamakla ittiham edilen amele Pierre Oreb 
ile :t•rik cürümıleri olan Besovitch ve Pod1ro
relet~ h&.klcrnda idam karan Yermittir. 

A vusturyada 
Yeni AYuaturya. teıkiliıh e.saaiyesrnın a• 

na hatları neıredilmittir, Buna nazaran İp • 
tidai bir •urette müzakerede bulunacak olan 
müzakere mecli•fe.rile Bunde•tac iami verilen 
bir federal diyet mecliıi ibdaa eclileıeektir, 

Müzakere meclialeri ıunludır: Devlet ıU.· 
raıı1 federal har• ru.ecll•i, federal ikbıat mec• 
Juı ":.e memleketler ıiru1• 

Ialyada 
• Jt.al,.-ada m•clia itttikah.atc yapılaHtbr. 

intihabatın re•mİ •etice•i ıudur: 
10,041,997 &ciıi hWır.Usuet li•te•İ lelııi.ndı. •• 

JS.265 ki.ti de ale7bindcı rey .,eraiıtir. 

Almanyada 
Baı•ekil Ul.Wl•İ.n..İ V oa Pa~ •cıtrettiii 

bir makalede diyor ki ı 
MiJletJer ara .. atla ikti9acii:ratı caa.la-.41.u--

• mak t.ıebbii.•leriaM IDUYaffalr. olma.ar içia. 1.er 
1 türlü •İya•i lr.ombinuonlan bir tarafa bırak

mak ••yahut iktiaadi aahada bareket etmek ıa. 
xıaıdrr. s., •• ıuı mua•e..i bu .. akaleai ile lııilh. •••• 
.Roma itiliı.fnu k ... tetsnektedir. 

Franıada 

Fraaaa hiikümetinia mu,.alı:kat lı:aaanlarla 
.cra. t.••v•11raada bıulwnduiu ı. ... rr•fl-.r, ". 
.,eli, ı.kribe. 80.000 memW"Un defaten. l•• 
lc.aüde •••ki ile yerlerİ1te kimıenin alınmama· 
••• •an.iyen lü.z:ıa.aua ili.•ai rqemuriyetlerin 
l&ivı, u.liıen derie.ı memur •• müstahdemleri 
cnaatlar,ndaıı te•kifal icrası au.retile ilk ain:• 
da iki buçuk miJyar to.ia. edecektir. 

Belcikada 
• Fran•a b.at"İcİ7e naıt1rı M. Bartbou Briilc:· 

l"l'e gelmit ye ıilihsı:t:lanma meaeleleri etra
Fında Belçika hariciye nazm M. Hy"'anı'la 
tema•larda bulunmuttur. Bu lemaılar netic ... 
, 1nde netrolunao tebliide ezcümle denili7or 
ki : . . . 

ilci n.a:ıı:ır. A•rup.;ınnı va:z..ıyehnı tetkik et· 
<nitlf'r ve Alınanyanın yeniden ailahlanma11· 
·un tehlike ~kil ede«İİ huausund• hemfi
,ır olduklarını cörll'.\Ü,lerdir. 
~lüın&ile,.bima, bir ailihlanrna müsaha.kaaı· 

nn tevl .i t edeceği oetnyiç ile de metıul olmut· 

•rchr. . ... 
iki ""'-'"• lııu lf'hlik ~ lerin onune ıeçmek i

İn icra ve tatbiki c dcJi teminala raptedtlen 
ıe-ynelmilel btt" m 1 vdenarne a.klioin faya
' ilt"ZU olduıu mütalaa11nda bulunınu,lardı". 

lngilterede 
• Sis dolayı•i1le iki İngiliz ıem.İ•İ, ıece ya· 

rısı Salıey'in on ll.ilomeltt kadar cenubunda 
mü.sademe etmi,tir. Bunlardan birisi batrnıf• 
br. Mürettebatından bir kısmının ölme.sinden 
korkulmaktadır. 

• Sir John Sayman yalanda lo.giltereden 
aynlacak olan Türkiye hüyiik elçiai Mühür B. 
•e refika•• ıerefi.ne Carlton otelinde bir ziya· 
fet yermittir. 

• ltalya ıefiri M. Grandi, Sil" John. Sayman 
ile uxun bir mülakat rapmıtbr. Nazınn ai
lftbları bfl"aknıa meıeleaini gÖtÜtmüı olduk.la
n zaoolunmakbıdır. Umumiyetle A"Vrupanın 
9'aziyetioi de görüşmüşlerdir. 

Rusyada 
"' Slutıki tanare en•titü:1ü ,.eni mihanlki 

bir Strato•fer bolanunun tecrübderjni yap
mııbr. Balon, 21 kilometreye yiik•elerelc bir 
rekor teaiı etmiıtiı- , Bütün ciha.ı:la.r ıerek .çı. 
kıt eın•aıoda •e ıerek in.iıle ıııa1et İyi i.fle. 
mittir. 

Lehistanda 
, 

• Lehi•tanm fimal f&rkiaindeki Dwina neh· 
ri üzerinde bu:r:lar çözüldüğünden blr çok 
köyler au albnda kalmııtır. Ebali köyleri tab· 
liyıe etmittir. 

"' M. Barlbou'nun 22 nİ•anda Var4oıraya 
muvaaalitına intizar edilmektedir. M. Bar
thou 24 nisana kadar burada kalacak •e Kra
kovi.'7i :ıı:İ7aretten ıoo.ra Pr11ıı'• l'ide«ıktir 

Dançigte 
• 8 eylülde Dau~iide A•rupa memleketle~ 

rind.ki Alman. ekalliyederi Jnuralıhaalarınd~n 
mll't'elır.kep bir lr.onıre toplanatakb"". 

Ameri.kada 
• 300.000 ameleyi al.i.lıada.- e-den otomobil 

Mnayii lhtı1i.fmı bt'i su.rette halledihni-ttir. 
Amele ile patl'oDl&r. her iki tarafın taleplari 
ara•ınd'*' muta••• .. t bir uzlaım.a semini te4l:ciJ 
eden Roo••elt'i.n tcıklifi ile tatmin ıedilmi.tlıı!:r· 
dir. R.eiakümhur ame1eDİn t•tkilit vüc.ude se· 
tirm•lıc h.a.kkuu luı.hul etmittir. 

• M.. Rooı•elt, lıonırreyo hitaben bir k
y-..ttaft'le neırederelı kambiyo borıalaTt mua.· 
m.el&trnı ta.nzim edecelr. olan kanua liJih•ınun 
•aadilcia.i talep et:m.iıtir. 

8111 liyiha. ile i.Hfldaf olunan ıayeler ıua· 
lııtırdır : 

1.- Boraa muamel&tnula yatrrdacalr: aer· 
rnayele': o kadar 7ü.kaelı olm.alıdır ld, bucün· 
kü ıellıncle da.hi, h.er türlü İ•peküla•İyon ÖnÜ• 
ne ~İl•i.n • 

• 2.- llor•de •ulııuhulae9.k auilıtimallere m.a
nı olabilmek iıı;i.-. lııükiu11ele muayyen kontrol 
n.ııt.l•rı Yorll-.elidıir. 

• Aaıerikada Yen.i Orleond.a mülhit bir b
arrjf~ ol .. nıuıtur. Birç~k e•ler ydulmııtır. 

Ruz•ar o lı:ad.r ııddetle ••mittir k:i b"r e
•İ, Jıe1etHe yerinden alıp.. sokakta du~a~ bir 
kaınyon11n üzerin_e atmııbr. 

OJü •e )"araldann mık-tarını leahit edilmek
tedir. 

Mitralyözlü intihabat 
KANSAS ClTY, 29 (A.A.) - Be

lediye intihabatı gürültülü olmuştur. 
Demokrat namzetler büyük bir ek i 
yetle İntihap olurunutlardır. Yer ver 
kavgalar olmıq ve silah ate,ler'ı .eali 
olunmuştur. iki kiti ölmüş ve 40 kiti 
yaralanmıttır. Muhtelif siyasi grup -
lar, mitralyözler, rüvelverler ve ao -
palarla. biribirine girmiılerdi~. 
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HARİCİ HABERLER 
Hindistanda 

Müteassıplarla polis ara
sında müsademeler 

Çiçek hastalığı alihesinin karşısında kendilerini ya
kalamak isteyen ahaliye karşı polis ateş açmıştır 

BOMBAY, 29 (A.A.) - Madraı r ' 
§ehrinin hemen hemen bütün halkı sal· H" ("( ( - (" ( 
gın bir halde bulunan 9çek hastalığına ınt ı er e mus ıman aı 
tuıu1mu,ıur. arasında da müsademe 

Bet bin mutaauop , bu hastalığın 
nuıl>udesi olduğu itikat olunan Manama· LOKNOV. 29 ( A.A.} - Hin~ 
nın hU'Zurund'l güya günahlarının kef- distanın muk~ddes bir şehri olan 
fareli olmak üzere vücutlarında mız - Ajmdlıyede Hintlilerle müs!üman
r..k.lar ve zrpkmlarla yaralar husule ge- lar arasında ııukua gelen mukate
tirmektedirler. lede 3 ki~i ölmüş: 30 kadar adam 

Hülcıimet, bu harel<at karşısında zab 
ta kuvvetine müra<:aatla bunlann m~nc -yaralanmıştır. 
kryam eylemiı iıe de mutaassıpları hiç Vç cami hasara uğramış ile nü
bir py durduramaıruı ve polis al"! aç mayişçiler bir çok evelri yakmtŞ
mak mecburiyetinde kalrnrş ve neti - lardır 
cede bir çok lôti öbnüştür. 1..;;;;.;.;,;~-------------= 

Mıttaanrplar mııkabelei bilmi•il ol
mak üzere at"! açılmasını emrehniı 
olan Hintli hakimi yakalamıılar ve 
ınaOudenin mabedinde öldürmüılerdir. 
Bir .hücum eanumda bir polis zabiti 
mutan11rplar tarafından öldürülmüştür. 
Bu muta.a:nıplann çoğu civar kasaba ... 
lardan gelmişlerdir. 

Hi.ikllmet, bu gibi vücut üzerinde 
_!apılan tahribatı gayri ahlaki bulmalı:-

Yunanistanda 

!ntihap usulü 
için müzakereler 

Liderler içtimaında M. 
Veni:ıelosun beyanatı 
A nNA, 29 (Milliyet) - Liderle

rin içtimaında intlhabat usulü mese
leleri müzakere olunmaktadır. M. Ve 
nizelos intihabatta ekaeriyet uı.ulü • 
nün milletin yekdiğerile çarpışması 
tehlikelerini tevlit edebileceğini be -
yan etımiştir. Liberaller lideri sözleri
ne nihayet verirken demiJtir ki: Ek
seriyet usulü galebe ederae hükıiınet 
belki muayyen mikdarda vatandatlan 
Atina ve Selanikte intihap etmek hak 
kından mahrum eder. Bu takdirde mu 
halefet cebir istimal edecektir. 

M. Venizelosun beyanatı oiyasi ma 
hafilde çok büyük bir tetir yapmıı -
tır. Hükômet gazeteleri, M. Venize
losu gene tehditlerile memleketin is
tirahatini selbediyor demektirler. in
tihap usulii hakkındaki müazkerelere 
devam edilmek üzere içtima yann oa 
at 15 te devam olunacaktır. 

ATINA, 29 - Siyasi mahafilde te 
min edildiğine göre yannki içtimada 
inthap uaulü hakkmdak müzakereler 
de ihtilaf_ zuhur ederse muhalefet bir 
zabıt imzalanlllaMilı isteyecektir. Ve 
bu zabıtta i.yan ve mebusan meclisle 
ri arasında ihtilaf zuhur ettiği takdir 
de cümhurreisi M. Zaimis'in Büyük 
Millet mecliıini içtmaa davet eyleme 
ğe mecbur olduğu kaydolunacaktır. 
Kezalk teınin edildiğine göre yarınki 
içtimada bazı fırka reisleri müstak
bel reisicümhunın fırkalar ara&mda 
bitaraf olması için aiyaai &lem bari -
cinde yeni zevat arasından tercih o .. 
lunmaıını isteyeceklerdir. 

Silahsızlanma 

Sir Con Simon ile Hen~ 
derson mülakatı 

LONDRA, 29 (A.A.) - Sir Con 
Simon ile M. Henderson arasında dün 
öğleden sonra vukubulan mülikat ea.-. 
naSinda, 10 nisanda toplanacak olan 
silahları bırakma konferans bürosu -
nun içtimama ait ahzırlıkların tebdi
lini iatilzam eden hiç bir sebep olma
dığı tesbit olunınU§tur. Reuter Ajan -
smm haber aldığına nazaran bu mü
lakatı müteakıp, içtimaa ait hazırlık 
lann ikmali için telefonla Cenevreye 
talim'!;! verilmittir. ı 

tadır. Fakat mutaanıplar vaktile kra
liçe Vilctoryanm kendilerinin ayinle -
rini serbestçe yapmalarını temin etmiş 
olduğunu aö:; !emekte ve V'ikut üze -
rinde yapılan bu tazibatın Gandinin 
oruçları kad~r gürültülü olmadığını 
söylemekredirler. 
bunun esbabı muoibe&i daha doğru olma 
sına ve makul görünmesine bir kere 
daha şahit oluırmuştur. 

Prince mes'elesi 

Yeniden üç kişi 
Tevkif edildi 
Dijon hakimleri müstace

len Paris'e davet edildi 
PARIS, 29 (A.A.) - Emniyeti u

mum.iye idareai, üçü Paris.iın ve biri de 
Manilyanın fÜpheli mahafiline men -
sup 4 kitinin, Prens davası hakkında 
ıahadetlerini dinlemiıtir. Bu tahitle• 
rin, ifadeleri, yeniden tahkikata sebe 
biyel verecektir. 

Bunlann isticvabı, bütün gece de 
vam etmit ve neticede üç tanee.inin 
tevkifine lüzuın görü1müıtür. 

Emniyeti umumiye, bu hwousta ke 
tum davranmaktadır, 

Müııtacelen davet edilen Dijon ha 
kimleri, sabahın saat 6 aında Parise 
gelm~lerdir. 

PARIS. 29 (A.A.) - Dün ıabah
tan beri M. Prens'in hadrsei katli hak
kında malıiınattar olmakla ınaznun üç 
ıahidin ifadeleri dinlemektedir. Bu 
tahitlerden biri Baron lakabile ma. -
ruf, Monako prensliği tebaasından 
Gaelan Dorbon de Lusaç namında ve 
Şanzelizede büyük bir otelde mukim, 
tanımmt bir yarı§ simasıdır. 

Diğer iki ıabit, "Karbon" lakabi
Je maruf, 36 yaılarmda pol Ventura 
ile Garaj ashibi ve kezalik yarıı sim 
aarlarmdan Guetan Müller'dir. Bunlar, 
Marsilya ve Kor&ika mebuslanna in
tihabatta vasıtalık etmektedirler. 

Baı müddeiumumi M. Kuıpen ve 
Dijon istintak hakimi M. Rabü bu sa
bah 5,35 te, enıniyeti umumiyeye gel 
miıler ve doğruca taharriyat batmürakiı> 
liği va:zihısini gören M. Modanel'in 
yamna girmitlerdir. Bunlann mü
zakerelerini ve yeni sorgulan 
müteakip, de Lusaç ile Ventura hak
kında tevkif kararr veriltni§tir. 

Yeni grevler 
--o--

Amerikada bir çok yer
lerde grevler oluyor 

V AINGTON, 29 (A.A.) - Otomo 
bil sanayii amele ve patronlan ara -
sındaki ihtilafın hallinden aonra M. 
Conson, bundan daha az müıkül ol -
mıyan kömür madeni ha'Y'zalarının 
350 bin kiıiden ibaret bulunan ame
lesinin patronlanna kartı aerdetmek • 
te oldukları mütalebatı yüzünden ha 
dis olan ihtilafı halletmek mecburiye 
tinde kalacaktır. Diğer bir çok mü • 
hiın grevler de hükUmetin müdahale 
de bulunmasını istilzma edecektir. Bu 
grevler Bufalo tayyare inıaat fabri -
kalannda ilan edilmit olan ıırevle y.,._ 
ni Je....,yde kain Kamedonda ilin e
dilen deniz İD§aatı tezghlan rrevidir. 
Bu tezrahlarda 45 milyon dolar kıy
metinde intaat yapılacak idi. Bun • 
lardan baıka 45 iplikhane amelesi de 
grev ilin otmitlir. 

Sosyalistler 

D 
Zonguldağa giden Üniversite ta/e ... 

besinin şerefine bir ziyafet 
ZONGULDAK, 29 A.A. - Uniııersiteli konuklarımız bu sabalı 

v~lii.yet konağında ~ali !Je?i ziyaret ettikten sonra yeni yapılan Halke
vını, C. H. F., Beledıyeyı zıyaret etmislerdir. Bundan sonra konuklan
mız maden mühendisleri refakatinde' iş Bankasının Türkis ocaklanna 
giderek Türkiş müessesatını ziyaret etmişler ve müessese t:ırafında1111e 
rilen çay ziyafetinde hazır bulunmuşlardır. 

. Merzif on~a bir yangın 
AMASYA, 29. A.A. - Dün,gece saat 2(J de Merzifonda Camı'ice 

dit m_aha_llesinf e_ çıkan bir yan~ın altı evi ya_kmıştır. Amasya ve Ço.. 
rwn ıtfaıyelerının derhal Merzıfon :ı gelnıelen büyük bir Felaketin önü· 
ne geçmiştir. 

Diyarıbekirde müthiş fırtına, 
D/Y AR/BEKiR, 29 ( A.A.) - Bugün müthiş bir fırtına olmuf 11e 

askeri hastahanenin çatısım devirmiştir. Bir hasta enkaz altında ölmüş
tür. Baskaca zayiat yoktur. 

Fransa sefirinin M. 
Göeringe ziyafeti 

BERLIN, 29 (A.A.) - Fransanm 
Ber-lin sefiri, Prusya Baıvekili M. 
Göering terefine dün bir öğle ziyafe· 
ti vennitşir. Ziyafette milli müdafaa 
nazırı Von Blomberg ile Bulgaristaıun 
Berlin sefiri de hazır bulumnuıtur. 

Voronof Atinaya geliyor 
ATlNA, 29 (Milliyet) - Meıhur 

Rus doktonı M. Voronof birçok sene 
!erden beri meıgul olduğu gençl"!me 
meselesi hakkrnda iki konferans vere 
cektir. M. Voronofun Iranda kaydo
lunan nadir uzun yaşa}'lş hadiseleri 
Üzerinde fenni tetkikatta bulumnak 
üzere lrana gideceği söylenmektedir. 

Buzlar üstünde kalanlar 
F AIRBANKS, 29. A.A. - iki Sovyet 

tayyaresi, tubat aymdanberi Nomenin 
takriben 600 kilometre ıimali garbisinde 
aabih bir bakiz üzerinde bulunmakta o

lan 93 nısun imdadına yelifOlel< üue 
havalanmııtır. 

Bu 93 kişi Vrengcl adas~a . ilı_ni bi~ 
Rus heyeti gÖtüren Çelguskin ısnundekı 
kazazede vapurun yolculandrr. ---

Çelik miğferliler 
BERLIN, 29. A.A. - Milli hücüm 

müfrezeleri erkim harbiye reisi ile çe
lilrnıiğfer reisi arasında vuku bulan an
laşma üzerine çelik miğfer teılci}atı" Al
man milli muharipler fedcraıyonu0 na 
inkili.p etmiştir. 

İngiJteredeki kazalar 

Meis adasında 
Belediyeye hücum 

(Başı l inci sahifede) 
mışlar, bütiin camlan atağrya indir • 
miflerdir. 

Bu nümayiıe sebebiyet veren met
hur Türk dü§manı ve Mei&İn belediye 
reioi Alegerdi iuninde ibr serseridir. 
Aslan Meis adasından olan bu adam 
bir zamanlar memleketimizde de bu • 
lunmuı, buradaki tahrikatı üzerine Y" 
kalan.acağıru anlayınca kaçmıı ve gı
yaben idama mahkıiın edilmiıti. Ale
gerdi evveli Yunani:!itana gİtmİ§, fa
kat orada bir kasa ooygunculuğundan 
dolayı hudut haricine çıkarılmıştır. 
Alegerdi gene rahat durmamıf, bu ıe 
ferde Mısıra giderek orada da bir ka 
sa toygunculuğu yap.urken yakalan • 
mıı ve kapıdııarı edilmittir. Akdeniz 
havzasında gidec_ek bana yeri kalma. 
yıLn oeroeri bu defa ltalyanlara iltica 
ederek Meis adasına relmiı ve kendi.. 
aini adanın belediye reisliğine intihap 
ettinniştir. 

Bundan bir müddet evvel kendisi
ni hiç sevmiyen Adalılar gene böyle 
bir nümayiı yaparak belediyeye bü • 
cum etmek istcmiıler, fakat jandar
malar o zam.an nümayiıin önüne geç 
meğe mu"<'affak olmuılardı. Bu defa 
halk daha büyük bir galeyanla herifi 
muhakkak surette batlanndan atmak 
için belediyeye hyücum etmit§İr. Ale
gerdi istifa ederek kaymakamlık da
iresinde bir odada sa.klanmıı ve hal
kın elinden yakaamı kurtarmııtır. 

Belediye dairesi nüınayitÇiler tan\ 
fından iıgal edilince, hükiimet kendi 
adamlanndan oaydığı Alegerdi'yi da 
ha fazla tutamamıı, istifasını kabul 
etmitıir. 

LONDRA, 29. A.A. - Resmi rakam
lara göre, lngillere'de geçen sene zar. 
fmda vukubulan araba ve hayvan kaza
ları yüzünden telef olanların adedi 7.202 
ve yaralananların adedi iıe 216.328 o
larak tesbit edilmiıtir. 

Amcrikaya giden altınlar 
BOMBA Y, 29. A.A. - Vice-Roi des 

fndes vauru ir milon 962 bin rupi kıy
metinde altını hamil olduğu halde liman
dan hareket ebniıtir. Bu altınların 235 
bin rupi kıymetindeki mık tarı N evyorka, 
bakiyesi Londraya götürülecektir. 

Bundan on, on beı gÜn evvel Meis 
kaymakamı Sinyor Salvatore Grimal 
di Kaıa gelerek kaymakam Neaie Bey 
le huauoi olarak görüımii§ ve beledi
ye dairesinde kendisine bir çay ziya
feti verilm.itti. O zamanlar kazamız• 
da iki saat kadar kalıruı olan bu kay 
makamın da azledildiği zannedilmek 
tekdir. Çünkü gelen malCima.ta göre, 
Trinilli isminde ve evvelce de Meiate 
kaymakamlık yapmıı olan bir zat bu 
vazifeye tayin edilmiı ve yeni işine 
baılamııtır. 
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ITTİHA T ve TERAKKİ 
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Merkezi umumiye 
verilen jurnal/ar 

J(r 
~ıj~j; 

• • 

j 
1 

LONDRA, 29 (A.A.) - Jon Say
man M. Henderson araamda yapılan 
göriitmelerde M. Eden de hazır bu -
lunmuıtur. M. Henderson ailabsızlan 
ma !<onferanar bürosunun içtimamdan 
evvel diğer hükümetlerle de tekrar te 
mas edecektir. Büro, Fransız ve Al
man noktai nazarlarının telifine doğ 
ru efde edilen neticelere tamamen va-. 
krf olarak, komisyonun bilatehir iç -
timaa davet edilmesi mi yoksa daha 
evvel yenideo diplomatik gayretlerde 
bulurunası mı lazım geleceği hakkın
da karar verecektir • 

PARIS, 20 (A.A.) - Havas Ajan 
sı bildiriyor: 

lngiltere hükümeti, İngiliz notaa•
na Fransa tarafından verilen cevap
taki bazı noktaların tenviri için re• • 
mi bir nota ile müracaat etmittir. 

Gene Viyanada propagan
da yapmağa başladılar il 

VIY ANA, 29 (A,A.) - Viyanada 
birkaç günden beri sosyalist propagan 
dasınm artmakta olduğu görülmii!ti,ir. ~ 

Balkau misakı Yunan 
ayanında 

ATINA, 29 (Milliyet) - Ayana
zaımdan ve eski Maarif nazırların -
dan M. Türk...,.uilinin teklifi üzerine 
Balkan misakının gizli protokolünün 
Yunan ayan meclisine tevdi olurunaoı 
hususun:!a Türkiye, Romanya ve Yu· 
gos)avya hükU.metlerinin iznini iatih • 
aal etmek üzere hariciye nazın M. 
M. Maximoıı alakadar encümene da -
vet edilmiıtir 

Bu propaganda, Çekoslovakya.dan ,it 
bal edilmit olduğu zannolunan bi.r ta - ( 
km risalelerle yapılıyor. Bu risaleler, t . .-<//~ ~' ~--- .:: :::;=-;, 
amele ıınıfını sabretmeğe davet ve ~,. _ 
hükıiınet tarafından satın alınml§ o - · - - ~ -
lan eski -yaliat ıazetesi Klayneı Bi - Bahaeddin Şakir Bey merhumun bıraktığı vesikalara 
lat gazetesini okumaktan tahzir eyle MI • 
mektedir. Ayni zaınanda amele hükü yazılan bu tefrikayı LLJYET 4. 5 güne 
metin resmi radyo nqriyatını dinle • 

j 

göre 

kadar 

memeğe teıvik oluruna.ktadrr. tefrikaya başlıyacakl!r. 
Yukardaki kliıe ittihat ve terakkı merkezine verilen bir jurnalın 

metnidir. Bir çok jurnalları, raporları ve gizli evrakı toplıyan 
Alevler arasında 

ELBERFELD, 29. A.A. - iki küçük 
çocuğun bulunduklarr bir klübeden yan
gın çıkmış ve itfaiye yetiıemeden, her 
ikisi de alevler arasında telef olmuılar
da. -

• 
bu eser ittihat ve terakki tarihini aydınlatacak 

en muhim bir eser olacaktır. 



Senelik sualler 
Günlük, aylık, baltalık olduğu gibi 

ııenelik ıualler de vardır. 
Mesela bayramlardan oonra ııorar

lar: 
- Bayramı nasıl geçirdiniz? .• 
Ben kendimi bildim bileli bu suale 

muhat11p olurum ve ne cevap verece
ğimi de bilmem. Ba.yram 11a11ıl geçer?. 
Ne bileyim ben? El öpmek ile, ziyaret 
ve temennalarla.. Bu da yalnız bayram
larda yaptığımız !eylerden değil ki fev
kaladeliği okun. 

Şeker bayramı ne ise !ikin kurban 
bayranunda ben bir hüzün ııezerim. 
Çocu4duğumdanl>eri - velevki sevap 
için de ol.a - meliil meliil meleyen 
koyunların boğazlanma.oma acımıımı
dır. Amma elden ne l'elir?. Kaç defa 
nıiımetli babam beni teoelli için bunla
nn diğer haynnlardan daha talilıli ol
ıluiunu, çünkü oevap için keıilclikle
rini anlatımı idi. Amma bir türlü kü
çük aklmı bu boitrzlaııqtaki talihi kav
rayamMtlJftır. 

Buna rağmen lnnf>an eti yemekten 
çdrinmem. Çünkü O.anda bir ka.ç ben
lik var. Meriumııet ben!iii , yemek ben
liği, y111amak benliii falan filin. Hü -
ner bu benlikleri iyice biribirinden ayı
rabilmektedir. Bayramı naod pça • 
clim7 

Bu nan ben de kendi kendime -
ruyor Ye bir tiirlü cevap v..remiyorom. 
Y almz, bu bayromıcla bir teYe dikkat 
ettim. Gazetesiz l'eçen bir gün uyku
auz bir l'eceye benziyor. Mutlaka batta 
ı.ir oenemlik hioııediliyor. Bunun üze
rinedir ki - l'azete intitar etmiyen -
l>ayramlann gueteleri özletmek hU'lu
sundal<i hizmetini görerek bayrenla
ra bu c:iiıetten de lüzum olduğunu tak
dir ettim. Bayramı nasıl geçirdim? 

Bir kaç el ö{>tiim. Bir kaç ziyaret yap 
tnn. Bir kaç kart l'önderdim ve pek 
az cevaıp rJdmı. Bunlarla da cemiyet 
Ye cemaatin teşrifat noktasından bana 
~ daha doğnrau vermediği ehem
mıyetı anladım. 

Heıt.es bayrmncla benim kadar şey 
anlamış İoe anlaıdmıyan ıeyler pek a • 
zalmıı demektir. (Gıiya bu da bir fel
sefe!) 

Eczalar ve eczahaneler 
Bu ıırada en çok toplanan, İçtima• 

!ar yapan ve konuıan .,.naf kimdir? 
Diye bir anket yapsalar birinciliği ec
ıı:acılar alır. lliçl.an biribirine kanı
tır andı: halka devalar veren bu zatla • 
nn fi.irlerini biribirine karıttırarak 
kendi derelerine deva aramakta oldulı:
lanm söYlemeye hacet yok!-

Ee bu l'edi<li diild<an sahiplerinin 
dertleri nedir?. 

•. Ehnclinol Bunlann dertleri büyiik
tür. BunlU'm clea deı i halktan çok pa
ra •lamamakQ olmalandır. 

- Bu naul ,ey? l>emeyia!_ Diiııya 
lıir hayat kavg•mdan ı.a.ı<a nectir?. 
Eczacılar da hallmı İliç alniı:en depo
lardan alıp yüzde yiımi, yiımi ı..,. lıat
ti otuz fazlaeile kendilerinden .&na • 
dıimı ırörerek müteenir olmaktadır· 
lar. E doğrusu, manzara da pek eğten
celi defildir. Ben de bu zatlann he· 
Mbma müteeooinm. Eğer berk.,. depo.. 
dan alıı Yeriı edene eczacılar nMıl 
para kazanacaklar? Amerikada heıkeı 
çocuğuna iki zııt oanat öğretinnlJ. Me
oelİt a-nıkatlık dal>aklık; yaiıut mühen
clialik ye k-ldı: ıribi. Eczacılar da 
lıöyle çift sanat öğremnjı olşalardı ec· 
zabane iflemeyince ikinci aanate bat· 
lar, hayatlarını kazanırlardı. Amma 
İt öyle değil. Onun için biçareler miiı
lriilit içinde .• 

itte bunun önüne ııeçmek için top
lanmıılar, kımırlar ..ermİfler hatta ec
za depolertnı kontrol İçin gizli adam
ı.... bile tayin etmişler.. Bu adamlar 
depolardan perakende ilaç almak isti • 
yecekler ve muvaffak olurlarsa depo • 
cıılan hemen yıııkalatacaldanruş .. 

Hepsi iyi amma benim de ooracak 
bir jkj ıualim var. Şunlara bir cevap 
'\'erebilir nıioiniz?. 

- ilaç lükı eşya değildir. Hatta 
teker, peynir gibi gıda maddelerinden 
de değildir. ilaç hayat için baJka bir 
teyle temini mümkün olmıyan bir ib. 
tiyaçtır. Şu lıalde bu kadar zaruri bir 
fey:İ depoda 100 kuruıa alan bir ada
bı&: 

- Hayır efendi! Sen bunu 135 ku· 
ru,a eczaneden al~almn. Çünkü ec
taneler de para kazanacak. 

Demd< ne dereceye kadar inıal ile 
telii edilebilir 7. 

Sualin birwi bu. Buna eczacılar de
iil topl"!'.•alar, SultalWlhmet meyda • 
ıııncla mıbng yapsalar kalKfıncı bir ce
•ap veı enezler. 

ikinci .ual de "'' 
- Bir çok ilaçlar var iri; ~!er

de (bal) diyince bulunmuyor, h-a 
bekıiyemez; eczahane eczahane dolaı • 
bıağa v.ı.it yok! Bir eczalıanede le.a. 
cliifen bul.ana kiml>ilir kaç seneliktir. 
Bütün bu külfeti , depodan ilaç alma. 
inak için yapacağız değil ıni? .. Sebep?. 

Bana oorarv\Dız bu eczacı - depo
cu daha doğrus";. balk - eczacı dava -
•ııu bir tiirlü halledebilim. 

Halk müstahzeratı reçete ile depo
lardan al,...ilmelidir. Yapılacak ilaçla
l'ı da reçete ile eczanelerde yaptırmalı· 
dil". Amma cczacr1ar bunda zarar e • 
derlerıni,.. Diikkanlannın yamıını ec
ta deposu yapıp onlar da ötekiler fi
~ atına mal satıınlar •• 

Ticarette tek kanun vardır: Reka • 
l:.et. Kim kimden ucuz verirıe 0 satar. 
E:czacılar da, depolarda perakende mal 
&atılıyor mu diye hafiyeler göndere • 
•ekleri yere aralarında ~ir ko0peratif 
Yapıp eczaları o vasıta ile getirterek 
depo fiyatına satsalar mesele kökün _ 
den halledilir. 

FELEK 

Taahhütlü mektuplarla 
para kaçakçılığı 

te Par~ kaça.kçılığına karşı posta ve 
-ı:graf ıdareoı tarafından da tedbirler 
'-üÜ~·caktır. Bu cümleden olarak taah· 
k u mektuplann postahaneye verilir-

•n kontrol edilmesi düşünülüyor. 

MiLLiYET CUMA 30 MART 1934 

• 
ŞEHiR 

-·---------------------------------------------------------· EKONOMi 

Türkofis 
İşe başlıyor 

--·--
Yeni vazifelerine tayin 

edilenler gidiyorlar 
Yeni teoois edika T iirl<iye dıı tica- 1 

reti itleri milli ofisleri daiıui pazar ırü· 
nü Ad.arada bilfiil işe ba§lryacaktır. 

()f;. yeni yazifelere tayin edilen Ye 

, ... rimizde bulunan ttYatuı bir kısmı 
Ankaraya citnıiflerdir. Bir kumı da 
bU11'Ün ~rimizden hareket edeceYer • 
dir. 

Her şeyden evvel müstahsil .,., tüc
cara hizmet için k:unılan bu müeo_.,_ 
nin yalnız bir kısmı 1 nioanda faa· 
liyete geçecektir. 

Kna İlm.İ Türko6o olan bu dairenin 
dördüncü grupunm te§lril edeeelr olan 
ticaret mukaveleleri ve ticari münne
betler ve milli korunma daireleri aaaıık 
hazirandan itibaren yeni ilrtısat vel<l
leti teşkilitile birlikte faaliyete geçe
ceCı:tir. 

Merla!zi Is.tanl>ulda bulunan iiır.cat 
efioi öbür g:U,cien itibaren Türlrofi. ı.... 
tanbul ıubeo; inııini alacaktır. Ofisin 
Jzmir JUl>eünin te§lrilirtı da süratle ,.... 
pılacalı:tır. 

Türkofuin yapacağı i§ler meyanın
da biHıaooa ilıraç ınallanna ait rMJ'O
nell"!tirilme itlerine büyük bir ehemmi· 
yet venlmektedir. 

Bu tuf>enin yapacağı ihraç eJyamı
zm ıtanclardizasyonu etrahnda büyük 
bir m.,..; sarf edilecektir. 

Bir sigara fabrikatörO geliyor 
Dünyanın en büyük sigara ve ıiga· 

ret f8"rikalannın ...,ibi olan M. Flip'in 
ı.,...ünJeırde ıehrimize geleceği haber 
Yerilınektedir. 

Bundan bir müddet evvel de teiıri
mize l'elmiş olan M. Flip'in bu seya
hatinin Türk tütünü mübayaatile ala· 
kadar olduğu söylenmektedir. 

Ankara mensucat fabrikası 
Ankara ınenaucat fabrikası (YÜDİ§) 

te heyeti umumiye topla-onu yapnıq
tır. 

t, Banl<ası bu fabrikayı ele aldık -
l:ım sonra iş bqına mütdıan.lar ge· 
tirmek ıuret.ile tqiıilitını unn icapla
rma uydurmı:ı ve yav&§ 1"Vaf bir Ç<ık 
yenil~ler de i!We ederek fabrikayı 

bugünkü haline ıretİnnİfl'İr. 

Bugün milli ı..-,,ie Yerilen inkil&f 
lmlcin1an aayeaindo, ia+aw.,ljni 50,000 
mebeden ince ve lı:a1m kumq olarak 
200,000 metreye çııkannağa muvaffalı. 
olmuytur. 

Bilha .... k•dm, nker Ye spor ell>i
aeleri lrısnıı§larile battaniye giloi bazı 
mensucat 1.loğrudan doğruya yerli ya
pağı ile dokunmıılrtadır. Tiftildenmiz 
ı.u fabrika dokw:nalannda ~ait bir 
yer almaktadır. 

Geceli giind~lü çalışan f .... rikada 
300 kiş; iş görmekte, senede 350,000 
kilovat miktarmda elektrik saıfolun • 
maktadır. 

B"!ta Ankara olmak üzere mmnlc
ketimizin hemen her taraimda kumaı
lan Avrupa kuıİ>aflarile kolayca reka
bet etmektedir. 

Ankara afyon fabrikası 
Ankarada kurulacak olan büyük 

Afyon fabrikaaına ait hazırlıklar biti 
rilmek üzeredir. Bu yeni fabrik. ' a 
ham afyon İ!lenecek ve müstahzar 1. • 
hale getirilecektir. 

Uyutlurucu maddeler inhiaarı mü
dürü Ali Sami Bey bu iıle meşgul ol
mak Üzere yakında Ankaraya gide • 
cektir. Yeni fabrikanın altı ayda ku
rulmuı bir vaziyet almasına çalışıla • 
caktır. 

Adana pamukları 
ADANA, - Uzun zamandan beri 

bura iklimine uyacak en bereketli pa 
muk tohumunu yetiıtirmek maksadi
le geniı tecrübelere girişen "pamuk 
ıılab iataayonu., nun mesaisi muvaffa .. 
loyetli neticeler vermiıtir. Buna na • 
zaran, Adana ve civarı topraklan için 
<on müsait ve fazla verimli olduğu an
latılan Klevlant pamuk nev'inin üre
tilmeıi kararlaştırılmııtır. Pamuk 11 • 

l•h istaıyonu bu sene 19 bin kilo to • 
humla 6,500 dönüm arazi üzerine zi
raat yapacaktır. 

Miniminilerin 
Konseri 

Miniminilerin her sene verdiği ae • 
nelik konseri bu sene de yakında ve

rilecektir. Konoere 
iıtirak edecek olan 
küçük aanatkarlar 
hazırlanm;ıktc.\dıı· ~ 
lar. Bunlar arasın -
da henüz yedi ay 
ders gören küçük 
Emel Hüsnü Ha • 
nırn, büyük bir gay 
retle çalışmaktadır. 
Resmini bastığrmız 
bu küçük sanatkar, 
kısa bir zamaa:ıda 
gösterdiği istidat 

ve terakki nazarı dik 
kati celbetmektedir. 

. --o--

Nazım rleye tebliğat 
yapıldı 

Tramvay, Rıhtım ve Tüne] ıirketi 
nafia komiseri Naz mı Beye, Nafia Ve .. 
kiletince Beyazıt viliyeti namına mü 
hendisliğe tayin edilmİ§ olduğu Vila
yet vasıtıuile tebliğ o!unmuştur. 

Mektebi bitiren geni mühendisler 
Bu sene Yüksek Mühendis mckte binin muhtelif şubelerinden şubat dev

resinde 26 efcı;ıdi mezun olmuştur. 6 efendi de haziran devresinde mezun ola
caktır. 

Mezunlardan 7 si inşaat, 4 dü su, diğerleri de yol şubesine mensuptur. 
Diplomalar vekilet tarafından tasdik edildikten sonra kendilerine mera

tıimle f8hadctnamcleri tevzi edilecek ve münhallere tayinleri yapılacaktır. Bu 
münasebetle mezunlar şerefine bayram m ikinci günü akşamı Maksim salonla
nnda bir gece eğlentisi yapılmış ve eğlenti çok neşeli olmuştur. Resmimiz mc
%Unları muallimlerile bir arada göstermektedir. 

Vapurlarda 
Yeni tarife 

2 nci, 3 üncü sınıf biletlerin 
indirilmesi düşünülüyor 

Bayram münasebetile ça)IJ!Dasma 
ara veren Denizyollan tarifesini tes • 

bit edecek lktıoat 
vekileti Deniz ve 
HaTa müstqan Sa
dullah Beyin riyaae 
ti altındaki komiı • 
yon yann tekrar iç
timalanna bll§hya • 
caktır. Komisyon ye 
ni tarifenin analiat 
lan Üzerindeki me
sa.iıini ikmal etmiş• 
tir. Komisyonda bu
lunan Ticaret odası 
murahhaılan da bu hu 
suataki tekliflerini 

Sadullah Bey yapmıılardır. ileri 
sürülen teklifler me 

yanında bilha.ssa §ayanı dikkat olan 
Yapurlarda biriru:i smıf kamaraların 
bilet ücretlerinin yükseltilmesine mu
kabil ikinci ve üçüncü smıf kamara
larla gÜ.,.erte bilet ücretlerinin indi • 
rilmeaidir. Havayici zaruriyeden olan 
maddeler için asgari tarifenin tathi
kı da bu teklifler meyanındadır. Mem 
leketin imara mühtaç olduğu da na • 
zan dikkate alınarak intaat malzeme 
sinin de bu tarifeye aokulmama.sı is
tenmektedir. Buna mukabil Iükı ad -
dedil- bir kısım eşyanın navlunları
nın artmlabileceği kanaati Tardır. 

Meclis reisimiz bu 
akşam gidiyor 

Şehrimizde bulunmakta olan Bü
yük Millet Meclisi reiıi Kazon Paıa 
!·fazrctleri bu ak~amki trenle Anka • 
rııya gidecektir. 

\ Edirnenin 
Düştüğü gün 
Bayramın birinci günü 
Edirnede ihtifal yapıldı 
Bayramın birine tesadüf eden martın 

%6 mcı günü Edirnelikr kara bir gü -
nün yıldönümünü Y8'amıılar, Edirnenin 
kahramanca bir müdafaaoından ıonra 
•ukut ettiği giinii ve bu merdane mü
dafaanın şehitlenni anmıılardır. 

Binlerce halk Mimar Sinamn eısiz 
taheserlerinden olan Süleymaniyc ca • 
mii hariminde toplanmıılardn-. Şehir mü 
zil<asmın matem hllYalİle ihtifale baş
lanmıı, muharrir Mtr1tafa Şerif, ve lb
ralıim Beyler bugünün manasını anlat
mıılardır. Edirne md>tr1u Şeref Bey 
cençliğe bir hitabe İrat etmİ! ve yann
ki ahir§ hrzlanıun gayelerini anlatım§· 
tır. 

ihtifale binlerce ağızdan Miylenen 
on yılm marıı ile nihayet verilmiıtir. 

Recep B. rahasız 
1 lnkı!Bt> tarihi eıatitüsünde den Yer
mek üzere on beş ırün evvel tehrimize 
gelen Cümhuriyet Halk Fırb.11 umumi 
ki.tibi Recep Bey rahatoızlandığı için 
Ankaraya avdetini tdıir etıni1tir. 

Recep Bey tımıamile keabi afiyet 
edinceye kadar tebrimizde kalacaktır. 

Sinan ihtifali 
Yul'<lumuzda ölmez eserler, muaz 

zam &bideler vüouda getirmiı olan bü
yük Türk min:an Sinanıa tdıidi hatıra
" için yarın saat bmı 14 le Süleyma
niyede bir ihtifal yapılacaktır. 

ihtifal esnasında büyük mimarın §"· 

reiile münasip bir tarzda tadil ve ye
niden İnşa olunan k8"ri ele ziyaret olu· 
nacaktır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

llükumetimi:z mektam nü/usu 
meydana çıkarmak için •on =man 
larda hümmalı bir faaliyet ...,/et· 
mektedir. Filhakika 1927 .ene.in. 
de yapılan tahriri nü/ustan sonra 
bir çok yeni teveUüdat ve ve
fiyat ıxzrd.ır ki nüfu• daiTelerinde 
kayıt:ı değildir. Çocuktan olduğu 
.zaman nüluuı müracaat edip hüvi 
yet cüzdanı almayc iki ııene hatta 
daha fazla ihmal eren babalar, an· 
neler maalesef pek çoktur. Diğer 

taraftan ekseri köylerimi:zde köyün 
hemen yakininde bulunan mezarlı
ğa cenaze defnetmek için ınüaa • 
ade almağa lüzum olmadığından 
vefiyat iBtati•tikleri de nokaandır. 
Binaenaleyh Türkiye dahilinde bir 
•ene :zarfında fU kadar kiıi öldü; 
fU kadar kiıi doğdu; veliyah te • 
vellüdattan tarhederaek fU kadar 
bir tezayüt vardır demenin bugün 
maatteesaül imkanı yoktur. Bulu • 
nan bütün nisbetler tahmine müate 
nittir. Bunun için herhangi bir se
ne :zarfında evvelce yap<lan bir tah 
riri nüfusa istinaden Türkiyenin 
bu kadar nüfusu vardır diye kati
yctle bir fikir serdetmenin imkanı 
yoktur. Halbuki bir memleketin 
her istenilen zamanda nüluaunu a· 
fağı yukan katiyete yakin bir ih • 
timalle bilmek o memleketin gerek 
harici ve gerek dahili siyaseti için 
çok ıayanı dikakttir. 

1 - Harici .siyaseti için şayanı 
dikkattir. Çünkü arzu ettiği bir za 
manda ne kadar asker çıkarabile • 
ceğini bilir. 

2 - Dahili siyaseti için aıyanı 
dikkattir. Çünkü ne kadar adam 
besliyeceğini bilir. lstihsalatını, ha 
rici ve dahili ticaretini ona giire 
tayin eder. 

1 

Görülüyor ki nülus siyaaeti bir 
de1>letin en belliba§lı en mühim ai
ya.setlmnd en biridir. 

Türkiyede bugün nü/us binde 
kaç arlı yor? Bunu katiyetle bile -
miyoru.:. Nülus Avrupada umumi • 
yetle binde 1 O olarak tezayüt et -
mektedir. Filhakika Almanya gibi, 
Hollanda gibi daha yüksek tezayüt 
arzeden memleketler vardır. Acaba 
Türkiyede de binde on mudur? 
Yok•a on bef midir? Bir memleke
tin nüfunı heııaptaki faizi mürek . 
kep düatıiruna teb' an tezayüt et • 
mekte<lir. Binaenaleyh mesela 1927 
den 1934 senesine kadar geçen ye 
tli •ene :zarfındaki vasati bir.de te· 
:zayüt mikda" malum olursa bunu 
faizi mürekkep düsturuna tatbik 
eder ve derhal nüfusumuzun bu • 
günkü ıeklini çok az bir hata ile 
bulabiliriz. 

Bu tezayüt mikdarınrn malüm 
olma&ı için de evvela mektum nüfu 
nın , mektum veliyatın malüm ol -
rnası lazımdır. Binaenaleyh doğan 
çocuğunu, nüfusa haber vermeyen 
bir babanın, ölen bir akrabasını 
kaydettirmeyen bir kimsenin mem
leketin bütün nüfus aiyaaetine ve bi 
naenaleyh harici, dahili siyasetine 
karıı ika ettiği müıkülatı, bilmiye
rek, istemiyerek yaptığı cürmün de 
recesini takdir etmek müşkül bir 
fey değildir. 

Hükumet Cümhariyetin onuncu 
yıltlönümü münaseebtile evvelce İ· 

ka edilen bu gibi cürümleri de af
fetmiştir. Vatandaılara fimdi te • 
ıettüp eden vaz.ile, derhal bu gil:i 
ihmallerini alakadar makamlara 
haber vermek ve kaJ11tlan yaptır -
rııaktır. Bu bir vatani hizmettir. 
Biı borçtur. 

Biz hö_qle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne 

ViLAYETTE 

Bu fidanlar 
Satılamaz 

Halkalı mektebi yetmiş 
bin cins çubuk dağıttı 
Halkalı Ziraat mektebi tavuk ırk 

larınm ıalahına ve çoialtılmaaına çok 
ehemmiyet vermektedir. Vekile! iki 
bin lira tahsioat Yerdiği için yeni ve 
fenni bir taırukhane yapılmuma ka
rar verilmittir. Mektep ayni azman • 
da fidan ve çubuk tevziatını l'enitlet
miıtir. Bunun için de bu aene ayrıca 
bir de damızlık meyva bahçeli teoiı 
edilmiıtir. Bu oene köylüye 70 bin einı 
çukuk dağıtılmııbr. Yalnız ba.zı köy
lülerin kendilerine meccanen verilen 
çubuklan pazarlarda sattıklan anla
tıldığından mektep idareıi ve Yetil • 
köy nahiye müdürlüiü tahkikata bat 
lamııtrr. Çubuk satan köylüler teczi
ye edilecektir. 

Aylık pazara 
Nisan umumi maqı pazar giinü 

verilecektir. 

Maliye memurları için ihtisas 
kursu 

Maliye memurlarının ihtioaalannı 
arttırmak Üzere bu hafta encümende 
Maliye kursu açılacaktır. Dersler, her 
aün 9 - 12 ye kadardır. Memurların 
derslere devamı mecburidir. Aııcak iş 
aahiplerinin muamelelerinin ıeri kal
maması için kurslara memurlar mü .. 
navebe ile devam edeceklerdir. Kurs 
!ar devreli olarak devam eyliyecek • 
tir. 

iki memur hakkında takibat 
Şilen iı Kızılca kariyesinden iki zat 

tan kendilerine arazi vermek üzere 
köylerine azimet ve avdet için kırkar 
lira aldıklan iddia olunan Şile kaza
aı memurlarından ikisi haklannda 
1609 numaralı kanuna tevfikan taki
bat icraoına baılanmııtır. 

Mektum nüfus 
Bir buçuk milyonu bu

lacağı anla~ılıyor 
Alman malUınata nazaran bütün 

memlekette yeniden kayde l'eçecek 
ırizli nüfus mikdan bir buçuk milye>
nu bulacaktır. Dahiliye veki.letinia ta 
miminden aonra, itler ıüratle intaç e
dildiği için her tarafta nüfus faaliyeti 
bir miıli daha artmıştır. Şimdiye ka • 
dar bütün memlekette kaydedilen l'iz 
li nüfua mikdarı 700 bine yakındır. 
Verilen maliimata göre; kayıt itleri ö 
nümüzdeki mayıs ayına kadar tam .... 
mile bitirilecektir. Af kanunu ile P'' . 
ra cnalan da affedilmit olduğu için 
niitu•ların l'izli tutulmUJ olmasmdan 
doj;an cezalar da affedilmittir. Bu iti· 
barla nüfus memurlarına mektwn nii 
fualar hakkında pek çok ihbarlar ya 
pılınıııtr. 

BAFRA, 26 - 2330 numaralı ka
nuna göre bugÜne kadar kazada 559 
evlenme, 300 ölüm vukuatı, 2052 nu
fusun kütüğe kaydı yapılmııtır. 

ESKiŞEHiR, - Son af kanununun 
nÜfu• tesçili hakkındaki maddesin • 
den hakkile istifade için vilayet en -
cih1ıen baıkitibinin riya&etinde köyle
re bir heyet çıkanlmııtır. Bu heyet, 
Fırka, Margı, Süğütçük, a§Bğı ve yu
karı Ilıca köylerinde yaptığı tetkikat 
ta 370 gizli ve tesçil edilmemit doğum 
v" 82 evlenme vakasr tesbit ve nüfus 
ça tesçillerini temin eylemiıtir. Diğer 
köylerde de tetkikata devam edilmek 
tt:'<iir. 

Bir motör batıyordu 
Bayram içinde Kamünelden Tav • 

tanC1la hareket eden Adana motörü bir 
kazaya uğramıştır. Motör sahilden bir 
mil kadar aÇtkta iken su almağa bat· 
lamı,ıır. 

Makiniot derhal oon Miratle motörü 
karaya sevke~ş, bu ıüratle kazanm 
önünü almıttır. Motörde &ahibi nukat 
Ulvi beyle beraber dört yoicu vardı. 

Bu hiııdise açık denİ7ıde ol .. ydı a
cıklı netice verebilirdi. 

Motör yeni tamir edilmitti. Kazanrn 
sebebi ara1tınlıyor. 

İzmir - Kasaba demiryolu 
murahhasları geldiler 
HükUmet tarafından aatm a1ınma

ıma karar verilmiı olan 1 zmİr - Ka
Hba ve temdidi demiryolu hakkında 
Nafia vekaletile müzakereye girişe • 
c..t.;k olan murabhaıJar ıehrimize gel -
lni,Jerdir. Bunlar ıirket reisi sanisi M. 
Monoc:I ve mahalli idare azaaından 
M. Boissiere ve M. Valentin'dir. Mu
rahhaslar iıletme müdürü Naci Beyle 
birlikte birkaç güne kadar Ankaraya 
gideceklerdir. 

Beyoğlu eczacılar klübü 
Aldığımız malUmata nazaran ev -

velce bir grup teşkil eden Beyoğlu ec 
zacıları mesleki mevcudiyetlerini kuv 
vetlendirmek ve meslekt~lan daima 
bir arada bulundurmak için bir klüp 
tesisine karar vermişlerdir. Beyoğlu 
eczacıları bu klüp için te§ebbüsata gi 
ritmitle...:tir. Beypğlu eczacılannın bu 
tetebbüı" ~er eczacılar arasında bir 
az garip 1'artı1anmıştır. Bazı eczacı
lar Beyoğlu eczacı)annru bu hareke
tini bir zaruret olarak görmekle be • 
raber. bir ayrılık telkki etmektedir
ler. Daha ziyade bütün lstanbul ecza 
cılannı çatısı altında tophyabilecek 
bir kJübün vücude getirilmesi muva -
fık görülmektedir. 
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IDanoncio'ya açık mektuı:: 

Bir İtalyan iyi bir 
insandır 

(*] 1 
Senin ltalyanlığın §Üpheli olduğu 

İçin belki bilmezsin. 
Benim görüşüm keskin, duyuş.um 

köklü, ve Türklüğüm kuvvetli olduğu 
için bilirim. 

Bundan ötürüdür ki ekmeğini ye· 
diğin, etini ok,adığın, toprağına baa.
tığm bir milleti - ltalyan'ı - oııııa 
Öğretmeyi bir insanlık vazifesi sayı
yorum: 

Bir ltalyan, iyi bir insandır. 
Bir ltalyan dediğim zaman bu biri 

lı.ırk milyonla darbe!. Kırk milyon 
ltalyan da ayn ayrı Ye hepsi bir ara
da birer İyi inaandrr. 

ltalyan çok çahıkaadır. Çok ko-
nuşkandır. Çok doiırrl'andır. Çok le· 
miz yüreklidir. Çok ıulhçudur. Çak 
oan'atkardır. Çok kanaatlidir. Çok 
d ~yplu ve heyecanlıdır. 

Obur, ıarhoı, kundakçı, ve im.para• 
tor, Neroa Romaaı ile bugünkü ltalya 
Balilla'amm arasrnda hiç bir münase· 
bet yoktur. Virjil ile ıenin, Sezar ile 
batluı.ıının araamda hiç bir münase
bet olmadığı gibi .•. 

Ben tat iıçisi, davar uıta.sı ltalyan 
tanıdım ki gönüllerinin ve beyinleri
nin içinde a.enin tek bir mısraın, yanm 
bir kafiyen yoktu. 

Dedim ya, gene diyorum: Bir ltal
yan, iyi bir insandır. 

Bir ltalyanm yalnız Üç gafleti var
dır. Buna ıuç ta diyebilirim: 

1 - Bir lıalyan çok çabuk, çok ko
lay inanır. 

2 - Bir ltalyan çok çabuk korkar. 
Çünkü yaradılışta naziktir. 

3 - Bir ltalyan her nasrloa inandı
ğı, her nedense korktuğu kimseye 
çok çabuk bel bağlar. 

Kırk milyon ltalyan işte bu üç gaf
leti yüzündendir ki vakit vakit muz
tarip ve peripn olmuıtur. 

Biraz çeneai kalabalık, biraz &ura
tı asık, biraz bol keseden atan birisini 
karııamda gördü mü? hemen inanır, 
korkar, ve bel bağlar. 

ltalya"yı aldatmıyan üç ltalyan 
tanıyorum: Kavur, Garibaldi, ve Mi
lin.o i~çisi ... 

Su üçünden batka ltalyanın kürsü
süne tınnanmış kaç ki,i varoa -· baş
ta oen olmak Üzere - bu kırk milyon 
iyi İnlalll aldatmışlardır. Son aldntış 
ikidir: Bingazi ve lzonzo. 

Sen Piyer; bu İyi insanlan, bir üçün· 
cü aldanı,tan korusun. 

Mefiato kılığı ile bir kÖ§eye çekil· 
mit ne duruyorsun? iyi ve gerçek bir 
ltalyansan; iyi birer insan, iyi birer 
aulh ve nezaket unıuru olan h~eh
rilerini neye bir üçüncü aldanııtan 
kurtarmak için Sen Piyere yardım et
miyorsun? 

Tekniğini takdir ettiğim ve şık sa
kalını beğendiğim Balbo'ya ıelam SÖy· 
le. 

Arivedeçi Danoncio! 

Ankara mebusu 
Aka GONDUZ 

(*) Her dile tercüme hakkı beda· 
vadır. 

BELEDiYEDE 

Şehir meclisi 
Nisan devresinden sonra 
müddeti hitam buluyor 

lstanb1..'° Şehir meclisi pazar giinü 
Nisan devresi içtimalanna baılaya -
caktır. Bu devre on be§ giin sürecek 
ve tatil olacaktır. Nisan devresi • ile 
beraber Şehir meclisi aazlannın da 
müddeti hitam bulmaktadır. Ağustos 
ta, meclise yeni aza intihabı yapıla -
caktır. Hazırlanmakta olan yeni be • 
lediye zabıtası talimatnameıi bu dev 
rede müzakere ve kabul edilecekti. 
Fakat diğer müıtacel işler dolayısile 
talimatnamenin önümüzde teşrinisani 
ye bırakılması zarureti hasıl olmuş · 
tur. Dahiliye vekaleti seyrüsefer işle
ri hakkında bir kanun projeai hazır
lamaktadır. Bu kanunun daha evvel 
mevkii meriyete gireceği ümit edil -
mektedir. 

Yeraltı helaları 
Sultanahmette belediyenin kanali· 

zasyon tirketine yaptırdığı yeraltı ha 
lasrnın intaatı bir aya kadar ikmal 
edilecektir. 

Belediye bundan .Onra evvela Sul 
tanbamamında, sonra da Taksimde 
tiındiki halanın yerinde ayni tarzda 
yeraltı iki hala daha yaptıracaktır. 
Bunlann İnfaat masrafı, kanalizasyon 
tahsilatı ile temin edildiği için yeni 
tahsiaat aramağa ihtiyaç yoktur. Bu 
üç hala da bu sene yaz 11cakları bat· 
lamadan evoel tamamlanmıı olacaktır. 

Kapalı çarşı 
Kapalıçartınm tamiri lüzumu kat'i 

olarak •öne sürüldüğü zaman bu hu .. 
susun halli için her §eyden e-vvel ta • 
rihi bir kıymeti olup olmadığının tes
biti icap edeceği kararlll§tınlmıftı. 

Alakadarlar tarafından bu bahis 
üz~rinde giritilen tetkikat bitirilmek 
üzeredir. Bu arada müzeler müdürlü .. 
ğünün mütaleası da a.orulmuş, Kapalı 
çartmın tarihi kıymeti hakkında ma
lUmat istenilmitti. 

Verilen malUmata göre, bu e!ki 
y.ıpının asarı atikadan olduğu ve e:.a' 
ıekline zarar gelmemek tartile tam;r 
edilebileceği neticesine varılmıştır. Bu 
huıusta tetkikata memur edilen ma -
kamlar birer rapor hazırlayacaklar -
dır. Çartının tamiri işi bundan sonra 
görÜ§Ülebilecektir. 

Yavuz limanda 
Yavuz harp gemimiz bayramda li

manımıza gelerek Heybeli önünde de· 
mirlemiştir. Harp filomuzdan bazı ge
miler de limanmııza eelerek Dolmabah· 
çe açıklarında ahzü mevki etırITTlerdir. 



• 
1 

' 

4 MiLLiYET CUMA 30 MART 1934 

r 
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-Mi-r'.&.r••• 
Apartıman 

Lfl HiKAYE llJfl'• 
Herkesin canını sıkan nutuk: 

Roma' da geçen halta ltalya ile Ma<:a
riıtan ve Avuıturya ar•ında birtaknn 
protoko11erin imzasına müncer olan mü· 
lakat bu mukavelelerin im:zaaı dolayısi
le değil, imzadan sonra ltalyan Başveki
li tarafından söylenen nutuk sebebile 
habrlana<:aktır. Protokoller şimdiden u
nutuldu. Fakat nutkun heyecanı devam 
ediyor. 

Hatırlardadır iri Muosolini bu nut
kun<la Macaristanın Maa.rlarla med<un 
olan araziyi işgal etmeğe ha~ı olduğu
nu söyledi. Sonra 1 talyarun Asya ve 
Afrikadaki vazife ve mes'uliyetlerin~ ... n 
bahsetti. 

Ma<:aristan hakkındaki sözleri, Küçük 
1 ti laf devletlerini hioddetlendirdi. Filha
kika bazı mehafil Mu .. olini'nin bu söz. 
lerine biiyiik ehemmiyet atfetmiyorlar. 
Roma protokollerinde mua.hedelerin ta
diline itaret edilmediği için Mussolini' -
nin bu noktada Macarların gönlünü al
mak için bu sözleri sarfettiği zannedili
yor4 Ancak ıebebi her ne olursa olsun, 
a.uitesir husule getirdiği aşiki.rdır. 

A"ya ve Afrıka meselesine 3"elince; 
bu, o kad3r müphemdir ki her dc•l~t 
üstün<> alabilir. Asya ve Afrika büyük 
kıtalardır. Birkaç müstakil devletten 
maada bu kıtalar Avrupa devletleri ara
sında paylaşılmıştır. Muuolini'nin müs
takil devletleri kıudetmiş olmasına ih
fonal verilmiyor. lngiltere ile de bir me
sele çıkarmaktan daima çekindiği ma
lum olduğun3 göre, 1 tal ya Bl4vekilinin 
Fransız müıtemlekelerini kasdettiği 
zannedilmektedir. Esasen bunun içindir 
ki nutuk en ziyade Fransa'da tenkide 
hedef olmuştur. Bir Frans.ız gazetesi di
yor ki: 

"Mussolini bu nutku ile maruf pres
tij siyasetini tatblk etmektedir. Prestij 
siyaseti bulamk &uda balrk avlamaktan 
ibJrettir. Su ne kadar bulanık olursa, 
bnlıkçının işine o kadar çok elverir. Al
manya ile Fransa'nın arası bu kadar 
gergin değil iken Mussolini'nin sesi çok 
işitilmiyordu. Mussolini zannediyor ki 
hem herkesin canını sıkacak sözler ıöy
ler, hen1 de herkesle iyi münasebette 
lralabilir. Bunda yanıldığım anlıyacak
tır.,, 

0 Hcrkesin canınr sıkacak söz,, gayet 
yerinde bir tabirdir. Roma nutku kadar 
herke$İn canını sıkan bir nutuk ıimdiye 
l.ı:adar dinlenmemiıtir. 

• • • 
Silahsızlanma: 

Silahsızlanma meselesi etrafında bü
yük devletler arasındaki muhaberelerin 
arbk sonu gelmiş olmalıdır. Geçen son
baharda Almanya sila!nrzlarrrna konfe
ransı ve Milletler Cemiyetinden çekil
dikten sonra Almanya Fransa'ya ÜÇ no
ta yclladı. Fransa Almanya' ya iki nota 
gönderdi. lngiltere 31 kanunusanide bir 
muhtıra neşretti. ltalya da lngiltere'yi 
taklit ederek bir muhtıra ile ltalyan 
noktai nazarını izah etti. Almanlar ve 
Fransızlar ayrı ayrı İngiliz muhtırasına 
cevap verdiler. V elhi.sıl dört devlet ara
sındaki muhabereler bu meaelenin gizli 
kapaklı bir tarafmı bırakmadı. Ancak 
devletleri sil.ihsızlarrma hedefine doğru 
da yaklaştırmadı. Metinleri netredilen 
son iki nota şunlardır: Almanya'nın 
Fransa'ya cevabı. Fransa'run İngiJtereye 
cevabı. 

• * • 
Almanya'nın cevabı: 

Alrnanya'run notası Fransa tarafın
dan 14 tuba! tarihinde tevdi edilen n<>
taya cevaptır. Almanlar bu cevaplarmda 
ıililhıızlanma meselesinin çok uzadığm
dan bahsederek bülau olarak diyorlar 
ki: 

Bir defa silahsızlarrma meselesi halle
dildikten sonra Almanya'nm Milletler 
Cemiyetine dönmeai rnevzuuba.Ms olabi .. 
lir. Diğer devletler oili.hsızlarrmak İste
mediklerinden Almanya da silahlanmak 
mecburiyetindedir. Almanya, diğer dev
letler de kabul ettikleri takdirde müra
kabeyi kabul eder. Nazi fırkasının hü
cum kıtaatı asker te!Ndci edilemez. Ma
amafih diğer devletler ayni mahiyetteki 
teşkilatlarını mürakabe ettinrlerse Al
manya da muvafakat edecektir. Fransa' 
nın Avrupa haricinde bulundurabiJ,.r,ıoii 
askerler derhal Avrupa'ya nakledile
bileceğinden onlar da tahdide tabi olma
lıdır. Almanya derhal müdafaa silahla
rma sahip olmak ister. Fransa'run emni
yet meselesi hakkındaki istizahma ce-
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vap olarak Lokarno mioakı ve Lehis
tanla geçenlerde imzalanan misaka i~
ret ediliyor. Son olarak ta Almanya'nın 
Versailles mu:ıhedesile artık bağlı kala
mıya<:ağı bildiriliyor. 

1 ıte Alman notasının hülisası hudur. 
Yani derhal gerek aoker ve gerek silah 
noktasından inüıavat istiyor. 

• * * 
Fransa' mn cevabı: 

Fransa'run lngiltere'ye verdiği ceva .. 
ba gelince; Doumergue hükumeti aıağı 
yukarı, evvelki Franıı:z hükı.imetlerinin 
noktai nazarlarını bir defa daha tekrar 
eıliyor. Fransız notaoının dayandığı nok
ta Versailles muahedesidir. Muahede 
bazı devletleri silahlarından tecrit et
mi'ttir. Bazı devletler h8.la silahlrdır. 
Şimdi arada bir müsavat temin edilecek 
diye, &ilahsız devletleri derhal silahla
mak ve silii.hlı devletleri de del'hal sili.h
sızlatmak muvazeneyi altüıt eder. Al
manya eıasen muahedeler hilafına ıililh
lanıyor. Fransa silahsızlanma mukavele
ıini bu fili vaziyete hukuki mahiyet ver
mek için imzalıyamaz. Fransa, Almanya 
tarafın<lan ileri sürülen 300 bin a&keri 
kabul edemez. Kara silalılannda müsa
vat tanınıl'la, Almanya deniz silllhlann
da da mÜ*-vat istemeğe kalkııacak. 
Sonra ıi!Ahsızlaıwna bakkrnda her türlü 
anlaşmanm sıkı bir mürakaıbe ile tatbik 
edilmesi lazımdır. Bu itilaf mürakabe
ye tabi olmadıkça daima ihlal edile
bilir. lngiliz notası, iblii.I edildiği za • 
man, aliıkadar devletlerin bir araya ge
lerek ne yapacakları hakkında biribiri
le iştİşare etmelerini teklif ediyor. 
Fransaya göre, yalnız istişare k5.fi de· 
ğildir. Mukavelenin tatbikini temin i
çin da!ıa esaslı teminat lizımdır. 

işte Fransrz notası bülasao• da bu
dur. Yam Fransa Almanyanın silah 
noktasından derhal müsavi olmasını 
tanımıyor. Yapılacak mukavelenin tat
biki için teminat istiyor. Görülüyor ki 
Fransa ve Almanya arasındaki noktai 
nazar farkları hi!i eskisi kadar bü -
yüktür. Binaenaleyh aylarca ıüren mü
zakerelerden ve muhaberelerden sonra 
bu noktai nazarların telif edilemediği 
anla1ılmaktadır. Silii.h&ızlanma konfe -
ransımn Cenevrede toplanması için iki 
haftadan daha az bir zaman kalmıttır. 
Bu içtima bir itilaf olur ümiclile şim • 
diye kadar tehir edilmişti. itilaf elde 
edilemediğine göre 10 nMatı içtimaı 
ancak aradaki ihtilafı kayt ve tesbit 
etmekten başka bU ite yaramıyacak. 

••• 
ltalya'Ja intihabat: 

Hafta arası 1 tal yada meb'uıan rnec
li•i intihabatı yapılclı. Telgraf haberle
rinin verdiği malümıııta göre, on milyon 
kadar rey sahibi intihabata ittiraık et· 
lllİ!· Fapıt fırkaaı aleyhine 15 bin rey 
verihniıtir. Son intihabat 1929 sene -
sinde yapılmıt ve tabii faşist namzetle
ri kll'Zaımıqtı. 

ltalyada parlamento intihaptan şu 
ıekilde oluyor: Korporasyonlar yani 
meslek teşkilatlan parlamentoya aza o
lacak miktarın iki misli namzet gös -
teriycrlar. Fntist büyük meclisi bun
lar ar .. ınClan fırka namzetlerini intihap 
eder ve namzetler bir kül olarak inti
hap için balkm reyine arzedilir. Bütün 
fırka namzetleri için !ebe ve aleyhe ol
mak ü:ııe..., her rey sahibi tarafından tek 
bir rey veri.lir. 

Geçen gün intihap edilen meclis 28 
nisanda toplanacaktır. Bu meclisin so
nu':"'? rDC?lis olduğu bildiriliyor. Muo
solını, fapst teşkilatı içinde böyle bir 
~clis-; lüzunı ohnadığını söylemiıtir. 
Fılhak*a parlamento demokratik dev
let sisteminin bir uzvudur. Muı~o1i
ni demokra.siyi reddebni1 ve par·!amen· 
tonun aalahiyetlenni tahdit etmiıtir. 
Böyle bir oistem içinde parlamento Y•· 
hancı bir uzuv olarak kalıyor. Mecli
sin salabiyetlen kime V'erilecek? Bura
••. henüz kat'i ol~k tnalUm değildir. 
Bır tasavvura gore, meclisin yerine 
korporasyonlar büyük mediıinin kaim 
olmasıdır. Diğer taraftan Meclise 
ait olan vazife ve aalihiyetlerin 
parçalanarak yeni ihdas edilecek ba
zı hrka ve korporasyon mec
lislerine verilmesi de mevzuu bahis -
tir. Fatiat sistemine Mussolini tarafın
dan nasıl bir tekil V"erileceği merak ve 
alaka ile beklenmektedir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Büyücek bir evde oturuyorlardı. 
Mahalleyi beğenrniyerek Maçka 
taraflarında bir apartımana taşın
dılar. Kaç zamandır davet eder 
dururlardı: 

- Yeni apartımanımıza gelmi
yecek m'sin? 

- Yeni apartımanımızı görsen 
beğenirsi~ .• 

- Yeni apartımanımız, öyle kutu 
gibi oldu ki •• 

- Yeni apartımanımız ••• 
Artık, ne olursa olsun, dedim, 

9öyle iki saatlik bir vakit buluP. 
9unların yeni apartımanlarına gi
deyim. Ve gittim; kapıyı bana dos
tumun genç karısı açtı: 

- Safi Bey evde yok mu? 
- Hayır e~endim •• , Buyursa-

nıza. .. 
- Teşekkür ederim. Batka bir 

gün ralı.atsız ederim, Safi Beye se
lamlarımı söylersiniz. 

Yürüdüm. 
Aradan bir müddet geçince ge-

ne aklıma esti: ~ 
- Şu yeni apartımana bir ziya

ret daha yapayım, dedim. Bu sefer 
kapıyı açan Safi Beydi: 

- Ooooo. • Gel bakalım yahu .• 
Nerelerde.sin? 

İçeri girdim. Safi, bir aralık: 
- Dur, ııana elceğizimle k,.hve 

pişireyim! diy"p kayboldu. 
Sordum: 
- Karın yok mu? 
-Yok! .. 
Kahvelerimizi karşılıklı içer

ken: 
- Nasıl, dedim, yeni apartıman 

dan memnunsunuz ya .• 
Dudaklarını büktü: 
- Eh. • . Biraz ufak geliyor a

ma, aldırmıyoruz. 
- Kaç odası var? •• 
- Ev sahibine sorarsan üç. • Bi-

ze sorarsan b"r buçuk •• 
Böyle öteden beriden biraz daha 

konu9tuktan sonra çıktım. 
Geçen gün, gene yolum dütmü9-

tü. Uğradım. Kapıyı açan gene ka-
rısı .•• 

- Safi Bey yok mu? ' ! 
- Hayır, dışarıya çıktı ..• 
-Vallahi tuhaf şey, dedim, her 

gelitimde, ya Safiyi evde bulamı
yorum, ya sizi ..• 

Kadıncağız kendini tutamayıp 
gülrneğe başladı: 

- Evimiz o kadar küçük ki, iki
miz birden 11ğamıyoruz. Ben gel
dim mi o çıkıyor. O girdiği ~an 
ben çıkıyorum! .• 

M. SALAHADDiN 

Devredilecek ihtira beratı 
" Mina!İp yivli bir parça iliveıi ile 

top namlusunu uzatmağa mahsuı terti
bat " hakkındaki ihtira için istihsal edil
miş olan 20 Mayıt 1930 tarih ve 1026 
numaralı ihtira berab üzerindeki hukuk 
bu kere batkasına devir veyahut iara ve 
rilmeıi teklif edilmekte olduğundan bu 
bapta fazla malumat edinmek isteyen ze
vabn htanbul'da, Bahçekapu'da Taı Ha
nında 43-48 numaralara müracaat etme
leri ilan olunur. ( 15088) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Abşh silahlarada kovan çıkarmağa 

mahsus tırnak hakkındaki ihtira için is
tihsal edilmit olan 2 Mayi• 1932 tarih 
ve 1672 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına devir 
veya icara verilmesi teklif edilmekte ol
duğundan bu hususta fazla malumat e
dinmek isteyen zevatın htanbul' da, Bah
çekapu'da Tat Harunda 43-48 numarala
ra müracaat eylemeleri itin olunur. 

(15085) 

ÜZÜNTÜ 
Fuat Beyin karısı Selma Hanım uzun 

zamandanberi bastad.r. Bu hastalık yava' 
yava' onda fena i.raz:lar göıtenneğe 
başladı : Karnı şiıti; İti.ahtan kesildi. Bat 
ağn•ı, boş böğürlerde sancılar .. 

Selma bir terzihanede çalışıyordu. Sa
bahleyin erkenden yatağından kalk,.r, 
kocasından evvel itine giderdi. Fuat, ka
rısının bu çahş.masına razı olmıyacaktı; 
fakab ne yapsın, çalıştığı ticarethane if
las etmiı, itsiz kalınışb. 

Kansı akıamdan tenbih eder: 
- Fuat beni yarın erkenden uyandır. 
Kocası tafak. vakti gözünü açar, yas-

tıkta mıtıl mıııl uyuyan fedakar kad.nı 
uyandırmağa kıyamaz, sonra içini çeker, 
mecburi olarak ya vat yavaş seslenir: 

- Selma .. Selmacığnn. .. 
Beriki uyku arasında birden silkinir, 

gözlerini açar: 
- Vakittir değil mi? Diye sorar. Ve 

yatağından kalkarak giyinir, yo1a çıkar
dı. On bet gündür bu hal böyleydi F uRt 
cik gendioine bir iş bulsaydı, ne olurdu. 
Birkaç sabah kans:ru Fatihten Şehude· 
başına kadar teşyi etti. Selma, Kumkapı
ya kadar yürümek mecburiyetinde oldu
ğundan: 

- Sen artık yorulma dön .. Diye onu 
daha fazla yürümek~en, yorulmaktan rne
netmiıti. 

Erkek, gündüzleri mahalle kahvesinde 
oturur, gazete olcur, düıünürdü: 

- Hayat arkadaşı iıte böyle zamanlar
da belli oluyor. Eğer kanın olmasaydı 
şimdi açlıktan ölecektim. Kendime hala 
iı bulamadrm; fakat o hasta, zava'lı Sol
ma hasta.. 

Bir akşam, kadın eve oancıları fazla
laiJ111ş, tıkana tıkana geldi. Odasına gi
rince gözyaşları içinde bınçkırdı: 

- Buııün .. iki hafta'ık Ücret aldım. 
Mantomun cebinde. Yarın eve ne lizıntsa 
alalım. Of koacığım çalışmaya tahammü
lüm kalmadı. Çok hastayım.. Beni bir 
doktora göster ... 

CürJerdenberi ka~ısrnın cal · şmas·nJ., 
bu yüzd"en tatlı sabah uykularını feda 
etmesine zaten üzülmekten ıinirlrci bo
zulmut olan adam, ltıymetli .;ır!ıad:ııın·n 
gözyatlan ve bınçk:rıklan akrt:sında 
fazla mukavemet edemedi. içinde düğüm
lenen teessürleri birden çözü!dü. V c o da 
ağlamağa başladı: 

- Tali bizi böyle yaptı Selma .. Ne ya
pa1nn. Cicim sen üzülme .• Zaten ben se
nin çalışbğını hiç istemiyordum; fakat 
aen iorar ettin. Arbk çalııma .. 

Bir taraftan da kadırun yol yol yrrlıl
DUf baförtüsüne, eski soluk mantosuna 
ve ayağındaki ökçeleri çarpılmış iskarpin
lerine bakıyordu. 

Ah .. O, kansını böyle sefil veziyette 
mi görmek isterdi? Ne yapmalıydı? 
Memlekette kendisi gibiler anoalı: bu ka
dar kazanabiliyorlardı. Üst bat ıöyle dür
sun, vücutlarına lazon olan gıdayı bile 
tam alamıyorlardL Yemekleri bazan pey• 
nir, ekmek hazan da tavada kızartılmıt 
bir okka balık, zeytin gibi ıeyler oluyor
du. 

Fuat'in avurtları çökınüttü. Selmanın 
da gözlerinin alımı mor bir halka çevir
miıti. 

Ertesi gün, kan koca pazara indiler. 
Öteberi aldılar, ıonra beraberce vapura 
binerek Haydarpaşaya geçtiler, Tıp Fa
kültesine geldiler. 

Doktorlar yaptıkları muayenede kadm
da ameliyata ihtiyaç gösteren bir hasta
lık bulmuşlardL Birkaç gün müıahede al
tında kalacak. bilahare mneliyat olacaktL 

Fuat Bey bunu duyunca kulaldarma 
inanmadı. Tevekki Selmacığmm karnı 
böyle tiımiyordu. Onu gebe zennetmiıti, 
doktorlar: 

- Zaten hanımm hastalıit kazip bir 
gebelik, hamli fakiridir, dediler. Bundan 
ıonra beş dakika yürümesi bayatı için 
tehlikelidir. Hemen baatahaneye yatmalı. 

Selma hastahanede kaldı. Fuat ona ev
den icap eden ıeyleri getireli. Karısını 
çok severdi, bir ııün gönnezıe edemezdi. 
O, burada haatahane kötesinde yatarken 
kendisi Fatihte nasıl oturabilirdi. Onu 
ber gün ziyaret edebilmek, yakıninde bu
lunmak için bir çare buldu: Selma iyi 
oluncaya kadar Selimiyedeki akrabala
nrun ymunda kalacaktı. O aktam ça..,.a
şırlarını bir bohça yaparak ihtiyar hala
sının evine geleli. Oturduğu odadan fa
külte binası görünüyordu. Selmanın yat
l<ğı koğuıu tahmin ederek g~e günd~z 
pencerelerine balane.kla tesellı bulmaca 
çalıştı. Her gün onu l'.o~lu_Yo~.du. Altı 
gün mütahede bitti. Sekizincı gun ıafak 
vakti ameliyat olacağını öğrendi. O gece 

Milliyet'in edebi tefrikası: 32 kan kapanık havalar gibi, huzuru 
insana kasvet veriyordu. Hiç gül
miyor, hatta konuşmıyor, hizmetçi
leri sebepsiz yere tersliyor, azarlr
yordu. Etrafını bıktırntıftı. 

- Biliyorum, akrabası ama •. 
Susuyor .•• Alnı buruşuyor, içini 

çekiyor •.• 

KANLI SIR 
Halim Siret, Avrupa sanator

yomlarını metederken, doktor, dik 
ve dürüst bir sesle söze karışıyor: 

- Beyefendi, bahs buyrulan 
yerleri, bendeniz de biliriın. Ben de 
az çbuçuk Avrupa gördüm. Bün
yeyi de gözönünde tutmak mecbu
riyetindeyiz. Her ha va, herkese ya
ramaz. Hava da, ilaçlar gibidir, 
bünyeye göre alınmalıdır. 

Halim Siret, kaşlarının arası bu
ruşarak doktoru dinliyor, fazla iti
raza cesaret edemiyor, lakin her ha
linden canının çok sıkıldığı belli. 

Mesture, hiç sesini çıkarmıyor, 
sadece gülüyor •• 

Ben de gülüyorum •.• 
Gülmeğe muhtacım... Aylardan 

ve aylardan beri gülmeğe; içten, 
kana kana gülrneğe öyle hasrettim 
ki ... 

-Mayıs8-
Mesturenin sıhhatindeki deği,ik

liğin sebeplerinden biri anlatılır 
gibi olclu. Doktor Nüzhet Süley
man, Mesturcyi daimi istintakları-

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

nın; muayenelerinin, sonunda, bir 
hakikate ermit oldu. 

Mesture, yakında, anne olacak •. 
Mesture, bu keşfi, evvelden her 

halde bildiği, tahmin ettiği, fazla 
bir hayret göstermedi. 

Fakat bu haber, Halim Siret'i 
beyninden vµrdu... Tekmil nesesi 
kaçtı ... Artık Avnıpa seyahatİeri 
hayallerine veda etmek lazım •.. 

.. Hal.i'?' Siret'in, bir balon gibi sö
nuverışıne, acıınadım, desem ya· 
lan! 

Neden, baba oluşuna sevin
miyor? •. Ondaki menfaat hissi, hil
katindeki bütün hislere hakim! 

-Haziran-
Mesture, iki dükkanı sattı •. Ha

lim Siret, köşke pek seyrek uğra
yor .. Bu satış, ihtiyaçtan ziyade, 
kasti oldu, zannediyorum. Mesture, 
bunu, bana da itiraf etmedi. 

Mestureye hak veriyorum .. Ha
lim Siret, son zamanlarda taham
mül edilmez hale gelmişti: Ruh sı-

Bundan kurtulmak, ağır dahi ol
sa, bir fedakarlrğa değerdi. 

-Temmuz-
Hayatımız, hep bir teviye, ayni 

sükun, sükut havası içinde geçiyor •• 
Mesture, Doktor Nüzhet Süleyman, 
ben, üçümüz, hemen her gün bir 
aradayız. Kah kırlara çıkıyoruz. 
Doktor, Mesturenin ağır adımlar
la dol14masını, sıhhati için lüzum
lu addediyor. 

Ah, bu kır gezintileri! •• Mesture, 
çocuklar gibi gülüyor •••• 

Doktoru, gittikçe seviyorum. 
Mestureye, bir kardeş, bir ağabey 
9efkatile bakıyor. 

Zannediyorum ki doktor da beni 
aevmeğe ba9ladı. Ara sıra küçük 
itiraflarda bulunuyor: 

- Mesture Hanıma acıyorum .• 
- Neden doktor? 
-Çok talisiz kadın! ·• 
Yanımızda haııka kimse olmadı

ğı halde, gene birisi duyacakmıt 
gibi sesini yava9latıyor: 

-Halim Siret Beyi nereden 
bulmuşlar? · 

- Akrabası •.•• ) 

Dün, doktordan korktum. Mestu
re ile benim aramda, herhangi bir 
alaka ve münasebetten şüphelen
diğini zannettim. 
Akşam üstü, eve dönerken dok

tor sordu: 
- Mesture Hanım, sizin eski 

komşunuzdu. Onu, neye siz, alma
dınız? 

Ürperdim; fakat ürperdiğimi, 
titrediğimi belli etmemek için de 
dişimi sıktım: 

- Niçin sordun, doktor? Bu, ne 
münasebetle aklına geldi? 

Doktor, kollarını kavutturdu: 
- Ne münasebetle, ben de bil

miyorum •.. Fakat sizi, o kadar an
latmış, hatta; biribirinize o kadar 
yakın görüyorum ki pek tabii ola
rak aklıma geliveriyor. 

Doktorun omuzuna elimi koyu
yorum: 

- Evlenmiıı olsaydık, bu kadar 
anlaııamazdık, doktor. 

- Belki de •••• 
- Belki değil, muhakkak .. An-

laşmı' olmamızın sırn, evlenmenıif 
olmamızda ••• 

Doktor, cevap vermiyor.' ' ' 
Acaba cevabım, onu ikna etme

di mi? Çünkü bu, pek beylik bir 

Blltün İstanbul halk 

Sinemalarına koşturan senenin en 

büyük muvaff akiyeti 

Leblebici Horhor 
büyük Türkçe filmini gidip görünüz. 

Oynıyanlar: FERİHA, BEHZAT, HAZIM, 
VASFI, MUAMMER, MAHMUT, EFTAL YA. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
.15152 -Bugün 

4 bllylik 

MELEK Sinemasında • film müsabakasının Birinc'.si: 

MACAR MARŞI 
Oynıyanlar: 

GUSTAV FROEHLICH - KAMILLA HORN 
Saat 11 de tenzilatlı 

ı;abaha kadar uyku uyuyamadı. Evinin eı
yalarını mezada vermiı, eline geçirdigi 
para ile k:ırısının İstediği şeyleri alıyCJr· 
du. LP.kin kendisi üzüntüden, sigaradan 
başka yiyip içmiyordu. 

Er~esi sabah, erkenden boğazı kupkuru 
göğsünde taf gibi bir yumruk fakülteye 
ko;ı:-.u. Merdivenleri nefcı nefese çıktı. 
Acaba sevgili karısı ölmüşmiydi. Yoksa 
bu tehlikeli ameliynttan kurtulmuşmiydi? 

San bir yüz, çökmüş avurtlar, ağla
makt:ın kızarrnıf gözlerle ameliyathane
nin kapmnda bckledL Arasıra b•yaz el
biseli hasıabakıcı kızlara soruyordu: 

- Selma ne oldu ... Bir tehlike yok ya. 
Onlardan: 
- Karnı dıkiliyor. Şimdi çıkacak, ııö· 

receksiniz. Cevabını alıyoraa da inana
rnryordu. Karısı muhakkak ölmütt~ de 
kendisinden hakikati ıaklıyorlard. N ıha
yet onu üç haatabakıcının çektiği bir 
hasta arabasında şareılar içinde yüzü moa 
mor olarak gördü. Titreyerek yanına yak-
laıtı: 

- Selma, Selmacığnn.. Ah, sana ne ol
du yavrucuğum. .. Diye haykrrdı. 

Etraftan susmasını söylediler. 
Aaraba koğuta girdL Hastayı yatağına 

yatrrdılar. O, ölü gibiydi. Hiç sesi çık
ınıyordu. 

- Klorform kokladı. On iki saattan eY
vel ayılamaz, hastanızı yarın sabah gÖre
bilir•iniz, dediler. Bu on iki saat ona on 
iki sene gibi gelmitti. Nasıl bekliyecekti. 
(Ruhun hastalığı demek olan teessür, i
radenin bağlarını gevıetir.) diye ruhiyat
çılarm sözü ne kadar doğrudur. Hisli 
ko<:aya kansının hali çok dokunmuıtu. 
Bu teessürle o gün akf&ID8 kadar ve gece 
aabaha kadar kendisini üzüntünün ve ves .. 
veıenin karanlık zindanından kurtarama .. 
dı: Karısı ölmüttü. Hakikati kendisinden 
saklıyorlardL 

Erte•İ gün erkenden fakülteye kottu. 
Koğu"' girdiği zaman Selmayı karyola
ya kollarrndan ve ayaklarından bağlı o
larak gönlü. Saçları dağılınqb. Karnın
da buz torpaaı vardı. Haıtabakıcı kadın 
ağzına küçük bir katıkla buzlu çay akıb
yordu. 

- Nasılsın karıcığun. Dedi. 
Haıtanm gözleri <:am gibi parladı. Ne

fes gibi bir sesle cevap verdi: 
_ iyi değilim .. Sancılarım çok, Fuat-

çiğirn.. 
Ve onu konuımaktan menettiler. yarım 

saat yanında durdu yalnız gözlerile ko
nuıtular. 

Aradan günler geçti. Selma, yavq 
yavaş iyi oluyordu; fakat Fuat, karısmm 
sıhhat enditcıinden, parasrzlıktan, sela
letten yatağa düşmüı, bir tarafı felce uğ
ranuıtı. 

iki ay sonra Selma iyiletip hastahane
den çıkbiJnın ikinci günü Fuat bir akşam 
ortalık karanrken ruhunu teslim etti. 

Talisiz adamın büyük üzüntüsü Kara
caalımet mezarlığının kara servileri altın· 
da dinebilmişti! - O. N. -

noktai nazar .•• Eğer doktorun kal
binde küçücük bir tüphe varsa, 
dağıtmalı. 

- Doktor Bey, Mesture Hanım
la evlenmeme imkan da yoktu. 

Doktor taaccüple bakıyor: 
' -Neye? 

_ Çünkü annelerimiz dar~ı~dı. 
Doktor, elini alnından ge_çırıyor, 

bir şeyler hatırlarnı9a benzıyor: 
_ Durun ... Durun ..• Evet, arada 

bir zıttıyet vardı. Eski gün, pek iyi 
hatırlayaınıYorum, kulağıma vak-
tile öyle bir şey ç~.lı~'.°.1.ftr• ' 

_ Siz de, bu koylusunüz ! 
_ Fakat ben, asıl 9imdi, köylü 

sayılırım. Çoc~~~uğum leyli mek
tepte, ilk gençlıgım de yarı mektep
te, yarı Avrupada, tatrada geçti • 

Doktor, ayrılırken elimi uzun 
uzun sıktı: 

- Mesture Hanım, bir cihetten 
de talili sayılabilir. Halim Siret 
Bey, karısını fazla iz'aç etmiyor .• 
Yoksa kadıncağızın hayatı, cehen-
nem olurdu. ' 

- Mesture Hanımın, kocasını 
sevmediğini mi zannediyonunuz? 

Doktor, elimi bıraktı, ciddiyet
le ka9lannr çattı: 

- Zan değil, ona eminim. 
- Buna, ne ile hükmediyorsu-

nuz? 
Yüzüme adeta hiddetle baktı: 

Bugünkü program 
l S TAN BUL: 

12,30: Türkçe pl.i.k netriyab. 18.30: Plik net• 
riyalı. 19: Muhtelif n•ıriyat. 19,30: Türk mu•; 
ki netriyab. (Eliza H. inci H. Ulkü H. Se• 
•İm H_) 21~0: Ajan• ve bor•• haberleri. 21~ 
Necip Yakup Bey orkestrası. 

V R Ş O V A. 1415 m. 
17,55: Senfonik konser. 18 SOı Z!rut. 191 

Ruhi 1·.a.nferans. 19,20: Pli.k. 20: Bayr<t.mlard• 
nerelere a:itmeli7 21,0S: Ru1:ııi konser, 23: Mil· 
aAhAbe. 23.40: Ruhi konstt (Plil; ile.) 

KONıGSVUSTEHAUSEN: 
20: D~ch'in eserlerinden lı:onıer, 21,40: Halk 

ı~r~ılarıle dolu "Laendlicber Totentanz., iıinı• 
h lur sktç 23: Haberler, 
BUDAPEŞTE,550m. • 

,. l~: Kili•iden nakil. 18.30: Mü•ahabe. 20,0S• 
Kou•er. 20,40: .K.onferan•. 21 20: T elefunke• 
gramoCon plıiklan. 21,45: Pa.'kal,.. ae4riyal'ı 
23,15: \'iyolonael konaeri. 23,45: Ludwi• Raj
ter"in i.dareaınde opera orke•tarau. 

V I Y A N A. 507 m. 
19,45: Mulıtelil balıialer. 21,15: Ruhi maaild' 

22: "P••••İon., Georl' Reudel tarafmdan. Z2.~ 
Orı konaeri. 23,05: Orı ko-naeri.. 

ROMA, NAPOLı. BARI: 
18: Kar14ık ko-naer. - Buht•lif Lahiafel"t 

haberler. plik. 21,45: Taıannili lconaer. 24' 
Son haberler-

MI LANO, TORINO, TRIYESTE, Flor••"' 
19,50: Müaahabe. 20,30: Plik. 20,45: Mü.-~ 

habe. - Pli.le. 21,40: Pli.lc. Mütealcjben Ma••"' 
ro Rito Sel•oııl'nin idarea&ıin ıenfoa..ik kost'"" 
aer. 

Tevellüt 
Cümhuriyet refikimizin muharrir 

!erinden Rii§tü Beyin bir kız çocuğll 
dünyaya gelmitıir. Tebrik eder, no\'" 
zada uzun ömürler dileriz. 

lSTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bugün gündü:ıı 
saat 14 te 

aktamı20de 
LVKVSHAYA1 

Opereti 
Yazan: Ekrem 
ve Cemal Retit 

Beyler 

KINOPRIN ~ 
KAŞELERi 

Baş, diı Ye romatiıaa ağrıları, 
Grip nöbıtlerinin, hanımlarııı 
mutat ıancılarını gideren ye ani 
tesir EDEN YEGANE lllçtır. 
1-10 adetli anbalajlarıııı her 
~czanedeıı arayınıı. 

M. Hikmet Tevfik [141951 
1431 

$' 
• -. Sanki siz, farkında değil ıııi· 

sınız? Farkında olmamanıza iJll' 
kan, ihtimal var mı? Buna, dikl<~1 

etnıeğe lüzum yok. Gün gibi it1' 

kar .•• Halim Siret Beyin, bir giiJll 
aına bir gün, paradan, alım satıı!I'. 
dan başka bir 'eyden bahsettiği1'1 

duydunuz mu? A vnıpa bahsi aı;I'. 
lır, eğlence, sefahat, kumar yerletr 

ni anlatır. lstanbul sözü olur, ge • 
ne eğlence, sefahat, kumar yerle' 
rini anlatır. Bir aile erkeğinin, ail~ 
sini, etrafını alakadar edecek, te 
sözüde mi yoktur.? Rica ederiı1'< 
Siz de benim kadar, hatta bende11

1 
fazla biliyorsunuz. Uzatmağa haı::.e 
var mı? Mesture kocasını, sevıfl1~ 
olsaydı, o zaman bir felaket oJııt• 
du. Çünkü her gün başka bir azal'' 
yeni bir ıstırap çekerdi .. Evlenıfle
nin, evliliğin manası bu mu? Bir~~ 
karı oldu mu, karısının yüzüne ,.... 

te sahte bir gülüşü, yapmacık, s~ 
ğuk bir yaltaklanışı var, sinirle'', 
me dokunuyor. O anda tokatlıi'ır 
cağım geliyor .• Mesture Hamın. tıç 
casını sevmiş olsaydı, bu izdi~': 
bir facia olurdu. ı,te o vakit, Me O'" 

ture Hanım, hakikaten sanatori 
mu boylardı... 1'· 

Doktor, kolunu savurarak ıııa 
lattı: , 

- Bitmedi_.. 
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1 Haftanın fllmlerl 1 
ı---

Elhamra: Leblebici Horhor Ağa 
ipek: Leblebici Horhor Ağa 
Melek: Macar Marft 
Saray: Sefiller (2 inci kısım) 
Sümer: Evlendireilm mi 
Türk: Mayalar müzesi. 

ELHAMRA ve iPEK. 

Leblebici 
Horhorağa 

Türkçe operet 
Oynayan1ar: Behzat, Vadi, Fer· 

di, Feriha, Hazım 
Bum· .·ıf operet her iki s·n~ma-

da da gönderilmektedir. Türkıyede 
yapılan filmlerin en mühimmi o -
lan bu eserin muzikası hemen he
men yeniden yapılmı,tır ve opere
tin aslındaki maruf havalardan 
yalnız bir tek •arkı kalrnı,tır. 
SUMER (Eski Artistik) _ 

Evlendirelim mi? 
Fransızca 

Oynayanlar: Anny Ondra, Lu -
cien Baroux, 1. P. Anmont 

Bu eser Anny Ondra ve Lucien 
Barux g bi çok kuvvetli komikler
le çok neşeli ve eğlenceli bir film 
olmu;tur. 

Filmin mevzuu bir muallimin 
kızile akrabasından zengin bir er
ke;;in evlenmesi, fakat bu evlen • o 

meye ebeveynin mümanaatleri yü-
zünden b:r takım tuhaflıklar olına 
sıdır. 

SARAY 

Sefilleı 
[İkinci kısım] Fransızca 
Oynayanlar : Hanri Baure, Flo

relle, V annel. 
~ .ı:t...o•ı büyük f'lmin geçen hafta gös 

terilen birinci kısmından sonra bu 
hafta da ikinci ve son kısmı göste
riliyor Film hakkında gerek ge • 
çen haftaki yazımızda gerekse bu 
~ahifede lazııngelen izahah verdi
ğimiz için burada tekrar edecek 
değiliz. Filmin ikinci kısmı Paris
te ihtilal sahne!eri ve birçok takip
leri ihtiva etmektedir. 

Rozvelt'in ayanda 
Hezimeti 

(Başı ı inci sahifede) 
Ayan müzakeratı, kesif bir hüm • 

ma havası içerisinde cereyan etmiıtir· 
Samiin localarını hıncahınç <folduran 
halk, reylerin neticesi ilan edilir edil 
mez karan şiddetle alkıtlamıtlardır. 

Demokrat ekseriyet rüesası ve has
saten M. Roben10n kendi mensupla -
rını toohtı temine almak için elden ge
leni ıraplllfllarsa da, ist~dalini izhar et
mek ve tahakkümü her türlü müraka· 
be kaydından azade olmağa batlıyan 
M. Ruzvelti ikaz eylemek iıtİyen yük
>1ek meclisin içinde esen fırtınaya mu· 
kavemet kabil olamamııbr. 

Roosvelt veto hakkını kullandı 
V AŞINGTON, 29 (A.A.) - M. 

Rooscvelt ıabık askerlerle hükiimet me
murlarının tahıİ'satrnı tezyit eden ka· 
nun liyihaaına kartı veto hakluru kul
lanmışbr. 

Reisicümhur bu husuıtaki tebliğin
de kongrenin 228 milyon dolara baliğ 
olan bu muazzam tahsisab kabul e
derken bunu karşılamak için munzam 
vergiler kabul elmemit olduğunu bil
dirmiştir. 

Mecliı bu vetoru nazarı itibare aJmı .. 
yar8" sülüsanı ekseriyetle kanunu tek
rar tasvip etmittir. 

Gazetelerin mütalaalan 
NEVYORK, 29 A.A. - Matbuat ay

n ayrı sebepler göstererek, M. Roosvelt 
n parlamentoda uğradığı hezimeti esefle 
telô.kki etmektedir. 

Nevyorl< Herald Tribün gazetesi, 
meclisin bu kararını memleket hesabına 
bir hezimet telalı:i<i etmekl'e ve M. Hu. 
ren ile Kuliçin de, cümhuriyetperver ı:'<· 
ıeriyetin yardımile daima reddetmit 
oldukları bir teklif kanununun kabul e
dilmesinden ıiolayı meclisi tenkit eyle
mektedir. 

Ayni ırazete, lııu kararın, meınlelre
tin hüıkumete kartı itimat duygulannı 
sarsacağını iddia etmektedir. 

Nevyork Taymia ise, meclisi iyanın 
bu kararını doğrudan doğruya M. Roo 
•elvet'e kar!• bir darbe telaldci ediyor. 

Veto aleyhinde rey verenler 
VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - 209 de

tnokrat, 97 cümhuriyetçi ve dört çift
çi amele reiılcümhurun vetosu aleyhi.
de rey vennitlerdir. 

M. Roosvelt kongreye göndenniş ol
duğu beyannamesinde kat'i ifade ile 
memurların maaşlannın arttırılmasını 
ıdela<le bir tahsisat meselesi değil bir 
Prensip meselesi addetmekte olduğunu 
ve kongrenin ınilli kalkınma emrinde 
kendisi ile çalışmağa devam edeceği 
Üınidinde bulunduğunu ehemmiyetle 
kaydediyordu. 

Ziraate yardnn ebnek, çiftçileri ve 
borç içinde bulunan mal sahiplerini kur
tannak ve milyonlarca insana iş bulup 
vennek bunlara tekabül edecek tasar-
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lhi haftadan beri (Saray) sinema
sında gösterilmekte olan Sefiller 

filminden birkaç sahne parçası 

TVRK 

Mumyalar 
h • 

muzesı 1 

MELEK. 

Macar maşı 
Almanca Fransızca 

Oynayanlar: Fay Wray, Lionel 
Atvil. 

Renkli bir film olan bu eser ge
çen haftadan ebri Türk sinemasın
da gösterilmektedir. Sinemacılık 
ve sanat noktasından çok güzel ve 
mükemmel bir eserdir. Bu aene 
gösterilen filmlerin en kuvvetlile -
rindendir. 

Filmin mevzuu bir sakat hey • 

Oynayan: Gustave Fröl!ch 
Güzel musiki ve güzel oyunile 

çok ,.,.anı dikkat olan bu filmin 
f;felek sinemasında bu sene göste
~ilecek dört müsabaka filminden 
biridir. Frölich çok muvaffak ol -
'naktadır. 

keltr~ın-bazı tarihi simalara ben
czttiği adamları öldürerek mum -
yalarını yapma~ıdır. 

Galatasaray takımı galip 
(Başı 1 inci sayıfada) 

Suavi, Fahir, Muzaffer - Da.nyel, Ke• 
mal Fanıki, Rasih, Şeref, Doğan. 

Buna mukabil Çankaya taknnı §Öyle 
teıekkül ediyordu: 

Venson - Gazi, Fuat - Hilmi, lb
rabim, Abdüt - Mustafa, Ahmet, Or
han, Ömer, Muzaffer. 

Hakem Galatnaraydan Suphi Bey. 
ilk hücumu Galatasaraylılar yapb • 

lar. Rüzgi.ra kartı oynamasına rağmen, 
Galataıarayın daha diizgÜn bir oyun gÖI 
terdiği göze çarpıyor. Bu 11ralarda Şe
refin bir tandelini Çankaya müdafii 
18 adnn çizgisi yanında eliyle tuttu. 
Hakem firikik verdi. Şeref, çok gü • 
zel bir vuruşla topu kaleye gönderdi. 
Top, kale direğini yalayarak geçti. 

Onuncu dakikada Çankaya hücuma 
geçti. Bu sefer Galatasaray müdafaası 
favl yaptı. Çankaya orta muhaciminin 
enfea bir tütünü Mehmet Ali, müşkü • 

_!!!la bloke edebildi. 
Biraz ıonra soldan inkişaf eden bir 

Galatasaray hücumunda Şeref, mükem· 
ttıel bir driplingle hınmından sıyrıldı. 
Ve topu önü bot bulunan Kemal Fa
rukiye nrdi. 

Kemal Farukinin arkı ıüıünü, Çan
kaya kaleciıi yakaladı. 

Oyun ilerledikçe Çankaya müdafaa
" ve muavin hattı §'IYaru hayret bir 
isabetle rakip muhacimler marke edi
yorlar. Galatasaray hücum hattı, bütün 
init tecıW>elerinde bu taktik önünde 
akamete uğ'l'uyor. 

Hakem, nüfırzu nazarla maçı ida· 
re ediyor. Bütı.in ofsaytlar, göze çarp• 
ması m~l favuller, gayet iyi görü • 
nüyor. 

Galata·ıarayın daha iyi hakim oyna· 
dığı gözükmektedir. Oyun çok •eri de
vam ediyor. 
. 28 ci dakikada Şeref ofsayt vaziye

tinde duran Ruihe bir pas verdi. 
f'!.akem bu hatalı vµruşu göremedi ve 
tut Çankaya kalecisini mağlUp ederek 
Galatasaraya birinci golü kazandırdı. 

naflarla taviz edilmelidir. 
Reiıioi.imhur, memurlann davasına 

kar"!ı teveccühkir olduğunu fakat mil
yonlarca işsizin davasına karşı daha 
büyilk bir teveccüh hisaebndrte bulun
duğunu beyan etmiştir. 

Müşarünileyh, bütün eski muharip
lerin katiyen hiç bir fark gözetmek -
sizin cümlesinin tekaüdiyeye hakkı ol -
duğunu kabul ebnenin doğru olamı • 
yacağını, yaralanmrı veya yaralanma .. 
mıt ve harp esnasında iyi veya fena 
hi~et elmiş olanlar arasında fark gö
ze.tıl~eainin mantıki olacağını ili.ve et .. 
mııtır. 

Roosvclt balık avında 
VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - M. Roo 

sevelt, cenup sularında balık avına 
gitmek üzere Caksonvil limanından hu
susi bir yat ile hareket ebniştir. 

Hemen bir Çankaya hücumu bunu 
takİI> Gttl. Fakat acele yüzünden gü 
zel bir ırol fırsab kaçırıldı. 

Btrincl devre 1 - O Galatasara -
ym lehine bitti. ikinci devrede rüz
girı art<a11na alan Galatasarayın va -
ziyeti daha emin görünüyordu. 

Bu devrede Şerefin Kemal Faruki
ye verdiği güzel bir pası Çankaya 
kalecisi muvaffakıyetle kesti. 

Çankayalılar da bu devrede daha 
açık bir oyun oynuyorlar. Müdafaa, bi
rinci deVNıdeki isabetli oyununa de
vam ederken hücum hattı güzel hü -
cumlar yaratıyor. 

Çankayalılar sağdan güzel bir ini' 
yaptılar. Fakat kale önünde ve bet a
dnnda paslaşma merakı yüzünden bir 
gol kaybedildi. 

17 ci dakikada Çankaya bir gol fır
•atı daha kaçırdı. Bir aralık Şeref, a
yağı burkulduğu için sahayı terketti. 

Çankayalılar, şübüzlük yüzünden 
bir gol fırsatı daha kaçırdılar. 

Şeref tekrar oyuna girdi. Bu sıra -
da, Şereften Rınihe, Rasilıten ofsayt 
vaziyetinde bulunan Kemal Fan.ılôye ge 
çen top üçüncüsünün yakından çekti
ği bir tütla Çankaya ağlarına takıldı. 
Bu sıralarda Ç2nka)'a müdafii, Şerefin 
uzaktan ve hafif bir vuru1la çektiği tÜ· 
tü, kendi ayağile kendi kalesine sok· 
tu. 

Maç bu suretle Galatasarayın (3-0) 
galibiyetile bitti. 

Güreş müsabakalan 
IST AN BUL, 29 (A.A.) - Bay • 

ramın birinci ve ikinci günleri, An .. 
kara rrurrtakasına mensup ğüreıçilerin 
de iıtirakile, Romada yapılacak büyük 
beynelmilel gÜreılerde Tül'kiyeyi tem
sil edecek ekipin seçmeleri yapılmııtır. 
Galatasaray klübünün idman salonunda 
yapılan bu güretlerde, pek kesif bir ka
labalık hazır bulunmuş ve müsabaka
lar heyecanla takip edilmiıtir. 

Yapılan seçmelerin en büyük husu• 
siyetini bu güreılerin muhtelif kategu
rilerinde vuku bulan tebeddüller teıkil 
ediyordu. 

Seçme müsabakalarının verdiği ne
ticelere göre, milli güre, taknrumızın 
tetkili tarzı hakkında elde esaslı bir 
fikir mevcut bulunmaktadır. 

Taknnnruzın kat'i tekli tesbit edi -
lirken ve seçmelerden elde edilen ka -
naatlerden İstifade edilecektir. 

Hanımefendi, Kaydediniz ... 

YAKUT 
1651 lstanbul 

Sefiller filmi -
Birinci kısmı geçen hafta (Sa- ' 

ray) sinemasında gösterilmeye bat-
la yan (Sefiller) filmi büyük rağ
bet görmü9tür. Bu film Fransız film 
sanayiinin güçlükle eri9ebildiği bir 
tekemmül arzetmektedir. Esasen 
filmin mevzuunun geni9liği ve 
(Viktor Hügo)nun bu büyük eseri
nin filme sıkıftınlmasındaki güç
lük dü,ünülürse yalnız bu cihetten 
bile eseri takdir etmek icap eder
di. Kaldı ki filmdeki rolleri deruh
te etmi9 olan Fransız artistlerinin 
her biri kendi rolünde çok muvaf
fak olmu9lardır. 

Bilhassa filmin bütün yükünü ta-
9ına büyük Fransız aktörü Henri 
Baur kah Jean Valjan, kah Mösyö 
Madeleine rölünde fevkalade mu
vaffak olmakta ve cidden büyük 
bir artist olduğunu göstermektedir. 
Ötedenberi sen roller almakla ta
nınmı' olan 'Matmazel Florelle'in 
bu filmde aldığı Fantine rolünde 
yatattığı facia sahneleri hakikaten 
9ayanı dikkattir. 

(Sefiller) in ikinci kısmı da bu 
hafta gösterilecektir. 

Yattıkları yataklar 
Hollyvood'un küçük otelciler 

ııimdi yeni bir reklam usulü buldı 
lar. Mesela filan numaralı odanıı 
yatağında... Greta Garbonun Hol 

lyvood'a ilk geldiği zamanlar yat· 

tığını söy:iyorlar. Müfteriler de 
Greta Garbonun veya diğer bir ar 
tisfn bir zamanlar yattığı bu ya
taklarda yatmaktn zevk dUYuYOr
larmı9 .•• 

Evlenenler 
Fransanın iki maruf sinema artis

ti evlenmi,lerdir. 
Bunlardan birinci cift (harp) fil

minin kahramanı Charles Boyer' 
dir. Bu mefhur ve büyük artist A
merikada iken sinema artistlerin
den Matmazel Pat Paterson ismin
de bir lngiliz kızile evlenmi9tir. 

Mösyö Charles Boyer bundan 
dört bet sene ewel Matınazel Ma· 
rie Beli ile birlikte lstanbula gele
rek Fransız tiyatrosunda oyunlar 
vermi,ti. 

Diğer çifte gelince onlar henüz 

Jean J\.!'urat ile Matmazel 

' 

Son zamanlarda biribirile erılenmif olan Fransız aktörlerinden Charles Boyer 
rıe /ngil~ artistlerinden Pat Paterson 

evli değilse de ni9anlanmı9lardrr. Matmazel Annabella bu urada A~ 
Bunlardan biri de gene (harp) fil- merikada bir film çevirmeye git. 

minin kahramanlarından Matma- mi9, nif3Jtlısı Mösyö Jean Murat ta 
ona refakat etmek üzere ayni ıe
yahati birlikte yaprnıflır. Y akmda 
Fransaya dönecekler ve düğünleri• 
nı yapacaklardır. 

zel Annabella'drr. Kocası, daha 

doğrusu nİfanlısı da me9hur sine

ma aktörlerinden Jan Murat'trr. 

İnsull İstanbulda 
&romura\ - (Başi 1 inci sahifede) 

dır. Amerikalı banker, Yunanistana il 
tica ettikten sonra, Yunan hükıimeti 
bankerin iadesi talebini reddebniı am 
ma Yunan hükUıneti lnsull'ün ken
di topraklarında ikametini arzu et • 
mediğinden kendisine hudut haricine 
çıkmasını tekrar tebliğ ebnek üzere 
iken Amerikalı banker kiraladığı Ma 
iotis İsmindeki küçük bir Yunan yük 
vapurile ortadan kaybolmUJbır. in • 
sull'ün bu suretle ortıulan kaybolma -
ıı Amerika hükıimetini teli.fa düıür
müttür. Amerikanın Atina sefareti, 
Yunan Hariciye nezaretine müracaat 
la firari baııgerin bulunmasını istemiı 
tir. Bunun üzerine etrafa te)aiz tel .. 
graflar yağdırılınıt ve vapurun izi bu 
Junarak hemen geriye dönmeıi bil • 
dirilmittir. Yunan hükUınetinin va -
puru geriye döndürmekten maksadı 
iki hükumet arıum~a suitefehhüme 
meydan vennemekti. Maiot.is gemısı 
geriye dönmüş, lnaull'ün evrakı kanu 
nun tayin ettiği tekilde tamaınla.ndık
tan sonra Yunan )im.anlan hariç ol .. 
mak üzere istediği yere gibneıine mü 
saa.de edilmi9tir. 

lıte lnsull on gÜnden heri Akde • 
nizde beynelma velbahr bir halde do 
)aşıyordu. Vapunın lakenderiye veya 
Port • Saide ırideceği ve bütün dün -
yanın aforoz ettiği bu yolcuyu Mıarr 
topraklarına çıkaracağı ıayi olnıuı 
ise de bu haber tahakkuk etmemi9tir. 
Samuel lnsull, timdilik Köstenceye gi 
diyor. Oradan talih kendisini nereye 
sevkedecek? Bu suale öyle zannedi
yoruz ki kendisi de aarib bir cevap 
veremiyecektir. 

lnaull Yunaniatanın llendiıi için e• 
min bir yer olmadığını anlayınca Mai· 
otia vapurunu 20 marttan 20 nisana 
kadar yirmi bin lngiliz lirasına kira
laınıı ve Akdenize aç.ılınııtır. Maiotis 
Pireden hareket ederken muayyen bir 
programla yola çıkmamıttır. lnsull'ün 
avukattan Atinada bankerin çıkabi -
leceği memleket hakkında bazı Av -
rupa. devletlerile Atinada bulunan mü 
messillerile mali müzakerede olduk· 
an için Maiotis vapunı Akdenizde 
bocalayıp durmuı, on gün vakit ge -
çirmekten başka bir ıey yapmamııtır. 
Vapur Port - Saidin 100 mil açıkları
na kadar gitmit ve orada bir müddet 
bekledikten aonrat 12 ada istikame • 
tinde yol almağa başlaıruıtır. 

Vapur bu serseri yolculuk esna .. 
sında, lnıull'ün Atinada bulunan avu· 
katlarından telsizle gelecek haberi 
beklemiştir. Şayi olan bir habere gö 
re lnsull bazı taraflardan davet edil· 
mit ise de telsizle vaki olan bu da • 
vetleri kabul etmemittir. Hatta riva
yete göre imam Yahya, kendisini da-

vet ederek San'a ile Hudeyde arasın
da kendisine ikamet için bir yer gös
tereceğini bildirmiı ise de banker bu 

• nu da kabul etmemiıtir. 
Maiotis va.puru 12 ada istikametin

de iken Atinadan gelen bir telsizde 
boğazlan geçerek Köıtenceye gitme
•i tebliğ edilmiıtir. Bunun üzerine 
vapur, dün Çanakkaleyi geç.ın.iı ve 
lstanbula gelerek Kızkulesi açıkların 
da demirlenıiftir. Maiotis, kaptan Mu 
surisin idaresi altında 2500 ton hac -
minde bir yük vapunıdur. Müreıte -
batı 20 kiıidir. Küçük ve bütün müı 
temil&tı üç kanıara ve ~ir küçük aa. -
!ondan ibaret olan bu vapur Ameri • 
kalı ihtiyar bankerin bu seraeriyane 
seyahati için pek te müsait teraite ma 
lik değildir. Vapurun kirası 20 Ni -
sanda bitecektir. O müddete kadar 
Amerikalı banker bir limana çıkama· 
dığı takdirde kontura! müddeti bari 
cinde sefer edecek her gün için 10 
bin Inıriliz lirası ödemek mecburiye

tinde kalacaktır. 
Vapur liman haricinde demirle -

yince, vapurun tehrimizdeki acentaaı 
M. Çelebidia vapura giderek kaptan 
Muauris ile görütmiiJtür, M. Çelebi -
disin bize verdiği maliımata ıröre, v,... 
pur buradan yiyecek almak Üzere te 
vakkuf ebnitıir. Dün acenta tarafın • 
dan kendiaine li.zun gelen erzak ve 
sair yiyecek verilmittir. Vapurun dün ak 
şam geç vakit limanımızdan Kösten
ceye hareketi mukarrerdi. 

lnsull vapurda. yalnızdır, refaka • 
tinde hiç kimse yoktur. 72 yaşında o
lan ihtiyar banker, vapurda münzevi 
bir hayat geçinnekte, hatta kaptan i
le bile çokluk konuf!Damaktadır. Va
pur dün sabah Kızkulesi açıklarında 
demirleyince deniz zabıtaaı tarafın .. 
dan ti.zan gelen tertibat alınmıf, ve 
vapurun hariç ile münasebette bulun 
m.aama müsaade edilmemiftir. Vapur
da birkaç zabıta memuru nöbet bek
lediği gibi, bir poliı motörü vapuru 
mütemadiyen nezaret altında. bulun
durmuıtur. Buna rağmen yerli ve ec .. 
nebi bir çok gazete muhabirleri mo
tör ve sandallar ile Maiotis vapuru • 
nun etrafında dolaşmışlar ve fotoğ'l'a 
filer almıtlardır. lnsull'ün Türkiyeye
kabulü mevzuu bahis değildir. Hüku
metimiz eaaaen lnsull'ün Türkiyeye 
gelmesi ihtimalini nazan dikkate ala .. 
rak konsoloslarrmıza verdiği bir e .. 
mirde pasaportunun vize edilmemesi .. 
ni bildirmiıtir. lnsull'ün Köıtence ae 
yahati altında verilen haberler muh 
teliftir. Bir habere göre Romanya hü
klımeti Amerikalı bankerin paaapor· 
tunu 24 ıaat için tranıit olarak vize et 
miştir. Bu takdirde lnsull Köstence -
den Avrupaya, ağleb • ihtimale göre 
Sovyet Rusyaya gidecektir. Diğer bir 

aııiSailıı 

.. t(no\\• 

sln'ir\eriniıt 
h~\c.im. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Otomatik abJlı silihlarm kapağını 

kapalı vaziyette tulmağa mahsus gaz 

tazyiki ile çalıtan tertibat " hakkındaki 
ihtira için istihsal edilmiş olan 2 Mayıı 
1932 tarih ve 1686 numaralı ihtira be- ' 
ratmın ihtiva ettiği hukuk bu kere ı.q. 
kasına devir veya icara verilmesi teklif 
edilmekte olduğundan bo hususta fazla 
malumatı edinmek isteyen zevatın htan
bul'da, Bahçekapu'da Tat H&Nnda 
43-48 numaralara müraCM.t eylemeleri 
ilan olunur. (15086) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Otomatik atıılı silahların son fiıenk 

atıldığı anda şarjürlerini çıkarmak ve ay
ni zamanda kapaklannın kilit:mck için 
tertibat " hakkındaki ihtira için istihsal 
edilmiş olan 2 Mayıs 1932 tarih ve 1675 
numaralı ihtira beratının ihtiva etliği 
hukuk hu kere başkasına devir veya ica
ra verilmeai teklif edilmekte olduğun
dan bu hususta fazla malumat edinmek is 
teyen zevabn lstanbul'da, Balıçekapu'da 
Taı Hanında 43-48 numaralara müracaat 
eylemeferi ilan olunur. ( 15087) 

habere göre de Romanya. hüklımeti 

Amerikalı bankerin bet sene müddet
le Kalasta oturmasına müsaade etmit
tir. 

lnsull'ün ayni zamanda Atinadan 
gelecek yeni bir habere intizaren Ka· 
radenizde de vakit geçireceği haber 
veriliyor. Hatta kömür almak için 
Zonıruldağa uğraması da muhtemel 
görülüyor. Öyle anlatılıyor ki ihtiyar 
dolandırıcının mukadderab Karade -
niz •olarında taayyün edecek, gök ile 
su arasında daha bir müddet dola,..rak 
çilesini doldurmakta devam edecek... 
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Bayram neş' eli geçti 
Havanın serin olmasına rağmen, 

eğlence yerleri kalabalıktı 
Kurt.an bayramı ne§Cli ıteçrnİttir. 

Havanın kısmen kapalı ve serin olma
•ma rağmen yEğmur yağmadığı için 
~ yerleri çok kalabalık olmuştur. 

Be,ilrt.ıı§ Ihlamur "" Kocamuııtaia 
paıa gi>i semtlerde bayram yerlerine . 1 

Bayram ;yerinde bir baloncu 

Mlmceldar, atlı karmcalar lnırulmuı • 
tu. 

Dariinafaka ve Kadınlar Birliği ro
ze~er clağrimıılardır. 

Buraaya gUlenler 
IJa)ııam tatilini ~ ve Ulu 

dağda ki'§ apoı-ları yapmak üzere bir 
kaç ıün evvel Borsaya giden vali ve 
belediye reisi Muhittin Bey dün ak • 
ıam Yalova tarikile ıebrimize dömnüı
tür. Muhittin Beyle birlikte Buraaya 
giden k..,....çı!ar ela tehrimize clöDJDÜ!
lerdir. Muhittin Bey avdette, Y alava
d_a yeni mektep ve yolları teftiı etmiş
tir. 

Ulu dağda bu seneki ki§ sporlan 
daba eğlenceli aeçmiftir. Dağ ıeya.ba
tine dalıa kalabalık bir kalile ittirak 
etmiıtir. Bursa belediyesinin dağ yo
lunda yaptırdığı korunma evleri çok 
faydalı olmuıtur. 

Talebe birliğinin seyahati 

Bayram tatilini geçirmek Üzere Zon· 
gulclağa giden Milli Türk Talebe Bir
liği azaları bugiin §Chrimize dönecek
lerdir. 

BayramlOfmalar 

1 - Milli Türk Talebe Berliği bay
nmm iiçiincü giinii birlik meri<ezinde 
bir bayrmnlatma merasimi yaı>ml§tır. 
Yiibek mektepler ve fakülteler talebe
leri bidftrlerinin bayramlanm lcutlu
laııuılanlır. 

2 - Kurban b,.yramımn üçüncü 
günü lstanbul erkek lisetıi meıunları 

lise binasında bir bayr..nl.aıma mera • 
•İmi yapn:uılar, ~ki yeni bütün me .. 
zunlar biribirlerile ~ru§'IDl!lardır. 

KaJirga bayram yerinde yeni biçim hir •alıncak 

Yelkenlilerde 
Gizli yolcular 

Şilepler de gizli yolcu 
taşıyorlar mış 

Kaputaj itlerinde ıreniden yeniye 
reluJ>et unaıırlan meydana çıkmakta 
dır. Uzun azmandan beri vapurcular 
arumda devam eden rekabet Türk 
~IU'Culuğunu tehlikeye koyacak bir 
•aziyete ıtirince, ite hükUmet müda -
hale etmek mecburiyetinde kaldı ve 
yeni bir vapurculuk tirketi kuruldu. 
Bir taraltan da Den.izyollan idare• i 
vücade getirildi ve kaputaj hakkı du 
bu iki mii.,.....seye verildi. Ayni zaınan 
da bir de tarife teabit edilerek reka • 
betin önüne ıı:eçilmiş oldu. 

Son zama.nlarda tekerrür eden ba 
zı hadiseler bu iıte yeni bir engelin 
mevcudiyetini göstermektedir. lddia 
edildiğine göre bilhassa Karadeniz sa 
bili Te Marmara havzasında bir kısmı 
yelk-Iiler ve takalar yolcu taşımak
ta devam etmektedider. Gizli de oba 
bu tekilde tatınan yolcular mühim bir 
yekiina baliğ olmaktadır. Diğer ta • 
raftan yall)Jz ıilepçilik yapmağa hak
kı olanların da bu haklarını suiistimal 
ederek yolcu taııdıklan da söylen • 
mektedir. 

Adliyede tayinler 
Verilen maliimata göre Gaziantep 

ağır ceza malılcemesi reisi Nuri Bey 
lrtaııırul irinci ceza reisliğine, bıışmiid
deiumami muırvinlerinden Niyazi Mah
mut Bey l•tanbul sulh hakimliğine ve 
~r müddeiumumi muavini Atila 
Bey ele T ekirclağı müddeiumumiliğine 
tayin edihnitlerdir. 

Tarihi roman: 97 

HilaJiahmer 
Kongresi 
Senelik kongre nisanın 

11 inde toplanacak 
Hilaliahmer Cemiyetinin senelik 

kon~ai Cemiyetin Ankara Y eniıelıirde
ki merkez binasında nisanın 1 ı inde top 
!anacaktır. Bu tarihe kadar kongre • 
ye ittirak edecek murahhaslar Anka
rada loplanmı' bulunacaklardır. 
Kongrede; bir senelik mesai göriiJü -
lecek, yeni sene bütçesi tetkik edil -
dikten aonra umumi ınerkez ve tetkik 
komisyonu azalan yeniden intihap e
dilecektir. Merkezi umumi kongreye 
yeni •ene faaliyeti etrafında bazı mü
hiın tekliflerde bulunacaktır. 

Kayseri fabrikası 
ihale muamelesinin yann 
yapılacağı bildiriliyor 
ANKARA, 28 - Beı senelik ikbsa

di plan mucibince Kay~eride yapdacak 
olan biiyük pamuklu mensucat fabrika
sının İn§aab önümüzdeki cumartesi 
günü ihale edilecektir. 

ihale muamelesi cumarte$İ günü öğ
leden sonra Sümer Bank tarafından ya
pılacaktır. Bugüne kadar bazı talipler 
bankaya müracaat ebniştir. ihaleden 
aonra İn}aata derfıal ba§lanacaktır. F ..,_ 
rikan.ın temel atma merasimi lktısat 
vdrili Celal Bey tarafından yapılacak -
tır. Fabrikanın yaz mevsimi sonuna doğ 
ru bitirilmesi temin edilecektir. 

Güneşin Oğlu 
Yılan mücadelesi öğlene kadar ı 

ıünnüttü. 
Bora: 
-Arslanlardan sonra yılanlar ..• 

Bakalım bundan ıonra da nelerle 
kartılaşacağız? ! 

Diye söylenerek atını sürdü .• 
Bağların içine daldı .• 
Ve arkıuından gelen akıncılara 

haykırdı: 
- Haydi, yürüyünüz .. ! önümüz 

acıktır,. Meydan Türk akıncıları
n~ kaldı. 

Akıncılar bağlan bastılar .• 
Hendeklerden köprü kurup geç

tiler. 
Artdc karşılarında ne anlan, ne-

de boğa yılanı vardı. 
Bora atını sürerken, tepesinden 

mavi ve beyaz kanatlı güvercinler 

uçuşuyordu. 
Bora' run kar.ısına ne bir S':'riye

li muharip, ne de cinlerden hır ka
l 

Yazan: lakender FAHREDDiN 

dan geçerek gidiyordu. 
Beş yüz kadar atlı reisi takip e

diyordu. 
Kenar mahallelerdeki yerliler 

Türklerin şehir içine nasıl girdik
lerine şaşmışlardı. 

Bora bu ufak evlerden birini>t 
ö~ünden geçerken, evin kapısı ö
nund'.' dolaşan genç bir kız gördü. 

Reıı atını durdurdu. 
Genç kız hayretle sormuştu. 
- Şehrin kapılarını göO:,edi

niz mi •• Bağlarımızı çiğneyerek ne
reye gidiyorsunuz? 

Bora bu suali cevapsız bırakmak 
istemedi: 

- Sertelli' den geliyoruz •• Kra
lın misafirleriyiz.. Ziyanınızı ba • . 
kır ve altınla ödeyeceğiz! 

Genç kız yol verdi: 
- Geçiniz yeğit)er·. Yolunuz a

çıktır ..• 
Akıncılar tekrar atlarını hızlan

dırdılar. 
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Kıbrıslı Türk talebe birliği kongresi 

Kıbrıslı Türk Talebe Birliği dün sabah İstanbul Halkevinde senelik fevka· 
IS.de kongresini yapmıştır. 

Kongreyi cemiyet reisi Şevket Adem Bey açmı~ ve kongre riyasetine Fev 
zi Necdet Bey ve katipliklere de Zeki ve Reşat Beyler seçilmişlerdir. . 

Senelik faaliyet raporu okunmuş, muvafık görülerek alkışlarla kabul edil
mi~tir. 

Bundan sonra reis arkadaşlara daha iyi yardım edilebilmesi ~in 5 madde • 
lik bir taavün sandığı projesi hazırlandığını söylemiştir. Bu proje de okuna • 
;-ak kabul edilmiş ve bir taavün sandı ğx kurulma•ına karar verilmiştir. Birlik 
azasx hasbihallerde bulunduktan sonra dağdmışlardır. 

MAARiFTE 

Yeni deniz 
Zabit vekillerimiz 
Yarın kıhnç kuşatma 
merasimi yapılacak 

Deniz harp mektebini bu sene bi
tiren yeni &enç zai>iı vekillerimizin kı
lıç kuıanma merasimi yarın Heybeli 
adadaki deniz hıırp ıııelrtebinde yapıla
caktır. 

Talebe, evvela harp hlosu kuman
danı ve sair erkanı askeriye Ye bahriye 
huzunında bir geçit resmi yapacaktır. 
Mm-kii>en mezunlara merasimle kılıç 
kuıatılacaktır. 

Bundan sonra bir çay ziyafeti veri
lecek ve ziyafeti müteakip yeni zabit
vdcilleri hloya teslim edilecektir. 

Merasimclc1 'ehrimizdeki crkam as• 
lııeriye ve mülkiye ile matbuat mümes-
111illeri hazır bulunae .Jdaı .~ır. 

Talebe birliğinin yeni kasketi 
Milli Tüne TaleOe Birliği yeni bir 

birlik kaoketi nümunesi yapmı\ ve ta • 
!ebeye tamim etmi§tir. Yeni kasket ev· 
velkine nisbetle çok güzeldir. Kasket 
açık havai renktedir. 

Yöksek tedrisat muduru 
Yüksek tedrisat umum müdürii 

Hamit Bey Ankaradan §ehrimi:ze gel
mittir. Hamit Bey iki gün aonra An • 
karaya dönecektir. 

Trakya 
Heyeti döndü 

-o-

Ankarada Gazi Hz. tara
fından kabul buyuruldu 

Trakya umumi müfeltİfliğinin ihda
sından ve bu suretle ciimlıuıiyet hüku
metinin Edimeye kartı gösterdiği bü
yük alakadan dolayı Edirnelilerin tük· 
ranlarmı arzetmd< üzere Ankaraya git7 
mit olan Edirne valioi Salim Ozclemir, 
ve Ciimhuriyet Halk Fırkası idare he
yeti reiM lbraiıim Beyler ıeiırimize gel
m~ler ve dün ak§am Edimeye gİtmİ§· 
lenlir. 

Heyet Ankarada bulunduğu zaman 
ReİılÖcümbur hazretleri tarafından da 
kabul buyurulınuıtur. 

Heyet Gazi Hz. ne tehir meclisi 
nmıına Sarayiçinin ve umumi Yil.ii.yet 
medisö namına Ecedoğan niimune çift. 
liğinİn tapu(annı Trakyalılann §Ükran 
hedjyesi olarak takdim etnriıtir. 

Gazi hazretleri heyete iltifat etmİ§ 
" Trakyalılara selim ve muhabbetle
rini götünnelerini emreylemiılerdir. 

Londra büyük elçimiz 
haraket etti 

Londra büyÜk elçiliğine tayin edil 
mi§ olan Fethi Bey, evvelki gün ma -
halli memuriyetine hareket etm.ittir. 

l 

. - - - ~ 
Zıraat mektebi son sınıf talebeoi dün Turinır Palasta bir çay zJyafeti verdi. ı 

Re•mimiz: bu çaydan bir intibaı te•bit ediyor . , . 

Akıncıların ,ehir içine girdiği
ni gören yerliler derhal evlerine gi
rerek kapılarını sıkı sıkı kapıyor
lardı. 

Sokaklar birdenbire bop.lmıştı. 
Bora: 
- Oşaıer'in muharipleri nere

lere &aklandılar? 
Diye soruşturuyordu. 
Yol da ihtiyar bir adam Bora'nın 

yüzüne bakarak, acır gibi bir tavır
la söylendi: 

- Zavallı delikanlılar .• ölüm a· 
ramağa gidiyorlar ••• 

Bora atının dizginlerini çekerek 
durdu: 

- Kralın sarayına bu yoldan 
mı gidilir, ihtiyar? 

ihtiyar b'4ını salladı: 
- Evet •• Doğru gider.eniz, biraz 

sonra sarayla karşılaşırsınız! 
- Bizim ölüm aradığımızı nasıl 

ke,fettin? 
- Üfaser'in sarayına el uzatan. 

lann eli, dil u:ı:atanların dili kesil
diğini duymadın mı? 

Bora ihtiyarın omuzunu okşıya
rak güldü: 

- Biz daha çok şeyler duyduk 
ama.. Ne elimizin ne de dilimizin 
kesileceğinden korkmuyoruz. 

ihtiyar ha retle sordu: 

- Kralın yılanlarını doyurduk-. 
Arslanlarını uyuttuk •• Ve kolları
mızı sallıyarak, atlarımızı mis ko· 
kulu bağlarınızdan sürerek geldik. 
Kralın sarayına da böyle girece
ğiz ••• 

ihtiyar ümitsiz göründü: 
- Kralın muharipleri sarayın 

içinden ıizi öyle bir ok yağmuruna 
tutarlar ki •• Acırım sizlere ••• Sakın 
dıvar diplerine sokulmayın •• Maz· 
galların içindeki gizli deliklerden 
atılacak zehirli oklarla derhal yer
lere serilirsiniz ! 

ihtiyar bu sözleri riyasız olarak 
söyliyordu. 

- Hain köpek oğlumu iki gün 
evvel kızgın susam yağına soka
rak öldürttü. Eğer bugün onun ö
lümünü duyarsam, mabut (Uza) ya 
bir koyun borcum olsun. 

Bora ihtiyarın dertli bir baba 
olduğunu anlıyarak: 

- Haydi bize yol göster, dedi, 
Uza'ya borçlandığın koyun yerine 
ben sana bir deve hediye edeceğim· 

ihtiyar sevindi: 
- Öyle ise yolunuzu değiştiri· 

niz ! 
N .. ? - ıçm ••. 

ihtiyar sol tarafta bir başka so
kak gösterdi: 

POLiSTE 

Silah taşıyanlar 
--o--

Bayramda da muhtelif yer
lerde araştırmalar yapıldı 

Bayramda ıehrin muhtelif semtle • 
rinde silah araması yapılımJ, üzerlerin
de müsaadesiz bıçak ve tabanca ıa,ı • 
clıkları görülenler halduncla kanuni ta
kibata batlarulmııtır. 

J(Mımpaıada Asım ve lsmail Emin
öaünde Abdullah, Fenerde Osman İll· 
mindeki f!Oluslann üzerlerimle bire.- bı
çak bulunmuıtur. 

Şehrimize koyun satmağa gelen Ra
miz ve Emrullah i.ninde iki köylünün 
üzerinde de iki tabanca bulunınu!tur. 

ArlllDB. yapıldığı aır•da Fatihte Sa
dettin, Eminönüncle seyyar &atıcı Ah • 
medin üzerinden birer parça earar çık
_,tır. 

Beykozlu Meıbmet İlminde bimi de 
çakmak tll§ı ile yakalanmııtır. 

Gıybolan anne ve kızı 
F a~te Serezli """'4itnda 4 numa• 

ralı evde oturan Fa- hanım bayra· 
nnn ikinci ıtünündeııl>eri meydanda yok
tur. O gün sabahleyin üç yaşmdoki 
scıcuğu ile beraber evden çrlmuı, ıimcli
ye kadar avdet etmemiıtir. 

Dönme dolapta bir çocuk 
yaralandı 

Befikta§ta Ortabahçede Mıaırlıoğ
lu ikinci çıkmaz ııokakta oturan Sü -
leyman Efendinin ailesi Nuriye Ha -
mm yanma oğlu 7 yaımdaki Hik • 
met imıindeki çocuğunu alarak lhla -
mur bayram yerine gilmi1 ve çocuğu 
Mehmet Efendinin dönme dolabına 
bindirnıiıtir. Dolap süratle döndüğü 
eenada çocuk başım demire çarpmı§ 
ve ağır surette yaralanmııtır. Meh • 
met Efendi zabıtaca yakalanmııtır. 

Evin Ust katından aşağı 
Usküdarda inkılap mahallesinde 

Tavukçu aokağmda oturan ıoför E -
min Efendinin ailesi Azize Hanan e • 
vin üat katındaki pencere~~den halı 
ailkmekte iken müvazenesını kaybe • 
derek yere dÜJmÜt ve ağır surette ya
ralanmııbr· }t.zize Hannn Zeynep Ka 
mil hasta.hanesine kaldırılmıtbr. 

MotUrda esrarengiz bir ölU 
Bundan birkaç gün evvel Hu • 

kÖyde bir cinayet olmuş bir taife kar
nından yaralı olarak bulunmuıtur. Ha 
diae §Öyle olmuıtur•~ lstanbul ile Şile 
arasında kömür nakliyatı yapan ve 
kaptan Ahmet Efendinin idaresinde 
bulunan motör Haaköy iakelesi civa -
rmda bağlı bulunmakta iken motör -
de nöbetçi bulunan Muatafayı kaptan 
Ahmet Efendi yaralı ve ölü olarak bul 
muıtur. Zabıtaya malfunat verilmiı 
ve tahkikata baılanmıştır. Tahkikat 
neticeoinde üç kişi nezaret albna alm 
mııtır. 

Atılın sigaradan 
Beyoğlunda Bootaniçi ~ ~ağın. 

da 13 numaralı kınnarbaz Hu~eyın "";n
dinin tahb isticanndaki evin oda deli
ğinden qağı ~tılan •iııaracl~n. ıılt kat; 
taki mobilyacı K..,,aı efendinm ot mm 
deri tutu1muşsa da söndürülmüştür. 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Liman Han, Telefon: 22925 

Karadeniz Yolu 
S dk d Vapuru a 1 za e 1 Nisan 

p AZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gicliıte: Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Onye, Onlu, Gireaon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon, Rizeye. Dönüıte bun
lara iliveten Of, Sürmene· ve Pulaı
haneye uğrayacakbr. -

ralarda siper alacak yerler çoktur .• 
Telef olmazsınız! 

Bora ihtiyara aealendi: .. .. 1 - Peki, o halde düt önuınuze •. · 
lhitiyar tereddüt etmeden akın-

cıların önüne geçti •• Ve hızlı hız. 
lı anlatıyordu: • • 

_ Eski yoldan gitseydınız, bir-
denbire büyük bir meydana çıka,. 
caktınız .. Bu ıney~an sarayın ana 
kapıları önündedı~ •. Kralın muha
ripleri saraydan sı~ı ok yağmuru 
na tutacaklardı •. Sıper alacak ve 
saklanacak bir yer bulaınıyacak ve 
hepiniz yaralanıp yerlere serilecek
tiniz ! Yandan baskın yapacağını
zı ummadıkları için, cepheden bek
lerler ... ! 

(Hamal) sarayı önünde 
kanlı bir cenk 

Bora sarayın yan tarafından ka
lın gövdeli bir ağacın arkasından 
akıncıları idare ediyordu. 

Saraydan akan ok yağmuru ilk 
hamlede yüzden fazla Türk okçu
sunu yaralamışsa da, biraz sonra 
akıncıların yan tarafta siper alma
ları üzerine, saraydan atılan oklar 
boşuna gitmeğe başlamıştı· 

Otaser'in sarayı daha ziyade bir 
kaleye benziyordu. Dx~ kapıları, 

· daha sağ-

İhtifalci Ziya 
Merhum için 
Bayramın ikinci günü 
Eyüpte ihtifal yapıldı 
Merhum ihtilalci Ziya Bey içİD 

bayramın ikinci günü Eyüpteki kab ' 
rinde bir ihtifal yapılmı,ıır. ihtifal• 
iıtlrak edenler tam ikide Eminöniio· 
den otobüselre binmiıler ve doğru<• 
Ziya Bey merhumun kabrine gibnİ! ; 
!erdir. Kabirde evvela en giizel s.,.lı 
hafızlar tarafından bir mevliit okuO' 
muş, müteakıben Denizli meb'u•u Mazb~ 
Müfit B.tarafından Ziya B., merhurnıı~ 
büyüklerimizi hatırlatmak husuıundalıl 
mesaisi.milli günlerimiz ve ıanatka.rl•' 
runızın hi.tıraları dolayıaile tertip et 
tiği ihtifaller hakkında maliimat ve • 
rilmiı, yaptığı hizmetler zikrolunın.ıl 
tur. A1anatika müzeleri eski eserlef 
encümeni azasından Efadalettin B•1 
de bir hitabe irat ederek Ziya BeyİO 
eski eserlerin muhafazası huauıuncl• 
ki meaaiainden bahaetmiı ve lstanbul 
hakkında yazdığı bir eseri mev:ııı~ 
bahııeylemittir• Bundan ıonra merbır 
mun bitır- taziz ve ruhuna fatibalol 
ittihaf edilerek meraaime nihayet veril• 
nüttir. 

YENi NEŞRiYAT 

Hollivut 
Holivut'un 28 m.ırt misha.ı bayrarı' 

münasebeti ile güzel resimle~ ve müır 
dericatla intiıar etmiıtir. 

Afrika vahşileri arasında 
Afrika vahıileri arasına düşen ~· 

uzun aender vahşilerle beraber hayol 
ıüren Nurullah Bey Mımindeki bir denP 
zabitinin meraklı ve heyecan dolu ser 
güze§ t ve macera&ını tasvir eden bu e' 
ser Maarif kütüphanesi tarafından for· 
ma fonna ne,redilmeğe başlamıştır. 

6 ıncı forma çrlmuştır. Bedi V ecdel 
Bey tarafından Tüıiriyede ilk defa ya· 
zılan ve tefrikası esnasında büyük bit 
alaka ve rağbet k112anan bu eseri lav • 
siye ederiz. IJ' iı-.n-cu• .. •k•o·l-o_r_d_u_ı_·ı·an-la•r•ı--;' 

M. M. V. Sa. Al. Kom. dan : 

Ordu ihtiyacı için Klirning 

mukaveleıi aktedilmiş mem· 
leketlerden celbedilmek üzere 
120 : 200 adet hamut kapalı 
zarfla müı:ıakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 9 Nisan 934 pazar· 

tesi gÜnÜ saat 11 dedir. Talip· 

lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü· 

nakasaya iştirak için de o güll 
ve vaktinde teklif ve teminat 

mektuplarile Ankarada M. ıvı. 
Vekaleti Satınalma Komisyo· 
nuna müracaatları. (12391 

1634 

1 Askeri fabrikalar ilanları 
Bakırköy barut fabrikaları 

ihtiyacı için 1O:15 ton Adana 
pamuğu mübayaa edileceğin· 
den t:'l~plerin şartnameyi göt• 
mek.~Çln ~azartesi ve Perşenı· 
be gunlerı Vt:• münakasaya git• 
mek üzere 9 Nisan 934 Pazar· 

lesi günü saat 14 te barut fab· 
rikaJarında satmalrna komis)'o 
nuna. mür.1caatları. (1212) 

1545 
~~~~~~~~~~~ 

Devredilecek ihtira beratı 
u Tekerlek çenberleri imal tarz ve O' 

sulü" hakkındaki : ihtira için istihsal t' 
dilmiş olan 24 Mart 1932 tarih ve ıJSS 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere başkasına devir veya ic•' 
ra verilmesi teklif edilmekte olduğund•~ 
bu hususta fazla maJômat ~dinmek ist!'" 
yen zevahn htanbul'da, Bahçekapu'cl• 
Tat Hanında 43-48 numaralara miir•• 
caat eylemeleri ilim olunur. ( 15089) 

• Türkler ölümden yılmadıkları i· 
çın, sarayın her tarafına ok yağdı· 
rıyorlar, yüksek dıvarların arasıll' 
dan görünüp çekilen b'41ara det' 
hal ni~ alıyorlardı. 

Mazgalların arasından görüııe11 

Haınat muhariplerinin sık sık d~ 
iişmelerinden de anlaşılıyordu lı• • 
Hamatlılar mütemadiyen yaralaPl' 
yorlardı. . 

Bora'nm verdiği bir emir üzet•' 
ne arkadaki kuvvetlerin bir kısıl' 1 

daha getirilmişti. 
Şimdi Hamat sarayı iki taraft~11 

ok yağmuruna tutulmuttu. .. ıı 
Bora'nın maksadı, sarayın °. ,,. 

kapısını tutmam ve buradan içe 
11 

ye girmekti. Sarayda bin kişide, 
fazla muharip buluı>...tuğunu :t~ıı 
netmiyordu. Halbuki onlar kırk P' 
den fazla bir kuvvete malikti. s~
ray kapısını yıkıp içeriye gir~İ~: 
ten sonra, Hamat muharipleri !>•~. 
seye ok atamıyarak teslim otacll 
!ardı. ~ 

Güne,'in oğlu bir taraftan bıJ111, 
temine çalışır ve büyük saray l>S.~11 
sını zorlarken, diğer taraftaıı 
kralın kaçmamasına dikkat edb'0 

du. 
Bu büyük ve çetin sa va.ıttan s011 

ra, kralın firarına meydan verJl'.le 
büyük bir tedbirsizlik olurdu. 
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Cenevre konfe-
• • 

ransı netıcesız \
IAMELi BiLGiLERI 
Radyo, film ve plaklardan 

Vesaiti nakliyede 
Radyo 

Yüksek dalgaların intizama gir- entresan rakkamlar 
ınesi için son bir ümitle dünya rad 
yo cemiyeti Cenevrede toplanarak 
bu sahada müzakerelerde bulun

Birçok memleketlerde yolcula
rın bu vasıtaları tercih etmeleri i

muştur. 
Toplantıdan, maalesef, müspet 

bir netice alınamamıştır. Dalga tas 
n ifinde en çok .inatçılık gösteren 
gene Lük>enburg olmu,tur. Şimdi
lik tecrübeten merkezlerin ıqağıda 
':österildiği ,ekilde çalışmalarına 
!tarar verilmittir, 

Kovno 1948 m. 
Brasov 1887 ,, 
Lahti 1807 ,, 
Mor kova 1724 " 
Paris 1649 ,, 
Moskova 1107 ., 
Zeesen 1471 ., 
Daventri 1500 ,. 
Minsk 1442 ., 
Motala 1389 ,, 
Varşova 1339 ,, 
Cbarkoff 1293 ,, 
Kalundber( 1250 ,. 
Leningrat 1210 ., 
Oslo 1145 ,, 
Yeni tanzim olunan bu uzun dal-, 

ga planı içerisinde deği,miyen mer 
kezler lstanbul, Ankara, Moskova \ 
il.. Zeesen, Daventri, Minsk ve ı 
Motala postalarıdır. 

Bu deği,ikl k lstanbul ve Anka
ra merkezlerini gene pek müşkül 
vaziyete dü;ürmüştür. Nitekim te
sirleri görülmü,tür bile. Amatör ka 
rilerimiz hiaaetmitlerd"r ki bayra
mın birinci aktamı, pazarter.i saat 
21 e doğru 1649 metrelik dalgasi
le nesriyata ba,lıyan Paris postası 
lstanbulu allak bullak ettiğinden 
lstanbul postası b"r müddet için 
neşriyatını kesmeğe mecbur kal
mıstır. Radyo fen müdürüz Anka
rada bulun,duğu için bu hususta •ir 
ketten izahat almak kabil olmamıt
tır. lstanbulun tam üzerinde çalı
şa.1 Pari• postası 75 kilovatlık pek 
kuvvetli b:r iata.•yondur. Yüksek 
dalualarda yeg;tne Fran· ız dalga
sı olan bu merkez·e Lüceme'de 
1796 metrelik bir mevce verilm·,. 
ti. Fakat Moskovanın bu mevceye 
pek yakın bir yerde çalışması ve 
mutcmadiyen taciz etmesinden do
alyı Cenevre konferansında bera
yi tecrübe Parise fimdiki çalıştığı 
1649 metrelik dalganın verilmesi 
k.:ıl'arlaştırılmıttır. Hayreti mucip
tir ki bu dalga Parise tahsis edilir
ken 1639 metrede çalı,an ve gene 
l.ucerne konferansının emri muci
bince hareket eden İstanbul- mer
kezinin vaz yeti h"ç nazarı itibara 
alınmamıştır. Şimdiye kadar radyo 
muahede ve mukaveleleri haricin
de keyfi hiç bir harekette bulunmı
yan İstanbul radyosu hakikaten a
cınacak bir hale dütmüf oluyor.Ya 
vaş ya va1 Rusların fikrine ittir ak 
etmek mecburyeti hasıl olacaktır. 
Ruolar hodbehot müsait buldukla
rı dalgalari işgal ederek çalıstıkla
rı gibi bizim de bu türlü dav;anma 
mız en doğru bir İştir. L5.kin bir ta
raftan da düşünülecek olun .. buna 
da pek imkan görülememektedir. 
Zira günden güne çoğalan merkez 
!er çalıfıb.cak bir yer bırakma. 
ma ·tadır. Rusların merkezleri 100 
er kilovatlık ejder kuvvetinde ol
masından arzu ettikleri dalgaları 
zaptetmeğe müsaittir. Çünkü bu 
ka<!ar kuvvetli bir merkezi '\taciz 
edebilmek iç:n bunlardan daha 
kuvvetli olmak lazımdır. Daha za
yıf merkezler daiı:na kuvvetlilerin 
yanından uzakl'!tınak mecburiye
tindedirler. Aksı takdirde kendile-

Radyo lambalarındaki ısıtıcı fi
tillerden (filaman) darası en fazla 
geleni 0,005 gramdır. Bu dara ayni 
uzunlukta b"r saç telinden çok da
ha hafiftir. 
Uç çeyrek milimetre kalınlıkta olan 
bildiğimiz radyo lambalarının içe
risinde bulunan maddenin tazyiki 
100 kilo kadardır. 

25 santimetrelik normal boyda 
olan gramofon plaklarda dolaşan 
iğne dört dakikalık bir zaman zar
fında 1000 basamaklık bir merdi
venden fazla mesafe kateder. 

ç:n muhtelif nakil vasıtalarına rad
yo tesisatı konulmuttur. Evvelki 
nüıhalarımızda da bahsettiğimiz 
veçhile Amerikada ve F ransada tak , .... •Nlil 

si otomobillerine bazı yerlerde ti
renlere ve daha birçok umumi na
kil vasıtalarına alıcı radyo aletleri 
vazedilm' ttir. Bunların günden gü
ne arttığına bakılacak olursa ahali 
arasında ne kadar memnuniyeti 
mucip olduğu görülür. Tabiidir ki 
Otomobilde te1is edilmit bir tesi
sattan da'ma iyi netice alınamaz. 

Otomobil şehrin en gürültülü 
yerlerinden geçerken parazitsiz 
radyo dinlemek imkanı olmamak
la beraber tehrin sakin yerlerile ci
var semtlerinde hareket esnasında 
mükemmel radyo dinlenebilir. H"ç 
~üphesizdir ki nakil vasıtaları için
de en zevkli radyo dinlenmek im-

Bundan 20 ıene evvel T elefun
ken tel ·ıiz telgraf fabrikası Beri in 
civarındaki Nauen'de Amerika ile 
muhabere iç"n yükaek dalgalar üze 
rinden çalı,an ilk mürsileyi imal 
etmi,ti. Şu halde 20 r.Qne evvel tim 
c!.iki ejder merkezleri kudret\nde 
bir merkezin mevcud'yetine inan
mak 15.zımdır. 

' kıinını veren vapurdur. Uzun seya
hatlerde vapurda radyo dinlemek 
kadar hoş bir teY tasavvur edile
mez. En uzak den· zlerden saati sa
atine her feyden haberdar olmak, 
memleketinin musikisini dinlemek 
ve vatanile merbut olmak kimi se
vindirmez? 

Sanatkar Ruff'n Ferit Bey l•tanbul 
radyosunda bir musiki müaahabeoi 

yaparken 

Tarihi bir istasyon yandı 
lngilterenin Grinbsby tehrinde 

tarihi bir telsiz İstasyonu vardı. Bir 
kaç hafta evvel bir yangın netice
sinde kamilen yanmış olan Grimbs
by istasyonu son zamanlarda bir 
radyo tecrübe istasyonu olarak kul
lanılmakta idi. lngilizler için bu 
merkezin tarihi kıymeti turadadır 
ki 1914 senesinde bu telsiz merke
zile açık denizlerde bulunan lngi
liz filosu harbin ilan edildiği dev
letler hakkında malumatlar edilmif 
ti. 

lotanbul raayoJunun her feyi Mesuı 
Cemil Bey çocuklara mah:nu masal • 

lanndan birini anlahrken 

Garip bir dava 
Berlin müddeiumumiliğine rad 

yo meraklılarından biri radyo ida. 
reıi aleyhine garip b:r dava aç
mak üzere müracaat etmi,tir. 

Müddeiumumilik makamı bu 
davaYl kabul etmek için kanuna 
uyğun bir tekil bulamadığından 
tereddüt etmektedir. Mesele fU· 
dur: Berlin radyosu bir akfam ver 
diği bir temsilde havlıyan bir kö
pek bulundurmuf. Şikayetçinin J 
evindeki hooparlörde acı acı sesi 
işiden kendi köpeği hoparlöre sal 
dırmtş ve ditleri arasına alarak ye 
re vurmuttur. Ayni zamanda ho
parlörün yanında duran radyo ale 
ti de yere düşerek parçalanınıttır. 

Ş kayetçi müddeiumumiye hita 
ben yazdığı istidada suçlu olarak 
Radyo şirketini göstermekte ve kö 
pekte kabahat bulmamaktadır. 

Yeni bir radyo aleti talep et
mekte ve radyo dinleyemediği 
günler İçin ayrıca zarar ziyan ta
lep etmektedir. 

ri hiç bir taraftan ititilemezler.F a
kat biz S kilovatlık kuvveti· z mer
kezlerimizle ne yapabiliriz? Bu se
bepledir ki tatırmıt bir halde pro
testo çekmekten bafka bir fey kal
mıyor. 

Turgut MITHAT 

Radyo yalnız uzak denizlere gi
den vapurlarda bulunmaz. Me•ela 
:resm"mizde görülen vapurlar Av
rupanın tam göbeğindeki üç mem
lekete hudut tetkil eden Konstanz 
veya (Boden) gölünde rcyrüıefer 
yapan Şirketi Hayriyeninkilerden 
daha ufak göllere mahauı altı düz 
inta edilmit vapurlardandır. Kons
tanz gölü sahillerinde her yere 
uğrıyarak işliyen ufacık vapurla-
rın hepsinde mükemmel radyo enıı
telasyonu vardır. Vapurların direk 
leri kadranten 'eklinde olup bir 
direkte sarılı antenler Avrupanın 
ortasında bulunulduğundan bütün 
orta Avrupa radyo merkezlerini 
almıya kafi gelmektedir. 

Bir zamanlar Şirketi Haı 
riye için 71 numaralı va· 

Resimde görülen ufacık kelebek bir 
radyo merkezinin cereyanında kon • 
takt yaparak ista•yonun saatlerle İf· 

lemeşine mcini olmuıtıır. 

Pittsburg'ta 400 kilovatlık 
istasyon 

Amer:ka'da 500 kilovatlık 
WL W itAretli mürsileden sonra 
bir 400 kilovatlık daha bir istasyo 
nun imali bitmittir. Pitttburgta ya 
pılan bu ejder postası tecrübeten 
nefriyata bıqlamıştı. ilk 500 kilo
vatlık Cincinnati'nin dalgası 428 
ve yenisininki de 306 metre dalga 
uzunluğu ile çalışmaktadır. 

tir. Çünkü o zamanki aletler pek 
İptidai olduğu gibi gündüzleri ah-

.. pabilen bir kuvvetli radyo mür.sile· 
si de mevcut değildi. Cereyan ola
rak kuru pil ile akümülatör kulla
nılıyordu. Halbuki timdi bu tec
rübe yapılacak olsa eminiz ki her
kesi zannedildiğinden fazla mem
nun edecektir. Çünkü o zamana gö 
re ferait tamamile değİfmİttir. Bir 
kere aletler çok ucuzladığı gibi 
bunları çalıttırmak için vapurda 
i:•tihsal edilen elektrik cereyanı ka 
fi gelir ve akümülatör ile batarya
ya lüzum kalmaz. Gündüz muhte
lif dalgalarda ve mükemmel dinle
nen merkezler vardır. Kısa dalgalı 
~talyan, İngiliz, Alman, Fransız, 
Holanda ve Rus merkezleri günün 
her saatinde parazitaiz olarak mü
kemmel d"nlenmektedir. Bu nevi a-
letlerin Amerikada imal edilenleri 
tercih edilmelidir. Zira Amerikan 
aletleri çok daha ucuz maledildiği 
g "bi hassasiyet ve istasyonları ayır
ma kabiliyeti hususunda da."bütün 
Avrupadakilerin fevkindedir. 

puruna da böyle bir tesisat yapıl
mtftı, Deniliyordu ki iyi neticeler 
alındığı takdirde Boğaziçinde itli
yen vapurların çoğuna birer radyo 
tesisatı yaptırılacak. Maalesef ya
pılan tecrübe iyi netice vermemiıı-

Şirketi Hayriye idaresi ak,am 
üzeri ve öğleden sonra itliyecek o
lan vapurlarile sabaha yakriı Bo
~azdan köprüye itliven vapurların 
da yolcularına güzel konserler din
letecek olursa muhakkaktır ki ge
rek tramvay ve gerek otobürJerle 
rekabet edecektir. 

,~-m--.-ı----RA_D_Y_O __ PR_O_G_R-AM-1~--=,~m--=ı R. Korako•'un eaerlerinden mürekkep •enfo· 
nik kon•er. - Mii.aalıabe. 21,0S: Pi,.aao ... ke· 
mll.Q konaeri . 22ı Plilı:. 23: Mü .. laaLe. 23,20: 
Dao• ııruı•İkİ•İ 24: Müaahabe. 24: Danım dOYa• 
m•. 

ı Nisan Pazar 
V A R Ş O V A, ı415 m. . .. 

18,20: Popüler paak.al1a ınu•akiaı. - Mü.. 
•aı..be. 19,40: Git.ıra konı•rİ. 20: Müaahab.. 
20,20: Askeri oetriyat. zo,55: Sen!onilıt ~on
•~r. 2.20ı Müıa.babe. 22,15: Neıeh n~r17at. 
23,15: Caa ork .. an•ının konıeri. 

B 0 K ıtE Ş,364m. 
11,30: Ru.bl nefri1at. 11,45: Ruhi rouıiki. 12: 
Radyo orlc•ab·aaı. 13: Pli.k. 13,15: Orkeatranı• 
de•amı. 14: Haberler. 14,20: Hafif musiki. 17: 
Kö1lü n<'triyalf 181 Jaan Marko orkeatra••· 19: 
Haberler. 19,20ı Orlıtaat.ranın da•atnı. 20: On.i
••r•ite rad701u, 20.ZO: Plü. 20,45: Haftanın 
halter icmali. 21: Mm•. Lit.a Pof tarafıod.an 
t•rlular. 2120: Radyo orlr:eıtraaı. 22: IC.onfe
l'anı, 2Z.15: Rad10 orlr:eatraaı. 

B O D A P E Ş T E, 550 m . 
18.,30: Müuhabe, 19: Masyari Si,-an takımı. 

20,25: Budapatle lco•~r orlr:eıtraaı tarafıl'ldan 
op.rrt parçalan. 21.45: Ha.bePler. 22: Stüdyo· 
dan bir ti1atro. %2,45: Dan• muıilı:iıi. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18: Hafif musiki. 20: Soli•t . 20,4Sı S .. t •· 

Yan Yeaaire. 21,05: uKaba ıömlek., (Daa sro· 
be H~md) İ•mindeki ha.Ik temsili. 23,0S: Alıt
t•m haberleri. 23,20: AYuaturya trenci.teri bi
li~i takımının konaeri. 

B R E S L A U, 316 m . 
17: Sil"..,ya Knfonik takımı. 19: Skeç. ıg.40; 
Piyano konseri. 20: Hafif mu•iki. 21: Büyük 
ork"atra konaeri. 23: Son ba.bcrler. 24: Paa• 
lı.alya d1'11a muıilıı.i•İ. 

2 Nisa11 Pazartesi 
Y A olt Ş O V A 1415 m. 

17.JOı Tasannili konaer. - Müıahabe . 18,20: 

Lemherı'ten naklen Paderewıki'nin eserlerin• 
den piyano. 19: Müaahabe. 19,40: Mme Wer· 
mia•ki tarafından tarkılar. 20: Mü .. bahe. 20,30 
Pl•lı::. 20,55: Emmerich K.alman'm eMrlerinden 
.. Şikaıo Prenae•İ,. iıimli operet temsili. 23,30: 
Haberler, 23,-40: Dan• pli.ldarr. - Müaı.'-ı .. be. 
24,0S: Dan• musikisi •e hafif parçalar. (Bri•· 
tol'daa nalr.iJ). 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
13: Boraa haberleri. - PIAk. - Hab.rler. -

Pli.k. 18: Metzner lcurdet ta.lam1. 18,30: Mma 
Mari• Frunza tarafından tasanni. 19: Hab.r· 
ler. 19,20: Kaman konaeri. 19,50: Plak. 20: 
Üniversite derıi. 20,20: Plak. 20,45: Kon{e• 
rena , 21ı Kralın talunu tarahnclan oaker: kon
ffr. 21,45ı Konfer.anı. 22: Ayni takımın de••· 
nn, 22,45: Roma• Franaı:ıı: •• Alman li•anlari• 
le ha.herler. 23: San Remo lolcaa.taatndaa ha· 
fif mu•iki. 
BODAPEŞTESSOm. 

17.SO: Paalc.al7a netri7atı. 19,30: Odeon •e 
Parlofo• pli.kları . 20,25: Mü.alaabe. 21: Johana 
Stroua•"•• eıerlerind.ea. "FLEDERMAUS" 
( ıece kutu) opereti. 24,15: Salon muıili.iıi. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
19,20: Olülerin aealeri (Plü).- Mü•aha· 

be 21: Johann Strauıı'un .. Fledermauı 1 , opere
tinden parçalar. 24: Dan• pli.kları . 

B RE S L A U, 316 m. 
18: Mandolin orkeıtra.ıı. (halk ınuıi'.<iıi), -

Mü•alıabe. 19,45: M111•ikili bi" skeç. 20,15: Ak· 
tyalite. 21: Dinleyiciden dinleyiciye. 23t Son 
haberler. 23,20: Proıram arası. 21: Dinleyici· 
den dinleyiciye. 

3 Nisan Salı 
1/ A R Ş O V A, ı415 m 

17,SS: Mme. Ol•a Olıina t.-rafındaa. t•l'•I\· 

ni ... 18,10: Piyano. - Keman konseri. 18,50: 
Muaah.abe, 19,35: C.ll pli.kları. 20: Muhtelif 
müıahabeler. 21,05: Ritan::I Waınerin eaerle
rin.den rnürekkep kon•er. 23: Danı mu•ikiıi. 
24,05: Dans mu•ikİ•İnİn de•aını, 

B0KREŞ,364m. 
13: Boraa haberleri. - Pl&Jc. - Haberler. -

Pli.le. 18: Stalian Matze t.alnmı. 19: Haberler 
19,20: Orkeıtranın de•a.mr. 20: Uni••r•İte rad-
7oıu. 20,20: Plilı::. 20,45: Konferan•. 21: Rad-
70 orlceıtra.•ı tarafından aenfon.ik lc.onıer. 21,45 
Konf.erana. 22: Senfonik konaerin da•amr. 
22,45: Muhtelif liaanlarda haberler. 

BUDAPEŞTE,550m, 

11: Müaababe. 18,30: Salon mu•il<lıi. 19,15: 
Konferana. 19,30: Piyano - keman konıeri 
( Bacb, Mou.rt, Saraaate Zolt,) 20,10: Mü.aha
be. 20,40: Sah.ibiain Seai pl&klarr. 21,-40: Müaa
habe. 22,10: Budapette kon•er orkeatraaı. 23: 
Haberler. 23,SO: Bela Raca Siaa11 takımı. 24,10 
0~1acar •İcdanı" ünvanlı konferans. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,35: Kon•er. 19,10: Müıahabe. 20,.2!Sı Ver

dinin "Bir ma•keli balo., İ•İmli opera•• (Viya
na opera•mdan naklen.) 23: Son haberler. 23,15 
Eılci Alman beatelerindea konser. 

B R E S L A U, 316 m 

17.30~ Q .. ı ..... - .. ;1,.. 1ı·fil muaiki. - Mü•alwı.· 
Le. 19.55: Alı:t•m musikisi. - Müıahabe. 23: 
Proıran• ......... -..ı • .ı rto kon•el'. 24,30: Yani 
plıi..klar. 

4 Nisan Çarşamba 
Y A R Ş O V A, ı4ı5 m. 

17,55: Hafif mu•ilc.L 18,60: Mü.saha.be. 19,20ı 

13: Borsa babel"leri. - Plılk. - Haberlel', -
Pli.k. 1: RadJ'o orkeatraıı. 19: Haberler. 19,20: 
Orkeatranın deTamr. 20: Oni•er•İte derai. 20 • 
20: Pli.le . 20,45: Konferana. 21: C. Faur9 takı~ 
mıam oda. muailı:iai. 21,30: Konferans. 21,45: 
Mm• Roıl Raduleıco tarafmdaa t.aaaaa.i. 22,45: 
Muhtelif lisanlarda haberler. 23: Cina lokan· 
tasından naklen hafif muıiki. 

B U D A P E Ş T E, 550 .,: 
18: Tbor Polsar'm idar•ainden kon•er. 19: 

Mü•aha.be. 19,30: Taaannili kon•eY. 20: Net e
li bir aaat. 20,SO: Telefunken pli.kları. 21,20: 
Budape9te han,.olan (konferana.) 22,10: VP:· 
reı Sisan takımr. 23.05: Opera orl<eıtraaı tara
fından konser. 24.20: Mandit• cat takımı. 

V 1 Y A N A, 507 m . 

18y.25: Şimdiki A•uaturya1. Le.telerden lcon· 
•er. - Müıab..abe. 20,30: Eaki A•uatur1a as• 
lı:er ıa.rluları. 21,30: "Awa Juju,. isimli hir 
,keç 22,25: Eıperantoca .• 22,3S: Rad10 orkeı~· 
traıı. 

B R E S L A U, 316 m. 

20: Askeri kooıer. 21: Haberler. 21,30: 
SiJiaya diyelektile bir temail. 22,30: Mütalra 
23,15: Teknik neıriyat, 24: Barlinden aakleo 
dana nuııikisi. (Han• Bund takımı.) 

5 Nisan Perşembe 
V A R Ş O V A, 1415 m. 

17,25: Solist kon•eri (Taaannili.) 14,20: Mü
aahabe. 21,05: Senfonik konıer. 21,S:S: Milano• 
dalı:i 4'Ska1a,, operaııpdan naklen Counot'nun 
(Romeoet Juliette) opera tem.sili . 

B 0 K R E Ş, 364 m, 
Paılı:alya. mtiaaa.betlle netri1at yoktut'. 

Ev haricinde hoparlörler 
Bir zamanlar Alman radyo ni

zamnamesi evin dışında radyo çal 
mak şöyle durıun, komtuları ra
hatsız etmemek için açık pencere
ler ile yüksek se:.Ie radyo çalmayı 
bile menediyordu. Yeni talimatna 
me herkesin hoparlörlerini sokağa 
çıkarıp hususi umumi yerlerde te
sisat yapmalarına müsaade etm·f
lir. Şu şartla ki, birbirine yakın o
lan iki hoparlörde en yakın mmta 
ka merkezini alıp karıtık netriyat 
yapmamak üzere.. Radyoda veri
lecek konser ve konferansların da 
ha fazla kimseler tarafından işi
d 'lmesi için posta ve telgraf idare 
si buna müsaade etmiştir. 

lsviçre - Avusturya radyo 
ililAfı 

Son günlerde Avusturya ile 
Çekoru.ovakya radyoları birbirleri
nin aleyhinde konferanı vermiye
ceklerine dair bir m,ukavele aktet 
mitlerdi. Şimdi ayn) muahede ls
viçre ile Avusturya arasında da 
imzalanmıf ve sureti resmiyede 
iki millet radyoları vasıtasiyle bir
birlerinin aleyhlerinde propagan
da nefretmiyeceklerine da· r bir 
protokol imzalamışlardır. 

İsviçre radyoları esasen radyo 
vasıtasiyle hiç bir millet aleyhinde 
bulunmamayı bir prensip ittihaz 
etmİftir. 

Bir teknisyen bir kazaya 
kurban olmustur 

Almanyada Hausdorf isminde 
bir elektrik tekn'.syeni garip bir 
kaza neticesinde ölmüştür. Muma
ileyh bir tanıdığına bizzat imal et
tiği bir radyo aleti !atmıf fakat 
alet çalışmadığından arızanın ne
rede olduğu tespit ve tamir edilmek 
üzere tekn:syen davet edilmiştir. 

Hausdorf bozukluğun transfor
matörde olduğunu anlamıt ve cere
yanın transformatöre itleyip eşle
mediğini anlamak makıadile bir 
elini transformatörün çıkı,ına di
ğer elini de şehir cereyanına temas 
ettirmişt:r. Cerey. 1 mu~aileyhi 
hemen öldürmüttür. 

lsviçre merkezleri • 
kuvvetleştiriliyor 

İsviçre, birinci derecede prog
mm neşreden Zürih ( Beromüstf'r) 
ile Sottens istavonlarım beynelmi
lel radyo talimatnamelerinin mü
saadesi dahilinde her iki merkezi
ni de bu sene zarfında kudretlerini 
arttıracaktır. Beromünster timdiki 
60 kilovat kudretindeki postasını 

Radyo dinlemek için bir salon 
Mali vaziyetinin sarsılmış olma

sına rağmen Ernst - Moritz - Arndt 
Oniversite idaresi talebenin radyo 
netriyatmdan istifade etmesi için 
son ıistem radyo tertibatını havi 
bir büyük dinelme salonu inta ettir 
mektedir. 

Bu salonda umumi netriyattan 
maada talebeye verilecek konfe
ranslar da müteddide ile yükselti
lerek daha iyi ve profesörlerin ba
ğırmalarına lüzum kalmadan ho
parlörler ile sada yükseltilerek ta
lebeye dinletilecektir. 

Viyana radyosunda bir hadise 
9- mart cuma aktaını Viyana rad

yosu bir yabancı merkez tarafın
dan ağır bir tacizata maruz kaldı
ğından kısa. bir zaman için neşri
yatını tatil etmek mecburiyet'nde 
kalmıftır. 

T acizatın vukuunda Viyana rad.
yosu "Kaiserjaeger" isimli bir ses
li filmi nakletmekte idi. Nakil eıı
nasında arzu hilafına yapılmıt o
lan bu istirahat esnasında tacizat 
membamın keşfi ile meşgul olun
,nıuıtur. Bu hususta Viyana radyo
'su kontrol dairesi berveçhi ati ra
poru vermiştir: 

"Viyana merkezinin ara sıra d · n 
leyicilerin hiaııedemiyecekleri bir 
tarzda tacizata maruz bulunduğu 
bizce tespit edilmitti. Son tacizatın 
her zamankinden epeyce fazla ol
ması Viyana ve daha uzaklardaki 
dinleyicilere ıslık ve gürültülerini 
hissettirmiş ve Viya.nanın tatili net 
riyat yapıp tacizat membamı ara
mak mecburiyeti hasıl olmuttur. 

Bir Rus dalgasının tacizata sebe
biyet verdiği anlatılmıttır. Pek 
keyfi çalışan ve her zaman muhte
lif tulü mevçlerde itliyen Rus pos
taları gene tecrübeten tam Viyana 
üzerinde çalı.ıımıttır. Bu merkezin 
Astrahan veya Arhangelsk merkez 
lerinden birisi olduğu tahmin edi
liyor. Çünkü bu iki merkezin Viya
na dalga yakın tulü mevçte çalı~an 
iki merkezdir. 

Tacizatın önüne geçilmesi i~;n 

Viyana radyo idaresi dünya radyo 
cemiyetine malumat verecektir. 

' 

100 e, Sottens de 25 kilovatlık po._ 
tasını 60 kilovat enerjiye çıkarta.. 
caktır. Bundan makaat merkezlerin 
uzaklardan z iyade memleket dahi
linde daha iyi ititilmesinin temin e 
dilmiş olmasıdır. 

, 

f 

Konatan:ı: gölünde itliyen vapurlarda birer radyo ten.at, ıJanlır 

BUDAPEŞTE,SSOm. 
18: Zirai müeahahe. 18,30: Cyen•• talcnnı 

l•nfıncla.n M•car halk tarlalan. 20,30: Mü.ıa
hahe. 21r A•kert talıam taraf.ndan lc:onaer. 
22,15: Haricl habnler. 22,30: Salon mu•ikisi. 
24: Polydor •e Brunıwick aramo{on pl,klan. 

VIYANA,m. 
18: Çay mu•İkiai. (Plilır.). 18,SS: Mü..ı.ahe. 

19,15: A•u•lurya derileri halır.lunda konferans. 
19,35 Fenni n.eıriyaL 20: Radyo orkeatrau . 
(Senfonik mu•ilci.) Zl,20: Haft•aın haber icıına· 
li. 21.SO: Gounot'nun ••el'leri.nclen "ROMEO 
Ye JULIA,, opera tem•ili. 

B R E S L A U, 364 m. 
21 ,10: Ta.annili konser. 22,05: Dana muai· 

kiıi.. 24: "Zırhlı ze•ce11 İ•İmli halk operası. 

6 Nisan Cuma 
V A R Ş O VA, l4ıS ... 

17,55: Koro konaeri. 18,15: Mo-Eart'm e•er· 
lerinden mürekkep kona-er. 18,3.Sı Mn1a Miller 
tarafından taıanni, 18,SO: H&berler ••· 19,20: 
Pl&k. 20: Muhteli{ hahiale.-. 21,05: Muıiki üze· 
rine konferan• . 21,15: filharmonik lr.on•er. 23, 
40: Dan• pli.klan. - Müsababe. 24.05: Siıan. 
musikisi 

B0KREŞ,364m. 
Paıkal1a münaaebetile neıri7at yoktur. 

B U D A P E Ş T E, 550 m . 
18: Euaaült IE:ı:o fabrikaaından nalı.il. 18,45: 

Feyeı aalo.- takımı. 19,25: Spot" haberleri. 
19,40: Mme frene Marik tarafından piyano 
konıeri. 20,10: J\.füıahabe. Miiteakibeu Siıan 
musikisi. 

V 1 Y A N A, 507 m. • • -

18,40: •••eç halk ıarlufan. 19,10: Seyyab 
neıriyatr. 19,2:5: c~den apÖru haberleri. 19,45: 
Hahcrlcr. yeıaire. 20,15: Piyano ile parçalar. 
n,ıo: Yeni operet Te aeıl.i fihrı.le.rden parça· 

lar. 23,10: Altta• babel'leri. 23,251 Meıbu" plak 
lal', 

B R E S L A U, 311 •· 

11,30: Net.ıi maıill - Müaahaba. 20: Ceaıf'I 
Jik konseri. 21: Kı•a Mberlu. 21,15: Taaanai-ı 
li bir akeç.. 22,15: Neteli •uaiki. 23,15: Müaa• 
lııabe, 24: Ceee m.uıikiai (opera orkeatl'aat.) 

7 Nisan Cumartesi 
V A R Ş O V A, 1415 a. 

19,20: Temor muıanni ittirakile lr.oaıl'1r . -
Müıababe. 19,40: Oda mu•ikiai., (Piyano • k ... 
man). 20: Mü .. habe. 22,20: Chopiıı'in e....,. 
lerinden mürekkep lı:onıer. 23: ICoafera.nı. 
24,05: Dan• ııııuaikiıL 

BOKREŞ,364m.. 

Paakal1a münaıebetile n•triyat 1oktur. 

B U D A P E Ş T E, 550 m, 
• 18: Mü•alıabe . 18,30: Amele koruıunun lı.ou• 

•eri. 19.30: Amatör netriyab. 20: Sicilyada 
ilkbahar (Plil:: ile .) 20,.35: Piyano &.on•er\. 
21,10: Haberler. 21.30: Vi7aaadan nakil: "'Sa• 
rap, kadın. f&rlt., iaimli Joban Strau•ı'ua bil" 
popurisi 23: Ha•• rapor•. 24: Britanya ot .. 
lindcn elana muıikial. 

VIYANA,507m, 

17140: Mandolin lı:onaeri. 18,10: Müsahabe. 
18,50: Şarkı •• dana (T•n• etrafına mahıuıu 
havalardan.) 19,50: Aküalitr. 20.SO: Saat aJ&'"' 
n vesaair~ 20,35: Brukmer - Fonda l.:onıeri.. 

21,50: ''Şarap, kadın, t•"Tlrı., isimli popuri. 23, 
25: Son haberler, 23,40; Dan• pli.ldarr, 

D R E S L o\U, 316 m. 

19,50: Gitara ltu.art~ti. 20,30: A1'ti,alite, 21• 
10 "Windıor'un ııet"·i kadınları" iıimli Otto 
Nicolai'nin opera ltomi\U. 24: Orlıı.eatra. 



ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncii Vakır Han fatanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Ttirklye lı Bankası tarafmdan teıkil olunmuıtur, İdare meclisi ve mGdilrler 
heyeti ve memurlan lıimllen Türklerden mürekkelJ yegane Ttlrk Siııorta Şirk .. 
tlclir. Ttirkiyenin her tarafıada (200) il ııeçen acentalannııı hepal TGrktilr. TUr
ldyenln en milhim mUea•e-lerlnln vebankalanmn aigortalannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalannı en iyi ıeraitlo s·apar. Hasar vukuunda zararları etır'at vo kolayhklı öder. 

Telgrafı iMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 1215 

" . ~ 
41'· . ·, /·~ ~ • -• 

Istanbul Zıraat Bankasından : 
Sıra No. sı Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

83 Galata okçu Musa Savecibey çıkmazı 5 Eski F eniks matbaası binası 
Yukarda evsafı yazılı mahal pazarlıkla kiraya verilecektir. isteyenlerin yüzde yedi 

buçuk pey akçelerile beraber 16-4-934 pazartesi gÜnÜ saat 15 şe kadar Bankamıza müracaat
ları. (1365) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
A - Paşabahçe fabrikaaı için : ) 
1.- Bir adet Elektrik Müvellidi. ) (2-5-934) Çar-
2.- Teferruatile beraber bir adet Bu- ) şamba saat (14) te 

har makinesi ) 
B.- • ) 

:.- (Cornwall) sisteminde maa tefer- ) (12-5-934) Cu 
ruat bir adet Buhar Kazanı : ) martesi saat (15) : 
Hangi fabrikalardan celp edilebileceği idaremizce tes

pit edilmiş olan mezkiir iki kısım levazım kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Taliplerin kroki ve şartnameleri gördükten "Sonra 
(% 7,5) teminatlarını havi teklif mektuplarını yukarıda gös
terilen gÜn ve saatlerden evvel Galatada Alım, Satım Komis 
yonuna tevdi etmeleri. (1210) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli l ,369, 782 lira 84 kuruş olan Ankara Şeh

ri Stadyum ve Hipodromunun muayyen bir kısmmm inşası 
toptan götürü olarak, ve keşif bedeli 368,424 lira olan ince
su mecrasının islah ve civarının drenajı vahidi kıyasi fiat esa11 
ile 60 gÜn müddetle 15 Şubat 1934 tarihinden 16 Nisan 
1934 tarihine kadar münakaşaya çıkarıhnıştır. ihale Ankara 
Vilayetinde 16 Nisan 1934 Pazartesi gÜnÜ saat 15 te yapı
lacaktır. 1 • j 

Daha ziyade malfunat almak isteyenlerin Ankara Vi
layeti Nafia Baş Mühendisliğine müracaatı. (635) 

1242 

1 Liraya Kuştüyü Yastık 
htanbul Çakmakçdarda lruttüy\i fabrikaımda (75) kuruş 
kiloıu, ıilte, yorgan (12) liraya. s.Ion yastddan kuştüyüne malııuı ku-

- maılardan her rengi bulunur. T el.23027 -(14214) 1521 -

Diyarıbekir Vilayeti Daimi 
Encümenindenı 

Diyarıbekir - Mardin yolunu n13475 lira 77 kuruş 
bedeli keşifli 39 975 - 59 X775 inci kilometroları ara
sı tamiratile 3189 lira _91 kuruş bedeli keşifli 33)!700 -
'59 >< 650 inci kilometrolan arasındaki kargir ayaklı menfeıle
rin betonarmeye tahvili 11Nisan934 tarihine müsadif çar
ııamba günü saat 12 ye kadar kapalı zarf usulu ile münakasa
ya konulmuş oldujundan keşif, kroki ve şartnamesini öğren
mek isteyenlerin Vilayet Daimi Encümenine müracaat eyle 
melen ilan olunur. (1281) 1640 

iHTİRA iLANI 
" Sabit fişenk hazineli ve yandan tetik 

li mitralyö:ı vesaire gibi otomatik esli

hai nariye için kama " hakkında istihsal 

olunan 949 numaralı ihtira berab bu de

fa mevkii fiile korunak ü=e ahere devrü 

ferağ veya İcar edileceğinden talip olan

ların Galata'da Çinili Rıhbm Hanında, 

Robert Ferriye müracaatları ilin olunur. 
(14878) 1725 

Büyüt Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 6 ncı keşide 11 Nisan 19 34 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

liralık ikramiye ve 50.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

lstanbul Limanı · Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesi müstahdemini i
çin açık münakasa ile 16 takım elbise ile 16 çift fotinin ihale
si 16 Nisan 934 Pazartesi gÜnü saat ondörtte Galata'da Ka
ra Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sdıhiye 
Merkezindeki mubayaa Komisyonunda yapılacağından ıart
namelerini görmek isteyenlerin Merkezimiz Levazım Dairesi 
ile mezkiir hastane İdaresine müracaatları. (1345) 

1746 

, s· • 
Tec;~be KQHJNQR ta:.tır 

• 
Diş macunu 

Dişleri iyi temider, ağızda güzel koku bırakır. ideal bir 
' macundur. Sirkeci Mühürdar zade H. 18 (14514) 1561 

Sıhhat ve İçtimai Mnavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğündenı 

' 

Yapılacak itlafıfar ameliyelerinde kullanılmak üzere as
'ğari 30 azami 50 ton kükürt alınacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenler Ankara'da Umum Müdürlük Ayniyat Mu
hasibi mes'ullüğüne, lstanbul' da Galatada lstanbul Limanı 
sahil sıhhiye merkeıi Baş Tabipliğine, lzmir'de lzmir sahil sıh 
hiye Merkezi Bat Tabipliğine müracaatları. ihale 8 Nisan 
1934 tarihinde lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezindeki 
mübayaat Komisyonunca yapılacaktır. (1169) 1589 
........................................... ..-'!! 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret), 

Traııellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak sahlan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ,ehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki aahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

,ekilde tertip ve ihtaı edilmittir. (5999) 1217 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No.sı 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 

1001 
1000 

Semti 

Beyoğlu 

" 
" 

Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu
No.sı hammen kıymeti 

J-lüseyinağa Sakızağacı C. Kagir hane 2 5 67 12000 T. L. 
,, Karga ,, 2/ 5 10 1200 11 ,, 

Şehit Muhtar ls Bayır ,, 1/ 4 59 'i 750 ,, ,, 
Tozkoparan Mezarlık ·· ·ı·amamı 16 400 " Bugun arsa ,, ,, 

,, Hüseyinağa Yeğhane Kagir hane 1/ 2 11 1500 ,, ,, 
Büyükada Yalı Mehmetcikvelaaçela'. i Arsa 1/ 3 3-19 1 47 ,, ,, 

,, ,, Kumsal ,, 480/ 1920 il 167 ,, ,, 
Samatya imrahor imrahor iki hane 2/ 9 61-63-65 1000 ,, ,, 
Büyükada Cami Malfil Gazi C. Ahşap köşk ' 1 2 12 2750 ,, ,, 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bon..,.ıfe ödenmek üzere yukarıda yazılı gayri

menkullerden _993 sıra No. lısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 
lhalelerı 23-4-934 Pazartesi günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin yevmi mezkiirda saat on dört bu

çuğa kadar kapalı zarflarını ve pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye 
aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştir. (1357) 

TÜRKiYE TURING KL0B0N0N 

BUD PEŞTE 
SEYAHATi - 10 GUN (30 NiSAN - 9 MAYIS) 

il nci Mevki T. L. 85 - 111 ncü T. L. 60 
Tren gidip gelmek, Peşte'de otel, yemek, tenezzüh dahildir. 

Talebelere yalnız seyahat ücreti T L. 35.
Fazla tafsilat için TURING KLOBONE (Galata Adalet Han) 
ve seyahati idare eden NAlTA acentalanna müracaat (Galata

saray ve Karaköy Köprübıqı) 14712 ~ 1660 g 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Filistinde T elavivde 26 Nisan 934 tarihinden 26 Mayıs 

1934 tarihine kadar devam etmek üzere açılacak panayıra, 
teşhir için gönderilecek emtea ve eşya, hatlarımızda : 

Seyriseri ile nakledilecek ve ımıflarma göre seyrihafif 
ücretine tabi tutulacaktır. 

Sergide satılmayıp iade edilecek emtea ve eşya da, bi
dayeten gönderilen istasyona parasız nakledilecektir. 

Panayıra gönderilecek eşyaya ucuz tarifenin tatbikina 
1-4-934 tarihinden başlanacak ve satılamamak dolayısile bu 
eşyanın bidayeten gönderildiği istasyona parasız iadesi 
25 - 6 - 934 tarihine kadar devam edecektir. Bu 
kolaylıktan istifade etmek isteyen mal sahipleri 
sergi Hey' etinden gönderecekleri eşyanın cins ve miktarını 
gösterir bir vesika alıp eşya ile birlikte istasiyonlara tevdi 
edeceklerdir. 

Sergide satılmıyan emtea ve eşyanın parasız nakli için 
de, evvelce sergiye gönderilmek üzere nakli esnasında tanzim 
edilip eıya ile birlikte verilen hamule senedile sergi Komisyo 
nundan bu hususta alınacak bir vesikanın istasiyona ibraz ve 
tevdi edilmesi icap eder. (1385) 1751 

1 - 20-4-934 tarihinde::ı itibaren idaremize ait İzmit 
iskelesinden geçirilecek eşyanın beher yüz kilo ve kesrinden 
12 kuruş ücret alınacaktır. 7 -7 - l 928 tarih ve 41 numaralı ta 
rifenin İzmit iskele ücretlerine ait ahkamı: lağvedilıniıtir. 

2-20-4-1934 tarihin~en itibaren Haydarpaşa'da 
nakilden sonra veya sevkedilmek üzere antrepoya konulması 
istenilecek " Patates, Soğan, her nev'i kuru sebze, Şeker ve 
grupaj eşyası" odan on gÜn müddetle antrepo ücreti almmı
yacaktır. 

3 - Maden nakliyatına yapılınakta olan 
A - Haydarpaşa, Derince, M~rsin ve Samsun'a mü

rettep maden nakliyatına, ına den tanfesi üzerinden yüzde 20. 
B - Haydarpata ve Derince'ye nakledilecek madenle 

rin Liman ve rıhtnn ücret ve resimlerinden yüzde 20. 
C- Mersin veya Derince'ye nakledilecek manyezitlere 

C bareminden yiizde 40. 
Tenzilatlar, 1~3-1935 tarihine kadar temdit edilmiş 

tir. (1386) 17S2·r 

• EVKAF MODIR1YET1 iLANLARI 1 
·~------------' Müddeti icar 

1 - Galatada Mehmet Ali Paşa Hanı 935 Mayıs niha-
alt katında 41 No. lu yazıhane • yetine kadar ı 

2 - Galatada Mehmet Ali Paşa Ha- • 
nmda 38 No. lu mağaza. 

3 - Tophanede T opcular -caddesinde 
481 No. lu dükkan . 

4 - Beyoğlu, Kamerhatun, Papatya ' 
sokağında 2 No. lu dükkan. • 1 

5 - Kadıköyünde Zühtü Paşa mahal
lesinde Bağdat caddesinde 2 No. lu hane. 

6 - Kadıköyünde Zu'htü Paşa mahal
lesinde Bağdat caddesinde 2 - 1 No. lu 
ahır ve arazi. 'I f 

7 - Kızıltoprakta Tuğlacı Mustafa 
Ağa mahallesinde Cami sokağında 23 No. 
lu dükkin· i 

8 - Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahal-
lesinde Zambak sokağında 4 No. lu dük
~- 1 

9 - Aksarayda Sofularda 1 No. lu iki 
oda. 

10 - Şehremininde Arpa Emini ma
hallesinde Topkapı caddesinde 348 - 350 
No. lu arsa. 

u 

~ l ,, 
~ ,, 
ı ,, 
~ 

' 
,, 

936 

" 

" . 1 

" 

" 
., 

j 

1 ,, 

1 ,, 

Balada muharrer emlak hizalarmda gösterilen müddetler 
le kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Taliple 
rin 2 Nisan 934 pazartesi giinü saat on beşe kadar Evkaf Mü· 
dürlüğünde Vakıf akarlar kaleınine müracaatları. ,(1134) 

1471 

iLAN 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 

Kapalı ıı:arf usulile mllnakısaya vazedilen Kayseri'de kurula
cak pamuklu menıuca~ fabrikası inşaab münakasuı allkadarların 
vaki olan talebi llzerıne 31 Mart 1934 tarihine tesadüf eden 
cumartesi ıOnO ıaat 15 te Aıkara'da Banka Umum müdOrlllğün
de icra edilecektir. 

Mnnakasaya bu gibi •us kııımlan beton arına olan inıaab 
ıimdiy• kadar yaptıkları bllyllk inıaata kıyasen muvaffakiyetle 
ve lat1snll suretle yapabilecekleri Bankaca sabit olan inşaat mil
esseseleri qtirak edebileceklerdir. 

MOnakaıa şartnamesine tevfikan hazırlanacak tekliflerin 31 
Mart 1934 tarihine kadar Umum Mtıdllrlnie tevdi edilmesi la· 
zımdır. 

Proje 'H şartnameleri gllrmık isteyenlerin her glln saat lOdan 
12 ye kadar Ankara'da Evkaf Apartınıanında Pamuklu mensucat 
şubemize mllracaatları ve projo ve şartnamelerin 100 lira muka
bilinde Umum mld11rl11ğüm0ıden alınabileceği ilan olunur. (1333) 
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