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vüz misakları 
ettiler. 

Tel: ( Müdür: 24318, )'azı itleri rnüdüı·Ü: 24jl9. 
\ ldare •• Matbaa : 24310. 

1 n gi ı iz _ Japon , ıııııııııııııııııııı ıııı ıı ıııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı llft 
Ticaret_!t~bi ; Heyeti vekile Gazi Hz. : 

Harici 
Siyasetimiz 

• 
\ I nkılô.p Enstitüsünde 

Erzurum kongresi şimdiki 
rejimin esaslarını kurdu 

Mahmut Esat B. dünkü dersinde kon
grenin kabul ettiği anahatları izah etti 

İngiltere ile Japonya arasındaki I= • • t• d t 1 d :=! ismet Pş. Fırka grupun
da izahat verdi ticaret re~ab~ti çok tehli~eli bir ::; nın rıyase ın e op an l ~ 

ıaRıaya gırdı. Japon sanayı ma • := := 
maulatının İngiliz piyasalarını is- 5 • E 'ANKARA A.A,15. - Cümhuri-
t~l~sı kar~ı~ında ı.n.giltere hükume- § lçtimaa Müşir Fevzi Raşa uaz- = yet halk fırkası grubu riyaselin-
tının teklıfıle lngılız ve Japon sa· = flj = den: 
nayicileri arasında yapılan müza- ::; f l • d • f • k ff • = Cümhuriyet halk fırkası grubu 
kerelerle bir itilaf zemini bulmıya = re erz e lŞ lTQ e l §İ bugün öğleden aonra reis vekili Ce-
çalı,ılmı,tı. Bu hususi temas- !!§ := mil Beyin reialiğinde toplandı. 

lardan bir netice çıkmadı. Bun- = Toplantı geç vakt k d su""rdu·· = Başvekil ismet Paşanın harici ıi-
dan sonra iki hükUmet arasında 1§ e a ar = yasetimize dair verdiği izahat fır-
reımi müzakereler batladı. İngiliz = ANKARA, 15 (Milliyet. Telefonla hususi muhabi- :: haca büyük bir alaka ve memnu-
sanayiciierinin ve İngiliz hükume- _ • • b'ldi • ) 1 3 niyet ile dinlenildi. 
tinin teklifi, dünya piyasalarını iki ;;;;;; ruruz ı rıyor - cra Vekilleri Heyeti bu akşam saat Sİ 
memleket arasında ~aksim esasına = on yedi buçukta Gazi Hazretlerinin riyasetleri altında § yem ende 
dayanıyordu. Hususı temaslardan := toplanmışlardır. Geç vakte kadar devam eden bu toplan- a 
aonra baılıyan resmi müzakereler· S tıya Büyük E~k~nı Harbiye Reisi Fevzi Paşa Hazretleri Sİ H d d 
de de bir anlaşma zemini buluna· § de i tir 1 tır. ~ arp ur u 
mayınca İngiliz hükUmeti lngilte- 5 ANKARA 5 (T · · § --o-

re ve lngiliz müstemlekelerine gi- 5 Katib. u . : k e; onra k ck"?1ıhurıyvet kiHlall k FırJmn.,.. = imam y ahya Hicazlılann 
recek olan Japon mamulatını kon· §! ı m~ı~ı ece~ ey u "., şam 1 cra e · eri Heyeti § b" k 
t . tab" t t - yyen = toplantısınalıştırak etmı11 bulundugundan l.tanbula hareket ede- := ır ÇO 
en1ana ı u maga ve mua := memiftİr R B C d K . B 1 b' l"k - . k b J • 

bir mikdardan fazlasının ithalini := A k i ecep ey ev e! erım ey e ır ı le yarın ak,anı 3 şartlanuı a U etmış 
rnenetmeğe karar vermi,tir. Buka- := n ara an hareket edecektır. ~ 

b~ ~if,:~ t~:1:!:1!~:~~ren tat- ~llllllllllllllllllHllDlllllllDlllllUlllllnnııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
Filhakika İngiliz Ticaret Nazır( M uşanof' un ı·stı~ ~asın Jan sonra 

tarafından Avam Kamarasında J 1 Uı 
İzah edilen kontenjan tahdidatı 1 • 
Yalnız Japon mamulatı hakkında B garıst d A • ti değildir. 1927 senesinden 1931 se- u an a umumı ın -
nesine kadar pamuklu ve ipekli 
nıensucat ithalatının senelik vasa- h b t a ı . t . 
tisi ~erind~n her ~emleket ma • a a y pı ması ıs enıyor 
mulatı tahclidata tabı tutulmuttur. 
Fakat nisbetlerin bu tekilde hesap- S b • • M M J" f' b" 
lanmasından doğrudan doğruya o ranya reısı . a ıno un ır ara 
Japon mamulatının istihdaf edildi- • • •1 . • 
ği sari~tir. ç~~kü 1933 ve 19~4 kabınesı teşkı etmesı muhtemeldır 
senelerınde dıger ınemleketlerın 
lngiltere'ye ve İngiliz müstemle • 
kelerine yaptıkları ithalat, 1927 se
nesile 1931 senesi arasındaki itha
lattan çok azdır. Yani 1931 sene • 
sinden beri her memleketin İngil
tere'ye ve İngiliz müstemlekeleri
ne olan ithalatları azalmış, Japon· 
ya'nın ise artmı,tır. Binaenaleyh 
lngiltere tarafından alınan bu ted
birlerden yalnız Japonya mutazaı
nr olacak, diğer memleketler belki 
de kazanacaklardır. Esasen İngiliz 
hükumetinin de darbelemek istedi
§i Japon ticaretidir. 

M. MALİNOF 

SOFY J.., 15 (A A.) - K -.bi- 1 
nenin i~tifasından sonra yeniden 
umumi intihabat icrası beklenmek-

• 

tedir. Mebuaan Reisi M. Malinf'un 
bir ara kabinesi teıkil etmesi kuv
vetle muhtemeldir. 

S()FYA, 15 (A. A.) - Kr,.I, 
bu siıbah siyasi istişarelerine başla 
mıştır. Müşarünileyh, birihirini 
müteakıp bütün fırkalar reisleri ile 
istişarede bulunacaktır. Saraya ilk 
olarak davet olunan zat, Sobranya 
reisi M. Malinof olmuş ve kendisi 
saat 2.30 da çağınlmıştır. 

SOFYA, 15 (A. A.) - M. Mu
ıanof, Ziraat fırkasının murahhası 
M. Giçef ve Liberal fırkasının mu
rahhası M. Kaçakof ile yaptığı u
zun bir mülakattan sonra iıtifasını 
vermİ§lİr. Bu murahhaslar kabine
de tadilat yaprlmaaı hususundaki 
taleplerinden vazgeçmeınitlerdir. 

•r il 

Kral Ibnissüut İmam Yahya 
LONDRA, 15 (A. A.) - Hicaz 

hük\imeti tarafından dünkü gün 
neşrettirilen bir td:ıliğ, Kral lbnis
süudun, sulh müzakeratına başlan-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Şah Rıza Han Hz. 
10 Haziranda memleke
timizi şereflendirecekler 

lran Şahı Hazretlerinin memle
ketimi ; tereflendirecekleri yazıl -
rnıttı. Hı:.ber aldr
ğımıza göre Şah 
Hazretleri hazi • 
ranın onuncu gü
nü Türkiye top • 
raklarında bulu -
nacaklar ve mem 
leketimiz.deki mi
safirlikleri on i • 
ki gün devam e
decektir. 
------o•-------
Muhiddin Beg 
Aleglıine 
Dava açıldı 
Dervişzade, Belediye 

reisini dava etti 
Dervİf zade İbrahim Bey tara • 

ından vali Muhittin Bey aleyhine 
dün müddeiumu
miliğe bir dava is 
tidasr verilmitti.r 
Müddeiumumi • 
!iğin 7350 numa
rasında kaydedi

kili Mahmut Eaat 
Bey, dün öğleden son
ra, saat 17,5 ta Oniver 
site konferans ıalonu f 
da inkılap dersine de
vam etti. Mahmut Esa 
Beyin dün verdiği de 
si yazıyoruz: 

"Dünkü dersimizde 
Erzunnn kongresinin 
memleketimizin iç re
jimini alakadar eden 
prensiplerini üç ana 
hat içinde hülasa et • 
mittik. Bunlardan bi • 
risi milli irade idi. 
Türk milletinin irade-
sini hikim kılmaktı. Mahmut Esat Bey Oriveraite balıçeainde ta -
Di.ğ~r ~si kuvvayj lebeJen bir 11enç ile konufuyor ... 
mıllıyeyı memlekette amil ve na - 1 tanmda muvakkat bir hük\imet tef 
fiz krhnaktr. Üçüncüsü de Türk va 1 (~evamı 7 inci sahifede) 

Lise talebesi çok sıkı 
bir elekten geçirilecek 

En küçük bir 
sınıfta 

kusur yapan 
bırakılacaktır 

talebe 

imtihan heyetleri son tedbi~leri kararlaştır· 
dılar ve dün de toplandılar 

Lise ve orta mekteplerin bakaloryJ imtihanları hakkında tetkikat 
yapan mektep müdürlerinden mürekkep komisyon dün maarif idare • 
sinde Umumi Müfettiş Bedri Beyin riyasetinde toplanmıştır. Orta 
tedrisat Umumi Müdürü Hasan Ali Bey, dün mekteplerdeki teftis• 
!erine devam etmiştir. -

Bu sene bakalorya imtihanlan çok sıla olacaktır. İmtihanlara g:re• 
cek talebe adedi yalnız İstanbulda (2700) dür. Maarif Vekiletinin gön 
derdiği bir taminı mucibince, tahriri imtihanlarda kopye etmefe teşeb· 
büs eden talebe dahi, derha~ inıtihan harici addedilecek ve srmfta ipka 
kalacaktır. İmtihanlarda talebe ile konuşan muallimler hakkın~a ~aza· 
bıt tutulacak ve vekalete bilc:irilecektir. İmtihanlarda yalnız ımtıhan 
komisyonları bulunacaktır. 

İstanbul üç imtihan mıntak:;sına ayrılmıştır. Beyoğlu mıntak~sınd~ 
imtihanlar Galatasaray Lisesi Müdürü Behçet Beyin riyasetındekı 
komisyon tarafından, Üsküd;ır ve Kadıköy ciheti imtihanları vekfıirı 
umumi müfettişi Besim Bey riyasetindeki komisyon tarafından yap; a
caktır. 

Bu komisyonla~ cu~art:si gi!nü so_n i~timalarıru yaparak bütün 
kararları. v~rece~ler~ır. Sıfahı yapılacak ırntıhanlaı· için müşkülat baş. 
göstennıştır. Çunku her mektepte ders muallimleri tarafından imti • 
han yapılmryacağı bütün talebe komisyon huzurund;ı imtihan edilece
ği için çok uzıın :<dmam> ihtiyaç e;örülmektedir. İmtıhanlar, tahsis e ii 
len l('iin]erde bitirilemivecektir. 
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1 25 MAYIS 41934 
OTO .. - MOTO .• - VELO .. yarışları 
'Kopıcular! Kayıt muamelôtı iP,. acele ediniz. 22 Mayutan 

aonra /uriıt muamelen yapılmryacaltlır. 

Yakın zamanlara kadar kayıtsız 
ve şartsız serbest ticaret usulünü 
tatbik eden lngiltere'nin kısa bir 
zaman içinde memnuiyet dereceıi· 
ne varan himaye tedbirlerini alma
ğa başlaması beynelmilel ticaret 
hayatının en garip tecellilerinden 
biridir. Filhakika bu tedbirleri şim
diye kadar bir çok Avrupa devlet. 
leri almıştır. Fakat fngiltere'nin 
ınüstesna bir vaziyeti vardı. Evve
la İngiltere aanayi hayatında çok 
tecrübe kazanmış bir memlekettir. 
l'-gilizler için serbest ticaret saha
"-İda batka memleketlerle rekabet 
~~lııek bil' haysiyet meseleai idi. 
01r kaç sene evvel lıir ..... 1ık aer
heıt tic~ • ......;.. bir tarafa br
rakaraJc ıtt..ıat için gümrük tarife
leri tatbik etmeğe başladıkları za
man bu,lngilizlerin sınai kabiliyet
leri hakkındaki acizlerini itiraf ma. 
~iyetinde bir hareketti.Fakat lngi
lızler bunu te'vil ettiler.Bafka mem 
leketleri de mübadeleyi genişlet -
~k için yola getirmek maksadile 
ı;..! tedbirleri ııldıklannı bildirdi
ler. Şimdi bu memnuiyet manası
nı ifade eden tahdidat tedbirlerine 
tııüraca'\t etmekle artık İngiliz sa
nayiinin aczini te'vil kabul etmiye
tek tekilde itiraf etıni, oluyor-
1.ıır. Yeni sanayi hayatına atılan 
lnemleketler, artık eski ve tecrü • 
heli İngiliz sanayicilerini gerid"Cı 

Rusyaya giden tayyare 
filomuz yarın geliyor 

Milli Müdafaa vekilimiz filo kuman
danını telgrafla tebrik etti 

Tayyarecilerimizin muvaffakıyetli uçuşları 
her yerde takdirle karşılanmıştır 

ANKARA, 15. A.A. - Bet ke- ı cilerinin Cümhuriyetimizin onun
tif tayyaresinden mürekkep bir cu yıllrnda memleketimize yaptık-

len bu dava isti • 

1 dası aynen f(iyle 
yazılıdır: : 

" Beyoğlunda :::: 

Lırakmaktadırlar. 
İngilterenin vaziyetindeki ikinci 

lııııuıiyet ıudur ki fngiliz impara
torluğu çok genittir ve sanayiini 
!e.tvik ve para krymetini korumak 
lı;ın tahdidata müracaat eden milli 
tevletlere asla benzemez. fngiliz 
lnparatorluğu dünyanın her tara

fıııa yayılmıt, nüfusuna ve coğrafi 
"112iyetine göre az çok, muhtar ida
reye tabi bir takım memleketler
~ir. Gerçi tahdidat isimden başka 
er hu.usta tam müstakil olan do

~i.nyonlara raci değildir. Sonra 
el' •lletler Cemiyeti tarafından "ve
ı:.•., olarak lngiltere'ye verilen 

llnda altındaki memleketlere de 
:ıııi) değildir. Fakat bunlardan 
I 8,ada bütün İngiliz müstemleke
erı tahdidata tabi olacaktır. 

t Açılan yeni çığırın fngiliz müs
cletnleke imparatorluğunun mukad. 
/~atı üzerine büyük mikyasta te
cı~rı olacağı aıikardır. Bir defa hiç 
llluıa, mali ve iktıııadi noktadan 

hava filomuz dost Sovyet tayyare- (Devamı 7 inci sahifede) 

mukadderatlarına sahip olan müs
temlekeler, İngiliz sanayicileri na
mına istismar edilmekte olduklarr
na hükmedeceklerdir ve hakikat 
le bu merkezdedir. Çünkü daha 
ucuza yabancı memleket e§yası Si\• 

tın almak mümkün iken, daha pa
halıya İngiliz etyası satın almak 
mecburiyetinde kalacaklar demek
tir. Lanca~hite pamuk mensucat 
fabrikaları iılesin diye müstemle
kelerin böyle bir fedak'irlığa kat
lanmalarr için bir sebep yoktur. 
Sonra tahdidat ile müstemlekele
rin gümrük varidatlarr azalacak 
ve esasen mali mütkülat içinde 
bulunan bu memleketler daha müş
kül bir vaziyette kalacaklardır. 

Ancak ikinci bir sebep te mü • 
himdir: İngiliz müstemleke impa
ratorluğu serbest ticaret esasına 
dayanan bir sistem içinde inkitaf 
etmittir. Harpten evvel Almanya 
ile İngiltere arasındaki hi.d ticaret 

rekabeti sıralarında bile her'me~
leket lngiliz müstemlekelerinde ti
caret yapmakta serbest kalınrştı. 
Binaenaleyh imparatorlukta "açık 
kapı,, siyasetinin tatbik edilmesi 
zımnen kabul edilmiştir. Şimdi İn
giltere kendi sanayii namına bütün 
bu memleketlerin kapılarını !<apa
yacak olursa, Kral beşinci Corc'un 
bu naçiz tebaaları arasında mcrı
nuniyetsizlik hisleri belireceği gibi 
bu geniş memleketler lngilterenin 
rakibi olan büyük sanayi memle
ketlerinin gözlerine batmıya başlı
yacaktır Hülasa İngiltere tara
fından Japonya'ya karşı açılPn bu 
ticaret harbi, iki memleket ar~sın· 
daki münasebetler üzerinde fena •· 
kislerini göstereceği gibi, lng ;Jjz 
lmpantorluğunun hayat ve ır.u • 
kadderatr üzerine de çok tümi.illü 
tesirler yapacaktır. 

Ahmet ŞOKRO 

Harbiyede vila • • -
yet konağında o- ı· -

Dervif zade Jb. turan İ•tanbul va 
rahim Bey lisi ve beledi,. re ~ 

m Muhittin Bey ;..;: 
8-5-934 tarihindeki Şehir Meclin 

(Devamı 7 inci sahifede) 

'Bugün 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuatında gördüklerimiz: 
3 üncü sahifede 

:: 
=! 1933 aenui yarı,Iarının galiplerine mükafatları tevzi edilirken .. 

Kırk yıl kıran olmuf ..• 
. Eceli gelen ölmüf ... 
~· Felell 

MODA 
Mümtaz Faik 

4 üncü ıahilecle 

'.Askeri bahisler 
Cinoğlu 

5 inci sahifede 

~ Türkiye Turinır ve Otomobil İftiralı: edecekleri anlqılmıttır. 
§ ldöbü Milliyet'in tertip ettikleri Bunlardan yalnız -1932 galiple-
•: 1934 OTO ..• MOTO ... ~ELO.. rinden Mösyö Kalamidas moto-

runun bazı aksamını değiftir-
yarıtlarına ittirak etmek üzere mit olduğundan "motoru alıf-
10 Mayıstan bugüne kadar tırnıa" devresini yarıf tarihine iİ 
kaydolanlar ehemmiyetli bir kadar doldurup dolduramıya- i! 
yekunu bulmutlardır. Bu alaka c:'ğını kestiremediğini söylemi,. i!! · 
bu seneki yarıtların diğer sene- tır. iil 
)erden daha alakalı olacağını Bu sene Hanı~!ar arasın- !I 
göstermektedir. Eski kotucular- da da kof&cakların fazla oldu- !! 
dan hemen hepsinin yarıtlara ğu söylenmektedir. ı 
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TARiHi TEFRIKA:41 {)o rvt<lj 
• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Bahattin Şakir Bege me.ktup 
"Ayrılık çeşmesinde görüşüp sıze bir şey söy

lemek arzusunda olduğumu hatırhyarak ••• " 
Çamlıcada Yusuf İzzettin efen· ! bilahare yerine iade edilmek üzere 

dinin dairesine girip çıkması Ah- elde edebileceklerini ileri sürdüler, 
dülhamit casuslarının o kadar na- fakat hiç bir feye muvaffak ola
zarı dikkatini celbetmiıtti ki. dok- madılar. Muvaffakıyetleri biçare 
or nihayet bir gün tevkif edilerek bir kadım ırz ve namusunun ve 
Bekirağa bölüğüne atılmış ve ora- bir miktar servetinin piimiil olma-
dan Erzincana nefyolunmuttu. sına münhasır kalmıştır.,, 

Bu tefrikada bahsolunan vakala- Yusuf İzzettin efendinin tahta 
rın geçtiği zamanlarda doktor Ba- icli.sı meselesi etrafında dönen sa· 
hattjn Şakir Bey henüz lstanbulda yıalar bu suretle izah edildikten 
bulunuyordu. Yusuf İzzettin efen- sonra ayni mektupta Türklerin Ah
dinin tabibi hususisi olması yüzün- dülhamide ~ı gösterdikleri ba
den başına bir çok bela geleceğin- miyet ve milli gayret hakkında de
den henüz bihaberdi. Yusuf izzet- niliyordu ki: 
tin efendile lstanbuldaki ittihat ve 
Terakki tefkilatı arasında tabii hiç 
bir münasebet yoktu. Yalnız dok
tor Bahattin Sakir beyin cemiyet 
azasından buİunmasından dolayı 
müstakbel Paditahla cemiyet biri
birine yak'a,mıf oluyordu. Yusuf 
izzettin efendinin tahta iclası hak· 
kında ottaya çıkarılan 'ayiaların 
büyük bir kısmı uydurma idi. Bu 
~ay:alar Abdülhamitten para ko
parmak için doğrudan doğruya 
yüksek hafiyeler tarafından tertip 
ve tasni ediliyordu. Bunun böyle 
olduğunu doktor Bahattin Şakir 
beye gönderilen ve Yusuf izzettin 
efendi hakkında ortaya çıkarılan 
şayiaları tenvir eden a,ağıdaki · 
mektup ispat etmeğe kafidir: 

"Tarafı muhlisaneme gönderi
len mektup residei destitekrim ol
du. Ayrılık çeşmesinde görüşüp 
size bir şey söylemek arzusunda 
olduğumu hatırlayarak bunun se
bebini anlayamadığınızı yazıyor
sunuz. İste izah edeyim: 

Zatı biraderlerini oraya davet
ten mak•adrm fU idi: İçinde bulun 
duğumuz hanenin bu gibi redaete 
mü.tait olduğunu biliyordmn. Ge
rek sizi gerekse kendimi sakınmak 
icap ediyordu. Yazdığınız adamlar 
gece!i gündüzlü o hanede İfÜ ifret 
ettiklerinden sizi de onlarla hem 
mes"ek ad ve kıyas etmekte hakir 
idim. Binaenaleyh daveti vakıam 
sizi ikaz etmek ve daha doğrusu si
ze mes'ekinizi tayin ettirrmek mak
sadma müstenit idi. Çünkü o va
kit Yu1uf izzettin efendinin fi'kir 
ve maksadını onlara söyliyordu
nuz. Ben de bunun üzerine sizi ha
miyetsizlikle itham etıniştim. 

Zira gerek tahsmız gerek ha
neniz tarassut altında bulunduğu. 
halde bunlar bilıi perva sizin ha
neye giderek işinu'a ve zevkusefa. 
ya varıyorlardı. Bu halinizi gören 
bir adam hakkınızda nasıl hükme
derse, ben de o suretle hükmetıniş
tim. 

Ge'elim hain pederi maneviniz ... 
bahsine! Gerek sizden ve gerek 
Ziya namı müstearını l&fıyan zat 
t~raf ından .g.elen evrakı b~ bin 
fıra mukabılınde Abdülhamide sat
mak üzere evvela kurenadan Faik 
Beyin ve sonra da Üryani zade Ce
milin ve bundan maada daha dört 
be, kişinin v~aitine mÜTacaat e
dilmiş ise de bu vazifeyi, daha doğ
rusu bu pazarlığı kabul etmek için 
Fehitl'I Paşadan bllfka bir kimse zu
hur etmemi,tir. Bunu üzerine Fe
him P~a ile tifahi mukaveleyi ak
detmek için Kadri namında birisi 
tayin olunmuştur. 

Vatanperver ( !) Muradm vata
na etmit olduğu hizmet ( !) henüz 
unutulmadı. Zira hedefi aeyyİatı 
olan yüzlerce ana ve babanm ıs
tırabı eninleri ve feryatları hami
yetperverlerin kulağını trrmalıyor. 
Komitenizin servet ve saman esha
bından ve nüfuzlu zevattan mürek
kep olduğunu iş'ar ediyorsunuz. 
Vatan onlardan canen fedakarlık 
istemiyor, onlar ise malen bile fe
dakarhk gösteremiyorlar. Vakti 
merbu,..unda acaba bunlara naaıl 
itimat edilebilecektir? latipdattan 
kurtulalım derken bunların da '!im. 
diki müstebitlere tagallüp etmek
le iktifa eyliyeceklerine nasıl ka 
ni olalım? 

Biz hürriyet İstiyoruz, yoksa in
tizam ile iktifa etmek taraftarı de
ğiliz. Vatan, mevcudun ademile 
değil, geleceğin bah~deceği hür
riyetteki hürriyet kelimesinin ma· 
na ve mezaya_sı layıkile anlaşılırsa 
yükselebilir. Bu bapta bize kim 
teminat verebilecektir? Milletin İ
kazı için 1293 tarihinden beri ge
çen istipdat günleri kadar biz,hür
riyetin nimetini talim ve takdir et
tirecek hangi bir darülfünun tasav
vur olunabiliri? Bu mektebi teder
rüs bizim için kafi ve vafidir, yakın 
br Rtikbalde, millet bir defa daha 
iğfal edilmeden hürriyetin temin 
olunması için cemiyet efradının 
kendilerini fedaya hazır olduğunu 
söyliyorounuz. Bu kadar fedakarlı
ğa bizim sokak ~erbetçileri de ha
zırdırlar. Onlar da "ya,asm hürri
yet, mahvolsun istipdat !,, diye u
zaktan bağırabilirler. 

Sizin efradı millete hürriyet il
kah etmek istemenizi, Bahrimulıi
tin ortasında dümeni kırılmıt, ar
ması devrilmi~, kaptanı boğulmu,, 
zilamıleyil içinde dalgaların agu
funa kapılmıf bir gemiye sahili se
lametten (Kristof Kolomp) luk et
meğe benzetiyorum. F edakarlrk, 
istipdadm fethai ateffe,anma kartı 
göğüs germek suretile, azim ve se
batla ve ric'ati bir zillet bilmekle 
olur!., 

Fehim paşa, yalnız Yusuf fz. 
zettin efendinin tahta iclası gibi 
yalan yanlıt haberlerden İstifade 
ederek Abdülhamitten para çek
meğe çalışmaz, ayni zamanda ha
zan şehrin muhtelif yerlerine bom
balar attırrarak ta kendisi için ka
zanç yolları teminine çahtırdı. ls
tanbuldan Pariste ittihat ve Terak
ki cemiyetine yazılan bir mektup
ta Fehim P~nın "icraatına vesa
ir İstanbul haberlerine dair denili
yordu ki: 

-Bitmedi-
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1HARİCİ HABERLER1 

Almanya 
Tayyare alıyor 

Bu tayyareler en seri 

tayyarelerden seri imiş 
NEYORK, 15. A.A. - Nevyork Post 

gazetesi ecnebi bazı devletlere silah sa
tı şı yapılması aleyhine neıriyat yapmak· 
tadil'. Bu gazete, birçok Amerika tayya
re şirketlerinin son günlerde Aln1anya'ya 
satışlarını arttırdıklarını bildirmektedir. 
Gazete, bu fabrikaların Almonyaya sat
tıkları tayyarelerin A vrupa'nın en seri 
tayyarelerinden daha seri olduğunu sÖy· 
liyor. 

ltalya - Macar - Avusturya 

anlaşması 
ROMA, 15 .A.A. - Dün gece imza e

dilen bir itilaf mücibince, ltalya mamul 
r\evatve buğday ithali hususunda Avus
turya ile Macaristan'a pek büyük imli· 
yazlar bah,etmitt;r~ Gerek Avuiturya 
ve gerek Macaristan ihraç limanı olarak 
Triyesteden istifade edeceklerdir. ,..,, İ· 
tilafnamenin tahtında gizlenen mc:: adın, 
Avusturya ve Macaristan üzerinde Al· 
ınan nüfuzunun önüne geçi.!mesi olduğu 
anle , ılmaktadır. 

Belgratta 
Yeni anlaşma 

Bulgaristanla iki taraflı bir 

ademi tecavüz misakı •• 
BELGRA T, 15. A.A. - Havas ajan· 

sı muhabirinden: Belgrat'ta dün yapı .. 
lan konferans , Balkan misakı imzalan· 
dığ'ından beri yapılan ilk konferanstır. 
Temin edildiğine göre, 3 nazır Bul
garistan ile iki taraflı ademi tecavüz mi
sakları yapılma-sı hususunda mutabık 
kalmıılardır. 

Troçki lsvİçreye mi geçti 
BERN, 15 - Fransız menabiin

den gelen haberlere nazaran Troç
ki lsviçreye müteveccihen Fransa
dan hareket etmistir. Resmi mena 
biden verilen habere göre lsviçre 
hükumeti böyle bir seyahatten ha
berdar değildir. Fakat Troçki hu -
dudu geçmiJ? ise bu herhalde ka • 
nuni yollardan olmıyacaktır. Çün
kü İsviçre hükumetinin Paristeki 
siya·i veya konoolosluk teşkilalı 
tarafından kendis::1e hiç bir pasa
port vizesi verilmemi.tir. 

Amerika ile harp Kral gel~yor mu? 
, • ArşidukOtto Isviçrede gizli 

Japonıar Sahabınden evvel bir mülakatta bulundu 
Filipini almak istiyorlar BERN, 15. A.A. - fmperator Şarl'm 

NEVYORK, 15, A.A. - Cenevrede- oğlu Arıidük Otto dö Habesburğ Briik· 
Matsuoka, Liberty gazetesinde yazdığı sel'den dün Bales şehrine gelmiştir. 0-

b 
rada arşidük Eugene'in iki gün için mi4 

ir malc.alede, Japonyanm Alaskayı zap- safiri olacakt.,... Arşidük Otto, Arşidük 
te tmeye hazırlandığına dair ayan aza- Eugane ile Avustu..,.anm bugÜnkü siya-
ki Japon heyeti murahhasası reisi M. si vaziyeti, veeski hanedanın Avustur .. 
sından M. Robinsonun ittihamlarını tek.. yaya dönmek ihtimalleri üzerinde görüş .. 
zip ederek diyor ki : müştür. Mallım olduğu üzere, Avustur

yaya dönmek müsaadesi yalnız Arıidük 
Eugene verilmişt•jr. 

Japonların ipjhasını celbedecek Alas · 
ko.d.Jn daha sıcak ve daha zengin Fili
pin gibi memleketler vardn·. Fakat Ja
ponya bunlan katiyen ele geçirmek niye
tinde değildir. Japonya ancak Ameikari
kadaki hüıümet artarsa ve buna muka
beleye mecbur olursa Amerikaya karşı 
harp edecektir. 

Almanyaya karşı 
-<>--

Belçika da hudutlarını 
iyice tahkim ediyor 

BRUKSEL, 15. A.A. - Milli müda
faa nazm, "Tam müdafaa tertibatı" na 
taraftar bulunduğunu ifade etrrnştir. Bu 
tertibat, Möz vadisi. ile Lüksenburg ve 
Herve yaylası boyunca geniş mik~asta 
tahkimat yapdamsmı ve bisikletli kıtaat 
teşkilini istihdaf etmektedir. 

Bu huousta vücude getirilen plan, 
Fransa ve lngiltereden imdat kuvvetleri 
yetişinciye kadar1 müstevli dü,man kuv .. 
vetlerini hudutta tevkif etmek rnaksadı
ru gübnekt:edir. 

Leh kabinesi 
VAR.ŞOVA, 15. A.A. - Profesör 

Kozlov5ki, kabinesine dahil olan zevat 
ile görüımeJerini bitirmiştir. Kabine Jjs .. 
tesini yann reisicümhura verecektir. 

Eyi malumat alan mahafil, yalnız sa
nayi ve ticaret! nazırıy)e içtimai muave .. 
net nazn-ının değişeceğine ve bu naza .. 
retlere M. Floyar Rajchman ile M. 
Paciorkovski'nin tayin edileceklerine 
muhakkak nazariyle bakılmaktadır, 

-o-
Avusturyada yeni 

bir hadise 
LINZ, 15 .A.A. - Dün akşam Elensi 

de birçok bombalar pııtlaınıtln. Bunlar
dan biri, içinde Heimvehrenlerin bulun· 
duğu bir binadan atılmııtır. 

--<>-

Sarre meselesi 
CENEVRE, 15. A.A. - Akvam ce

miyetinin bu sabahki toplantısmda, Sar 
meselesi mevzuu bahaolurken, müzakere
nin perfembe gününe kadar tehirine ka· 
rar verilmiıtir. 

--
Filistin istikraz yapıyor 

LONDRA, 15. A.A. - Fiı;stin'in yap
mak istediği iki milyon lngiliz liralık, 
İ :->tikraza lngilterenin kefalet etmesi pro .. 
jesini, Avam kamarası ilk okunuşta ka .. 
bul etmiştir. 

Balon nerde? 
-o-

9 buçuk kilometreye çıkan 

Alman balonu kayboldu 
Bittcrfeld, 15 A.A.- Stratosfer altın

daki mmtakalarda istikşafatta bulun
mak üzre dün sabah hareket eden 
Bartsch Von Sizsfeld balonu miiretıcha
tından haber yoktur. Bunlann hayatla
nndan endişe edilmektedir. Bu balon 9 
bin 50 Omc~re mikabı hacminde olup bu 
nevi Alman balonJarırun en büyüğüdür. 
Yegane ümit, balonun uzak mmtakala
lara sürülderunq olması ihtimalinde kal· 
mıştrr. 

Hitler kanalı 
KOSEL, (Almanya) 15. A.A. - 0-

der nehrini doğrudan doğruya yukuı 
Silezya senayi nuntakaa:la birleştirecek 
~lan ve bu mıntaka için bayati bir ehem .. 
miyeti olan Hit1er kanalının inşasma 
münakali.~ nazırı ve diğer bir çok zevat 
hazır olduğu halde dün mera•İmle ba1-
lanmıftU". 

Belediyeler bankası 
müdürlüğü 

ANKARA, 15 (Telefonla) -
Belediyeler Bankası Müdürlüğüne 
sabrk Adana Valisi Mümtaz Beyin 
tayini _&it- tasdike iktiran etmistir. 

Ünlv~. ~nenın muvaıenei 
umumiyeye ithali 

ANKARA, 15 (Telefonla) -
İstanbul Üniventtesinin muvaze
nei umumiyeye ithali hususundaki 
layihayı hükfımet bugün Meclise 
vermiştir. 

Fuhuş talimatnamesinin fatbikı 
ANKARA, 15. (Telefonla) Fuhus nizamnamesi-

n'in sureti tatbikı hakkında Sıhhiye ve Dahiliye vekaletin
ce müstereken hazırlanan fuhus talimatnamesi icra Ve
killeri h~yetince kabul edılmiştir. Bı:günlerde Resmi Gazete ile ne~ro
lunarak meriyet mevkiine girecektir. Talimatnameıle sıhhi tedbirlerin 
ne suretle yapılacağı izah edilmekte, gizli ve umumi yerler, birieşme 
evleri ve fuhuş icra edilen yerlerden gayri mukayyet olarak fuhuş e -
Jenleri ve genç kız ve çocuklarla erbabı namustan olan kadınları iğfal 
,!.z fuhşa tahrik ve teşvik ve gizli mahallerde devamlı surette fuhşu iti . 
yat, sanat ittihaz edenleri sivil memuralr ılevamlı olarak meyılana çı -
karmağa mecbur tutulmaktadır. Bir kadının fuhşu sanat ve itiyat edin
diği anlaşılırza kadın hakkında fuhuş komisyonu kararına kadar ka . 
Jına başka bir muamele yapılmıyacaktır. Umumi evler, birleşme evleri 
ve tek luhUf icra edenlerleher zaman zabıta memur/an tarafından ta -
rassut edileceklerdir. Bu tetkiki yapacak memurlara en büyük polis ve 
ya mıntaka amiri tarafından vesika verilecektir. 

Bütçenin müzakeresine başlanıyor 
ANKARA, 15 (Tel>efonla) - Bütçe encümeni 934 bütçe projeleri 

üzerinde tetkiklerini ikmal etmiş ve bütçele~i taba vermiştir. Bütçele • 
rin hafta sonunda mebuslara tevzii ihtimali kuvvetlidir. Bu takdirde 
24 Mayısta Meclis heyeti umumiyesinde bütçenin müzakeresine başla
nabilecektir. 

Kayseri fabrikası kurulııgor 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Kayseri fabrikasımn temelatma me

rasiminin pazar günü yapılması harar/aşmıştır. Merasime riyaset ede -
cek olan Başvekil ismet Paşa ile meraı:imde bulunmağa davet olunan 
vekiller, Kayseri mebusları ve matbuat erkanı ile Türkstroy murahhas 
lan cumartesi ak~amı buradan trenle Kayseriye .hareket edeceklerdir. 

• 
Türkiye -lsviçre ticaret itilafı 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Tatbik edilmekte olan Türkiye - t ... 

viçre ticaret itiliilına bağlı A listesinde bazı ilave ve tadiller yapılma
n icin yeni bir it:lal imza edilmis. esasları gümrüklere bildirilmiştir. 

Bulgar hudut muhafızları tara
fından öldürülen Pomaklar 

SOFY A, 15. ( A. A. ) - Bulgar ajansı bildiriyor: 
Kusukavak mıntakasnda kain Dikili Ka'lik kasabasından Pomak 

elenilen Bulgaristan Müslümanlarından 8 ki~iılen mürekkep bir gurup, 
12-13 Mayıs gecesi Yunanistana gitmek iizre gıizlice hududu geçme
ğe teşebbüs etmişlerse de Bulgar hudut muhafızları tarafından görül
mü~lerdir. Muhafızlar, müteaddit defalar - dur - emri vermiş
lerse de firariler tarafından dinlenilmemİf olduğundan si:lah istimali 
mecburi.retinde kalmışlardır. Neticede firarilerden dördü ölmiistür. ic
ra edilen tahkikat, li:rariler•in bir takım menfaattar propaganddcılar ta
rafından gayri kanuni surette Bulgaristanı terke teşvik edilmi~ oldukla
rını meydana çıkarmıştır. 

Hariciye vekili 
BUDAPEŞTE, 15 (A.A.) 

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Bey Belgrattan vapurla buraya 
gelmiş ve yarım saat sonra trenle 
Viyanaya hareket etmiştir. 

-n-

M. Kondilis'ten Tevfik 

Rüştü Beye 
ANKARA, 15. A.A. - Yunan harbi 

ye nazın ceneral Kondilis Türkiyeden 
ayrddıktan sonra Hviciye Vekili Tev 
fık Rüıtü Bey §U telgrafı göndennittir: 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Beyefendiye 

. .. Ankara 
Dost milletın mumt~ devlet adamiyle 

görütmek. ~satına nai! olduğundan do
layi kenduru çok bahtıyar addetmekt .. 
yim. Mazhar olduğum lütufki.~ lcahulden 
ve bir çok samimi dostluk nıt~nclc .. ln 
den dolayi derin bir surette mutehassı 
smı. 

Gerek zatı devlettiniziden ve gerek 
se refikanız Hanım Efendiden harareti 
teıelckiirlerimin ve vefakit" hislerimin 
kabulini rica ederim. 

CONDILIS 

Küçük jtilaf Fransa 

ile beraber 
BELGRAT, 15. A.A. ·-Havas ajan· 

sı muhabirinden : Silahları bırakma me· 
S<"lesi hakkında küçük itilaf nazrrlan, Ce· 
nevrede Fransız noktai nazaoru müdafaa 
için mutabık kalm·ıtlardır. Nazırlar, ge
lecek küçük itilaf konferansı tarihini 
25-6 olarak teabit etmiılerdir. 

1 Sümerbank dahili 
Nizamnamesi 
Banka ecnebi memleket

lere talebe yollıyabilecek 
ANKARA, 15 (Telefonla) -

Suınerbank Kı.~:ıununun 12 inci 
madde•i mucibince lktıaat Veka • 
letince hazırlanan Sumerbank da
hili nizamnamesini icra Vekilleri 
heyeti tasdik etmittir. Sumerbank 
devlet sermayesile vücude getiril -
mesi hükUnıetçe kararla,an sana
yi müessetıelerinin etüt ve projele
rini hazırlamak ve bu müessesele· 
rin tesis ve ifletilmesi için vaz'ı 
icap eden sermaye hİ;İ~Unıetç~ ban· 
kanın aermayesine ılave edılecek 

Bu müzakere esnasında evvela 
gelen mektupların Yusuf İzzettin 
efendiye ne suretle tevzi edildiği
ni anlamak için araya giren vası
tanın hanesini göstermek üzere iki 
memurun bunları takip etmesi ka
rarlaştırılır. Bu memurlar, müzake-

ECNEBi llATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) 

"" banka milli sermayenin in · ı 
tedbirlerini arayacaktır. Nizaıııııa· 
mede teaia noktasından bankaııtP 
yapabileceği sınai i•ler söyle sırı.· 
lanmaktadır. iptidai ;,,addeleri 
memleektte yetişen ve henüz it·tih 
sal mikdaıları istihlaki kartılamı
yan sanayi, ham ihraç mallarını ma 
mul veya kısmen maul hale koya -
rak kıymetlendirme ve sürümünü 
kolayla,tıran sanayi. Mamulatı 
büyük mikyasta istihlak edildiği 
halde ham İptidai maddeleri mem· 
lekette yetitmemekle beraber tesi& 
leri halinde İptidai maddelerini 
memlekette yetittirmek mümkün 
olan sanayi. 

Ham maddeleri memlekette bu
lunmıyarak imal safhasmın mem • 
lekette temin edeceği faydaları e
hemmiyetli mikdarda baliğ olan aa 
nayi. Sümerbank kendi fabrikala • 
rına lüzumu olan usta ve itçiler i · 
çin mektep açmak, sanayi mühen· 
disi ve mütehaı:nsı yetİftİrmek için 
talebe okutmak ve lktısat vekale • 
tİnce bu maksatla açılacak mektep 
!ere yardım etmek gibi iflerle de 
uğratacak, ecnebi memleketlere 
talebe ve stajiyer yollayabilecek -
tir. 

re için gönderilen Kadri ile tüfek- Je Suis Partout'dan: 
çilerden Ahmet namında birisidir. 
Bu memurlar Yusuf İzzettin efendi 
ye gidip gelenleri takip ederler. 
Bunlar doğruca Nuri beyin evine 
girerler. Hafiyelerde köte batında 
on'arın ,çrkmasını beklerler. Biraz 
sonra onlar Nuri beyin hanesin
den çıkacak Rupen'in evine gi
derler. Hafiyeler de o evden gö
ıı.inmiyecek surette saklanırlar. Va
sıta olan adamlar Rupen'in evin
den giıya evrakı hamil oldukları 
halde çıkarlarken hafiyeler tarafın 
dan yakalanarak üzeri aranır ve 
fakat evrak namına hiç bir •ey bu
lunamaz. Buna rağmen hafiye!er 
doğruca Fehim Pl4anın konağına 
gidere korada it ve işrete baslarlar. 
Bu i~te parsayı toplayan Fehim oa
şa oldu. Diğerlerini yere vurarak 
Abdülhamitten paraları o topladı. 

Bunun üzerine, bu i~te muvaf
fak olamıyanlar merkum Kadri 
v;ı.sıtasile ba,k:ı taraflara müracaat 
ettiler, muhafız arnavutların Yusuf 
İzzettin efendiyi tahta icliisı için 
elde edildiğini anlatılar, Yusuf iz
zettin efendi İçin gelecek evrakı, 

Je Suis Partout Almanyanm ailah • 
lanndan bahuderken diyor ki: 

''17 Niuın tarihli Fransız notannın 
•ilahlanma ve .tlalmzlanma müzake
relerinin istikametini değiftirdiğine 
fÜp1ıe yoktur. Hakikatte ise Alman • 
yanrn .tlôhlandriını ortaya koymuf, 
/ngilterede, _Amerikada, l•veçte, Nor 
veçte ve dığer memleketlerde bazı 
mürailik kahramanlarını allak bullak 
etmiftir. Onun içindir ki bu nota ayni 
memleketlerde aklı seli'"" de yol aç
mıf oluyor. Zaten hadiselerde bu müı 
terek duyguya avdeti teshil edecektir. 
Y alnu; Almanyadaki gÜnün hadisele
rini dikkatle takip etmek mecburiye
tindeyiz. Şu güzel Maya ayı sonunun 
Cenevrede bazı tecelliler göstermesi
ne İntizar edilebilir. Biz biliyoruz ki 
Almanyanın silahlanması teıkilatı ik 
mal edilmiş gibidir. Bir, nihayet iki 
&ene aonra Almanya tamamen hazır· 
lantntf bir \'aziyetle bulunacakhr.,, 

Pravda'dan: 

Pravda Paristen aldriiı bir telgrafa 
atfen akıl ve hayale pek te uygun gel 
miyen fU haberi ne~rediyur: 

"'Amiral Matsuh&ita'nın kumanda .. 
sındaki Asama ve lvate Japon gemi
lerinin Türkiyeyi .ziyaretinden mak .. 

sat, Japonya ile Sov;yet Rusya ara.srn 
dcı bir muhasame çıktığı takdirde 
T ürhiyenin alcıcağı vcıziyeti anlamah 
için Japon AmiraU Anharamn askeri 
ve siy<Ui mahcıFiline Sovyet Ru•yaya 
teucih edilecek bir Alman • Leh • Ja
pon antantı olduğunu ihsas etmiftir. 
Amircıl, eğer Türikye bu antanta ilti
hak etmek isterse, isimleri geçen üç 
devlet Türkiyeye Arabistcın ve Kaf
kas;ycıda arazi taviz edeceklerini te -
min etmiştir. Eier Türhive bu kombi
ne.zona gjrerse. Japonya Türkiye em .. 
rirıe birkaç harp gemişi Je tahsis et· 
meğe hazırdır.,, 

L'Avenir'den: 

L'Avenir Yemen hcicliselerini Fran 
•rzların Suriyedeki menafii noktai na 
:ı:cırından tahlil ediyor. Diyor ki: 

''Arabistan uyanıyor. Şark iılerini 
yakından bilen bütün A vrupalılcır bu 
uyanı1ın alametlerini ve inkişafını gör 
müşlerdir. Onlar bu hadiselerin ne 
kadar azim ehemmiyeti olduğunu bi
lirler ve hükumetlerine cLe bildirmiş 
/erdir. Bilhcıssa lbnissuudun büyük 
Arabistcını kurmah ve başına geçmek 
hususundaki emeli aşikardır. Fakat bu 
büyük Arabistan ne şekil cılacak? 
Müstakil devletlerden mürekkep bir 
konfederasyon mu olaccık Yoksa bir 
devlet reisinin idaresi altıında yekpare 
bir memleket mi o/accık? Hangi ıe • 

kil o!ursa olsun, yeni vaziyetin Suri .. 
yede aksülamel yapacağrna fÜphe e· 
dilemez.,, 

Makedonska Pravda'dan: 

Sofyada çıkan Makedonka Prav • 
da yazıyor: "Arnavutluk Hariciye na 
zın M. Cofer Vila'nın hükumetin re• 
mi gazetesi olan Besa'Ja hem arna .. 
vutça, hem lransız.ca olarak neıredi
len beyanatı büyük bir alaka ile kar
şılcınmıftır. Bu beycınatta, Arnavutluk 
istiklalinin kıskançlıkla muhafaza e • 
dilme•inin, Arnavutluk siyasetinin e • 
sas mebdei olduğuna İfaret edilmek • 
tedir. Bu auretle Arnavutluk hükunıe· 
ti her türlü harici tesirlerden kurtul ... 
duğunu ilôn etmif ve birazo dalıa 
Fransa ve Yugoslavya;ya yaklaımış <>· 
luyor. Bu ay zarfında Arnavutluk 
kral< Zogo, memleketinin yeni harici 
siya.aetini takvi;ye etmek ve harici bir 
iatikraz için zoemin hazırlamak mak .. 
sadile Parisi ziyar-et edecektir. Arna
vutluk siyasetinde görülen bu mühim 
tebeddüle ltalya, Balkan Yanmada • 
sındaki ileri va~iyeti ve Dalmaçya, 
Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya 
yı ihata edecek. olan imperatorluk e
melini kaybetmıf oluyor, Ôyle anlcışı 
/ıyor ki, Avnauutlar, sahillerini muh· 
temel Jtalyan hiicumlarından koru
mak maksadile tahtelbahir intası için 

200 milyon Franhlık bir istikraz yap· 
mak İ•tiyor1ar. Hülasa ltalya, artık 
Arncıvutluktcıki oyununa kaybedilmi4 
nazarile bakıyor t1e .şim.di ~zarlarını 
Afrikaya ve bilhcusa Habefıaıana çe-
viriyor. ..., 

Bu '"ütalealanmt%Ut Jogru ve de • 
vamlı olup olmacl.1iını önümüzdeki 
günler gösterecektir.,, 

Wold Radio'dan: 

1923 ten beri Kcınton Vaııd'nun 
muhtelif idare fubeleri Lausanne rad 
yo iatasyonunun yardunile, vilayet da 
hilinde mesleki mekteplere devam im 
kanını bulamıyan ahaliye mahsus ol
mak üzere dersler vermekte idi. Bu 
sene bir tahın1 r.nai cemiyetler, hatta 
kurlara devam eden talebelerin bile 
T. S. F. ıxıata.sile malümatlannı tev• 
si edebilecekleri hususunda alakadar 
lann nazarı dikkatini celbetmi§ler, bu 
nun üzerine radyo dersleri başlamlştır. 
Bu dersler hem radyoda verilmekte, 
hem de hülıiaaları tabedilerek talebe 
lere dağıtılmaktadır. Bu dersler bitti
ği ve imtihanlar yaklıqtığı için şimdi 
de talebeleri imtihan etmek çareleri 
aranmıştrr. Bu şöyle yapılmaktadlT: 
Lau:sanne'daki (atüdyo) dan sualler 
söylenmekte ıue talebelere yarım saat 
mühlet ııerilme.ktedir. Binaenaleyh ta 
!ebeler ceıxıp yazar yazmaz bunu alô 
kadar §ubeye tevdi etmektedirler, 

Sümerbank idare ettiği veya ser· 
mayesine mü.terek olduğu serma • 
yelerden b&fkası i~in tahsis edece· 
ği sanayi kredisi, kredi muamele • 
!erine kabili tahsis meblağın niha 
yet yüzde ellisi olacaktır. Banka • 
nın tesisi kredit4ne tahsis edeceği 
meblağ bütün sanayi kredisinin 
yüzde on be,ini geçmiyecektir. Baıı 
ka ihtiyat akçesi sermaye faizi çık 
tıklan sonra kardan idare meclisi 
azalarına yüzde iki, memurlarına 
da yüzde üç maatları nisbetinde ilı 
ramiye verilecektir. Bankanın ihraÇ 
edeceği tahviller normal kıymetle
rile kefalet akçesi olarak kabul o
lunabilecektir. 



~ ---

[fELE~ 
Kırk yıl kıran olmuş ... 

... Eceli gelen ölmüş 
Böyle derler ama doğrusu bu la

lın da artık kıymei'i kalmamaya 
başladı. Tramvay, otomobil, otobüs 
ve kamyan kazalan, pencerelerden 
düşen saksılar, taraçadan ayağı 
kayıp merdivensiz aşağı İnmek va
kal.arı doktorlan bile düşündürme
ye başladı. Diyorlarmış ki: 

- Bir taraftan kaumç vergİei 
bir taraftan da !insanların hasta ol
maya vahit bulamadan kazalarla 
ahrete İntikalleri böyle devam e
derse kabineleri kapatacağız ... 

, Mübalağalı laf. Kazanç vergisi
nin bir kolayı bulamır, bina vergi
-.i ucuz yere gidilir, beyanname 
Verilir. Lakin biz ne yapacağız? 
Dükkanda otururken içerliye saldır
soldur bir tramvay girerek ( a
man!) demeden insanlan ezerse 
bundan nasıl kurtulacağız? 

Gazetelerde (yeni kaza isimleri) 
'diye bir serlevha gördüm ve altın
da: 

(lstanbul sokaklarında gezmek 
'lllızası:) 

Sözünü araştırdım, bulamadım. 
'Kazaların en basında bence bu 
gelmelidir. Çünkü ;,rtık herkes an
ladı ki lstanbul sokaklarında na
kil vasıtaları ba kadar başı boş 
gezerken piyade hayata pamuk İp
liğile bile bağlı addedilemez. 

Bilmiyorum bundan ne kadar 
evvel gene yazmıştım... Nalı.1il va
ırr.talan, len, hareket ve sürat ka
mın/arı hep değişti. Lakin bizim 
sokaklarla zihniyetimiz deği~medi. 
lfte bu ahenksizlikten dolayıdır ki 
bir haylı kaza oluyor. 

Şimdi bu yazımı okuyunca: 
- Eler.dim! Dünyanın her yerin 

İle kaza olur ..• 
Diyorlar. Doğru elendim ama 

İlünyanın her yerinde olan seyler
den misal olarak hep belediye ver
~isile kazaları mı alırız?. Hani ya 
dünyanın her taralrndahi yollar, 
caddeler, temizlikler, rahatlıklar, 
sular, bahçeler, havuzlar, tiyatro
lar, haller? ... Onlar nerede?. 

- Yavaş yavaş ... mı diyecelui-
• ? 

nız. 

Bu yavaşlığı biraz da otomobille
re, otobüslere nakil vasıtalanna 
tevcih etseniz ne olur?! 

Maslak yolunda bir hayli cana 
nıalolan kaza ne oldu? .. Halii tah
kikat salhaaında mı?. Böyle hadi
selerde hükmün gecikmesi ibret 
noktasından cezanın tesimi azal
itır. 

Ben her gün, her yerde seyrüse
fer talimatnames!ine mugayir hare
ket eden arabalar görüyorum .. 
Hem şehrin en işlek caddelerinde. .• 
rıeden?. Çünkü korkmıyorlar, al
'dırnuyorlar ve nizama riayet etmi
yorlar. Tramvayın yanından geç
mek mi? geri geri yiirümek mi? 
Soldan glitmek mi?. Hattii tek gİ-

' 'disli sokaklarda yasak istikamete 
2'İtmek mi? Bunun hepsi fütursuz 
)'apılmaktadır. 

Biz otomoblillerimizin, nakil va
lıtalarımızın bu başı bozukluğuna 
oıl.ıshk. Lakin ne fena tesadiifti!r 
4i : iki gün evvel üç seyyahın bın
'ıl;ii bir otomobil bir tramvaya çarp 
mıs ve seyyahlardan blfri ölmüş, iki 
si ;,ğır yaralanmıştır. 

Bu da olağan şeydir. Kabul edi
yorum. Lakin "yarın bir ecnebi ga
zetesinde lstanbul sokaklarında o
tomobiller,"tramvaylar pek mazbut 
işlemezler, kazalar olur. Dikkat et
meli,, Jtiye bir yazı görürsek geçen
lerde "lstanbufda her ç~meden 
•u içmeyin,, diye yazan ecnebi ga
zetecisine kızdığımız gibi içerileme 
meliyiz .•. Çünkü lstanbul sokakları 
nın seyrüsefer işlerinden bizde za
rardlideyiz. Ama biz <ılışmışız. A
talanmızdan kalma: 

"Kırk yıl kıran olmuş, eceli ge
len ölmüş,, sözünü telwar eder yii
rürüz ve tesadüfen kazaya uğra
mazsak yaşanz. 

·--,FELEK -

Recep B. geliyor 
Cümhuriyet Halk fırkası umu -

ıni katibi Recep Beyin yarın sabah 
Ankaradan şehrimize gelmı:si. bek 
lenınektedir. Recep Beyle bırlikte, 
Ankarada bulunan fırka İstanbul 
vilayet idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim Bey de ~hrimize dönecek
tir. 

_,.___ 

Meccani sinema 
Gazetemizin lransızca nüshası 

olan La Turquie'nin geçenlerde ter 
tip ettiği meccani sinema matine -
aj büyük bir rağbet görmüştü. La 
1' urquie gene Saray sinemasında 
•aat 14,30 da veı'İlmek üzere yeni 
bir seans daha tertip etmiştir. La 
1' llrquie bu matinenin gününü ya
rın bildirecektir. 
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ŞEHİR 
EIC.ONOMI 

Marsilya tacirleri 
Heyeti geliyor 

Oda azası kendilerini kar
~ılayacak ve ağırlayacak 

Cuma güniı şehrimize gelecek o
fan Marsilya Ticaret Odası namına 
yirmi kişilik heyeti karşılamak ü
zere İstanbul Ticaret Odası hazır
hklara ba§lamrştır. Fransız ticaret 
heyeti trenle şehrimize gelecektir. 
Ticaret Odası, Fransız heyeti şere
fine ziyafet verecek ve ticari müna
st:betlerin takviyesi için temaslar
da bulunulacaktır. 

Heyetirı bir kısmı Ankara' ya da 
giderek ziyaret ve temaslar yapa • 
caktır. Heyet dönüşte vapurla gide 
cektir. 

Oda Heyeti 
Ticaret Oda.,.ı heyeti dün topla

narak haftalık işler hakkında görü 
mÜltür. 

Yeni fabrikalar 
Bir grup lrurşun kalemi fabr ika

sı açmak için tetkikatını ileı·l '!li'l•İŞ · 
tw. Bu fabrikanın makineleri ya • 
kmda Almanya'dan gelecektir. 

Aldığımız malumata göre Lehis
tan'da buluna bir çorap faıbrikası 
ıla, makinelerini Türkiyeye getir
mek için Ticaret Odasına bir mü
racaatta bulunmU!ftur. Leb serma
yedarı T ürkiyede bir ortak aramak 
tadır. 

Çiroz yok, palamut çok 
Son günlerde palamut fiatleri gene 
ucuzlamıştır. Balıkhanede roptan 
palamut 3 kuruşa satılmaktadır. 
Balıkçılar 932 senesinde olduğu 
gibi, bir palamut bolluğu ile karşı
ı.,.acaklarrndan endişe ediyorlar. 

Diğer taraftan bu sene çirıoıı pek 
az yetişmektedir. Balıkçrlann söy
lediğine göre, bu mevsimde bol lü
fer olması çirozların yaşamasına 

imkan bırakmıyormuş. 

Gerek palamutun karsız bir iş 
haline girmesi, gerekse çiroz azlığı 
balıkçılan dütündürmektedir. 

Ofis muavinliği 
Triyeste ticaret mümessilliğinde 

bulunan Muhtar Bey, Türirohs ls
tanbul şubesi müdür muaıvinliğine 
tayin edilmiş ve vazifesine başla
mıştır. 

Paris belediye meclisinden 
bir heyet geliyor 

Paris Şehir Meclisi Reisi M. 
Ficquet'nin şehrimize geieceğ'ni 
yazmıştık. M. Ficquet'nin ayın 21 
inde reiakatinde Meclis ikinci re'si 
M. Lobligeois ve meclis katipleı ı· 
den M. Dailly ve M. Bour bulur.
duğu halde 't<'-hrimize mı.rvasala•.ı 
beklenmektedir. Heyette meclis a
za1nndan bazı zevat ta bulunmak
tadır. Bu heyet .ıynı gün Ankara
ya gidecek ve bir gün kaldıktan 
sonra 23 mayısta şehrimize döne
cektir. Bu heyetin şehrimizde şe
l:ir ve belediye işleri hakkında bazı 
tetkikatta bulunacağı haber verifi
yor. 

_l _·_B_O,_R_S_A __ ı 
,(IJ Bankaamdan alman cetveldir) 

15 Mayıs 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR TAHViLAT 
lstikra:u dahili 96.50 T. ••keriy. 9 78 
1933 lttilcra.z.ı 93 Elelı:trill. -:-
Oaitürk 32,25 T ram••J" -.-

n il 31.70 Tünei -.-
)) [ 31 ,70 Rıhhm 17,75 

" 
2 60 

Mürneııil 58.90 
Ş..rk O.Yollan · t " il 49,30 
Gümrükler 8 Kupon•U• 
Baidat i.,78 " Jll 47.10 

ESHAM 
Jı Banltaaı Navııa 8.80 i Şir. Hayriy• 15 
,. ., Hamiline 8.80 Reji . f,15 

M - · 98 Telefon. 10~75 
""ve.ata T k 
Xupon•u:s ~r oa 19,25 
Tü.-lciye Cüm'bU- ı Çı~enfo 12,95 
riyet B•nlı.aaı 58 Jttihat dey. 17 
T Şark dey, 1,25 

ramvay .Ct,20 8.)y• 1,55 
Anadolu Hisıe 28 Şark m . ecı.• 4 

ÇEK FIYATLA.Rl 
Lond ra 64ı Prağ 19,09 
Part ı U,06 BerHn 2,01 ,23 
Nüyork 79,67,22 Madrit S,82,45 
Milino 9,36.54 B~lırr•t 35,07 
Cenevre 2,44 ZJoti 4,20 
Atina 83,69 Penco ır 2.69 
Brilk•el 3,40,25 Bülr"'•t 79.33 
Ams.terdam 1,17,,41 Viyana 4,22 
Sof7a 65,6360 Moalı::o•a ıı,001so 

NUKUT (Satıı) 
Kurut Kurut 

20 F . Franus 169 20 1. laviçre 808 
l Dolar 117 l Pıuebı 16 
l l•terlin 642 1 Mark 49 

20 Liret 214 1 Zıeloti 2Cı,50 
20 F . Bel.;ilı:a 115 20 Ley 19 
ıo Drahmi 24 20 Din•r 53 

1 Florin 83 l_ Çıerno•jç 
1 Şile A•· 22 Albn 9.25 

20 Leva 23 1 Meddi1• 35 1 -2 
21 Kur. Çek.. 106 Bllnknol 237 

Peirola aramaları için geni 
lıazırlıklar yapılıyor 

:Sondaj ameliyatı için:~ getirÜen 'tilet!er Cevat Eyüp Beyin nezareti al -
tında hazırlanıyor .. 

Petrol aram idaresi tarafından yapılacak sondaj için hazırlıklara de 
'Rm edilmektedir. Sondaj ameliyatı için satın alınan aletler Mersine çı 
karılmıttır. Bu aletler ve sondaj boruları Madride nakledilmektedir. 
Nakliyat bittikten sonra sondaj ameliyatına başlanacaktır. Sondaj alet 
!erinin ve borulann Mersinden naklini gösteren resimleri yukarıya der
cediyoruz. 

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

ŞehzadebaşJ. 
Facias1 

_,.___ 

Vatman ve şoför tev
kif edildiler 

Saraçhane başında bir seyyah 
kadının ölmesi ve dört kişinin de 

yaralanmasile ne 
ticelenen tramvay 
otomobil müsade 
mesi tahkikatına 
dün de de\ram e
dilmiştir dün maz 
nunlardan vat -
man Tahir oğlu 
Mehmet Ef. mev
cuden Adliyeye 
teslim edilmi~ ve 
~ 5,30 da Sul-

Şo#ör Kegam tanahmet Sulh ce 
za hakimi Retit 

Beyin huzuruna çıkarılmıştır. Vat
man Mehmet hakim huzurunda hü 
lasaten şunları söylemiştir: 

- Ben karakol mevkiinden kalk 
tıktan sonra betle gidiyordum. O
tomobiller de yolun sağından ya -
ni benim solumdan sıra ile geçiyor 
lardı. Benim arabam sondajlı ta
bir edilen arabalardandır. Yani 
burada araba üzerinde tadilat ya
pılmış, hatlar ilave edilmiş, kuvve
ti art>Jrılmıştır. Binaenaleyh b~le 
hareketi esnasındaki sürati diğer 
arabaların 7 - 8 le hareketi esna -
smdaki süratine muadildir. Ben 
böyle betle giderken iki metre ile 
rimde arabalardan biri önüme doğ
ru direksiyon kırdı, ben derhal 
(havz) yapbm, yani arabayı cere
yandan ayırdım. Fakat otomobi -
lin direksiyon kırmasile tramvaya 
Ç~ı bir oldu. Sademenin şid
d~tıle sırt üstü arabanın içine düs-
tü~ Bu esna_da camlar kırılmı~ Ü
zerınde fren lfaretleri olan ve kon
trol denilen sandık üzerime düş _ 
müştü. Düştüğüm yerden hemen 
kalktım, frenler·e sarıldım. El e -
lektrik, mıknatıs frenlerini a~i za 
manda kullandım. Fakat olan ol -
muştu. Öğrendim ki otomobil 35 
kilometre süratle gidiyormuş ve ö
nünde bir araba durduğu için be -
nim önümü keserek solumdan yolu 
na devam etmek istemiş. Bunu şo
för söylüyor. Dediğim gibi otomo
bil ile aramızda iki metre mesafe 
vardı. Bu mesafe beş metre bile ol 
saydr, otomobil 35 kilometre sürat 
le, ben bef süratle giderken bu ka
zadan korunmak imkanı yoktu. 

Böyle süratlerde ve alelade za -
manalrda bile biz fren yaptıktan 
sonra araba kendi hrziyle 3 - 4 met 
re gider, ancak ondan sonra du -
rur. Benim bir karım, 3 çocuğum 
var, bu ka.z,ada hic bir kabahatim 
yoktur. -

Mahkeme Mehmet hakkındaki 
tahkikatın mevkufen yapılmasma 
karar vermiş ve tevkif etmiştir. 
Hastahanede bulunan soför Kega
mın kaçması da muht~mel oldu -
ğundan onun hakkında da tevkif 
kararı verilmiftir. 

Müddeiumumiliğin fen heyetin 
den istediği rapor henüz gelmiş -
tir. 

Cerrahpa.şa hastanesinde bulu -
nanlardan M. Moris Bertman dün 
hastahaneden çıkınıştır.Zevcee .i ve
fat etmi şolan M. Vilyam Pavelin 
de • ·bugün çıkması ve şoför Kega
mın tevkifhane hastahanesine nak 
!edilmesi muhtemeldir. 

Bonolar gene 
Kıymetten düşüyor 

Cemiyet Maliye vekaleti 
nezdinde 

teşebbüste bulundu 

Bir bankanın bonolar muka
bili avans vermesi isteniyor 

Gayrimübadillere yüzde yirmi 
beş nisbetindeki bono tevzi.dı baş 

ladığı günden be .- . 
ri, evvelce elden 
ele tedavül etmek 
te olan bonoların 
kıymeti üzerinde 
şayanı dikkat bir 
tenezzül görül • 
müştür. Tevziata 
ilk başlandığı gün 
yüzü 25 - 26 olan 
bonoların kıyme
O:i 18 kqruşa düş-

F aik Nüzhet B. müştür Bunun se 
bebi bono alan 

gayrimübadillerin ihtiyaç karşısın 
da bunları tıatmağa başlamaları, 
fakat alıcının az; olmasıdır. Halbu
ki bonolrın bu kadar dütmesini i
cap ettirecek hiç bir sebep yoktur. 
Çıkarılan bonolara mukabil Zira -
at Bankasına devredilmiş ve mü -
zayede Üe .satılığa çıkarılmış olan 
emvali metruke vardır ki bunların 
kıymeti, bonoların kıymetinden da 
ha yüksektir.. Karşılığı tama.men 
mevcut olan bonoların bu derece 
düıwnesi alakadarların zararını mu 
cip o~tadır. Bunu nazarı dik -
kate aJan gayrimübadiller cemiye
ti Maliye vekaletine müracaat eJe 
rek bonoların gayri tabii bir ~kil
de kıymetlerini kaybetmelerine 
mahal kalmamak için ihtiyaç ve za 
ruret sevkile bonolarını nakde ta
vile mecbur olan gayrimübadille -
re bonolarının banka tarafından 
Maliye vekaletince tensip edilecek 
yüzde muayyen bir nisbet üzerin -
den ikrazda rehin olarak kabulü -
nün teminini, Maliye vdcaeltinden 
rica etmiştir. Maliye vekaletinin bu 
temenniye vereceği cevap alaka i
le beklenmekte ve ihtiyaç içinde 
çırpınan bazı Gayrimübadillerin 
ellerinde bulunan bonolarını yok 
bahasına satmalarına mani olmak 
ve bugünlük ihtiyaçlarına kartılık 
olmak üzere bir banka tarafından 
bono mukabilinde kendilerine mü 
nasip bir avans verilmesini temin 
etmek , bunlara yapılacak en bü -
yük hizmet teklinde kar'fılanmak 
tadır. 

Otomobil kazasında 
ölen seyyah 

Orontes vapurile tehrimize gel 
miş olan 350 lngiliz seyyahı dün 
sabah ayni vapurla limanımızdan 
hareket etmişlerdir. Bu seyyahlar 
meyanında bulunan evvelki gün -
kü feci otomobil kazası neticesin -
de ölmüs olan Ma<lam William Pa 
vel'in ce~edi İngiliz hastahanesin -
de bulunmaktadır. Kazada yarala 
nan M. Maurice Bertman da Cer -
rahpaşa hastahanesinde tahtı te -
davidedir. Cesedin dün defni mu -
karrer idise de zevcinin malumatı 
olmaksızın defninden sarfınazar e 
dilmi,tir. Kadının zevcinden gele -
cek habere iııtizaren cenaze ya
memleketine gönderilecek yahut 
burada defnedil · ' 

MAHKEMELERDE 

Türklüğe 
: Hakaret --Bir memur madmazel 

tevkif edildi 
Elektrik şirketi memurlarından 

Agop kızı Mel. Zarohi Ankara'da 
Türklüğe hakaret etmekten suçlu 
olarak hakkında kanuni takibat ya
pılmasına B. M. Meclisince mezu. 
niyet verilmiştir. 

Bunun üzerine Ankaı-a itt:ı::tak 
hakimliği Mel. Zarohi hokkında 
tevkif müzekkeresi kesmiştir. Tev
kii müzekkeresi İstanbul zabıtası
na tebliğ edilmiş, Zarohi tevkif o
lunmt."Ş, dün müddeiumumiliğe tes
lim edilmiştir. Sultanahmet sulh 
ceza mahkemesi Mel. Zarohinin 
mevkufen Ankara'ya sevkine ka -
rar vermiştir. 

Oç gUiı hapsedilecek 
Nazlı Hanım isminde bir kadı

nın çocuğuna çarparak yaralamsk
tan suçlu f()för Muhittin dün as
liye birinci ceza mahkemesinde 
3 gün hapse, 3 gün şoförlük yap
maktan memnuiyete ve 10 lira taz
m ina t vermeğe mahkum edilmiştir . 

Rakıya su katanlar 
Sattığı rakıya su katarak derece

sini düşürmekten ve tam dereceli 
rakı diye satmaktan suçlu Talat 
Efendi asliye mahkemesinde 3 gün 
hapse mahkô.m edilmiştir. Beyoğ
lunda meşhur bir bar da viskiye su 
kattığı ve halis viski diye sat
tığı için mahkemeye verilmiş tir. 

Tevkif edildilar, gönderiliyorlar 
Erzincanda adam öldürmekten 

suçlu olup lstanbula gelen ve hak
kında Erzincan İstintak hakimliği
nin tevkif müzekkeresi olan Ali oğ
lu Musa ile Bayramiç'te geceleyin 
kapı kırarak ev basmaktan suçlu 
bulunan ve hakkında tevıkif müzek
keresi olan Hüseyi noğlu Cevdet 
burada yakalanmışlardır. 

Sultanabmet birinci sulh ceza 
mahkemesi haldannda mev\n. ren 
mahallerine izam kararı vermiştir. 

Hapishanede keyif yapacak 
Hafta kanununa muhalefet ede

rek cum:ı günü nılısatiyeaİ'ı: dük -
ka., açarı ahçı Cafer Sultanahmet 
sulh ceza hakimi Salithattin Bey ta 
rafmdan 10 lira para cezr.ıına mah
kum edilmiştir. Bu karar tefhim e
dildiği zaman Cafer: "Keyfi mua
meledir" demiJ bqnun üzerine ha
kin kendisini ayrıca bet gün hebse
maıbküm etmiş, fakat 20 yaımı dol
durmadığı için ceza.,.ının 2 gününü 
affetmiş, 3 gün hapse konulınak ü
zere hapidıaneye göndermiftir. 

Gaz deposu yangını 
Yangında kast var mı, yok 

mu, anlaşılmadı! 
Umuryerindeki gaz depoları 

yangını tahkikatına devam edil : 
mektedir. Müddeiumumi muavını 
llhami Bey dün de geç vakte ka -
dar mahallinde tahkikat ile meş -
gul olmuştur. Bekçi Osman ile F~
ik ve Sait Efendiler isminde 3 kı
ti zan albna alınmıtlardır. Yangı-• 
nın nasıl ve nereden çıktığı, zarar 
ve ziyanın ne kada rolduğu, sigor
ta bedellerinin mikdarı henüz tes
bit edilememistir. On seneden be
ri böyle karış~ ve esrarengiz bir 
yangın vakasına tesadüf edilme -
mistir. Fen heyeti henüz raporunu 
ve;,..emiştir. Y eşua Bebar Efendi 
henüz bulunamamıştır. Dün üdcü -
dar ceza mahkemesinde yanan de 
polardan birisinin müdürü olan İs 
hak Efendinin vergi kaçakçılığı 
yaptığını meydana ÇJkaı"an memu
ra rüşvet vermekten suçlu olarak 
muhakemesi yapılacaktı. Fakat 
dün dinlenmesi icap eden pbitler 
gelmemitti. Bu muhakeme bunla • 
nn celbi için ba~ka güne kaldı. 

Yangının kasden çıkarılmış ol • 
ınası muhtemel görülmekte, fakat 
kat'i bir şey söylenmemektedir. 
Çünkü ne kaza, ne de kasıl nok~
sı üzerinde henüz tebellür etmış 
hiç bir fikir yoktur. 

Gümrüğün ve maliyenin tahkikatı 

Gümrük idaresi de Umuryerin
deki yangın tahkikatına idari cep
heden devam etmektedir. Üsküdar 
tahakkuk müdürlüğü yangın ye -
rinde, vergi matrahı üzerinden tet 
kikatını bitirmiştir. Yanan depo, 
gümrüğe ait resimlerden dolayı 
gümrükçe evvelce mühürlenmiş -
tir. 

G ll .. ~ unu.~- ·- --1 --- . ~. ""!J.JilUSdi&Ç -· ., 

Moda 
Bilir mİ•İniz ki dünyada hürri

yet denilen şey yoktur. Hukukıbe
fer beyennamesinlin kabul etti~>İ 
"hürriyet prensibi" sırf bir miina;>'I 
liifıziden ibarettir. 

Meseleyi hııkuki cihetten tetkik 
etmiyoruz. Fıilhakika bir kimsenin 
hürriyefinin diğerlerinin hürrİyeti
le tahdit edildiği muhakkaktır.Kim 
se istediğini istedljği şekilde yapa
maz.Bu f':erkesin malumudur.Fakat 
her nedense insan,bu vaziyetlerde 
bulunmadığı zamanlarda kendi hür 
riyetini bizzat kendi kendine tah
dit etmek lüzumunu hissetm;s ve 
nefsini bir çok vaziyetlerde bi; de
mir zincirle bağlamayı muvafık 
bulmustur. 

Jnsdnlann daima listipdada kar
'' feci bir inhimakleri olduğu in· 
kar kabul etmez bir hakikattir. Ka
nunların ve nizamların koyamadık
lan tah"idatı kendileri vazetmek
ten zevk alırlar ... 

Bunan en bariz misal': Modadır. 
Moda denilen esaret bugün her 

sahada, zerafette, mimaride, ede
biyatta ve hatta siyasette bile te
mini göstermektedir. 

Yalnız bir va/;. 1 't kısa eteği, bir 
vakit uzun eteği kabul eden, bir. 
gün saçlarını kesen bir gün uzatan 
kadınlan itham etmiyelim: 

Şimdi kübik m'.mari dururken 
kim kalkıp ta şahnişleri heykellerle 
ve çiçeklerle müzeyyen, tavan ları 
yüksek bir ev -yaptırıyor?. 

Kim yeni tarzdaki {irlerin ya
nında, kafiyeli vezinli şiirlere ilti
fat eJiyor? 

Bütün milletlerin içi silahlanmak 
arzusile kaynarken kim kalkıp ta 
siliihsızlanmanın aleyhinde bulu· 
nuyor? 

Çünkü modadır ... uzun etek~?
dadır. Vezinsiz s!'ir modadır. Ku· 
bik mimari mod~ır. Silahsızlanma 
edebiyah modadır. 

Moda her devirde insanlara ha. 
kim olmuftur. lstipdatta, lıüTTiyet
te de, demokraside de Aristokras'·
de de ... 

Neden İnsanların modaya karsı 
bu kadar İptilalalrı var? , 

Bir Fransız muharriri bunu ta
rif ediyor: 

" Bir çok kimselerin lr;ç bir zevk
leri yoktur. Bunlar sade ahengi, 
zevki selıimi, tenkit etmeğe mukte
dir değil, ay,;; zamanda hakkı ter
cihten de mahrumdurlar. iste bun
ların inulcuJına moda yetişir. Ken
tlilerine tamamile hazırla.nmıs ya· 
pılmış, bir yığın noktai na;u;rlar, 
zevkler göster'iyorlar. Hayatlarının 
bir çok vazİy!'.tlerinde ?e yapa~i!~
ceklerini ne hissedebılecek'eı' • nı , 
ne Jüsü~ebileceklerini kendilerine 
öğreti.r. Bu suretle onlan bir çok 
zahmetlerden kurtarır ... 

Görülüyor k'i, modanın sebeple
rinden biri de tenbellik ve herhan
gi bir mesele etrafında tesebbü' 
si şahsiye ve bir noktai naz.dra ma
lik .olmamakhr. Bunu aksir~i saf.ıs
lannda mezcedenler de maaleslfl 
elueriyetin tarizine hedef olmak
tan karkuyorlar ... 

Fakat simdi modaya karsı da 
bazı yerl~rde umumi bir mücdele 
açılmıştır. Nitekim AlmanyaJa 
bundan oı:, müddet evvel kadınla
rın dudaklarına boya sürmeleri a
leyhinde bir cereyan vardır. Bu ce
reyanın son günlerde daha şiddet
lendiğini gazetelerde okuduk. ln
sanlan her şeyin fevkinde kendi 
esareti altında tutan modada ı/mdi 
esaret altına giriyor demektir. 

Belki Hitler ordusunu daha zi
yade silahlandll'mak için kadınla
rı silahsızlandırmayı muvalık gör- , 
dü. Fakat bu modasızlık Fransada 
da moda olursa? ... 

Mümtaz FAiK 

POLJSTE 

Bir otomobil 
Hendeğe devrildi 

Evvelki gece saat 3 le Büyükde 
reden Taksime gitmek üzere Hacı 
Osman bayı:nnda geçmekte olan fO 
för Osmanın idaresindeki 2071 nu 
maralı otomobil dikkatsizlik yü -
zünden açık bulunan hendekler • 
den birine yuvarlanmıttır. İçinde
kilere bir~ey olmamı'6a da toför 
hafifçe yaralanmıştır. 

Kuduz k!ipsk 
Beşikta~ta oturan bir zatın ço

cuğunu kuduz bir köpek ısırmıtbr. 
Köpek öldürülmüş, çocuk ta ku • 
duz hastahanesine kaldrnlmıttır. 

Halkcvinde toplanma 
Halkevi umumi idare heyeti 

dün akşam bütün faaliyet komite
lerinin iştirakile umumi l>ir toplan 
tı yapmı~tır. Bu toplantıda Halke
vinin üç aylık me!.'aisi görüşülmüf, 
yeni bazı kararlar verilmiştir. 
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EVLENME 

Hicaz - Yemen savaşı 
Eski Osmanlı imparatorluğundan ay· j 

nlan ve sayısı yanın düzüneye varan 
Arap kırallıklanndan iki büyükçeıi olan 
Hicaz ve Yemen araıında. iki aya yakm 
bir zamandanberi silahlı bir çarpışmaya 
tanık oluyoruz. Bu savaşın, tim.diye ke
dar geçn safhalarını hikaye etmek ve ge
lecek akış şekli hakkında bir kaç söz IÖY· 
!emek enteresan olsa gerek. 

KUl.i..:-llt 
---·Mi .. 411Pia; 

Lamekan - Bimekan ... 
"Şin<Wi" nin meşhur bir kasidesi 

vardır: 

Hak taala azamet aleminin 
padi,ehi 

lômekiindır olamaz devleti· 

BABAM NİŞANLANDI 

Sevkiyat komisyonu reisi merhum 
Kaymakam Süleyman Beyin kerimeai 
Melda Hanımla merhum Doktor Mira• 
lay Cemil Beyin mahdumu Eıkişehir 
Ş~Ker Fabrikası Şeker an barlar sefi 
Zekai Beyin evlenme merasimi 10 Ma· 
YIS perşembe günü Kadıköy Belediye 
dairesinde icra edilmiıtir. 

Tarafeyne saadetler dileriz. 

d 
du 

Bu iki Arap reisini biribirile çarpıpna
ğa aevkeden şey, (Seyit fdria)in (Asir) 
denilen topraklarını paylaşmak davası· 
dır. Malümdur, ki bir müddet evvel (lb
nissut) tarafından imamlığı ve hükümeti 
ortadan kaldıran (ldriı) in asir memleke
ti Hicazlılar tarafıundan benimseniyordu. 
Halbuki (Seyit idris) imam Y ahyanm 
memleketine yani Yemene sığınmıf idi. 
imam Yahya Hamidettin dahi, kendisine 
sığınan ve kendi memleketinin hududun
daki araziıi Suudiler tarafından işgal e
dilen Aıir imamının topraklannın mü
him bir kısmını kendi memleketine ilhak 
eylemeği düşüyordu. Bu dava yüzünden 
iki Arap memleketi araırnda bir sava .. 
ştn ç ıkmasının önüne geçmek kaygusile 
(Ebha) da toplanan Suudi ve Yemen mu. 
rahhasları arasında yapılan müzakereler 
de müspet bir netice elde edilemiyordu. 

Hicazlılar, ( Asir) i kendilerine ekle
mek, (Behran) da dahi müıtakil bir va· 
ziyet yarabnak iıtiyorlard ı. Eğer (imam 
Yahya) bu şartlan kabul edecek olsay· 
dr, aralannda yirmi yıllık bir doıtluk mu· 
ahcdesi bağlanacaktı. Bir taraftan (Eb
ha) da konu~malar yapılırken, diğer 1.B· 
raftan, bir Yemen kuvveti, veliaht Ahmet 
Seyfüliı18.m kumandasında birdenbire, 
Aıir toprakları içinde ( Fika) dağı ile 
(Benimalik) mıntakaaındaki mühim ve 
sarp mevzileri işgal ediverdiler. Ve bu
rada serpilmiş. kalelere ve kulelere yerle
şerek müdafaa tertibatı aldılar. (Kroki· 
ye bakıla) . 

Yemenlilerin bu beklenilmİyen hareke
ti Hicaz kralını kızdırdı. O, birkaç defa, 
kan dökülmeksizin bu toprakları boşaltıp 
geri çekilmelerini Yemenlilerden istedi. 
Yemenliler iti uzattılar. Nihayet sabn tü
kenen lbnu11ut, (Ebha) da bulunan ordu 
kumandanı ve veliaht (Emir Suud)a ile
ri hareket emrini verdi. 23 martta veri .. 
len bu buyruk 24 martta İcra edildi. Hi
cazlılar üç koldan Yemen Üzerine aaldı
rıma ge°çtiler. En mühim olan sağ (ıahil) 
kolu 29 martta Yemenlilerin hazırlanmıt 
müdafaa mevzilerine çattı. .. 

Hicaz kuvvetlerinin, ilk taarruz ve hu· 
cumları ko'ayca neticelendi. Bazı kule· 
!ere karşı bir kaç defa hücumlar yapmak 
ve fazla insan kanı akıtmak lazım gel· 
di. Yemenlilerin ilk mukavemeti çok ~id
detli oldu. Fakat.:, kendi dağlık memleket 
!erinin hudutları dııında kavgaya alışkın 
olmıyan Yemen askerlerinin müdafaa 
cephesi nihayet kınldı ve parçalandı. Hi. 
cazhlar, evvela (Midi) kas:ıbaımm ce· 
nubu farkısindedeki (Harsan) fdırini ve 
k"lesini aldılar. (imam Yahya) tarafın
dan bu kalenin yardımına gönderilen ve 
1 mamın akrabalarından Abdurrahman 
Abbaı) adh birisinin buyruğu altında 
bulunan 1500 kişilik bir Yemen kuvveti 
ile Suudi kuvveti araaında (Vadi Beh
ran)da vukubulan bir vuru,ma oldukça 
uzun ve kanlı oldu, neticede imam Y ah
ya kuvvetlerinin büyük bir kısmı kılıçtan 
geçirildi. Hicaz ıahil kolu buradan sonra 
( Hüdeyde) üzerine yürüdü, ve (Hüdey· 
de) deki Yemen garnizonu, Hicaz kuv· 
vetlerinin yaklatmasr Ü2e~n.e muh~ebe~ 
kabul etmiyerek geri çekildı ve tehir bır 
kaç gün boş kaldı. 

Diğer bir Suudi kolu (orta kol), lb
niHuudun karde' oğlu (Emir Fayaa) bini 
Sait) kumandasında (Akabüşşatiye) mev 
kiini aldı, (Bayat) köyünü zabl'ederek 
( Saade) dağlarına yaklaştı. Münasebet· 
~üşmüşken söyliyeyim, k~ (Saade) hav:. 
lısi .. (lmam Yahya)ıun başlıca dayandığı 
ve ozvalanı sayılır. Osmanlı hükümeti za
manında (San'a) ve (Hüdeyde) mınta· 
kalarına Osmanlılar tamamile hakim ol· 
dukları halde (Saade)ye nüfuz edememi, 
!erdir. Orası imam Yahya saltanatııun 
en kt•vvetli kalelerinden birisidir. 

( Behran) üzerinden ilerliyen en ıol· 
daki üçüncü Hicaz kolu da (lbni11uud)
un genç oğuilarından (Emir Halit}İn 
kumandası altındadır. Bu kolun dahi u .. 
zun muharebelerden sonra Yemenliler· 
den 3 - 4 bin kadar esir aldığı iddia edil
mektedir. 

Görülüyor, ki en sağdan ilerliyen ve 

--

(Kızıl deniz) kıyısı boyunca yürüyen 
birinci Hicaz kolu en fazla ilerlemeler 
kaydetmiı, (Hüdeyde)yi alarak Yemenin 
diğer dünya ile alikaıınr ve irtibatını keı 
miştir. Bu ,art•:ar altında Yemen hüküme 
ti, harbi uzatmak için hariçten ıilih ve 
cephane tedariki imkanından mahrum 
kalmıt oluyor. Vakıa, (San'a}nın (A
den) ve (Şeyh Sait) Üzerlerinden denizle 
alakası ve bağlanım mevcut ise de bu 
noktalar lngilizlerin kontrolü altında 
bulunduğundan ingilterenin müsaadesi 
olmakıızm Yemenlilerin bu yollardan is
tifadesi mümkün olmaz. lngilterenin ise 
(Aden) ve Şeyh Sait) teki mevkiini teh
dit eden ve kendiıi ile iyi münasebetler 
kunnıyan Yemen imamına kartı cemile 
göstenniyeceği ve yard11D etmiyeceği pek 
tabiidir. Bu halde bir tarafta hariç ile 
ıerbeat irtibatı olan ve gerek lngiltere ve 
gerekse Fransa tarafından beğenilen ve 
hatti tutulan Hicaz, diğer tarafta iıe 
bütün dünya ile alakası keıilen ve (San'a 
•• Saade) dağlık kiı"tlesi içinde kalan Ye
men, karı• karpya kalmı,tır. 

Yemenliler, kendi dağlarında çok mü
kemmel taarruz ve müdafaa muharebe
leri yapmakla ıöhret bulmuş kavgacı bir 
millettir. Fakat dağlarııun hudutlan dı· 
tında ııcaktan bayılırlar, perişan olurlar. 
J,ıe bu yüzdendir, ki deniz kıyıımdan 
ilerliyen Hicaz kolu pek çabuk muvaffa. 
kıyetler elde etmiıtir .. Fakat bu kol (Hü. 
deyde) den sonra sola çark ederek (San' 
a) üzerine yürüyüşe geçince, çok büyük 
zorluklara çatacaktır. Bu defa da, dağlık 
arazide hareket ve muharebeye alıtkm 
olmıyan Hicazlılar, serin ve geceleri Ü§Ü· 
tücü dağ iklimine dayanamıyarak titreye
cekler, her dağ başından ve taı arkasın
dan bir Yemen baıkm kıtasının yanlarına 
ve arkalarına ıaldırdığını göreceklerdir. 
lbniuuut kuvvetlerinin (San'a) ve (Saa
de) üzerine yapmağa mecbur oldukları 
bu askeri hareketi muvaffakıyetle baıar
nıalan ihtimali pek azdır. imam Yahya, 
kuvvetlerini geri çekmiı, merkezi bir va
ziyette toplamıttır. Burada, kendi dağla
rı içinde inatçı bir müdafaa devam etti
rebileceği gibi, merkezi vaziyett"n istifa 
de ederek müteferrik Hicaz kuvvetlerine 
mukabil baskın taarnızlan dahi y.;pabi· 
lir. Hicaz ordusunun böyle çevik, hama· 
rat, kahraman dağlılar karıısında çabuk 
bir zamanda yıpramaaı ve zaten uzun 
müddetli savaılara ve dövüılere alıtkm 
olmıyan ve mevcudun büyük bir kısmını 
te~kil eyliyen B§İretlerin ve kabilelerin bi 
rer birer boğuıma sahaııru terkederek 
yurtlarına dönüp gitmeleri ve nihayet 
lbğnussuudun, imam Yahya ile bir an· 
!aşmayı kabule mecbur olınası da çok 
muhtemeldir. 

Gerek Hicaz ve gerekse Yemen, be
heri bugün bir milyon kadar nüfusa ma
lik iki. memlekettir.. Bunlarm daği mu 
vazzaf orduları bir kaç tabur piyade ile 
bir kaç batarya toptan ibarettir. Paraaı 
daha bol olan, ve belki de hariçten paraca 
yardım gören, eıaaen demokrat ruhlu ve 
alçak gönüllü bir adam olduğu için etra· 
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KANLI SIR 
Germaine, cigarasıru uzun ne • 

feslerle çekiyordu: 
- Sırrıya para teklif ediniz! 
Dü,ünüyordum: 
- Bu, benim de aklımdan geç

ti. Fakat inat için ısrar ederse .. 
Germaine, sinirli bir kahkaha 

attı: 

- O kadar prensip sahibi de
ğildir. Para için, hiç bir 'eyde inat, 
ısrar etmez. Siz, bir kere teklif 
edin. Fakat bir ,artla ... Hem kız· 
dan vazgeçecek, hem de lstanbulu 
terkedecek. .. 

- Esas itibarile kabul etsin, te· 
ferruatı kolay ... 

Gertnaine, saflığıma katılacak 
gibi gülüyordu: 

- Sazan bir cocuktan umulmı· 
yacak kadar saf;ınız ! Sırrı ile bir 
iş göreceğiniz zaman, kılı kırk ya· 
rarcasma, gayet ihtiyatla hareket 
etmelisiniz! Teferruatta ehemmi
yetsiz gördüğünüz küçük bir nokta 
dan, o, büyük istifadeler temin et
meği bilir. Sözüne, yeminine inan-

Yazan: Ma.~mut YESARi 

mamalısınız. Sağlama bağlamalısı· 
nrz ... Ah, o, ne dönektir, siz bilmez . . ' s1nız .•• 

Ben de gülüyordum: 
- Beni cesaretlendirecek yerde 

kuv~etimi kırıyorsun! 
.B•~.den. ciddiletti, ellerini dizleri

mın uzerıne koydu: 
- Gülme, Hüsrev... Sen iyi İn

san olduğun için fenalığın derece· 
sini ve şiddetini tamamile takdir 
edemezsin. Ne kadar bilsen, tahay. 
yül etsen, gene sana faka gelir. Hal 
buki ben, şaka söylemiyorum. Bil
hassa en kötü ve hatta affolunmaz 
tarafın, neresi biliyor musun? Ali
cenaplığın ... Şovalyelik devirleri 
geçti, İnsanlar, sadece insan oldu
dular. 

Gennaine'nin ağır ciddiyeti be
ni dü,ündürmeğe başlamıştı: ' 

- Gözümü korkutuyorsun, kı· 
zım ... Paran varken korkma ... Sır
rı, kolay yola gelir. 

- Bu jfte, sen, bana yardım et
miyecek misin? 

nin tahtıgehi 
diye başlar. Arkadaşlardan biri, e
Oine geçirdiği eski bir divandan Şi· 
naııi'nin bu ka~idesini kouyordu. f. 
kinci mısraı henüz blitirmif ti ki, ha· 
rabatiliği ile tanınmıf bir genç, a
tıldı: 

Hizmetçi Ayşenin nişanlısı 
mahallede büyük bir hadite ol -
muştu. Herkes bundan bahsetti • 
!er. 

Cemile Hanım da kocası İrfan 
beye bu haberi bildirdi: 

- Biliyor musun, Ayte nişan· 
landı. 

- Yahu, Hak taala ile benim a· 
ramda mühim bir fark yok! 

- Nasıl Fark yok? diye sorduk. 
Güldü: 
- Baksana, Şinaııi'ye. • • Allah 

hakkında "lıimekiin,,dır, diyor. O 
lômekıinııa ben de bimekiinım . .•• 
11..l'ııinin de liigat manaııı yersiz 
yurtusz değil mi? 

M. SALA.HADDiN 

Bugünkü program 
ISTANBUL , 

18,30 Franaı:Eca d ers. 19 Muammer b"J' ta
rahod:tn monoloi, Ajans, 19,30 Alaturka mu
s iki ne, riyab. (Ekrem B. Ru,en B. Ce•det 
B. Şeref B. Yahya Ce•det B. Vecihe H . Se • 
m iha H . N edime H .J 21,15 Ajanı v e borsa 
haber leri. 21,25 Necip Yakup Bey orkeıtraaı 
tarafından muhtelif eserler (Viyolonsel So
lo) Meaut Cemil Bey. 

V A R Ş O V A , ı415 m • 
19,10 Hafif mus iki. -Muhtelif bahisler. 21,05: 
Sporcu muıanniye ve bariton ittirikile kon
ser, 21 ,35 : Piyano konaerj. 3.2: Ölülerin "föy .. 
to n,, 22,JS: Siaa n t arkıları. 23: Dana muaiki
ıi. - Konferans. - Dana mu!iikisi. 

B U K R E Ş • 364 m. 
13 : Borsa .. - Plak. - aHberler. - pli.le. 

18: Radyo orkeatraaı. 19: Haberler.- Radyo 
orkealraaı. 20: Oniversit• dersi. 20,20: pli.k..
Konferans . 21: Çift piyano (Modern muaiki.J 
21.30: Konferans. 21,45: Taaanni. 22,15: Vi
yolonsel konseri. Haberler. 23: Kah•ehane ma 
aikiai 

M O S K O VA, 1724 m. 
Karıt•k netriyaL 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18:· Musahabe. 18,30: Parlofon ..-e odeon 

pli.klan .. J9: ltalyanca ders. 19,SS: Musahabe.. 
20,30: Operadan: Fraoz Leherin ••ctUDITTA, 
operaar. - Müt•lıriben: Siıan musikiıi. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
20.15: Brüdcnerin eserlerinden L:onıer, 21,30 

Muhtelif ne,riyat. 23,15: Hol~er takımı. 
B E L G R A T, 437 m. 

19,30: Ders. 20: Plilıc.. 20,10: Piyano Jco11· 
se ri, 20,SO: Reklamlar. 21: Jübliya.nada.n nak· 
len opera temsili. 

KONIGVUSTERHAUSEN, 
21,30: "Ren sahillerinde dolaırna.. iıirnli 

maaikili ıke~. 23: aHberler. 23,20: teknik neı
ri7at. 24: Dana musikisi. 1,25: Talebe ıarkıları 

P R A C, 470 m. 
16,10: Taaannili Almanca neıriyat. - Muh 

telif. 20,10: Şrammel takımının konseri. 20,40 
Mu&&habe. 21: Smetananm eserlerinden iki 
dul kadın isimli opera.. 23,30: FraDıızca kon-
ferans. • .......... , ........... ~ 
SARAY SiNEMASINDA 
Y annki Perıembe günü saat 18,30 da 

Konıervatuar konser heyeti 

Yaylı sazlar orkeıtrası tarafmdan 

SON KONSER 
Şef dorkestr: 

CEMAL REŞiT 
Soliıtler: 

Matmazel ODILE KAMMERER 
MUHiTTiN SADIK 

Fiyatlar: 150 • 100 • 50 

fına çok fazla aıiret ve kabileler toplama. 
ğa muvaffak olan Hicaz kralı lbnussuu
dun bugünkü vaziyeti daha üstün oldu. 
ğu aıikardır. Fakat Yememn imamının 
arkasından da mücadeleden bıkmaz ve 
korkmaz bir anane ve tarihi vardır. Da· 
yandığı 2000 rakımlı dağlar, haıin ve 
anut bir halktır. Maddi elemanlarla Hi· 
cazta beraber, mcınevi nelemanlar Yemen 
I~ berab~rdir. Birisi toaarruz ediyor, biri
II de mudafaa ediyor. Biriıi haritçen 
yardım görüyor, diğeri ondan mahrum 
bırakılıyor. Tarih, bilmem kaçıncı defa 
o'!'nık tekerrür ediyor. Bakalım tali ki· 
mın yüzüne gülecek? 

ClNOGLU 

- Ne zaman ve ne tekilde ister
sen ... Eğer lüzum görürsen, tehdit 
ederim. 

- Nasıl tehdit edersin? 
Germaine, tekrar cigara yalcmı,. 

tı, uzun uzun dumanına baktı: 
- Sırrının zayıf taraflarından 

biri, gürültülü rezaletlerden kork· 
maldır. Gürültüsüz oldu mu, hiç al· 
dırıt etmez. Fakat gürültü, patırdı
dan deh~tli korkar, çekinir. 

- Peki, sen, böyle bir iskandal 
yapabilir misin? 

Bu sual, pek botuna gitmitti. f. 
ğiliyor, batını dizlerine vurarak 
gülüyor, gülüyordu: 

- Ah, Hüsrev ... Sen, hakikaten 
toysun ... İskanda) dediğin de ne o
luyor? Biz, onun içinde büyüdük .•• 
~lapariziyen, alaburjuva, tekil şe
kıl, renk renk ... Sen, yalnız iste •.• 
Ondan kolay ne var? 

- Peki, bu, Sırrıya tesir eder mi, 
dersin? 

Ciddiyetine inandı mı, sıfırı tü
ketir ... Bir de su var ki zamanını 
intihap etmeli.' Vakitsiz yapılırsa, 
tesiri biraz şüphelidir. 

Hemen ayağa kalkmıştı, beni ko 
lumdan tutup çekti: 

- Haydi, durma... Git, Sırrıyı 
bul. Onunla konuş. 

-Acaba nerededir? 
- Arayacaksın. ••• 

Kafasını gazeteye sokan İr • 
fan Bey dalgın dalgın : 

- İyi ya! dedi. 
- İyi amma, evlenirse bizi 

bırakıp gidecek. Ona da ne kadar 
alışmı~tık. Sonra Azra Ayşeyi se· 
ver mı, sever. 

Azra küçük kızları idi. Bir ta
necik, on yaşlarında küçük krz • 
!arı.. Azra her küçük çocuk gibi 
daima etrafına bakar, gördükle • 
rini kafasının içine eıralar, mana • 
sını anlamağa çalış ırdı. A nlaya • 
madı'klarını da gider, ya anne • 
sinden, ya babasından sorardı. 

Pek tabii olarak Ayşenin nişan· 
!anması Azrayi alt üst etmişti. Ay
şe da•ha otuz yaşında değildi. Fa· 
kat cmı senedenberi evde çelışıyor
du. Azra çocukluğundanberi on • 
dan başkasını görmemişti. Ken • 
clisini Ayşe uyandırırdı, elbisesi • 
ni o giydirirdi. Mektebe o götü • 
rürdü. Azra bi1diği, öğrendiği ne 
kadar sır varsa hepsini Ayşeye 
söylerdi. Anası babası ile bile Ay. 
şeye olduğu kadar yakın değil • 
di. 

Şimdi Ayıe evlenecek, çocuk. 
lan doğacak, belki de kendisi gi. 
bi bir kız çocılkları olacak .• Azra 
bu laz çocuğu daha doğmadan 
kıskandı : 

- Senin kızın olursa, artık be. 
ni sevmiyec:eksin ? diye sordu. 

- Hiç sevmez olur muyum 
Azra seni .• 

Nişanlı delikanlının eve girişi 
de yeni bir hadise oldu, Ceıniie 
hanmı bunu pek tabii buluyor • 
du: 

--- Hakkındır kızım, gelsin, ben 
senden eminim, itimadımızı suiis • 
timal etmezsin, diyordu. 

O günden itibaren mutfakta e
vin yeni bir adamı daha peyda ol
du. Ayşen:in nişanlısı Mustafa 
"genç, sevimli bir adam., Azra • 
nm da bu delikanlıya kanı kay • 
nadı. 

~ ~ "' 
Bir gün Azra müteheyyiç bir 

halde koşarak annesinin yanma 
geldi: 

- Anne, dedi, bilsen neler gör
düm. Mustafa Ayşeyi öptü , ha· 
ni sen bazen beni öpersin ya •• Bu 
öylesi değil.. 

Cemile hanım kızına çıkış • 
tı: 

- Sen öyle şeylere karışma. 
Elhette öper, nişanlısı değil mi? 

Fakat Ayş&ye de daha fazla 
çıkıştı. Küçücük bir kızın önünde 
daha dikkatli davranmalarını em • 
retti. 

Ayıe bu emri mahcubane telak
ki etti. Zaten ondan sonra da bu. 
na benzer bir hadise olmadı ya .• 

Bi-r ay sonra düğün yapılacak
tı. Fakat Mustafanın anası ağır has 
talandığı için düğün geriye kal
dı. Bu müddet zarfında Mustafa
nın eve hizmetleri dokunmuyor de
ğildi. Dışarıdan alınacak şeyleri 
gidip alıyor, elektrik zili tamire • 
diyor, şunu bunu yapıyor, evin i-

Dü,ünceli düşüm:eli b-.ımı sal
lıyordum.: 

- Bu, biraz zor olacak. 
- Onu gördükten sonra, dön, 

bana gel.. .. Bekletme, kuzum, be
ni ... meraktan çıldıracağım. 

Sırrıyı bulmak, hiç te zor olma· 
dı. Kulüpten çıkarken yakaladım: 

- Sizinle biraz konll'Şmak istiyo. 
nım, Sırrı Bey! 

Sırrı Nevres, mübalağalı bir ne· 
zaketle, karfı:nda iğilmitti: 

- Emirlerinizi heran ifaya hazı· 
rım, beyefendi. 

Sesim, tavnm kadar ağırdı: 
- Bügün ciddi konutacağım. 
Sırrı Nevres, bilakis, İstihza do-

lu bir n~e ile gülüyordu: 
- Siz, daima ciddisinizdir. 
Kendimi tutmaktan, sinirlerimi 

idare etmekten ba.tka çare yok. 
En ziyade hayret ettiğim fey, oun 
kendinin kuvvetli mevlciinde oluşu· 
nu derhal edivermesi ... 

Sırrı Nevresin, alayını, nefesini 
hisetmemiş gürünüyordum. Cevap 
bekliyen bir tavırla yüzüne bakıyor 
dum. 

Sırrı Nevres, bunu anladı: 
- isterseniz, kulübe girelim. 
- Hayır ... Tenha bir yere otura-

lmı. 
Sırn Nevres, ellerini pantalonu

nun ceplerin~ sokml!ftu: 

çinde faydalı bir adam olduğunu 
gösteriyordu. 

* * * Her şey yolundaydı. Zaten fr. 
fan Beyin de, herifin de o kadar 
çok mİ$afirleri yoktu. Yalnız Ce • 

Konukomşu hep bu ni!}arıtf.tuı 
bahndiyorlardı. 

mile hanımın çocuklı.Jc arkad~Ia
rından Ümye hanım ara sıra ziya. 
rete gelirdi. Şen bir kadındı. O ge 
lince evin içine de hayat beraber 
girerdi, kahkahalar, hikayeler, fık. 
ralar, tenkitler, çekiştirmeler or -
talığa herkesin hoşuna giden bir 
değişildik verirdi. 

Başkaları ile bu kadar iyi an • 
latan Olviye hanmı sadece ko • 
casile anla~mamıştı. 

Koca11 vazifesi icabı: stk sık se
yahate çıkar. Olviye hanım da o 
zaman geoit bir nefes alırdı. Ko
cası bir seyahate çılctı mı, hemen 
çartıya gider, en beğendiklerinden 
bir çok yiyecekler tedarik eder, doğ 
ru soluğ_u Cemile hanmılann evin. 
de alırdı. Bu kadar insanı eğlen
dirici ve sonra da hiç yük olmı • 
yan bir misafiri kim kabul et • 
mez? 

Herkes Cemile hanımı sevi • 
yordu. Hele Azra bay1lırdı. Bu 
güzel hayat Olvıiye hanımın ko • 
casının seyahatten dönüşüne kadar 
devam ederdi. O seyahatten dön· 
dü mü, yenisine intizaren hayat 
eski tatsız yeknesaklığına avdet e
derdi • 

Azra da daima mütecessis .• 
Bir defa Ülviye hanmıın kocası ls
tanbulda olmadığı zamanlar, ne • 
den bu kadar neşelendiğini ve fı
kırdadığını bir türlü anlayamıyor
du. Hatta bir gün sordu: 

- Beyiniz evde yokken canınız 
sılalmaz mı? 

- A, a, neler de söylüyor. Ni
ye sıkılsın yavrum? 

irfan Bey de bu mütaleaya it
tirak etmiş gibi manalı manalı 

iRTiHAL 
Hilal matbaası sahibi ve müe11iıi Esa 

Muhli Bey müptela olduğu haıtalıktan 
kurtulamıyarak vefat etmiıtir. 

Cenazesi 16 Mayıs 1934 çarıamba 
günü saat• on birde Göztepe Kayııdağı 
caddesi,nde 113 numaralı köşkünden k 
dmlarak Usküdat"da Yeni camide cena· 
ze namazı kılınacak ve U ıküdardaki ai· 
le makberine defnedilecektir. 

güldü. 
Azra cevap vermedi, fakat dü· 

şündü. Demek ki evlilik o kadar 
iyi bir şey değil.. Ayşe ile Mus • 
tafa gözlerinin önüne geldi. De • 
mele ki dünyada nişanlı kalmak • 
ıtan güzel §ey yok .. Azra iyi kalpli 
bir kız olduğu için artık bütün dün 
yayi nişanlı görmek istiyordu. 

~ ,,. ,,. 
Ne mes'ut ev, diyeceksiniz. 

Fakat talih te yapacağım zama • 
nında yapıyor. 

Güneşli bir mayıa günü .• Ülvi
ye hanım gene kolunda kocaman 
bir paketle eve gelmişti. irfan B. 
dedi ki: 

- Çocuklar, ben felekten bir 
gün çalacağım. Bugün daireye git· 
miyeceğim. Şöyle kırlara doğru 
bir otomobil gezintisi yapsak. 

Cemile hanım hasta teyzesini 
görmeğe gitmek için söz vermiı • 
ti. Gelemiyeceğini söyledi. Azra 
mektep arkadaşlarmdan birile oyun 
oynıyacaktı. 

İrfan Bey Olriye hanıma sor• 
du: 

- Ya siz? 
- Vallahi, bence haTa bot·• 

. irfan Bey alay makamında: 
- Öyle ne ben bugün sizi ka

çırayım, decli. 
Kocasından son derece emin o

lan Cemile hanmı, onların bu gi • 
dişlerinde bir fevkalaledik sezme
mişti. Pencereden otomobile bi • 
nişlerini seyretti ve sonra hasta tey 
zeyi ziyaret için hazırlanmağa baş· 
!adı. ,,. ,,. ,,. 

Tam o sırada Azra bir fırtına 
gibi içeriye girdi: 

- Anne, anne, dedi, sana bir 
müjde vereyim mi? 

- Ne müj<ıesi yavrum? 

- Babam nişanlandı. Hem de 
gi>?:lerimle gördüm. 

- Ne nişanı Azra? Ne gör • 
dün? 

- A, ben insanlar nasıl nişan· 
lı olurlar bilmez miyim? Ayşe ile 
MU5tafa nişanlı değ;! mi? Onlar 
gibi baham da Olviye hanımla ni
şanlandı. Otom~ilde öyle sar'Dlat 
dolaş oldular ki... • 

SEM 

ve -- ---
Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SiGORTASINA yaptırmız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmaymız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 2470 

- Demek hakikaten ciddi... Pe
ki nereye gidelim? 
'- Abideye doğru gitsek ... Ora· 

da tenha, kır kahveleri vardır. 
- Mükemmel. •• Bir araıbaya at· 

lıyalmı mı? 
- Hay hay ..• Hava sıcak, fazla 

terleriz. 
Yolda, hemen hiç konutmadık. 

Hürriyet tepesindeki kır kahvele· 
rinden birine girdik. 

Sırrı, bana hissettirmeden gözü· 
cile, hep beni muayene ediyordu. 
Daha konuşmağa başlamadan ev. 
vel, benim niyet ve maksadımı k~· 
fetmek istiyordu. 

Ben, mukaddemeye lüzum görmi 
yordum: 

- Sırrı Bey, size bir teklifim 
var. 

- Buyurunuz, Hüsrev Bey. 
- N~ideyi unutunuz ve onunla 

meşgul olmayınız! 
Sırrı Nevres, gözlerini kırpı,tı· 

rarak bakıyordu: 
- Bu, Neşide hanım tarafından 

bilvekii.le bir teklif mi, yoksa bilesa 
le zatıalileri tarafından mı? 

Alayı, bütün acılığı ve zehri ile 
hazmetmekten başka yapacak bir 
şey yoktu: 

- Bilesale zatıalim tarafından .• 
Sırrı Nevres, doğrulmuştu: 
- Ne münasebetle? 

Kan çıkaracak kadar dudakları· 
mı ısırıyordum: 

- Bu suallerinizi zekivetinize 
yaraştıramadım. 

- Neden beyefendi? 
- Ne münasebetle? diye somu· 

yacaktm. 
- Peki, ne diye soracaktmı? 
- Ne mukabilinde, diyecekti· 

niz ! 
Sırrı Nevresin yüzü mosmor ol· 

du. Onunla anlaşmak, uzlaf'Jlakı 
hatta pazarlığa giritmek isterken, 
Pot larmaklığmı, affolunur hatala! 
dan değildi. 

Sırrı Nevres, ka,Iarmı çatarakı 
yüzüme dik dik baktı: 

- Bunnla nedemek, neyi kat" 
detmek istiyorsunuz? 

Te'vil ettim: . 
- Sizden, bir fedakarlık istiyo

rum. Bir fedakarlığın mukabili ol· 
maz mı? 

- Hayır .•. Hiç te iyi tevil edeıııe 
diniz .... Siz, bana; seni satın alıı.• 
cağım, gözünü kaça, ve ne kadıı.r 
satacaksın? diye soruyorsunuz. 

- Pardon! Böyle bir fikir ak· 
lrmdan geçmedi. 

Fakat için için Sırn Nevresin ıe 
kasından ürkmeğe hatlamıştım. • 

Sırrı Nevres, elini alnından g~ı· 
riyor, düşünüyordu: 

(Bitmedi) 



Mikrofon önünde neler oluyor? lamba numaraları 
Tevhit ediliyor Radyoda sabah jimnastiği! 

Bütün Avrupa radyo fabrikala
rın da imal edilen radyo lambaları 
11.Yni karaıkterch;ki lambalarına ken 
diierinin intihap ettikleri hususi 
jUJnara ile bir çok ita.retler koyar• 
tr· Bundan dolayı radyo meraklı· 
arının güçlük çekmemeleri için Av 

rupa radyo mağazaları daima bir 
IIıukayese cetveli bulundururlar 
j: bir fabrikanın filanca tiptek.i 
aınbasının mukabili olan diğer hır 
IIıarkah lambanın numarası bu 
Cetvelin ayni hizasında bulunur.Bu 
tııukayese cetvelinin bulunduğu 
Yerlerqe acemi radyo merakhları 
ilpeyce güç', k çekerler ve satrcı dai
lt:a ınalını sürmek istediğinden ay
nı evsafı haiz olmıyan bir lambayı 
da ınü,teriye satabilir. 

Amerikan sistemindeki lambalar 
h.öYle herhangi bir Amerikan fab
rıkasında yapılan aynı i'i gören • 
l~ınbaya bir tek numarn verilmif· 
lır. Bir lamba satın alınırken şu 
fabrikanın t u numaralı lambasını 
~eriniz demek kafi gelir. Radyo· 
tııın cenneti o1an Amerikadaki bu 
llrat:k u~ulün şimdi Avrupada d.a 
kabul ed ilmesine karar verilmiştır. 
Önüınüzdeki seneden tibaren inıal 
blunacak muhtelif firmaların lam-
aları aynı numara ile il'llreti ola= 

l'.11: ve şimdiki numara ve ha1lı 
il1ltbalar ortadan kalkacaktır. Şım
ti'.ik Telefunken ile Almanyada 

-------

lıHps ismi yerine Valvo nanımı 
~Jyan iki en büyük müessese ye· t' llsul numaraları tatb;k edecek· 
erdir. Esasen Avrupada lamba İ· 
lııal eden fabrikalar arasında en 
belli başlı olan bu iki firınanın lam 
~a.ları bütün radyo aletlerinde kul-
1~tııldığından herkes için büyük 
0ır teshilat olacaktır. 

Mühliiker Tcitlyosunda İİnınastik 'i:lersleri ••• 

Bu iki müeşsese tarafından piya
ı1a.ya çrkarrlacak lambaların işaret
eri iki harf ve bir rakkamdan iba
ret olacaktır. tik harf lamba fila
lııa.nının hangi nevi cereyana mah
&ı.ıs o~ duğunu, ikincisi de nerede 
~ulianıldığını gösterecektir. Ra
ıta.ın da lambaların karakter ve 
tipin; anlatmak içindir. 

Turgut MITAT 
....___~~~~--<>·~~~~~~~ 

Yarasız ameliyat 
Yarasız ve kansız ameliyat ya. 

l>ılabileceği ümitleri çogaltmıştır. 
ton aylarda radyo mucitleri yaptık 
arı tecrübeler .ile buna imkan ola
~ğını İspat etmişlerdir. Tanmmıf 
1 •Yanalı profesörlerden Schemins 
ıty bir tavuk üzerinde bu hususta 
~ecrübe ve etütler yapmıştır. Tavu 
~lln beyninden kısa dalgalı bir 
~I dyo cereyanı geçirdiğinde tavuk 
0 ltıem·ş, fakat beyin taınamiyle 
~llattal bir hale gelmiştir. Elektro 
.a ınaruz kalan uzuvlar faaliyetle 

tıtıi tatil etmişlerdir: Bununla anla ..... 

Sabahleyin horoslar öterken rad-1 
yolarda faaliyete geçerler. Evet, 
sa.hah, erkenden ilk tramvay gı
cırtıları işidildiğinde, sokaklar· 
daki tek, tük amele admılarr sü
kunu ihlal ederlı:en ekseri radyo· 
!arda cimnaştik dersleri b~ar. 
Radyolarda gösterilen cimnastik 
derslerinin muhtelif şekilleri var
dır. Kadın ve çocuklara ayrı, ayrı \ 
ilerlemiş gençlere ayrı tarzlarda 

1 

şılıyor ki, kansız ve yararız ameli
yat yapılmak kabil olacaktır. Rad 
yo cereyanına kapılan tavuk he
men aklını kaybetm'ş ve bir hey
kel gibi olduğu yerde kalmıştır. 

Hayvan su içmemiş ve yem yİ
yememiştir. Fakat ağzına yem ko
nulduğunda gariptir ki, bu yemi 
yutmağa muvaffak olmuştur. Ta
vuk tersine çevrildiğinde kendili
ğinden dönerek ayağa kaılkmakta 
da güçlük çekmemiştir. Tecrübele 
re faaliyetle devam edilmektdir. 
Pek yakında bu cereyan sayesinde 
kan ve yara olmaksızın ameliyat
ların yapılabileceğine kuvvetle ih
timal verilmektedir. 

dersler gösteriler. Bazan da boks 
ve daha güç hareketlerde öğretil
mektedir. Bu cimnastik derslerinin 
en enteresanlarından biri-si de 
Mühlacker Alman radyosunda ta
-unnıış cimnastik muallimlerinden 
:Ylr. Georg Gebhardt tarafından 
verilen bir boks antrenörü oldu
; u gibi bütün beden sporlarınına 
da hakimdir. 

Bu neş' eli, yüzü daima güler 
sportmen mühlacker radyosunun 
ilk ziyaretcisidir. Kendisine ait 
dersi kaçırmamak İçin bütün cim
nastik meraklıları münebbihli 
saatlerini tam altı üzerinde tespit 
ederler ki 5 dakika sonra başlıya
cak cimnastik dersini takip ede
bilsinler. Gebhard'ın ilk sözü 
"Pencereleri açınız" demek olur. 

Sonra bu mayolu adam dersini 
'şöyle devam eder: Derin bir nefes, 
göğüs dişarı vesaire, vesaire. 

Resimlerde gördüğünüz hareka
tı birer, birer musiki refakatile 
dinleyicilerine yaptırır ve ertesi sa
baha kadar dinleyicilere spor hak
kında bazı tavsiyelerde buluna
rak mikrofonu terkeder . 
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20 Mayıs Pazar tehf eserler. Keman solo Necip •kup B i0.20: Plak. 20,45: Konferans. 21: Senfonik 

224 Khz. VARŞOVA, 1415 m. ey. 
1 
onaer. 22: Romanyaya dair franalZca veya 

l~ l~·T P-tkNn!r~a~'. 19,20: Ajanı haberle· 18,15: Senfonik konser. 19: Piyano refakati· a manea konrerans. 22.15: Senfonik lıconser. 
l'i. 19••30· .. Alaturka musikl ne.şriyatr, Ru1en bey. le şarkı. 19,20: Musahabe. - Plik. 20: Muh- 1 ~-;60.K0hzd. BUD~PEŞTE, 550 m. 
> h b 1 telif. 20,30: Pli.k. 20,45: Muhtelif. 20,55: Sen- 1 • a muaıkiai 19· F d 

!! Q.rk•datlar. 21,15: Ajans ve borıa a er er.ı 19 30 p 1 • 'd · • ra..n•u:ca ers 
~I · · "k ' I d k fonik konser. 21,50: Haberler. 22,15: Keman • : 0 garın 1 areainde ot-keatra - H b • ~: Bedriye hanımın ı1 tıra ı e ra yo o r es- ler 21 · p · k . · a er-
~ sonatları. 23: H a be rler. ~_.O: Pli.k. - Musa· · · ıyano onserı . 22: Arpad Sigan takı. ilsı . tarafından d an s m us ikisi. mı 23 05· M hab pı · k 

.. b ab e. - 24 ,05 : Da na muıikisi. ı. · ·. ' · usa e. - a · 24: Dan• mua,· .. "b, , 224 VARŞAVA, 1415 m . ,., 

17
16.20: Orkestra ko nseri, 17: Neş eli neşriyat. 223, Kh.z. BÜKREŞ, 364 m . 686 Kh BELG 
3 13: Pl&k: 14,15 : Pli.k. 18: Radyo orkestrası. ' • z · RAT, 437 m .... • O: Plik . • Müsa.babe. 18,15: Musikili p;yea. O 20· Plak 20,30 T . 

- " 19·. Haberler . - Radyo orkestrası. 20: ni- · · .. : •gannı. 21,30: Keman kon-l, ınuhtelif. 20,55: Hafif muıiki.. - Haber- serı - Rekl 22 10 R d 
~ ..,... · versite derıı' . 20,20·. Ta•a nni. - Konferans. H b. 1 am. ' : a yo orkestr-..sı. -1

1· : ~,15: Neıeli neı riyat. 23,25: Dana musı· • a er er 23 15 O k ·ı 
"•ı . M h b D 'k' · 21,45: Ta.annili kuardet konseri. 22,15: Dana 23 45. D. ' .= r estra 1 e populer b.avalar. 

2
- ua a a e . - anı musı ısı. , · ana pli.ldarı . 

12
23K!iz, BOKREŞ, 364 m. Plakla"· 174 Kh MOS 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. '· KOVA, 1724 m. ~la_ı,/ Orkestra. 13: Pli.k. 14: Haberler. 14,lS: 17,40 : Macar ıarkıları. _ Musahabe. 20,lO: 19,~: Mus.iklli n_efrİyaf. 21: Operet muıikili. 
19. · 17: Köylü saati. 18: Faniça orek$tl"aaı P k - Mutenevvı neşrıyat. 
t\i~ liabet"ler. - Orkestranın c!evamı. 20: Ü· .i~ano On•eri. - Musahabe. 21,15: Tagan• 638 Khz. PRAC, 470 m. 
b.,•

1
•.,_.te dersi, 20,20: Pli.k. - Haftanın ha· nılı kon.ser. - Spor. 23,10: lmre Magyari. Si~ 18 45 Fi'" k . 

""" gan takım1. 24,50: Len Baker c ..... ,. • : ut onserı. 19,10: MuıaLabe. 20 10 'n eı-ı. 21: "Cennetten bir köten isimli operet -. O t 'k' · M h b 2 ' 
' orgo~anJ, 686, Khz. BELGRAT, 437 m. pere mu•ı ıaı, - uıa a e. ltZ-5: Şiit" ve 

5•0 (( 20,30: Radyo orkestrası. 21,20.· R-kla"m. _ 1arkı. 22,25: Koro konseri. 23,30: Ca.z:ba.nd. 
19-.~ . hz. BUD. A. P_ EŞTE, 550 '"· . " K<- ROM S M h b B Opera temsili. 713 n:z. A, 420 m. 

ll~t'· •ıran muukıaı. 20: usaHa. e. Z0.4S: ır 174 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 18.lS: Hafif muıiki. - Musaba.be. - Pl&k 
•· ı, et (stüdyodan). 23,.30_ =. aınamann caz k k 21 45 K k · 
'"'ııt ,_ ı. 21: A ,am onserj. - Mütenevvi ne•ri•at. . • . : eman onserı. 22,15: 0 Jlpiu Eorte,, isim •uı. 24,10: Sigan nıusunaı. " J 

6•o (( AT 437 638 Khz. PRAC, 470 m. 1 pıyea. - Gece konseri, 
l '."' hz. BELGR , _m. 

tır- 8. Dans plikları. 20: Plak. 20,50: Radyo 21 ,05: Smetananın .. Sır" (Le Secret) opera· ŞiMAL- iT AL YAN GRUPU 
.. hlı.eatraaı , 22: Schubertin hayatı (muaikili mu aı, 24,05: Plak konseri. 18,10: Plik. - Mua&habe. _ Pı;1:. _Mu. 
~'-he.) _ Haberler. -:-- Saksofon k?naeri. 713 Khz. ROMA, 420 m. •ahahe. 2l,.55: Mozarbn .. DON ClOVANNI 

.lo: Kahvehane konserı. 24: Dana plakları. 18: Şarkılar. - Musahabe. - Pli.k. 21 ,45: operaır. " 
174 Khz. MOSKOVA, 1724 m. Karışık musiki konseri. 23,10: Hafif musiki. 191 Khz. DeutscbJendsender, 1571 m. 

lf 11: 15: Konser. 19.30: Mu•ikili nett"İYiilL 21: ŞJMAL( İTAL YAN CRUPU. 21,15: Oach'in eserleri. 22: Orkestra (Wag. 
ilfıf ltıuai.ki (Rus eser-leri..) 20,40: PISk. - Musahabe. - Pli.k. 21,45: ner.) 23,20: Musahabe. 24: Radyo orkeatra.sx. 

638 Kbz PRAG, 470 m. Radyo orkestrası. 22,45: Oda musikisi. 23,30: 239 Kbz:. VIY ANA 507 rn. 
~!8,45: Pi~k 18,55: Alrnanca rıeıriyat. 20,05: Dana musikisi. 20,15 Yeni ve e•ki danalar, 21.25 Hafif mu. 
(llenevvi p;oııram (tagan~~-J 21: '

4

Buse., 191, Khz. Deutachlandsender- 1571 m. siki, muhtelif, 23,15 ltalyanca konferan•, 
li.illll! Bcti.aer) isimli opera. temuh. fSmetana.)- 20,35: Berlin şehir operasından· Verdi.nin 23,25 Yaylı •azlar konseri. 

hll!rler. 23,40: Şraınrnel kon•erı. "A~DA., operası. - Mu•ahabe. 24; Gece kon• 950 Khz. BRESLAU 316 m. 

1
713 Kh:ı.. ROMA, 420 m. serı. 18,50 Amele konaeri, müsababe, 21,10 Kon-

~ ~9: Hafif musiki ve dan•._. Musahabe. - 239 Khz. ViYANA 507 m ser (Bac:h) , 22 Konser Chopiıı, 23 Gece 
İ) l~k. 21,45: Ca.ra.b~llanın "BAMBU,, isimli o- . l9,55 Operadan naklen V~gner'in Loheng- kon•eri. 
ereti. . rın operası, 23,SO Pe11te'den Sigan musikiat 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 95o Kl>z. BRESLAU 316 m. 

~I 108-: Karıtık konser. - Muhtelif bşhisl.e~. d 20 Şarkılar, müaahabe, 21 Halk operaların· 
l ı 5: Karıtık konser. 21,45: Populer munkı. an parçalar. 23 N t'cli konser h b 1 
91, Kbz. DEUTSCHLANDSENOER 1571 m 23,50 Danı musikisi. • a er er, 

21 ıo . M 'k" · · ı 23 •O· Mu- 2 2 M S 1 'ah • . usı ı, tagannı ve mı:ı.a 1. ,... • ay ıs a 
2~be. 24: Dano mus;ı.;,;, · 1 
ıo9 IC~z. .vı.YANA 507. ';'·. . - 1 s T A N B u L: 

ti Neı elı pıyano muaıkısı 21 Tıyatro neı 18,30 : Pl&k ne t riyatı. 19: Mesut Cemil bey 
)ııı.tı . , tarafrndan çocuklara masal. 19,30: Ald.turlta 
~;o Khz.~ BRESLAU 316 m. . ~ musiki ne~riyatı. EFtalya Sadi hanım ve ar . 

<:o,3<)15 _Plak, müaahabe, 20 Yen ~ plaklar, kada4 ları . 21: Aja ns haberler ve borsa, karı-
b;ıı. Gıtar konseri. 21 Karışık neırıyat. 24,15 ş ık neş l'"İyat . 21 ,25 : N<'cİ p Yakup bey ta.rafın· 

na musikisi. dan o rkes tra konser i. 

21 Mayıs Pazartesi 
I~ S T A N B U L: 

ltllı .30: Fran,lz.ca dera. 19: Dolttor Hakkı 
"~t~I'? hey taTaftndan çocuklııra ne iı;in göz lük 
r~t' ır nıev'Zuunun üçüncü kısnu hakkında kon
~:'b· 19130: Alaturka muıild neşriyah, Ek-

ey ve arkad;ıtları. 21,15: Ajans ve borsa 

224 Kh• VARŞOVA, 1345 m. 
17,35 : Taganni.li konser. - Konfe ran:ı;. 19 10 

Hafif musiki. - Muhtelif. 21,15: Filharmo.:ik 
konser. 23,30: Dans musikisi. 24: Musahabe. 
- Dans musikis i. 

823 Kh• BOKREŞ, 364 m. 
JJ: Pl.ik. - Haberler. - Pli.k. 18: Motoi 

operası. 19: aHberler, - Orkestranın devamL 

23 Mayıs Çarşamba 
1 S TAN BUL: 

18,30: Franaı.zca ders. 19: Muammer bey ta
rafından mono1oğ , 19,30: Alaturka musiki net· 
riyatr. Ekrem bey ve arkadaşları. 21,15: Ajans 
ve borsa haberleri. 21 ,25: Necip Yakup bey 
orkestrası tarafından muhtelif eserler. Viyolon 
ael solo Mesut Cemil Bey. 

224 Khz VARŞOVA, 1345 m. 
16,20: Piyano konıerj. - MusahaLe. 19,10: 

Oda musikasi konseri . 19,50: Musahabe. 21.05: 
O perada n nakle n "MANON,1 operası (Masse• 
netnin <"ı eri.J 24,15: Plak. 

823, Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13: Plak . 14: Haberler. t4,15ı Pl.ik, 18: Rad

yo orkeıtrau. 19: aHberler. 19,15: Radyo or
kestrası. 20ı Univet-site dersi. 20,20: Plak. - 
konferans. 21: Piyauo konferans. 21,30: Kon
ferans. - Taganni. 22,15: Harpa kon•eri. 22~45 
Haberler. 23: Kahvehane nıusikisi. 

546 K.hz Budapeıte 550 m. 

~ ~~~pn~~?~! ~. 
.........:.1 ........ ~~~·:!!~~!~''·~ ~ 

lngiltere'de: 

Uzaktın görme 
Londrada, Kristal Palasta ültra

. lı.ıaa dalgalar yardımile neşredi
len uz~tan görme tecrübelerinde 
muvaffakiyetli neticeler elde edil
diğinden vilaytlerin birind daha 
bir uzaktan görme mürsilesi yapıl
masına başlanmıştır. 

Kral'ın orkestrası radyoda 
Aylardan beri radyoda konser 

vermesi için bir türlü anlaşamı
yan İngiliz radyoları (B.B.C.) ile 
(Royal Philharmonic Society) ta
kımı nihayet gelecek ay zarfında 
radyoda en az iki konser vermeğe 
muvafakat etmiştir. 

Abone miktarı 
lngilteredeki abonelerin mıkda

rı 31 martta 6.275.000 ni bulmuş
tur. Bundan maada ücrete tabi 
olmayan amalar ile harp malfille
ri abonelrin adedi de 39000 ne ba
liğ olmaktadır. Yalnız son ay zar
fında lngilterede 73,300 yeni abo
ne kaydolunmu,tur. 

Fransa' da: 

Eyfel istasyonu iç'n 
~ Yüksek dalgalarda çalışması e
peyce ihtilaflara sebebiyet veren 
Eyfel kulesi radyo istasyonu ni
hayet 514 metre dalga uzunluğun
da çalıştırılacakmış. Lüsern kon· 
feransında Rig-aya tahsis edilmiş 
ise de timdi Fransa vilayetlerin
deki Agen radyosu tarafından is
timal edilmektedir. Ayni dalgayı 
Eyfel istasyonu alınca Agen için 
başka bir mevce aranacaktır. 

lspanya'da : 

Yeni bir istasyon yapılacak 
ispanya radyo şirketi hükilmet 

işlerinde ve propaganda neşriyatı
nı yapmak için Madrit civarındaki 
(Pozuelo del Rey)'de bir radyo 
istasyonu inta ettirecektir. ispan
yada vukua gelen son siyasi hadi
sat üzerine ispanya buna karar 
vermiştir. 60 kilovat kudrette o
lacak yeni istasyon 200 ile 3"° 
metre arasındaki dalgalardan bi
rinde çalıtacağı bildiriliyor. 

lsveçte : 

Buyuk bir istasyon 
Motala'daki 40 kilovatlık yük. 

sek dalgalı İstasyon yerine daha 
kuvvetli bir postanın imaline ka
rar verilmiştir. Yeni yapılacak 
İsveç merkezi 150 kilovat ile çalı
şacaktır. Fakat istenildiği zanıan 
her dakika 220 kilovat anten ener- · 
jisile de çalışılabilecekıtir. r 

18: Viran,. orke•lr••'· - Muuha.~~ .. 19,50: 
Taganni.li konser. 20,35: Tiyatro temsılı. 21,30: 
Plıik. - Haberler. 22,SO: Fraka• aigan takımı. 
23,45: Opera orke•trast. 

686, Kbz. BE LGRA T, 473 m. • 
20: Radyo orkeatraıı . 20,SO: Rekla':lar. 

21: Jühiyanadan nakil. 23: Haberler. - Jad· 
ranska atrazad&n nakil. 

174 Kh%. MOSKOVA, 1724 m. 
17,30: MüteneTVİ ne,riyat, 
683 Kh%. PRAG, 470 m. 

1 ' 
1 ~ .... 

18,35: Plak. - Musahabe. 20,25: Hafif mu· 
aiki. 21,10: Musikili radyo akeçi. - Musahabe. 

713 Kbz. ROMA, 420 m. 

18,10: Orkestra. - Musahabe. - Plak. 21 ,45 
Karııık konser. Nütea.kiben neıeli musiki. 24: 
Haberler. 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
18,10: Oda musikisi. - Musahabe. - Pl'alı::. 

- Musahabe. 21,45: Komedi. Z2,35: Orkestra 
konıeri. 

191 Khz:. Dentachlandsender 1571 m. 
21,30: Martlardan mürellep lc?naer. 23: 

Teknik. 24: Beetho•enin eaerlerlnden aece 
konseri. 

239 Khz. ViYANA 507 m. 
20,45 Radyo orkeatrasr, 22,05 Yuıroıla..-ya. 

gecesi (Sırp musikisi) 23,05 Haberler, 23..ZO 
Eaperantoca, 23,40 Akıa.m KonıeTİ. 

950 Kbz. BRESLAU 316 m. 

20 Bando muz:ika, müaa.habe. 21,.30 Da.na 
muaikizi, müsababe, 23,45 F. Lubrich'in. beı· 
lelerinden 24,25 Dans musikisi. 

24 Mayıs Perşembe 
1 S TAN BUL: 

18,30: Pl&k netriyab. 19,20: Ajans haherleri 
19,30: Alaturka mu•iki netriyab. Kemal Niya· 
zi Be,. ve arkadaıları. 21: Selim Sım bey ta· 
rafından konferan•. 21,25: Radyo orkestraaı~ 

224 Kluı V ARŞOV A, 1345 m. 
17,35: Piyano kon•eri. 18,10: Tagannili 

konaer. 18~0: Konferans. vesaire. 21,05: Po· 
püler konser. 22,15: Hafif musiki. - Taa-anni 
23,30: Dan• musikisi. - Muaaha.l,e. - 24,05: 
Dan• musikitinin devamı. 

823 Khz. BKREŞ, 364 m. 
13: Plak. 14: Haberler. 14,15: Plili. 17,15: 

Mektep netriyatr. 18: Dinico orkestrası. 19: 
Haberler ••· 19,15: Orkestranın devamı 19,50: 
Üniversite der•İ. - Konferans. 21 ,30: Pli.k. 
ile bir opera temsili. 

546 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30: Tagan.n.ili konser. 19,30: Kema~ .k~n· 

•eri (Piyano refaktile.) 20,30: Roaaınının 
"BARBIER DE SEViLLE .. operası. 24: Rac:z: 
siaa.n takımı. 

686 Khz. BELGRA.T, 437 m. 
20: Pl.ik. 20,10: Haberler. - Pli.k. - Rek· 

lam. 21: Koro konseri. 23: aHberler. - Sigan 
muaikisi. 23,4S: Da.na pli.klan. 

174 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 

19,30: Musikili aeft"iyat. 20,30: Konferanı. 
21: Tagannili !con•er. 22: Almanca ve diğer li 
•anlarda neıriyat. 

ı Rusya'da: 

Leningratla musiki şenlikleri 
Leningratta Mayıs'm 20 sinde 

başlayıp 30 zuna kadar devam 
edecek olan büyük musiki şenlik
leri yapılacak, bunların büyük bir 
kısmı Sovyet radyoları tarafından 
naklen neşredilecektir. 

En büyük hoparlör 
Dünyanın en büyük hoparlörü 

Sovyet Rusyada imal edilmiştir. 
Bir ton ağırlığındaki bu hoparlö
rün sesi 50 kilometrelik uzaklık
tan işidilmektedir. Hoparlörün ça- \ 
lıştırıldığı zamanlarda etrafındaki 
muhitin tasarruf edilemiyecek bir 
gürültü ile karşılaşmaktadır. 

Bundan evvel en kuvvetli hopar
lör Almanyu..:a bulunuyordu. Beı·
linde Siemes fabrikalarında imal ı' 
olunan ve simdi ikinci derecede 
kalan bu h~parlör de 30 kilomet- J 
re kadar bir mesafeden işidiliyor- 1 
du. 

Romanyada 

150 kilovatlık istasyon inşası 
Lüsern konferansı Romanya 

radyosuna hiç bir menfaat temin 
etmemiştir. Çünkü Bükreş radyo
sunun bir tarafında Moskova, di
ğer tarafında da Milan olmak ü
zere kendisinden kuvvetli iki is
tasyon vardır. Bükref bu merkez
lerin iz'acatı yüzünden gündüzleri 
vasati Avrupadan hiç işidilmemek
tedir. Bunun için Romanya yeni 
inşa ettireceği bir 150 kilovatlık 
istasyon sayesinde bu iz'acatın Ö· 

nüne geçmeği düşünmüttür. 
Romanya radyonun ilk zaman-

. larında epeyce geride idi. Kaçak
çılar ile mücadele etmek için bir 
kaç kanunun çıkmasile müflis de
necek bir vaziyetten kurtularak 
veni merkez yaptıracak kadar zen
ginlefmİftir. 

Macaristan' da: 

Muayyen nesriyat 

,,üJapeşte radyosunun spikeri M . .. 
mazel Lidie Von Beöty yeni spiker
liğe tayin edilen Baron Schell'e 
mikrofon b~ında ne tarzda konu
şulmak liizımgeldiğini gösterirken. 

22 Nisan 934 tarihinden itiba
ren Macar radyolarının nefriyatı 
şöyle taksim edilmiştir: 

550 metrelik büyük Büdapefte 
istasyonu esas itibarile her kesin 
alakadar olduğu musiki, mühim 
konferanslar, tiyatro ve temsiller
den mürekkep bir program ne,re
decek. 84a metredeki 2 ci Büda
peşte iıKasyonu da dahilde takip e-

dilen lisan ve mektep dersleri V'l bu 
na benzer hariç dinleyicilerini da
ha az alakadar eden bir program 
tanzim ve netrecektir. 2 nci Bü
dapeftede muciki netriyatı da bu
Junacalctır. Mesela birincisinde bir 
senfonik konser verilirken, ikin
cisinde hafif musiki bulunacaktır. 

Jstanbul radyosu saantkCirlarından Şeref B~y stüdyoda ••• 

683 Khz: PRAG, 470 m.. 
20 30: Sm.etanaıD uŞe,.taftl'b dUTarı., (Le • 

mur' du Diable) isimli opıeraaı. - Mu•a.habo. 
23,30: Plak. ' 

713 Kh%. ROMA, 420 ın. 
20,30: Plik. - Haberler. 22~ Mozarm 

"Don Giovanni,, operau. 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
18,10 : Danı musikisi. - Muıababe. - Pl&lc. 

- Musahabe. 21 145: Oıker Straua•a.n bir ope· 
re ti. 

191 Khz. Deutachlandsender, 1571 m. 
21,15: Muhtelif, 22: E.ski u.zlar konseri. 22, 

30: Nakil. - Musaba.be. 24: Breslaudan radyo 
orkeıtra•r. 

239 Khz. ViYANA 507 m.. 
20 15 Alman halk dansları, 21 Aktüalite, 

2J,J5 Alke•ti• is.imli temsil, 23,15 Dan& mu• 

siki si. 
950 Khx. BRESLAU 316 m. 
18,30 Muhtelif, 21,15 mq.aikili bir skeç, 22 

Talebe tarkıları, 23,45 Gece konseri. 

25 Mayıs Cuma 
1 S TAN 8 U L: 

12,30: Alaturka pl:ik netriyatr. 18.30: PIAk. 
neıriyatr. 19,20: Ajan• habı!:rleri. 19,30: Alatur 
ka mutiki neıriyatı. Eliu. banı ve arkadaılarx. 
21,15: Ajans ve boraa haberleri. 21,25: Sican 
muaild.si ve nıubtelif e.ıı;erler. 

546 Khz. VARŞOVA, 1345 m . 
18,10: Şarlolar. 18,30: Konferans. 19,10: Ha

fif muaiki. 21,15: Filbarmonik takım tarafın· 

dan senfonik kon.ser. 23140: Dans musikisi. 

823 Kbz BÜKREŞ, 364 m. 
13: Pli.it. 14: Haberler. - Plik. 18: Radyo 

orke•trası. - aHberler. 19,15': Orkest:anın de· 
vamı. 20: Üniversite dersi. 20,20: Pli.le. 20,45: 
Konferans. 21: Oda musikisi. 21,30: Konferans 
- Taga.nni 22,45: Çift piyano konseri. 

546 Khz. BUDA.PEŞTE, 550 m. 
18: Piyano refakatile taganni. 19: Spor ha.· 

heTleri. J9,15: Piyano konseri. - Musaha
be. - 20,30: Plak. 21,15: "Mademoİ•elle pri· 
mero&e is.imli piyes. - Haberler. 23: Vere• 
Sigan ;;Jcımr. 23,50: Trjyo oda musikisi. 

686 Kh.z. BELGRAT, 437 m. 
21: za.repten nakil. 23: aHberler. - Dan• 

pli.Jc:ları. 23,35: Kahvehane konseri.. 
174 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 

18,30: Musikili neıriyat. 20,30: Konferans. 
- Edebi neıriyat. 22: Çek lisan.ile ne4ri7aL 
- Jagilince neıriyaL - Almanca neıriyat. 

"83 Khz. PRAG, 470 m. . 
18: Kuartet konseri. - Musahabe. 21,35: 

Hafif musikiai. - Musahabe. 22,05: Orke •tra.. 
- Haberler. 

713 Khz. ROMA1 420 m . 
18: T aganni. - Musa.hlllhe. - Plak. - Mu· 

sahabe. 21,45: Senfonik konser. 23: Dan• 
ve hafif musiki. 

ŞiMALi iTA' YAN GRUPU, 
16 10: Oda musikisi. - Plak. - M"uaahabe. 

- Pıak. 22,15: Senfoui.k kona.er. Müteakiben 
dana musiki•i, 

191, Kh::r:. Oeutschlandaender 1571 m. 
2.1,15: Milli aejriya.t. 22: Çift piyano koo.· 

•k~r~. 22,40: Skeç... - Hab-erler.-24: G~,-; 
•••• 
239 Khz. VlYANA 507 m. 
20,25 Operet parçaları, 22,25 Çift pİ7ano 

kon•eri, haberler, .23,20 Plilı: (müntehap ha· 
fif parçalar). 

950 Kh,, BRESLAU 316 m. 
20 Neş'eli fuusiki, müsa.habe, 21,15 Skeç 

22,15 Halk danaları, 23,45 Oda muaikiai. 
24,15 Gece musikisi ve danı. 

26 Mayıs Cumartesi 
1 S T A. N BU L: 

18,30: Fransızca. drrs . 19: Veremle mücade· 
le hakkında konferans. 19,30: Alaturb musi• 
ki netriyalı. NeYre• bey ve arkadaıları. 21: 
Etref Şefik bey t.ar;afında.n .konferan•. 21,25ı 
Necip Yakup bey orke•trau taraf•ndan muhte
lif eserler. 

224 Khz, VARŞOVA. 1345 m. 
21: Cbopinin es.erlerinden konser. 21,30: Ma 

sahabe. 21,45: Radyo orkestrası , 23: Dan• mu
sikisi. 24: Vilnadan nakil. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Konser (Plak). 14:. Haberler. - Pl.ik. 

17,15: Çocuk neşriyab. 18: Sibircanu orkest .. 
ra&ı. 19: Kadın saati. 19,15: Orkeah"arun de• 
vamı. 20: Üniversite rad,.osu. 20.20: Tagannİ· 
li konser. Konfera.na. 21: Orke•tra. - Muaa• 
ha.he. 22,20: Orkestra. - Musahabe. 23,15: 
Ka.h•ehane konseri . 

546 Kh•. BUDAPEŞTE. 550 m. 
19,10: Plik. - Tiyatro. 21: Popüler Macar 

ha:va.ları. - 22: Musahabe. 22,30: Budapetl• 
konJer orkeatrası. - Haberler. 24: Pataky ca• ... 

696,Kb.z BELCRA T, 437 m. 
20,30: Viyolonsel sonatla.n. 21: Reltli.m. 21, 

10: Operet parçaları. - Haberler. 24: Dana 
musikisi. 

174 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 
19,30: Musa.h.abe.. - Plak. - Mu&ahahe. 

21: Akıam konseri. 22: Almanca netriyaL 231 

05: Fran•n::c• neıri:rat. 24,0S: İ•pan1onla nır. 

638 Kh2. PRAC, 470 m. 
17.SO: Karııık ne,riyat. 20.10: Ma,.1b popÜ· 

riıi. - Musah•be. 22: Opeı-et parçaları. 23,30J 
Pra1r sa.lan orkestraşı. 

713 Khz. ROMA, 420 m. 
18,10: Tagannili konser. - Mu•ab.abe .. -

Pl.i.k. - Muaaha.be. 21,45: Karı!ılc. musiki. -
Piyes. ·- Hafif muşiki. 

ŞiMALİ ITALYAN GRUPU, 
18,10: Dana muşikisi. - Musahabe. - Pli.k,, 

2 1,4S: Üç perdelik pjyea. Müteakiben pld.lc 
kounserl. 

191 Deutıc:lılandıender 1571 m. 
20.20: Mütenevvi aefrİyat. 23: aHlk bahçe• 

aind~ mayıs dansı. 23: Reportaj. 23.20: Haber• f" 
ler. Vs. Müteakiben radyo orkestrası. 

239 Khz. VIY ANA 507 m. 
20,30 Şiirler ye musiki, 21,30 Neı'eli net• 

riya.t, 23 Haberler, 23.15 Radyo orkestrası. 
950 Khz. BRESLAU 316 m. 

21,JO Musikili neı'eli bi.r skeç, 24 Gece mu• 
sikisi.. 
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Viyanadan kuvvetli bir 
takım geliyor 

•••••••• 
Değişik bahisler-Fenerde spor günü

Viyanadan gelecek takım .. 
Refiklerimizin birinin spor ya

zıcısı, Fenerbahçenin son maçta 
Galatasaray oyuncularından ıkisi
ne yapmıt olduğu itirazları mevzuu 
balıaederek, bunu, er meydanın
da kazanılan galibiyetlerin masn 
bltlmda iptaline uğnl.fmak sayı -
yor. 

Geçen sene Galatasaray kli.ıbü, 
oyundan eırvel itiraz etmediği h;ıl
de, sonra Be~>kt8' oyunculanndnn 
lbrahimin Türle: tabiiyetinde olma
dığı iddiasile futbol ve mıntaka he 
yetlerini haftalarca uğr~tınrken, 
bu refikimizin spor yazıcısı, er 
meydanile masa batı arasında, bu 
sefer gördüğü kadar mühim bir ı 
fark bulmamıştı. Yoksa filan veya 
falan kulübe öre mütalea edilme
si bu refikimizin spor sütunlarının 
bir "alameti farika" sı mıdır? 

Bu "alameti farika" o kadar e -
saslı bir tekil aldı ki, bu re(ikitni
>.in okuyuculan, :ıpor sütununda 
üstuste iki gün, biribirini nakzet -
miyen, birbirine aykın düşmeyen 
yazılar görseler "acaba yanlış bir 
gazete mi aldık?,, diye birinci sa
hifeyi çevirerek başlığa bakacak -
lar ve yamlmadıklannı anlayınca 
~atıracaklardır. 

Çok uzağa gitmeğe hacet yok: 
Daha son maçın ertesi günü Gala
tasarayın da Fenerbahçe oyuncu -
farından bazılarına itirazını, ken -
di dütüncelerini karıştırarak kay -
cleden refikimiz, Gala•asarayın bu 
itirazlarını er meydanından masa 
bafına gidi~ saymaınıfb. Eğer maç 
beraberlikle bitmeyip te Fenerbah 
c;e lehine neticelenseydi, Galatasa
rayın itirazlarının müdafaasını da, 
çok muhtemeldir ki,gene bu refiki
miz yapapcakb. 

Hem, nizama uygun görülme -
yen teYlere itiraz edip hak ara -
mak ayıp mıdır, günah mıdır?. 
Farzede\im ki Galatasaray son 
maçta F enerbahçenin kartnına SL· 

n - krruuzı forma altında: 
Avni (G.S.) - Hüsnü (Betik -

taş), Lutfi (G. S.) - Hatan (1. S.) 
Nihat (G.S.) feyzi (Beıiktaf) -
Kemal Faruki (G.S.), Hakkı (Be 
tiktq), Pödifut (antrenör), Şeret 
( Betiktat), Retat ( l.S.) ..,l<lindc 
bir takım çıkarsaydı •e 4 - O ka -
7.,llnsaydı bu refikimiz ge~~ bu k~
dar nizamsız bir takROa ıtıraz edı
lince: "er meydanında kazanama
dınız, masa b,..ına gitmeyiniz)mi 
diyecekti diyebilecekti? 

-··Niz~msız hareketin ufağı, büyü. 
gu, çogu, azı yoktur. 
. Üst tarafına işi er meydanın -
CJan gazete sütunlarına intikal et
tirmek derler. 

Artık plak değİftİriniz 
Spor dedikodularından birisi 

•ardır ki bazılan tarafından gra -
mofon plağı haline getirilmiştir. 
Epey eski, eskiliği ni•betnde bo -
zuk, bozukluğu dolayısile de cığır 
cığır eden bu plak ikide birde işle
tilir ve çaresiz dinlersiniz: 

" Stadyum hissedarı Zeki Rıza 
profesyoneldir. Stadyom hisredaı ı 

Zeki Rıza profesyoneldir. Stad -
yum hissedan Zeki Rız.a prosefyo 
neldir . ., 

Ve bu plak bozuk olduğu için lıir 
yeri takılır, daha mahdut bir te -
kerrür bıqlar: 

"Profesyoneldir, profesyoneldir, 
profesyoneldir .•.. ,, 

Bu mesele bundan evvel birçok 
defalar bütün heyetlerde, umumi 
merl<ezlerde, spor kongresind,, gö
rüşüldü. Stadyum hissesinin Zeki 
Rıza Beye ait olmayıp Fenerbah -
çe khibü namına Zeki Rıza Bey ta 
rafından idıu-e edildiği resmen ta -
hakkuk etti. 

Ba böyle olunca artık şu eski ve 
bozuk plağı bize nediye dinletip 
duı uyorsunuz. Allah aşkına de -
ğı~iiriniz şu plağı ... 

Stadyum meselesi nedir 
Galatasarayın bir mektubwıu o

kuduk: Bu mektubun bir yerinde: 
"Zeki Rıza Bey her ne kadar his
sesini Ate, Güne' klübüne satmak 
istemi,se de bu satı~ kanunun bah 
'ettiği hakka istinaden tarafımız -
dan kabul edilmemiştir,, denilmek 
ted;ı·. 

Bu hususta kendisile görüştüğü
müz Zeki Rıza Bey bize şunları 
ı.C.yledi: 

- Klübüm, yapılan deJikodu -
lardan bıktığı ve esasen ııimdi e -
liode de spor ihtiyacını kartılayan 
bir sahası bulufl.duğu için, Taksim 
stadındaki dörtte bir hiueyi baş -
kasına satmak husuaunda bana 
tahriri salahiyet verdi. Bu salibi • 
yete istinaden hisseyi Ateş - Gü -
nef klübüne sattım. Galatasaray 
bu satıfı tanımadı. Sebebi de bu 
sabtrn Galata.'l&J'aya haber verile -
rek muvafakati alınmamıt olması 
imiş. Bu çürük bir icMiadır ve bu -
na lüzum da yoktur. Netekim Ga -
latasaray merhum Şerefin hissesi
ni alırken bize haber verilmedi ve 
muvafakatimiz alınmadı. iş huku
ki cepheden halledilinceye kadar 
tabiatile, gene klübüm namına 
stadyum hissesini idare etmekte -
yim. Mesele bundan ibaret ve bu 
L-adar basittir. 

Büyük biT spor günü 
F enerbahçe atadmda yeni yapıl

makta olan b;bünler bu ay sonu -
na kadar bitmit olacaktır. Bu mü -
nasebetle Fenerbahçe klübü tara -
fmdan asri statlannda 1 Haziran 
için büyük bir tıpor günü hazırlan 
maktadır. O gün bir taraftan her 
sene büyük muvaffakıyetlerle ha -
ııarılan lstanbul atletizm hayra • 
mı yapılırken, bir taraftan da Fe -
nerbahçe takımı Viyanadan gele -
cek olan F. C. V. taknnile bir fut
bol maçı yapapcaktır. Bu büyük 
spor günü hakkında yakında mu -
fassal malumat vereceğiz •. 

Sadun GALiP 

Türkgücü yeniden 
idman yurdu oldu 

Haliç idman yurdu fevkalade konrra 
reisliğinden : 

Kulübümüzün fevkalade konğrası 

Milliyet'in tefrikası: 10 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraları ) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
yecanh masalları bile gölgede hıra- \ 
kacak sergüzeftlere gireceğimizi, 
müteaddit defalar elele ölüm tehli
keleri adatacağmıızı hatırımdan 
bile geçirmemiştim. 
Meğer gelecek dört haşin harp 

senelerinde (Roulers) tehri düş -
man için pek mühim bir demir yo
lu şebekesinin başlangıcı olacak -
mı• ve bizim bu kasabada memle
ketimize ve müttefiklerine büyük 
lıizmetler ifa etmekliğimiz mukad
dermif. Lakin o gün kasabaya gir
diğimiz zaman (Roulers) sanki 
mah~us çehresini takınmıştı. Biribi 
rinden ancak birkaç kilometre me
safede bulunan iki mevki arasın -
daki bu azim fark derhal nazarı -
dikkatime çarptı. (Roulen) de ge· 
rek askerlerin ve gerekse sivil aha
linin hayatı bizim köydekinden o 
kadar farklı idi ki kendimi aylar
ca yol alarak büsbütün ba~ka bir 
diyara varmış farz ve tahmin edi
yordum. Bununla beraber burada 

büyük binalar Alman askerleri ta
rafından itgal edilmitti. Askeri 
bandolar her lal'afta çalıyor ve as
kerleri eğlendiriyordu. Maahaza 
sivil halkın bu eğlencelerden uzak 
kaldıklarını ve müstevli dütmana 
~ünıkün ı;nertebe sokulmamaya 
dikkat ettıklerini de gördüm. Al
sash arabecımın yardımı ile muha
cir he~hrilerimin nerede otur • 
duklannı çabucak öğrendim ve 
kendisine t~ekkürler ederek ayrıl
dım. Yalnız babamı bulamayınca 
doğrusu çok müteessir oldum. Köy 
lülerimizden birisi babamın bir suç 
dolayısile tevkif edilmiş olduğunu 
b~na haber verdi. Babam isticvap 
bıle edilmeden üç hafta hapis ce • 
zasına mahkfun edilmiş imis. Bu 
mahkumiyet haberini ititinc~ aile
mizden birisinin (hapis) e girmit 
olmasından dolayı yüzüm kızardı. 
Lakin babamın memleketimin ma
hakimi tarafından değil, müstevli 
bir dü,manın örfi idaresi tarafın-

MiLLiYET ÇAR 'AMBA Hi MAYIS 1934 

~---------------------------------------------------.... ----------------------------------------------------.., 

MUTEFERRIK HABERLER 
ı:...--------------------------------------------,~--------------------------~-----------------------Esnaf bankası 

Dün Alaiyeli Mahmut 
Bey dinlendi 

Müddeiummni muavini Ahmet 
Muhlis Bey dün de Esnaf Bankası 
tahkikatı ile meşgul olmuştur. 
Dün Aliiyeli zade Mahmut Bey din 
lenilmittir. 

Ala.iyeli zade Mahmut Beye 
zamanında bankanın ne gibi işler 
yaptığı, yapılan işlerin nizamna -
meye uygun olup olmadığı sorul -
muş.tur. 

Mahmut Bey kendisi bankadan 
çekilinceye kadar zarar tahakkuk 
etmediğini, kendi&inin birçok ta -
.savvur ve teklifleri olduğunu, bun 
!arın tatbik edilmediğini söylemek 
te ve: 

- Bunlar tatbik edilseydi bu va 
ziyet hasıl olmaz, böyle vahim bir 
şekil meydana çıkmazdı demek -
tedir. 

Bugün mürakıplerden Emin Ze
ki Beyle murahhas aza Sezai Be
yin dinlenmesi muhtemeldir. Ha -
kim Rıza Beyin davet edildiği ha 
beri henüz tahakkuk etmemiştir. 

Deniz üstünde 
Şirketi hayriye yolcuları 

dün telaşa düştüler 
Şirketi hayriyenin 65 numaralı 

vapuru dün bir kaza geçirmiştir. 

Ahmet Bey kaptanın idaresinde 
olan vapur dün sabah saat sekizi 
yed; dakika geçe Vaniköyden kalk 
mı§, Çengelkıö.y, Beylerbeyine uğ
ramış, Kuzguncuk önlerine gelin
ce pervaneyi döndüren şaftın iki ci
vıııtası kopmuştur. 

Bu vaziyet karşısında vapur dur
muf makinist kaptana haber ver -
mİ:şt:İr. Vapurun birden bire dur -
ması yolculan kısmen telaşe düşür 
müş ise de kaptan kendilerine bir 
tehlike olmadığını söytliyerek tes -
kin etmiştir. 

Tek makine ile yanaşmak ka -
bil ise de diğer civataların da kop
ması ihtimali düşünülerek kaptan 
Vapuru manevra ile İdare etmiştir. 
Bu esnada gelen 60 numaralı va
pur da 65 numaralı vapurun Kuz
guncuğa yanaşmasına yardım et
miştir. 

Bundan scnra 64 numaralı va
pur gelerd< yolculan almış ve köp
rüye getirm~tir. 

ı3-S-934 pazar ak§amı Fatihteki mer
kez binasında büyük bir ekseriyetle ak
tedilmiı ve -ğıdaki kararlar verilmit
tir: 

ı - Geçen kongradan alırumş sela
hiyetle tadil edilmiş olan nizamnamenin 
kabulüne. 

2 - Türk giicü idman yurdu iıminin 
yeniden (Haliç idman yurdu) tekli ne 
tahvilnie. 

3 - Yurt fahri rei•liğine Nafia Ve
kili Ali Beyefendinin intihabına. 

4 - Yurt haricinde bazı zeva!ı tara
fından ileri sürülen Süleymaniye kulü
bü ile lnrleşmek fikrinin şiddetle red
dine, ittifakla karar verilerek idare he
yeti ntibab<>•ına geçileli ve aıağıdaki ze
vat idare 1. eti azalığına seçildi, 

Ka'.kay: Lebmet Bay 
B3§ yazıcı : Sadi Bey. 
,, Heaapcı: Sedat Bey. 

Kara kaptanı: Selahattin Bey. 
Deniz kaptanı: Necati Bey. 

dan mahkfun edildiğini dütününce 
yüreğim ferahladı. Aynı zamanda 
babam gibi IC$$İz sadasız bir ihti
yarı küçük bir kusurdan dolayı 
hapse mahkiım etmit olan düşman 
hakkında da kalbimde sönmez bir 
kin ve gayz volkanının tutuş.tuğu
nu duydum. Almanlar hakikaten 
insafsız kimselerdi. Zihnimde bin 
bir türlü intikam projeleri tasarlı
yarak ve yaya olarak köye avdet et 
tim. Tabii bu havadisi ititince an· 
nem de çok mahzun oldu. 
harp yeniden tiddetlendi. Mütte
fikler gittikçe yaklatıyorlardı. Ar
tık köy bir mermi sağnağı altında 
kalmıştı. Bizim köyün bakiyetüs
süyufu olan on dört Belçikalı ka -
dından ikisi bu hengamede yara -
landı. Benim bile birkaç defalar 
yaralanmama ramak kaldı. Gene 
bir gün kesif bir topçu aletine mn
ruz kaldıktan sonra merkez ku • 
mandam beni nezdine davet etti 
ve: 

- Fravlayn, dedi, bu terati da
hilinde siz kadınları (Roulers) e 
göndermekten ba,ka bir çare göre
miyorum. Sizi tahsan ben ve ha, 
doktor (Roulers) hastahanesi etib
ba&ına tavsiye edeceğiz.,, 

Ertesi günü muhafaza altında 
pılı pırtımızı topladık ve çocuklu
ğumuzu geçirmiş olduğumuz bir za 

MAARiFTE 

İki hususi lise hakkında 
tahkikat yapılıyor 
Mü/ ettişler zabıt tuttular 

Şehrimizdeki iki hususi lire 
hakkında maarif müfettişleri bazı 
tahkikat yapmaktadırlar. Müfettiş 
ler, bu iki mektepte bazı yolsuz 
ve talimatnameye mugayir muame 
leler tesbit etmitler ve zabıt tut -
mutlardır. Bu husustaki evrak Ma 
arif vekile tine gönderilmittir. 

Liseyi bitirmeden Üniversiteye 
girenler 

Geçen sene, liselerin son sımf
alnnda, bir dersten ipka kalan ta
lebeler, Üniversiteye muvakkat ta 
lehe olarak kaydolunmuşlardır. Bu 
gibi talebe, ikmale kaldıklan bir 
dersin imtihanını haziranda Ka -
batat lisesinde vermeleri için Ma
arif vekaleti tebligat yapmıthr. Ta 
lehe lisedeki imtihanını verme -
den, Üniversitede, mensup olduk
ları fakültelerde imtihanlara gire
miyeceklerdir. 

Galatasaray izci !erinin 
Paris seyahati 

Galatasaray izcielri tatilden is
tifade ederek muallimlerile birlik 
te 34 gün devam edecek bir Paris 
seyahati tertip etmişlerdir. izciler 
Atina, Napoli, Marsilya, Liyon ve 
sair tehirleri gezerek avdet ede • 
ceklerdir. 

ikinci muavin kaldı 
lstanbul Maarif Müdürlüğüne 

bir muavin daha ilave edilecekti. 
Tasarruf maksadile ikinci bir mua-

BELEDiYEDE 

Şehir meclisi içtimaı 
lstanbul umumi meclisi yarın 

öğleden sonra toplanarak fevkali 
de toplantılarına devam edecek -
tir. Bugünkü içtimada 1931 seneai 
kat'i hesap raporunun tetkikine de 
vanı edilecektir. 

Taksim bahçesi 
Belediye Taksim bahçerini l>iz 

zat işletmekten vazgeçmittir. Bah
çeye iki talip çıkmı,br. Bunlardan 
birine pazarlıkla verilecektir. 

Tepebaşı bahçesi açılıyor 
T epebatı bahçesinin Haziran 

ba,ıoda resmi kütadnun yapılma
sı takarrür etmiştir. Bahçe tama -
men ihzar edilmiştir. Çocuklar i • 
çin bahçede ayrı bir kısım vardır. 
Yazın tehir tiyatrosu artistleri a -
çık havada bazı operetler oynaya
caklar, baletler, numaralar yapa
caklrdır. 

Van gölü için işletme 
malzemesi alınıyor 

Dün vali muavini Ali Rıza Beyin 
riyasetinde mübayaa koınisyonu 
toplanmıştır. Vangölü işletme ida
resi için alınacak bazı malzemenin 
münakasası yapılmıqır. 

manlar güzel ve tirin, fakat timdi 
bir harabezara dönmÜf olan sevgi
li köyümüze son bir nazar attıktan 
sonra yola çıktık: (Roulers) e va
rır varmaz iki mühim vakıa ile kar
tılaştnn. Evveli bu kasabadaki Al 
man hastahane heyeti dkenilerine 
- yaralı harp esirlerine bakmak 
suretile - muavenet hususundaki 
teklifimi minnet Ye şükranla ka111-
ladılar. Köydeki düşman baş dok
toru ekseriya: 

- Matmazel yaralı bir adamın 
milliyeti yoktur. ister dost, ister 
düşman ona bakmak gerektir. der
di. Ve bu noktai nazarında da hak 
lı idi. 

Sonra da (Lusel Deldonf) ile 
karşılattım ve kendisine lngiliz is
tihbarat fUbesi namına memleke
timin menafii için casusluk etmeyi 
kabul ettim ve peç çok zaman geç
meden de bu tehlikeli vazifede ba
na yardnn edecek cemr ve fedakar 
arka!Iaşlar buldum. 

-3-
(Alfons Lö Kutriye) 

iş başında ... 
llk seyahatimde arabacı sıfatile 

(Roulers) ebeni getirmi' olan bu 
kısa boylu sakin ve sükuti neferden 
(Alfons Lö Kutriye) den bundan 

•İn tayininden §imdilik sarfınazar 
edilmiıtir. 

Jimnastik bayramı 
Lise ve ortamektepler cimnastik 

§enlideri pazartesi günü saat 10 
da Kadıköy stadında yapılacaktır. 
Şenliklerin umumi provası cumar
tesi günü saat 15 te icra edilecek
tir. 

Geçen sene fazla izd~hamdan 
sahada bazı tahribat yapılmıştı. 
Bu sene, bunun önüne geçmek için 
tertibat atınmıştır. Saha sahipleri 
ile maarif idaresi arasında bu hu
susta bir anlaşma yapılacaktır. 

Bursa ve havalisindeki 
mektepleri teftiş 

Maarif Vekaleti başmüfettiti Sa 
lilı Zeki Bey imtiıban hazırlıkların
da bulunmak üzere Bursaya gitmi~ 
tir. Salih Zeki Bey Bursa ve civan 
irse ve ortamekteplerinın vaziyet -
)erini tetkik edecektir. 

EcneU mektepler de erken 
kapatılacak 

Bazı ecnebi ve ekalliyet mektep
leri, talebelerden bir aylık faZ'la 
ücret almak içi.ı, yaz tatiline geç 
başladıklan anla lmıştır. Esas~n 
geç kalındığı vakit sıcaklar b.ı~ladı 
ğmdan bu müddet zarfında yapı
lan tedrisat müsmir olmamakta
dır. 

Bu sene ecnebi ve ekalliyet mek
tepleri talebeleri de resmi mektP.p
lerde imtihan olacaklarından, mek 
tepler erken tatil edilecektir. 

Tarı vapuru 
V•urculuk Türk Anonim Şirke 

tinin Pake kumpanyasından aldığı 
Nadla vapuruna bugün saat dörtte 
isim konma merasimi yapılacak
tır. Vapurun yeni ismi "Tari,, dir. 

Bu münasebetle Deniz ye hava 
müsteşarı Sadullalı Bey dün şeh .. i 
mize gelmittir. Vali Muhittin R. 
Kıoılordu kumandanı ŞUkrü Naili 
Paşa ve da!ha birçok zevata daveti
yeler gönderilmittir. İsim kondulr
ron sonra gemide bir çay ziyafeti 
verilecektir. Tarı vapuru önümüz
deki haftadan itibaren Karadeniz 
seferlerine tahsis edilecektir. 

Yaylı sazlar orkestrasının 
son konseri 

Şef dorkestr Cemal Re,it Beyin idare
sindeki Konserval'Uar yaylı sazlar ori<est
ruı üçüncü ve son konserini önümüzde
ki per§embe günü saat ıs,30 da Saray 
ıinemaıında verecektir. 

Solistler: Fransa büyük Elçisi Mösyö 
Kammerer'in kerimesi Madınazel Odil 
Kammerer ve Konservatulı.r muallimle
rinden Muhittin Sadık Beydir. 

Bu Konserde M.admazel Oclil Kam
m«er DebuHy • nin danslannı ve Sen
ansın vals Kaprisini piano ile ve Mu .. 
bittin Sadık Bey Hendelin bir Konser
toaunu Violonıel ile çalacaklar ve orkest
ra refakat edecektir. 

eve) bir nebze bahselınİftim. Bu 
adam (Alııas) da kain (Mülhuz) 
şehrinde doğmuş ve henüz çocuk
lren babasını kaybetmiş ve büyük 
pederi yetimi yanma alarak büyüt
mü,tü. (Alfons) vatanın Alman -
ya olmayıp Fransa olduğunu İfte 
bu büyük babanın dizind~ oynayıp 
hoplarken öğrenmişti. Çocuk da
ha mektebe batlamazdan evvel 
Fransayı sevmeğe batlamıt, ya~a
dığı yurdun F ransadan cebren ko
parılmış bir toprak olduğunu öğren 
mişti. (Alfons) daha hayabnm bu 
çocukluk demlerinde oyundan zi
y&Ale büyük babasından sevgili 
Fransız muhariplerinin kahraman
lığını terennüm eden hikayeleri 
dinlemeyi severdi. Büyük baba to
rununun kalbine hakiki vatanının 
muhabbetini atılamak için hiç bir 
fedakarlıktan çekinmemi1 ve bir 
gün olup düı~manın Alsas kapıla -
rında peri~an olarak Alsasın Fran
saya avdet edeceğine çocuğu adeta 
inandımustı. 

Büyük baba her fırsattan iıı,tifa
de ederek genç (Alfons) u Fransa-
3•a götürüyor ona asıl yurdu göste
riyordu. Çocuk mekteplilik haya
tını (Louven) tehrinde geçirdi ve 
fakat fazla çalıtmak yüzünden 
hasta düterek büyük babasının ya
nma avdet etmeğe mecbur kaldı ve 

Yapılacak irfer 
Belediye reisi a1ansa 

izahat veriyor 
ISTANBUL, ıs. A.A.- htanbul 1' 

li ve Belediye reisi Muhittin Bey, 
sene vilayet ve belediye tarafından 
pılması tekarrür eden bazı işler bak 
ela Anadolu Ajansına tu beyan.aNa 
lunmuştur: 

" - Bu sene vi18.yetçc, evvelce y 
1an proanunın tatbikatına devam 
!erek, yeni yollar yapılacaktır. Buıı 
maada Usküdar'daki çocuk balmn ev· 
Edirnekapıdaki bakım evi gibi daha 
tckimil bir hale getirilmesi muk , 
dir. Büyükderedeki meyve enstitüsün 
umumi bir meyvecilik ve fidancıhk 
tebi haline ifrağı için daha geniı 
program tatbik edeceğiz. lnıau içiıı 
zun zamanlardanberi projeler yapı 
konservatuar binasının inşaatına da 
sene başlıyacağız. Bu bina için 200, 
Jira tahsisat ayrılmışl'lr. Konservat 
direkler arasında yapılacaktır. 

Cümburiyetin onuncu yıldönümii 
nasebeiyle bir abide yapılması beledi 
ce tekarrür etmiştir. Bu abidenin in 
ıı için sanatki.r]ar arasında bir mü&a 
l<a açılacak ve ahide Cümhuriyet me 
nma rekzedilecektir. ı6 MMt ıebit 
için vücude getirilmesi düşünülen 
de de bu sene tahakkuk sabasına gi 
cektir. Bunlardan mada açrıamba'da 
güzel bir park tesisi mukarrerdir." 

Bir Fransız ticaret 
heyeti geliyor 

MARSİL YA, 15 (Milliyet) 
Marsilya Ticaret Odası azasınd 
mürekkep yirmi iki kİ§İlik bir h 
yet İstanbula müteveccihen bu 
dan hareket etmiş tir. 

Deniz ticaret ve deniz~ 
yolları müdürleri 

:Ankaraya gi.tmi, olan Deniz 
caret müdürü Müfit Necdet, De 
nizyollan müdürü Sadettin BeY 
)er dün şehrimize gelmitlerdir. ---Japonyaya on kruvazör 

sipariş etmişiz! 
Morning Post gazetesinin R 

... t.bi• 1 " ma mwıa rı !un arı yazıyor: 
talyan olmıyan menahrden öğr 
diğime göre, Türkiye Japonya' 
on kruvazör sipariş etmiştir. B 
mukabil Japonlara pamuk ziraai. 
lçin geni' arazi verecektir. En JI 
hayet iki sene içinde bu pamukl 
dan yapılacak mensucat, Türk 
mulatı olarak Avrupa piyasalar 
çıkarıla.caktır .,, 

Verem mücadele 
cemiyetinde 

Verem Mücadele emiyeti he 
yeti merkeziyesi dün reis Ali PJ 
f81Un riyasetinde toplanmış ve ' 
miyetin 14 aylık hesaplarım tetlı 
Ye tasdik etmiştir. Eyüp dispanst 
rinin inşaata kartılık olmak üıe. 
26 Temmuzda tertip edilen de~; 
gezintisi hazırlıkları da görü'ıJ 
müttür. 

Hilaliahmer haftası 
25 mayıs cuma günü Hi·JaJ;i/'ı'.ı 

mer haftası başlıyacaktır. Bu h~ 
ta ayın 3ı İnci günü akşamına ~~ 
dar devam edecektir. Bu bir hafi~ 
zarfında Hilaliahmer Cemiyetill' 
şubeleri tarafından aza ka~111 

başlanacak ve §ubelerinde de Iı 
feranslat ve müsamereler verile 
cektir. Bu bir hafta zarfında ha 
sahiplerinin teberrüatı da kabul 
di.lecektir. 

ifte o sıralarda (Alfons) rahiplilı 
mesleğine girmek arzu.sunu ızhar' 
başladı. Delikanlı yaşile mütena ' 
sip olmıyacak derecede sükuti fe 
kendisinde tasavvufa kartı derili 
bir alaka uyanmıştı. Tamam bu . 
na.la müthiş bir gök gürültüsü gıll 
dünya harbi patlak vermişti. Bii · 
yük baba nihayet Alsas'ın Fraııs' 
ya avdet edeceği anın yakl~tığı",I 
anhyarak Parise ko,tu. T orunuJI 
d~ gelip kendisine iltihak edeeet 
m ve Fransız üniforması altııı r 
yurdunun kurtarılmasına çahtlll . 
ğını ümil ediyordu. Halbuki ~ııl 
fons'un Alman ordusu hizmel1 

alındığını işittiği zaman az dıılı'. 
yüreğine inecekti. Demek ki ıt' ıı 
gili torunu bir Fransız dütmiı.ıı1 ;ıi 
rak vatanına kartı harbedeee .. 1 . ., oy e mı. ~ 

Lakin Alfons bilerek, istiyer~ 
Almanyada kalmıf ve Alman Jf 
keri olmuştu. Zira o Fransız of r 
suna iltihak etmektense AlmaJI 

0
i. 

d~~u safları arasında kalar~ ~~' 
gılı F ransasına daha müessır b 1, rette yardım edeceğine kani b11 İ. 
nuyo.rdu. Alman erkiniharbiYfıiJı 
ne müracaat etti ve gayri mü•:~ıı~ 
olarak hizmete amade oidııS pi 
bildirdi. Kendisini bir hastahj ı· 
teşkilatında Salibi ahmer yar8• ~ 

-BitmeJı 

• 
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(Başı 1 inci sahifede) 1 

kili idi. Birinci prensipi uzun uzun 1 
tetkik ettik. Esbabı mucibesini söy 
ledim. Yalnız diğer iki biri birine ge 
Çen bir noktayı aydınlatmak isti· 
Yorum. 

prensibinin büyük dahli olmut!u. Avus j 
ıuryalı Meternich bundan çok kor • 1 
kar, ve burulan dolayı Osmanlı İmpe-

istifade edemedi~. BH- hakkın alınma· T k" d "' d 
sından ise ondan istifade edilmesi daha 1 e ı r a gı n . a 
güçtür. Kırnn muharebesinin verimi o-

Saltanat hukukçula ·ının tezleri 
Salıanat hukukçularının belli 

ha,Iı davalarından biri de a<alel ve 
hanedanlık tezi etrafında toplam • 
Yordu. Bu noktai nazarlarıma bir 
bağlantı vermek isterim. Hanedan 
lık tezi, yalnız bizim saltanat hu • 
kukçuları tarafından ileri atılmıt 
bir tez olmadığını dün anlatını.!ım. 
Ezcümle krallık hukukçularından 
Sör Rober Filmer, Kralları ta ki
tabı mukaddesin bize anlattığı A
dem peygambere kadar çıkarmak
la onlarda hanedanlık bakımından 
bir sahipkıranlık hakkı tanıyordu. 
Bizim sultancı hukukçularımız, 

ürk milli hukukundan, Türk ana
natından mülhem olarak değil, Ara 
hın emirlik, f~engin krallık huku
kundan mülhem olarak ayni dava
yı , şimdi yok olan Türk sultanları 
hakkında tatbik etınek istedile.r 

Türk hukukundan böyle bir mese· 
le yoktu. Bizim hukukun verimine gö
re bizde asil olan, hMedan olan mil· 
li Türk camiasıdır. 

Tarihten bir misal 
Tar ihte n b 'r auı;al vermek isterim: 

.. \t t1 la, Rt:ı lP Uze.i.ıe yürüdüğü vakit, 
Papa, Atti ladan Romaya girmemesi
ni İat!rham etti. O Papa ki zamanının 
Ünperatorları, ba..tlarına onun ~-li~~ 
taç koyarlardı. Türk Attila, Roma onu· 
ne geljrken kralların tacını sarsan Pa 
J>a, Roma önünde Türk imperatoru -
nun aya;ını Öptü. A tl·ilii da bu ricayi 
kabul edip memleketine döndü. Bir 
nıüddet sonra, Türk hikanına haraç 
Ve.ren Rouıa imperatorları Attilidan ha .. 
tacın bir iki sene tehirini istediler. Ka 
bı.( edildi. Rcma elçisi imperatorun 
Yedi ceddini. Attilaya ıaydı. Neticede 
bu ha,metli imperRtorun Attiliya ver .. 
diği haracın bir iki sene tehirini iste
di. 

At ... 1.lanın cevabı 'u idi : 
- Yedi ceddini saydığınız İmpera 

torunuza söyleyiniz. iki sene için on"" 
dan harilÇ alnuyacağm:,. Ben de ken
dimin kim olduğumu anlatayım. Ben 
ba.ha1arımı ıaymağa lüzum görmüyo
~um. Çünkü ben, dünyanm en uil bir 
kavmi olan Türk soyund~nım. 

J\ttiliinın verdiği bu cevap n:; güzel 
dir. Biz de as.aleti, camiada aramalı
dır. Şunun asaleti, bunun asaleti nıev 
>uu bahsolamaz. Türk milli hukuku 
bakımından bizim Türklerin biribiri -
!nıze karşı beylik ve tefevvuk davası
na hakkımız yoktur. Hep bir ve mü -
$..1vivi-z. Bütün dün.yaya karşı, kölelik, 
a~a~ ı lık, küçüklük kabul edemeyiz. 

Türk milli huku!Lunun verimi bu
dur. 

I kinci ve üçüncü ana hat 
Gelelim Erzurum kongreainin iç re 

ıiıni alakadar eden diğer iki ana bat 
tın :-c : 

İkincisi kuvvayi milliyeyi hakim kıl 
ınaktı, kongre bunun yerinde bir ka -
r-ar vermi' oluyordu. 

lradei milliyeyi hakim kılmağa ka 
t"a.r veren bir kongre, artık onu Saray 
hük.ümetine emanet edemezdi. Bina -
~naleyh, milli iradenin gene millete e 
fnanet bırakılması lizmıdı. O günkü 
millet kuvvetleri kuvvayi milliye i~i. 
Mantık ve aklı selim böyle emredı • 
}'ordu. Ücüncü ,.na hat. muvakkat hü 
kUınet te~kili idi. 

Bilahara Cümhuriyet hükUnıeti is • 
mini alacaktı. Milli iradenin dilekle . 
tini sarayın yerine getinne&İne imkin 
}'oktu. 

.. O gün birden ~dı veri~~°!İyen_ ~u 
l\ukUmet, cümhurıyet hukumetınıa 
"'•langıcı idi. . . .. 

A..dı bir iki sene sonra verıldı: Turk 
Cİinıhuriyeti. • 

Du pol."tikada prenıııpler 
Şimdi· Erzurum kongresinin memlc

lcetim.izin dış rejimini alikadar eden 
Pr nsiplerini gözden geçirelim: Hu .. 
kuku düvel bakımından mütalea ede
ceğiz. Bunu birkaç esasta hülasa ede 
hilirim: 

A - Ana vatanın Türklerle meıkün 
~erleri Türk devletinde kalacaktrr. 
• Unlar, bugünkü yerlerimizdir. A.4a· 
~ı Yukarı, yalnrz Batum, Muaul, laken 
~erun ve Antakya bunun haricinde· 
ıı.ııır, 

s' B - Modern hukuku düvel pren
~Plerinin kongrede tatbikı iatenmiş-

r. Buna göre kapitüluyonlarm kalk 
ltta.aı lizımdr. 

C - Ekalliyetlerin • ekalli kalil de 
~ek daha iyi • yeni Türk devletinin 
ırık· d 1iafında engel olmatnaları lazım • 

ı. 

1 D - Bizden ayrılacak Türk toprak 
•tındaki unsurlann da reylerinin alın

tt\a.sı iateniliyordu. 
k Bu talepler, hukuku, düvel, hatta 
d ııtnen hukuku esaaiye baknnlarm • 
I an Yerinde idi. Müdafaalannda zor 
l>k Yoktu. Netekim bu kararlar, miaa 

l.ı milli halinde de kabul edilmitti. 
Milliyet p·ensipleri 

Bunları hukuk noktasından tetkik 
~~eliın. Misaöı millinin Ankaraaında • 
k~P~ensip, Anavatanın. T~.rkl_erle.mes 
\lııu mahallerinin yenı Turkıyenın ay 

•ıL • k" d"I . İd~a.z aksamından telak ı e ı m~sı 
1 ı .. Bu prensip hem Vilson prensıp· 
ı~•ıne, hem de hukuku düveldeki mil 
l~Yetler prensibine istinat ed.~yor~.u; 
d.alvada Manç.ini bunun ilk mudafu ı 
t/' B~ _tez, yeni devletler vii~u.de ge~ 
I> '""1e~ı talep ediyordu. Mıllıyetler 
11:e~s:bi~ Mançiniden evvel, bir _Fra~ -
1 alınıı tarafından tanizrn edılen ın 
~rıl.ar ve vatanda~ hakları beyanna-
esınde müdafaa edilmişti. 

f ~•lletler preıuib nden evvela en 
ı:~la. :za.rar eden Os .. anlı imperator • 
ti tu oLlu. faka! gene en cok istifa· 

eden yeni Türkivemiz oldu. 
ta Yu11an i tikl""nde, Sırp, Bul • 
1 .... Romen ayaklanmasında ve bun

l"Jn bizden ayrılmasında mil'etler 

rat~rluğunu müdafaa ederdi. Yunan 
istiklalinde iomi geçen ihtili.l kaptan
larından birini bile yakalatıp Osman· 
h imperatorluğuna teslim eden Meler 
nich'tir. 

--o-
lan 1856 muahedesinde, kapitülasyonlar T k , b ·· 
ilga edilmişti. Fakat biz bundan istifade ra ya mcb usları ugun 
edemedik. Şunu .öyleyim: Lotüs dava- A k d }" } 
smda biz haldı idik. Bizde olduğu için n ara an gc ıyor ar 

Hukuku düvel haktan ziyade bü • 
yük devletlere y;r olmağı tercih etti. 
Bunların heaabma ıröre hareket etme· 
ği tercih etti. Çünkü milletler prensi 
bi ortaya konduğu zaman İl1)perato~
luklan muhtelif keviınlere mensup ın 
sanlar teşkil ediyordu. 

Milliyet prensibinin kabulü ile İm· 
peratorlukların inhidamı kabul edil • 
mi§ olacaktı. 

Fakat, ne olursa olsun hakka mu
vafık olan bu prensip gitgide yer tut 
mağa başladı. Çünkü milletleri ikaza 
davet eden bjr kamçı vazifesini görü 
yordu. Vilson bile, Vaşington mezarı 
önünde milliyetler prensibini müda -
faa etti. 

En önce bu prensip, Fransada yer 
aldı. Fakat,bura da da kök salmamış 
tır. Büyük devletler, zaman zaman ha 
sımlanna karşı bu prensibi bir silah 
gibi kullanmaktadırlar. 

Faka! jnsanhk, hakkınr aramağ doğ 
ru gidiyor. Milliyetler prensibi geri 
tepebilecek ıilahlardandır. 

Bizim misakı milli de, verimleri te 
celli ebniş, hukuku düvelde yer almış 
bir prensibe istinatla Türkiye için ay 
ni tezi ileri &Ürüyor .• 

Bence dünyada en aziz haklardan 
biri de bir milliyete mensup kimsele
rin hür ve mü.ıa.kil yqamalandır. 

Sovyet Rusva kanunu es.asisinin bir 
madde&i de ,;.dur: 

Sovyet milliyetlerine meıuup dahi
li cünılıuriyetler. iatedik1eri zaman it 
tihattan ayrılabilirler .. 

Bunun tatbik kabiliyeti var mı 

:nesele oldu. Lahey'ye kadar gitik. E
ger lngiltere ile Fransa arasında böyle 
bir mesele çıksaydı, tahkimnamelere IÜ· 
zum kalmazdı. 

Lotüs, ecnebilerin kafasına Türl< hu
lrukuou sindirmiye kafi değildi. Türk 
c:e'1ci, bu İ§i sen yapacaksın. 1&56 ıene
sınde kalkan kapitülasyon ancak 1923 
!e !>ir daha_ kaldırılıyor ve ~cak o zaman 
ıstifade edilebiliyor. Tarih, bunu acı a· 
cı yadedecek. 

Türk milleti, milliyetçilik davasında 
muzaffer olmıdda yalnız kendi hakkına 
değj(, hakka da hizmet etti. 

Biz ~lermnzde o kadar """ iyiz ki, 
Y":ptığnruz iıl.,..den sade biz değil, baska 
milletler de istifade etti.,, 

Sulhü severiz, fakat .. 
Malunut Esat Mey burada "Leon 

Kahun" dan bazı parçalar okudu. Ve sö
züne devam etti: 

- Dünya, diş.inden brnağma kadar 
11'İlidılaruyor. Sl!ahmı ilk bırakan millet, 
eür millet olacaktır. 

Madem ki dünya silahlanıyor, sen de 
bütü.n varlığnlı silah yaparak ortaya çrk· 
malısın. Milletler, propagandalarla, söz
le yaıamı}'OO"lar. Sulh propagandası ile 
milletleri aldatarak sulh denilen hukuki 
bir mefhumu develope etmek istiyorlar. 
Biz, kendimizi silahız diyip ortaya çrk
nıalryız. Manen de hazır olmalıyız. Ma
nen h:ızr olmıyan bir milletin elinden 
ıilahmı almak kadar kolay bir it olamaz. 
Sulhü seviyoruz, ve sulbü sev.diğirniz i
çin silahı tutuyoruz.,. 

Mahmut Esat Bey, tekrar kapitülas
yonlar bahsine avdet ederek dedi ki: 

ANKARA, 15 (Telefonla) -
Trakya meb'uslarmdan bazıları 
bu akşamki trenle Ediı·neye hare
ket etmişlerdir. Meb'uslar Edime
de Trakya'mo imarı için hazırlan
m . ş bulunan program ile meşgul 
olacaklardır. 
TEKİRDAG, 15 (Milliyet) -

Trakya umumi müfettişi İbrahim 
Tali Bey maiyeti erkanile bugün 
saat 17 de vilayetimizi teşrif bu
yurmuştur. Müfettiş Bey Çorlu' • 
dan itibaren Tekirdağına kadar 
yol boyunca köylerde tetkikatta 
bulunmuştur. 

Vali, belediye ve fırka teşek
küller rüesası otomobillerle şehre 
on kilometre mesafeden İbrahim 
Tali Beyi karyılamışlardır. 

Şehrimiz baştan başa bayraklar
la donanmış, halkın kısmı azamı 
yollara dizihniJ, Muratlı caddesi
nin her iki tarafı asker, mektepli 
ve halk ile lebalep dolmuştur.Hal
kın bu coşkun tezahüratı arasında 
muhterem misafirimiz alkıtlanmış 
ve mektep talebeleri tarafından 
buketler takdi:m olunmuştur • 

Müfettiş Bey mai-yeti erkanı ile 
doğruca hükiimet daires;ne gitmiş
tir. Bu gece §ereflerine kırk kişi
lik bir ziyafet verilmiştir. 

dır bilmiyorum. Yalnız ~u var: Sov . _Bugünkü vaziyetimizi şöyle hülasa 
yet Rusya gibi konnopolit rejim ifa- edeceğim: Yeni Tüı4<iye, lngiltere dev- Rusyaya gı·den 
de eden bir memleketin kanunu esasi leti ne ise, ltalya devleti ne ise odur. 
sinde bile ayni dilde konu~an insanla AynadD", hiç fark yoktur. Kapitülasyon- T f • ı 
rın iıtiklali kabul edilirse. diğer mem lann ilgası Tiirt<iyeyi 0 bale koymuştur. a yyare ı Om Uz 
leketlerde bunun Evla bittarik kabulü Son SÖz olarak ~eğim ki bizim da-
icap eder. vamız, kimııeden, biç bir milletten fazla Y g Jiyo 

Demek oluyor ki Erzurum kongre bir imtiyaz Webi değildir. Fakat hiç bir arın e r 
sinin karan her nazariye bak11nından milletten kıl kadar ufak bi.- faric kabul (B ı · · sahif d ) 
haklı ve yerindedir. aşı ıncı e e 

etmeyiz. A1ağı muameleye tahammülü- ) · · 1 5 b Alman -;..: "-'ller diyor ki: rilı .. d al arı zıyaretı, mayıs ovyet ay-,,_.' r müz yoktar. Bütün bir ta >Çtn e • 
"Milli ruh, o muhtelif, girift karal..ter- nım yüks$te gezdinniı bir soyun çocuk ramında iade etındı: üzere Moıko-

lerin heyeti umumiyesidir ki bizi başka lanyn. Bizim aşağı muamelelere tabanı vaya uçmtıf, ve ajansımız kahra-
milletler'C!en ayn ya~k ıztıı·annda miilümüz ohnadığını beıılres anladı. En man tayyarecilerimizin Karadeniz 
bırakırlar.., ~·ait §3rtlar içinde, ~~ğı ~u:u:n~Ie- üzerinde ve Sovyet havalarında 

Korney de Horace'da der ki: nnı na11I yok edikbiloceğı .anatınl ogren k ff 
"Vatmu için ölmek, yok olmak " ka· miş bir milletiz. Biz medeni milletlerle yaptığı bu ço muva akiyetli uçu. 

dar yiibek bir talihtir ki bu yokluğıı. h<.mvazife, hemhal< olanık yaşamak isti- şun bütün tafsilatını günü gününe 
bu ölümü elde etmek için, bu ölümü yoruz. Ne fazla vazile, ne fazla hak. efkarı umumiyemize bildirmiftİ. 
başka taliplerin elinde bırakmama!, için Muasır hukukıyatırun bbul ettiği bu ka k 
hile lizımdrr.,. dar asil davayı müdaiaa eden Türk mil- 9 Mayısta Mos ovadan ayrılan 

Bmm Abdülhak Hamit te: Jetini yenebilecek bir kuvvet yoktur. a· ve muhtelif Sovyet fen ve tayyare 
Kalbine girmemişse hubbi vatan polyon Akki'da kalasını Türkün kalesi- merkezlerini ziyaret ederek dönen 
Onu sen kale alma, hem de utan! ne çarptığı zaman: tayyarecilerimiz bugün Bükreşte 
Kız, köpekler bile vatanperver - Türk öldürülebilir, fakat yenile • Romanyah meslekd,..Jarının misa-
Vatanı sevmiycn acep ne sever? _,. 
Diyor. mez, deınifti. firi olarak bulunuyorlar. Mayısın 
V d .__.. ak Fakat biz, ıade yenilmez değiliz. Ol- · · · B kr cak 

atan uğnın a öınneoı. yaşam nyı- dürülürken de ö!dünne,jni biliriz. 1 7 ıncı günü Ü ~ten uça ve 
lır. Bunun uğrunda yok olmayı, insan Bizim haklı davamızın önüne çıka ayni gün Eski~ire avdet etmİf 
var sayıyor, ölmeyi yaşamak sa}'T)'or. 1 _,_.._, •~~ bulunacaklardır. 
En:unmı kongrelİ de bu kararile Tür- o amn -.veU, Akk&'da yüzü KiHTana bu 
kün bu haldmı bağınnıf oluyordu. lanmış ~ Bon gibi duvara yapıfıp Şimdiye kadar daha ziyade 

E k · . T" ~- devi kalmak olacaktır. Biz bör cenerali değil, f d 
nunım ongı-esı, yem ıin< e· icap edene bütün lıi.r milletin yüzünü spor tayyareleri tara ın 411 yapı-

tini, Tilıtderle meoıkun bir arazide tesi3 '·--'· lan böyle bir uçn•un kahraman 
etmek istiyordu. Bu istek, lskenderon ~.,..ara etmesini biliriz. _.. 
ve Aırt.*ya hariç olm.alc üzere Lozan Buna inanmıyan varsa, yel"İnde rahat tayyarecilerimiz tarafından askeri 
nnoal>edeoıile kabul edildi. dunı.smı halisane t.ıvsiye ederiz. tayyarelerle yapılması hükUınet 

Kapitülasyonlar Ama clinlemedi, diyeceksiniz. Tali- merkezimizde ve memleketimizin 
Erzurum konpesi, milliyet JJ'l'CIKipi, bini denemekten hiç kRnse memnu de- her tarafında takdir ve iftiharla 

yabancı bir toprakta yürübnüyordu. ğildir!, takip edihnittir. Hava kahraman-
Davası olan toprak, Tüt'k milletinin o- lc~~~:a•ı:liiiil=-ı .. 1!!!1;:;=~~~~~~ 1 lan bir topraktı. I' arımızı karyılamak için büyük ha-

B. - Erzurum frongresinin dış ... ;imi Muhiddin 8. al ey- zırlıklar yapılmıttır. 
alakadar eden tarafdır. Eski~ehirdeki arkadatları ken-

A~rlan:a tatbik edilmi~ bir rejime ve- hı· ne dava açıldı dilerini 20 tayyare ile İstanbul ni Türk devleti hateme vermek ;stiyw-
du. B..ı, kapitülasyonlar rejimi idi. havalarında karşılayacaklardır. 

Kapitülasyonlarb yeni bir Türl< de;. (Başı 1 inci sahifede) Milli Müdafaa Vekili Zekai Beyefen· 
leti kunıt..nazd. içtimaında Esnaf Bankası hakkın- di hükiımetin ve bü~iin meml ketin his-
. T~ .amiasnı. k1>ı>itülaıyon rejimi ile da beyanatta bulunurken banka ile siyatına tercüman olarak kahraman tay-
uyası lıOr varlık olarak yafatnuya imkan hiç bir münasebet ve alakam ol • yarecilerimizin bu muvaffakiyetli uçuı· 
yoktu. lannı tebrik için kumandanlarına §U 
ı:~nu h '1c1eande~-,,, haınnlenmndan madığı halde kendisini müdafaa telgrafı çeknıittir: • 

0 u.gu a . ~abmda söylemiıti. edecek bir noktai istinat bulamıya il 
Bır ecneln bır Tüftrt.,n fazla sahibi ak f " Bükreşte Türkiye elçiliği vasıtu· e 

baktı. lmtayazlara malikti. Türle· r maahaza beni tahkir ve tezyi Kaymakam Celil Beyefindiye: 
·ı.ı d- · · b-'--' d •ye, kasdile. ve bu beyanatın gazeteler· 1 

'
18 ı, sıyıuı dAlllllar ""' çok se..t bağ 1 " HavacıLk &leminde mühim bir mev 

ları '-·"lı icl" M ı· mah-ı. ı e. ne. _ş.ır ve tamim edileceg"ı"nı· de a """ '- ese a, ""'eme eri • b 1 ki işgal eden muvaffakiyetli ıeyahatını• mız• -en ı.:... ----L•~ m··L•.- ede- ı dıgı halde Şehı"r Meclı"sı"nı"n ve h k. akdi ı ı b 
' '~· ....- """""''· --·- :rı ü umet ı r er e n üyiik bir a-

mezdi. Mesela bir Yunanlı, bil' Franınz, binnetice umum Türkiye Cümhuri Lika ile takip ebnektedir. Türk tayya-
bir Tü.W $0kak içinde öldürse bunu biz yeti halkı müvacehesinde benim recilerinin ıerefini yükselten ıize ve 
kendi -leketinüzde hapsedemezcSk. hakkımda: kahraman arkadaıfarmıza mubabbetle-
HaWmız yoLıtu. llııi ecnebi arasında geç· B" b rimle tebriklerimi arzederim." 

· ........ etm·'· L-'-'-- bil -. ır arcı, bir kafe•antan~· mışse m ... ._eme "" ......,,,~ e D Y ~ Harptenberi ilk Jela 
yokru ervış zade İbrahim Beyin beledi- BUKREŞ ıs A.A. ff · 

G,:..:__ ... _,_,__,_ e''--'-~- de;;.;•.ı:. Ecne 1 6 b" ı· ' · - ••U •J&11•• -·~ .....,,..., a·ı<D yeye oa n ın ıra borcunu kur - muhabirinden: 
bi enru- kaqı gümrük koymak hak- tarmak iç.in avukatlıg"mı alan, gu""n Harptenberi illı: defa olarak Sovyet 
la.na. malilı: .d. eğil.· dik. Bu •--"' dahilin" de " . • ~-· lerce korıdorları llflndıran kimse Rusya ve Romanya hududu, resmı va:zı-
mıllı ıMUsaynn ınJriıaf hayal idi. Uzatma • d" b d d • • b" fe ile hareket eden tayyareler tarafrndan <>anan•- ı •ım ı ura a ır, nıçın ır fCY söy. ynn: u mparatorluğu bir müı • T ;qılmııtır. 
temleke gibi idi. Bir Çin gibi idi bir Si- !emiyor - demek &Uretile borcum Bu tayyareler, MoskoY&dan gelip 
yam Krullığı g.ibi idi. Bu ıerait 'aıtsnda olmayıp matlubum olduğu halde Diniyeıter üzerinden geçerek Bükret'e 
Osmanlı imparatorluğu da modern bir beni tahkir ve tezyifi ve haysiyeti inen bet Türk tayyaresidir. 
devlet değildi. Olamazdı. ·-'- • • k Tu"'rk tayyarelerı," L:.ı..r gu·· ne kadar 'f<U•Sıye ve tıcariyemi esretmif, ve .......,T 
Erzunım lrongt'elİ, bu inceliği anladı, b b Ankara'ya hareket edeceklerdir. 

bu premipi ortıııya koydu ve bunu rsrar- u eyanatta 9 · S -934 tarihli Mil 
la dünyıııya ilan tıtti. il~et ve ~iğer gazetelerle netredil-

Tiiı<kiyenm, valctile bu bağlar içinde mış oldugundan ve keyfiyet Şehir 
inim inim inleı<ken ecnebiler, l>izi kabili- Meclisi azayi muhteremesinin ifa-
yetıiz buluyorlal'dı. datı, meclis zabıt ve gazeteler mün 

Bu, tıpkı bağlanım' br adama: derecatı ile de anlaşıldığından hu 
- Yüriiyemyor! Aciz adam! derneğe kuku amme noktasından takibatı 

benzerdi. 
ha bile, Türk.iyenin çektiği ıstırabr kanuniye icrasile Türk ceza kanu 

ç.ormıhta çekmedi. nunun 480 inci maddesinin ikinci 
,.05abıkk lt~ya ~vele.ili Nitti neırettiği frkrasına tevfikan tecziyesine, mez 

d .emd'? nuı''. eııeronde kapitülasyonlara kiir kanunun 38 inci maddesi mu-
oır ıyor ki: 
"Tü"'ler, insalsız lcapiıülasyonlan cibince de zararı manevi olarak yir 

kaldınnıya muvaffak oldular Avrupalr- mi bin liranın tahsiline karar ve • 
lar, .bu ~pitülasyonlardan ç~ istifade rilmesini istida ve istirham eyle -
etmıtlerdi. Bu en ahliııksrz bir metottu rim efendim,, 
Avrupalılar, bu bahane altında ·· 1 r. 
le · fk. 00· ı oy e teY • Müddeiumumilik bu davayı Ad 
b

; ıdr ..'.~~~ ıyor ar !ti .bunlar herhangi 
ır "vU"Oe, herhangı bır medeniyet için !iye vekaletine gönderecektir. Çün 

şeref kıncı birer lel<edirler ... ,, kü vali bey aleyhine dava ikame 
Nitti çok doğru söylüyor. fakat n<' edilebilmesi için evvelemirde Dev-

yazık ki bugün dahi kapitülasyonların let «Ürasımn kaı ar vermesi icap et 
mctruiyeitne dair yazılara tesadüf edi. T 

mektedir. yor.1z. 
Zavallı hııkuk nelere vasrta oluyor? 
Mal>mut Esat Bey, bundan sonra, da

ha bazı eserlerden misaller getim...,k sö
züne devam etti: 

"Bjz gUya, Paris muahedesi ile kapi
tul.isyonları kaldrrmıh medeni devletler 
kon;eyir.e ittirak e::ınittik. Bu haktan 

Hırkaişerif askerlik şubesinden al 
dığım a.\keri terhİ5 vesikamı zayi et
tim, yenisini alacağo:ndan eskisinin 
hükmü olmadığr ilin olunur. Is~. Ka. 
zasker: Mehmetefendi mahallesınden 
317 tevellütlü Mustafa Kasım 

Yemende 
Harp durdu 

(Başı 1 inci sahifede) 

mak üzere bütün Yemen' de muha
sematın tatilini emretmİ1 olduğu-
nu bildirmektedir. ' 

Bu meseleye dair sorulan bir su
ale, Avam Kamarasında cevap ve
ren Harıciye Nazırı Sir John Si
mon, mevzuubahis emrin, Yemen 
İmamı Yahya tarafından, İdrisile
ri teslim etmek, münaziünfih dağ
lık aksamı tahliye etmek ve esir al
dığı Hicazlıları iade e)".lemek hu -
auslarını kabul etmesi üzerine ve
rildlğini söylemiştir. . 

Diğer taraftan, HK:az h~kumetı
nin Hüdeyde'de kuvveth surette 
nüfuz tesis ettiği anlaşılmaktadır. 
Şehirde tam bir sükun hüküm sür
mektedir. 

ltalya'ya uğrıyan yerlerdeki İn· 
giliz tebaa nın menafiini himaye 1-
çin liizrm'!"elen tedbirler almmı,tır. 

Manialı at yarış arı 
Sioahi ocağının hazırladığı at 

yarışları karşısında •.. 
HükUmetimizin son se

nelerde atıcılık ve binicili-
ğe verdiği büyük ehemmi
yet bütün atıcılarda derin 
bir heves ve şükran uyan· 
dırmaktadır. Bunun fayda 
it ve semereli akislerini 
de görmekteyiz. Sipahi O• 

cağının 1928 denberi ter
tip etmekte olduğu Kon
kur ipikler bunun bir mi
salidir. Ocağm bu seneki 
ilkbahar müsabakalarını 
hükUmetimizin atıcılığa 
verdiği ehemmiyete layık 
hir tarzda pek zengin ter
tip ettiğini memnuniyetle 
duyduk. 25 - 27 mayıs ve 
1 haziran günleri Taksim 
ıtadyomunda boynelmilel 
kaidelere uygun bir tarz .. 
da tertip edilen Konkur 
ipikler de büyük bir feda
karlıkla ilk defa olarak 
yüksek nakdi mükafatlar 
da koyduğunu derin bir 
ıevinç ve takdirle öğrendik. Bu gayret 
ve · teıvik pek yakında semeresini göste 
recek. Gelecek seneler müsabakalar bir 
çok zati hayvanların girdiğine iftiharla 
şahit olacağız. Bu ilkbahar müsabakala
nrun :zengin programları ve bizdeki bini
ciler hakkındaki fikirlerimizi bir başka 
yazımıza bırakıyor~ ve okuyucularımıza 1 
bu seneki büyük beynelmılel müsabaka
lıırdan bahsetmek istiyoruz: 

1934 seneıinin ilkbahar büyük müsa
bakaları Berlinde yapılmıt 25 ikinci ka· 
nundan 4 şubata kadar sürmüıtür. Bu 
müsabakalar için Berlinde Kaiıerdamda 
ki büyük sergi binalarından iki numara
lıu aynlmış ve yakınındaki diğer bir bi· 
nada da 300 atlık ahır temin edilmişti. 
Zabitlerden müteıekkil milli takınılan 
ile Almanlardan maada Fran11zlar ve lr· 
landalılar da. İJ~rak ettiler. Şayanı dik
kat olarak tımdıye kadar yalnız zabit
lerden mürekkep olan Alman milli takı· 
mına meıbur sivil binici (Holst)u da 
kıymetli atı (Egly) ile dahil etmişlerdi. 
Aynca lsviçre, Holanda, Danimarka, Is· 
veç, N«veç, Çekoslovakyadan mütead
dit kadın ve erkek süvariler ve Türkiye
den de Meli.hat Ihsan Şükrü hanım iş
tirik etmiı bulunuyor, müıabakaya giren 
bütün milletler yanında Türk bayrağı da 
feref locasında azametle sallanıyordu. 

Bu seneki Berlin müsabakaları gerek 
(Haut ecole • yüksek at terbiyesi) g,..ek 
Konkur ipile noktıa.i nazanndan pe.k mÜJ· 
kül tertip edilmiıti. Tertip heyeti pek 
fazla müracaatlar karşısında müsabaka· 
)arı güçle§!İrerek yalnız en kuvvetli bini
cilerin girebilmeleri için böyle hareket 
ebneye mecbur kalmışlar._ Ne mutlu!... 
Mania müsabakalan 1,50 • 1,60 Üzerinde 
ve güç tertip edildiği h.Jde müsabakala
ra gene 120 - 150 kqı iıtirak ediyor, fa. 
kaJ bunl111rdan ancak S • 10 u müabakayı 
hatasız bitiribeJiyordu. Me•el& 141 kİfİ
nin girdiği 27 numaralı mania müubaka .. 
ımda ancak 4 kişi hatasız bitirebildiler.
Bu itibarla en iyi atlar ve en iyi süvari
lerin mücadelesi büyük bir zevkle seyre· 
cliliyordu. 

Bu mü.abakalarda konan nakdi müki.· 
fatlar calibi dikkattir. Almanlar bir çok 
,ehirlerinde ve senenin her mevsiminde 
büyük mıkdi mükafatlar koyar ak iyi bi
nici ve iyi at yetiıtimıeye cayret ediyor
lar. Oyle ki bu Konkur ipikler orada 

Lı ____ K __ ü~çu_ .. k ___ h_a,_be __ rI_e_r~---' 
-10 Yeni Brezilya Ma•lahatgüzarı 

Dr. Pedro F ranklin d' A!!l'dda, 
dün akpmki trenle Anknra'ya ha
reket etmi§tir. 

""Erenköy sanatoryomuna elekt
rik cereyanı verildiği için rontken 
cihazı da i~lemeğe başlamıştır. 

:f Hili.liahmer Cemiyeti Alem • 
dar nahiye şubesi 29 haziranda bir 
vapur gezintisi tertip etmiştir. 

y 

Devletler umumi hukuku 
notları 

Devletler Umumi Hukuku notlan 
Universite profesörlerinin bu sene tak .. 
rir ettikleri derslerin notları birer bi
rer intiıar etmektedir. Bu arada Me
nemenli Etem Beyin Devletler umu • 
mi hukuku notları çıkmıştrr. 670 sa • 
yıfnlık biiyük bir eser tekliruie çıkan 
bu notlar bir kitap düzeninde olm" • 
makla beraber çok i•tifadelidir ve bil 
h.usa fakülte talebesinin çalışmasına 
yardan edecektir. 

Kooperatif 
Fikir alemimizde gündep gune 

kendine bir yer ayınnağa muvaffak o 
lan aylık kooperatif mecmua11run 24 ı 
Üncü sayı11 da çıkmıştır. Bu ııayıda Ah 
met Hamdi Beyin inkılapçılık ve 
Türk inkılabına dair üçüncü maka • / 
lesi bulunmaktadır. Aynca "Hüseyin I 
Cahil Beye cevap" batlıklr yazı ile 
Cemil Beıim Devin •arrnrn koopepra
tiflerine dair makalesi ve kooperatif 
iktısadiyatı, Üniversite konfer~nsları! 
buğday davası, iktısadi havadı.sler gı 
bi birçok yazılar da mevcuttur .. Bil -
haN& "Fikir hareketleri"' le (Koope• 
takip etmek isteyen karilerimize ko
ratif) arasrnda açılan fikir cidalini 
ope ".lifin 24 üncü uyı.sını okumala
nnı tavaiye ederiz. 

Perspect ives 
Lucienne Abdülhak Hamit Hanım ' 

Perpectives ismi altında çe§İt yazıla
rını toplıya .. ak bir kitap neşretmiıtir. 
Bu kitaptaki yazıların heyeti umumi
yesi umumi hayatunıza ince bir ba • 
kııtır. Lucienne Hanımın seyyal üslü
bu, nadide buluşları kitaba ayrı bir 
kıymet vermektedir.. G~en bayatı -

1 
1 

düz at yımılanndan daha fazla rağbet 
görüyor. Meseli. Alınarıyada 1934 sene
si zarfında kiınunusani ayında 4 yerde, 
martta 4 yerde_ nisanda 3 yerde, mayısta 
25 yerde, haziranda 10 yerde, temmuzda 
11 yerde, ağustosta 11 yerde, eylülde 12 
yerde, teşrinievvelde 3 yerde müsabaka
lar var. Ceman 78 eder. Böylece b ... ta
rafta biniciler inkişafları için fırsat bul· 
dukları gibi her sene Paris, Nis, Roma, 
Madrit, Losrn, Val"\ova, Lizbon, Amcs
terdam,Vişi,Spa,Doblen, Viyana, Ceneva 
ve Toronto şehirlerinde yapılan beynelmi 
Jel müsabakalara da giret"ek kabiliyetle
rini arttırmak imkanınn malik oluyorlar. 
Bunlara tahsis edilen nakdi mükafatların 
fazlalığı hakkında b:r fikir verebilmek İ· 
çin 23 hazirandan 1 temmuza kadar de
vam edecek olan Acbeir konkurlarında 
verilecek mükafaltın miktannı knaca bil
direyim: Mevcut (25) müsabaka için ek· 
serisi birinciden onuncuya kadar olmak 
üzere ceman (34505) mark yani 17,252 
lira nakdi mükafat konmuJlur. 

itle böyle geniş yardımlar, . tqvilde.r 
sayesinde bugün Almaııyada bU: çok bı
rinci sınıf müsabılı: Ye pek mükemmel 
müsabaka atlan bulunuyor ..• 

Alınanların dikkat ettikleri noktalar
dan bir tanesi de zabitlerden mürekkep 
milli takrmlannı gerek süvari ve gerek 
at noktai nazarından mümkün mertebe 
sabit tutma!a çalışmalarıdır. Mesela ı.q 
aenedenberı hep ayni süvarilerin isimle
ri.~i .. hemen hemen ayni atların yanında 
goruyoruz. Oyle ki tarunmıt bir süvari 
zabitinin ismi yanında gelen meşhur atın 
adını beınen her Alman ezberden biliyor. 

Böyle beynelmilel müsabakalarda göze 
çarpan mühim bir noktada herhangi bir 
muvaffalrıyetsizliğe aıla ehemmiyet ve
rilmemesi ve bilakis diğer müsabakalara 
daha büyiik bir aşkla girilmesidir. Şayam 
di&dıı:at olarak nıüsabddann hemen hepsi 
yUksek mevki •ahibi, üniversite müoteai ... 
bir ş1th•İyetler ... 

Anadan doğma atçı olan biz TürkJe,.... 
den bu sahada da bata geçmemiz muhak
kaktır. Büyük fedakarlıklarla tertip edi
len son Sipahi ocağı konkur!an !'ro~
mındaki tekamül bunun bır mısalidır. 
Halknnız bu müsabakalara ne kadar rağ• 
befı etse azdır. Atıcı! k ancak halkın rağ• 
betile yükselecektir. 

. KüçükkÖyde Validesuyu Çe§llleai 
cıvarında iki parçada 33 dönüm mik· 
d~rmdaki tarla Atanaf kızı Madam 
F ılyoaı.,n rnetnik olarak iski.n idare
since ~li Rıza Ef. ye tahaiı edilmiştir. 
Bu yerın tap~ kaydı bulunamadığın 
dan senetaı.z taıarrufata kiyaaen 
Ali Rıza Efendi namına tapuya tesçiJ 
edileceğinden bu yer hakkmda tasar 
ruf iddiurnda buluDJLn var ise on bet 
gün zarfında lıtanbul tapu haf me -
murluğuna veyahut 7 Haziran 934 
tarihine müaadif pe~e gÜnÜ aıı.
at dokuzdan 14 e kadar evrakı müs
bitelerile beraber mahallinde bizzat 
veyahut musa.ddak vekillerinin hazrr 
bulunamalan ilin olunur. 

CULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETİ 

1ST ANBUL ACENTALIGI 
Liman Han, Telelon: 22925. 

İzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PERŞEMBE günü saat 

14 ile Galata rıhtımından kalkacak· 
doiru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar gÜnÜ saat ıs te lzmİrden 
kalkıp doğru lıtanbula gelecektir. 

Mersin ve İzmir 
sürat yolu 

INÖNÜ 1~·~1::,s 
CUMA günü saat 10 da Sirkeci 
nhtımından kalkarak doğru IZMIR, 
Antalya, Mersin, Paya&& gidecek. Dô
nütte bunlara ilaveten Alanya, Kiil· 
lük, Çanakkaleye uğrayacaktır. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Gala

tır rıhtımından saat 18 de bir vapur 
kalkar. Gidiş ve dönütte mutırt iske· 
lelere uğrar. 

mızın ne çok ~eyler bilir ve görürti , 
fakat ha: birine karşı dikkatimiz z3. 
yıftır. Perspectives'i okuvanlar güzel 
bir üalüp içinde bu ince dikkatin ayn 
bir zevkini tatacaklardır. 
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SiY AH KABARCIKLARI GiDERiNiZ 
{ BU KABARCIKLAR NASIL 

. , TEŞEKKOL EDER ? 

( 
Cilt, ırudeleri vautasile "Sebum" ta

bir edilen bir nevi yağ ifraz eder. He
men ekser kadınların muztarip oldukla-
n ''parlak burun" un husulüne sebep o .. 
lur. 

) Ya yüzü çirkinle,tiren aiyah kabar
cıklan kim tanımaz? Bunu ezdiitinizde 
''demodex" tabir edilen beyazımtırak bir 
yağ habbeciği ifraz eder. 

Eier yüzünüze herhangi bir krem sü
rerseniz, ııudelerin fetbalan kapalı ve 
"Sebum" yağı mabbus bulunma11 hase
bile mesamatı ııeniıletir ve ıiyah kabar· 
cıklar beşerenizde yer alırlar. 

BUNLARI 
NASIL GlDERMELl ? 

Bu ıiyah kabarcıklara kartı mücade
le etmek için yüzünüzü, beşereyi tas
fiye eden "Sebum" denilen yağı eriten 
ve "'demodex" denilen beyazuntırak 
yağ habbecikleri imha eden GECE SIA
MOISE KREMiNi kullanınız. 

Bir defa temizlenmit olan yüzünüz, 
cildin aerbestçe teneffüsüne müsait kı
Luı GUNDUZ SIAMOISE KREMiNi 
kabule amade bulunur. Zira bu krem 
havalandırılmış ve pudrayi bütün ııün 
sabit tutar ve burun paralklığını izale 
eder. 

Hemen bugün tecrübesini yapınız. 

CREME SIAMOISE 
HER YERDE SATILIR '(16336) 

~ Tesviyeci ve Duvarcı 

Ustaları aranıyor 
Sümer Bank İstanbul Şubesinden: 

u,ak Şeker fabrikamızda 2-3 ay ıürecek montaj işleri için 50.70 
teıviyeci ile 10 kadar duvarcı uıtasına ihtiyaç vardır. 

Teaviyecilerin, verilecek talimat dairesinde müstakilen İf yapabi
lecek kabiliyette bulunmaları meıruttur. 

Duvarcılar, ateı tuğlalarında çalıımıı ve kazan aksamını görebi
lecek iktidarda bulunacaktır. Ustalara Fabrikada veya Ufakta yatacak yer 
ve öğle yenıeği temin edilecektir. 

Bu müddet için Ufak'a gitmek isteyenlerin, tercümei hal ve 
ehliyetnamelerile ıubemiz mübayaat servisine derhal müracaatları. (16374) 

Bu beyecanli, harikülade eser Perıembeye 
ruıtur. 

Deniz yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Trabzon 
sür'at yolu 

KARADENİZ vapuru 11 
Ma.yıs PERŞEMBE 20 de 
Galata nhtmıından kalkacak. 
Giditte lnebolu, S~aun, Ordu, 
Gireaon, Trabzon, Rıze, Hopa. 
ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathaneye uğra
yacaktır. (2513) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 17 Mayıs 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. (2514) 

Ayvalık yolu 
1 BANDIRMA vapuru 16 Ma

yıa ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacaktır. 

(2515) 

Yağlı boya imalinde ihtisası 
olan bir usta aranıyor. Taliple
rin bu ihtisaslarını isbat eder 
ve.aiki hamilen idaremiz Leva
zım Şefliğine müracaatları. 

(2511) 

Elyevm haliçte eski Fabrika 
önünde duran, İdaremize ait 
Gelibolu, Ereğli ve Mahmut 
Şevket paşa vapurları satıla
caktır. Alakadarların İdaremiz 
Levazım Şefliğinden icabeden 
ma!Uınatı almaları ve 1 Hazi
ran 1934 tarihine kadar tekli
fatta bulunmaları ilan olunur. 

(2512) 

Devredilecek ihtira ilanı 
« Bilhasa raylaı• üzerinde hareket e .. 

den vesaiti nakliyede mil yatağı için 
bağlama uıulÜ• hakındaki ihtira için İS• 

tihıal edilmiş olan 8 Nisan 1930 tarih 
·e 1111 nuamralı ihtira beratının ihti

";4 ettiği iıukuk bu kere başkasına devir 

veyahut icara verileceği teklif edilmek
te olmakla bu bapta fazla malümat e
dinmek isteyen zevatın lstanbul'da, 
BBhrekapu'da Taş Hanında 43-48 nu
mnı alı idarehaneye müracaat eylemele
ri ilan olunur. ( 16571) 

2711 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

ATTIK KABARE VE MUZIK HOL 
heyetinin yeni programı 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
muvaffakiyetle devam ediyor. Bu ak!l"Dl 
aaat 21 de suare . Buııün saat 18 de fev
kalade l'enzilatli fiatlarla Halk Matinesi. 

Seyrfueferde nammıa mukayyet 
113 numara motör tabelamı zayi ettim 
bu kerre kaydını terkin ettireceğim
den hükmü olmadığını ilan ederim. 
Devlet Matbaaaı teclit daire~i şefi Ba
haettin. 

ı ..... 

Deaiz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5158 kilo kuzu eti Kapalı zarfla münakasası 
934 saat 14 te. 

19 Mayıs 

12121 
9414 " 

" 

Koyun eti 
Kuzu eti " 

" 
,, '' " " " 
'' ,, " " " saat 15 te 

26599 ,, koyun eti ,, ,, " ,, ,. ,, 
182426 kilo ekmek Kapalı zarfla münakasası 19 Mayıs 

934 Cumartesi günü saat 16 da 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve rruktarı 

yazılı iki kalem mevadı iaşenin 19 Mayıs 934 cumartesi gü
nü hizalarmdaki saat münakasası kapalı zarfla yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün münakasasına İş
tirak edeceklerin yevm ve saati mezkUrda usulüne tevfikan 
kapatılmış zarflarile Kasımpa11ada kain Komisyona müracaat 
ları. ( 1838) 2508 

Seyhan Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğindenı 

Adana Merkez Vilayet hapishanesinin (düz kırma huğ 
day unundan mamul) bir senelik ekmek ihtiyacı (300,000) 
üç yüz bin kilo olup 12-5-934 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
2-6-934 cumartesi günü saat 15 de Adana Cümhuriyet 
Müddeiumumilik dairesinde ihalesi yapılacağından şartna 
meyi görmek ve daha fazla malfunat almak isteyenlerin her 
gün hapishane Müdürlüğüne ve yevmi ihalede (787) lira 
(50) kuruş teminatı muvakkata makbuzile birlikte Cümhu
riyet Müddeiumumiliğine müracaatları ilan olunur. (2509) 

Gazi Antep Cumhuriyet 
Müdde!umumillğinden: 

Gazi Antep hapishanesinin 1-6-934 ten itibaren 
31-5-935 senesine kadar olan bir senelik 345,600 kilo ek
mek ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların ihale günü olan 31-5-934 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat on dörtte memuriyetimize müra
caat etmeleri ve şartnameyi dahi gelip görmeleri ilan olunur. 

(2354) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cibali Fabrikası İçin muhtelif nevi ve miktarda mürek

kep satm alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi gör
dükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere (% 7,5) temi
natlarile beraber (26-5-934) cumartesi günü saat (14) de 
Galata' da Alon, Satım Komisyonuna müracaatları. (2226) 

Satılık Kereste Fabrikası 
45 beygir kuvvetinde 1 adet lokomobil,2 adet 55 ve 85 santimlik hizar ma

kinasr, dinamo, lranımisyonlar, deıtere ve saire, fabrikaya lüzum olan 
bilumum t~reffuatiyle beraber amhalaji olarak ve derhal ::ıontajı yapılıp 
iıletmeğe hazlt' bir vaziyette sahlıl«:ır. Müracaat: A. H. Galata P.K. 1533. 
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~ DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESl lLANLARi 

Yüzde seks-en tenzilatlı ücretlerle Sapancaya 
tenezzüh tre .. leri işletilecektir 

Memleketin en güzel ve zümrüt gibi yeşil bir mıntc
takası olan ve tabiatın bütün güzelliklerini toplamış bulu
nan Kocaeli havalisini görmek ve Sapanca gölünün kenarın· 
daki kiraz ağaçlarının gölgelerinde bir kır gezintisi yapmak 
isteyenlere yaz mevsimine munhasır olmak üzere Cuma ve
sair tatil günlerinde HaydarpRşadan Sapancaya kadar gidip 
dönecek olan hususi tenezzüh trenlerine Gebze, Hereke, İz
mit istasyonları için yüzde seksene yakın tenzilatlı gidİ§· 
dönüş tenezzüh biletleri satılaçaktır. 

Gidiş • dönüşe mahsus tenezzüh 
biletlerinin fiatı 

• 

Büyük yolcular Çocuklar için 

Haydarpaşa - Pendik kısmı 
isasyonlanndan ve 

1 
için 

il 111 

Pendikten Gebzeye 100 75 50 
Haydarpaşa - Pendik kısmı 
istasyonlarından ve 
Pendikten 

kuruştur. 

Harekeyel50 110 70 
lzmite 

Sapancaya 

1 

60 

80 

il 

40 

60 

III 

30 

• 
40 

Dört yaşından "Dört Hariç" On iki yaşına kadar "On 
iki dahil" Çocuklardan Çocuklara mahsus ücretler alınır. 

llk Tenezzuh tireni 18 Mayıs 934 cuma günü Hay
darpaşadan Hareket edecekti r · 

Tirenin Hareket ve dönüş saatleri 
Haydarpaşadan kalkış Sapancadan kalkış 

Saat 
Vapur köprüden kalkış 7 ,35 Sapancadan Kalkış 
Tren Haydarpaşadan,, 8,30 lzmit ,, 
Pendik ,. 9,01 Hereke ,, 
Gebze ,, 9,34 Gebze ,, 
Hereke ,, 10,1 l Pendik ,, 
Izınit ·ı 11,03 Haydarpaşaya varış 
Sapan_cay:a varış 1 J ,50 Vapur Haydarpaşadan 

Saat 
18,04 
18,54 
19,44 
20,10 
20,44 
21,20 

kalkış 21 ,25 
Köprüye varış 21,40 

Kızıltoprak - Kartal arasındaki istasyonlardan bilet a
lacak yolcular Haydarpaşadan saat (8) de kalkan 20 numa· 
Talı banlıyö trenile başka ücret vermeksizin Pendiğe gide
cekler ve bu İstasyondan tenezzüh trenine bineceklerdir. 
Biletlerin avdet kısmı günün her hanği bir banliyö kata
rında muteberdir. Daha fazla tafsilat için istasyonlara müra· 
caat edilmesi rica olunur. (2406) 2751 

lataabul ithalat Gümrüğü 
MüdürlüğündenJ 

Gümrük nümune hanesine ait olup anbalajları yapı;mı:;ı 
kompile bir halde bulunan ve 32 parçadan ibaret camlı dc
lap ve saire Ankarada Gümrük ve inhisarlar Vekaletine sev· 
kedileceğinden nakil işi münakasa ve ihalat kanununun 18 i.ı 
ci maddesi A fırkasına müsteniden pazarlıkla münakasa~:e ko 
nulduğundan talip olanların Mayısın 21 İnci pazartesi günü 
saat 15 de İstanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil komisyo
nu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (2190) 

. ?59~1 

ı. ______ E_V_K_A_F_;,;,;M~O~D~1R~1~Y~E~T~I_;,;1L~A~N~L~A~R~I;._ ___ ı 
1 Hasekide Tekke sokağında bayram paşa tekkeEinin 1 

No. lı harem dairesi. 
2 Hobyar mahalleainde yeni postahane caddesi de 

56 - 58 No. lı dükkan ve odalar. 
3 Balıkpazarında Hacı Muata.fa ağa mahallesinde tas• 

çılarda 191 - 103 No. lıdükkan. • 
4 Hacı Mustafa ağa mahallesinde Balıkpazarı caddesin 

de 49 No. lı dükkan. 
5 Mahınutpaşada Hacı küçük mahallesinde cami a tın· 

da 24 - 6 No. lı dükkan. 
6 Galatada Mehmet Ali Paşa hanında 38 No.lı Mağaza. 
7 Yusuf paşada haseki caddesinde 23 No. lı dükkan. 
8 Bahçekapıda dördüncü vakıf han asma katta 17, 19 

No. lı odalar ' 
9 Dayahatunda kalcılar hanında alt katta 39 No. b oda 

10 Süleymaniyede şeyh ebülvefa camii hariminde bila 
No. lı ve 1 No. lı baraka odalar. 

11 Çarşıda Cevahir bedesteninde 131 No. lı dolap 
12 Ayas paşada cami sokağında 50 No. h Bodrum. 
13 Osküdarda Rum Mehmet paşa, balabanda hanı sebil 

arsasından müfrez arsa. 
Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıe. nihayetine 

kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. 
Taliplerin 2-6-934 cumartesi gÜnÜ saat on beşe kadar Evkaf 
Müdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine müracaatları. i 

(2356) 2702 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden1 

İstanbul Asliye ceza mahkemeleri İçin mubayaa edile
cek yazıhane, Masa Gardirop vesairenin 16-5-934 ÇarşaJJl' 
ha günü yapılacak pazarlığının görülen lüzum üzerine. 
20-5-934 pazar günü saat 14 de talik edildiği ve şartnameY' 
görmek isteyenlerin her gün levazım dairesine müracaatları 
ilan olunur. (2534) 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

Karar numaraları (280) den (310) a kadar olan GaY' 
rimübadillerin yüzde 25 nisbe tinde bonolarını almak ~ıer0 

16 Mayı11 Carsamba günü Komisyona müracaat etmelerı. 
- , (2537) 


