
Memleketin her tarafında 
sıcaklar ve kuraklık devam 
etmektedir. 
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Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT, 

Almanyada iş bayramı mü
nasebetile dün muazzam me
rasim yapıldı. Başvekil Hitler 
bir nutuk söyledi. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 9 uncu sene No. 2953 ÇARŞAMBA 2 MAYIS 1934 Tel:~ MüdUr ı 24318. Yası itl•rİ müdürü ı 24319. 
J.ı..., •• Matbu , 24JıO. 

Rusya, Almanya ,ıııııııııııııHııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

SovyetRusya,HitıerAlmanyasıtara- ~ Basvelfif Mecfisfe = 
hndan takip edilen harici siyasetin he • = ., = 
defterini ketfetmeğe çalıııyor. Milli Sos- ;::;;: := 
yaliat hükumetinden evvel, bu siyasetin =: H e A d h • I"" I"" = 
::::::~~~rru=~a;~~: ~~=. arı.cı_, a ı ı ve .m. a. ı 
dutlannı her halde uzun bir zaman için, 
kat'i olarak kabul etmiıti. Avusturya ile J h d h 
Alman"." araaında bir ittihat 0? bet s~n~ 3 iŞ erı ıza e en mu ım 
den herı Almanya'nın hedeflennden hırı- ~ = 
ni tqkil etmekle beraber, her ha!_de Hit· §3 he k •• ı k • = 
!~~::ıe~k'ri~~ ~r=e~':~uga;~a!;:~- § ır n u tu soy eyece tır 
ettinnek yolunu tutma~ılar. Hı~er .'ktı- E 
dara geçmezden evvelki Al~ .hukiimet- = := 
lerinin ehemmiyet verdilden bir mesele = lJ.••k"" t • h ••t .. h t •ı = 
de Sovyet Rusya ile dostluğun ida~- E flU Ume tn,• U çe munase e l e -
ai idi. Rafallo konferansından sonra Hıt· İ§ ll I ı • • • /ı h • 1 z. = 
!er iktidara g~ciye. kadar Almanya - lY.LeC ıse vereceaı ıza at lınassa 
ıçin Rus do•tlugu daıma ııkıttıkça uze- ~ O = 
rin~ ç_ekilecek ~ir ric'at h.attı ~iyetin· E elıemmigefi /ıaiz Olacaktır 
de ıdi. Bu vazıyette gende Lehıatan ve c = 
Çekoslovakya kalıy~rdu. Almanya'nın § Encümen tetkikatı ilerledi 
fark hudutlarını teşkil eden bu memle • == = 
ketlerle olan müıterek hudutlarını deiit- a ri üzerinde müzakerelerini ik • 
tirrnek, Alman harici siyasetinin en esas· 3 1 d k b.. 1 · b' = 
lı h d fi ·b· ·· .. ·· d 3 ma e ere utçe erı ta a vere- = e e gı ı gorunuyor u. . :::s . .. . = 

Hitler iktidara geçtikten sonra vazıy~t § c:e~tır. Bu.sureti~ butçelerın.me~ 
garp cephesinde olduğu gibi devam ettı. = lısı umumı heyetınde ayın yırmı := 
Fakat ıarkta haylı değiıti. H!tler Al • =: sinde görü,ülmeıine başlanabi • := 
1Danya11 Lehistanla bir misak unzalıya· E lecektir. = 
•ak harpten heri devam eden A~ • ;;;;; .. • . .. .. := 
Leh münasebetlerini tanzim etti. Dıger : Hukumetın butçe munaıebe- := 
taraftan Rusyaya karıı takip edilen dost· =: tile yüksek meclise vereceği iza- = 
luk ıiyaıeti de nihayetlendi. Hitler ~~- a hat bilhaa:ıa ehemmiyeti haiz o- ::: 
L:h'·Jaaı garp siyasetini değittirmelmzın ~ Jacakbr = 

• ••~anla anlattıktan sonra her tarafta :::; • . := 
alaka ile ıu sual ıorulnuya lıatladı. ::= Bu münasebetle B14vekıl Is • E 
taki A~ha Hitler Almanyaıı tarafında? ~ met P8.f8Dın harici, dahili ve ma = 
n .J;7edFılen hari~i siyasetin hedeflen """· li itlere temas eden beyanatta -

e ranaa, B içik Dani.-rka ve ::;;ır • ' l k = 
garp komşularile e •,, ık--~'- iste • 3 bulunmaama ıntızar o unma • = 
lrUyor. Lelıistan'Ja anl.,.1D1tlır· Geride ta ır. =: . meseeç armaa ~ d -

~usturya. ile i!tihat meselesi kalıyor ki, Varidat liyihalarile bütçele • _ 
1. •• :.;~~~ !!e ugratmak için AJ~ylıka'nm rin müzakereleri hazirana kadar :ıı::: 
;:-? OHUUUarda bu elence fedakar ta "kmal d'l k h • d ·n -
uuıunmaaı İcap etmiyordu. Bu suale ce- M al ı e ı ece ~~ ~ıra':' a ~ • = 
""P ararken, Lelıistan'la Almanya ara· Bütçe encümeni rein u•t a tacı mukarrer dıger ıtlenn go • := 
"'"daki misakın ıümul ve ehemuıiyeti Şerel Bey rütülmesine devam olunacak • = 
::;evzuubahsoldu. Bunun iki memleket ANKARA 1 (Telefonla) - tır. := 

asındaki ihtilaflan hallede" bir muka- - ' . 'd 1. 'hal M l' · b e temmuza:= 
•eleden daha ıümullü ve Baltık memle· E:i Bütçe encümenı varı at ay_ı a ec ısın u sen = 
".•tl~ni, hatta Rusya'y. aralarında tak· 3 rile bütçeler üzerinde tetkıkle • kadar çalıf~~· ve temmuz ha • := 
d".nı •~ın bir uzlaşma olduğu rivayet edil- ı . . 'I letnıittir. Encümen a • tında yaz tatılıne karar verme • -

ı. Fıth k'k b ·· h · · ed k rını 1 er · 1 · h ld. -. a ı a u şup eyı teyıt ece lO kadar bütçe proje e- sı mu teme ır. = 

~~el~= $:::~:;er~!:~~!~~~;'~ ":llllllU~~;llllllll llllll llllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, 
ken, Milli Soıyaliıt lideri demiıti ki: F d h• •ht•ı A 1 t b "Artık Almanya için garpte yapacak it a a ır 1 1 a eşe • 
t..l lnıamııtır. istikbalimiz ıarktadır . .,. r an s 
oııdra cihan iktısat konferansmda o za-

":"'n lktısat Nazın olan Hugenberg bu h •• •• d k ld f 
•ıyaaeti d~a .müte~llir ~ir t~kil~e ."':'e usu mey ana çı arı 1 
adeta r ımı bır tekhf halınde ılerı sur- • 
hıÜttü. 

O zamandan beri Sovyet Rusya Al • 
manya'dan şüphelenmektedir. Sovyet 
d~Iet adamlan Alman devlet adamları· 
!"_•izam ehnek istiyorlar. Eğer Alınan • 
-b ınisakı prkta bir taarruz manasını 
t--....,un ecliyona, Sovyet Rus· 
Ya bu taarTUZJl ilk önce üç kü· 
~iik Baltık devletinin hedef oldu
gunu bildiği için bunlann beynebnilel 
"aziYetlerini t.ı.viye etmek istemiıtir. 
So•yet Rusya ile Latviya, Estonya ve 
litvanya arumda birer ademi tecavüz 
ll>iaalo vardı. Bu miaaklarm müddeti hit
ıneclen bunlann müddetini on sene daha 
temdit ebnittir. Bu yolda kendi uhtes. 
De tliifen •aaileyi yapbktan aonra bu 
<levletlerin iatilılUlerini kefalet al- al· 
ınak ~ Lebis-'a teklifte bulunmuıtu. 
Lehistan bu teklifi kabul etmemiıtir. 
Çünkü Sovyet Ruıya ile Lehiıtan'm bu 
yoldaki m~tterek t~ütl~ri, .Al'!'!'n".a 
aleyhine lııir hareket telikk.i edilebilirdı. 

Sovyet Rusya geçenlerde aynı teklifi 
Almanya'ya da yapınıftır. Berlinden bil
dirildiğine göre, Almanya da Baltık dev
letlerinin istiklallerini kefalet altına al
mıya razı olmuyor. Almanya bu hareke
tini ıu yolda te'•il ediyor: 

1 - E vveliı Lehistan'• yapılan ve Al-
manya aleyhine mÜteveccih gibi görünen 
bir teklifin şimdi Almanya'ya yapılması 
doğru değildir. 

2 - Bu devletlerin illikliıllerini kefa· 
let altına almak lüzumsuzdur. Çünkü 
.il lmanya bunların Rusya tarafından ta· 
~r~za u~rıyacağına kani değildir. Ken
dısı de hır tecavüz emelini beslemediği 
gibi, üçüncü bir devlet yani Lehistan
dan da bir tehlike varit değildir. 

3 - Bu devletlerin istikliıllerini kefa· 
leı al~ına almak, dolay11ile onları müşte
rek hımaye altına almak demektir. Bu, 
aliıkadar küçük devletlerin istiklatlerile 
telif kabul etmez bir hareket olur. 

Bu Alman cnabırun bazı noktaları 
doğru olabilir. Fakat Almanya'nın gör
memezlikten geldiği ehemmiyetli bir 
nokta tudur ki Ruıya tarafından ileri 
aürülen teklif, bu kliçük devletlerin mu-
kadderatından ziyade Rusya ile Alman
ya arasındaki münaıebetlerin iyileşmesi
ni istihdaf ediyor. M. Litvinof, Alman
ya tarafından giritilecek böyle bir taah
hüt iki memleket arasındaki münasebet
lerin gerginliğini izaleye yardmı edece • 
ğini Almanlara bildirmişti. Şimdi Al • 

, manya yalnız küçük devletlerin m';'kad
deratı üzerinde durarak meıelerun en 
ehemmiyetli tarafı olan Rusya • Alman· 
Ya münasebetlerini nazan itibara alını .. 
Yor. 

Nasıl ki Almanya'nın ret cevabından 
•onra Sovyet Rusya • Almanya münase
beti ri daha ziyade gerginleşmiştir. Sov· 
Yet Ruıya Almanya ile Lehistan arasın· 
dal.i münasebetlerin şeklinden şüphele· 
"1~~tdu ve her iki devlete de yapılan 
~· lıE bu d ... letler tarafından takip edi • 
de~ek siyasetin hedef ve gayelerini iskan· 

1 mahıyetınde idi. Evvela Lehistan, 
•onra da Almanya tarafından verilen ce
•ap karşısında Sovyet Rusya Lehistan'ın 

Bir çok evlere mühimmat saklanmış, 
hareketin planları hazırlanmıştı 
PARİS, ı (A.A.) - Reuter ajansı bildiriyor: . 
Geniş mikyasta bir ihtilal te~ebbüsünün, Fransı: ve Belçı~a za

bıtasının müşterek faaliyeti ile akamete düşmüş oldu~u zannedilmek
tedir. Bu teşebbüsün elebaşılarından d'?~z kişi te~ı~ olu~uştu.:· 
Bunlardan biri İsviçreli, biri İtalyan, hın Alman, ikisı Hollandalı, ı-
kisi Polonyalı ve ikisi de Yugoslavyalıdır. • 

ı mayısta icrası mutasavver olan bu harekete dair muf~. pla~ 
lar ile silah ve mühiınmatm müdahhar bulunduğu evlerin hır listesı 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Mem~eket rehberlerini ye
tiştiren Öz ana: Harbiye 

•• oz 1000 genç yeniden dün bu 
kucağa merasimle iltihak etti 

G ülhane parkında yapılan merasim 
• 

•• 

Gülhane parkında dün yapılan merasim ve meraaime kamanda eden 
Maltepe Aakeri liaesi müdürü Erkanı harp Miralayı Adil Bey ••.• 

As~eri liselerimizde~ bu sene çı ba,Ianmıthr. Fakat bundan evvel 
kan bı~e yakıı_ı taleben~n .Harbiye merasimi görmek için yüzlerce halk 
mektebıne teılı~. mer~~ımı ~ün Gül Gülhane parkına gelmeğe batlamıt 
hane parkında ~zel bir şekılde ya tır. Bilhassa talebenin anaları, ba
pılmıftır. Merasıme saat 17,30 da baları ve kardetleri bu kalabalı • 

ve Almanya'nın hedef ve gayelerinden 
~üphe etse yerinde bir endite olur. 

Ahmet ŞUKRU 

ğın ekserisini te,kil ediyordu. 
Saat 16 da Maltepe lisesi me • 

zunları mektep bandosu önde ol -
(Devamı 7 inci sahifede) 

GaziHz. 
Büyük reis Derviş ve Kc- l 
malettin Sami Paşaların 1 

mezarlarını ziyaret ettiler 
ISTANBUL, 1. A.A. - Bugün 

gece yarısından ıonra bire çeyrek 
kala Rei•icümhur Hazretleri l•
met Ptzf'l Hazretleriyle beraber 
HaydarP(Jfaya müııasaletle doğru
dan doğruya Dolmabahçe tara
yını tefril buyurmu,Iardır. 

"' "' "' IST AN BUL, 1 ( A.A.) - Reiai-
cümhur Hazretleri bugün geç vak
te kadar Dolmabahçe aarayında 
meJgul oldular. Akf(lnta doğru mo 
törle BoğtuJ'çinde bir gezinti yap· 
hktan •onra ııaraya dönmüfler ve 
ismet Ptqa Hazretleriyle beraber 
Milli Müdafaa müstqarı merhum 
Deroif Paftının Maçkada ve Ber • 
lin büyük elçiai merhum Kemalet
tin Sami Pafanın Eyüpteki mezar
larını ziyaret etmişler ve saat 19 
da Dolmabahçe ırarayına avdet bu 
yurmuflardır. 

lran Şahı 
Hz. geçerken 

Vilayetlerimizde şimdiden 
karşılanma hazırlıklarına 

başlandı 

llrtuat Vekili Celal Bey Ha)İdarpafa ._asyonunda 
• 
Iktısat vekilinin hereke 
f ahrikasında tetkikah 

Celal B. bngün lzmitte kurulacak kagıt 
fabrikasının yerini ziyaret edecektir. 

1ktısat vekili Celal ıBey, dün 
saat 15 te konvansiyonel trenile 
Hercke ve lzmite hareket ctmit· 
tir. 

Mahmut Celil Bey, dün sabah, 
hususi dit tabiplerine ciiılerini mua 
yene ettirm;ıler, ve öğleye doğru 
İt Bankası Istanbul merkezine ge
lerek mefgul olmuılarclır. 

Mabmut Celal Bey, öğle ye• 
meğini yedikten sonra bir müd • 
det istirahat etmiıler ve aaat 14,5 
ta köprüden kalkan Akay vapu • 
rile, Haydarpa.p.ya geçmitlerclir, 

Vekil Bey, Haydarpafa iıtu • 
yonunda Siirt mebusu batmuhar
riınmiz Malhmut, lş Bankası umu
mi müdür vekili Muammer, ban-/ 
ka İstanbul §ubesi müdürü Yu • 
suE Ziya, ticaret müdürü Mulı.in 
Beylerle ticaret odası erkanı ve 

Mahmut CJliıl Bq "~.önünde 
Malunat Beyle görılfU)'Or 

diğer bir çok zevat tarafından tet
Tİ eclilmittir. 

Celal Bey, iataıyomı. teıyie ge-

(Dcvamı 7 inci 1111hifcdc) 

Yemendeki harp büyüyor 

Iran Şahı Rıza Pehlevi Hz. 
'ANKARA, 1 ( Telefonla) -

lran Şahı Hz. huduttan Trab:wna 
gelirken •eya.hatleri müddetince 
kalacalılan vilayet merlttzlerinJe 
hazırlık yapclmtJ6ı için mahalleri • 
ne lQ:ı:un gelen talimat verilmif • 
tir.' Şah Hz. Erzurum ve Gümü,ha 
nede birer gece mi.safir edilecek
tir. 

T anıdığtm C•suslar 

Bugün yaşayan bir ka
dının hakiki maceralan 

• 
imam Yahya büyük ve mukabil 

bir taarruza geçiyor 
tayyareler de giriyorlar İaarruza 

Hicaz kralı lbnu&
auut ile Yemen imamı 
Yahya arasında h14-
layan harp ilk hafta· 
da Hicaz kralının le
hine tecelli eder gibi 
oldu kralın orduları 
y em~n arazisinde i
lerlediler ve men:uu 
ni2.a olan yerleri itgal 
ettiler. Bu muvaffa. 
kiyetten sonra imam 
Yabyanın mütareke
ye talip olduğu ve 
aulh istediği haberleri 

' çıkmıtb. Mısır yolu i-
le alınan en son ha
berlere gare vaziyet 
büsbütün aksidir. Bu 

Hicaz Kralı lbnissurıt ve Yemen 
Kralı imam Yahya 
ruz hazırlamakta bulunduğu anla• 
'ılıyor. Sana' dan gelen bir telgraf. 
namede mühim miktarda cephane 
celbedildiği gibi, lbniasuudun Ji. 
manlarına ta,.rruz etmek üzere Hü. 
deyde'd.,n gemiler sevkolunduğu 
ve.:epheye tanareler gönderildiği 
bildirilmektedir. 

haberler İmam Yahyanın büyük 
ve mükabil bir taaruza bıqlamak 
üzere bulunduğunu ve harakete 
tayyare kuvvetlerinin de i,tirak e~ 
deceğini bildirıyor. Anlatılıyor. k~ 
Yemen imamı Hicaz kuvvetlerını 
sevkekcyt ve tabiye itibarile ken
di taaauzuna en müsait sahaya 
çektiktt;n ve hazırlandıktan sonra 
bir imh.:ı muharebesine girişiyor. 

\ Bu hususta aldığımız telgraf habe
ri şudur : 

1 ı KAHlRE, 1.A.A. - Reuter a-
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İnhisarlar 
Bütçesi 

M~l (Knolıacrt)in ..,n ,....,; 
Maruf lngiliz nazD"I Mr. (Chur· 

chill-Çörcill) e ..-ni bir nutkunda 
.. Alman hatla= gerisinde ca • 
aushık gibi terefli bir m.,..lek takip 
eden ~eaur kimseler .. .,, dedirtecek 
derecede fedakarlık ve maharet göı 
teren hu fedakar kadının hakiki ve 
yaıanmıt vakalardan mürekkep so 
nuncu eserini Ahmet Cemalettin B. 
arkadaşımız ingi]izceden lisanonı ~ 
za çevinnittir_ intişarından beri 
b ·ruerce nüıha&ı Jn.gilterede kap,.•· 
l~casın.a aatılan ve muharTirİn ilk 
eseri olan (Ben bir CMuıwn) dan 
daha fazla bir rağbet kazanan 

Tanıdığım Casu_slar 
Pek yalımda (Milliyet) suıunla· 

rında muhter~m olıuyucularına a.t· 
lındalıi naim ve vesikalarla birlikte 
ve heyecanlı bir tefrika halinde talı 
Jim edilecektir. 

jansı muhabirinden: • 
Son zamanlarda yapmış oldugu 

muaalaha tekliflerine rağmen, Ye
men imamı Y ahya'nın, lbnissuut 
l:uvvetlerine karsı mükabil bir taar 

7 inci sahif emi:ıde 
okuyunu:ı .. 
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5ulh gürültüsü ile ~cırbı uycırıdıracaldcıl"~ 
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TARiHi TEFRiKA: 29 1- MQ.~ 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTIGI VESiKALARA CORE) 

Ahmet Riza Beg çalışırken 
Abdülhamit te boş durmuyor 

Ahmet Riza Beyin sözleri~ Hakiki maksat ne?
Abdülhamitten para mı koparıhyor? 

Evvelce de tahmin edildiği veç· 
hile Abdullah Pata doktor İshak 
Sükuti Beyin bu mektubuna hiç 
bir cevap vermemi.ti. Aradan bir 
iki hafta geçtikten sonra Abdullah 
Pa.-.ıım Pariıi terkettiği ve latan. 
bula geri döndüğü haber alınmı!tı. 

Ahmet Riza Bey çalışırken 
AbdUlhamit ta boş durmıyor 
Abdullah pa,anın Ahmet Rıza 

Beyi düelloya davet etmesi hadise· 
•i kapanmış gitmiş. Ahmet Rıza 
Bey bu düe.lo itinde muvaffak ola
mamakla beraber (La Hey)konfe
ransında Avrupada bulunan genç 
Türkler namına söylediği sözler 
kendisinin şerefini İttihat ve Te
rakkı cemiyetini teşkil eden genç· 
lar arasında arttırmağa yardmı et· 
mi~ti. Bu gençlerden bir kısmı Ce
nevreden Parise yazdığı bir mek
tupta diy.,..du ki: 

"Ahmet Rızanın (La. Hey) de 
sebep olduğu gürültü cihanı tuttu. 
Cemiyet namını i'itıneıni' hiç bir 
ecnebi, cemiyet i,lerinden bahaet
miyen hiç bir gazete kalmadı. Vel
hasıl cemiyet için öyle bir gürültü 
oldu ki bir dahası ya olur, ya ol-
maz.,. 

O cemiyetin İiltikbalde daha ne 
gü: ültüler çıkaracağı, ne lıüyük ga
ilelerle uğraşacağı, ne yaman fır
ka mücadeleleri ile kartılaşacağı 
{La Hey) konferansı esnasında 
kimsenin hatırına gelir miydi? O
nun iç:o Ahmet Rıza beyin kon
feransla ~öylediği bir kaç söz Ce
nevrc:l .. ki Türk gençlerinin kulak
larına Lır :--r top gürültüsü gibi ak· 
sediyordu 

Ahmet Rıza Bey bir taraftan bu 
suretle çalı,arak Türkiyede yeni 
bir cereyan uyandığım ve Türkle
rin Abdülhamit idaresi aleyhine 
calıstıklarmı cihana ilan etmeğe ca 
f ışırken diğer taraftan Abdülh~
mit te bof durmıyor ve Paristeki 
Türk sefareti vasıtasile ittihat ve 
Terakki nıensuplzu mı s.Ju bir ta
ra.sut alt.anda bulunduruyordu. 

Fakat Paris sefaretinin bu faali
yeti genç Türklere maçhiil kalını· 
yordu. 1stanbulda Hariciye nezare
tinde çalı,an bazı münevverler Pa
ris sefaretinin tebligatını derhal 
Paristeki genç Türklere bil<lirerek 
onları mükabil tedbirler almağı da 
vet ediyorlardı. Mesela bu D" 0 l<tup
!ardan birisinde deniliyordu ki: 

"Geçen gün Paris sefaretinden 
Hariciye nezaetine hıausi bir tah
rirat geldi. Bundan anlatıldığına 
göre Paris sefareti Ahmet Riza Be
yin oturduğu apartmıanda bulu
nana hizmetçi!eri para ile satın al
mağ~ m~vaffak olmuttur. Bu hiz
metçılerın vazifesi Ahmet Riza 
Beyin odaımda n'ıüzakere oluna 
söylenen sözleri gizlice dinley!,,o se. 
farete haber vermek veyahut Ah
met Riza Beyin evde yok iken o
nun evrakını karıttırarak mühim 
gördükleri kağıtları vesairesini ça· 
lıp sefarete tealim etmek imit··· 

nun tartlarını konutmağa bqladık. 
Bu esnada bizim Cenevrede çıkar· 
dığrmrz "Osmanlı., gazetesinin net 
riyabnı tatil etmek mevzuu bahis 
bile olmadı. Fakat Türkiyedeki 
mahpusların aerbe.t bırakılman i
çin gazetenin lisanının değiflİrme
aine muvafakat edebileceğimizi 
kendisine bildirdim. Ben Cenevre. 
ye döndüm. Veli Bey arkamdan 
geldi. Cenevrede bir çok müzakere
ler yapıldı, fakat iJ bir neticeye 
bağlanamadı. Veli Beyin bir hafta 
devam eden müddet ikameti esna
sında ne biz ona bir fey teklif et
tik, ne de o bize bir 'ey teklif etti. 

İfte müzakere diye izam edilen 
mesele bundan ibaretti, maksadı
mız Türkiyedeki arkadatlanmızın 
hapishanelerden, zindanlardan kur 
tulmaları için bir çare bulmaktı. , 
Bizim Abdülhamitten para alaca
ğnnız meselesini de kim ortaya 
çıkardı??? Ahmet Riza Bey merak 
buyurn>a11ınlar, Serhafiye Ahmet 
Celii.lettin pa,a va:kaaında yüzler· 
ce, hatta binlerce lirayı dercip e
denler bulunduğu halde fakir ls • 
hak Sükutinin cebine beş para bi
le girmedi. Şimdi ise sefir Münür 
pafadan para almağa tenezzül et
mez. 

Bir de mektubunuzda Ahmet 
Riz& Beyin Cenevredekilere emni
yetleri kalmadığından bahsediyor
sunuz. Riza Bey "bunlar gene mat
baayı satarlar., diye merak ediyor
ınut, Onun bu sözlerine doğrusu 

çok kırıldım. Biz lstanbulda iken 
Ahmet Riza Bey bizi henüz tanı
madığı halde itimadım bizden e
sirgemez.di. İttihat ve Terakki ce· 
miyeti Murat Bey hadisesi üzerine 
batmak derecesine gelmi,ken onu 
biz kurtardığımız için mü Ahmet 
Riza Beyin teveccühü bizden zail 
oldu? Bizim para alacağımızı ve 
aldığımıza, dair havadisler netre
den kimseler cidden yalancıdırlar. 

Hakiki maksatlarımızın ne oldu
ğunu soruyorsunuz. Bunu size açık
tan açığa söyliyelim: Benim mak
sadim timdilik mahpusları kurtar
maktır. Biz Paris ve Cenevre bul· 
varlarında gezip dururken onlar 
Trablwıgarp, Edirne ve Fizan zin
danlarında ölüme mahkiim bulunu
yorlar. Vicdan ehli olup ta bun!a
rın haline acrınamak mümkün de
ğildir. Bunları kurtarmak için her 
kim tarafından bir teklif vaki olur
sa, gazetemizin lisanını deği,tir· 
meğe razıyım. 

Ama siz buna razı olmıyabilir
siniz. O zaman mes'uliyet benden 
gilmit olur, hiç olmazsa vicdanıın 
rahat eder. Siz de hattı hareketini· 
zi ona göre tayin etmit olursunuz. 
Yani ya mahpusları kurtardığım 
için beni tebrik edersiniz veyahut 
gazetenin bir ay kadar lisanını ta
<lil ettiğimden dolayı beni Abdül· 
haınitten para koparmıt olmakla 
itham ve "Sükuti Abdülbamitten 
para dolandırdı., diye Metveret 
gazetesinde beni tethir edersiniz. 

-Bitmedi-
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HARİCİ-HABERLER 
Japonyanın 
Verdiği teminat 

Balkan misakı 
Protokolu 

u 
Memurlar hususi kumpangalardafl 

Amerika Çindeki hukuku
nu her zaman muhafazaya 
azmetmiş olduğunu bildirdi 

Gizli kalan ikinci bir 
protokol mu var, 
İtalya ferahladı 

lngiliz gazetelerine Romadan 
bildiriliyor: 

permi almıgacaklar . 
JlNKARA, 1 (Telelonla) - imtiyazlı demiryolu kumpanyalar;,. 

nın lıu•uri surette memurlara permi verdikleri anlaşıldığından mefll 
lardan hiç birinin demiryofu kumpanyalarından bu gibi talepte bcılda; 
mamalannın tamim edilmdi Nalia vekiileti tarafında nvekaletler 
iatenmiftir. 

VAŞiNGTON, 1. A.A.. - M. Hul, 
Tokyodaki Amerikan sefiri va11tasila M. 
Hirotaya vaki beyanahnda Amerikanın 
dokuz devlet muahedenameoi ile Çinin 
arazi ve idari tem.anı.İyetini ve açık ka 
pı politikasının muhafazasını zaman al
tına alan diğer muabedenarnelerin i.kit1e
rin'llen biri olduiunu ifade ve Amer:ka
mn uzak ııarkdaki hukukunu muhafaza
ya azmetmit olduğunu ilive eylemiıtir. 

lngiliz gazeteleri ne diyor? 
LONDRA., 1. A.A. - Matbuat, uzak 

f'l.rk vaziyetinin inkiıafı hakkında mü
talaa yürütmekte ve Sir John Simon'un 
tedbirli bir siyaset kullandığını söyliy&
rek lngilterenin hukukunu dirayet ve 
ayni zamanda .metanetle teıyit ettiğinden 
dolayi hariciye nımnnı tebrik etmek ıa. 
zımgeldiğini yazmaktadrr. 

Morning Post ııazetesi de şunları ya
zıyor : 

Balkan miaakma bağlı olan 
protokolun İngiliz gazeteleri.nde 
neşri balyada alik.a He kartılan
mıştır. Ancak bazı ltalya gaze
teleri protokollann iki tane oldu
ğunu iddia etmektedirler. Bu id • 
dianm doğru olmadığına şüphe 
yoktur. 

Yağmursuzluk devam ediyor 
- ANKARA, l (Telefonla) - Me~ooloji enstitüsiinılen verilen""; 
liimata göre memleketin her tarafında yağmursuzluk devam etme/J 
gündüz sühunetleri 25 derecenin ülliinde bulunmaktaılır. 

Adana ve Dörtyol mıntaka.ınıla •uhunet dereceleri 32 yi fnılnt:! 
tur. BunQ mukabl Kars ve Erzurum lıavali.inde topı'alr üzerinde,.. 
nüz kar vardır. Dün memleketin her tarafınıla havalar bulutlrı ı: 
mi,se de yağmur yağmanııf ve yalnız Dıyanbekir ve civarına fırtı 
ile bir mikdar dolu düfmüfliir. 

Kalbi sağda olan adam 
IZMIR, 1 (Milliyet) - Nakliyat müteahhidi 34 yaşlarında H , 

Beyin rontken muayenelllinde ka'.p ciğer ve sair lefkiliitının kamil 
sağda olduğu, sol tarafının tamamen 00, olduğu anlaplmıttır. lı 

Hasan Bey:n sıhhati mükemmeldir. Hıuan Beyin vaziydi Jo 
torlar arasında miinaka,a edilmektedir. Kendw Avrupaya gidecek 
tir. 

- Bu hadise, garp devletlerine Ja· 
ponyayı tecrit etmenin teblike:i olacağı
nı öğrettiği kadar• Japonyaya da kendi 
kenJini tecrit etmekle bir tehlikeye koı· 
tuğunu anlatmııtır. 

Prorokolu ~mza eden devletle
r~n bıızılan bunun gizı.i tutulmı -
yarak neşredilmesini iltizam et -
mitlerdi. Bu nolrtai nazarın doğ -
ru olduğu, ltalyada pl'otokıolu giz
li tutmanın sui telakkiye uğra· 
masile anlatılmıttır. Protolrolun 
mevcut muahedeleri, tadil aley -
hine bir tedbir o1.ması dolayısile 
ltalyaca bot görülmiyeceği aşi
kar olmakla beralber, •her halde 
İtalyayı i9tihdaf etmediği anlaşıl- 1 !!'--""!'!"'!!!"!!"'!"'!!'!"'!!"!"!!"!!"-----"!!!~~!!!~!!!'!"'!!!!!!!!'!"'!!'!"'!!'!"'!!!""!'!!!!!'!~ 
dığına göre, artık bu mesele etra· Fırka grupu ve Rodosta yeni Niyus Kronik! ıunlan yazıyor: 
fmda endi.eye mahal olmadığı da - Tokyonun teminatım kabul etmek 

pek tabii olarak lizımdır. Fakat de•let· 
ler bu baduelerden birıeyler öğrenip de 
bu ııibi tehlikeli yazİyetlerin tekerrürüne 
mani olmak için müıterek bir siyaset ta
kibinde bu elde edilen fırsattan iıtifade 
etmezlerse, tayanı hayret derceede kabi
liyetsizce hareket etmit olurlar. 

teslmı edilmektedir. Askeri liseler Bir ihtilal çıktı 

Deyli Herald iıe ıöyle yazıyor : 
- Her irim için olursa olsun, Japonya

nın teminatı - bu teminata ilave olarak 
Japonya ilk senedeoberi dokuz devlet 
muahedesini ihlil etmekte devam eden 
vaziyetine bir nihayet vermiş olsa idi
daha ikna edici olurdu. 

Ç in ıeliri izahat İstedi 
LONDRA, 1. A.A. - Reuter ajansı

nın haber aldığına göre, Çin sefiri, Sir 
John Simon'a müracaat ederek, künkü 
gün av&n kamarasında Çin'e dair irat 
eylediği nutuk esnasında geçen : 

" Sair devletlerin iştirakleri olmadı· 
ğı halde, Japonya'ya tanıdıkları hususi 
lıaklar'' ibareoiyle ne murat eylediğini 
sormuştur. 

A vusturyada 
Yeni idare 

Silahsızlanma 

Fransa yeni plan 
hazırhyor 

PAR1S 1 (A.A.) - fngiliz planı 
eşa11 tutuhru.k suretile yapılan mü · 
zakerelerin akamete uğraması dolayı 
sile lıükUınetin silahları bırakma le
hinde yeni mukavelename proje•i ha 
zırlanıakta ve ş.imdiye kadar aleyh . 
tar olduğu bir planı yani ltalyan pla
nını tetkik etmekte olduğu zannedil 
mekted.ir. 

Bazı nazırlardan mütefekkil tali 
komite M. MuB<10lininin teV'di etmiş 
olduihı' metiiin teferrüatını tetkik et
mekı~e olllp t1'tkika.tınm !l~tices~i .ö - ' 
nümiizdeki nazırlar ·meclısıne bıld ~re--

<:ektir. 

Saatte 1000 
Kilometre --

-o-

Milli Müdafaa vekili grupta 
izahat verdi 

ANKARA, 1. A.A. - C. H. flr· 
kası grubu idare heyeti reisliğin
den : C. H. Fır
kası grubu bugün 
öğleden sonra reis 
vekili Cemil Beyin 
reisliğinde topla
narak askeri listı· 
!erin talim ve ter· 
biye hususundaki 
vaziyeti neden i· 
baret olduğuna I 
dair suali muta- """" 
zammın Artvin 
mebusu Mehmet Zekiii Bey 
Ali Bey tarafından verilen takrir 
üzerine Milli Müdafaa Vekili Bey 
tarafından verilen izahat grup he
yetince mucibi memnuniyet görül
dü. 

Parlmanter hükumet şekli Rush:ır yeni bir tayyare Almanyada 
tamamen kaldırıldı yapıyorlar 

ViYANA, ı (A.A.) - Gerek LEN1NGRAT, ı (A.A.) İş bayramı 
milli meclis, gerek federal meclis, Tecrübe mahiyetinde ·ohnak üzere 
her iki meclisin feshini ve sala.Iıi. bir s'lratosfer tayyaresinin inşası - İ 
yet ve vazifelerinin hüklimete dev. na başlanmıştır. ki milyon kişi alaylar 

,.:rini derpİ§ eden kanun layihasını Bu tayyarenin çıkabileceği aza- halinde Berlin sokak~ 
tasvip etmitir. mi yükseklik 26 kilometredir. 340 1 d d I 1 

VİYANA 1 (AA ) A arın a o aştı ar 
• • • - VUB • beygir kuV'Vetinde bir motörü ola-

turya parlamentosu azaları bugün cak ve sürati on beş kilometre ir- BERLlN, 1 (A.A.) - Bu sabah 
ekseriyeti ara ile parlamanter hükıl tiiaa çtkıncaya kadar 5 ıila 6 yüz Milli it bayramı n>iinud>etiyle bütün 
met teklinin ilgası ile yerine kor - kilometre ve on beş kilometreden Almanya.da mek.tepliler radyo hopar 
pora tif bir hükfunet şekli ikame - yukarıda da l 000 kilometreyi bu- lörleri önünde toplamnıılar ve bura-
s ini kabul etmitlerdir. lacaktır. da aştomın önündeki meydanda yapı 

Çiftçi mebuslar ile panjerma • lan gençlik bayramı teza.hüratmda 
nisUer, Reuter ajansının bildirdiği. Amerikada on milyon oöylenen nutuhlan dinleıni§lerdir. 1 
ne nazaran m·· t kif k 1 1 Mayıs ağacı etrafında toplanan ınek . , us en . a mış ar - amele işsiz 
dır. teptiler büyük meydanı tamamen dol 

Vuku bulan ihbarlar, üzerine VAŞiNGTON, 1 (A.A.) -A- durma.kıta idiler. Meydanda ayni za-
komünistlerin her hangi b~r teca· merika iş federasyonu reisi M. manda davetliler, sefirler heyeti, bü-
vüzüne mani olmak için, parlamen Green, M. Roosevelt'ten şimdikiı- tün nazırlar, hiik.:m- ve belediye er• 
to binasının etrafına 150 den fazla kanunların derpiş etmekte olduğu kam da hazır bulunma.kıta idi. Ba.t · 
sivil polis ikame edilmis ve bütün kı~k saatli:k ım.esai bahası yerine vekil M. Hitler alıkı,lar ara.unda kür-

• "k k &Üye gelerek bir nutuk irat ebnitıir. metballer nezaret altına alınmıttır. otuz saatlik hafta 1 ame edece Bundan sonra ilci milyon ki§i 19 
---o- olan kanuna müzaıheret etmesini ta alay halinde ve halkm alkıılan araam 

Goering çekildi lep etmiştir. da donanmıı bulunan Bertin sokakla 
BERL1N, 1 (A.A.) - M. Goe- M. Green, kallanma programı rmdan geçmİ§lerdir. Oile üatü Alman 

ring, Prusya dahiliye nezaretin • sayesinde üç mıilyon ameleye İf ya harı odası Berlin Opera binaıın-
d k eli d ·1 1 da fev.kali.de bir içtima a.ktetmit ve en en · arzusu ile çekilmit ve ye bulmut ise e on mı yon ame enin Cöbı.e. burada bugünün eheınmiye . 
l"İne , doktor Frik, Pruaya dahi - .henüz işsiz bulunduğunu ili.ve ey. tinden bahiı uzun bir nutuk irat eyle 

' 
Musadcmede on alta kifl 

öldü, otuz yaralı var 
KAŞ, l.A.A. - latihbaratılll 

na7aran Radoeun Salakoı köyiİ 
muhtar intihabatı yüzünden Ç 

bir ihtili.I sil~üsademeye J 
yanmıf, onaltı kiti ölmüf ve o~ 
kiti yaralanmıttır. Radoı va:, 
hadise mahalline gitınİf ve 1'0 

motorlarla asker sevkine hafi 
ınıştır. Rados açıklarında baı•. 
talyan harp gemilerinin dola91l 
na dair şayialar varsa da !Purıa 
tevsiki kabil olamamıtbr. _, 

M. Troçki 
Hapsedilecek ıni1 

Öldürülmekten korkan e~ 
komiser mütemadiyen iıİf 
kaybettirmeğe çalışıy~t 

P ARiS, 1 ( A.A.) - Reuter ;ı.jtİ 
.aı muhabirinden: . 

M. Troçki elan kendisine bir ill'lı 
cagah a.......ırtadır. Maamafib, 43 ~ 
at zarfında he.,tıangi bir ....,...:ıe ııı 
kencfuini kabul eın-liği ta.ı.dir'!"~ 
k~in, muma.ileyhi hap-~ 
temeldir. Ağlebi ihtimal, katled "" 
ten korkan M. Troçki, Parla etr~_:ı,. 
da 100 millik bir muhit içeriJıP'i1• 
kansı ve hnııusi bir pol.M mem~dıf· 
birlikte handan hana dol1l4111~ 
M. Troçki, Barbizondaki villayı~ 
kettiğinden beridir, ayni yenle 
te bir geceden fazla yatma.mıt~ 

o .. 

Matbuat umum müdürlll 
layihası P. 

ANARA, 1 (Telefonla) -
biliye encümeni matbuat uoıu~ • 
dürlüğü te,kilatı hakkındaki 1111' 
hayı tetkike batlaını,tır. 

Yunanistanda parlaDJe 
tarizm aleyhtarlığı 

11 

Bu itittiğimiz haber gayet mev· 
suktur. Paris sefaretine kartı gayet 
ihtiyatlı hareket edilmesi, Ahmet 
Riza Beyin evinde müzakere edil
memesi ve mühim evrak bulundu. 
rulmaması lazımdır. Ehemmiyetle 
nazarı dikaktinizi celbederiz.,, 

Abdülhaınidin Avrupadaki İtti
hat ve Terakki mensuplarına kallı 
kullandığı tedbirlerden birisi de 
menfalara gönderdiği ve zindanlaı 
ra tıktığı gençler hakkında onların 
nazarı dikkatini celp etmekti. Pa. 
ris sefaretine mensup olan hariciye 
katipleri arada sırada Cenevredeki 
Türk gençlerini Parise davet ede
rek bu mesele hakkında onlarla 
müzakereye girişiyorlar ve kendi
lerini kazanmağa çalıtıyorlardı. Bu 
d~vetler bir netice vermese bile, 
biç olmazsa genç Türkler arasına 
tefrika sokmağa vesile oluyordu. 

ltye nazırı olmuttur. lemittir. mip:ir. 

('--~=E=_c ___ N'=E=B==i ==M=A==T=B=U~=A=T=l=•=D=~A==o=_K-_-U=D==U=K=_L-'-_-A=R:=_ı-M==ı=z==) 
La Bulgarie' den : ı retle yumurtalanmu:ı Marailya, Lon- \ tır. Belırraddan bilco bildirildiğine gÖ· ı ven irin be•kyen, unutan, kendinni 

ATINA, l (Milliyet) - ti~ 
riyetperver fırka lideri M. Me 
saa Parlamentarizm aleyhind;ı; 
pagandada bulunmak üzere -_11 
nikten bqlıyarak, bütün mel"" 
ket dahilinde bir seyahate çı 
niyetinde idi. Mumaileyh bu ,e 
halinden vazgeçmittir. 

Kafkas eteklerinde altı' 

Parise gidip mabbuslar mesele
sini müzakere eden Doktor İshak 
Sükuti Bey de bir aralık böyle bir 
ithama maruz kalmıttı. Cenevreye 
döndükten sonra Pariste doktor 
Nazım Beye yazdığı bir mektubun
da diyordu ki: 

"Veli Bey bir mektup yazıp be
ni Parise çağnmıfb. Mektupta, siz 
gelmezseniz ben _gelirim ibaresi de 
yazı'ı idi. Ben de cemiyet İçin ba
yırlı bir iş vardır :ı:annile kalkıp 
Parise gittim. Veli Bey bana: 

- Mahpusların kurtulmasını is
ter misiniz?,. diye sordu. Ben de: 

-" Tabii isteriz!., cevabını ver· 
dim. Bunun üzerine Veli Beyle bu-

San senelerde Bulgariatan evvela 
harice gönderdiği yumurtaların üçte 
birini, •onra hatta yarısını h"p Al • 
manyaya gönderiyordu. Fakat 1933 
te bu· memleket 1 Marttan 1 Eylüle 
katlar Va•ati 55 gramdan az siklette 
olan yumurtaları kabul efmemeie baı 
ladı. Büim memleketimizin yumurta· 
ları bu •İklette değilJir. lfu tedbirin 
neticeri fU oldu ki 1933 senesinin ilk 
dohıu ayınJa biz A/manyaya )'Umur 

ta ihraç eden memleketlerin dördün. 
cüsü kaldık. Maalesef Almanya 1934 
te de ayni tedbiri tatbika devam etti. 
Halbuki Bulgariı>tanın "" bafltca ih -
raç madde&i tütüncl~n sonra yumurta .. 
dır, 1933 te ispanyaya yumwta ihra
catı hayli artmqtı. ispanya bizden 
4688 ton yumurla aldı. Bu mikdar 
afaiı yukarı ihracatımızın üçte biri • 
dir. 

Fakat ispanya maale&ef bu yumur 
tal<tnmıza çok az para veriyor. Bu 
noktadan Türkiye bize kuvvetli bir 
rekabet yapml§tır. Çünkü Türkiye Is 
panya:ya )'umurtalarını doğrudan doğ 
ruya deniz tarikile gönderiyor. Bu su 
retle yumurtalarının sat.ış masralını a .. 
zaltıyor. Biz de öyle yapmalıyı;z . . 

Bunun için vapurl'1Tımızı4 frigori
lik tesisat koya/un, yumurtalarımız• 
daima taze tutalım. Yugoslavyada Is· 
panyaya yumurta ihraç ettiği için va
gonlarımı;r;ı baz,, bahaneler icat ede -
rek alıkoyuyor. Cnun için biz de de • 
niz tarikini ihtiyar etmeliyiz. Bu nr· 

dra, Fifütin ve Muıra gönderebiliriz. re Yugmlavya ile Romanya M. Yev • ha:ırlayan, "" ;yiyeceğini intihap e -
V/ashinğton Star'dan : tich ile M. Titulesco'nun Ceneureden den bir makine icat etmiftir. Bu muh 

Halen Vaıingtorula bulunmakta o. 
lan eski Lehiatan Erkanı kari.iye re· 
isi Ceneral Haller bir yazı neıretmif· 
tir. Ceneral bu yazısında hül<isaten 
diyor ki: 

"Alman - Leh muahedesi, Alman • 
lar bu muahedeye uymağı lüzumlu 
buldukları müddetçe faydal< olacak • 
tır. Fakat Almanya tekrar tcrmamile 
ailahlandıktan •onra • ki bu da niha· 
Yet birJ iki, en çok üç senedir - mua
hede k<iğıt parçwnndan ibaret kala • 
caktır. 

Bence önümüzdeki muhareeb 1935 
te, belki de 1936 da Aksayi Şarkta 
Sovyet Rıuya ile Japonya araJ1ında 
~lıyacak ve Avrupaya sirayet ede • 
cektir. 

Proia'dan: 
Mayıa ortalanna doğru M. Yevtitch, 

M. Tituletto, Tevlik Rüpü Bey, M. 
Maximoa Cenevreye gideceklerdir. 
Dört naur orada Balkan mi.sakı etra
fında müdavelei efkarda bulunacak -
lar. Ancak bu toplanlı Balkan anfan· 
tı hükümetlerinin ikinci bir konleranı 
mahiyetinde olmayacakar. Malum -
dur ki bu konferans Ankarada topla
nacak, pakta iıtirak eden hüku -
metlerin deruhte ettikleri tUkeri ma
hiyetteki taahhütlerini tetkik ile mef 
gul olacaktır. Yeni Balhan antantı 
konferanı misakın memleektler tara • 
fından tastlikından aonra top/anaeak· 

avdetinden sonra misakı tasdik ede - teriin iami Norman B. Krim'dir. Ve 
cekf..,rdir. icıat ettiği makine fimıliye kadar vü -
L'İntransİgeant'dan : cude getirilenlerden çok larklıdrr. Ve 

Almanya Hariciye Nazırı Baron 
Von Neurath ga:ulecilere: ''Almanya 
nın Ver.ay mua.hedeain.i .son harfine 
kadar tatbik etmif olduğunu,, söylü
yor. Evet, yaln~ müstesna olarak 
bir santim dahi vermemek tJe ordu .. 
sunu yeniJen teıkil elmİf olmak şar· 
tile ... Muahedenin mali ahkiirru orta· 
dan kalkmr.§tır. Adıeri ahkıimına da 
aldırıı eden yoktur. Araziye taalluk 
eden ahkama gelince, Almanya bun
ları da kctı'>ul ıotmiyar ve mütr.madi -
yen protestoda bulunuyor. "Evvelce 
Alman olan her ıey tekrar Alman ol
malıdır., diyenler Hindenbourg, Hit
ler, Goering, Goebbels ve Von Pa • 
pendir. 

Bu yalan ile Von Papen'in kimi al 
dalmak iktediği cayi sualdir. Biz aöy · 
liyelim ki evvelô kendi milletini al • 
datmak iniyor. Buırünkü Almanlar 
1914 te kendi memleketlerinden ev • 
velden taaarlanmıf bir taarruza uğ • 
ratlığına Jle harpten hiç bir mesuli· 
yetleri olmadıifma tamamile kanidir • 
İer. Bu Alman!an insan ne isterse o • 
"" inantltrobi/:r~ 
" Sunday Chronicle " den : -

Bir Amerikal.ı &ilim, dü,ünen, ııe • 

ôdeta kemikli bir inıan gibidir. 
Bu makine adam korktuğu veya -

hut hoınut olmadığı zaman ba.rının 
ününde &açları dimdik olmaktadır. 
Ve lı~rulih.ne verilen yİ.yec~ği beğf!n .. 
mediği zaman tiksindiğini belli et -
mektedir. 

Bunu icat eden adam çok gençtir. 
Talebelerine icadını gayet aoğuk kan 
lılıkla anlatmq ve nan! kendi irade
aini elektrik vaaılaıile bu yapma ada
ma telkin ettiğini izah etmiıtir. 

Bu yapma adamın btlfı ve vücudü 
ba.rtan af"i• bir "anten,, dir. Kulakla 
rı mikrolondw. Ve bu mikrofon - • 
dayi elektrik kudretine tebdil etmek
tedir. 

Gözleri, kırmızzyv. yefilden telrik e 
den v.. nnkleri ayırl eden photo • 
Electrique höcrelerdir. 

Bu makineyi çocuk gibi terbiye et· 
mek kabildir. Mesela M. Krimi bir 
zil çalmakta, ve bunu müteakıp ma • 
kine adam ileri doğru yüriimeğe baf· 
lamaktadır. Ba hareket on dela tek -
rar edildiği zaman alimin artık zil çal 
masına meydan kalmadan makine a
dam kendi kendine yürümekt.,d,ir. 

Mukür gazete bu hiiriha karııs;n 
da daha b.ir aürü izahat vermektedır. 

MOSKOVA, 1 (A.A.) _.-iti 
kas dağları eteklerinde zenfr ,..,. 
tın madenleri bulunmut bunl• 
letilmesine batlanmıttır. fi 
Hindistanda kanunu es' 

aleyhtarlığı ~a 
BOMBAY, 1 (A.A.) -- jd• 

li kongre yerine liberaller .,eıc,1,ı 
ri islahata aleyhtar sair ~~rı , •' 
gibi muhtelif sıiya.si tetekk~.~it 
rasmda bir konferans akti "" 
lunmaktadır. 1ıii . 

Bu tasavvuru besliyenler. 11te, 
memlekete yeni kanunu es11•~e1 
hinde mücadeleye giriıfme1' 
dedirler. 

Küçük itilaf iktısat 
konferansı J'iİ: 

BOKR'EŞ, 1 (A.A.) :-- iJı:j,ıt' 
çük itilaf iktısat meclieinıP 1;ıii1~ 
içtima devresi açılmış Md·. ği ıı"..,. 
ko bu münasebetle söyle .~ !!'~ 
tukta, ameli neticeler ve_ ~,.Jı"". 
leket arasında ,iktısadi bit Jııfl { 
istihsaline •hadim olacak ,j.,etıı'' 
sainin eheımmbvetinden b 
tir. 



f 

1 

0

lfm:L1:tzN 
Zelzele!.. 

Evvelki ak,am üzeri lstanbul • 
da bir zelzele olmuf. Olmuf diyo
rum, çünkü ben fahaen hissetme • 
dim. O esnada sokakta idim. Sar
.. lmlf olsam bile belki biri.si çarp
tı aanmlf geçmişimdir. Eve geldi -
iim zaman İfİ anlatttlar ... 

Elı! Bu asırda sarsıntıya alışma 
dıysak bilmem ne :r.anuın al1fınz. 
Bununla beraber zelzelenin en tat
sız aletlerden olduğunu itiraf ede
rim. 

- Canım! Fel.aketin tallın olur 
mu? •• 

Olmaz amma Romayı yakan atef 
te bir felaket idi. (Neron) a bu 
vahşet fikrini manzaranın azameti 
vermiştir. lfte ielezlede bu aza • 
met le yokttır. ln-nın lxuttğı ye
rin oynaması ne bela şeydir. Bunu 
hissetmeden takdir etmenin imka 
nı yokttır. 

Avrupada en çok zelzele olan 
memleket ltalyaJır. Hele Misina 
fehri kimbilir kaç dela yıkılmıştır. 
Yirmi aene evvel harap olmus o -
lan bu J6hri birkaç -e evve{gez· 
'Jiğitn zaman aokaklan n genişliği 
ve binalann mutlaka bir katlı olu
fll gözüme ilişti ve bunun z.elzele
)'e karfl bir tedbir olduğunu anla
makta gecikmedim. Vaktile bizde 
'Je zelzeleye karfl lstanbulda ah
fap bina yapmak moda olmuş, la
l«ıt zelzeleden kurtaralun derken 
crt~e l'akmıf1Z •• 
Arkadaşlardan birisi de tutmuş 

laarta soruyor: 
- Yangını nu tercih ederaİn zel 

aeley; mi? •• 
b Bel~ latife olsun diye aonılan 

u munasebet.iz suale F cevabı 
uerdim, 

- Dünyacla rahat ue riikün ya -
sak mı olclu? .. 

Parayı nereye koyayım? 
'..4.!elılmum mutat otlar ki; ga -

~e~ başkasına sual aorar. Hal • 
!'klı bende iş tersinedir. Karile • 
~hep bana sorarlar .. 

u defa da H. M. rumuzile ba -
11~ [aiıtn bir kariim paraaını han
.j' . <rnkaya koyması muvafık ol
,,'{gu'"'. soruyor. Ve mekttıbunun 

~,Yerinde diyor ki: 
ti. DBu Para bereket versin gecik -

ıılıa erken elime geçsey~, Es
naf Bankasına yaltracakttm.,, 

Ôyle İse geçmif olsun. Şimdi si
:ıe vlacık bir fıkra. Ntarettin Ho
ca kansı ile pek iyi geçinmiyor -
mııf. llirgün kadıncağız hocanın n 
Z.U.nı talı.il için gelip sormuş. 

- Elendi! Hmm akrabadan ki
~e ~öriineyim, kime görünmiye -
)llln •• 

Hoca ela hemen ceoap vermif: 
.. - Bana görünme de kime görü

ntiraen görün: 
Ve elenJ.im, Esnaf Banltt4ına 

"ermeyin de hangi bankaya verir 
' &eniz veriniz. 

FELEK 

Turktroy 
Müdürü geldi 

"'•>•erKle yapılacak pamuk men 
ıucat fabrikası halııkmda Sümer 
Bank ile müzakereye girişecek 0 • 

)an Savyet Turktroy müdürü Mös
yö Zolotayev dün aktam Nevro • 
sisk vapurile Odeaadan fdırimize 
ğelıniştir. 

Mösyö Zolotayeve bir kaç sa
nayi mühendisi. de refakat etınek
ledir. Sovyet sanayi heyeti Kay • 
ıeri mensucat fabrikasının proje • 
ıi malzemenin teslimi ve monta
jı ile fabrikanın faaliyete s.evki • 
ne ait esas mukavelenamenın tes
bit ve imzası için Sümer Bank ile 
temas edecektir. 

--o-
Muallimler seyahati 

Türk maarif cemiyeti umumi 
merkezi muallimler için bir Bal -
kan teyahati tertip etmiştir. Seya
lıate muallimlerden maada maa
rifle alakadar diğer zevat ta işti • 
rak edebileceklerdir. Seyahat 18 
~eııunuzda başlamak ve 31 temmuz 
da nihayet bulmak üzere 14 gün • 
'dür. Seyahatte bütün Balkan dev
~~tler~nin merkezleri ve büyük şe -
ırlerı gezilecektir. 

MiLLiYET Ç!-RŞAMBA 2 MAYIS 1934 
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Lise imtihanlarına ~ 25 1\11..a.yıs 
Hazırlık ; C S b h 

28 mayıst;-fusler kesili- 1 uma a a 1 
§ 
= yor imtihanlar nasıl olacak ~ OTO .. - MQTQ .. - VELO .. -Bu sene lise ve orta mektepler- -

il 
i 

de bakalorya imtihanlarına ha- §i Y A R 1 Ş L A R l 
ziran birde b8'lanacaktır. Tedri- = 
sata 28 mayısta nihayet verile - ~ ~" 
cektir. -= Bakalörya İmtihanları 15 gün = 
devam edecektir. Bu seneki imti- :5 
hanin! vekalet umumi müfettit- :5 
!erinin riyasetindeki İmtihan ko - 5 
mis~ları tarafından icra edile - :5 
cektir. İmtihanların bu sene çok = 
sıkı olacağı anlatılmaktadrr. _İ 

Hariçten lise ve orta mektep _ 
lıakaloryasma girmek istiyenler as := 

= -= = 5 

1 -i 
i ---

gari 16 yatım doldurmuş, lise ba- ES Gazetemiz.in Türkiye Turing ve Otomobil Klöbü ile fer-
kaJoryasma girecekler de asgari E 
20 yaşını doldurmuş olmaları la- ~ tip etmellte olduğu BUYUK OTOMOBiL, MOTOSiKLET, 
zmıdır. Bundan başka har.içten im = BISIKLE1. yarışlarına i1tirak edecek olan ko~uculann 5 MaJlıs· 
tilıane talip olan kimsenin, evvel- =: tan itibaren hayı ve kabulü tr. uamelesine başlanacakiır. Bu 
oe bulunduğu mekteplerdeki sınıf :: münasebetle 4 ve 5 Mayıs tarihli nüshalanmızda yarış tal!mat
a.-kadatları liseden mezun bulun - =: namesini neşredeceğiz. 

----------------= ---H, di:.lı ve aradan bi:r sene geçmeli- \JııılllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllftllllllnlHllUfUlllll 
Bu gibi kimseler, evvelce ay - M C d•J• • l M 

ııi sınıfta oldukları arkadaıların - • on ı ısın ayıs 
dan ancak bir sene sonra bakalör-
ya imtihanına girmek hakkına ma Ankara seyahati Neş' eli geçti 
lik olmaktadırlar. 

imtihana girmek üzere, bu se
ne hariçten pek fazla müracaat 
..-ardır. Ecnebi ?e ekalJ.iyet lisele
rinde tahsilini görmüt olan bir çok 
talebe de resmi liselerde imtitıan
lara girmek üzere talip bulunmak
tadır. 

Maarif vekaleti müracaat eden
lerin evrakını tetkik etmektedir. 
Vaziyelleri talima~ye u!gun 
olanlara, imtihana gırmek ~e~ 
tebligat yapılacaktır. He~ talıp ım 
tihanını, istediği resmi li~e de: 
ğil, vekaletin tayin edecegı resmı 
lisede vermeğe mecburdur. 

ilk tahsil seviyesinde 
yapılan yoklama 

Jlk tahsil yapınıf veya millet 
mekteplerinden mezun olmu' va • 
tand..,Iarm umumi seviyesini anla
mak mak&adile yapılan yoklama • 
lar ikmal edilmiştir. Bu hususa ait 
müfetti• ra(>Orları Maarif vekaleti
ne gönderi]mittir. 

rlaarif mUfettişleri faaliyette 
Şehrimizde bulunn Maarif 

Vekaleti umumi müfettişleri Ana
cloluya ve Trakyaya teftite çıkmış 
!ardır. Müfettişlerin bu seyahati 2 
ay sürecektir. Yalnız müfettişi u -
mumi Bedri Bey, •ehrimizde kal -
Dllflır. Bedri Bey lstanbul mektep 
!erini teftiş edecektir. 

Zam alacak muallimler 
Bu sene l~tanbul maarif müdcir 

lüğü mmtakıuında zanı görece -
450 ilk mektep muallinıine ait liste 
hazı~l~nmıttır. Muallimler eylül • 
dden Lıt~baren zamların ıalacaklar • 
ır. ıste ve •icil dosya! M .f V _ arı yarın 

t
. aarı ekaletine gönderilecek -
ır. 

Vefalıların toplantısı 
Vefalılar yurdu heyeti idaresi 

halkevinde toplanmış, yeni heye
ti idare arasında taksimi vezaif 
yapılmıştır. 

Reisliğe Hilaliahmer Cemi -
yeti lstanbul merkezi muhasebe
cisi Vahit, ikinci reisliğe talebe -
den Yusuf Kudret, katibi umumi
liğe Saim Turgut, merkez komi -
tesi katipliğine Necmettin, vez • 
nedarlığa da Sadi Celal Beyler in
tilıap edilmiJtir. 

Eski Vefalılann adresleri alı • 
nacak bu sene mezun olacaklar i
çin de "ımıf geçme kutlulanmuı., 
müsameresi verilecektir. 

Esnaf cemiyetleri 
Cumartesi günü bir 
içtima yapacaklar 

. Şehrimizde bulunan büroya da
hıl, 19 eanaf cemiyeti mümessili 
önümüzdeki cumartesi günü Be;. 
oğlı; musiki cemiyeti salon'unda 
toplanarak teşekkül haricinde ka
lan (50) kadar esnaf cemiyetinin 
büroya ithalleri hakkında karar ve 
recektir. 

Haber aldığımıza göre, yeni 
kazanç vergisinden ~i.kayet eden 
otelci , lokantacı , ve hama.nıcı es
nafı 933 vergisini beyanname ü • 
zerinden vermelerine müsaade e
dilmesi için ~eşebbüsatta buluna -
caklardır, , 

-o--

Bizi "ancak idari ve milli 
hudutlarımız ayırıyor 
ATlNA, 1 (A.A.) - Harbiye 

nazırı M. Kondilisin ya.kında An. 
karaya yapacağı seyahat hakkın · 
da kendisinden sorulan bir suale 
cevap veren başvekil M. Çaldaris, 
bu münasebetle Türk - Yunan mi
sakının giızli bir tarafı olmadığını 
ve bu misak metninin neşredilmi§ 
bulunduğunu beyan etmek fırsa -
!mı elde etmiştir. Yunan başıvekili 
ılaveten demiştir ki: 

- İki memleket, ancak kendi 
idari ve milli tıudutlan ile biri . 
birinden ayrı bulunuyor. Arala • 
nndaki münasebetler o kadar sık 
ve o kadar dostanedir. 

ATİNA, 1 (Milliyet) - Çiftçi 
ve amele fırkası reisi Mösyo Pa
panaatasyu dün muhalefet reisi M. 
Venizelosu ziyaret ederek Mösyö 
Çaldaris ve Mösyö Maksi~ ile 
olan müzakerelerinin neticesini bil 
dinnittir. 

lki liderin konusmasında mü -
naziünfih meselele;de muhalefetin 
takip edeceği hattı hareket takar
rür etlıirilm~ , mukarrerat milli 
ıbirliğin diğer liderlerine de bil • 
dirilmittir. Matbuata beyanatta bu 
lunulmamı§tır. 

Hükumetle muhalefet arasın -
daki bu görüşmelerde Balkan mi
sakında Yunanistanın üzerine al -
dığı taahhüt ve Mösyö Kondilisin 
Ankaraya yapacağı seyahat mev -
zuu bahsolmuştur. , -

Alman konsoloshanesinde 
de kabul resmi yapıldı 

Dün Mayısın birinci günü idi. 
Mayısın 1 inde halk baharı tes'it 
eder' çok emi günlerden beri bu 
tarihte çadrrlarda süt içilir. Dün de 
hava oldukça latif ve öğleye doğ
ru da biraz sıcak olduğundan ge • 
zinti yerleri akfama kadar tenez • 
züh yapmak isteyen halk ile do
lup botalmıttır. Birçok halk daha 
sabahtan itibaren Hürriyeti Ebedi 
ye tepesine ve hatta Kağıthaneye 
giderek aktaına kadar eğlenmif -
!erdir. Sabah saat yediden itiba -
ren tenezzüh yerlerine giden cad
deler, bilhassa Şitli caddesi ka -
dın erkek birçok halk ile dolmuş -
tu. Bu meyanda birçok mektep ta
lebeleri de goze çarpıyordu. 

Diğer taraftan l Mayıs Alman -
yada it bayramı olarak kabul e -
dildiği için bu münasebetle şehri -
miz Alman sefarethanesinde de bir 
müsamere verilmit, nutukJar irat e 
dilmiştir. 

Resmi dairelerde i~ saati 
Dünden itibaren resmi daireler

de mesai sabah saat 8,30 da bat
lamıt ve akflUJI 53.&t 17.30 da niha
yet bulmuttur. 

Öğle paydosu 58.at 12 ile bir ara
smdadır. 

Biz högle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

. • Yeni Matbııat müdiriyeti teş· ı 
kılatı Yapıldığını gazetelerde 
memnııniyetle okuduk. Bu kanu
nıı? gayesi memleketteki muh • 
telıf laaliyetlerli rode vuku bul
d~ğu mııhite değil, belki bütun 
~ıhana aksettirmektir. Bunıın fa. 
ıdeleri hiç şüphesiz pek çoktur. 
Memleketimizde b!irçok inkılap 
yapıld~ . . Türkiye cümhuriyetle 
çehresını, kabiliyetini ve mhu . 
nu değiştirdi. V eraaet kanunla.. 
nnın bile 1icrayi nü/uz edemedi
ği, ederniyeceği yeni bir devlet, 
yeni bir vücut kurdıık. Bu dinç, 
sağlam bünyeyi bütün dünyaya 
tanıtmak ve buna karf1, kaaden 
veya İstemiyerek yapılan sağlam 
bünyeyi bütün dünyaya tanıt • 
mak ve buna karşı, kasden veya 
istemiyerek yapılan aks.li propa
gandaları defetmek elbette en 
mühim vazifelerimizden birini 
teşkil ediyordu. Yeni kanun i1te 
bu pek mühim boşluğu doldur • 
makta memleke;\in eline intel -
lectuel bir müdafaa ve propa
ganda silahı vermektir. 

Şimdiye kadar muhtelif pro • 
paganda vasıtaları olarak tanı -
lan fey!erle ne yapıldı? .. Propa 
gandadan vazgeçtik. Bu vasıta -
lar, memleketimiz dahilinde bi -

le bize ne öğretıii. Ne öğretmek 
istedi? Hiç! .. 

Tiyatroda inkılabımızı can . 
/andıran, bizim kadar herhangi 
bir Avrupalıyı heyecana sevke -
den, ona bilmediği ıl'rçok Türk 
yeniliklerini öğreten bir eserimiz 

S . -' "C" . B b " mi var? ınemuua ıcı er er 
faciaundan, "Söz bir Allah bir,, 
hoppalığından bafka ne yaptık .. 

Bir radyo şirketimiz var .... 
Mum dibine ısık vermez darbı 
meselinin aksine olarak yalnız 
dibini aydınlatıyor. Ve bize yaf
nız yalelli ve masal söylüyor ... 
Burada verilen konleransları 
kim tanzim ediyor? Kim ıöylii· 
yor? Bunu bilen yok. Bereket 
versin lıe~hangli bir makine ile 
bu nepiyatı lstanbul haricinde 
bir yerden almak miimkün de · 
ciı ... 

Halbuki inkılap yapan bir 
memleketin sesi, bu inkılap ener 
jiılinden aldığı kuvvetle claha 
gür çıkmalı, sahai faaliyetini 
daha uzaklara tepnil etmeli idi. 
Bunlan hep bir misal olsun diye 
yazdık. Dalıa bu vadide nice ni
ce eksiklerimiz var. 

Yeni teşkilatın, bütün bu ~oş
lukları cloldurmağa çalışacogı • 
nı kuvvetle tahmin ettiğimiz i -
çin memnuniyetle karplıyoruz. 

Biz hög/e düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

"--------·-----"' 

Peştede Macar
Türk Birliği 
ilk toplantı:.ını yaptı, se
firimiı. bir nutuk söyledi 

Macar bafvekili M. Goemböf 
Gyula'nın emri üzerine Macari5. 
tan içtimai cem; _ ... -~-yeti eri birliği ta· 
rafından bir Ma
car - Türk birliği 
kurulmuştur. Ye
ni kurulan dost
luk cemiyetinin bi 
rinci kurultayın · 
da, Peşte Elçimiz 
Behiç Bey de lıa
zır bulunarak bir 
nutuk irat etmiş
tir.Bu yeni Macar- . 1Behiç Bey 
Türk birliğinin reisliğine mebu
san meclisi harici encümeni reisi 
v~ sabık nazır Pekar Gyula, ikinci 
reisliğ ine mebus Heredi Tihamer 
ve Abdullatif, müdürlüğüne de 
Yüksek Şark Mektebi müderrisi 
Vegh Jene Beyler seçildiler. Bir
lik idare heyeti azaları arasında 
bir çok mebus ve ayan azalarile 
yüksek rütbeli zabitler, bilginler, 
iktisatcılar ile bir hanımlar heyeti 
bulunmaktadır. Kurultay büyük 
bir heyecan içinde Gazi Mustafa 
Keınal ve Horty Miklos Hazerah
na ve B. M. M. Reisi Kazım Pa
şa, Batvekil ismet Paşa, Macar 
Bafvekil i Goembös Hazeratına bi
rer tebrik ve tazi~at telgrafları 
gönderilmesine karar vermiştir. 
Birlik hamiliğinin kabulü sefiri
miz Behiç Beyden rica edilmi,tir. 

Yeni Macar-Türk dostluk mües
sesesinin ilk vazifesi Macaristanı 
ziyarete gelecek Türk mebusları
nın ve Büdape9te beynelmilel ser
gigisine gelecek Türk ziyaretcile
riniıı kartılanmaları ve ağırlanma· 
lan için bir program hazırlamak 
olmuştur. Macar-Türk birliği Ma
caristamn içtiınai cemiyetler birli
ği ile müftereken kendi merkezle
rinde Türk misafirlerine bir ziya
fet de verecektir. 

Adalardan 
Gelen Türkler 

Adalarda oturan ırkda9ları • 
mızdan bazıları mallannı yok pa
hasına satarak memleketimize gel 
mektedirler. 

Bunların durup dururken ıer
vetlerini terketmeleri, hatta se -
fa)ete dü§meler:i nazarı dikkati cel
betmektedir. Bunların kabul edıl -
miyecekleri ve kaçıp gelenlerin de 
iade olunacakları söylenmekte -
dir. 

Şehir meclisi 
-o--

Azaya davetnamelerin 
tevziine başlandı 

Müfetti9 Tevfik Talat ve Cemal 
Ziya beyler dün akşama kadar 
Esnaf bankasında tahkikat ile me9 
gul olmuşlardır. 

Banka müdürü Hamdi Rasih 
Beyin, müddeiumumi muavini Muh 
!is Bey tarafından yeniden malii -
malına müracaat edilmiştir. Müd -
deiumumililc bankanın hesaplan 
üzerinde tetkikat yapmakta, ala -
caklıların borçluların vaziyet.ini tes 
bit olunmaktadır. 

Esnaf Bankası hakkındr. Şehir 
mecbi tarafından tahkikata me -
mur edilen ve bu husustaki rapo -
ru yazan komisyon rieııi Galip Bah 
tiyar Bey de, müddeiumumilik ta
rafından davet edilmittir. Galip 
Bahtiyar Beyin dün müddeiumumi 
muavini Muhlis Bey tarafından ma 
lumatına müracaat edilmit kendi -
sinden izahat alınmıftır. 

Salı günü toplanacak o'lan Şe
hir mecli9İ içtimaı için dün bele • 
diye riyaset makamı tarafnıdan, 
meclis azalarına llavetiyeler gönde 
rilmi,tir. 

Vali ve belediye reiai Muhit • 
tin Bey Mecliste vereceği izahatı 
hazırlaamktadır. 
------ o----- - -
Haydarpaşa numune 

hastanesi 
Haydarpa9ada eski Tıp fakülte 

ıi binasında yapılacak olan 250 ya 
taklı Nümune hastabnesine ait ke
şifler Sıhhiye müdürlüğü tarafın -
dan ikmal edilerek vekalete gön -
derilmi,tir. Hastahane için yeni se 
ne bütçesine tahsisat konduğun -
dan hazirandan .onra faaliyete ge 
çileceği ümit edilmektedir. 

Harbin fazileti 
Mühim harpler m:lletlerin haya

tında bazan derin ytıTalar açıyor, 
lakcıt bazı defa da adeta lüzumlu 
bir ameliyat tesiri yapıyor .. 

Dökülen kanlar sanki fesada uğ
ramış bir cemiyetin deşilmiş çıba
nı gibi aktıkça temizleniyor. Mil
letin bünyesi taafiyeye uğrıyor. Va
kıa muharebelerde kaybolan kıy
metler daima genç uzuvlardır. Fa
kat cemiyetin içinden çekilip giden 
kahramanlar kalanlann hayalı İçin 
adeta kurtulu~ fidiyeai oluyor • 

Büyük harbe giren inscın kütlele-
ri hep bu neticeye vardılar. Mağ
luplar ve galipler harbin akibetin
den iatiladeli dersler aldılar. Yeni 
arazi takmni de bazı çürük rabı
taları, kangren olmuş uzviyeıleri 
kesip allığı için milletlerin bün
yesine taze can ve kan geldi. 

Bir kaç gündenberi gazetelerin 
telgraf havadüleri araııında oku
yup dudak büktüğümüz Yemen ha
diseleri bana bu felsefeyi yaptır
dı. 

Yemen imamı bilmem kim ile H i
caz lrralı mııharebe etmi,.fer. Ye
men çölleri, Hicaz badiyeleri kana 
boyanmış. 

Eğer bu hadiseler büyük harpten 
evvel olsaydı Yemen ellerinde kum 
Iaı't sulayan bu kanlar A nadolu 
yaylalanndan akıp gidecekti. 

Ve eğer Mondros mütarekes:le 
elimiz ayağunız bağlanmamış o!
saydı bugünün hür ve hakim Tür
kiyesi yerine sefil ve esir bir Os -
manlı saltanatı hüküm sürecetki. 

Muhakkak ki her tazyikin b:r 
infilakı mukadder olduğu gibi her 
musibetin J e bir fazileti var! 

Bugün Yemen, Hic~z r_?ller~n~e_ 
biribirleı<inin deveırirıı, poste/V11ını 
almak için bo~1an ar~!'[".~. ~es~
bına ahı yedi yu:ı; yıl doktugumuz 
/tanlar damarlarımızda kalıaydı 
Balkanlardaki hududumuz Tuna 
dan buyana geçmezdi. 

Helagu Bağdadı yakıp yıkmak
t~ haklı~dı. 1 ürk yasas!nı bırakıp 
mutelessıh arap kanunile amel eden 
Beyazıda karsı T imurlenk'in indir
diği sille Os,;.anlı Türk~erine bir 
ılerıti. Ne yazık ki bu darbenin nıa
ncuını beş aıır havray~adık. Bü
yük harp bir iki milyon Türk gen
cini aldı. Fakat çok sükür bizi za
lim bir çöl davasınd;,n kurtardı. 

Harbin Faziletini inkôr doğru 
değil! 

Burhan CAHJT 

T ı bl>ıye, .. · ... ''"'. 
Bayramı 

Tıbiyeliler bayramı bu rene~ 
zel bir ~ekil de tesit edilecektir. l 2 
Mayısta Üniversite konferans aa -
fonunda büyük merasim yapılacah 
mera.simi Üniversite rektörii Ne • 
,et Önıer Bey bir nutuk ile açacak 
~r. O günün aktamı Tıp fakülte • 
aı, hastahaneai güzel bir •ekilde 
tenvir edilecektir. Gece Makıim 
salonlarında bir balo verilecektir. 
Gündüz, konferans salonunda me
rasime şehir bandosu İ~ti rak edece 
ği gibi, ayrıca senfonik bir kon er 
verilecektir . 

1 BOK.SA 1 , __ _ 
(1, Ban.lcuından alman cetveldir) 

1 Mayıs 934 
AKŞAM FlYATLARl 

iSTiKRAZLAR i TAHVILA r 
latikra:n dahili 96.50 T . aslceriye 9,78 
K.uponıuı Ele"trik -.-
J933 l•tilc.ra:ıu 93,50 Traın••, - .-
Kunonıu._ Tün~ I - .-
Uniıürk 31,20 

,, il J0.80 Rıhtam 17,75 
,,, Jll 30.55 Jlot1üm~ısil 57.SO 

Sark D .Yollat"ı 2.60 " il 48 .-:o 
Cümrükleır 8 Kuponıuı. 
Bai dat 9J78 " 111 47, 10 

ESHAM 
1, Ban\ca•• Nama 8.80 ı Şir. Hayrjye 
K upon•R& R~ji 

.. ,. HaNiline &.80 l "f «'lt'fo,. 
Kupoasu& T4>rkos 
" •• Mü .. ıi• 9B Çimento 
Kupon•u• • l!lihal dt'J' , 

rİJ«'t Banlca•r 57.50 Ş 1. d 
Kupon•ıu ar ey, 
Tram,,.:ıy 42 .50 B•lya 

15 
:t.90 

10.75 
19,25 
12,40 
17,30 

Türki'fe Cümluı · 1 JCuponıuı: 
A•adoJu Hj••• 27,70 $ar.le m . ecı:a 

1,25 

l ,55 
4 

ÇEK FlYATLARl 
Lonrlı ııı. 641.50 Pr•( 19,09 
Pl'r ;s 12,06 Ber lin 2 .02.09 
NM:--ork 80.IK.65 Madrit 5,82,45 
f.!il"'no 

. 
9 .35.25 Bel ırat 35,07 

c ... ı evre 2.45.75 Zloti 4,20 
At1na 83,69 Pcn,so 2 . tı!J 
BriiLı ı.e l 3.40.125 Bükrt't 79,13 
A~ı ıterdam 1 .17.50 V17ana 4 ,ıı 

S o r ya 65,6300 J\.l o ılı.o•A 11 ,00,50 

NUKUT (Satıı) 
Kurut Kunı' 

20 F . rrao11ı: 169 20 1. 1sviçre 808 
1 Dolar 111 1 Pc:ı t'ta 16 
l lılerhn 642 l Ma r k 49 

20 Ljr"t 214 1 Zeloli 20,50 
20 F . Belçika 115 20 Ley 19 
20 Drahmi 24 ıo Di.nAr 53 

1 F'lo rtn 83 1 Ç .. rnoviç 
ı .Şii"" AN. 22 Atttn D,25 

20 L«-va Z3 J Mecidi7e 35 1 2 
21 Kur , Çırk. l06 Banknot 237 
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1 Fenni bahisler 1 
Teknikte tekamül 

200.000 kilovat veren al
ternatörler; saatte 140 ton 
kömür aktaran vinçler; 

100.000 metre mikabında ba
•lonlar; 160 kilometre sürat
li katarlar; saatte 80 kilo-
metre ile giden gemiler; 20 
ton sikle.•:nde tayyareler .•. 

l,te teknikte bugünkü te
kamül! 

Teknik Artimet ile batlamadı. Tek· 
nik Arıimet'ten çok eskidir. Hidros
tatik ilmini kuran, Lodyeyi, di§li çar· 
kı, nihayetsiz vidayı İcat eden ve 
"noktai istinat bulaam dünyayi kaldı
rırmı,, diyen evrekacı, milattan 287 Mı 
ne evvel doğmU§ ve o zam&ndan bugü 
ne kaadr iki bin Üç yüz küsur sene 
geçmiıtir. Bu küçük adedin yanında 
tekniğin yaıı çok büyüktür. O, in.san 
topluluklannın cemiyet haline istiha
lesine doğmuş ve o zamandan bugü -
ne kadar da yüz binlerce asD"lar geç· 
mi~tir. Bu asırların içinde izleri kay
bolan tekniğin tekamül siperini tetki
ke girişenler onu eski, orta, yeni diye 
üç devreye ayırıyorlar. Onlara göre: 

Birinci devir dokuzuncu ura kadar 
devam etmittir. Bu devirde insan, ate 
ti tekerleği, kayığı icat ediyor; fa • 
akt layikıyle istifade edemiyor. Yap • 
tığı arabalara koştuğu hayvanlarla an· 
cak bet yüz kilogramı geçıniyen yük 
!eri çekebiliyor: Çünkü, koşum takım 
!arının şekilleri fazla yük cenine el· 
veritli değildir. Ağaç gövdelerini aya 
rak vücude getirdiği kayıklarla ancak 
mahdut aeferler ve nakliye işleri yar
pabiliyor! Zira, dilinen yerinde kul -
landığı kürek az tesirü ve zor i.da. -
relidir ... Nakliye va.artalannın iptidai
liği yüzünden, bulduğu madenleri iş.
letemiyor; icat ettiği değirmenleri 
he~liyemiyor; kendi sırtını öküzlü a .. 
rabasma 2 kürekli gemisine tercih &o 

diyor. 
ikinci devir dokuz asır devam et • 

mit ve makinesinin de icadile nihayet 
bulmuttur. Bu devirde insan, eski de
virlerde bulduğu m.adenleri işliyor, 
kurduğu değirmenleri kolaylıkla bes
liyor: Çünkü, hayvanlan nallamasını, 
onlara bugünün koşumunu takınası -
sını öğrenmiştir. Bü~. gem~ler inşa 
ediyor, deniz sefer.~enn•. 5?galtryoı:: 
z · bodoşlama dumenını ıcat ebnıı 
/ra, Nakil vaaıtalarmdaki bu tera~; 
ki~~ muvaffak olduktan sonr~ esk_ı .•· 
catlarını birer birer tekeırunul ettın• 
yor ve yeni vasıtalarındaki bu terak : 
kiye muvaffak olduktan ~_nra ~· 
icatlarını birer birer tekemmül ettın .. 
yor ve yeni. icatlarda bulunuyor: Ge
milerine yelken takıyor; yelkenlere 
mürekep şekiller veriyor; pualayı 
öğrenerek Okyanuslara çılcıyor; _ki. .. 
ğıdı y:ıparak matbaayı ıc~t edıyor; 
gecelerini mumla aydmlat;yor; za • 
manlannı saatle ölçüyor ... nuharm kuv 
vei ittisaiyeaini bulurken dokuma ma
kineleri imal ediyor. 

Buhar m.akineainin icadile başla -
yan üçüncü devri anla.bnak için, asır 
ların derinliklerinde kaybolan tekni
ğin tekamül aeyrini tetkike gir~n • 
!eri dinlemeğe lüzum yok. içinde ya· 
şamakta olduğumuz bu devri hep bi
liriz.: 

Oıı ekizinci asırda Jarne• Watt 
larla, Amperlerle, Arago'larla4 Far~
day'lerle, Leibig'\erle bqlayan .... ve .... 
. ı . ni cazete a.ütunlarm.ı degıl ki .. 
:mı :fııterini doldurabilen di.bil.erle 
d:vam eden üç.üncü zamanın tekni • 
ğ;ne verdiği teki.mü} nedjr? 

Bir aaırda hayvanla çekilen araba. 
dan saatte yüz kilometre süratli lo • 
komotife, rüzgarla giden yelkenliden 
her denizde fütun:.ızca sefer edbilen 
buharlı gemiye geçen bu üçüncü za
manın tekniğinin tekamülünü anla • 
mak için James'in hararet makin.esin 
den mi başlamalı? Yoksa, inaan em· 
rine münkat kıldığı köle kudretlerin: 
elektrik, kimya, buhar ... içtimai ha • 
yatnnızda, ııı,addi benliğimizde gör • 
mekte olduklan hizmetlere mi bak
malı? 

Tekniğin bugünkü teki.ınülünün 
mebdeini 1878 de aramahdrr. 1877 
de Ediaon'un aeaini itilen teknik 1878 

K 
.... I!' i •• 

Her canlı, taze olur mu? 
. Çok defa bir şey almak için de· 

ğıl, o hararetli alış veri, alemini 
yakınd.an görmek için Balıkpazan
na uğranm. Bizde balık tablaya 
çıktı mı, hem gözden düşer, hem 
kıymetten ... Onun için taş nasıl ye
rinde ağırsa, balık ta yerinde pa
halıdır.! 

Geçen ak,am, matbaa dönü,ü 
bir aralık Balıkpazarından geçtim. 

Ogün, kalkan balığı günü idi; 
sağdan soldan: 

-Beykozun gülü heeey! .. Nara
laıtnı dinliyerek yürüyordum. 

Pazarın bitim yerine gelince 
durdum. Balıklarına su serpen ba
lıkçı benim durduğumu görünce 
ümitlendi: 

- Son cemaat yeri burası! .. E
lendi ağabey, çiğneme bizi ... Yer
li malı kalkan satıyoruz .. , 

- Kaça veriyorsun? 
- Senin için kırka.... ' 
- Otuz beşe olmaz mı? 
Kızdı: 
- Bir daha sorarsan elli!. 
- Peki! .. Ver bakalım iki kilo .. 
O tartarken ben de balığa şöyle 

bir baktım; mırıldanma kabilin
den: 

- Pek tazeye benzemiyor! Di
yecek oldum. 

Suratına bir tokat yemis kadar 
gücüne gitti: 

- Ne dedin, tazeye benzemiyor
mu, dedin? .. Şu kulağına bak be! .. 
Canlı yahu!. Canlı değüse para ver 
me yahu! .. 

Y anıbaşımda kerli ferli bir elen
di peyda oldu. Gülerek söze kans-
tı: . 

- Beyin sormakta hakkı var. 
Canlı ama, bakalım taze mi? 

- Vay efendiciğim.. bu da ne 
maydanozlu liil? Canlı olur da taze 
olma:r: mı? 

Güldü: 
- Olmaz ya! .. Yumurtanın can

luına, da hatırın için taze mi diye
ceğiz? ... Hem uzağa, ne gidiyor
sun ... Ben de canlıyım ama taze 
değilim! .. 

M. SALAHA TTIN 

talarında İstenilen nisbetlerin temi .. 
nine muvaffak olunduğu tarihtir. Çe-
lik bu tarihte layik olduğu mevkii 
aldı. Toprağa bağlı insan kütleleri 
büyük tehirlere göç etmeğe hu tarih
te batladı. Bu suretle: 

1846 da bir milyon elli bin nüfus
lu Pa.ria tehrinin 1926 da ilci milyon 
aekiz yüz yetmit bin nüfuslu 1 

1890 da birınilyon dokuz yüz alt
mıı bin nüfuslu Berlin tehriniı:ı 1930 
da dört milyon üçyüz otuz bin nü • 
fualu; 

1850 de ik imilyon nüfuslu Londr& 
şehrinin 1930 da dört milyon beş yüz 
bin nüfuslu; 

1870 de dokuz yÜz kn-k iki bin nÜ· 
fualu Nevyork şehrinin 1930 da altı 
milyon dokuz yüz otuz bin nüfuslu 
birer merlcez olduktan görüldü. 

Bu suretle: 
1885 te 250 kilovat takatı aşama • 

yan Gram makineoi bugün jeneratör 
gruplarile 200,000 kilovat vermekte 
ve elektrik kudretini her işe yarayan, 
her vere gönderilebilen, her şekle so
kulabilen bir köleye benzetmektedir. 

Elektrik kudreti sarfiyatının son Z& 

manlardak.i tezayüdünü kısaca gôater 
mek mümkündür. Milyon kilovatı va· 
hidi kıyaai olarak alırsak: 

Fransa: 1925 teki on bin ikiyüz 
küsur milyon kilovat yen- 1929 da 
on dört bin üçyüz yirmi milyon kilo
vat; 

Almanya.da: 1925 teki yinni bin 
Üç.yÜz yirmi sekiz milyon kilova.t ye -
rine 1929 da otuz bin altıyüz altmq 
milyon kilova.t; 

Hİ 
İki parmak daha .... 

-- - - -------- ----- ---

:Affan ikide birde kanıma: 
"Hakikaten pek güzelsin karıcı • 
ğrm,, derdi. Halbuki o, karısını a. 
de bir ev dbisesile, veya akşam 
tüvaletile yahut ta mayo ile gör
düğü zaman da ayni meftuniyet. 
le bu cümleyi tekrarlar durur • 
drı. 

Niıanlandıklan zaman o, ka • 
rısının zengin cihazlarısa bakar· 
ken "bu güzel,, ,,o, bu çok zengin,, 
maamafih bir de sadeliği ayrıca 
güzel,, diye fikirlerini söylerdi. 

Şimdi ise, artık kadın e§yala • 
rınrn güzelliğile, kıymetile megul 
değildi. 

Feriha da kocasının: Kadm kı· 
yafetinden bihaber olduğunu an • 
lamıştı. O, ipek kadife ile keten 
kadifeyi birihirinden ayırt etme • 
ğe muktedir değildi 

Şimdi, karısının giydiği ne 
son moda elini açrk bırakan şap
kasının; ne de, oldukça pahalıya 
mal olan yılan derisi iskarpininin 
farkına varmıştı. 

Şüphesiz bu, mühim bir şey de
ğildi. Zaten biribirini seven bir 
çift için bu gibi şeyler mühim ola
mazdı. Fakat o, kocasının bir par-

Çil kendisile, giyinmesile ali.kadar 
olmasını pek arzu ederdi. 

Hiç olmazsa onunla biraz ala
kadar olsaydı ..• 

Her dakika ona: "Hakikaten 
pek güzelsin,, demesi iltifattan zj,. 
yade adet hükmüne girmişti. Çün
kü Feriha pek ali, çok güzel ol • 
madığını biliyordu. Her zaman: 
"Karıcığrm sen pek güzelsin,, diı
yeceğine ne olurdu bir defa da: 
"O ,apkayı pek beğenmedim" ya· 
hut ,,görüyor musun? Zaten ben 
-sana söylemiştim bu yetil elbise 
seni açmıyor. Bununla daha fazla 
esmerleşiyorsun,, yahut ta "itte 
timdi hoşuma giden elbi&eyi giy • 
mişsin. Ah, bilsen bu siyah kadi
feelbiseyi giydiğin zaman ne ka. 
dar güzelleşiyorsun!,, Deseydi, 

Bu gibi cümleler kocasının, onu 
daha dikkatle, daha kıskanarak 
sevdiğine delil olacaktı. 

Halbuki o, karısmm ne bu ar· 
zusunu ne de giydiği yeni şapka • 
sını , elbisesini seziyordu. O, yal
nız ezberlediği cümleyi bir ço • 
cuk safiyetile tekrarla rdururdu. 

O gün Feriha yemeğe inmeden 
evvel telaşli telaşlı bir şeyler di-

lüyorlar. Bu rakamların "anında, haf kiyordu. Pek sevdiği &İyah kadife 
talık it saatinin 40 •enede 60 saatten 
48 saate düştüiünü; yarım asır evvel elbisesinin yakasını kesiyor ken • 
toprağa bağlı olan insanların memle- dine daha fazla yakıtması için sa· 
ekt nüfuslanrun. yüzde 60 ila yüzde atlerce uğra§ıyordu, Y akayi iste-
80 nini tetkil ederken 1920 ila 1926 diği şekle koyduktan sonra elbi • 
senelerinde bu nisbetin · takribi ola • seyi ütüledi ve kaldırdı. 
rak . yüzde 20 ila yiizde 60 ı geç· 
mediğini aöylemek t~iliin ve aaıaa • O gün ahbaplarından birinin 
yi hayatının JU son aenelenle almıt çayına davetli idiler. Feriha tü-
olduğu ehemmiyeti göaterm.ek olur. valetini bitirdi. Kocası görmeden 

Daha zevk verici misaller mi isti • kadife elbise•İni gı" ri üstüne telatla 
yoruz ? itte: 

Bir itçi haftada ancak bet çift k,un giyerek mantosunu geçirdi. 
dura dikebilir. Makıine bir defada-bu- Tuhaf şey! Affan karısını her 
nun altı mislini ve bir haftada bunun günkünden daha güzel olduğu hal 
bin altı yüz mialini yani 8000 çift de ona bir defa bile: "Sen pek gu··. 
kundura dikobiliyor. 

Bir amele günde ancak · 12 metre zelsi.ıı,, demedi. Feriha kürk man-
mikabı aktarabrnr. Gürek makinesi tosunu çıkarınca Affanın nazar • 
bin metre nıiki.bı kaldırabiliyor. !arı ciddileımifti. 

itte teknikte tekamül: O, biraz geri çekilmit karısının 
Devam edelim: )" k d Dakikada lOOO ton au basan tulum ensesinden be ıne a ar açık de-

halar; 30 ton sikı..tindeki çelik par • kolteaine bakıyordu. Sabredeme-
çalarıru döven 6000 tonluk cendreler• di Ferihanın yanma yaklaıarak: 
da.kikada 200 fi§ dolduran istatistik _ Kendini plaj da mı zannet • 
makıineleri; iki operatörle idare edi. tin? dedi. Feriha kocasının ken • 
len ve kli§eden kontrola kadar bütün 
hesapları yazan, taanif eden, heaap • disile alakadar olduğundan biraz 
!ayan, defterlere geçiren banka ma • memnım: 
kineleri; 1400 ton yükü bir dakikada - Neden? Kendimi plajda 
18 metreye kaldıran; 1300 ton kö • zannetmeme sebep ne?, 
mürü bir saatte aktaran vinçler .. 105 Affan alçak sesle mırıldan • 
bin .metre ~ikaplı, 3000 bey!fir kud • dı·, 
retlı, 165 kilonıetre süratli 250 metre 
~zunluğunda balonlar; 20 ton aikle • - Artık s-en fazla gitmeğe bat-
tinde 300 kilometre süratli tayyare • ladın F erilha. Delrolteni söylüyo • 

160 kilometre aüratinde elektrikli k~ _ A! ... Ne olur? Affan bid • 
tarlar .. 80 kilometre aiiratli 2500 ton 
hacminde harp gemileri.. detle: 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18.30 Fransızca ders. 19 Muammer Bey ta· 
rafından monoloğ, ve Ajans. 19,30 Alaturka 
muai.ki nefriyatı, (Ekrem B. Ruten 8. Ce-.- , 
det 8. Şeref B. Yahya 8. Ce ... det B. Vecibe 
H . Semiha H. Nedime H.) 21 Ajana ve bor
•• ha~rleri. 21,25 Necip Yakup Bey orkest
ra.ar ye (Viyolonsel ıolo) Meaut Cemil Bey, 

V A R Ş O V A, 1415 m, 
18: Oda mu.ikisi konaerj. 18,50: Müsahabe 

19,10: aKhvehane muaikiıi. 19,SO: Muhtelif 
bahiıler. 21,05: Senfonik orkestra tarafınd&Jl 
populer. Konser. 21 145: Aktüalite. 21,05: 
Mickiewicz akıavı. 23: Danı musikisi. 24: MÜ· 
sahabe. 24,05: Danı musikisinin devamı 

B U K R E Ş. 364 m. 
13: Boru.. - Pli.lıt. - Haberler. - Plilr:. 

18: Radyo orlıı:eatrau. 19: Haberler •e kii.JtG. 
ral neıriyat. 19,1$: Orkestranın deTamı. 20ı 
Radyo Oai•eraiteıi. 20,20: PJAk. 20,45: Konfe· 
rana. 21: Mme Smaranda Atbanaaoff tarafın· 
dan piyano konseri. 21,30: Konferans, 21,45: 
Den Gilman tat'afından t.ıanni. 22,15: Düo • 
Ziter konseri. 22,4S: Haberler. 24: Kahveha
neden na1ıtlen lıafif musiki. 
BUDAPEŞTE,550m. 

19: Rajterin idaresinde opera orkeılraıı. 
20: Konferans. 20,30: Macat' ıar1uları. 21.10: 
Stüdyodan bir tiyatro: Garaldynin "atk., iaim
li piyeai. 22,50: Ode<ıın ıramofon plikları 23, 
30: Keman konaeri. Piyano refakatile.J 24: 
Lakatoa aiıau takımı. 

H A M B U R C, 332 m. 
18,30: Konferana. {Waıner hale.kında.) 18, 

50: "De Plooc., iaimli akeç. 20: Hamhurc 
Poliai tarafından aıkeri mnıka. 21,10: "Bizim 
ıaar ha•za.mrz._ isimli konferana. 21,30: Dana 
muaikiıi ve ilkbahar ha•aları. 24: Kari Erb 
tarafından ıarkılar. 24,30: Filharmonik kon· 
aeri. 

M O S K O V A, 1714 m. 
20: Operet muaikisi. 21: Musiki •e sözlü 

neıriyat. 22: Çekoalo•ak lin.nile neıriyat. 
23,05: lncilizce neıriyat. 

P R A C, 470 m. 
19,10: Plik. - Amele neıriyab. 19,25: 

Almanca neıriyat. 20: Müıalıabe. 20,05: Pli.k 
20,10: Sealj filr1 muaikiıi (Brürıodan nakil.) 
21,30: Milli Polonfa neıriyab. - Haberler• 
23,20: Fransız liıan.ile haber neıri. 

B R E S L A U, 316 m. 
20: Hafif akıam musikiıi. 21: Günün krıa 

haberleri. 21,10: Bizim saar havzamız:,. Ün· 
••nlı konferans. 21,30: Eski •• yeni halk ıar
lalan, 22,30: Keman konıeri. 23,10: Son ha. 
herler. 23,30: Teknik rad7o. 24: Dana mcuiki
ıi. 

KONIGSVUSTERHAUSEN, 1971 m.: 
19,25: Neıeli neıri,.at. 20,30: Derı. 21,10: 

Rayb neıriyab 21,.30: Hafif musiki koaıeırt 
22: Karıttk ne~-riyat. 23: Muhtelif haberler. 
23~: Teknik neıri,.aL 23,45: Deniz haberleri. 
24: Clau aalonundan nakil. 2,15: Clou'dan nak~ 
le de•am ( 4 de kadar.) 

lıte o kadar. Dedi. 
Kadın ehemmiyetli bir mese 4 

leden bahseder gibi omuzlarını kal 
dırarak: 

-iki parmak açık yahut ka
palı olmasından ne çıkar? Ben 
senin böyle şeylerle alakadar ol
madığını zannediyordum. Hatta 
buraya pijama ile gelsem bile ge
ne farketmiyeceğini tahmin et • 
miştim. 

Affan galeyana gelerek ıe • 
sini biraz daha yükseltti: 

- Onu sen s-öyliyorsun! .. 
Daha fazla münakatanm za. 

manı değildi. Zafer kadınındı. 
Böyle basit bir tecrübe ile koca.
sının netesini kaçırdığına bir ta
raftan müteessir oldıysa da, di • 
ğer taraftan kocasının kendisine 
karşı olan muhabbetini kC§fet • 
tiğinden mağrurdu. 

F erilıa artık sevgisinden §Üp • 
he etmediği kocasının her arzu • 
sunu yapmağa amade idi. Kadife 
elbisesinin yakasını da kapıya· 
caktı. Hatta eğer o, istemezse giy. 
miyecekti de .. 

Firdevs ISMAlL" 

--

YEN/ NEŞRiYAT 

Mimar 
Bu ayl.k Mimari Şehircilik ve ~ ... 

ni sanatlar mecmuasının 39 nu~~ 
mart sayısı çrkmııtır. içinde . 
mizde yapılan mimari eserler ~ 
mar Sinan için ve 31 Martta Y"I"", 
ihtifal münasebetile Sinan hak•~ 
rilen konferansları ve Sinanın ide' 
hakkında tetkikleri ihtiva etınc ...ı 1 
Bu mesleki mecmuayı alakadarlır"" 
tavsiye ederiz. 

HAZIN BlR OLUM t 
Robert Kolej muallimlerinden~ 1 

tanbul Hukuk Fakültesi mezuııl~ < 
hnıirli Refik Bey ameliy~t neti _.ı < 
vefat etmiıtir. Namazı bugün ""':..ı l 
altıda Nişantattnda Teıvilriye ~ l 
kılınarak F eriköyündeki makben 
•una defnedilecektir. ~ 

iRTiHAL 1 
Mektebi Miilkiyc 305 mezu~ 

olup mülga Liman Dairesi seneda1 t 
dürlüğünden mütekait HAMDI 
RAilEKIR Bey vefatetmiıtir. C~ 
bugünkü Çarıamba günü saat 
buçukta Zeyrekte Kilise camii .fll 
daki evinden kaldmlarak Ed~ 
ricindeki aile kabristanına defn~ 
• (1~ 

tir. ;/ 

iLAN 
1934 Mayısının 1 nci Salı iı' 

den itibaren, gelecek ıs Eyljlı 
dar, zirde muharrer Bankal" 
felerinin saat 9 1. 2 tan ıs e ~ 
umuma kütade olduğu ilan .oı~ 

Banca Comrnerciale Jıa>. 
Banco di Roma, Chriuoveıo:, 
kası, Deutsche Bank Und Vi ıl 
Geaellschaft, Deutsche Orie~4 
(Dreıdner Bank Şubesi), ~ 
ve Eytam Bankası, HollaJl"ı 
Bank Unie N. V., Osmanlı 
sr, Selanik Bankuı, S. S. C. 
careti Hariciye Banka11, 
Bank, Şarkı Karip Ticaret . 
sı, Türkiye lt Bankası, Türlı• 
raat Bankuı. · 

İstanbul dördüncü icra memur 
dan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz p 
rilmesine karar verilen cem'an 

kıymetindeki iki kasa 9.5.934 
müsadif çarşamba günü saat 10 
kecide Ralli hanı önünde açık 
ma ile satılacağından taliplerİll 
günde mahallinde bulunacak 
na 934-26 dosya N o. sile 
ilan olunUI". (16327) 

Btllli*J~ o 
• Asrm umdesi " MiLLiYE!..;;, d 

ABONE ÜCRETLE~ .. 
Türki7e için ti j., • 

·ı-l ı..ıc:. ' 
3 .,..ı.p. ' • • • • • • • 4 - ı• 1 
6,. ••••••••• 750 ,, 

12 " ••••••••• 14 - 0 
-- J&7· Celeu ••rak pri Tarilmn.-~ 

•eçen nüahalar 10 kuruıtur.
ınatbaaya ait itler için. müdirit•t• • 
caat edilir. Cazetemis. ilinlarıo oı" 
tini kabul etmu. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SiGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafaııla icrayı muamele etmekte olan J 

19 
K 
K 
;. 
ı. 

ıi 

19, 
fo 
r. .. ÜNYON 

1 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptmna~10 M 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 2'4 ıiı 
Ra 

ler .. 190 ton aikletinde lokomotifler rum. hi.la anlayamadın mı? ' 

Necip DORRO - Fazla gittiğini s-öylüyorum. 
~--~'""!!!!~~~~~~~~'""!!!!'""!!!!'""!!!!'""!!!!~~~~~~~~'!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~~~~'!!!!!!!!!~~~;;;;~~~~~~~~~;;;;;;;~~~~~~· 

Milliyet'in edebi tefrikası: 65 yerinden kımıldanmadı, sadece: rar verdim. Kulaklarımda, yalnız onun sesi !ün.. öyle doluyum ki i~~ 

J de büyük makineleri, büyük sanayii 
yaratabilme imkanını elde etti. 1878, 
demir aanayiinde yeni teamül usulle
rinin tatbika başlandığı, maden hali· 

Amerika.da: 1915 teki seksen bir 
bin yedi yüz dokaan milyon kilovat 
yerine 1929 da yüz yirmi bq ·bin mil 
yon kilovat aarfetmif olduklarını aöy 

- Bonjur! dedi. Benim hedefim, Sım Nevresi, var; onun kırık, yorgun, bitik seai.. cağını, gülüne.ceğini bibeıı' ' 

K A N L 1 S 1 R 
Semine Hanım, Meclise hakim o köyden, köfkten, bilhassa Netide'. Ben bütün hayatiyetim kulakla • ne derdimi yanmaktan lı ~ J 

lan s-oğuk havayı, bil'den hiuetmit den uzaklattırmaktı. Onu, her ne rımda toplanmı' onu dinliyorum. lamıyorum. Siz, beni diııl~ 
ti; Meldaya döndü: pahasına olursa olsun, oyalıyacak- - Beyefendi .•• Ben, çok za • nuz ..• Benim için, bu,~ !•• Jl'.j iti 

- Kızım; Beylere ikram etse • bm. vallı bir kızım ..• Beni, Sırrı, mah- bir tesellidir. Çünkü ba ,,.~ •• 

- Yeter, bu dargınlık faslı.. 1 
Ve başını sallayarak.kapıya doğ 

ru yürüdü. Bu hareketınde: 
- Beni fazla r.öyletme .. Sen, zi 

yanlı çıkarsın.. Müllll.(ebetsizliği 
bırak! 

Diyen bir hal vardı. 
Sırrı Nevres, sesini çıkarmıyor • 

du. Fakat yutkunduğu, kendini zor 
tuttuğu belli idi. 

Melda, benim sağımdaki koltu • 
ğa oturmuştu: 

- Sırrı Bey, bir cigara verir mi 
ainiz? 

Hemen yerimden fırladım: 
- Takdim deyim Hanımefen • 

di. 
Genç kız, cigarayı alıp yaktıktan 

sonra beyaz dişlerini göstererek 
güldü; onun, bu, gülüşünde ade
ta taze bir kayısı kokusu vardı. 

Sırrı Nevres, hala bir şey söyle 
miyordu. Canı sıkıldığı muhakktk 
tı. Ferhunde denilen kızın veya ka 
dınrn gelmesinden neye . hoşnut 
olmamıttı? Neden onunla kar,ılat 

Yazan: Ma.'ımat YESARi 

mak ıitemyordu? Fakat Semine· 
nin tavrından, Sırrının ııuçlu, mah 
klim vaziyette olduğu anlqılıyor • 
du. Semine, bunu bilerek mi yap • 
mıttı? Nefemizin kaçması, hiç te 
onun menfaatine değildi; bilakis 
zararına idi. 

Ferhundeyi görmeden, bir hü • 
küm vermek manasızlık olacaktı. 

Oda kapısı tekrar açılmıtb; Se 
mine Hanım, biraz asık bir çehre 
ile göründü; yanında orta boylu, 
duru beyaz, siyah kehriba gözlü 
bir genç kız vardı. 

Semine Hanım, kapının e'iğin • 
de bir an durmuttu: 

- Ferhunde, çocukluğun lüzu • 
mu yok, yürü ... Beyefendi, yaban
cı değiller ... 

Ferhunde, ürkek ürkek yürüdu, 
elimi sıktı, batile de selamladı. Bir 
kaç saniye tereddüt geçirir gibi ol 
du ve Sırrı Nevrese doğru yürü • 
dü, elini uzattı: 

- Bonjur! 
Sırrı Nevres, bafmı çevirmifti, 

ne... Yalnız, vakıt vakıt kulaklarım vetti ••• Kanıma giren o, dur. Fa- lemez! .. Sırrı, neye beni ''1'.J 
Ben, Ferhundeye bakıyordum. yanıyordu; kendimden utanıyor· kat zorla mı? Hayır .• , Ben, onu Ben, temiz bir aile kızı id• ,., 

1 

Bu kıza, güzel demek için, insa • dum. Ak saçlarına rağmen, içki seviyordum. Sevmek cinnetine tu • zevceliğe alaca kadam, bel' ti, 
nm biraz mü:ıamahalı olmuı lazım s-ofruında kadeh tokıqturan, keyif tulmuttum. isteğimle kapıldım. O- utanmazdı ... Biraz tahıili~,1 , 
gelirdi. Siyah kehriba gözleri, ar • süren hovardalara vaktile gülmüt- nun için ailemle darıldım, nihayet dır, beyefendi. • • Ne f•1 ~ : 
zu uyandırmıyor; sebebi, kaynağı tüm. Belki onların mazeretleri var- evden kaçtım ..• O, niçin beni ça- gün, sürünüyorum itte.' ~iti': 
meçhul bir acımak veriyordu. On- dı. Böyle alemlere gençliklerinde mura atıyordu? bana, hıncı mı var- de bir yuvam olsaydı, ıı~~ ~ 
da, yırtık bir a,ifte hali yoktu. Yır alıfmıttılar; onları, biraz da itiyat dı? bilmiyordum. • . Halbuki beni Buradan kaçayım, peki, 1',ıı".' l on 

tık bir atifte olmadığı muhakkak- sürüklüyordu. Halbuki benim, böy- sevdiğini söylüyordu. lnıan, düt. deyim? Ailem, beni ar~~~fı' 
2 tı. Peki, böyle bir mecliste ne ıtı le bir mazeretim yoktu. manma bile bu kadar fenalık ede- mez. • • Sokaklara mı 11 , • ı(ko 

var, ne arayordu? Buraya nasıl Semine Hanım, haklı çıktı. Ken- mez ! Ah, benim akılsız kafam! O- na, hiç tahammül edeıne~~• 
dönmüştü? diliğimden kadehe uzanıyorum ve na yaranmak için, yapmadığım fe- Kafamın bulanıklığı pırr ,ıh• 

Bu muammanın anahtarı, otur • boğazrmın, göğsümün iç etlerinin dakarlık kalmadı. • • ilk zamanlar, gibi oluyordu: .. )1ıır'rr 1•m 
duğu yerde çin için homurdanan, yanmasına aldırmıyor, bir nefeste bir pansiyonda oda tutmuftu; ıon- - Peki, Sırrı Bey, sızı JI> 
Sırrı Nevreste idi. Ferhunde, boy • içiyorum. , • ra, oda kirasını da vermedi ve beni tirdiği halde, nasıl oluY~,.,J 1• 

nunu bükmüf, dütünüyor mu, din- • • • • • bu Semine Hanımın evine getirdi. disi, hem de arkadatlat . .a •• 
)eniyor mu pek anlafılamıyan bir Uzun boylu, sarı toz gibi ipek Semine Hanımdan fİkayetçi deği. lebiliyor.? . giil' 1 
yorgunlukla dalgın dalgın yere ha taçlı, gözleri yaprak yetili, gülütü lim, fakat ben, bu hayattan hoşlan- Genç kız, tükürür gi~• ıe ~~ ··n 
kıyordu. taze kayısı gibi kokan genç kız, mıyorum.. • Gülüyorsunuz, sözleri- - Onun, bu gibi tcY e~ J".:, ıı. 

Semine Hanım usulca ona yak- gözlerimden silindi. Odadan çıktı me inanmıyorsunuz ... içinizden; kası yoktur. Kendi ze~lı••ef JI 
!attı ve yavq bir sesle: mı, bilmiyorum. Semine de dolat- bu ağızları çok dinledik! diyorsu· menfaatinden bqka bır !~e~ 

- Somurtma, Ferhunde! dedi. mıyor, ne sesini, ne de hiç eksik nuzdur.... mez. Beni, buraya attı· 11ııı'lf . 1 

Bu kadının bu genç kız üzerin • olmıyan kahkahalarını duyuyo • O kadar samimi idim ki onu ye- bebini, hikmetini anlıY•~, ~ 1.:ı 
deki bu tahakkümü ne idi? rum! Sırrı Nevres te nerede? nıinle temin etmeğe utandım: Sonra gözlerim açıldı .. delıı,(1•• 

d 1 B Y d F h G 1 d .. .. leybıll , c. 
Kendi ken ime gü üyordum. u anım a, er unde oturuyor. - ü müyorum. • Size inanıyo· ya uşunce, onun a ıJJ~ 

macera, umduğum gibi çıkmamıt- Duru beyaz teni, içkinin buğusu ile rum. • • rekette bulunamazdrmS ıııill' 
tı. Daha, ne renk, ne ,ekil alacak- pembeletmit ! Siyah kehriba ırözle Batını çarpıttı, içini çekti: kımı da kaybederdim· e eıli'1 
b? Artık onu da dütünmemeğe ka- rinde, ya,lar parlıyor. - inanmayın .•• isterseniz gü. - Bitnl 



~ İstanbul Radyosu 
*> Geçen hafta Akfam refikimiz ı bir takımdır. Memleketimizin en 
'ti Radyo Şirketinin umumi ne9riya· güzide sanatkarlarının çatlak aaz 

tındaki ihmalkarlığından ve (Ska- ve bozuk ses gibi sözlerle itham e
la di Milano) operasından naklen dilmesi pek munsifane bir ,ey de
bazı Avrupa radyolarının ne9ret- ğildir sanırız. Bugün için mevcut
tikleri "La T raviata" operaNnı yal tan fazlayı aramak ve lıtanbul net 
nız lıtanbul radyosu nakletmiyerek riyatının Avrupa radyoları derece
daimi heyheylerine devam ettiğin- tinde olmasını istemek, birkaç se
den bahsetmittir. Bu vesile ile hak- ne içinde tehir caddelerimizde top 
h olmıyan bu tenkitleri tahlil ede- rak yüzü görülmeyip Nevyork, 
lim. Biz lıtanbul radyosu ile sene- Londra ve Bertin caddeleri gibi u
lerden beri alakadar olmaktayız. Salttan yapılmasını ve tramvay ye
Şirketi samimi olarak icabında ten- rine dört bir tarafa itliyen yerAJb 
kit etmekten ve hazan da takdirle· trenleri getirilmesini talep etme
rimizi açıkça yazmaktan çekinme· ğe benzer. Samimi görütlü kimıe
dik. Şirketten hiç bir zaman mem- ler itiraf ederler ki İstanbul radyo
lekette yapılmasına imkan olmıyan su son zamanlan:la tekamüle bütün 
bir netriyatın yapılmasını isteme- gayretile çalıtıyor ve imkan dahi

'J diğimiz gibi dütkün netriyatm tas- !inde ne yapmak lazım iıe, feda • 
hihi için daima nazarı dikkati cel- karlık ederek tatbike uğratıyor, 
hettik. inkar edilmez ki tirket ma- Son zamanlarda bilhassa istifade 
kul tekliflerimizin yüzde doksanı- edilecek konferanslar çoğaltılmıt 
nı tatbik etmit bulunuyor. Bu iti- ve en küçükler için masallar bile 
harla yapılabilecek netriyat hak· söylenmeğe batlanmıttır. Program. 
kında bir fikir hasıl ettiğimizden da daimi bulundurulan sanatkirlar 
hu vesile ile okuyucularımızı ten· birinci derecede sazende ve hane.l
yir etmeyi dütündük. Refikimizin delerdir. Münavebe ile getirilen • 
ıddia.aınca heyheylerine devam e- !er de ikinci ve orta derecedeki ar-
den musiki takımları bütün alaf • t1stlerdir ki bunların küfesi tanm-
~aga musikiyi aevenlerin zevkle mıt gramofon plak fabrikaları ta-
dınlediklerini bildirdikleri memle- rafından da angaje edilmit zevat· 
kette mevcut takımların birinci de· tır. 
lecede gelenlerinden batka heyet
ker değildir. Alafranga netriyat 

!Jir memleketten diğerlerine na· 
killere gelince; uzak yerlerden te· 
lefon kablolarından irtifade sure
tile konserlere ittirak etmek kabil 
değildir. Bazı mühim nakillere tele 
fon hatlarile ittirak edebilmek için 
İstanbul radyosu bir müddet evvel 
birçok tecrübeler yapmıt ve netice. 
de telefon nakillerinin doğru, dü
rüst musiki ne9redilmeğe elverişli 
olmadığı, batvekilimizin So_fyayı 
tetrifleri esnasında yapılan hır nA
kilde~de pe~ ala a~l~tılm19tır.B~t I 
nelmılel nakıllere ıttırak eden bu
tün milletlerin radyoları arasında 
sırf radyo konserleri nakillerinde 
kullanılmak için hususi kablolar 
teıis edilmiftir. Son zamanlara ka
dar bu pahalı tesisata mali~ olmı-. 
yan radyo istasyonları nakıllere gı
remiyorlardı. Geçen r.eneye kadar 
Fransa, ltalya ve İsviçre gibi rad · 
yoda terakki etmit memleketler 
bile bundan mahrumdu. Şimdi bi
zim gibi beynelmilel konserleri nah 
ledemiyenler de İspanya, Porteki.ı:, 
Rusya ve Fransa'nın cenubi kısmı· 
dır. Balkanlara doğru kablonun 
cenuba olan son kısmı ancak Bel
grata kadar getirilmittir. Bu kab
lolar kalın bakır tellerden mamiı.1, 
izole bir tekilde, ihtizaza mani o • 
lunmak üzere biribirinden uzakça 
bulundurulan hususi bir tesisattır. 
Vııridatı tasavvurun çok fevkinde 

aa~e~iliyorsa, bu kısım musiki de 
•eslı fılınlerimizde yer alan maruf 

~n b!'f gümle bir lnanbul rady08tm • 
~ Çıgan mıuikiai koruerinde tegan -M e~en Madam Vera Halmi ile M. 

d 0~ Yanlarında elinde keman olan 
idct er akıam alafranga konaerleri 
•e "[." ~den kıymetli •anatkarımı1' ve 

• 1 lıl.rnterimiz.cle kon8e,. veren Necip 
Yakup Beydir 
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Bu cuma aaat 21,30 da bütün Avrupanın naltlcdeceii beynelmilel ltoruerin 
neı...Jileceli Stokholm'un en CQ1'İp yapılarından biri olan yeni ıehre,,.,.eti 

binan. 

Beynelmilel Avrupa Konserleri 
Ara, sıra radyo proğramlannda 

" Beynelmilel Avrupa konserleri" 
nin verildiğini görürüz. Bu kon
serlerin ne makeatla verildiğini 
belki bazı yeni radyo meraklıları 
bilmezler. Bu haftaki 4 mayıs cu· 
ma aktamı saat 21,30 de gene böy
le bir konser netredileceği için 
bunlara ait tarihçeden karileri
mize bahsediyoruz. 

Beynelmilel konserlerin veril
mesine batlıca sebep~erden birisi 
muhtelif memleketler halkının bi
ribirlerini tanımaları ve yabancı 
kalmamaları için dütünülmüş ve 
1927 senesindeki " Union lnterna
tional de Radiodiffusion" Bey· 
nelmilel radyo cemiyeti toplantı· 
sında Polonya radyoları umumi 
müdürü Dr. Chamiec tarafından 
teklif edilerek bütün azalar tara
fından kabul edilmi,tir. 

Bu suretle uzııkları dinliyemi
yen küçük alet'er ile galenli de
tektör aletleri kullanan amatörle-

oh,n radyolar bu kablolar le mer- ! 
tt<>zlerini balık ağı gibi örmütler • 
,ı; ı. Çünkü aralarında senelik v.ı
rido:. tları yüz milyon Türk lirasını 
'4an radyo idareleri vardır. Kon
rerleri böyle mükemmel ve pürüz. 
si.:L olarak nakleden radyolar ya • 
ı •r.da bizim telgraf hattile yapacu
@"ımız nakil topal etekle kervana 
karıtmaktan başka bir •eye benze
mez. 

Mevcut vesaiti dahilinde her 
türlü tekemmül esbabını ihzara bü
tün gayretile çalıtan radyo ti.:-keti 
hakkında böyle yanlıt fikirler bes· 
!emek insafsızlık olmaz mı? 

re ara, sıra uzaklardan nakledilen 
konserleri küçük aletlerile yakın
da dinlemek imkanı veriliyordu. 
Bilhaua bilfunum merkezlerin 
pek kuvvetsiz bulunduğu o za
manlarda Dr. Chamiec radyo me
raklıları tarafından çok takdir e
dilmi9tir. 

Beynelmilel konserler bir rad
yo merkezinde verilip muhtelif 
memleketlerin radyoları tarafın
dan huausi kablolar vasıta.ile nak
ledilmek suretile netredilir. 

Önümüzdeki cuma akfADll bir 
saat sürecek olan beynelmilel kon
seri Stokholm radyosu netredecek 
ve bir kaçı müstesna olarak bilu
mum Avrupa rad~ ıneri<ezleri ta,. 

Prag radyosuna 
Yıldırım çarptı 

Geçen per~mbe gunu büyük 
Prağ radyo istasyonuna bir yıldı
rım isabet ederek esaslı tahriba
ta sebebiyet verınittir. Yıldırım 
pek kuvvetli bir cereyana malik 
olduğundan mürsilenin kalın an
ten tellerile, anten kulelerini tu
tan tellerin bazılarını temamile e
ritmittir. Bundan dolayı 470 met
relrk büyük Prağ merkezi hemen 
durınut ve iki gün kadar çalıta· 
mamıftır. 

Bu yıldırımın yaptığı tahribat 
radyo merkezleri kulelerine bir pa· 
ratoner yapılmak lüzumunu öğ
rebnittir. Nitekim en son yapılan 
radyo merkezlerine birer parato
ner yapılmakta idi. Prağ merke
zi yapıldığında paratoner yapıl
masına lüzum görülmemitti. 

rafından nakledilecektir. İsveçli 
san' atlarlar tarafından çalınacak 
ve ayni memleketin tanınnııt be.. 
tekirları tarafından vücude getİ· 
rilmit eserlerden terekküp eden bu 
program yüksek 9imal musikisini 
en iyi i9idilen bir merkezden din
liyebiliriz. Mesela Büdapeşte veya 
V artova gibi paraziti en az olan 
yerlerden dinlemieyi tercih ediniz. 

Program 9udur: 

1- Eski İsveç tarkılan ve mil
li danı parçalarından mürekkep 
bir süit. 

2 - Milli Helaings tarkıları ve 
"A ı· " rn JOt opera.amdan Vainos tar-
kılan. 

3 - Atterberg'in eserlerinden 
bir küçük senfoni. 

Turgut MITHAT '.Amerikanın en mqhur maganniyui Kate Smith mikrofon önünde 

Hafi.f muaili. 20: Oa.l•ersite derderi. 2.0.IO: 241 Dana nuüailı:isi. ~ 

m RADYO PROGRAMI m Pli.k. Z0,45: Konf4rans. 21: Oda mualldsL 21, 
30; Konferans. 21,45: Tara.ani (Mme Sil•İa 
Tiran.) 22,15: Ket:n•n lıon•erİ 

M O S K O V A, 1724 m • 
20,20: Müıahabe.. Almanc.. n .. riyat. 2.J: 

Fransızca n .. riyat. 24,0Sr E•panyolca. 

6 Mayıs Pazar 
STANBUL, 

18.30: Plak netri7at•. 19: Ajana l.al>erlel'L 
19,.30: Alaturka muaiki netrl7ab. (Rut•• B. 
keman. Meaut Cemil 8, İanbur. Vaciba H. 
Kanun, Muzaffer B. Vedi• Ria• H.) 21ı A
jan• •• bor•• hah.rleri, 21.ZSı Radyo orke•
lra•r tarafından dan• musilr.İ•İ. (B.driya Ra
•İm hanımın ittirAki.le). 

V A R Ş O V A, 141$ 
118,15: Polon7a muaikiai. - Müta.hahe. 

l9,40ı Düo taıanai. 20: Mütahabe. 20,55: Sen· 
fonlk alr.tam konterl. - Haberler. 22t Kon
feran•. 22,15: Lemberıten nakil. 23,.25: Dan• 
muaikiai. - Mli•ahabe. - Da.o•. 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
13,15: Or&r.estr& konseri. 17: Mütahaba. 18: 

Motoi orkettrau. 191 Haberler. 20: Uni•er
aite derai. 20,20: Pli.lııı:. 20,45: Konferant. 22,15 
Radyo orkettraıı. 22,45: Haberler. 

B U D A P E ~ T E. 550 m. 
18,45: Anne aaati. 19,45: Opera orkeatraaı. 

21: SpC?r haberleri. - Müaababe. 21,45: Harpa 
konıerı. 22,15: Tiyatro (Stüdyodan). 23.JO: 
Mr. Johann kona tarafındaa kema.n konseri. 
24,10: Kah•ehane muai&ı.iai.. 

H A M B U RC, 332 m. 
Saar ka•zatına alt netriyat. 
KONIGVUSTERHAUSEN. 1571 
~9,35: Neıeli neıriyat. 21,.35: Spor haber· 

le!'· 21,45: Ra7h neıri7ah. 23.ZS: Yeni Münib 
ltım~i netri7at. 24: Stutıraltan nakil. (kantık 
Oetrı7at.) 

M O S KOVA, 1724 m. 
18.30: Müsahabe. 19,30: Dans muaik.isi. 22: 

Senfonik kons•r. 
B E L G R A T, 473 m. 

20: Halit rnuıi..kisi. 20: Op•ralardan p.rça
r. 21: ····:-o•a Sla••.. populer musikili pi· 
•· 23: Mua,habe .. ZJ,15: Şarlr.,h orkeat 

1 Sil'an musikiai. ra 
ROMA, NAPOLI, BARI 

19: Mandolin takımının J..:,nser1. - Müaa· 
habe. - Plak. 22: Oda nıusikiai. 23,10: Sen
fonik konaer • 

ŞiMALi ITALYAN GRUPU. 
21,10: Musikili neıriyat. 21.SS: Senfonik 

ltonaer. 
P R A G, 470 m. 
20,15: Neıeli ne,rİ7aL 21,40:. ~ar~ılar •e 
fif ha•alar. 22: "Les ondino., uımh operet 

temsili. 23.20: Pli.k. - Haberler. 
B R E S L A U, 3ı6 m. • • 
20,30: ''Saar h.a.-za11nda mukadderat,, uım· 

li musikili temtil. 23: Haberler. 23,40: Kah· 
~•hane musilıtisi. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
I 20.0S: Konser (Franz Steiner; Erich Mel· 
·:O·> - Kua haberlf'r. 21,10: Be1la ujjiun 
D •r H r professor., isimli opereti. 23,45: 

na pl~ldaf'ı, 

7 Mayıs Pazartesi 
ISTANBUL 

t' ~~30ı fransızca der~. 19: Ünİ•ersite doçen
'İ.e at~rrı lı aıl Bey tarıııfından (rençlik Ye 
tu;Cr ~k.J. ~•ldunda konferan•. 19,30: Ala· 
Cevdet B''i' n~,riyatı. (Ekrem B. Ru~en .B. 

• ·Ü ı ıa D. Şeref B. Saim 8, Vecıhe 

H. Selma H.) 21ı Aj•u•• •e borsa h.aberleri. 
21.25: Orkr•tra t:""ra(ından muit.telif eserler. 
JC•rnan •alo N.cıp Y alcup B, 

V A. R Ş O V A, 1415 m. 
19.lOı P li.k. 19,45: Ke:ta. 19,50. M . 

21,0&l Varto•& konıer•atu · uh.telıf. 
keatrat1 konaeri. 22 10· M·· ·~~d•n oda or• 
ni tarkılardan müreİck~ kusa •· 22.,25: Ye
kat..esiaden: Dans rnusf!'k: ~nser. 23,10: "Coro 
24,05t Dansın de•amı. ' ••1. 24: Müsab..be. 

B U K R E Ş, 364 m. 
18: Oda musikisi. 18,30· Tar .1. , 

19 H b 1 · annı 1 •Ons•r ! a er er: 19,1~: Pi1ano konawi. 19,45; 
Plak. 20: Unı••r•cıle derai. 20.45: Konferans 
21: Rad70 orkeılrası. 21,45: Konferans, 22:• 
Rad10 orkestrası, - Haberler. 23: Kab 9 eba· 
ne konteri. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Meria Marıthynin konaeri, 19: Müsa

habe. 19.30: Bertha salon lalumı. 20,30: Kon
feranı. 21,10: Bernardino Mollinarinin idare
sinde filharmonik konser he7eti. - Müteaki
ben Vere• siıan takımı. 24,15: Konferans. 24, 
30: Sisan muıiki•İ. 

H A M B U R G,332 m. 
18,30: Gençlik ne4ri1atı. 20: Johannes 

Brahmnn eıerlerinden mürelckep konser. 21. 
15: "Klippdachs,. isimli temtil. 23,.20: Şark•a 
alt eserlerden ko•ser. 

KONIGVUSTERHAUSEN 1571 m 

19,25: Solist lr:ont•ri. 19.,55: 'Şürltt. 2o: Al
man takımı. 21,15: Orkestra konseri. 22 15· 
Mizahi neıri7at. 23,30: Biw: •e 7ıldızlar. '21; 
Dans musikisi. 

M O S K O V A, 1724 m. 
18,30: Müaahabe. 22: Almanca netriyat. 24, 

05: Macarca neıriyat. 
B E L G R A T, 473 m. 

20: Pli..k. 20,20: Kuartet. - Müa.ahabe. 21 30 
O~ra temsilini nalı:il. • 

ROMA. NAPOLI, BARI. 
p ~8,30: Fil~aromnik lııı:onser. - Müsahabe. -

lak. 22: Pıyano konseri 23• Müsahabe 23 
lO: Viyolonael. - Senfo~ik lı~naer · ' 

ŞiMALi ITALYA GRUPU . 
20,4.0: Plik. - Müsababe. '22: Konser 

23: Bır perdelik 1comedi 
P R A G. 470 m. • 

p l 9 ..25: Almanca netriyat. 20.20: Kantık 
roıram. 22= Rad10 oriı:~•trası - Haberler ... 

B R E S L AU, 3ı6 m. 
20, Uç pıyano ile k 20 
bahai. 21,15· N., .onaet"... ,40: AYusturya 
22 10. B h ·1_ tel. musahabe •e musiki 

' • ac •Onıe . M .. b b • 
ler. 23,40: Gece krı. - . uıa a e. 23: Haber• 

V I y A N onıC"r1 • 
. A, 507 m. 

20.15: Hafıf ınusiki M- '-L 

M •ı. • • d • - USana.Qe. 21.JO: 
usı•ının e•amı. ~- A1ctüaı,·ı 22 , 0 p· 

k · 23 H e. ,.... : ıyano 
onıerı. : abe.rler. 2,15 : Seyyah. celbi.. 

23,25: Plik. 

8 Mayıs Salı 
ISTANBUL, 

18,30: PIAk netri7atı. 19: Meaut c~mil B 
laTafından çocuklara masal. 19,30: Alatur~ 
mutiki ne•riyah. (Eftalya Sadj H. Keman Sa
di B. Refik B.) 21: Ajans •e borsa haber
leri. 21,25: Necip Yakup bey orkeıtraaı tara· 
fından muhtelif eserler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
19,10: Salon mutilcisi. (plilr:.) - Muhtelif 

bahisler. 21,0Sı Senfonik büyük .lr:onser. 22,30: 
~d~?İJ'at. 22,45: Hafif mu.tiki. 23,30: Dans mu.· 
sık•sı. 24: Müsahabe. 24,05: Dantıa deoramı. 

B 0 K R E Ş, 364 m. 

O 
18: Motoi orkeslraaı. 19: Haberler, 19,15: 
rlceat!'anın de...aau 20: o.ı .. eraite dersi. 20, 

20: Plak, 20,45ı Konferans. 21: Taıanni 
(Me11• Dorothy Hurrıphreya.) 21.20: RadJo 
or.ık•tr•" taraCından ( 'le. k 22 Konfer•n•. (Frantız •en onı on~er. . : 
22,15: Konsrri d •eya Alman l11cınıle.) 

B U D n e•amı. 22.45: H•berler. 
APEŞTE550m 

19: Konser 20 15 M-' h b . 
ni.n aesi pı. 1· ' : usa a. e. 20,45: Sahibi. 

P - arı. 21 45. O ı. 23.20: Haryath . ' · pera oraestrası. 
s'-an ta.kım "•an takımı. 24.20: Noırrady 

'· HAMBURG 
20: Müsah b ' 33 2 m, 

hakkında n a. e, 20,45: Friadrieh Lienhard 
. eırıyat. 21 10· Sk 22 . 

neırıyat ' • eç. ,45: Neıeh 

KONIG.VUSTERHAUSEN 
• l8,~: Vırtüoa keman konseri. 19,.35· s· 

sı muaahabe. 20 :7 22· Dick •• 1: 'J'~-
23,25 D .' . · ers., ıaım • netrı· 

}'at. : enıacıliSe dair 24· E . BI 
tarafından piyano konseri. · ' 

2194 
att 

M O S K O V A, ı724 m. 
19,30: Mutikili netrirat. 21: Solo sitar. 2%: 

Almanca neıri7at. 
B E L C R A T. 437 m. 

2_0: Pi.ile, - Rekl&m, 20,20: Piyano 1ton· 
~erı. 21,4'0: IC.oro ltonıeri. 23,30: Raclyo or· 
restrasr. 

ROMA. NAPOLI. BARI 
~ 22; Operadan n.tı.lclen Boitonun "MEFJSTO

l ELE •• operası (4 perd~ilc.) 
ŞiMALi ITALYA GRUPU 

21,45: .. Ma.dame di Tebe,. itimli Lonmbar. 
donun operet temsili. 

P R A G, 470 m. 
19,25: Almanca. 20,20: PIAk, 21: Op.eradan 

naklen: Sme&ı:ta•anın "satılmıt ze•c.İ., isim1i o· 
pera. - Haberler TS. 

B R E S L A U, 316 m. 
18,25: El harmonisilf" konsf'r. - Muhtelif. 

20: Danı musi.kisi. 22,15: Tayyare bombaları. 
23,10: Taıa.nnı, 23.30: ıece muaikiti 

V 1 Y A N A, 507 m. • 
20: Kııa hab,.rl~r. 20,15: Ecnebi bf.atf'kir

ları?. eterlerinden konaer, - Muhte1if. 23,15: 
lnııln:ce konferans. 23.25: Dans muaikiıi. 

9 Mayıs Çarşamba 
ISTANBUL, 

18,30: Franınca der•. 19: Muammer Bf'y ta 
ral11~dan monoloi ve ajana. 19,30: Ala.turka 
"1ut1ki ne4riyah. (Ekrem B. Ruten B. Cecdet 
B .. Şeref B. Yahya 8. Ce•det B. Vecihe H. Se
rnıha H. Nedime H.) 21,15: Ajans •• borsa 
haberleri. 21,25: Orkeatra tarafından muhte· 
lif eıerlt>r (Viyilonsel tolo) J\.1eaut Cemil B. 
tarafrnd•n.. .. -

V A it Ş O V A, 1415 m. ~ 
18: Taıanni. - Konferana •e aa.İr sözl .. r. 

21,05: Hafif orkeatra musikisi. 22: Aktüalite. 
22,15: Senfonik konser. 23: Eaperontaca kon• 
feran•. 23.20: Dans muıi.kisi. 24: Müsab.abe. 
24.0S: Dana mutikisi. 

B O K R E Ş, 364 '"· 
18: Radyo orkestrası. J9: H.berler. 19,15: 

B U D A p E S T E, SllO m. 
19.JO: Piyano 1.oas...-i (Saaclor Lasa.lo). 20ı 

Konferana. 20,30: Fransz Lebann "CIUfTTA, 
iıimli operaaı (Pe4t. operaundan nülen.) 
24.20: Fran .. aoa lıonfer&ns. (Cimnaatik ıam
pİ7onluiu balıı.kında.J 

H A M B U RC, 332 m. 
20: Eski Haydelberıe dair. 20,40: Sebiller 

ecaesi. 21,10: Sur ha•a.a.•r b.a.kJunda neıri1aL 
241 Sebiller ıenetinin açılma mera•İmi. 
• L9U,j5sıa 

KONIGSVUSTERHAUSEN, 
18,SS: Saliat konseri. 19,25: Bilmece köteai. 

19,55: Şiirler~ 20: Hal!.: ıarlıalan. 20,30: Ders. 
(ltalyanca). 21.10: Saar l:ıa•za•ı konferanı. 
21,30: A. .. ıt•r7a eıserlerinden filn.rmonik 
konıer~ 24': Schi.ller netri1ah • 

M O S K O V A, ı724 m. 
19,30: Tapnni •e oda muaikitl. 20,30: Mü· 

ıahabe. 21: Kafkas h.a't'aları. 23,05: lnslliace 
neıriyaL 24,0S: Almanca netri7aL 

B E L C R A. T, 437 m. 
20: Orke•lra konteri. 21: JGbliyanada.a na· 

kil. - Haberler. - Danı rnu•iki.•İ. 
ROMA, NAPOLI. BARI 

21
1
45: Kantık konaer. ı2',l5: Piye•. 23: 

dana masikiti. 
ŞiMALi ITALYA GRUPU 
21,45: Oç perdelik pi7eı. - Müt ... lu~n 

Dans mu•ikisi. 
P R A G 470 "'· 

20,.J.S: ~"tık lı;on•er •• tarlalar. - MÜaa• 
h.abe. 22: Pllk 1ton.eriı. 2.3: Haberler. 

B R E S L A U, 316 m. 
19,.0: "'E•l•nme puannda M7altaı., laimli 

Siliıya temsili. - M•htelif. 21.30: FilJaarNO• 
"11.İk lıı.onser. 23,40: Dans musik~sr.. 

V I Y A N A, 507 m. • 
20,15: Aılıeri lc.onı@r, 21: Mali duyrular. 

21,15: Mıthtelif. 21,'5l ''E• ruft eine ~elodie,. 
İtimli muılkili •"-•ç. 22.20: Moc Rererın Herle 
rinden konser. - Mliaaba.be, haberler. 23,30: 
A.k4am konseri. 

1 O Mayıs Perşembe 
ISTANBUL, 

18,30: Pli..k ne4riyatr. 19~: Ajans haM.rleri. 
19,30: Al•turka maaiki neıriyatı, (Kemi Ni
yazi B. Ha7ri7e H. Mahir B. Müs:eyJ'eft H.) 
21: Ajan• haberleri. 21,25: Radyo or&ı.estratı 
(Feriha Te•filı.: Hanımın ittiri.kile.) 

V A R Ş 0 V A. 14 ıs m. 
18,15: Solist sanatlrirlar lara(rnden lr.onsf'r. 

- Müaahabe. 21.SS• Milandan naklen: SlcaJ1 
operaaında -..erileuk "MEFISTOPHELF., i· 
timH Cbionenin ••erlerindrn ope:ra tem•ili. 
BOKREŞ,364~ 

18: Dinico orkeıtrası. 19: Ha"berlf'r. 19.15~ 
Orkestranın drora.mf. 20: Konferant. 20,20: 
Plik. (Romen muaikiıi.) - Konferans. 21: 
Jc:::iliıe lcorosu tarafından Romen muıikiıi. 21, 
30: Radyo orkestratl. 22: Konferans. 22.15: 
Rad•o orkeıtraaı. 22.45: Haberler. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: lmre Mal'Jar siıa.n taknnı. 19,.30: Kon 

f•rana, 19,30: Pudapefle Salon takımı. 21: 
Stüd70 ti1 trosu. 22,SOr Kaborehane musikisi 
23,35: Friedlin idarf'tinde opera orlr.eatrau. 

H A M B U R G, 332 m. 
18,:'tO~ Netf'li karı11k neıriyat. 
KONIGSVUSTERH \USEN. 

19,15: Ask•ri kon1.ıt1r, 20,15: Pi*"· 20: Spol' 
21: Dans muıikisi. we bal&.. p•rçalar1. 22: Plak. 

B E L G R A T, 437 m. 
20, Pli.k. 20,JO: Smetananın rserlerinden 

"Dalibor iaimli opera t•m•ili (Praıtan .. aı. 
len.) ZJ,'8ı Dans musikisl. 

ROMA, NAPOLI, BARI 
18,10: Konıer. - Müsahabe. - Pli.k. 21,45 

Karıtık konıer. 
ŞiMALi ITALYA GRUPµ, 

18,10: Danı muiailıı:iai .• - Müıababe- -
Plak. -- Müaahabe. 21,55: Skali di Milloo• 
dan: MEFISCTOFELES~ operau. 

P R A G, 470 m. 
18 45; Plilr:. 19; Alman.ca netriyat. 20: Muh· 

telif,
1 

2,30: Smetmarun .. Delibor" opera••· 
23,45: Plik. 

B R E S L A U. 316 m. 
20: Kuçük lıtonser. - Muhtelif. 21: Taran• 

nili lconıer. 23,30: Sipn nameleri. •e daa• 
muıikiai. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18.,30: Kurtf't konsf'ri. 19,30: Hilda B•rl' 

n 1ann .lııendi •••rlerinde•. - H•INırler. 20,!Sı 
Yeni o...-ralarc:lııın mürekkep t&ıannili Jıı.on,.•r. 
21,45: Skali di Milanod.an nsklea Boıtonua 
"'MEFlSTOFELES., operası 

11 Mayıs Cuma 
ISTANBUL, 

12,30: Alaturka p18.k netritab. 18.30: Pl&k 
aeıri7atı. 19,20: Ajans lıaberlet"İ. 19,30: Ala• 
turka mutilti neıri7ab (Eliza Falııri H. lıııci 
H. Olkü H. Se•im H.) 21,15: Aiaa• Ye boraa 
babf.rleri, 21,25: Muhtelif aiıan muaikiai. 

V A R S O V A, 141$ m. 
19 10~ Hafif muı.ild. 19.50: MGsahebeler. 

21,15: Verıo•a filharaıoaik ta.lamı tarafında• 
lı:onser. %.3,40: Dans muaikiai. 24: Ta7y-ar• 
hücumlarına dair hahialer. 24,05: Daas musİ• 
kisi. 
B01CREŞ,364m. 

18: Sibiceoao orlr. .. tratı .• 19: aHberler, 19, 
15: Oricetlranın de•amı 19,50: On.i.ersite ders 
leri. 20,10: Konfarnı. Z0,30: Romen opera· 
amda •~rılec•k temsili nalôl yeya pK.k ile 
Warnerin ''TANNHAEUSER,. operat1nıa. 

n•tir, 
BUDAPEŞTE,550m. 

18.,301 Keman konseri. 18,50: N°•t•Iİ netrl· 
ri7at. 19,20: Spor haberleri. 19,30: Piyano 
konaeri. 20: Müaahabe.. 20.JO: Operadan nak· 
len Verdinin "Don Garlos,, operası. 24.JO: 
Orpat T olf ıiıan takımr • 

H A M B U R C 0 332 m. ~ , 
20: Bando .. , .. ,ı..a. 21,15: ''S.A.taınhuru,, 11un 

li bir .&ı.eç. 22,2Sı Sıhumanaın 38 aci 8 • Dur 
iciTnli ilkbmh•r senfoniai. 

KONIGSVUSTERHAUSEN, 1571 
22.25ı Plak. - Ha.heri.,.. 24: Gece konseri. 

M S K O V A, 1724 m. 
21: Müaahabe. - Orkeıtra konteri.. 22: Cıı!k 

nf'4rl7atı_ 2.3,05: lnıih%ce ne4riyatı. 24,0Sı 
Almanca. 

B E L C R A.. T, 437 m. 
20: Plak. 20,20: Plilc, - Müsah.abe. 21: 

Zsırept•n nakil, 23: Haberler. - Radyo 
ork••trası • 

ROMA, NAPOLI, BARI 
18< Senfonik kon•er, - Müsahabe. - Pliı.lt 

- Muıahabe. 21,45: Bando mı.aılıta. MUleakİ· 
ben pİJe•. 

ŞiMAi 1 ITALYA GRUPU, 
20~ Müıahabe. Plak. - Müsahabe .. 21, 

45: Sen(onik konser. 

• 

( Radyo haberleri ) 
Dr. Göbbels 'in heyanıtı 

Alman propaganda Na.zın Dr. 
Göbbls geçen ıalı günü Alman rad 
yolan Umumi Müdürünü kabul e
derek kendiaile bir saat göriifmüt
tür. Bu görütme bir senelik Al
man radyolannm n~riyatı tetkik 
edilmit ve eıki senelere nazaran 
Alman radyolarının gôaterdiği te
kamülün pek büyük olduğu anlatıl
mıttır. Bilhassa aiyasi sahadan Al
man radyoları Hitler idaresinin 
sağ kolu addedilmektedir. Nazır 
siyasette olduğu kadar bütün di
ğer nefriyatta da radyonun mu· 
vaffakıyetinden bahsetmittir. 

Telsiz silah 
İngiltere Harbiye nezareti son 

zamanlarda Jrlanda sularında en 
son sistem bir ıilahm tecrübelerile 
metğul olmaktadır. Mevzuubahis 
olan ailah, içinde insan olmıyan ve 
mevaddı infilii.kiye ile dolu bulu
nan bir kayıktan ibarettir. Bu ka
yık deniz muharebesi etnasında 
büyük bir torpil vazifesini göre· 
cektir. 

Torpil kayığında h"ç kimse bu
lunmadan kayık bir kruvazörde 
bulunan radyo tesisatı ile idare o
lunacaktır, 

Torpil kayığı saatte 47 kilomet 
re süratle dütman gemisinin üzeri 
ne hücum edecek ve gemi ile te
maa eder etmez veya daha evvel 
yapılacak bir hareketle patlıyarak 
gemiyi alt üst edecektir. Tecrübe· 
!ere devam olunmaktadır. 

Yeni Budapeşte studyosunda 
hazırlık 

Büyük konserlerin verilmes;ne 
mahsus Budape9te radyosuna yeni 
bir stydyo tesis edilmiştir. Stüdyo. 
da mikrofona aksi sadaların hu;u. 
Je gelmemesi için salonun her t:ıra· 
fına Pa.tnuklu bezler döşenmi9tir 
Salon dıvarlarının alt kısmı mer
merden olduğu için bazı stüdyolar
da olduğu gibi perdeler kıifi gelmi
yerek pamuk döşenmek lüzumu 
hasıl olmuştur. 

Fenni 'e temioat ı Ra y.ı tamir 

MIKA RADYO 
Her marka radyo ahizeleri ve 

aksamı tamir edilir. Eski sistem 
makinelere tadilat yap h. Galata 

Voyvoda cıddeal, Naıl Pan 
Telefon 4 '(2 • <--ıl 

P R A C, 470 ın. 
~8,0S: Kuartet ltonseri. - Muhtelif. 20,0S: 

Plil..lıı.. - Mubt•lif, 21.30: Mozartın ''FlGA.RO' 
"'"'e DROCONO., opereti. 23: Son haberlf'r. 

20 E S L AU, 316 m. 
s·1ır.·ı·: 8.~1'!do ın~lr.a. - Muhtelif 21,15: Mu~to 

1 1 
'. rru • n•4rı:rat. 23: H .. berler. 23,30: Ta

aannı. 24,lOı Neteli musi.ki. 
V I Y A N A, 507 m. 

20,15: Karrıılı:: ne4rİy•L -. Aktüaliıe. 21: 
Smeananın e~erlerinden t••annili J..on•ar, (E•a 
Hadraboordı Anton Konrat). 22,30: Halt•nut 
haber İcmali. - Haberler. 23.20: Holaer 0 ,., 

lıoestrasr. 

12 Mayıs Cumartesi 
ISTANBUL, 

18.30: Franımca ders. 19: Doktor Ali Şükrü 
B, tarafın.da.o çoctaltalrın büyUh.ilmesine dair. 
konferans. Ve ajanı. 19,30: Alaturlsa rnusi&ı.i 
netriyab. (Kemençe Faili.re H. Tanbur Refik 
B. Ut Ne•re• 8. Fikret B. Safi7e H. Etrf'f 
~fik B. tarafından müıah.ahe. Ye ajan•. ha• 
berl•rİ.. 21,25: Nedp Yakap Bey orlı.estraaı. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,..35: H.Cif mu•iki. - KonMrans, 19,10: 

Pl.t.lıı:. 19,351 KreisMria keman muı&isi. (PJAk) 
- Müaahabe, 21: Chopinin eıerlerinden aen· 
fonik konaf'r, 21,30: Müıahabe. 21,45: Smeta
nantn eaehrlerinden aenfonik konser. 23: Pli.Jc 
24,0Sı Danı muailıı:iıi. 

B O lC R E Ş ,384 m. 
18: C.orıes Coroloıoı caz. takımı (danı). 

•9: Haberler. 19,15: Danı mui.aik.İnin deyamı, 
20: Uni•ersİl• dersi.. 20,20: Melle J, Fa•eles• 
ıc.o tarafından t..s•nai 20,45: K.onf ... aas. 21; 
R~dyo ork .. tratı, 22: M\.ia.altahe. 22,20: Danı 
P}aklan, - Haberler. 23: K.ahwebane muıiki· 
••• 

B U I> A P E Ş T E, 550 m. 
18: Çocuk ba.lııçesinden nakil, J8.30: Keman 

lc.onscri. 19: Müsahabe. 19.ZO: Opera orlııeıtra• 
sı. - Müaah.abe, 21 0151 Kantılıı n•triyaL 23.JO 
Riıo sipn tak.rmı. 24,15: Pol1dor •• Brunwic&, 
pli.klan. 

HAMBURG,332m. 
19,35: Müsalıabe. 20ı Pi1ano konseri. 20,30: 

.,Rettunıstation,. isimli ne4riyaL 
KONIGSVUSTERHAUSE, 
21.25ı Orkesra. 22,10: Müsahabe. b.aberlrr. 

24: Karıtılı mueikili ne4ri1-... 
M O S K O V A, 1724 m, 

19,30: Müsahabe. - Şiir. - Musiki. 20..30: 
MiısahalM. 21: Piyano, kC!man •• taıanni 
konıeserleri. 

BE L G R AT, 437 m. 
20: Prart•n nalclen Stemananın "Libouhe,. 

opera•ı. 23,40: Haberler. - Dans muaikis. 
ROMA, NAPOLI, BARI, 

18,10: Konıer, - Müıahab.. - Pl&lı. 22r 
"Fran11w:ca da Rimlnİ0 iıimli operet. 

ŞiMALi ITALYA GRUPU 
18,10: Danı rrıusi&ı.iai, - Müsahalte. - Plıik: 

- MUsehabe. 21,45: Triyo konser. 22,50: 
Varyete. 

P R A G, 318 m. 
20ı Smelananın "LIBUSE., operatı. 23.40: 

Plıl.k. 23,5~: Radyo orlı:estrat1. 
B R E S L AU. 316 
19: Muhtelif habisler. 21,15: Berlindenı 

"Ecveli. Zoo, aonra Edt>n'e., i.simli musikili 
ak•ıç. 

VIYANA,507m. 
19: Solo 1-ıeman konıeri. 19.40: Aktüalite. -

kua haberlf'r. 20,25: Bar musiki•İ. 21,051 
Rol • Wei•s • Rot.,. iaimli s~•t· 2.1,05: Son h.
bt"rler, 23,05: Hol .. er radyo ôrkastrası, ıF 

• 



Avrupa atletizm şampiyo
nası ve Balkan oyunları 

' •••••• 1 

Beynelmilel federasyon bir atletimizin 
seyahat ve ikamet masrafını kabul etti 

1ST ANBUL, 1. A.A. - Atletizm 
federasyonu reisi Burhanettin Bey, 
bu sene hariçle yapılacak temaslar 
bakında tunları söylemittir: 

" - Bu seneki harici faaliyet 
noktasından bizi birinci derecede 
alakadar eden iki hadise vardır: 

1 ....- Avrupa atletizm fampiyo
nası. 

2 - Balkan oyunları. 
Avrupa atletizm 9ampiyonası bu 

sen birinci defa olarak İtalyanın 
Tor ino tehrinde eylülün ikinci haf
tasında yapılacaktır. Mezkur f e
derasyon bu müsabakalara gelecek 
Avrupa atletlerinden yüz tanesinin 
seyyahat ve İtalyadaki ikamet 
masraflarınnı deruhte etmittir. 
Bu meyanda Türkiyeden yalnız bir 
atletin murafı deruhte edilmittir. 

Bu hadisenin haricinde olarak 
v:ızi)eti tetkik edersek Balkan o
yunlarının hemen akabine dü,en 
Avrupa tampiyonuına izinler ve
sair gibi mahzurlar dolayisiyle bi
zim iştirakimizde mütkilat olduğu 
tahmin edilebilir. 

MAHKEMELER! -

Türk- Fransız mahke
mesindeki davalar 

Dün Türk • Fransız muhte • 
)it hakem mahkemesinde eski ti • 
caret vekili Ali Cenani Bey tara -
fından Fransa 1hükilmeti aleyhine 
açılan davanın mürafaası yapıl • 
mıştır. 

Davanın mevzuu AH Cenani Be 
yİn Adanadalri arazisinin Fransız
lar tarafından iıgalinden mütevel
lit tazminat talebi idi. 

Bundan başka Augustin Nor • 
man davası ve daha üç davanın 
mürafaalarına devam edilmit ve 
mahkeme bu davalar halda:ndakiı 

Balkan şampyona.sına gelince : 
Dört senedir Atinada yapılan bu 

oyunlar bu sene Zağrep' de 26 a
ğustosla bir ve iki eylülde yapıla
cağı Yuğoslavya federasyonu tara
fından dört gün evvel resmen bil
diril~i. Bizim tarafımızdan vaki 
olan teklif üzerine kongra 1933 
den itibaren dört sene oyunların 
nerede yapılacağını tesbite karar 
vermitli. Bu karar üzerinedir ki, 
Türkler 1935 de, Bulgarlar 1936, 
Romenler 1937 de ve Yuğoslav
lar 1938 senesinde oyunları kendi 
memleketlerinde tertip etmeyi 
taahhüt etmi9ler, fakat Yuğoslav
Jaı 1934 için hükumetten muave
net temin edeceklerini ümit ettik
leri için bu senenin oyunlarım 
belki kendi memleketlerinde yapa
caklarını o zaman, geçen te9rini 
evvelcle yapılan o kongrada bildir
mi,lerdi. l,te oyunları Zağrcp'te 
yaP.ılması bu safahattan geçerek 
tahakkuk etmittir. Bu sene de, 
gayri memul bir mani olmazsa, iş
tirakimiz tabiidir. 

M. Rene Benjamin 
Şehrimizde bir konferans vere 

c:elı: olaa Fransız muharrirlerinden 
M. Rene Benjamin dün Romanya 
vapurile Köstenceden ,ehrimize 
gelmit ve Turing klöbün Türk-Fran 
sız komitesine mensup :zevat tara 
fmdan. kar,ılanmıtbr. 

M. Benjamin tehirde bir gezin
ti yapmıt ve akf'UD 18,30 da On -
yon Franaezde edebi bir konferans 
vcmıittir. 

Akf&lll Perapalu otelinde Türk 
- Fransız komitesi tarafından tere 
fine bir ziyafet verilmiftir. 

M. Benjamin ayni vapurla bu • 
gün Pireye gidecektir. 

kararını bildirmek üzere cuınarte- ,,. _ __,,......,.....,..,...,."""'"""''""""""'"""'"""'"""" 
si gününe bırakılmıştır. mahkemesi reisi Cemal Beyin a.i)e.. 

Zehra H. tevkif adildi sine vekalet namına beyam taziye

Zehra ıhanım isminde bir kadı
nı aramak bahaneaile kapısını ça
lan ve ısrarla içeri girmek iatiyen 
Mustafa isimli bir adamı vurmak
tan suçlu Şahinde. ha~ ~n. müd 
deiumu'IDiliğe teıfün edilmıfltr. 

Miiddeiumumilm Şahinde ha • 
nımı üçüncü istintak dairesine sev
k~~.it ! istintak hakimi de kendi
sı.nı ısticvap ederek haldmıda tev
kif kararı vermi9tir. 

Triyesteden istenen istinabe 
T riyeate mahkemesi İstanbul i

kinci ticaret mahkemesi vasıtasile 
bazı şahitlerin dinlenmesine karar 
vermitti. 

Bu husustaki evrak ikinci ti • 
caret mahkemesince hazırlanmış, 
ıahitlere tebligat yapıl.mııtır. la -
tlnabe mayı•ın ikinci haftasında 
yapılacaktır. 

Adliye vekaletinin bir taziyesi 
Vefat eden Gümüşhane asliye 

te İstanbul müddeiumumiliği me
mur edilmittir. 

Bugün ıınüddeiumumi muavin
lerinden bir zat Cemal bey mer -
humun Y eniköydeki evine giderek 
;oilcııme vekaletin teessür ve tazi
yetlerini beyan edecektir. 

Adliye encomeninde 
İstanbul adliye encümni dün 

toplanmış, yeni münhalleri tesbit 
ve talipleren evrakını tetkik et -
mİ.§tir. 

Yakında mübatirlik ve dakti • 
loğraflık imtihanı açılacaktır. 

Mezuniyet 
Müddeiumumilik başmuavini 

Sal11ı Bey ahvali srlıhiyesi dola -
yrsile mezuniyet ahnıttır. Batmu
aviolik rnakarnına ilimat dairesi ıe 
fi Iamail Hakkı Beyin vekalet et . 
mesi için Mlliye vekaletinden emir 
gelmiş ve İsmail Hakkı Bey ite 
başlamıştır. 

( Bir Discinin Romanı 1 ,. 

Anlatan: Aka GÜNDÜZ 
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seI?~ndir. Seni Avrupaya göndere- ı 
cegım. 

- Baba, ben yirmi bir Yatına 
geldim. 

- Daha çocuksun, ben sağ kal
dığım müddetçe sen Pariste, Berlin 
de, heryerde ikmali taluil edecek
ıio. Eğer ben çabuk ölürsem o bat
ka. O zaman senin öğrendiklerin 
sana yeter. Ben seni niçin ditçi 
yapmak istiyorum biliyor musun? 
Benim çenem neye sağa çarpık, 
ıurahm yamrı yumru olduğunu bi
liyor musun? Bunu bilirsen, beni 
anlarsın. Ben bir vilayet merkezi
nin defterdarlığını teftiş ediyor
dum. Vilayet merkezinde ditçi yok. 
tu. Ağrıyan sol ditimi kim çekti? ... 
Bir nalbant! lnan bana. Nalbant 
kerpeteni ile çekli ve suratım bu 
hale ,,.irdi. Nalbantın suçu yoktu. 
E'•.• b:rin suçu yoktu. Valinin suçu 
yok:u. Belediye reisinin suçu yok
tu. Cemiyetin suçu yoktu. Su~, sa
rıkta ve rejimde idi. Di~i dış çe
ker. Kadın yabancı erkeğe görün- • 

mez. Mademki dişçi dit çeker, difi 
ağrıyan kadının da ditini çekecek
tir. Dit çekmek için kadının suratı
nı ve ağzının içini görmek lazmı
dll'. Yabancı dişçi kadının ağzının 
içini değil ya, suratını bile göre
mez. Fetva mı? fetva! Ama ötede 
pettemallı berber ve köstekli, bu
runsalıklı nalbant dit çekermiş. Ne 
sine lazım. Hem o yabancı değil. 
Ayni memleketli, hemteri demek 
yarı kardet demek. Ata yukarı ni
kah bile düşmez. Sen mensup ol
duğun büyük milletin güzel suratı
nı benim çirkin suratıma döndür
mek istemezsen ditçi ol. 

Ben babamı dinledim ve dişçi 
oldum. Oç beş fakülteyi bitirdikten 
sonra sekiz on büyük haıtahanede 
staj gördükten, dokuz on profesö
re asistanlık ettikten sonra buraya 
geldim. Babam ölmüftü. Bana mi
ras olarak bir buçuk ev ile sekiz 
yüz lira borç bıraktı. Yan hisseli 
evi sattım babamın borcunu öde
dim. Bir evi üç bin kağıda sattım 

f--M-İJ-. T_E_F_E·-R-- R-"""!İ_K_H_A_B_E_R_L_E_R--ı 

BELEDiYEDE 

Elektrik 
Ücretleri 
Komisyon 10 para deını 

30 para indirdi 
Nisan birden itibaren muteber 

olacak olan yeni elektrik ücretle -
ri tarifesinde on para tenzilat ya -
pılmıttır. Şimdi elektrik ücretleri 
kilovat batına 16,5 kuruttur. Öğ • 
rendiğimize göre, belediye, tenzi
latın on para değil 30 para yapıla 
bileceğini ileri sürerek bu hususta 
Nafia vekaletine müracaat ebnit -
tir. 30 para tenzilatın nasıl kabil 
olabileceğine dair de bir formül teı 
bit olunınuttur. 

Beyaz peynir satışı 
Katar ve beyaz peynirin yıkan

madan yenen gıda maddelerinden 
olduğu nazarı dikkate alınarak, 
bunların camekinlı kaplar içinde 
satılması ve açıkla satılması bele -
diye tarafından tubelere tamim e
dilmittir. 

Dr. Orhan Remzi Bey 
Paris, Berlin ve Viyanada altı 

seneden beri ihtisas yapmakta o -
lan Dr. Orhan Remzi Bey Cerrah
Pata hastahanesi kanııer ve rad -
yüm enıt itüsü mütehassıslığına ta 
yin edilmittir. 

Belediyede suiistimale 
ihtimal verilmiyor 

Dünkü aktam gazetelerinden 
biri Keresteciılerde inta edilmek -
te olan büyük meyva ve sdne ha
linin yapılıtmda bir takım yol -
suzluklar olduğunu yazıyordu. 

Belediyede henüz tevsik edilmi§ 
bir şey olmamakla beraber, ıuiiı -
timale ihtimal verilmemektedir. 

Meselenin aslı -tudur: 
Sebze ve meyva tüccarı bele

diyeye müracaatla yapılan halin 
kendileri için daha münas.ip bir şe
kilde imalini encümeni daimiden 
talep etmitlerdir. 

Bunun üzerine encümen bu tüc 
carlardan bazılarını belediyeye ça
ğırarak kendilerini dirilemiştir. Tüc 
carın dileği yazıhaneleri ile birlik
te sebze depolarmm ı'aıtıllmaııdır, 
Halbuki, belediye fen heyeti bu -
nu esbabı sıhbiye ve fenniyeden 
dolayı yazlhanelerinin karıısında 
yaptırtmakta idi. 

Encümen araımdan seçilen be! 
kilit bir komi.yon yakında bele • 
diye fen heyetıinden de mesul ze
vat olduğu halde mahallinde tah
kikat yapacak ve İstanbul tüccarı 
ile fen heyetinin iddialarını uzlaş
tırmağa ve eğer bir mahzur olmaz 
ıa ikisi ortası bir bal çaresi bul • 
masa çalışacaktır. 

inşaat plinmda yapılan 50 bin 
liralık fazla tadil ise, o arazinin e· 
aasen deniz kenarında olması ve 
sahilin rıhtrmsı:z bulunmasından 
su çıkmıt olmasıdır. 

Encümen halin sahil kısmına 
bir rıhtım da yaptıracaktır. 

Lehistanın miUi bayramı 
Yarın L, " ıistanın milli bayra

mı olduğunc . .ın sabah saat onda 
Terra Santa lıilisesinde bir ayini 
ruhani, aaat 11 de Lehistan kon -
soloshanesinde de bir resmi kabul 
yapılacaktır. 

bu kabineyi açtım, 
Ve tahmininiz gibi bugün açım. 
Yanımdaki kuın aylığını vere-

mı yorum. 
Sahtekarlığa başladnn beyef P.n-

~!· ~ahtekarlığa ! Siz buraya geldi
gınız zaman, ben içeriki odada i
dim. Ne banker lnsull'e gittim, ne 
tüccar bilmem kime. Hastabalacım
la aramızda kumpas kurmu,tuk, 
böyle yüksekten atarsak belki miif
teri buluruz sanıyorduk. Halbuki 
sekiz mü9terimiz bile yok. 

Ben bir kahkaha koyuverdim. 
Delikanlı acı acı söylediklerine kar 
tılık sanan bu kahkahama içerle
di. Anladrm. Dedim ki: 

- Arkadq ! J>arılma bana. Ben 
bqka şeye gütdüm. Sen gençsin 
Ortada kaşarlanmışlar vardır. Be
nim gibi. Onlar sana meydan ver
mek isteseler bile ellerinden gel
mez. Sen kendini tanıtıncaya ka
dar benim Yatımın bir misli yıl da
ha ister. Azdır bile. Bak bizim üs
tat dediğimiz profesör flina. Paris 
fakültesinden orta derecede çıktığı 
halde bizde mefhur profesör olmuf 
tur. Onun kar,ısına cevherlinin cev 
herlisi bir genci getir kimse mete
lik vermez. Hof, o da buna mey
dan bırakmaz ya. .. 

Sarık kalktı, rejim değitti ama, 

Yoklama 
Üç ;ylık yoklamalarına bu
günden itibaren başlanıyor 

Eytam, Eramil ve mütekiıidinin 
üç aylık yoklamalarına bugünden 
itibaren batlanmıttır. Maat sahip
leri mensup oldukları nahiyelerde 
ki belediye fUbelerine müracaat e
decekler, doldurmuş oldukları il -
mühaberleri iki .-hit huzurunda 
memurlara tasdik ettireceklerdir. 
llmühaberlere resimler yapıştın! -
mıt olacaktır. Umuhaberler ala.ka
dar malmüdürlüklerine götürüle -
cektir. Gerek belediye ve gerekse 
malmüdürlüklerine bizzat müraca 
at edilecek ve bütün evrak maaş sa 
biplerinin yanında bulunacaktır. 
Mazeretleri olanların vekilleri nü 
fus tezkereleri resimli olması şart
br. 

1 Kltlk ltıılterl•r 

'i- Uzun zamanlar Türk musi
kisine hizmeti dokunmut olan vi
yolonistlerimizden İsak Bravo e
fendi bet yüz lira kıymetindeki 
musiki repertüvannı musiki sa -
natkarlan cemiyetine terketmiş -
tir. Cemiyet kendisine teşekkür et 
mektedir. 

'f. Aylık verildi - Mayıs u -
mumi maaşı dün verilmiştir. 

'i- İstanbul Tüberküloz ce:ni • 
yeti dün saat 18 de profesör dok· 
ror T evfi.k Salim Paşanın riyase
tinde toplanmı§, azalar arasında 
ilmi müsahabeler yapılmıthr. 

'f. Pratik farmakologlar birliği 
heyeti idaresince konferans şek -
!inde tertip edilen derslerden ikin
cisi bu akfam saat 22 de kimya
ger Mustafa Nevzat Bey tarafın
dan verilecekt·ir. 

"" Verem mücadele cemiyeti 
heyeti iıdaresi dün Ali Patanın ri· 
yasetinde toplamnış, cemiyete ait 
bazı meseleler görüldüğü gibi, E
renköy sanatoryomuna ftrilen e
lektrik cereyanı dolayısile tesisa
tın ikmali ve evvelce sana toryo -
ma Avrupadan alınmış olan son siı 
tem rontken makinesinin faaliye
te geçirilmesi mevzuu balısedil • 
miştir. 

"" Hastabakıcı mektebinden me
zun hemtireler yurdunun heyeti i
daresi toplanmııtır. Yurt, yaz i
çin mezuniyet alan hemıirelerin iıı 
tirabatleri. için Erenköyünde bir 
köşk •kiralamış ve tefriıine bafla • 
mıttır. 

"" Himayeietfal Cemiyeti heye
ti merkeziyesi dün rei& veliki Şa
kir Patanm riyaseti altmda mutat 
ayltk içtimaını yapmıştır. 

"" Etıbba odası heyeti idaresi 
dün reis Niyazi İsmet Beyin riya -
seti altında toplanmış ve meale -
ki bazı müzakeratta bulunmuf • 
tur. 

Takdir edilen mülkiye 
memurları 

lnegöl kaymakamı Ekrem, Ça
nakkale mektupçusu Alaettin, Be
yazıt nüfus müdürü Talat, Deniz • 
li vilayeti idare heyeti bq katibi 
Niyazi, Sivrihi&ar tahrirat katibi 
Ali Rıza Beyler vazifelerini iyi 
gördüklernden takdir edilmişler • 
dir. 

kafanın içi değitmedi. Bunu sizler
den bekliyoruz. 

- Ben babamın dediklerini yap
tnn. 

- Hayır, yapmadın. 
- Y aptnn da böyle oldum. Bü-

tün evi üç bin kağıda sattım. Bu 
kabineyi düzdüm. En medeni mem
leketlerde bile böyle f>lr kabine a:z 
bulunur. Fakat itle... (gözleri bir 
daha YAf dolarak) .. i'te bu halde
yim. Kabinemin iki aylığını vere
medim. Kız bir buçuk aylık istiyor. 
Ben üç dört gündenberi birer dilim 
ekmekle birer çay .•• nihayet sahte
karlığa düttüm. Belki yarın dolan
dırıcı olacağım. Dişiniz çekilmiye
cek dişlerden değildi. Kollarımda 
kuvvet yoktu ki çekeyim. Siz ken
diniz bakkalın kendisini gördünüz 
de çağırdınız. Geçen gün bakkalı, 
ben çağırdım ve kıyafetini değitti
rerek muavinim diye bir müfteri
nin dişini çektirdim. Oç liranın i
kisini ona verdim. Birisini yarı
yarıya kızla paylattık. Halk değe
re, değer verınyor. Halk bizi aç 
bırakıyor. Vergiler ... 

- Sus delikanlı! diye baylm
dnn. Buraya kadar söylediklerin
de haklr.nn, fakat şimdi hezeyana 
batladın. Para verici olan halk sa
na neye gelsin? Sen halka gidecek-

EKONOMi 

Ampul fabrikası açmak 
• • 
ıçın 

J lngiliz muharipl 
Yarın geliyorla 

Barselonda büyük hir elektrik 
fabrikası tarafından İs-tanbulda bir 
ampul fabrikası açmak için tica
ret odası nezdinde bir teşebbüs ya
pılmıştır. 

Ticaret odası bu teklifin ma -
hiyeti etrafında tetkikat İcra et • 
mektedir. 

Japonlar koyun derisi istiyorlar 
Rir Japon grupu, bizden mü -

bim miktarda koyun derisi iste • 
mektedir. 

Ticaret odası Japonların bu ta 
lehini ticaret odasına bildirmiş 
tir. 

Orduda fındık mahsulü 
ORDU, l (A.A.) - Avnıpa

da çıkan şayialar hilafına olarak 
bu sene fındık ma:hsulümüzde hiç 
bir fevkaladelik yoktur. Ordu vi -
)ayeti mıntakasında döküm itiba -
rile geçen seneki mahsul miktarı 
90 bin kantar tahmin edilmekte -
dir. 

Mıntakamızda fındrk bahçe -
!erinde ağaçların geni9lettirilme
si sayesinde gelecek sene fazla 
mahsul alınacağı kuvvetle muh -
temeldir. 

Yeni fındık mahsulünün piya
saya kuru ve nevileri ayrılarak ge 
tirilmesi için ticaret odası timdi • 
den tedbirler almaktadır. 

TRABZON, 1 (A.A.) - Yeni 
sene fındık mahsulü ilk tahmin -
!ere göre geçen sene mahsulünün 
yarısından noksandır. 

1 
_ 

Ordudan ihracat 
ORDU, 1 (A.A.) - Londraya 

yumurta ihracı için yumurtacılar 
hazırlanmaktadırlar. 

Ordu iskelesinden eylul ipti • 
dasından bugüne kadar kırk üç bin 
çuval iç fındık, 17,000 çuval ka -
buklu fındık ihraç edilmi§t1r. 

POLiSTE 

Kamalı adam 
Dün gece geç v.la't llılamnr • 

da şüpheli vaziyette dolatan Kör 
Alıdullah oğlu Ahmet polisin na
zarı dikkatini celbetmit ü~ri a • 
r2'ı;,ıtmlınca büyük bir kama çık • 
mı;ıtır. 

Motosikletler 
Dün saat 11 bubukta Fethi e

fendinin idare etmekte olduğu 
248 numaralı motos&klet Sultan • 
abmet cihetinden gelirlcen Madam 
Bolya namında bir kadma çarp -
mış ve sol kolundan yaralamıttır. 

Eli sustalı kadın 
Dün Galatada Kemeralbncla 

kahveci Muhittin ile kahveci Hay
dar biribirlerile kavga ederken o 
esnada orada bulunan Muhittinin 
dostu Nadi.de isminde bir kadın a
raya girmiş elindeki süstalı ile 
Haydan kolundan yaralamııtır. 

Kadın ve Muhittin d~rbal po
lise teslim edilmittir. 

Yugoslav sefiri 
Belgrattan dönmüı olan Yu -

goalavyanın Ankara sefiri Mösy~ 
Y ankoviç dün akşam Ankaraya gıt 
mişti.r. 

ıin. Halk seni Jieye aç bıraksın? 
Bıraksaydı babana aylık vermez
di, baban da seni bet fakültede 
okutama:zdı. Vergi diyorsun. Ver
gi, vergi, vergi ... ne iıtiyorsun be 
birader?! Otur, kazan, YAfB, vergi 
verme. HükUmet sana bedavadan 
bakam. Seferde neye siperde kur
tun abyorsun? Varlığını korumak 
için değil mi? Hazerde neye vergi 
veriyorsun? Seferin siperini kazan
dırmamak için ... 

Adem baba bile Serendibe git
mek :zahmetine katlanmadan dün
yada Yllf&yamamıfbr. Sokaktan 
geçenin, üç lamba yamyor di
ye 9ikiyet edersin. Memleketi öy
le bir hale getirdiler, öyle bir zihni 
yete soktular ki herkes her Jeyi ser
bestçe yapacak ve devlete on para 
vergi veremiyecek ! Ve devlet, ha
vadan civadan inen altın külçeleri
le ya§Ayacak ! Y atamak töyle dur
sun, artanını gene size bize vere
cek! Veremezse? gene suçlu ola
cak! 

- Pardon! Ben taJısan ... 
- Sus delikanlı! Bu tahaan la-

fı insana bulantı veriyor. Şahsan, 
taJısan, tahsan ! Bıktık usandık! 
Memldı:et deyince §Ahaı lafa katıl
maz. Memleket lafa katılır. Sen 
beni bıyıklı ked!lerimle, kuyruklu 

-o--

Cumhuriyet abidesin 
çelenk koyacaklar 

Çanakkale harbinde öleli 
liz askerlerinin mezarlarıPI 
nakkale harp sahasını ziy 
mek üzere Çanakkaleye ıı 
lan eski lngiliz muharip! 
700 ki.ilik heyet yarın . 
geleceklerdir. İngiliz heyeb 
mizde bulunan eski İngiliz 
riplerinden mürekkep bir 
rafından kartılanacaklardıto 
!erine Londra otelinde bir 
verilecektir. İngiliz mu 
bu ziyafete mukabele olaıak 
vapurda bir ziyafet verec 
Bu ziyafete Türk ricalindeJI 
vat davet edilecektir. 

lngiliz muharipleri, yaıJll 
huriyet abide~ine bir çeleıılı 
kacaklardır. 

Afyon - Antalya h 
İSP ARTA, 1. A.A. -

mirzde bulunan Afyon • 
demiryolu istikfaf heyeti 
dahilinde tetkiklerine dev 
mektedirler. 

-o--

Sof ya elçimiz Sof 1 
vardı 

SOFY A, 1 (A.A.) -
nin Madrit elçilifine D 

Tevfik Kamil Beyin yeriıı' 
orta elçili.ğine tayin olunall 
Jr;i Bey dün buraya muva 
mıİf ve iıtasyomla elçilik 
tarafından istikbal oliumıııdl''J 

Ali Şevki bey bu ..,,.. 
-'Dl M. Mutanol tarafııı..., 
bul edilmit ve kendiıile .,, 
det görii.fnıüttür. 

lbrahim Tali Be ' 
tetkikatı 

OOIRNE, 1. A.A. -
tetkikatma devam eden 
hıttit İbr.bim Tali Bey, 
tayyare cemiyetim ziyaret 
tir. İbrahim Tali Bey 
varidat ve muhtelif itler 
tetlôkatta Lulunmuştur. 
larm varidatı arasında yap 
byeseli tetkiklerinden ~ 
mm kalmıı ve vatan müd 
bayırlı hizmetler yapan 
teşkilat bıwkmıından ku.-"". lll 
rilmeıi hususunda cemiy~ 
fıeyeti azalariy le fikir te• 
haabdıallerde bulımmutbJI'• 

lbrahim Tali Bey öğl 
ra Karaağ.:ı.ca giderek bu 
yaretine gelen tark ti • 
kumpanyası müıııtahdemiıı' 
I>dıallerde bulunmuştur. 

10 liraya kadar O 

hediyeler 
:ANKARA, 1 (Telef 

Posta paket ile ethas na 
riçten hediye olarak gô . 
ve kıymeti 1 O lirayı geÇll"f.I 
yanın kontenjan kaydın• 
dan memleketimize ser • 
line İcra Vekilleri Heye 
rar verilmiştir. 

----
köpeklerimle tamyorsull· 
ııeni iliklerinden tanıyo 
te casus, panikletme :ıı! 
Bfılar. Sulhte caıauı, verfl. 
mesini aşılar. ikisi de )Ji' 
çıkar. 

Enayi! Vergi vermek 
Vergi kaçakçılğının her 
yaparım. Sonra da de"fl 
yare, tank, top, tüf~ 
kazanç, dana, ve mükel 
tersin. f 

- Darılmayınız beye rf' 
ıize içimi döküyoruOl
ynn? 

-· Ne yapacaksın? P-
'diğini yap. 

- ????? 

- B~~ f~külteden diP 
Bilmem kaç profesÖ':ee 1 
etmi~sin. Böyle bir ~ede j~ 
da i' yoktur. lzını~ f'" . 
Bilhassa Ankarada 

1•1ıut· " 
maz ve oldurulmayaca ~ .• ııo1: 1 

Yeni hayatın gidıt• • 
. d" . . tan bıJ J 

sem ı~ısız va ttİ· " 
çahtsın diye adanı efaJı-t 2 

- Hakkınız var .. ,,e ~ 
dnn, öyle .a,ırdıın. kı rııtJ>< 
m~ bir türlü bilem•Y0 _Jl 
mıyorum. . Bitffl' 



İnhisarlar bütçesi 
Varidat 37880000 lira tahmin edildi, 

üç genç Avrupaya tahsile gönderilecek 
ANKARA, 1 (Milliyet) - Bütçe 

encümeni inbiaar umum müdürlüğü -
nün bütçesini müzakere ve kabul et .. 
mj~tir. 

inhisarlar umum müdürlüğünün 
l 933 aatıt varidatı 38,950,000 lira tah 
min edilmitti. 1934 varidatı 1,070.000 
lira nokaanile 37 880.QOO lira tah • 
min edilmiştir. Tütün beyiye resmi 50 
bjn liradan 65 bin liraya, bira resmi 
ve hi....,•İ 340 bin lira.dan 380 bin li
raya, farap reomi 135 bin liradan 150 
bin lira fazluile tahmin edilmekte ve 
müskirat beyiye reoıni 140 bin ve ec· 
nebi müakirat ve ıtriyat resmi 5 bin li 
nı. olarak kalmaktadır. 

Geçen seneye nazaran para ce7;a .. 
lan 40 bin lira Nuİ'k olarak 120 bı~, 
muhtelif hi.ıılat 40 bin lira noksanıle 
l 40 bin ve istirdatlar da 80 .. bin lira 
fazlasile 120 bin lira olmak uzere u· 
muıni varidat 40 m:ilyon liradan bir 
milyon lira ek•ik olarak 59 milyon 
lir atahmin edilmiıtir. 

Bu gelirin 24580000 lirası tütünden 
altı milyon lirası müskirattan 7300000 
lirıuı tuzdan beklenmektedir. 

Bütçe encümeni geçen seneye na · 
zaran 280 bin lU-a kadar tasarnıfla 
getirilmif olan masraf bütçesinin muh· 
telif fasılları üzerinde de 100 bin li · 
ral,k kadar bir tem:il8:t yaparak ınao 
raf biitç..-.iJıj kabul etmiştir. 

inhisar idaresi 1933 bütçeoinde in· 
hiııarların birleştirilmeıi dolayıaile ~" 
tnurların adet ve ücretlerinden ve ı-

dare ma.oraflanndan tenı.ı-t yapıl • 
11Uf olduğu için bunlar değiştirilmi • 
yerek maıraf kummoılan geçen yıl 
bütç.,..; üzerindeki tecrüllelere ötina· 
den yukanki tenzilat yaprlmış ve lll -
aan-ufatm bir Jmmı da İnf&Al, yan -
gın söndürme ma.lzemeoi gibi tehiri 
caiz olmayan ve idarenin koruma san• 
dığma muavenet gilti inhiaar memur .. 
larıru ati enditesinden kurtanmk ve 
mü.,....aeye bağlNUak glİbi iılere haa
rolunmuştur. 

lohiaar idaresi tütünleri istifa, 
ziraat .-ilerini aolah, hMtalddannı 
tetkik ,,., tedaYi çarelerini taharri ve 
tütünlerin fennantasyonunu tecrübe 
ennek üzere Maltepe enatitüsünün 
muhtelif şulıelerinde en ıon ra1yonel, 
fenni malıimatı haiz mütehuaıslara 
ihtiyaç olduğundan tütüne müteaUik 
nebl!ti hutahklan, kimyevi tahlilleri 
ve fermantasyon usullerini tahsil et
mek üzere ziraat tabsili gönniif lisa
na viıokıf simdilik üç genci Franoa, 1 • 
talya ve Rusya veya Almanya.ya tah 
sile göndermeğe karar venniJtir. Bıın 
lar için 1 O bin liralık bir ma.rak ka
bul edilm.iştir. 

Müteh,.,...slar fa.sim• da l 18 bin li
raya çıık.anlmıttır. lnhiaarlar ,.eınur
lannm yardmı N.ndığına muavenet 
mak....ıile kadroya da.bil memur Üc -
retlerinin yü:rıde beıi ıüsbetinde mua· 
ven.et eaa:&ı üzerine bir li.yiha ba.zır
la.nm1' okluğundan -hu malaatla büt
çeye .225 bin lira tahsiaa.t konmuttur. 

F ransada bir ihtilal teşeb
büsü meydana çıkarıldı! 

(Başı 1 inci sahifede) . 

1 . . d etmek üzere Panse 3.000 asker sev-
e e geçınlrnistir Zabıtaya yar nn 
kolunmuştur'. · . d 

Bulgar utan « • . 
.. sebetile Sofyada da tertıbat 

SOFYA, 1 (A.A.) - 1 mayıs :U~;;1 türlü tezahüraU ıyasak etmiş, 
alınmıştır. Bulgar Dahiliye n~zı1:re tı, h n mes'ul tutacağını bil-
11~ en küçük bir hadiseden, işc;ı rue sasım şa se 
dımıiştir. 

Roma nyada • • · ld 
Ü 

1 ma ıs kanunen amele bayramı o u -
• B KREŞ, 1 (A.A.) - Y h • • .. seseler kapanmıştır. 
gundan bütün resmi müessesat ve huds1;1sı mue~ ler müstesnadır. 

'' 1 nf · · a ım servıs . x a mz me aatı umumıyeye İ . lar nediimiştir. Sendıka -
Gazeteler, intişar eUnemiştir. c;tıma ıne 

lar, kır şenlikleri tertip etmişlerdir. 

Memleket rehberlerini yetiştiren 
öz ana: Harbiye 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
duğu halde muntaazm ve dinç a -
dıınlarla parka geldiler. . 

Budnan sonra Kuleli ve Bursa lı 
ıeleri mezunları da dinç ve mun -
lazam yürüyü,lerle parka girdi • 
ler. 

Maltepe lisesi müdürü Er~i.nı 
harp miralayı Adil. Bey mera.sıme 
nezaret ediyordu. 

Maltepe lisesi bandosu güzel 
Parçalar çalarken karşıdan mezun 
ları almağa gelen genç Harbiye kıt 
ası göründü. Harbiye kıt'uı parka 
ırirerek bir oır tetkil etmit olan Mal 
tepe ve Kuleli, Bursa liseler~ kar 
şısında vaziyet aldı. 

Bunun üzerine meraaim batla -
rnıttı. 

Harbiye mektebinden Seyfet -
tin Efendi, mezunlara hitaben bir 
nutuk söylemittir. 
M emlekel rehberler<ni yet~tiren 

ana: Harbiye 
Seyfettin Efendi demittir ki: 
- Arkad"'lar, 
Zaman zaman tarihin yiirüyü • 

tünü değittiren ve ona yakıcı gü -
cünden hız alan bir istekle hük • 
meden bir ordunun saflarına karı· 
şıyorsunuz. Şimdi sizleri, hayat bil 
giniz için uzun senelerin emeğini 
h~rcadığınız bir yuvadan, daha ulu 
bır yuvaya, terefle dolu, savat bil 
gisi ocağına, dünyaya ün salmıf 
kahramanlar yetiştiren bir diyara 
ve bir senedir sizleri aralarında gör 
mek isteyen arkadaşlar arasına gö
türeceğiz. 

Arka~atlar, temeli atıldığı gün • 
den berı Türk milletinin tarihi yü 
rüyü,ünü aydın ufuklara ula~tıran 
ları doğuran mukaddes bir ana 
var. Buna Harbiye derler. 

Bu ana, bugün Türk vatanı ka. 
dar geni• kollarını açmış, sizi bağ 
rına basarken hoş geldiniz. ev • 
tatlar, diyor. Ve biz, sizin öz kar. 
..leşiniz Harbiyeliler haykırıyo • 
ruz: Hof geldiniz, arkadaşlar!,. 

Mezunlarımız 
Buna yeni mezunlar namına 

Bursa lisesinden Cemal Efendi ce
vap verdi ve Harbiyeye geçmekten 
mütevellit r.evinçlerini anlattı. Ve 
dedi ki: 

'·- Yeni yuvamıza kavuşurken 
~iz~eri öz vatan çocuğu olarak ye
tı,tırmeğe gayret eden öğreticileri 
miz önünde vecd i!e e~iliriz.,. 

. Buna Harbiyeden Nahit Efen • 
d~ ~evap verdi ve sözlerini Jöylece 
bıtırdi: 

r--

Har!'iyeye. iliihak eden ıren,leri • 
mu: clemır adımlarla ilerlerken 

. - Y aşaım Türklük, y a!a&ın Ga 
zı, Y 8..fUın Cümhuriyet ! 

Meruim Yata Gazi sealeri ve 
alklflar arasında bitti. Genç lise • 
liler Harbiyenin yolunu tuttular. 
Sirkeci, Köprü, istiklal caddesi yo 
lile Harbiyeye gidildi ve yollarda 
alkıtlatla kar91landılar. 

Askeri liselerimizin gösterdi~ 
muvallakıyet 

Askeri liıelerimizin ıon seneler 
içinde gö·ıterdiği bariz faikiyetler 
ve muvaffakıyetler cidden kayda 
tayandır. Geçen sene olduğu gibi 
bu sene de liseyi muvaffakıyetle 
bitirenler arasında bir müsabaka 
imtihanı açılacaktır. Bu imtihan • 
da kazanan talebeler askeri mü • 
hendis olmak üzere Almanyaya 
gönderilecektir. 

Halk tarafından bu son seneler 
de askeri mekteplere büyük bir , 
rağbet gösterilmektedir. Gençliğin 
eskiden beri bu yüksek ve vatani 
mesleğe kartı duymuş olduğu ala • 
ka bu senelerde daha fazlalafmış
tır. 

İktısat vekili Celal 
B. in tetkikleri 

(Başı l inci sahi! ede) 
len zevatın ayrı ayrı ellerini aıka
rak kendilerine teşekkür ettikten 
sonra trene binmiştir. 

lktısat vekilimize İzmiT mebu. 
au Osman zade Hamdi, Kocaeli 
mebusu Süreyya Beylerle uyuştu. 
rucu maddeler inhisarı müdürü 
Ali Sami Beyler refakat etmek • 
tedirler. 

Celil Bey, Hereke fabrikasın-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 2 MAYIS l 934 

MEMLEKET 
HAIERLE~i 

1 Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye müteha11ısı 

Cumadan ba.tka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar fstanbul 
Divanyolu No. l 18. 

Samsun adliye işleri 
Eski bakımsız bina az zaman içinde 
yep yeni ve ter temiz bir hale getirildi 

Samaun mahkemelerinin mÜfterelı kalemi, kö,eJe müddeiumumi Ce
mil Bey. 

SAMSUN, (Milliyet) - 30,000 1 
nüfuslu Samsunun yedi bini müte
caviz merkez ve bir bu kadarı da 
hariç dosyası bulunan icra itlerinin 
ötedenberi tek bir meurla idare e
dilmesi halkın daimi aızıltı ve tiki.
yetlerini mucip oluyordu. Memu
run haciz için köylerde bulunduğu 
zamanlar esbabı mesalih günlerini 
icl'a dairesi kapısında öldürmeğe 
mahkum bulunuyorlardı. icra dai
resi adli binasının altındaki ufacık 
dükkana 51 ğınmı' bir halde bulunu 
yorodu. Ağır, ceza asliye, hukuk, 
ve ceza ve sulh mahkemelerini 
cami tam teşkilatlı adliye devairi· 
de büyükçe bir evin üst katlarını 
itgal etmif, daracık odalar mahke
me salonu ittihaz edilmitti. Bun
dan bıqka bina dahili nazarı dikka 
ti celbedecek derecede bakımsız 
oMuğu gibi en ufak bir yangın teh
lilceaini kar,ılayacak basit bir ha
rik tertibatı dahi mevcut değildi. 
itte adliyenin yakın zamana kadar 
ki vaziyeti. 

Henüz bir kaç ay evvel gelen 
yeni Müddeiumınnimiz Cemil Be
yin ilk İfİ bu noksanları nazarı dik
kate almak ve derhal Vekaletle mu 
habereye giriferek izale çarelerini 
araştırmak olmuttur. İtte bu de-

Çeşme ılıcaları 
ÇEŞ.ME, 1 (A.A.) - Çeşme • 

iıcalannda haurlıklara baılaom•t • 
tır. Ilıcalar 15 mayısta açılacak • 
tır. Bu yıl ılıcalarda bir çok yeni
likler, bir çok yeni binalar hususi 
ve modern oteller yapılmıştır. 

laeboluda sis 
1NEBOLU, 1 (A.A.) - Ge -

ce yarısı başlıyan kesif ais devam 
etmektedir. Bugün limanımıza gel 
nıeai beklenen vapurlar açıklarda 
dolaımakta, havanın açıhnaunı bek 
lemektedirler. 

Zarada Gazi gUnU 
SIV AS, (Milliyet) - Zara Sı

~asa. merbut Sivas • Erzurum yolu 
uezrınde bir kaza merkezidir. Bu
raya gelen Kaymakam Mustafa 
Nami Bey her hususta gösterdiği 
vaı lıklarla ve bilhassa gençliğe ve 
ge:ıçlik kaynatmalarına büyük e· 
hemmiyet veriyor. Onlarla yakın· 
dan alakadar oluyor .. 

Zara gençlerini bir araya topla
mı~lır. Son kongrede bütün azanın 
i:;lırakile bazı lüzumlu esaslar tes
pit edilmi,tir. Bu ee5aslara görc
Zrada " Kızıl Dağ" adile bir te
~Pkkül meydana getirilmiştir. Bu 
teşekkül ,imdilik bazı kollardan İ· 
baret\ir. Bunlar spor, musiki, tem· 
sil kollarıdır. Bu çalıfma kollr..rı 
keııdi aralarında nizamnamelerini 
yapmıtlar ve idare heyetlerini seç
ıni,lerdir. Bundan sonra Türk ink-ı 
tabının büyük kurtarıcısı Gazi l-Jz. 
nin Zil.raya ilk geldiği gün olan 28 
haziran gecesinin ve o günün "G:ı
zi,. günü olmasına ve bugün için 
büyük hazırlıklarla o günü kutlu· 
fanmasına karar vennitlerdir. 

da tetkikat yapacak ve geceyi falr 
rikada geçirdikten :sonra b:mite 
gidecektir. 

Vekil Bey lzmitte kiğrt fab • 
rikası yerini ziyaret ederek tetki
katta bulunacak ve bu akşam tren 
le Ankaraya avdet edecektir. 

vamlı te,,.,bbüalerin neticesi parlak 
adliyemizde eııaslı yenilikler vücu
da g!!'tirilmittir. İcranın tek memu
ru, iki memur, ve iki muavin olmak 
üzere dörde iblağ edilmittir. İcra· 
nın yanındaki iki dükkaan bölme· 
!eri yıkılarak eski daire ile birle,. 
tirilmek auretile bir salon hal ine 
ifrağ edildi. Zemin asfalt yapıldığı 
gibi muntazam dosya dola.oları ve 
müracaat gifeleri imal ettirildi. 
Dükkanların kepenkleri kaldırıla
rak bunlara demir parmaklıklı ge
nit pencereler yapılarak çirkinlik 
izale edildi. Diğer metrük dükkan· 
!arın gene kepenk ve bölmeleri 
kaldırılarak genit mahkeme salon
ları yaptırıldı. Emanet deiresi için
de betonlu mazbut bir yer ayrıldı. 
Bütün binanın hariç ve dahili bo
yandı, her tarafına muntazam yan
gın muslukları ve tertibatı yaptırıl
dı. Ağ1r ceza Reiıi Hidayet ve Müd 
deiumumimiz Cemil Beylerin mlif
terek mesailerile üç ay gibi kısa 
bir zaman zarfında ve çok cüz'i bir 
para ile adliye bina111 vilayetin va· 
ziyetile mütenasip yepyeni ve ter
temiz bir tekil aldığı gibi eıhabı 
mesalihin iflerinin de kolaylaşmıf 

1 • • 
o"ma.sı tayanı memnunıyettır. 

Köylüyü döven na
hiye müdürü 

HAVZA, 1 (Milliyet) - Y.apı
lan tikayetle .. i tahkik için mülki • 
ye müıfettitıi Refik, jandamıa alay 
mütlıakı binb~ı Cavit Beyle hav-
zaya geldiler. " . 

Bir hayvan hınızlıgı tahkıka • 
tında köylüyü dövdüğü anla,ılan 
Karafıalil nahiye miidürü Şevki 
Beye işten el çeıktiııildi. 

Karakol kumandanı Hüseyin on 
başı tevkif edildi. Tahkikata de • 
vam ediliyor. 

Hamidiye Bandırmada 
BANDIRMA, (Milliyet) - Ha

midiye krovazörü pertenbe günü 
öğleden sonra limanımıza gelerek 
Bandırmayı tereflendirmiftir. Ge· 
mi limanda demirledikten bir müd 
det sonra ıüv;.,.i ve zabitan 9ehre 
çıkarak kaymakamlık, halk fırka. 
sı, belediye ve alay kumandanlığı 
nı ziyarette bulunmu,lar. Kaza 
kaymakamı Ragıp, halk fırkası 
ve belediye reisi Ka,if Beyler, alay 
kumandanı ve zabitandan mürek
kep bir heyet Harr.~i:reye giderek 
ziyareti iade etmişlerdir. Heyet top 
atışlarile ıel8.mlanmı9tır. Gemi cu
ma günü binlerce halk tarafından 
ziyaret edi!miştir. Öğleden sonra 
Hamidiye futbol takımı ile Bılndır
ma birlik spor takımı arasında ve 
bahriye zabiti Hayri beyin idaresin 
de yapılan maç samimi ve çok he
yecanlı olmut ve üç üçe beraberlik 
le neticelenmi.f tir. 

Kız kardeş katili 
Bozdoğana bağlı dükdüran kö

yünde yirmi ya.ıımda Hafize bir i
ki sene evvel gemici Hasan oğlu 
Mehmetle evlenmi.tir. Geçineme
mi9ler. Kadın hafif me•replik et
meğe bıqlam19. Dedikodular olmu~, 
bu halden fena halde müteeasir o
lan Hafizenin kardefi Ahmet kız 
kardetini bir bahane ile tarlaya 
götürmüf ve orada Hafizeyi bir 
çok yerlerinden bıçakla öldürdük· 
ten sonra cesetini Mendrese atarak 
kaçmıttır. Ahm l ka.lanmı9tır. 

Köy kanununu köylUlere izah 
GERMENCİK, (Milliyet) - Ay 

din Halkevi köycüler şübesi ko
mite azasından gazeteci Vasfi 
Hilmi Bey dün Gemıenciğe gelerk 
nahiyeye Bağlı köy muhtar ve ih
tiyar heyetlerile, fırka ocak reis· 

, !erine, fırka salonunda köy kanu
nu ve tatbikatı, kanunun köylüle
rimize bahJeitiği faideler üzerin· 
de izahatta bulunnıuttur. Toplan
tıda Nahiye müdürü Süleyman Şev 
ki, belediye reisi Tahir ve fırka 
reisi Tevfik beylerde bulunmut
lardır. Bu toplantıdan istifade e· 
dilerek köylülerimizle 23 nisan 
Milli Hakimiyet ve çocuk bayramı 
ve Cümhuriyet idaremizin çocuğa 
verdiği kıymet veehemmiyet üze· 
rinde de konutmalar yapılmı~ ve 
Aydın Halkevinin köylüJerimizin 
sihhi, içtimai, tarihi ve zirai vazi
yetlerini tesbit için tertip ettiği 
sorğu cetvelleri dağıtılm19tır. Köy 
kanunu izahlarına her pertembe 
günü devam edilecektir. 

Finlandiya Başvekili 
Peştede 

V ARŞOV A, 1 (A.A.) - Mü . 
tenekkiren Petteye gitmekte olan 
Finlandiya batvekili M. T oivo Ki
nhmııcki bu 1abıclı buraya gelmiş ve 
başvekili zİıyaret etmiştir. 

-o--

Moskova telsiz evi 
MOSKOVA, 1 (A.A.) - Mos

kova tel .. iz evinin inşasına baş • 
lanmıştır. Bu bina 22 katlı olacak 
ve içinde 29 stüdyo bulunacak · 
tır. 

Bundan maada 2000 kiti ala • 
cak bir radyo tiyatrosunu da ihti
va edecektir. 

1 İş ve işçi 1 
Milli.yet bu .ütundo İ# .,. İffİ isti· 
,,_,_• tovaanıt ediyor. lı IJ• ifçi 
İlti,,.nJ•r bir melrtupl• lı bÜT<>
mu.aa müracaat etmelidirler. 

işçi aranıyor 
Türk tabasımlan olmak şartilc 

tornacıhk, tesviye.;ilik, elektrik".'İ· 
lik ve makine rurntajmdan tam~
mile anlayan iyi bir uıtaya ihtiyaç 
vardır. iplik f«brikasında çahf
mı~ olan tercih olunur. Taliplerin 
tercümei hal ve evraklarının su
retleri ile Mill:yel GA. V. l. F. ad
resine ya.zmalan. 

* * * Henü.z ukerliğin..i bitirmit san'atı 
tesviyeci ve okuması yazmut yerinde 
daktilo bilir bir genç it anyor. it Büro
ıu Recep. 

17·ün-c-ü~k-o~Io"'r-d"'u-i"'la_n_la_r_ı_.,., 

M. M. V. Sa. AI. Kom. dan: 
Hava kıt'ah için Diyarbe

kir'de Ali Pmarde yapılacak 
olan bir efrat paviyonu inşıuı 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi ı's-5-934 salı 
günü saat 10,30 dadır. Talip· 
lerin şartnamelerini görmek i
çin her gÜn öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak için de o 
gÜn ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile An 
kara'da M. M. V. Sa. Al. Ko
misyonuna müracaatları. 

(3502) ) (1780) 2504 

• • • 
M. M. V. SA. AL. KOM. 

dan: 
Hava kıt'aları ihtiyacı için 

lzmir Reşadiye de inşa edile
cek bir pavyon ile bir mutbah 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 4 Haziran 
934 Pazartesi günü saat 10,30 
da yapılacaktır. Taliplerin ke· 
şif ve şartnameleri görmek Ü· 

zere her gün öğleden sonra ve 
münakasaya İştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile An· 
kara'da M. M. V. Sa. Al. 
Kom. nuna müracaatları. 
(35ıil6) (2144) 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 
Kandilli 38, Beyled>eyi 31 

1 Aıkeri fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut F abrikala

rı muhafız efradmm İıqeleri İ· 
çin Haziran 934 iptidasından 
Teşrinisani 934 nihayetine ka 
dar altı ay zarfında alınacak 
aşağıda cins ve mıktarı yazılı 
Et, Ekmek ve yeşil sebze ay
rı ayrı açık münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin şartna
meleri görmek üzere pazartesi 
ve perşembe gijnleri ve müna· 
kasaya girmek için 1 O Mayıs 
934 perşembe günü saat 14 d, 
Fabrikada Satmalma Komis
yonuna müracaatları. ( 486). 

(1863) 
Kilo 

1300 
9000 
300 
200 

60 
60 

210 
300 

200 
360 
150 
60 
60 

Cinsi 
Sığrr Eti 

Ekmek 
Patateı 
Kuru sovan 
Taze Bakla 
Ispanak 

Sakız Kabağı 
Taze ayşe kadın fa. 
aulyesi 
Kırmızı Domatea 
Pathcan 
Taze Bamya 
Pırasa 
Lahana 

2500 

Barut Fabrikası dahilinde 
yetişen taze otların biçilmesi i
çin 30-4-934 tarihinde açılan 
aleni müzayedeye talip çıkma· 
dığmdan bir hafta müddetle 
tekrar müzayedeye konulmuş· 
tur. Talip olanların 10 Mayıs 
934 perşembe gÜnÜ saat 14 
de Bakırköy Barut Fabrika
sında Satmalma Komisyonu· 
na müracaat eylemeleri. 
(475) (2141) --lstanbul ikinci icra memurluğunda.n: 

ipotek cihetinden paraya çevrllme•İ 
mukarrer bulunan ve tamamın:a bet bin 
beı yüz eUi üç lira kıymet taktir ediJen 
I stanbuJ Cedi.lep.aşa mahalle•.inde eal.ı:i 
66~68 yeni 86-88 nu.marafarfa münk· 

kam dükkiru müttemil bir b-s> hanenin 

t~mamı dört yüz on dört bin yedi y;iz 
yirmi hiue itibarile iki yüz kırk iki bin 
yüz on iki hiuesi açık arttmnaya vaze
dilmi, olup 4-6-934 tarihine müoa.dif pıı.· 
zarteıi günü aaat on dörtten on alaya 

kadar dairemizde birinci açık arttırma ... 
il icra krJınacaktır. Artbın:na bedeli meJt 

kUr hiıı:eye isabet eden kıymeti muham 

minenin yüzde 75 tini bulduğu taktirde 
mezlcür gayn menkul hissesi mÜfteriti 

uhteıine ihaJ., oJunacaktD'. Aksi halde 

son artltranın taahhüdü baki kalmak Ü· 

zere 19-6-934 tarihine müs.adif ıalı günli 

keza dairemizde yapılacak olan ikinci 
tırltınnaımda en son arttıran Üstünde 
bırakılacakbr. Arttırmaya ittirik etmek 
İsleyenlerin mezkur gayrı menkul kıy· 
meti mubammineıinin yüzde 7,5 buçu .. 

ğu ııiıbetinde pey akç:eıi veya milli bir 

bankanın teminat mektubunu hamil bu 

lunmalan liznndır. Hakları tapu sicil
lerile sabit olmayan İpotekli alacaklılar· 
la cliier alikadarlnn irtifk hakkı sahip· 
lerinin bu haldannı ve huıuıiye faiz ve 

rnaıarife dair olan iddialarııu ili.n tari
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müıbitelerile birlikte dairemize bildir· 
meleri lazımdır. Akıi taktirde hakları ta
pu ıicillerile sabit olmıyanlar ııaht be

delinin payla,maırndan hariç kaJ;rlar. 
Müterakim vergi, vakti İcareıi, t~nviri

ye ve tan:ıifiye ruıumu müıteriye ait

tir. Daha fazla malümat almak istiycn
lerin 6-5-934 tarihinden itibaren her ke
sin eörebilmeıi için dairede açık bulun

durulacak arttırma ıartnameıile 933-622 
Ne•. lu doıyada mevcut ve mahalli mez

kUrun evaaf ve mel&ba 'Vesairesini havi .. 
'\'Rziyet ve taktiri kıymet raporul):u gö

rüp anlayabilecekleri ilan olunur. 
(16291) 

Şirketi Hayriyeden: 
Mtr. boy adet 

21-26 santim kalınlık 6-9 
Vasat çe,,,..,ıi 65 
santimden yukarı 

7-15 
200 
300 

dört kote meıe kütük 
Yuvarlak kabııkııız mef e dirdı 

10x12 4-5 200 Mete kirit 
Yukarda eb'adı yazılan ıneıe kereo te şirketin tfaıköyde kain anbarına te .. 

lim edilmek Üzre mübayaa edilecektir. Satıcıların kapalı zarfla 15-5-934 günoi 
ak'amına kadar Şirketi Hayriye müdiriyetinc müracaatları. (16289) 
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DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi ILANLARI 1 
1 t ~ 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru HER 
PERŞEMBE giinü ııaat 14 te 
Galata rıhtnnmdan kallrımık doğru 

lzmire gidecektir. Bu upur HER 
PAZAR günü saat15 te İzmirden 
kalkıp doğru lıtanbula gelecektir. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga· 

lata nhbmmdan saat 18 de TAY· 
YAR vapuru kalka:r. Gidif ve dö. 
nlııte mutat İ•kelelere uğrar. 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 2 Mayıs 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2059) 

2513 

Mersin sürat yolu 
ADANA vapuru 4 Mayıs CU
MA 11 de Sirkeci nhtımından 
kalkacak. Giditte lzmir, Antal
ya, Mersin, Payaş'a. Dönütte 
bunlara ilaveten Alanya, Kül
lük, Çanakkale'ye uğrayacak. 
tır. (2099) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 3 Mayıs 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından ıkalkacaktrr. (2100) 

Trabzon 
sürat yolu 

COMHUR1YET vapuru 3 
Mayıs PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhbmından kalkacak. 
Giditte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'
ya. Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra
yacaktır. (2101) ....................... 

lLA.N 
Bebek'te Cevdet Paşa caddesinde 

kiin sahilhanede mükim ve Beıiktaı l· 
kinci sulh Hakimliğince mahcur mer• 
hum Sadnizam Arifi Pıqa oğlu Musta
fa Şekip Beye ait hane eıyası 6 Mayıs 
1934 Pazar gÜnÜ saat 14,30 da bilmüza· 
yede satılacğaı ilan olaııur. 

Mustafa Şekip Beyin vasisi 
Avukat Salih Reıit 

(16324) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Gedikpaşada Jandarma Eşya ve Levaznn AnbarI dahi
lindeki sundurma yeniden yaptırılacak ve pazarlığı 5 Mayıs 
934 Cumarte&i°günü &aat 14 den ıs şe kadar yapılacaktır. 
Talipler şartname ve keşifna meyi görmek üzere istedikleri 
vakit ~arlığa iştirak için de mezkUr giinün muayyen saatm 
da Komısyonumuza gelmeleri . ( 2148) 

Büyüt Tayyare Piyangosu 
17 incı tertip 1 incı keşide 11 Mayıs 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 20.000 liradır 
Ayrıca: 8.000, 4.000, 3.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

lıtanbul Vilayetinden: 
Van gölü sefain işletme idaresi için marangozhane 

demirhane ve inşaat dairelerine ait alat ve edevat ile elek;. 
rik, fabrika ve gemiler levazımatı, duba ve iskele inşaat ve 
tamirat malzeme&i, motörlü duba İçin semidizel makinesi 
mühayaası için 25 Nisan 934 tarihinde ihalesi tekarrür etmi~ 
ti : 

Bu kerre görülen lüzuma binaen ihalenin lS Mayıs 934 
tarihine mi.iı;.~dif salı günün.e tehir edildiğ:nden şeraiti öğ
renmek ve munakasaya dahıl olmak isteyenlerin mezkür 
günde saat 10 da Vilayet Daire Müduriyetine müracaatları i
lan olunur. (2ı43) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonunoaıai' 

Jandarma ihtiyacı için (30000 : 37000) metre yazlık 
kumaş kapalı zarf usuli ile 7·5-1934 pazartesi günü saat on 
beşte satın alınacaktır. isteklilerin şartname, nümune ve ev
aafmı görmek üzere istedikleri vakit münakasaya girmek i
çin de ihale gün ve saatinde Komisyonumuza müracaatları . 

(1693) 
248!) 

ı IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI ' 

I 9 Eylül 930 tarihinden evvel emniyet 6 ıncı şubece ka· 
yıtlı .olan_ hususi oto~~billerden taksiye çıkarılacaklar için 
taksı talimatnamesının 1 O uncu maddesi i!e tayin edilen müd 
detin Mayıs 934 nihayetine kadar temdidine Daimi Encü-

ınence karar verilmiş olduğu ilan olunur. (2160) 

2472 

- '. L t .. ı ""+ 

Kiralık büyük bina aranıyor 
Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 

T alehe yurdu ofo.rak kullanılmak üzere,, Sultanahmet, 
Cağaloğlu, Divanyolu ve Beyazıt semtlerinde büyük binası 
olupta "Kağir olanlar tercih olunur" kira.ya vermek arzusun 
da buhınanJarın Çeınberlitaş civarında Fuat pa§a türbesi 
karşısında Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğüne müracaatla 
rı ilan olunur. (2ı42) 

lstanbul'dan Ankara'ya gidiş 
dönüş için gayet ucuz bir 

tenezzüh aeyahati 
3 Mayıs Perşembe günü akşamı Haydarpaşa'dan hatf 

ketle Cuma günü sabahleyin Ankara'ya muvasalat ve a~ 
günün akşamı Ankara'dan hareketle Cumartesi sabah~ ti,, 
darpa§a'ya avdet edilmek üzere bir halle treni tertip edilıııı~ 
tir. Yolcuların katarda istirahatlerini temin için geniş ve 11 

maralı yerler ayrılacaktır. ..,. 
Gidiş dönüş nakliye ücretleri %50 tenzillidir. Yarıın u 

rete tabi çocuklara da ayrıca %50 tenzilat yapılır. 
Katarda ucuz ve hususi bir tabldot yapılacaktır. Az~ 

ve avdette iki defa akşam yemeği ve iki sabah kahvaltısı, 
türlü resim ve servis masrafiyle beraber 160 kuruştur. 101' 
şma kadar olan çocuklardan bu masrafın yarısı alınır. J 

Bu katara; Haydarpaşa, Hereke, lzmit, Adapazarı, ~ ..::k 
ye, Sapanca, Geyve, Osmaneli, Bilecik, Karaköy, BozoY"'· 
Eskişehir, Sarıköy, Polatlı, istaayonlarmdan yahıız An'j;; 
ya gidiş dönüş için yolcu alınacaktır. Yolcuların, bilet alır ıı.' 
ve seyahat esnasında üzerlerinde fotoğraflı hüviyet c~ 1' 
veya hüviyet varakası bulundurmaları veyahut küçük bır 
sika fotoğrafını bilet alacakları istasyonlara tevdi etnıelf, 
lizımdır. Bu katar için 20 Nisan 1934 tarihinden itibareJ1tiJIİ' 
tanbul'da Haydarpaşa ltasyonu ile yataklı Vagon Şirke 

1 Beyoğlu ve Galata Acentalarından ve Halk treninin yolc:U 
lacağı istasyonlardan bilet verilmeğe başlanacaktır. 1, 

Yolcuların trende ytır bulmaları için biletlerini evvelll"' 
tedarik etmeleri menfaatleri icabıdır. 

3 Mayıs 1934 Perşembe günü zevalden sonra bilet ,,_t/I 
na nihayet verilir. Katarda yemek yiyecek yolculardan ~ 
mek ve kahvalh parası da bilet parasile beraber ~lmara1' 
letlerine ayrıca yazılır. 

Bu tren; . ~ . d lı' 
Haydarpaşa'dan 3 Mayıs Per§enıbe gÜnü saat 18.20 ,':J,i 
Ankara'ya 

" Ankara' dan' 

4 Mayıs Cuma günü saat 

. M ı 4 ayıs Cuma günü saat ' 

9.23 c1e,; 
va ti' 

19,50 de re!'~ 

Haydarpaşa'y-; S Mayıs Cu~arteai giinü ~t 9,50 ~=' 
edecektir. _ _ ' J) 

Yolcular, Anl(ara'da Turing kulüp-ve Devlet Demir~ 
rı memurları tarafından karıılanarak kendilerine Ankara 
rehberlik edilecektir. ~ 

işbu tenezzüh katarına ait bilet hamilleri, Ankara ball 
yö trenlerinde meccanen seyahat edeceklerdir. ~ 

Fazla tafsilat ve diğer istasyonlara ait hareket ve mu ~ 
lat saatleri, alakadar istasyon ve acentala~daki ilanlarda 11. 
lıdır. (2077) _;;; 

Deniz Levazım Satınalma 

lnhiıarlar U. Müdürlüğün elen: 1 r s158 kiıo kuzu eti 
__________________________ ...... __________ i 

Komisyonundao: 
Kapalı zarfla münakuası 19 1ffll 

934 saat 14 te. 
A.- (1500) Kilo Sabun: 5-5-934 cumartesi günü saat 

. (14). 
B.- (7SO Kilo Damğa Kurşunu: 5-S-934 Cumartesi günü 

saat (15). 
C.- (500) Kilo Arap Sabunu: 7-S-934 pazartesi gÜnÜ saat 

(ı4). 
Bu üç kalem eşyayı vermek isteyenlerin nümune ve §art. 

nameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüz. 
de 7 ,S teminatlariyle beraber hizalarında gösterilen gün ve 
ııatlerde Galata'da Alım, satım komisyonuna müracaatları. 

,(2010)· . 

Adapazarından Hendek, Düzce ve Bolu ve mühakatla
rma gönderilecek mamul tütünle İspirto ve ispirtolu içkilerin 
nakliye münakasasına iştirak edenler tarafından teklif o
lunan bedeller haddi layiKında görülmediğinden rnilnaka.sa 
bir hafta müddetle temdit edilmiştir. Münakasaya girmek is
teyenlerin şartname ve mukavelenameyi görerek pey sürmeli 
üzere 3.5.934 gününe müsadif Perşembe günü saat 16 ya 
kadar lzmitte Kocaeli inhisarlar Baş Müdürlüğüne müracaat 
ları lüzumu ilan olunur. Münakasa şartnamesi lstanbulda in
hisarlar Umum Müdürlüğü Sevkiyat Şubesinde, Adapazarı, 
Bolu, Düzce ve Hendek inhisarlar idarelerinde görülebilir. 

(2078)' 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Ankarada yapılacak Jandarma ve polis mektebinin mü 
· nakasası 30 Nisan 934 de yapılmayıp 10 Mayıs 934 Perşem
be günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin Ankarada Da
hiliye vekaletinde teşekkül edecek inşaat Komisyonuna mü 
racaatları. (2038) 2497 

,, ______ E_V_K_A_F __ M_O_D_t_R_1Y_E_T~J....;.;1L-A~N~L-A~R~I~--~' 
Gureba hastanesine lüzumu olan alatı tıbbiyenin pa

zarlık suretile Mayısın Beşinci Cumartesi günü saat on beşte 
ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak ve 
listeyi görmek üzere her gün Levazım idaresine ve ihale gü-
nü idare Encümenine müracaatları. (2140) l 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Taksimde Kuloğlu mahallesinin Ağa sokağında 12 

No. lu apartmanın beşte bir h1ssesi verği borcundan dolayı bil 
müzayede satılacaktır. Mezkur apartmanın beşte bir hissesi
ne talip olanların ihale tarihi olan 24-5· 934 perşembe günU 
saat 14 ten lS şe kadar Beyoğlu kazasın~!a müteşekkil idare 
hey'etine miiracaatları. (2134) 

12121 
9414 " .. Koyun eti . ,, 

Kuzu eti " " " " 
" 

,, 1 

• " " ·aaat ıs te 
k . 1 26599 ,, oyun etı ,. ,, ,, ı ..- ,, ,, "-: •• i 

182426 kilo ekmek Kapalı zarfla münakaııası 19 ~j 
934 Cumartesi günü saat 1~ 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve ıJt! f 
yazılı iki kalem mevadı iaşenin 19 Mayıs 934 cumartes~J4 
nü hizalarmdaki saat münakaaa&ı k,palı zarfla yapdacal"'i 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gÜn münakaıaaın~ 
tirak edeceklerin yevm ve saati mez~rda u~lüne t~ ,j 
kapahlmış zarflarile Kaaunpa ~ada kaın Koınısyona murıı I 
lan. ( 1838) ,./ 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünd'-
Zabita memurları için yaptırılacak 221 takım 5jJ~ 

biııe 12 Nisan 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle~ 
pah zarf usulile münakasaya çıkarılmıtlı'J: 
Teklif olunacak fiat haddi layık görüldüğiİ ~.) 
dirde ihalesi 3 Mayıs 934 tarihine müaadif perşembe ~~ 
saat 15 te icra kılınacaktır. Taliplerin şeraiti anlanııı1' f. 
nümuneleri görmek üzere Müdüriyet idare komisyonuıı~ 
racaatları ve teklif ~e~tubu ile teminat akçesini ihale l~ 
olan 3 ~~yıs 934 tarihme müsadif Perşembe günü saat ti 
kadar Vılayet Muhasebecilik dairesinde müteşekkil alıl'I' 
tun komisyonuna vermeleri ilan olunur. (1692) _ -_;!!J 

Gümrük Muhafaza Um udi 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonunds~1,d' 
1-87 : 120 adet yanğm söndürme aleti 5.5.93 

martesi günü saat on dörtte pazarlıkla satın alınacaıct•'' 
2-Şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. ·)ıi~ • 

3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olaJ1 l ,i~ıı • 
altmış yedi liralık vezne makbuzu veya teminat mektP a • 
zamanında komisyona gelmeleri. (2106) y ! 

1 

~ Satılık Pırlanta Kipe ~- ! 
-laatabk lıaaebile =·~· teh:r edilen fevkalade temiz ve nadide 12 l<•"'_.,ııı' ~ 
,ükliiğün.de bir çik pır:anta küpe 3 Mayıs Pel'§embe günü öğledeJ'r• ~l l 

Sandal Bede•tcn.inde müzayede ile &atılacaktır. Nadide bir müce .. htııııS ~ 
! :k olmak ; .. .,yenlerin o gün müzayede maahlline gelmelerf. 
=:::::r: 

Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM ızzET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


