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Müzakeresi Bitti 
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ıünkü içtimaında hükumet tara - U ce muza ... eresı B k l b Selanikte bir nutuk fından teklif edilen buğdayı koru - aşve i ugün 
~a;:;:~:::: kç-:;~l~~:ı:.::.7:~ Mecliste dün Akdenı·z Mühim bir nu- Yunan Başvekı·ıı· harı·c""'ı ve 
~ore bir vergi alınacak ve bu para 

~:::;~~=~:f:t:?~ğ~{riı:~~~ meselesi ortaya atıldı tuk söyliyecek dahili politikasını anlattı 
?1ükellefiyetin mahiyeti ve gerek ANKARA, 29 (Telefonla) -
ııtihdaf ettiği gaye itibarile Bü- Şükrü Kaya B. ı·zahat verdı· Ba,vekil yarın bütçe müzakeresi-
Yük l'dillet l'declisi tarafından ka- nin ikmali münasebetile l'declis-
bu) edilen kanunların en ehemmi- O•• H • . M f N f M d f te bir nutuk söyliyecektir. Bu nut 
Yetliler'nden biridir. • UD aflCiyC, aarİ , a 13, Ü a aa, kunda harici i,lere temas. etme-

Ikt Z• b •• 1 k b j sine intizar edilmektedir. 
Buğday meselesi iktısadi hayatı- ısa t, ıraa t U İÇe eri a U edifdı· 

nıızın düğüm noktasıdır. !'demle • 
ket nüfusunun büyük ekseriyeti 
çiftçidir. Bu çiftçi nüfusun da bü
Yük ekseriyeti buğday müstahsili
dir. Buğdayı korumak, memleketi
nıizin en kalabalrk bir müstahsil sı
nıfını korumak demektir. Bu bü -
Yük kütle korunur ve terfih edilir
•~, dolayısile bütün memleket ter
fıh edilmiş demektir. Çünkü ancak 
onların satın alma kabiliyetlerinin 
~rtmasiledir ki kurduğumuz sanayi 
1nkitaf imkanlarını elde edecektir. 
~emlel.:etin iıhtiyacı için sanayi 

fu"'lll'ınaktan bahsediyo~uz. Eğı;r n~sumuzun büyük hır ekserıyetı 
her nevi eşyayı satın alma kabili -
retinden mahrum bir i.lı:tısadi dar
ı:k İçinde yaşıyacak olursa, sanayi 

ıurmanrn faydası ve hatta imkanı 
0 anıaz. Bunun içindir ki buğdayı 
!~ni buğday çiftçisini korumak 
~ın hükumet tarafından yapılacak 
l er teşebbüs memnuniyetle karşı -
annıak lazımdır. 

. Korunmadığı zamanlar buğday 
fıatten o kadar düşmüştür ki müs-
tehlik ekmeği maliyet fiatinden 
hşağı yemiştir. fil; sınıf müstahsil 
.alkın bir sınıf müstehlik halkı is

~~snıar etmesi caiz olmıyacağı gibi, 
ır müstehlik zümresinin bir müs

tahsil zümresi zararına istifade et
?J~si de caiz değildir. Çünkü her 
~ı vaziyet te iıtismar vaziyetidir. 
ougday müstahsilinin koruma ka • 
nunundan beklediği, mahsulünü 
değerinde satabilmekten ibarettir. 

(' Liberal bir iktısat sisteminde 
ı''tleri tayin eden amil arz ve ta -
I eı>ten ibaretti. Bir taraftan mem
eketteki istihsal ve istihlak, diğer 
~~ftan da dünya istihsal ve istih
akı biribiri üzerine tesirler yapa • 

tak her şey gibi buğday fiatleri de 
~tivazene bulurdu. Buğday fiatle
~ni bugün de böyle arz ve talep ka
~deıinin tabii cereyanına bırakmak 
ilrllftarı olanlar vardır. Eğer her 

!ey böyle arz ve talep kaidesine hr
r~kılsaydı, buğday ha~~nda ~-a 
lıı.;bir tedbir alınmasına !uzum go
l'iilınezdi. Fakat birçok hima~e 
tedbirlerile bir kısım eşyanın fıa
ti artarken, buğday kendi haline 
bırakılamazdı. lktısat sistemi ya 
liberal olur ve her ıey arz ve talep 
kaidesine bırakılır; yahut ta idareli 
?lur; o zaman buğdayın kıymeti ve 
l~tihsal şartları da idare edilmek 
llZrnıdır. Bunun içindir ki koruma 

kanunu ile şehirlinin köylü zararı
na istihsal fiatinden daha ucuza 
~kmek yemesinin önüne geçilmek 
ııteniyor. Hükumet müstehlikten 
alacağı vergiyi müstahsil lehine 
'arfedecektir. 

Ancak bu koruma tedbirinin za
!!f bir tarafı vardır. Bizce l'dillet 
" 1ecli:ai tarafından kabul edilen ka
n~ ile buğday meselesi halledil -
ııtı~. Hatta korumanın da tam ve 
~ıni) yapılmadığı söylenebilir. 
l Uğdayı muayyen bir fiate almak
il hükiimet tarafından takip edil -
~esi lazımgelen rasiyonel tedbir 

1 
ıtıniş olmuyor. Bu tedbir dolayısi

de ~tim _vermek demek olduğu?da~ 
•ınıa ıstihsalin artması tehlikesı 

\>ardır. Kendi istihlak edeceğimiz 
\>e harice satabileceğimiz miktar • 
d~n fazla istihsal yapılmasını teş -
~ık etmemiz doğru değildir. Buğ -
ayı korumak ancak istihlak su -

ren ' ka 1 .e. ~!sun, ihraç ıeklinde olsun, 
bılı ıstifade olan miktar buğda-

Yın m·· t h ·1 · · k k' t . us a aı ıçın urtarır ve ar 
t emın eder bir fiatte satılmasını 
enıin etmekten ibarettir. Biliyo • 
~~z ki bu da büyük bir teşkilat işi -
h:r· ı:: a~at her halde koruma ted -

rlerının hedefi bu olmalıdır ve 
k?cak bu temin edildiği zamandır 

ı kbuğday meselesi halledilmiş ola
ca tır. 

. "Bugünk~ Türkiyeyi yan gözle bakılmaz bir 
hale getırmelde meıgulüz ve getireceğiz .. ,, 

ANKARA, 29 (Telefonla) -
Bugün Millet Meclisinin öğleden 
evvelki celsesinde ruznamede bu
lunan muhtelif kanun layihaları mü 
zakere ve kabul edilmittir. 

Öğleden sonraki celsede bütçe
~in mü~~eresine . deva.ın edilmit
tır. Hancıye, Sıhhıye, Adliye, !'da. 
arif, Nafıa, lktuat, Ziraat ve !'dilli 
l'düdfaa vekaletlerile zabıta ve as
keri fabrikalar umum müdürlükle
ri bütçeleri sıra ile görütülmüt ve 

- l • 

Ziya Gevhe~ B., Hakkı Şinasi Pş. 

bu suretle 1934 masraf bütçesinin 
müzakeresi tamamlannııttır. 

Yarın saat on birde toplanacak 
olan Meclis varidat bütçesini de 
görüterek bütçe müzakeresini ta
mamlamıt olacaktır. 

Hariciye Vekaleti bütçesinin mü 
ıakeresinde K-0caeli mebusu Sırrı 
Bey söz alarak ezcümle demittir 
ki: 

Harici siyaset hakkında Sırrı 
Beyin sözleri 

- Harici aiya•etimizin bariz va 
ziyeti hakkında hükumetten bu se
ne daha vazıh ve müdellel malü
mat istemek mecburiyetindeyiz. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Dün Cenevrede toplandılar 

Vaziyet her zamankinden 
ziyade ehemmiyetlidir 

Reis, b~ronun gayrete gelerek heyeti 
umumıyeyi iknaa .çalışmasını diledi 

ftalya ise iki zırhlı yaptırıyor 

' 

Konletans Reisi M. Tıımd'erson 
LONDRA, 29. A.A.- Silahları 

bırakma konferansının mukadde
ratı bugünkü içtimada taayyün e· 
decektir. 

1 

Konferans bürosunun dünkü iç
timai kısa olmuttur. Reis Hender
son, son aylar zarfında muhtelif 
devletlerin aralarında teati edilen 
muhtıraların hulasasını yaptıktan 
sonra, bugünkü vaziyetin her za
mank;nden ziyade, harbin onune 
geçerek tedabirin alınmasını icap ı 
ettirdiğini ve konferansın bu hu
sustı;- deruhde etti~i m:s.u~İyete gö- I 
re hır an evvel vazıfesını ıfaya mü- . 
saraat etmesini büronun heyeti u-

. . d 

ltalya İse iki harp gemisi 
yaptırıyor 

LONDRA, 29.A.A. - ltalya ta
'.l'afından inta edilecek iki büyük 
harp sefinesi için istenilen 
16.500.000 İngiliz liralık tahsisat 
Manchester Gardian gazetesini~ 
nazarı dikkatini celbetmektedir. 
Bu gazete, sabahki nüshasında, bu 
paranın Roma hükumeti tarafın
dan harp sefineleri inşası için büt
çeye konmut olan 8.000.000 İngi
liz l'ralık tahsisattan fazla olarak 
istenildiği kanaatinin Londra' da 
umumiyetle hükmüferma olduğu
nu yazmaktadır. 

r""_ı ______ , 

Tenis Turnuvamız 

Her sene olduğu gibi "Milli
yet'' bu sene de dokuz.uncu tenis 
turnuvasını hazırlıyor. 15 Hazi
randa başlıyacak olan bu yeni 
turnuvamıza da yalnız. lııtanbu
lun değil, bütün memleketin ta
nınmış tenisçileri i,tirak edecek
lerdir. Yakında tafsilat verece
ğiz. 

11Mü1adere,, 
o--· 

Recep Beyin 
Mecliste beyanatı 

-o--

Lastik ayakkabıları 
ANKARA, 29.A.A. - Büyük 

l'dillet l'declisinin dünkü içtimaın
da m"lli müdafaa vergisi kanun
ları müzaker edilirken Sırrı Beyin: 

" Lüzum görürse devlet müsa
dere eder" sözü üzerine l'danisa 
meb'usu Refik Şevket Beyin hü
kfunet müsadere etmez cevabını 
müteakip Kütahya meb'usu Recep 
Bey söz almıt ve demittir ki : 
"Her konutulan meselenin içinde 
bulunan günün icabına göre müta
lea edildiği vardır." Bir de devle
tin umumi hayat çizg'lerine uygun 
olması noktasından mütalea edili
ti vardır, •imdi devletin umumi i
tine hatta rejimine taalluk eden ve 
bu kürsüde ifade olunan bir kaç 
nokta hakkında kısaca bazı maru
zatta bulunacağım. 

(Devamı 6 ıncı sahifedr), 
--o----

• 
lbn.issuut 
Sanaya yürüyor 

KAHiRE., 29 ( A.A.) - Hicaz 
kuvvetieri, bu sabah şafakla bera
ber, Sana üzerine yürümek için e
mir almıflardır. 

Viganalılar bu
gün, Yunanlılar 
Yarın geliyorlar 

Cuma günü yapılacak atletizm 
müsabakalarına ittirak edecekleri

ni evvelce haber 
ı, verdiğimiz Y U-

-~_,,,~ nan ve Viyanalı 
atletlerden dün 
alakadarlara bi
rer telgraf gelmit 

~ tir. Bu telgrafla-
., .JL ra gör~, Tü~kiye-

i"~ ~ ıe gonderılmek 
üzere 26 May11ta 

Viyanada yapılan seçmelerde ka
zanmış atletlerden Meşin, 100 ve 
200 metreler, Apfelbek 400 ve 800 
metreler için ayrılmışlar ve eks
presle Viyanadan hareket etmitler 
dir. Bu iki atlet bu sabah saat ye
di buçukta Sirkeci garına gelecek
ler ve alakadarlar tarafından kar
tılanacaklardır. 

Evvelce de yazdığımız gibi !'dan 
tikas, Y orgakopulos, Stavrinos, Pa 
terakis ve Frangudiı ile antrenör
leri Simiçek Piyerloti vapurile Pi
reden hareketle çart8Jllba günü li
manımıza geleceklerdir. 

Bugün 
2 inci sahifede 

Ecnebi matbuatında gördüklerimiz 
3 üncü aalıifede 

Yine evlenme bahsi 
FELEK 

Hayat pahalılığı 
Mümtaz FAiK 

4 üncü sahifede 

Londra mektublart 
B. K. 

Mevcut olmıyan tehlikeler icat ederek 
,misaka hücum edenlere teessüf ederim 

ATJNA, 29 (A.A.) - Batvekil 
l'd. Çaldaris pazar günü Selanikle 
büyük bir siyasi nutuk söylemiş
tir. Mumaileyh bu nutkunda ida
resi altındaki hükumetin iktidar 
mevkiine geldiği zamandanberi 
yapını' olduğu icraat hakkında 
izahat vermiştir. 

M. Çaldaris demi,tir ki: "Hüku
meti teşkil ettiğimiz zaman devle
tin kasaları boştu. !'dilli dövizin kıy 
meti tehlikeli surette sarsılmı' ve 
Yunanistanın harici kredisi tama
mile mahvolmu,tu. Bugün hemen 
hemen müvazene halinde bir büt
çeye malik bulunuyoruz ve Yuna
nistan bankasının iki mislinden 
fazla arlmıt olan mevcudu teda
vül mevkiinde bulunan p~ranın 
yüzde seksen nirbetinde kartılığını 
tetkil etmektedir.,, 

l'd. Çaldaris bundan sonra milli 
iktısadiyatı kuvvetlendirmek mak
sadiyle hükumetçe ittihaz edilmit 
olan tedbirlerden ve bilhassa iakon 
to fiatınm yüzde dokuzdan yüzde 

M. Çaldaria 

yediye indirilmit olmasından, iki 
senedenberi kapalı olan borsanın 
açılmasından ve binnetice esham 
fiyatlarının yüzde 40 tan yüzde 
140 a çrkmıf olduğundan, ecnebi 
memleketlerle 17 ticari mukavele
name aktedilmi' ve bu ıayede ih-

(Dcvamı 6 ıncı sahifede) 

Dünkü kongreye ve Eczacılar Klübü açılma r • • t• ak d 
l el b 

. esmrne ıf ır e en ecza-
cı ar an ır grup ..• 

Eczacılar Klübü açıldı 
Hazır ilaçtan, reçete azlığından, kazan

cın eksikliğinden şikayet ediyorlar 
Dün bir de kongre yapıldı 

lstımbuldaki eczane sahiple
r;, aralarında medcki bağları kuv
vetlendirmek, tıcari, il.tısadi ihti -
yaçlarrnı gidern'<'k maksadile bir 
Eczacılar Kulübü tesis etrni§lerdi. 
Kulübün aÇılma resmi dün öğle -
den sonra Beyoğlunda Galatasa -
raylılar Cemiyeti binasında yapıl
mış ve bu münasebeti~ bir de kon
gre toplanmı§tır. 

Eczacı Nizamettin Bey kongre 
reisi olarak seçildikten sonra celse 

açılmıştır. Okunan İdare Heyeti 
raporunda Eczacılar Kulübünün te 
sisindeki maksat ve gaye izah edil
dikten sonra, ecza depolarının pe -
rakende satışlarına nihayet veril -
mesi için yae.ılan teşebbüslerden u
zun uzadıya bahsediliyor ve bazı re 
kahetler yüzünden eczacıların ka -
zancı g;tgide azaldığı ileri sürüle
rek tesis edilen kulübün, meslekta~ 
lar arasındaki vifakı ve mesleki te-

(Dcvamı 6 ıncı sahifede) 

Berlin aefirimiz Hamdi Beyin itimatnamesini takdim ettiği gün Unter 
den linden'de askeri merasim yapılmı' ve sefirimiz ayni gün Alman 
Meçhul Asker abidesine çelenk koymuştur. Yukarıki resim sefirimiz 
Hamdi Bey Üe Berlin Merkez Kumandanı Von Chaumburg'u ve sefaret 

erkanını llÖ termektcclir •. 
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• 
ittihat ve Terakki! 

/HARİCİ HABERLER 
. ~ .. .r..-- 8. ·,.• . . . : .• 

(BAHAEDDiN ŞAKlR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

imza gerine kılıç resmini taşıyan 
bir beyanname 

Yalnız zal.m!ere boyun eğmiye
lim. , 
Vatanımızı dü~manlara çiğnetmiye 
!im. Zalim bir padişahın keyfine 
kurban olmıyalım.Eğer insan gibi 
yaşamak İstersen (Millet Meclisi) 
n açalım.Sultan Hamit millete düş 
man o!duğu için millet meclisini 
dağıttı. fslam ümmet"nin hakkını 
tanı dı. 

ki,. manasına gelen bu düsturu 
Ahmet Riza Bey İstanbuldaki ce
miyete vermek istemif, fakat Os
manlı devletinin birçok unsurlar-

Avrupa - Kaliforni_qa uçuşu 

Kodos ve Rossi Nevyorka 
İnmeğe mecbur oldular 

Zirai kredi kooperatif !eri 
'ANKARA, 29 (Telefonla) - Zirai kredi kooperatifleri teskili hak 

hındaki liiyihayı hükiimet Meclise vermiştir. layihanın esasldrına gö
re çiftçi, büyük çiftçi sılaılarını haiz olanlar gayri mahdut ve müteael
sil ~esuli?:et~i zira_~ kred~ k~p~ratifleıi teşkil edeceklerdir. Bu koope
Tatıfler Turkıye Cumhunyetı Zıraat Banka.sının göstereceği yerlerde 
lktuıat Vekıiletinin tasvibile teşkil olunacaktır. Kooperatifler köylerde 
en az otuz, kasaba ve şehirlerdecn az altmış ortak tarafından kuru
labilecektir. Ortak hissesi mıntakasına göre Ziraat Bankasınca tesbit 
edilecek en az on altı lira olacaktı ı. 

Cenabı hak Kur'anıkerimde hüku 
metleri, milletin akıllı!arile mesve
ret ederek idare etmek lizımg~!ir 
diye emir buyurduğu halde Sultan 
Ham:t Allahın emrine karşı gele
rek milletin akıllılarını istemedi, 
söz "erini d nlemedi. Etrafına topla
dığı bir sürü mürtetlerle cüm:emizi 
mahvetnıeğe çalışıyor. Hakkımızı 
yiyor. Nerede namuslu müderrisler, 
hocalar, alimler vana, hepsini nef
yetti ( !) 
Bütün İslamiyeti, bütün Osmanlı

ları kurtaracak ve Avrupalıların 
mütlahalesini vatammızd,n cıkara
cak yalnız bir çare vardır ki o da 
mi !et mecli•ini istemekt"r. Bu mil
let meclisine gidecek olan akıllı 
adamları gene millet seçip göndere 
ceğinden her iş yolunda olur ve 
milletin şevket ve kudret" ni yüksel
tir. Paditahla hükumet memurları 
istedik'eri gibi hırsızlık yapamaz
lar ve m:lletin hakkını gazbede
raezler. Bilakis şimdi olduğu gibi 
heqey Sultan Hamidin elinde ka
lırsa. mülkümüz ve vatanımız par
ça parça olacaktır. Maazallah Ru
me i elden giderse Arnavutlukla 
hilafet makamı olan fstanbulun a
rasına dü,man girmiş olacağından 
sonu cümlei m' Jlet için felakettir. 
Öyle ise ey fslam ehilleri, artık uya 
ıı:ılım. Artık gözlerimizi açalım, 
çünkü dü~man'ar başımıza bindi, 
m ... hvoluyoru'l:. Bu fena hükumet-
t n kurtulmak için millet meclisi 
'le idare olunan adaletli bir hü
kumet istiyelim. Bu uğurda icap e
derse kanlarımızın son damlasına
kadar feda edelim.,. 

Bu beyennameyi yazanlar acaba 
bugun berhayat mıdırlar? Berha-

• ' y.ıt ıse er, o zamandanberi Arna-
vutlukla hilafet makamı arasına ne 
ler girdiğini, hilıifet'n hurafata ka
rıştığını ve o hurafat etrafındaki 
döküntüler de ortadan kaldırıldık
tan sonra, yalnız İslamlardan ve 
Osmanlılardan bahseden yukarda
l<i beyennamede isimlerinin yazıl
masına tenezzül edilıniyen Türk 
millefnin hakiki Türk vatanını na
ıul yeniden kurmağa muvaffak ol
duı:unu gördükleri zaman ne düşü
nı.ıyorlar? 

Beyennamenin sonuna sakuf• 
' b' k 1 , ı va-zı!e~te :r ı ınç resmi tersim edil-

~ışlı. Bu re3mİn altında aşağıdaki 
cumle yazılı idi • : 

"ltbu vasiyetnameyi Allah aşkı
na hem kendiniz okuyunuz, hem de 
başka Müs!üman kardeşlerimize 
okuyup anlatınız. Birer tanesini 
de camiişerif kapılarına yapıştı
rınız, ti.ki bütün ümmeti Muham
d' n okuyup gözü açılsın.,. 

dan mürekkep olduğunu nazarı dik 
kate alarak düsturdaki "int" zam 

. '' ke!ımesini çıhrıp on.un yerine "it-
tihat., kelimesini koyınu1 ve cemi
yeti bu suretle "ittihat ve T erakk; 

. '' tearnıye etmişti. 

. Şimdi o "ittihat ve Terakki,,nin 
ılk ve en hararetli azasından biri 
olan İshak SükUti 1901 senesi ipti-
dasında müptela olduğu verem has. 
talığından dolayı o kadar zayıf 
düfmüştü ki arkadaflarınm mektup 
larına bile pek güçlükle cevap vere 
biliyordu. İshak Süküti Bey "İtti
hat ve Terakki,, cemiyeti taraftar
laı ınm nazarında daima mistik bir 
şahsiyet olarak yadedilir. Onun 
melek haslet bir zat olması, cemi
yetin bidayeti teşekkü.ünden kendi 
vefatm:t kadar cemiyete ve umumi 
i~lcre ait mesele'eri büyük bir dira
yet ve ihata ile kavraması, akıl, ze
ka ve ilimce bütün arkadaslarına 
üstün olması ve n:hayet fed~kıi.rlığı 
son de,eceye kadar ilerileterek ve
r:m olduğu halde nefsini dü1ünme
yıp 1500 franktan ibaret o1an ma
aşının 1300 frangını "Osman!ı,. ga. 
zcte.sin · 1: nqrine tahsis etmesi, te
~~vı~e ~ıddetle muhtaç iken ayda 
ıkı yıız frankla geçinecek kadar fe-
dai nefs göstermesi ve nihayet 
meşrutiyetten çok zaman evvel ve
fat ederek en büyük emeli olan met 
rutiyetin "stihsalini görememesi o.' 
nun müruru zamanla ittihat ve T e
rakki ailesi efradı arasında mistik 
bir şahsiyet halini almasına sebep 
olmu~tu. 

1r hak Sükuti Diyarbekirl i bir 
kürt idi. 1901 senesi baflangıcında 
Di) arbekirde büyük bir isyan o~
m~. üç gün üç gece Diyarbekirli 
Türkler, kürtlerle ermeniler bir bir 
!erini kesmi~lerdi. Doktor Nazım 
Bey Roma civarında Frascatti'de 
oturan İshak Sükuti beye yazdığı 
bir mektubunda Diyarbekir hadise
leri hakkında tafs li.t istem!,ti. O 
zaman ahvali pek güzel tasvir eden 
20 fUbat 1901 tarihli cevabında İs
hak Sükuti Bey diyordu ki: 

"Vali ile Fransız konso!osu ara
sındaki adavet, malum ya her vila
yetimizde olduğu g bi, Diyarbekir
de de hükümfermadır. 

. Ecnebi konsoloslar valilerden 

Fransız tayyarecileri Amerika sahillerine ge
lince fena havadan daha ileriye 2idemediler 

NEVYORK, 29. A.A. - Düz hat ü
zerine dünya rekorunu kırmaya teşeb
büa için Bahri..9Duhit sahi.linde San ~ie- ) 
gc/ya inn1ek İstiyen Fransız tayyarecileri 
Codos ile Rossi, Flo;·d.Bennett !tava 
m~ydan1na inmeğe mecbur olmuşlardır. 

Codos ile Ro.sıinin "Joseph-Lebrix" 
tay}aresi Paris ile Nevyork arasındaki 
mesafeyi merhalesiz olarak 38 ıaat 27 
dakıkatla geçmİJtir. 

Ayni zamanda, Fransız tayyarecisi 
pilot, "Arc-en-Ciel" dev tayyaresi ile 
Atlas denizini cenup kısmından açıyor. 
V o Brezilyada Port-Natal'a varıyordu. 
Arc·en.Ciel, Seneğal'deki Saint-Lois'den 
kaikmış 16 saat 12 dakikada bu mesa
feyi katetmiıti. 

Codos ne diyor ? 
NE VYORK, 29.A.A. - Codo•, Ha

,.as ı:.jansı muhabirine ıu beyanatta bu· 
!ur -u~tur : 

- Yolumuza devam edemememizin ae- 1 

beb!, motörde bir ar;zarun olmasından 
değildir.S:ıdece hava şartlarının müsaa· 
dcı;;İzii~i yüzünden inmeye mecbur oJ. 
duk. H:lva, makinenin bazl parçalarını 
basaı-u uğralmtftı. Fak.at motöre birşey 
olmamıştrr. Terre Ncuve civannda en
di~e verici vaziyetler kendini gösterme
ye ha,lamııtı. Küçük kanatların ihtizar
lar Levye'ye okadar şiddetle aksediyor
du ki, Rossi volani zor!a tutabiliyordu. 

Fa2la yorulmuş olan tayyareciler is· 
tirahat ctrnelttedirler. 

NEVYORK, 29.A.A. - Fransız tay
yar~ci Fransua'nın gelmesini bekliyec~k· 
ferdir. 

NEVYORK, 29.A.A. - Kısa bir uy
kudan toonra, mütuddit davetleri redde· 

Codos 
den Codos ile Rossi, kendi dairelerinde 
ve bazı ahbaplariylc birlikte yemek ye
miş!crdir. 

Rossi, birbu~uk saatten ziyade kara· 
nm Üzerinde uçtukları halde ancak saat 
4'ü 55 geçerek yeri görebildiklerini söy
lcmittir. 

Bu <:&nada bindikleri tayyare rüzgi.r. 
la o kadar şiddetli sarsılmada icli ki, 
Ne\•-Y crk'a varmaktan ümidi kesmiıler
di. 

Hindistanda kaynaşma Romanyada bir tecrübe 

Bir bomba 
Fabril<ası bulundu 

BOMBA Y, 29.A.A. - Meçhul b"r ta
kım e1bas, Udaypur devletine ait bir 
d~poda bulunan 1.000 kilo miktar.ndaki 
dinamiti aşırmışlardır. 

Sirkatin ne için ve nasıl vukubulduğu 
henÜ7. anlaşılamamıştır. 

Diğ4!'r taraftan AmeçC\rpu·t~'d2 bir 
bomba fabrikau meydana çıkanlmışt r. 

BOMBA Y, 29.A.A. - Kaiküta zahı
ftt~ı, vali. M. Andcrson'u öldür:r.ek is
tiyen bazı eşhasın tertip ettikleri suikas
te İştirak etmiş olan genç bir aile kızını 
te,·l\i.f ctmiştır. 

-o-

Kuyruksuz 
Tayyareyle uçuş 
BUKREŞ, 29,A.A.- Romanyalı mu

cit Filip l\.'lihail, yeni bir tayyare vüca· 
de getirm.iftir. lstabilop'an tC$mİye eylo
diği bu tayyare kuyruksuzdur. F.~uciili, 
bununla ıelırin üzerinde fevkali.de uçuş 
tecrübeleri yapmıştır. 

Ancak otuz beygir kuvvetinde bir mo
tö1·ü bulunmakla beraber, tayyare, saat· 
te vasati 180 kilometrelik mesafe katet
ıniştir. l\llücit, yeni bir pervane ve eo bey
~irlik bir motörle bu süratin vasati 250 
kilometreyi bulacağına kanidir. 

Taksit 
zıyade hüküm sürmek .isterler. 
Fransanın Diyarrbekir konsolo- - 0 - ---<>-

su ise zaten Fransızların en adi Londrada büyük bir ilim lngiliz kabinesi Amerika-

Alimler 
Toplanıyor Zamanı yaklaştı 

cinsine mensup olduğundan irti- kongresi açılıyor k 
kap etmedeği edepsizlik kalını- J ya yeni bir nota verece 

d S b d 1 d LONDRA, 29.A.A. - Temmuz niha- LONDRA 29 AA Y k yor u. onnı. te aasın an o ma ı- t" d d.. ' . • • - ar.n vu u-
ye ın e, unyanın her tarafından Lond· b 1 k k b" · · •·t k" 1 g• ı adaml.arı hı"maye ve saı're gı"bı' 1 ... u aca a ıne ıçtımaını mu ea ıp, n-ra.ya ge ec..,.. olan ilin adamları,boynel-

bin türlü fesatlera sebep olmakta mılel antro;>oloji ve erno'oji kongreıin- ı:illore hükumetince, beynelmüttefikin 
idi. d., hazır bulunacaklardır, borçlar hakkında Vaşington hükumeti-

D . bek' l" · E · p Kongrenin ber dört senede b,'r toplan- ne bir nota gönderileceği haber alınmı~-. ıya~ı. ır va ısı nıs aşa tn·. 
b b 1 . ması mukarrerdir. Kongrenin 30 tem· 

ıse U gı ı şey ere göz yummadı- _, · 1 1 Bu nota mu""nderec•tınm, 1932 kanu-... d nıuzua ıcra o unacak açı ma merasimin- '"' 
gın an aralarındaki adavet gecen- de Dü!c of York, kongre murahhaslarını nu evvelinde verilıriş olan notadaki ba-
lerde, ihtilaf zuhüruna sebep oİu- sdJmlıyacaktır. zı mühim mesrudatı aynen ihtiva edece-
yor. Halbuki o;yarıhekir vak'ası- Motöre lüzum kalmıwor ği tahmin edilmektedir. 
n.ın .zu. hurundaki sebeplerden bi- J Maamafih, hükumetin bariz arzusu mü-

E BERLIN, 29.A.A. - Gazeteler dün. rınetsı rmeni komitelerinin faa. Ka d k zakcratm inkitaına meydan vennemek· 
1. . rat»rman J. ain Hornicrrinde dag" ID· 
ıyetı ise, ikincisi de Diyarıbe~<İr- ":on hareket etmit olan yelkenli tayyare- tcdir. Bunun içindir ki, M. Roosvelt'in 

de zaptiye kumandanı olan Azi- er Hoffmann'm beı saat 20 dakika zar- geçen tetrinisanide vukubulan beyanatı 
met B.ey namında bir Çerkestir. fı~da 180 kilometre katettikten sonra mucibince, 1eklen vaki olacak tediycler, 

Azımet Bey zaptiye kumanda- d'!n akşam Franaada Montbe!iard'a in- borca mahsup edilmenıelde beraber, ln-
nı olduğu halde maiyetinde hırsız mış olduğunu haber veriyorlar. gilterc'ye mütemerrit borçlu vaziyetin. 
çeteleri kullanır, ahaliyi soydu- d den kurtarmak şartiyle, bu yolda bir te-

H tt • H M ortasın a bırakmıştır. Bir ehli dıye yapılacağı teeyyÜt etmektedir. 
rur. a a acı ustafa hoca na- hamiyet kalkıp ta şimdiye kadar 
mında bir zatın saray ahla· lana se- Kralın, bu sabah, M. Nevil!e Cham-

şu davayı meydana koyamamış ve be ı · ·ı b" t kad ·· ül" z~ büyük bir konağını zaplederek mezkur haneyi ailesine iade etti- r aın ı c ır saa ar suren m a-
b1çare merhumuıı ailesini sokak katı, resmi mehafilin bu meseleye atfet-

Bekçiler hakkındaki kanun 
ANKARA, 29. (Telelon~a) - '· Çarşı ve mahalle bekçileri hafı

kuıdaki kanunun üçüncü maddesinin tadili hakkındaki layihayı hüku
met Meclise verdi. Layihaya göre Çarşı mahalle ve belediye hududu 
dahilindeki bekçileri belediye intihap edecek bu intihabı mülkiye me
murları tasdik edecektir. Bekçilerin ücretleri belediye ern:ümenlerince 
tasdik edilecek mikdatlar belec.!.i.ye meclisince tesbit edilecek çarşı esna
fına mahalle halkı ile arazi sahiplerine servet ve mükellefiyeti miriye
/eri nisbetinde tanzim edilerek tevzi cetvelleri on bef gün müddetle ma 
ha/lelere asılacaktır. Mükellefler mikdarlara on beş gün içimle itiraz 
edebileceklerdir. 

Gümüş paralar basılıyor 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Basılacak gümüf paralar için Mali

ye Vekıileti damga matbaa:ına hazırlığa başlamcuım bildirmi.slir. Gü
müş paraların şekilleri bu günlerde icra Vekilleri heyetince kararla~
tırılacaktır. Şekiller tesbit edildikten sonra derhal paı·aların basılması
na başlanacaktır. 

Lastik. ayakkabılarından resim 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Lastikten yapılan ayakk"ablarının 

bir çiftinden 100 kuruf istihlak resmi alınmasına dair l6tanbul mebus
.ları Hamdi ve Hayrullah Beyler bir kanun teklifi yapmışlardır. 

• 
I zmir - Kasaba temdidi hattı 

ANKARA, 29 (Telefonla) - lzmir. Kasaba ve temdidi demiryol
lannın miibayaasına dair olaıı mukavelenin tasdikı hakkındaki layilıa 
Meclise verilmiştir. 

Polis teşkilat kanunu 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Polis teşkilô.t kanununa bağlı cetvel

de tadilat yapılması hakkında Mecliııe bir layiha verilmiftir. Bu liiyiha
ya göre bu cetvelin emniyet müfet tifliği kısmına elli bq lirız maaşlı 
bir bınmületti.şlik ilave olunacaktır. 

kanunları 
• 

vergı Yeni 
'ANKARA, 29 (Telefonla) - Maliye Vekaleti yeni vergi kıznunla· 

rının tatbik ef!kli hakkındaki izah nameleri hazırlamaktadır. Yeni ka
nunlar yarınki Resmi Gazetede neş.redilecek ve iz:ahnameleri ile birlik
te alakadarlara tebliğ olunacaktır. 

Kefaletle tahliye edildiler 
IZMIR, 29 (Milliyet) - Karasularımızda avlanırken kendilerini 

yakalamak isteyen rüsumat müdiriyetine ateş eden Yunanlı balıkçı An· 
doni ve beş arkızdaşının kefaletle tahliyelerine karar verilmiştir. 

Şah Hz.ni istikbal 
GUMOŞHANE, 29 (A.A.) -

lran Şahı Hazretlerinin seyahatle
ri münasebetiyle ııehrimizde fevka 
iade hazırlıklar yapılmaktadır. 

İzmirde kahve ve çay 
ihtikarı 

lZMl R, 29 ~Milliyet) - Kahve ve 
çay fiatleriode başgösteren ihtikara 
karşı Belediye ve Ticaret Müdürlüğu t" 
~ta başlanuılardır. 

Metresini yaraladı 
IZMlR, 29 (MiUiyet) - Boya<:ı Şe

rif Şevket iki sene beraber yaşadığı ve 
dört aydor ayrı bulunduğu metresi F e
ri deyi bir tütüncü .diM<arunda bir baş
ka erkekle görüp biddetlenrniş ve Feri
Jeyi ağır surette yaralamııtır. 

M. Roosevelt'c yeni 
salahiyetler 

VAŞiNGTON, 29. A.A. - Kongre
nin dağılmadan eırvel M. RooHelt'e 
sümrük siyaseti hakkında geniş selahi
yetler vereceği muhakkak cibidir. Bu 
itibarla, bu yaz, mütekabiliyet esasına 
bağlı ticari müzakerelere giritilmek Ü· 
zere hazırlıklar yapılmaktadır. 

Son vergi 
Kanunları 

Menfi şayialar hakkında 
Maliye vekilinin b~yanab 

ANKARA, 29.A.A. - Maliye Vekili 
Fuat Bey son vergi kanunları ve alınan 
mali tc..,irler etrafmda uyandınlan men 
fi ve zarar!, fayialar hakkında bir mu· 
han-irimize fu beyanatta bulunmuıtur : 

ittihat ve Terakki cemiyeti ge
rek hariçte gerekse dahilde bu su
retle bir taraftan Abdülhamit ida
resine ka11ı mücadele ederken ve 
diğer taraftan da memleketin par
çalanmaması için el'n~en geldiği 
kadar çalıtırken cemiyetin ilk mü
eessislerinden bulunan ve müessis
ler içinde cemiyetin meydana gel
mesinde en ziyade h"zmeti görül
müs olan doktor ishak Sükilti Bey 
verem hastalığının gittikçe artma
sınden dolayı hayatının son ayları
nı yafıyordu. 

rememitti~. - Bitmedi - tikleri ehemmiyetin derecesini gösterir. 

l EC Es· BUA UDU ARIMIZ J 
--------------------------,--------------------------------------------~ 

"Bütçenin Büyük Millet Meclisine 
takdiminden sonra milli müdafaanın tak
viyesi ve köylümüzün buğday mahsulü
nü korumak gibi vatanın yüksek hizmet· 
leri için .ibtiyan zaruret keap eden ba:u 
masrafları karşılayacak fevkal.ide vari
dat membaları temini maksadiyle hazır
hnmıı olan kanun layihalan ki.milen 
Meclisi alice kabul edilınit ve varidata 
müteallik olarak başka bir tillaYvur ve 
teklifimiz kalmamııtır. Bu liyihalar me
tinlerinden de anlaıddığı üzere bazı io
tihıak maddelerin-den alınacak n .. giJerc 
tütün Te müskirat ile ll'Ümrük beyaruıa
melerioe ilsak olunacak müdafaa pulları
na Ye tayyare resimlerine ve bundan a
lınacak ... ergiye ve diğ.,.. bazı nridat ka
nunlarındaki tadillere taalluk etmekt.,. 
dir. 

Bu suretle elde edilecek olan nridııt 
ihtiyacımıza kifayet decek derecededir. 
Binaenaleyh, sermaye hareketini ihlli. 
etmemek ve sermayenin inkişafını güç· 
leıtiıınemek için dövizlerden ve birçok 
müterakki memleketlerde vergi mevz11u 
olan menkul kıymetlerden vergi alınma
sına dair olan layihalann iktisabı kanu· 
niyet ebnesine lüzum ve mahal görü1-
memi§tir. Bütçe heyeti wnuıniyesi hak· 
kında Meclis kürsüsünden vuku bW..n 
bf,yanatun sırasında kayıt ve İ§arel elti· 
ğim veçhile son gÜnlerde itae edilmiş 
olan bazı bethahane rivayetlerin hiçbir 
mesnedi yoktur. Bunlann her türlü a-
sıl ve esastan ari ve ne kadar leimane 
maksatlarla İşae edilmiş olduğunu bu· 
tün vatandaşlarımın karıısında bu su· 
retle bir kere daha tebarüz el!irmit olıı 
yorum." 

Burada •u;ıu kaydetmek iateriz 
ki .doktor 1 ' k Süküti Beyle tıbbi. 
yelı arkadafları latanbulda ilk de
fa 1891 senesinde Abdülhamide 
kartı gizli b'r cemiyet kurdukları 
zaman bu cemiyetin ismi yoktu. 
Y ıılnız öyle bir cemiyetin tetekkül 
ettiği Pariste bulunan Ahmet Riza 
beye bild'rilmişti. Ahmet Riza Bey 
gelen cevapta cemiyete "İttihat ve 
Terakki,, isminin verilmesi muva
fık olacağı yazılmıştı. Bunun üze
rine tıbbiyeli arkadaşlar kurduk
ları cemiyete "ittihat ve Terakk;,, 
namını vermişlerdi. 

Ahmet Riza beyin 1.stanbu1daki 
cemiyete bu namı vermesi nereden 
aklına gelmişti? Ahmet Riza bey 
genç yaşında iken o devirde yeni 
ortaya çıkmış olan Auguste Comte 
""' Stuart Nille gibi filozofların e
rerlerini okumuştu. Auguste Comte 
felsefede Positiv'sme'i tesi• eım·ş
ti. Ahmet Riza bey de felsefe il
mind,.ki bu yeni cereyana kapı1rnış 
tı. Po,itivist'lerin düsturu "ordre 
et progres .. idi. "lnt' zam ve te•ak- ı 

Parİs-Soir'dan : hareketli resimlerle sarhof oluyonı:ı:. §ina.tar, gürültücüler, vazii sahneler, tinde beJınelmilel mübadele 1~29 .•~-
Bu bir terakkidir. şairler, elektrikçiler, fotoğrafçılar ı,c nesine nazaran yüzde 3~ ek•il"!.'ftı. 

Parf• · Soir gaz.ete.rinde Antlre 
Maur~ış ':Yeni Sanatler" serlevhosile 
ya.:dılI_ı bı.r makeletle diyor ki: 
h Es~.'~".? .bütün lngiliz aileluinin 

aya ı ~-çricük bir çaycı dükkônı aç-
maktı, Çunhü b d aaJ b · k u saye e fazla çalış-
n - ~ ır ar._ pa':a elde etmek müm
kan'!u. Hngun bırkaç fincan renkli 
su bırk ... aç ku~um!'f pasta ve Üzerinden 
tereyagı esmıf bır iki dilim ekmek sa
larl'jl hayatı kazanmak mümkündü. 
Ne olursa ot.un bu para ailenin büt
çesine yardım ediyordu. 

. , .. Şimdi bütün bımlan değiştir• 
dik. Bugün her gene ailenin hülyan 
plak, gramofon İğne.ıi, r>e radyo ci= 
haz/an, satan lıiiçük bir mağaza tesis 
etmektır. 

Bugün Fran11ada olduğu gibi, lngil
terede de evvelce kahve ifleten dul 
k?dmı, küçük bir kitapcı mağazası, 
bır okuma odası, at:mağa çalı;'fmakta ... 
dır. Bu arzu değigikliği büyük bir de
ğişiklik ifadesidir. 1900 senesinde 
yaşayan adamlar, 1934 senesindeki/er 
dt!n dah.,"l cok içki ve yiyecek icın ça .. 
iıfıvorlardı. Onlar biı;den daha· a:ı: ki
tapla, mu~iki ile v.zyahut terr.a,fa ile 
ejil"!nmeğe ktndilerini hasrcd;vorı<rr· 
dı. Sarlıofluk onları kederli hülya/<>,.· 
dan kurtarıyordu. Bize gel:nce, biz 

Bana, yeni ihtiraların, ve makine• kimyagerler de kullanılmaktadır. Bu Halbuki Süveyfte bu gerıleme yu:ule 
[erin daimi bir i§sizlik tevlit edecei;i- zayıf Farenin etrafında garip ve yımi yirmidir. k. • 
ni aöyledikleri zaman daima mütered.. bir fabrika örülmüştür. Bir defa daha Süveyf firlıetinin geçen aene ı ha· 
dit dururum. Hakikat daha ziyade tekrar edelim: Bunu evvelce kim :e- sılatı 887 milyon franga baliğ olmu~ 

f ··1 t h ··1 d '·1· d" Bug··nk'" tıır. E"er bu mikdardan 260 milyon fUradadır: insanların yaptıkları ışler, eu ve a ayyu e cvı ır •· u u 0 .h • k . 
asırlar zarfında büyiik tebeddüllere dünya, evvelce yap!lan teleüllerden olan, amortisman .' tıyat ez çesı Vesa· 

• l çok daha garip ve çok daha baıkadır. ireyi çıkanr•ak husedarliıra tevzi .,_ 
ugrar ar. Bugün Ziraat ve dokumacı- b ld d' k dı'lecelı mikdann 522.185.915 frank ı,k vardır. Fakat burada çok az: iıçi Bunun için istik a en en ıfe etme 
çolıpnalıtadır. Diğer taraftan yeni sa- hakkımı:ulır. Şimdiki halde bugünlıü olduğu görülür. Süveyş enfes bir iştir. 

va2;iyete bı"r nı'zam ve intiuım V'!rme.. L'İntransı·geant'dan • naıler inkiaşf etmiştir. Kurunu vu4la• • 
da, birgün gelip le nakliyatın birçok liyiz:. istikbale bırakalun, istikbalde 
insanları iıgal edeceği kimin aklından yafayacak olanlar düşünsünler. Na-
geçerdi? Kim on dokuzuncu asırda polyon der ki: ''Her ihtilal evvelden 

d teieül etmenin bi.r işe yarcunadıiiını 
ma en ltn'U!lesinin iki a.tır sonra bü· ,; · ı ··k b bize ögretır ,, yu ir teşekkül halinde toplanabi'e· 
ceklerini tefeül edebilirdi Kim ondo- Le Peuple'den: 
kuzuncu asrın aonltınnda sinemanın 
T. S. F. nin otomobilin, büyük sana· 
yi doğuracağını tahmin ederdi? 

Keyif ticareti (oyunlar, seyahatler, 
sporlar) gittikce dal budak salıver
mektedir. Michey Maise'in ha/iki olan 
Valt Disney'in canlı resimlerinden 
birini rıücucle getirmek için bir ayda 
kaç erkek ve kaç kadının çalışması lô 
z.ungeldiğini biliyor muaunuz? A~ağı 
yukarı iki. yüz. Epeyce re$İm btlPn 
30 l(enç hız., re&imlere hareket tıer
mek için kırk adam, lô;:;ımdır. Bun-
dan maada birçok şarkıcılar, mu•iki· 

Penple gazetesi SiiıJ~yş .kanalın
daki faaliyete dair yazdı,,ı bır yazıda 
fU malümatı vermetlıedir: 

Süueyİf kanalı hissedarlarına arz.e .. 
dilen bir rapora nazaran kanalın ge
çen sene zarfındaki faaliyeti 30071000 
tona yükselmektedir. Evvelki seneye 
nazaran yü:ı:de 8,2 bir Fazlalık vardır. 
Muhtelif gemier tarafından nakedi [. 
len eşyanın mikdarı yüzde 17,9 art-
mıştır. d'kk . 

ş rast şayanı ı attır ki Süveyşin 
t . u t" umumi ticaret derecesinde ge 
ıcare ı G . "h ril.eme.miftir. ~çen •enenın nı aye .. 

Fransız Hariciye Nazın M. Louis 
Barthou'nun son nutkundan bahseden 
lntransigeant diyor ki: 

.. Filvaki herhangi bir çılgınlık dar
besini hiç bir .zaman unutmamalıdır. 
Fakat Şark komşularınıız:ın ani bir bu· 
naklıklarına karıı her türlü tedbirleri 
mizi almtf olduğumuzu da biliyoruz. 
E vvelii maddi sahada, kuvvetli istih
kômL..r in1a ettik. Manevi sahada itti 
faklarum:ı: ve dostlukları.n"z kuvvet
lidir. Fransa tecrübe edilmiı vaziyet
te değildir. M. Barthou ilhamları kötü 
peygamberlerin çılgınca mübahase/e
rile memleketi bulandırmağa kalktık 
lan bir ıırada ve tam :zamanında söy
liyı:ceklerini söyledi.,. 

Bir Belçika heyeti Atinads 
A T1NA. 29. (Milliyet) - Kral 

üçüncü Leopoldün Belçika tahtıP}.t 
çıkışını refmen Y una.n Cümhurreı· 
sine haber vermek üzere Kont Ab· 
remont Linden'in riyasetindeki jjı; 
ki~ilik heyet buraya gelmiştir. He
yet burada üç gün kalacak ve Cüıt' 
hurreisi tarafından kabul edilece1' 
tir. 
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, ..... f_m:_L_E~~~ ......... 
Yine evlenme bahsi 

Dünkü yazımda bugünkü evlen
melerin mahiyeti hakkında kısaca 
~ı .mütalealar beyan etmiş ve k:ı-

ŞEHİR 
EKONOMi 

rılerımin bu husustaki fikirlerini K • f b ı·ka· Si 
ö~~enmek istediğimi de yazmı,tım. ayserı a r 
Dun sıcağı sıcağına bir hanımdcın • " • 
aldığım mektupla bu bahse gene inşaat ilerliyor, montaj 
Yana~mak zaruretinde kaldım. Bu Ş b' • 'l k 
hanım M. z. rumuzile gönderdiği ubat sonunda ıtırı ece 
mektupta diyor ki: 1 Evvelki gün ,dırimize gelen Sü-

"Mubarrir Bey mer Bank Umum Müdürü Nurullah 
Her şeyden evvel kendi fikrini- Esat B., dün, Sü- • 

~e itimatsızlık demek olan böyle merbankın 1stan-
Ustünkörü bir anket açmanızı zeıa bul Merkezinde 
nızla mütena.ıip bulmadım. Y~ı- metgul olmuttur. 
hızın • bazı itiraflarımza göre . Nurullah Esat B., 
kırkı geçmit olduğunu kuvvetle daha birkaç gün 
zannediyorum. Bu ya~ gelmit bir tehrimizde kala. 
erkeğin izdivaç gibi insanların t>n cak, bazı mesele-
c:ınaiacak iti hakkında hala iyi c:i- ler etrafında muh 
zılmit bir fikri olmaması kabul e- telif temaslarda 
dilemez. O halde maksadınız, er- bulunacaktır. Al-
kek, kadın birtakım karileriniz!n dığımız maliima-
ıizinkine uyan ve- uymayan fikir- /llu;>ullah Esat B. ta göre, Kayseri
lerini alıp alay etmek midir? de kurulacak o-

Öyle de olsa ben izdivaç hakkın lan pamuklu menıucat fabrikası
'dni dütüncemi açıkça söylemeli· nın i~tı bir hayli ilerlemif bu. 
ten çekinmiyorum. izdivaç bir is- Iunmaktadır. Montaj itine ağustos 
tek bir hüsnüniyet meselesidir. Bir ta batlanacak, Şubat sonuna ka
adam ciddi surette evlenmek ister dar tamamen bitirilmiş olacaktır. 
ve bu ite iyi niyetle girerse onun Bina İnfaz.tı Tetrinievvele kada•· 
bedbaht olması ihtimali yoktur, ya tamamlane·.ağı için, fabrika 935 
but pek azdır. Zira sırf aile yuva" martından itibaren çalışmağa bat
kurınak içiın kendine e' arayan a· )ıyacaktır. ~undan ba,ka lzmitte 

kurulacak ılk kağıt fabrikasının 
damlar zenginlik, güzellik soylu infaatı da bir aya kadar faaliyete 
SOpluluk mülahazaları arkada bı· geçilmek üzer-e, ihale edilmittir. 
rakarak kendilerine uygun bir ka· Verilen malumata göre; Nazilli ve 
dın arar. Ve bu prtlar altırula alı- Konya Ereğlisinde kurulacak di
nan kadının kocasını mesut etme- ğer mensucat fabrikaları için icap 
~İne de sebep yoktur. Şüphes'.z, eden hazırlıklara ba,lanılmıttır. 

Nazillide ikinci büyük pamuklu 8eciye uymamazlığı, mizaç ayrılığı . 
'h mensucat fabrikasının ı~sı için 

21 İ menfi tesirler kan koca ara- de Rus mıuahhas heyeti Ankarada 
•ında hazan geçimsizlik vak'aları temaslarına devam etmektedir.Mu
c;ıJa:nasına sebep olabilir. Lakin e- rahhaslar memleketlerine gitmek 
~endim, geçinmeye gönlü olanlar üzere, bu 'hafta içerisinde tchrimi-
1Çİn biribirinin bazı huysuzlukları- ze döneceklerdir. Bu iki fabrika
llı hot görmek en tabii bir teydir. nın in,asma mümkün olduğu ka-
8 dar süratle ba,lanacak ve bütün 

u hadiselerin aile rabıtalarını tes.İsat en geç bir sene zarfında 
llarsmayacak mahiyette olması ela bitirilmi' olacaktır. 
farttır. Yoksa erkek kadına ve ka-
d11ı erkeg" e kars,ı eğer sadık vefalı Diğer taraftan, bu sene sanal 

mekteplerinden mezun olan genç
ll'Öriirunezse o ailenin yürümesine )er yeni kurulacak fabrikalarda tav 
iınkan yoktur. Ancak zamanın ve zif edileceklerdir. Rusyada tahsil
l!'Ör-enek kanunlarının tesirile kith de bulunan talebeler de ağustos 
er-keğin ve kah kadınm hazan oca- içerisinde memleketimize döne-
g" ınd d 1 cekler ve ayni tekilde fabrikalara an •tarıya göz attığı görü · Y 
........ ~ verileceklerdir. 
'""'ıuedir. Bunun için en sağlam ga 
r-anti çolukçocuk peydahlamakbr. Sümer Bank müdürlüğü, bugün 
Bunu yapabilen bir aile belki biraz ayrı vaziyette bulunan yerli mal-
iaileli olur amma mes'ut olur. lar pazarlarını da yeni bir tekle 

ı koymağa karar vermİftİr. Bu cüm
tte Beyim! Evlenme hakkında leden olarak, yerli mallar pazarı

lıı.ülahazam budur.Cesaretiniz ve j. mn doğrudan doğruya idareye rap 
~.~yetiniz varsa boduru meydan! tı ve Anadolunun birçok tehirle
P.t tınııetlerim efendim - Karieniz: rinde yeniden tubeler açılması dü-

. :z . ., tünülmektedir. 

ı· Eskiden kadın yazısı, kaJın üs- Esnaf cemiyetleri idare 
ııbu anlaplırdı. Şimdi kaJınlar 
ilaçlarını kesip,pantalon giyerek gö heyeti toplantısı 
"'İİrıiifierini erkeğe yaklastırdıklan Önümüzdeki Cumartesi günü 
rbi yazı ve iladf:~erini je erkek- bütün Esnaf Cemiyetleri idari" he-
1eftirdiler. Bunların neresine hala yeti azaları, Beyoğlu MusiF Ce-
'erıklerin (Sexe faible) (cinsi lii- miyeti binasında bir toplantı ).ıpa 

fil) diyeceğiz bilmem. Şu yukarıki caklardır. Bu toplantıda Büyük lk
ftıektupta da hiç kadın kokusu yok. tıaat Meclisinin sorduiu anketler 
e.,,ki de bir erkek ya:unıı ve mek- için hazırlıklar yapılacak, ayrıca 
1ıı6u enteresan olsun diye kadın Türk vatanda,larına tahsi$ edilen 
İrtıza.1 atmıpır. Ne de olsa mektup hizmetlere ait kanunun tatbikatın
lqki mütalea cüretkarane olduğu da cemiyetlere düten yardımlar gö 
itQdar pratiktir. Hakikaten evler.- rü~ülecektir. 
mek kararı verenlerin tutacağı yol Ucuz kundura 
da budur. Liıkin is o karan vere-
bilmektedir. ' 

FELEK 

[ BORSA 1 
<lı Bankaamdan alman cetnldir) 
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AKŞAM FİYATLAR/ 

I ~STlkRAZl.AR 1 TAHViLAT 
1~~'"f1. dahili 94.SO Rıhtun 17,75 
t)"İtii,~~r•:ı.ı 9J,SO Mümeaail 56.20 
kııaau11 u- 29 .. 11 47.20 

• il 28.10 " ili 50 
• ili 28.10 

1 
ESHAM 

' 8•"kaaı Nama 8.80 p..,;j 
,. '' li-..,iline 8.80 Telefon 
;.~ Miı•••İ• 98 TerKo• 
~•ki>• C" b" Çimento ku· .... um U• 

--•Yet B ' ponıu:ı: 
l' •n11aıı 58 Jttıh.at dey 
~ rııırn"•Y 40,75 Şark dey. 
ş"°'dolo Hian 27.25 B•lya 

••. Hayriyıe 16 Şark m. ecza 

4.15 
11.50 
19,40 

11.35 
16 

1.30 
t,!55 

4 

L ÇEK FIYATLARI 
p::dra 639 1-4 İ l'ra~ 19.05 
),1,· '• 12.06 Berlin 2 03,29 c:1

•no 9.34. 75 Madrit 5.80.32 
At~CYre 2.44,67 Belgral 34.98 

8r~~;a 83.24.SO ı Zloti 4.20.50 
A. '"'' 3.40.ZS Penro 3.94.34 
N~•lf?l"J,.,rn 1,17,36 Bülaet 36 
Solar'., 79.55 Mosko,ıa 10,8!',SO 

1 66.37 .75 Viyana 4.33,68 
N U K U T (Satıı) 

Kurut 

169 
117 
&10 
214 
115 

24 
83 
22 
23 

106 

20 1. l•vİçr• 
1 p.,zeta 
1 P..fark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Djn"r 

l ÇıcrnoTİ~ 
Alhn 

1 Mecidiye 
Banknot 

Kurut 

808 
16 
49 

Z0,5C 
ıs 

53 

9,25 
35 ı.2 

237 

Feshane fabrikasının satışa çı
kardığı ucuz halk elbiselerinin iyi 
bir rağbet kazanması üzerine, Bey
koz deri ve kundura fabrikası da 
harekete geçmİf, gayet ucuz kun
duralar imal için hazırlıklara bat
lamı~tır. 

Fabrikada bu İf için tecrübeler 
yapılmaktadır. Piyasaya çıkarıla
cak bu kunduralar, 2 liraya kadar 
satılabilecektir. 

Esnaf Bankası 
Tahkikatı 

Esnaf Bankası hakkındaki adli 
tahkikata devam edilmektedir. Bu 
ta•hkikatı idare eden birinci tetkik 
bürosu şefi Muhlis Bey bugün ikin 
ci defa olarak avukat Atıf Beyi 
dinliyecektir, 

Şimdiye kadar bu tahkikat do • 
layısile dinlenenler bankanın §İm
diki Müdürü Rasim, eski müdürler 
Faik, Afif ve Şerif Beylerle Şirket
ler Komiseri Remzi Saka, Şehir 
Meclisi azasından Galip Bahtiyar, 
lsmail Sıtkı, Mdımet Ali, Mürakıp 
Emin Zeki, idare Meclisi azasın . 
dan Hakim Rıza, Alaiyeli Mahmut 
Beylerdir. Bu mesele hakkında 
bankadan borç para almış olan 
Volf ile tütüncü İsmail, mahil gazi 
Nazmi Beylerin vesair borçluların 
da dinlenmesi muhtemeldir. Tah . 
kikat buıı:ünlerde bitirilecettir. 

Dün serbest bırakılan '.Ali ve Hasan elendiler 

BELEDiYEDE 1 Esrar gene 
Şehir mezarlığı Örtüldü! 

Sonbahardan sonra yeni 
mezarlığa gömüleceğiz 

Belediyenin Tarabya - Şitli yohı 
üzerinde §elıir mezarlığı yapılmak 
üzere satın aldığı arazinin ihata du 
van inşaııtı bugün iıhale edi!-ecek • 
tir. Mukavelenameye göre duvar 
4 ayda ikmal olunacaktır. Duvar 
15 bin liraya çıkmaktadır. Be)ed;. 
ye bu araziyi 30 bin küsur liraya al 
mıştır. Genişliği 450 dönümdür. 
Duvarın İnşaatını müteakıp tesvi -
yei türabiyesi yapılacak, sonbahar
da buraya ölü defnedilmiye başla
nacaktır. 

SUrpagop davası 
Sürpagop mezarlığı için Bele

diye ile Ermei Patrikhanesi aranı 
daki davaya ait evrak. tamamen ye
nilenıni§tir. 4 üncü hukuk mahke
mesinde muhakemeye başlanmış . 
tır. Belediye mezarlığa ait bazı ha
ritaları mahkemeye ibraz etmiştir. 

Meşhur kantar tamir edilecek 
Mezbahada, resmin kilo üzerin

den alınması için getirtilen kanta
rın bozuk çıkması üzerine müteah
hide müracaat edilmişti. Belediye 
müteahhitle bir anlaşma yapmı,tı:. 
Kantarın tamiri için Avrupadaki 
fabrikadan bir montaj makinesi g«" 
tirtilecektir. Kantar iyice tamir e
dilinciye kadar makine burada ka
lacaktır. 

Et resminin kilo üzerinden alın
masına ancak eylı'.ilde başlanabile
ceği ümit edilmektedir. 

o-------
Yağan yağmur 
Evvelki gece yağan yağmurun 

miktarı, Kandilli rasathanesi tara
fından, 5 milimetre olarak tesbit e
dilmiştir. Yağmuru• bir miktar da
ha yağması beklenmektedir. Yağ
mur ınünasebetile hararet derecesi 
bir miktar düşmüştür. Evvelki haf
ta içindeki şiddetli sicaklar, müla
yim bir havaya tebeddül etmiştir. 

ViLAYETTE 

Yeni vergiler için 
tebligat bekleniyor 

Büyük Millet Meclisinden çık • 
mış olan yeni vergi kanunlan hak
kında icap eden hazırlıklar ;çin 
Maliye Vekaleti emirler vermekte
dir. Evvelki gün ve dün Meclisteu 
çıkan kanunların bugün İstanbul 
maliyesine tebliği beklenmektedir. 

Dahiliye kadrosu 
İstanbul Vilayeti dahiliye kad

roaunda bu sene değişiklik yoktur. 
Yalnız Matbuat Memurluğu kad
rosu ikmal edi.Imektedir. 

Kitap sergisi 
Cuad'ltalia İtalyan klübünde 

bir kitap aergiai · tesis edilmiatir. 
Sergi yarın açılacaktır, ' 

Otel cinayetinin failleri 
kimler? 

Demirkapıda San Şaban otelin
de tamir yapılırken zuhur eden in-

san Tı:emiklerine 
' ait tahkikat çok 

garip bir safhaya 
ginniştir. Bu ke
miklerin Nuri is
minde bir adama 
ait olduğu ve Nu
rinin on sene ev
vel öldürüldüğü 
an1-..ılmı~, tahki
katta da cinaye
tin Sarı Şaban o

IJakkal Masta El. telini on sene ev-
vel işleten Hasan 

ile Ali oğlu Hüseyin ve kırmacı oğ
lu Ali isminde üç kişi tarafından 
itlenmiş olduğu etrafında bir zan 
hasıl olmuştu. Bu adamlar Yalo
vadan getirtilmiş ve isticvapları 
yapılmıs, esrar perdesinin tamamen 
yırtıldığı ajansla yapılan tebliğler
le her tarafa n~redilmitti. Henuz 
cinayetin üzerindeki esrar perdesi 
kaldırılmaınış, kendilerinden şüp
he edilen eski sahipler de dün ser· 
best bırakılmışlardır. 

Dün bazı gazeteleriill "katiller 
cürümlerini itiraf ettiler., diye ya:ı 
malarına rağmen katil oldukları 
iddii!.sile Y alovadan buraya getiri
lenler kat'i surette inkarda bulun
muşlardır. Ortada bu adamları İl· 
tiham edecek kanuni delil, emare 
ve şahadet bulunmadığı için ken
dilerinin serbest bırakılması zaru
reti hasıl olmuttur, Müddeiumumi
lik te bu hususta hiç bir teY söyle· 
memekte: 

"Görülen lüzumu kanuni üzeri
ne Yalovadan getirilen Ali ve Hü
seyin serbest bırakılmıflardır,. de
mektedir. 

Bu tahk;katı idare etmekte olan 
müddeiumwni muavini İsmail Hak 
kı Bey bu hususta demiftİr ki: 

- Suçluların müruru zamaNlan 
istifade etmemeleri imkanı temin 
edilmittir. Müruru zaman ancak 
8 ay sonra kabil olabilecekti. Hal· 
buki bu müddet katedilmittir. • 

Mazın.unlar görülen lüzumu ka
nuniye binaen ve teminata rapten 
ıerbest bırakılmıttır. Hazırlık tah 
kikatının devam ve ikmaline ikin
ci tube memurlarından Kadri ve 
Merkez Memuru Nazım Beyler me 
mur edilmişlerdir. Kendilerine icap 
eden direktifleri verdim. Tahkikat 
muhtelif safhalardaın devam ede
cek, herhalde cinayetin üzerinde
ki esrar perdesi kaldırılacak ve ha 
kiki failler meydana çıkarılacak
tır.,, 

Dün bu münasebetle otel binası 
karşısında dükkanı olan bakkal 
Muatafa Efendinin de maliimatına 
müracaat edilmittir. 

'Akay idaresi Şirketi Hayriyeclen ole/ığı rıapurlann her türlü tadilatını 
bifi,Ji ve.· i,Jetmeye ba,ladı. Bunlardan "Göztepe" adım koyduğu es· 

iri 70 Acla isltelesinJe yolaı alıyor •• 

' 

MAARiFTE 

Bakalorya hazırlığı 
İmtihanda talebeye renkli 
hususi kağıtlar verilecek 

Şehrimizdeki Maarif Vekaleti 
Umumi Müfettişleri. dün ögleden 
sonra, Maarif idaresinde Başmü · 
fettiş Salih bl:i Beyin riyasetinde 
bir toplantı yapmışl.ırdır, Bu top· 
l~ntıda perJ~mbe !l'tlDÜ başlıyacak 
lıse ve ortamektep bl\kalNya imti
hanları hazırlıkları hakkıııda bazı 
mukarrerat ittilıa;ı: ed;'nıiştir. 

istiklal Lisesi talebt>sinden bir
kaç gencin elinde bakalo~ya imti . 
hanlannda talebeye verilmek üzere 
sureti mahsusada ve renkli olarak 
tabedilen imtihan kağıtları görül . 
müştür. Müfettişler tah!-.ikat yap . 
mışlar, bu kağıtların filvaki imti
han kafıtlarına çok be'llzemekte ol
duğunu fakat o kağıtlardan olmadı 
ğını tesbit etmiılerdir. 
Hazırlanan imtihan kağıtları 

muhtelif renklerdedir. Bu kağıtlar 
İmtihan gün ve saatinde talebeye 
tevzi edilecektir. Tal~ suallere 
.cevaplar yazarken, kendi kağıdını 
haşka kağıtla veya evvelce yazıl -
mış diğer kağıtlarla dt'~İştirmek 
imkanını bulamıyacaktır. 

Bakalorya imtİ'hanlal'lna hariç • 
teıı girmcğe talip olanlara da bu
gün tebligat yapılacaktır. Bazı la
lipler, kendilerine henüz tebligat 
yapılmadığından endışeye di.ışe • 
rek maarif idaresine m\ıracaat et
mişlerdir. Kendilerine tebligatın 
vekalet tarafından ya~ılacağı bil . 
dirilmiştir. Hariçten imtihana ta • 
!ip olanların adedi 500 ü to!cavüz 
etmektedir. 

iki papaz mektebi kapanıyor 
Aldığımız malumata göre şehri

ınizdeki Fransız papaz mekteı:ıle
rinden ikisi hazirandan sonra kapa
nacaldır. -Bu mekteplerin kapan · 
masına sebep talebe bulunmaması
dır. 1Ik tahsilin munhaaıran Türk 
mekteplerinde olmasına dair ka -
nundan wnra, ecnebi mdc:teplere 
rağbet daha çok azalmı§tır. Ecnehi 
mektepler her sene talebele. r.İ bir 
az daha kaybetmektedirler. 

Ekalliyet liseleri mezunları 
tUrkçe bilmiyor 

EkaJJiyet liselerinden mezun ba
zı gençler maarif idares;ne müra • 
caatla ekalliyet mekteperinde ge
ne kendi inanları için hocalık iste
mişlerdir. Maarif idaresi bu şekil
de müracaat eden ekalliyet genç· 
)erini tür.kçeden imt.ııana tabi tut
muştur. Bunlar imtihanda muvaf
fak olamamışlardır. Kendilerine 
muallimlik ehliyeti de verilmemit-
tir. 

Ayrılık müsameresi 
Hakimiyeti Milliye yatı mekteb; 

son sınıf talebeleri cuma günü bir 
veda müsameresi verecektir. Mü -
samerede piyesler temsil edildik • 
ten sonra, mekt'ep sergisi ziyaret 
edilecektir. 

Rağbet çok 
İzmir ve Galatasaray 

sergileri 
Beynelmilel İzmir panayıriJe 

ıefırimiz Yerli mallar sergisinin a
çılma zamanlan biribirine pek ya
kın olduğu için, tacirlerin her iki 
sergiye de iştirakini temin maksa
dile, açılacakları tarihlerin değ;şti
rilmesi istenilmişti. 

Ticaret Odası, bu husustaki tet
kikatını bitirmiş ve İstanbul Yerli 
Mallar sergisinin, 5 ağustosa ka • 
dar deYam etmek üzere, temmu · 
zun 20 sinde açılmasına karar ver
mİ!tir. İzmir panayırı ağustosun 
26 sında açılacağı için arada kifi 
miktarda zaman bırakılınıttır. 

Daha şimdiden artan müracaat
lar, bu sene serginin e:lcilere nia
betle çok fazla rağbet bulacağını 
göstermektedir. 

llk defa beynelmilel olarak açıla 
cak olan İzmir panayırına i,tirak 
etmek üzere, Macaristan'dan ve 
lapanya'dan birçok müesseseler 
müracaatta bulunmUllardır. Ken -
dilerine, gümrük vaziyeti, nakliye 
ücretlerinde yapılacak tenzilat ve 
sair iıtirik tartları hakkında lazım 
gelen izahat verilmittir. 

Metr Salem karara kadar 
Ankarada bulunac.ak 
Rütvetle maznun olarak hak

kında tahkikat yapılmakta olan 
Metr Salem elyevm Ankarada bu
lunmaktadır.Kefaletle tahliye edil
mi, olan Metr Salem, tahkikat ve 
muhakemenin neticesine kadar An 
karada kalacaktır. 

Günü~ 4
) 
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Hayat pahalılığı 
Mümtaz FAiK 

Büyük Millet Mecli8inde yapı
lan müzakereler esnasında birçok 
mebuslarımız Türkiyede hayalın 
pahalı olduğundan uzun uzadıya 
,ikayet ettiler. Ve bu pahalılığın 
diğer Balkan memleketlerindekin
den daha yüksek olduğunu söyle
diler. Memnuniyetle haber alclığı
mıza göre alakadar vekôletler ya
kında bu mesele etrafında ciddi 
bir faaliyete geçecekler ve hayat 
pahalılığına karşı cezri tedabir a· 
lacaklardır. 

Hiç şüphe yok ki Türkiyede hc.;
yat lla son seneler zarfında son 
derece pahalılaprıı,tır. Bu hususla 
tanzim edilen lndex Number'l.,1 
bize bunu vazih bir ,ekild e göster· 
melıtedir. Hele son günlerde bu 
lndex "1057" ye kadar yükselmiş
tir. Bu rakam haddi zatında fazla 
bir şey ifade etmez. Niahyet bu de· 
mektir ki harpten evvel 100 kuru
şa aldığınız bir malı bugün alabil
mek için 1057 kura, vermeniz lü
zımtlır. Halbuki lndex'in bancia11 
daha fazla yükseldiği zamanlar da 
olmuş ve hayat pahalılı{:ile miıca
dele etmek o uzman şimdiki kadar 
mübrem bir ihtiyaç halinde kendi. 
cini hissettirmemişti. Çünkü eski 
" 'k .. il b umumı azanç ıevıyesı,, e ,,_ 
günkü "umumi kazanç seviyesi,, 
nisbeti arasında esaslı bir fark var
dır. Bunan sebebi de son bah an 
dolayısile biitün dünyanın çektiği 
iktuadi hastalıkta aramalıdır. Ta· 
savvur ediniz ki 1929 senesine na
zaran iki sene sonra beynelmUel 
mübadele a~ı yukarı %35 e Jıiş
müştür. işlerdeki bu durgunlui;an 
elbette beynelmilel ticarette mev· 
ki alan birçok memleketlerdeki 
umumi kazanç ı-eviyesi i}zeri;ıde, 
kendilerinin bu ticaretteki va:.ı;yet
lerine göre bir tuir icra edcc.e{:İ 
süphesi:z;c/ir. 
· Banda birçok memleketleı İn 
harpten sonra mecburen ba~vur
dakları himaye contingentemcnl 
gibi usullerin de tesiri muhakk«l~
tır. Diğer taraftan kcı:z;anç seviyesi 
üzerinde milli para da bıi;ı,iık bfr 
rol oynamaktadır. 

Bu itibarla bütün dünycxyi na· 
uzrı itibara alırsak umumi ka.:anç 
seuiyesi lndice'lerinin alftn esası 
ile pek te mü!euazi gilmed'giııe L'C 

birçok yerlerde hayli ıiüşük oldu
ğuna palıit oluruz. 

Bunu ulalı etnıek için -lesef 
hiç bir yerJe uas/ı bir tedbir bu
lanamamıstır. BiMUnaley/ı kazanç 
seviyesi ü~erinde eraslı bir tedbir 
ittihaz etmenin imkanı olmayınca, 
geriye hayat pahası indice'i ka'ıı ·· 
Bununla pekala müc'!d~e e~mek 
mümkündür. Bü!çelennı teuı.ı:ı el· 
mek için tasarruf yapmak ue oııııı· 
enaleyh umumi kazanç seviyesi Ü· 
zerinde menli bir rol oynamak 
mecburiyetinde olan birçok mc:nı
leketler Jerhol hayat pahasını du
pirmek için çaı•elere ba,vurmu,lar
dır. Son zanaanlorda FranMUıın al
dığı vaziyet bize bana vazilı bir 
surette gösterir ... Fransa ne yaptı? 
Evvela perakende fiatlarJan ba~
ladı. Perakende liatlarla toptan li
atlar arasındaki nisbi irtibatsızlı
ğm önüne geçmek için çalı1h. Fil
hakika bunlar hig bir yerde, 'ıiç 
bir zaman biribirile intıbak h-:ı,ın
de değildir. Fakat nihayet arala
nnda bir nisbet vardır. Bu ni bet 
ihtikôn hatırlatır derecede büy;,,k
tür. 

Biz. de bu perakende liatları 
tanzim ile uğraşmalıyız. Bu husus
ta belediyelere düsen çok bü}'ük 
bir vazife vardır. Nihayet bu i~ 1>e
lediyelerin isidir. Mesela bir Mü
dalaai Milliye Vergisi ihdas ediidi. 
Esnaf bu vergiye mevzu teşkil e
den e.yalarla alakası olmayan, 
birçok 'maddeler üzerinde liatları 
yükseltti. Burada ihtikarın bütü;ı 
anasınnı görmek lrabil.dir.Ve bu da 
belediyelerin kontrol edeceği bir if 
tir. Diğer taraftan toptan liat!arl~ 
perakende liatlar arasıntl'!".• mu· 
nasebetsizliği ..lah etmek ıçın be· 
lediyeler derhal b'?"arın !ia!ları. 
..zerinde icrayİ tesır eden amıllerı 
:rtadan kaldırmak için teşebbüscx· 
ta girişmeli, kendi hudutlar:' .dahi
linde kooperatif hareketlerını can· 
landırmalı, te,vik etmeli ve icap e· 
derse, kendileri satış mağazaları 
açmalıdırlar. 

Daha bu hususta yapılacak çok 
~ey vardır. Fakat burada ~~zl'!,sını 
tavsiye etmek abes olur. {unk'! ~e
lediyelerin aldıkları resımlerı ın· 
dirmelerini istemek fİmdiki halde 
kabili tahakkuk bir arzu olmasa 

kh'r Müttehit bir halde hayat gere · k • · 
pahası seferberliğine geçme ıçın 
evvela kolaylıkla kabili hal mese
lelerden ba~lamak liızımdır. H~yat 
pahalılığının dü,üklüğü umumı re
lah ve ahlak seviyesi üzerinde ic-

C Lütfen sahifeyi çeviriniz) 
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şının bilmem kaçıncı yıldönümünü 
kutlulayan büyük müesseselerden 
biri bu münasebetle bulunduğu 
se~te bir bayram manzarası verdik 
len başka; mağazasının içini de biı· 
düğün evine döndürmüştü... Her 
mal, zeng·n bir çehizin teferruatı
gibi gözalan ve yüz güldüren bir ~ 
kilde teşhir ediliyordu .• Birçok 
manken kızlar, birçok yeni moda 
tuvalet~eri giyerek dolaşıyorlar; 
halkın gözü önihıe konnıuş kür!üle 
re inip çıkıyorlar, hiç olmazsa b!r 
iki bakıcıya elbisenin fiatini ve ba~ 
ka renkleri olup olmadığını sordu
rana kadar evrilip çevriliyorlardı .. 
Mankenler"n döndüğü yerin etra
fında kalabalık gittikçe artıyordu; 
biz de bir kenardan bakıyorduk .. 
Her kostüm, her manto ve her ma
yo, alakayla karşılanıyor ve verilen 
izahat can kulağile dinleniyordu; 
Her zarif ı,ıey, teşhire çıkınca he
men bütün İngiliz yüzlerinde kor
kak b. r şüphenin ve ani bir tered
düdün işmizaz ve istifhamı dolaşı
sıyordu; Mankenden evvel radyo
ya göz çeviriyorlar ve kulak veri
yorlardı; 

KiBARLIK BAŞKA . 
ABONE ÜCRETLERİ: 

Türkiye için Hariç için 
L. K. L . K. 

"Madein England of British ma 
de xxx,, cüm'esini duyunca ferahlı
yarak daha rahat ve mütebessim 
seyre koyuluyorlardı.. Her man
ken çıktıkça kalabalık biraz daha 
arttı. Fakat vakta ki; radyo, Liyon 
ve Japon ipeklilerinin son Paris mo 
dasını ve Japon taklitlerini teşhir 
edeceğini haber verdi; sinsi ve na
f'z bir İngiliz protestosu hal' nde 
!<alabalığın birdenbire silindiğini 
ve yalnız ecnebilerin eski tecessüs
h yerlerinde kalını' olduğunu gör
c:üm; sabah'ey·n, Hakimiyeti Mil
liyede Ankara Palas salonlarında 
P;;ı.ris modellerini ve Liyon İpekli
lerini teşh ir eden kadın terzilerin 
ilanlarını okuduğumu hatırladım .. 
Yüzümün kızardığını itiraf etmeli-
. ' yım ... 

Eve bu hava içinde döndüğüm 
zaman; Ankarada sevdiğim bir ka
dından gelmiş uzun bir mektupla 
"V 'ık · k ar. ,, mecmuasının yenı çı mı, 
bir nüshasını buldum .. Mektup, tah 
min ettiğim g'bi terzilerin sergile
t"inden bahaediyor ve satın aldığı 
ağır, mükellef ve şık Japon ve Li
yon ipeklilerinin kendisine ne ka
dar yakı~tığını ve zevkine ne ka
dar uygun olduğunu ballandıra 
ballandıra anlatıyordu .. Duydu
ğum h · ssi en açık bir tek kelime ile 
ifade etmek istersem: "Tiksinme,, 
diyebilirim .. tık defa ona içimden 
"zavallı hanımefendi!,, diye mırıl
dandım .. "Monşer bey,, gibi tufey
li bir kadın tipi.. Bunu övünmek 
veya dedikodu yapmak için söyle-

rayi tesir eder. O zaman, Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Beyefend" • 
Ml"kib ının ec ıste eyanatları esnasınd 
m_evzu.u. bahsettikleri luhuısla v: 
düencılıkle mücadele sah~nnda 
d~. bi?,'~k ~dı;nlar atılmış olur. 
~un~u ıstatı~tıkler bize göstermiş
tır kı ve ıstati•tikçi müteveffa 
M. Camile Gocquart ta bize bunu 
bir "Etude" Ü ile isbat etmistir ki 
luhufla, hayat pahası araıııncİa sıkı 
bir münasebet, bir rabıta mevcut
tur. Bu itibarla hayat pahası için 
yapılacak mücadelenin memleket 
için her cihetten mühim laideleri 
olacaktır. 

Mümtaz FAiK 

Bizi biJininiz, ben ve karım o 
kadar has~ insanlar değiliz. Piyan
godan da yirmi bin lira elimize ge
çince, hayatımızda azbuçuk deği -
§~klik 'Olldu. BİT defa ben ilk iş ola
rak on beş seneden beri dirsek çü
rütüp, göznuru dökerek çalrştığım 
d:!lİreyi terkettim. Fakat mü&teTib 
olnuz, öyle küstahane biT tavırla 
çıkmadım. Hakkımdaki muamele
lerinden hiçhır zaman şikayet ede
miyeceğim müdüre karşı azami 
nezaketle mevlciimi terketmek mec 
buriyetinde olduğumu anlattım. O 
da beni dinledi ve kararımı tasvip 
etti. 

- Hakkınız var bey kardeşim, 
dedi. 

Dikkat ediniz, ilk deıfa bana 
'4bey kardeşim,, diyordu. Eskiden 
sadece ismimi söyler, geçerdi. 
Bunlar gerçi küçük farklardır, fa
kat ne de olsa insanın botuna gİ -
diyor. o anda içtimai mevkiimin 
biT puvan daha yükseldiğini hisse
der gilbi oldum. 

Dahası var. Oturduğumuz küçük 
apartımanı içtimai vaziyetimizle 
mütenasip bulmadık. Daha geniş, 
daha semtli 'bir apartıman bulduk. 
Yeni apartımana iyiden iyiye yer
le§'tiğimiz günlerden bir gün karım 
dedi ki: 

- Doğrusu, bu koca apartıman
da ben dünyada ev işlerinin için -
den çıkamam. Artrk bulaşık yıka -
maktan, ta1hta silmekten bıktım. 
Bir hizmetçi alsak, sanki ne olur? 

Bu sözler bana pek mantıki ve 
yerinde göründü. Bir gün müsta'lı
demin idarehanelerinden birine git 
tik. Karım orada istediğini anlat -
tı: Ciddi bir kadın olacak, dedi, ev 
işlerini tek başına başaracak ehil 

miyorum; bir roman yaprağı veya 
bir fantazi hikaye de yazmıyorum; 
Bursa ipeği ve Ankara tiftiği iç· n
de tanıdığım bu kadın, bana Japon 
ve Liyon İpeklilerini methediyor di 
ye ondan soğudum .. Ve Varlık mec 
muasının kabında okuduğum ~u 
reklam gözlerimi yaşarttı: 'S"ze pa
ranızın harice gitmemesi için, yer
li malını korumak ve memlekete bu 
suretle hizmet etmek için yün i' ku 
maıtlarile giyininiz demiyoruz. Ken 
di menfaatinizi dü,ünüyorsanız, 
en ucuz, en sağlam ve en azrif bir 
,ekilde giyinmek istiyorsanız yün 
İf kumaşlarını tecrübe ed "niz di
yoruz ... ,, 

Müreffeh İngiltere, refah bütçe
sinin müjdesi kulaklarmda çınlar
ken, iptidai maddesi İngiltere ve 
dominiyonlardan çıkmayan ve ima
li 1ngilterede olmayan kumaşı sey
retmeye tahammül edemezken; iç 
pazara güvenerek ilk dokuma maki 
nelerini kuran Türkiyede ve hatta 
Ankarada biribiri ardı sıra bir iki 
Paris sergisinin açılı,ını değilse b'.
le rağbet görüşünü sade 'aşmak 
değil biraz da ağlamakla karşıla
mak hissi geliyor .•. 

Bizdeki zamane şairlerinin b"ri
ni bulutlar, birini dalgalar çağıra 
dursun; ben en iyi mısralanmın 
•unlar olduğunu kaniim: 

Bil ki, sade albayrak 
Sevmekle Türk olmak. 

Modası geçiyor; 
- Var sen bQfka türlü tanı -
Herkes, hakiki Türk olanı. 

Ustündeki elbiseden seçiyor! 
Behçet KEMAL 

Milliyet-'in edebi tefrikası: 91 

KANL.I SIR 
karlığı yapmalısınız.. Bana, inan- 1 
mıyorsamz, doktor Nüzhet Sü
leyınana da so:rabilirsihiz. Ben, 
şimdi Adapazarındayım; Eğer 
benden şüpheleniyorsanız, size söz 
veririm, bir daha İstanbula dön
mem! 

Sırrı Nevres, gözlerini gözleri-
me dikti: 

- Neşide ile sizin bu kadar 
metgul, alakadar olmanızı, ayıp 
değil a, hala bir türlü anlayamı
yorum. 
· - Neşidenin annesine söz ver-

dim. 
- Peki, Halim Siret Bey, ne-

ci oluyor? 
Omuzlarımı silktim: 
- O, kendisinden başkasile 

meşgul olmaz ki .. 
- Yerine güzel vekil bulmuş .. 
Sesimin ağlar gibi titremesinden 

utanmıyordum: 
- Beni dinley"niz, Sırrı Bey .• 

Kendime yalnız Adapazarındah.i 
çiftliği ala.koyuyorum, geri kalan 

Yazan: Ma,lunut YESARi 

emiakimi size veriyorum. Sizi, avu
katıma göndereyim, icap eden mua 
meleyi derhal yapsın .• 

Sını Nevres, ciddiyetimden şüp
he etmiyor, gayriihtiyari elini al
nından geçirdi ve yutkunur gibi 
durdu. Onun bu tereddüdünden ü. 
mide dütmüştüm : 

- Size ayrıca nakit olarak hedi
ye edebilirim. Avukatımı görünce, 
servetin.in öyle azıcık birşey :>lma
dığını & nlıyacaksınız .... Bir köşk, 
bir han, dört beş tane dükkan, iki 
ev, bir de apartıman ..• Hepsi de iyi, 
pahalı semtlerde, işlek caddelerde
dir. 

Srrrı Nevres, başını kaldcrmıştı: 
- Niçin bu fedakarlığı yapı

yorsunı:z? 
Mah7un mahzun güldüm: 
- Bu. benim için fedakarlık ~

yılmaz. Dünyada yakın akraba ola
rak bir ihtiyar yengem kaldr, onun 
da iki ayağı çukurda ..• Ben de cök
tüm, ihtiyarladım. Parayı,malı -ne
yapacağım? Ben, çiftlikte gayet , 

biT hizmetçi istiyorum. 
İdarehanenin müdürü başım ka

şıyarak düşündü, defterlerine bak
tı: 

- Hanımefendi, tam arzu etti -
ğiniz gibi bir kadın va'°. Uzun müd
det kibar ailelerde bulunmuş. Ya -
Tm kendisini si!Ze gönderirim. 

3 aybiı . · • • · • • • 4 - 8 -
a ~ ........ 'f 50 14 -

12 ,. • • .. • ••• 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez.- Müddeti 
geçen nüshali!.r 10 kuru1tur.- Gazete ve 
matbaaya ait i9ler için müdiriyete müra• 
çaat edilir. Gazetemiz ilinların mes'uliye· 1 
tini kabul etmez, 

İstanbul 7 inci icra memurluğundan:. 

20 mayıs 934 tarihli Milliyet gazete-Hakikaten ertesi gün bir kadın 
geldi. İsmi Nazife imiş.. Ne i!htiyaT
dı, ne gençti, ne güzeldi, ne çirkin
di, hal ve tavrında yüksek aileler
de çalışmış olduğunu gösteren bir 
eda vardı. Karım; galiba sualinin 
tesirini pek hesaplamıyarak sordu: 

- Siz müstahdemin idarehane -
sinin gönderdiği ıhiızmetçi misiniz? 

- Hizmetçi değil hanımefendi, 
fam dö şambr olarak beni buraya 
gönderdiler. 

. sinde sekizinci sayıfasındaki açık artır

ma ile sabı iliinın 3 Üncü sabrında aba .. 

cı dede Pazar ba§ı caddesi yazılmış ise

de Abacı Dede Bağlar ba§ı caddesi ol

duğundan keyfiyet tashlhen ilin olunur. 

Müstahdemin idaTehanesinin 
müdürü bizi aldatmamıştı. Hakika
ten bu gelen kadında hiç bir biz -
metçi hali y~ktu : 

- Ben daima şimdiye kadar hep 
Nişantaşında, Şişlide oturan aile -
lerde çalıştım, dedi, fakat bugün 
iflaslar, hacizler, para sıkıntısı ... O 
taraflarda pek iş kalmadı. İşler da
raldı. 

T al~e bakın ki, bu iflas.!ar ve ha 
cizler sayesinde prenslere bakar gi
bi hizmetimize bakacak bir kadına 
kavuşuyorduk. Birinin fela'keti, ö
tekinin saadetine yarar, derler, ne 
doğru! 

tik günlerde Nazife Hanımın ev
deki mevcudiyeti hani bizi biraz ra· 
hatsız etmedi değil..lnsan evine ilk 
defa tanımadığı bir yabancıyı so -
kunca, tuhaf oluyor. Fakat Nazirfe 
Hanım alışmış olacak, hiç te lbizim 
gibi rahatsız olmu}"Ordu. Bilakis 
kendi evi gibi gidiyor, geliyor, iş 
görüyordu. 

Hülasa yeni hizmetçi - par . 
don, fam d() şambr - bizi her cihet 
ten memnun ediyordu. Bizim gibi 
sonradan görmüş insanlar için OOJ' · 
le kiıbar ailelerin evinde çalışmış 
bir kadının bize hizmet etmeyi ka
bul etmesi if.tihar edilecek şeyler -
dendi. Nazife Hanım bizden tahta
ları silecek, evde büyük temizlik ya 
pacak bir kadın, sonra hanımefen
di için de bir terzi kadın istedi. 
Doğrusu ya, kibar hayatını bilme 
diğimizden na§i bu talepleri kabul 
ettik. 
Karım ne o kadar :zekidir, ne o 

kadar budaladır. Fakat muhiti de
ğiştirdikten sonra yeni ahvalin i -
caplarına uymak mecburiyeti de 
vardı. Bilirsiniz ki kadınlar, bilhas
sa kendi aralarında, hizmetçilerin
den çok bahsederler. Karım da ye
ni kruıukomşulara gittiği zaman 
öyleydi: 

- Benimki.si, derdi, benimkisi 
'harika .. Bize gelmeden evvel ne 
yüksek ailelerde hizmet etmiş. 

Belki gülersiniz ama, yeni Z!'n

ginler için bütün bunlar mukadder 
şeylerdir. 

Hulasa Nazife Hanım baş taci 
idi. Hele bizim gibi müptediler İ

çin .. Kendi vazifesini mükemmelen 
yaptıktan başka, bize de vazifeleri
mizi pek nazikane bir şekilde ihsas 
ederdi. Bin tanesinin içinde bir mi
sal .• Apartımanımıza modern üs -
lupta mobilyalar almıştık. Yemek 
odamızda bir küçük masa vardı. 
Karım evvelden olduğu gibi bu ma 
sanın üzerine bir örtü örterdi. Bu 
örtü Nazife Hanımın daima siniri-

müreffeh yaşayabilirim. Ölürsem, 
arkamda brrakacağım kimsecikler 
yok ... Halbuki fimdi, bir hayat kur
taTmı~ oluyorum. Siz de gençsin:z, 
istediğiniz gibi yaşarsınız. 

Sırrı Nevres, cevap vermiyordu. 
Ne dü,ünüyordu? Neye tereddüt e
•~iyordu? Acaba aklı yatmış ml i-
d·? 

ı .. 
Onun son tereddüdünü kırmak, 

teşvik etmek istiyordum: 
- Bu kadar dütünecek bir şey 

yok ... Evet, deyiniz, kafi! Bu emla
ki, siz, benden para ile almıt olur
sunuz. Ben, size senetler veririm, 
borçlanırım. Eğer barice ve etrafa 
böyle bir endişeniz varsa, hiç dü
şünme) ;o, Bunu tamam'le sizin le
hinize olarak hallederim. Hakiki 
vaziyeti, ikimizden başka kimse bil 
miyecektir. 

Sırrı Nevres, nefsile mücadele e
diyor gibiydi. inanmıyor mıydı? 
Neye ir.aomak istemiyordu ? 

ll zun, terletici dakikalaT geçti; 
Sırrı Nevres, hiç bir harekette bu
lunma.dan düşünüyordu. Onun dü
şünmesi, kalbimi bir mengene gibi
sıkıyordu. 

Sofada dolaşan uşakların, gar
sonların, kalın, tüylü halılar üzerin
de ses cıkarmadan yürüdüklerini 
duyuyoı·dum. Rüzgar, azgın bir bo
ğa gibi camları sarsan bir hiddetle 

(17110) 

ne dokunurdu. Karım örtüyü mu\ 
mn üzerine koydukça, Nazife Ha -
mm kaldırırdı. Ni'hayet karım an
ladı ve artrk bir daha masaya örtü 
koymadı. 

Nazife Hanım, hanımının işin~ 
bitirdikten sonra behimle de meş -
gul olurdu. İtiraf edeyim ki piyan 
go çıkmadan evvel, ben ne smokin, 
ne de frak giymiş adam değildim. 
Yeni ıhayatınuzda ne zamanlarda 
hangisinin giyilebileceğini bana 
Nazife Hanım öğretti. Hatta çay
larda kabul resimlerinde herhangi 
bir y~nlışhk yapmayım diye bazı 
tavsiyelerde dahi bulundu. Gayet 
siyasi konu,uyor, tavsiyelerde bu
lunurken izzetinefsimi de kollu -
yordu. . . 

Bir akşam çıkarken dedı kı: 
- Galiba bu akşam pek dalgın

sınız beyefendi. 
- Niçin Nazife Han~m? 
- Beyaz kravat yerme si,yah 

kravat takmışsınız. 
Ben ne zaman beyaz, ne zaman 

siyaıh kravat takılacağını hakika
ten bilmiyordum. Nazife Hanımın 
bu irşadına memnun olmamak ka
bil mi? 

Artık Nazife Hanım kravatım
dan iskarpinime kadar bütün giyi
ni,ime hakim olmuttu. Yalnız bu 
kadar mı ya? Dilimi de düzeltmeğe 
kalkmıştı. Aı·tık kendi evimde bile 
mesela traş olurken ·havluyu boıy -
numa takamaz olmuştt:m. Sigara
yı bıraktık, püro içmeğe başladık, 
tavlayı bcraktık, briç oynamıya 
başladık. Evimizde yemeklerimi • 
zin bile çeşnisi değişti. Baş, İ§ -
kem'be, midye gibi şeyler hanemi
ze girmez oldu. Sizden saklamam, 
bu yüzden arasıra karımla kaçar, 
gider bir lalkantada hasret kaldığı
mız yemekleri yerdik. 

Ne de olsa fam dö ş.amhrımızın 
gösterdiği o kadar gayret tesirini 
göstermiyor değildi. Epeyce terak
ki etmiştik. Hatta adamakıllı ter -
biye edilmiş bir bale gelecektik, fa
kat biç te aklımıza gelmiyen bir 
hadise vukua geldi. 

Bir sabalh N azrfe Hanımın ge -
!ip hizmeti~i almasını bekliyor -
duk. Karım bu model hizmetçiyi gİ 
dip odasında aTadı. Kimseleri göre
meyince şüpheye düştük, büt~n .a
partımaru taradık. Anladık ki ıhız
metçimizle birlikte gü~.üş ta~m • 
!arı, karımın birkaç mucevherı, kıy 
metli bir iki şey daha sırrolmuşlar
dı. 

Polise haber verdik mi diyecek
siniz? Vallahi efendim, gene itiraf 
edeyim ki hiç te haber vermedik. 
Karım da, ben de başımıza gelen -
den pek memnun olmuştUk. 

S.M. 

böğürüyordu. 
Sırrı Nevres, bir taşın canlanı

vermesi gibi doğrulmuştu: 
- J-lakikaten insani maksatla 

yaptığınıza şüphe etmediğim bu fe· 
dakarlı~ı. maalesef, ben kabul ede
miveceğim. ! 

O, canlanmıf, fakat ben ta, kesil 
mittim. 

Sırn Nevres, biTaz boğuk, tok 
bir sesle sordu : 

- M. Germaine T refle, nereler-
de? 

Kulaklarım uğ·ulduyordu. Sırrı 
Nevresin yüzüne baksam, belki göz 
)erinde biT ish1ıza ışığı göreceğim 
ve ğcrtlağına atılacağım. Acaba, 
kolumu oynatabilecek miyim? '8u
nu bilmiyorum. Fakat kendimden 
korkuyorum. 

Sırrı Nevres, ayni dUl"gunlukla 
devam ediyordu: 

_ Germaine'i görmüyor mu
sunuz? Yoksa, o da mı seyahate 
çıl<tı? 

Çekilen kanım, alev alev damar
larıma hücuma başlamıştı. Sırrı 
Nevres, ayakta ve sakin bir tavırla 
durmakta idi: 

_ Korkarım o da mr nişan • 

landı? 
Kendimi toplamıya uğraşıyor -

d ın sesim boğazımda tıkanmı§tı: 
u__'. Son cevabınızı, son kararınızı 

Bugünkü program 
ISTANBUL : 

18,30 19 Fra.nsn;~a dert. 19 Muam~er Bey 
tar.P.:fından monoloğ, Ajans haberlerı. 19,30 
Alaturka musiki neşriyatı. (Ekrem B. Ruşen 
B. Cevdet 8. Şeref B. Y abya. 8. Ce...-det .B. 
Vecihe H. Semiha H. Nedime H.J 21,15 A· 
jan.t ve borsa haberleri. 21.25 Viyolonsel So ... 
lo Mesut Cemil •e orkestra 

223 Kbz. VAR.ŞOVA, 1~45 m. 
1910: Eski. musiki parçaları. - Sözler. 

2C sS· Piyano sonatları. '21.25: Popüler. Plak. 
m~•ikisi. - Musahabe. 21,40: Romadan nakil 
Pucccin.inin 1'TURAN DOT., operasL 

823 Khz. BOKREŞ. 364 m. 
13: Hergünkü ne4riyat. 18: Radyo orlıı:estra-

51, 19: Haberler. 19, 15: Radyo orkestran. -
Universite. 20,20: Caselli - Orkeatrası. -
Konferans. 21: Koro konseri. (Ermeoi ve Ro
mıl!'n ta.lehe.) 21,30: Konferans. 21,4S: Piyano
K eman konaeri. 22,15: Taganrıi. - Haberler. 
23: Kahvehane konseri. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: S iaan musikisi4 - Dert. t!),30: Amele 

taganni korosu. 20,20: Tiyatro. 21,10: Oper.a 
o,·kestrası. 22,30: Operet parçal_an. 23,35: 5,_
gan mu•!ki.si. 24,15: Keman - Pıyano konşerı. 

592 Khz. ViYANA 507 m. 
20,25: A•keri musik~. 21,45: Aktüal!te. 23: 

H.-ı.berelr. 23,15: Esperanto servisi. 23,25: Dan• 
musikisi. 

6:'8 Khz. PRAC 470 m. 
li.SO: Çocuk ne,riyab. - Musahabe. 20,10: 

Smetananın eserlerinden konser. 21: Plak. -
Haberler. 23,35: Esperanto dili. 

191 Kf.z. Deutsc:hlandsender 1571 m. 
21~: Orkestra konseri. 23~20: Haberleı-. 

Müteakiben ge.te musikisi (Şarmmel ve dans 

orkestrası.) 
686 Khz. BELCRAT, 437 m. 

20: Populer havalar (pl8.k) - Musahabe;· 
21: Jübliyanadan nakli. 23: Haberler. - Sı
gan mu.tikiai. 

904 Khz. HAMBURG 332 ın.: 
20 Stetfin1rer Kreuzzug isimli temsil. 2.1 Ha

berler, 21ı3() Dana muaikisi, 23 Haberler, 
23,20 Dans musikiai. 

950 Kh:ıı:. BRESLAU, 316 m.: 
19 Şarkılar, rnü&ahabe, 20 Dan• muııı.ikisi, 

21 Kısa haberler, 21,30 f\1usikili ne,riyat 
(Çiftçi için), 22.SO E r.ki lspanyol musikisi, 
haberler, 23,45 Dana mu3ikisi. 

HOLANTSE BANK-üNI N. V. 

Amsterd"1Jl'da kain "Hollandsch• 
Bank - Unie N. V. " nin Hayfa (Fili,.. 

tin) de, önümüzdeki Birinci Teşrin ayı· 

na doğru faaliyetine başlaması muhte

mel olan bir şube açmağa karar verdi· 
ğini öğrendik. 

Bu yeni şubenin müdürlüğü, §imdi 
mezkur bankanın şehrimiz şubesi müdii· 

rii olan Mösyö "E. Freund"e tevdi edildi 

lkinci müdürlük vazifesi, şimdiye kadar 

Amsterdanı şubesinde çalıf!ln Hukuk 
Dokto!"ll Mösyö "A. W. Loeber'' tara· 
fından yapılacaktır. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Topçu malzemesinde tekeınmüliıt " 

hakındaki ihtira için istihsal edilmİ§ "" 
lan S Haziran 1927 tarih ve 946 nuına• 

ralı ihtira beratmın ihtiva ettiği hukuk 
bu kere ba~kasına devir veyahut ic;µ-• 
verileceği teklif edilmekte olduğundan 
bu hususta fazla malumat edinmek iste
yen zevatın lstanbul'da Babçekapu'da 
Taş baranda 43-48 numaralı idarehane
ye müracaat eylemeleri illin olunur. 
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Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en miie.sir deva SERVPl~ 
baplandır. Deposu, lstanbulda Sırkecı• 
de Ali Rıza Merkez <>czan.,.idir. Tat• 
raya 150 kurut posta ile gönderilir. l:t• 
mir'de lrgat pa~armcaki, Trabzon'd• 
Yeni Ferah e<.zandeıindf' bulunur. 

16281 2582 
3042 

ve 
---·-

-SigortalarınızıGalatada Onyon Hanında Kain 
O N y O N SIGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bile.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
! 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

lsmi San' atı Senesi ikametgahı Vergi mat• 

Salamon Saru
kas Ef. 

rahı 

Seyyar simsar 930 Beyoğlu kah- · 600X17 
ristan sokak -

Vergi Miktarı 
Lira 

ihbarname No. sı 
Cilt Varak 

102 
40, 80 madde 64 12 37 . 

Yukarıda ismi yazılı mükellef. namına .!<-uleJcapı ~aliY~ 
Ş b · 930 senesi için ismi hizasında gosterılen mıktıaf 

u esınce . . lk ~ L h l ıdıı· 
da kazanç vergisi tarhedilmıştır. . amet!;;cu•I m~ u o yfi-
~ dan hukuk usuli muhakemelerı kanunu mucıbınce ke 
~~~ilanen tebliğ olunur. (2855) 

Iatanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Mükellefin ismi. Ticaretgahı Şubesi Senesi Vergisi lhb~a· 
mesı 

Hırant Limoncu
yan Efendi 

Ankara Cad-Hocapaşa 930 134,70 11/76 
desi Orhanı 

Bey Han 
Karakaş Ef. Ralli Han ,, ,, 59, 27 11/77 
A.FaikBey Köprül?Ha~ ,, .. " 74_2,311~/78 

yukarda isim ve tıcaretı ve vergısı mıktarıle senesı ya· 
zıh mükellefin kanuni ikametgahı . meçhul kalını~ ol~akl.a 
tebliğ makamına kaim olmak ve hır ay zarfında hır guna ı· 
tirazatta bulunulmadığı suTette. vergisi katiyet kesbe~ek 
·· re hukuk usulü muhakemelerı kanununun 141ve142 m· 
~t::ıaddeleri mucibince ilan ve tebliğ olunur. (2852) 

bekliY'Orum. 
Scrrı Nevres, içini çekti. Bu iç çe 

kişte öyle bir sahtelik vardı ki hay
kırmamak, suratına tükürmemek 
için dişlerimi sıkıyordum. 

Ondan cevap alamıyacağnn~ an
lamıştım. Beynimin her zerresı ay-, 
n ayrı kanıyordu. Burada dur -

ki , manasız ve makaatsızdı. 
ma ıgım . ib" k 
İnmeli sarsak bir ibttyar g ı a-

pe"er' e masalara, duvarlara tutu 
naıo, "k d" narak sürünür gibı apıya ogru 
g.tttim; ellerim titriyordu, kapının 
tokmağını zor açtım. 

On salondan, yan odalardan ara
sıra çıkrp görünen uşakların, gar -
sonların garip bakışları, adımları -
mı biraz düzeltti. T rabzanlara tu
tuna tutuna merdivenlerden indim: 
Garsonun uzattığı paltoyu acele gı 
yerek sokağa çıktığım zaman, ken
dimi, yağmura ve rüzgara terket -
tim ••• 

_ Kanunuevvel 14 -

Sırrı Nevresin, biTaz boğuk, tok 
sesi, kulaklarnndan gifmiyor: 

- M. Germaine Trefle, nereler
de? - "' . .• . 

• t• •• •• - Germame ı gormuyor mu~U·· 
nuz? Yoksa, o da mı seyahate çık -
tL" 

- . . . . . 
- Korkarım o da mı nişanlandı? 
Fedıunde'den yana içi rahatla• 

şan Sım NeVTes'in kalbini Ger' 
maiıne'in korkusu kemiriyordu.f~1 

hunde'nin lzıııir seyaılıatine, •e 111' 
şanlanmasına, tamamile inanma ' 

· mış olsa bile, Ferhundeyi her bal• 
de Germaine kadar teh.ltkeli gör • 
ınüyordu. . 

Sırrı Nevres, bunda da haklı iıl•· 
Ferhunde, toydu; Germaine'e nif' 
betle süt kuzusu aaydrrdı. F &1<•1 

Germaine' den bu kadar korkusu • 
nun, çekinişinin hakiki sebebi ııe 
idi? 

Sırrı Nevres, Germaine'e oY'1'1 
oynamıfh. Lakin ne yazık ki bııfl" 
Fransız kadını da biliyordu! 

Fakat madem ki Srrrı Nev~f•i 
Germaine'in Avrupa'ya gittiğıfl 
bilmiyordu, onu tazip etmek, teb • 
dit etmek mümkündü... bb"' 

Ne züğürt tesellisi, yara 
1
; 

Şimdi, bana bu teselli mi kah1°r~ 
lstanbulda yapacak j .. ııı 1°. 

artık. .• Çiıftliğe dönmeli, Fran•~e 
vaz' ın, Ferhunde' nin nüvazişlerı 
avunmalıyım.. r· 

İçimin sıkıntısını onlara du~. 
mamıya çabalıyacağım, zor!11 j}e 

leceğim. Bu, ne kadar acı bır ç 
dolduruş! 

(Bitmedi) 



İspanyada radyo 
Son senelerde posta ve telgraf 

nezaretinin idaresinde bulunan 
k~dyoculuk sür'atle terakki ve in-
ıtaf etmektedir. Radyonun da

ha ilk teessüsü sıralarında lspan
Yanın Barselon radyosu sekiz ki
lovatile Avrupanın en kuvvetli bir 
radyo istasyonu idi. Bu mer
kezde netredilen müntehap İspan
yol musikisi hala kulaklarımızda 
çınlamaktadır. ispanyanın cumar
tesi akfamları çalıfan kısa tuli
mevçli Madrit radyo istasyonu 
dünyanın her tarafından itidilen 
ye orijinal musikisile tanınmıf bir 
ıatasyondur. Bu senen!n batında 
Madritte 100 kilovatlık kuvvetli 
istasyonun imal edilmesi ispanya 
radyoculuğunu büsbütün ihya et
rniftir. İspanya posta ve telgraf i
daresi bunlarla iktifa etrniyerek 
daha bazı istasyonların intası için 
vası bir plan hazırlatmıftır. 
Plan üç sene zarfında tatbik e
dilmit bulunacaktır.Buna nazaran 
bu müddet zarfında yeni üç istas
yonun daha illf&sı karar altına alı
·nıyor. Bunlardan yüksek tuli mevç· 
!erde olanı 100 ile 150 kilovat a· 
rasında bir anten kudretini haiz
olacaktır. İkincisi orta dalgalarda 
çalıtacak posta 40 kilovat anten 
kudretinde olacak; icabında 20 
kilovat ile de çalıttırılabilecektir. 
Üçüncü ve orta dalgaların yukarı
larında neşriyat icra edecek istas
Yonun anten enerjisi de 60 kilovat 
tespit edilecek, fakat hazan kud
retini kırka kadar düşürebilerek 
rlışacaktır. ismi geçen istasyon
tr~n hemen yaptınlmasının sebep· 
erınden biri gün geçtikçe radyo

nun tekamülünden istifade edilme· 
•i keyfiyetidir. Şimdiki halde la
ranya nasılsa her taraftan işidilen 
. 00 kilovatlık büyük bir istasyon 
1~e kısa dalgalı bir postaya sahip
tı~.Bundan batka Madritteki zayif f .r istasyon ile Barselon istasyon. 
arı da netriyatlarına devam et· 

lllektedirler. 
Coğrafi vaziyeti dolayısile ls

l>anya fİmdiye kadar bütün Av
rupa merkezleri tarafından nakle
dilen beynelmilel konserlere itti
rak edememekte idi. Son günler
de beynelmilel konserleri nakle
debilmek için lsviçre ve Fransa ta
rik"le İspanyaya uzatılmıt olan 
nakil kablosunun ikmal edilmesi 
Üzerine bundan sonra İspanya da 
beynelmilel konserlere ittirak e
debilecektir. Bu münasebetle ö
nümüzdeki cumartesi akşamı saat 
~1,30 da Madrit'te verilecek ve 
'Panyol musikisinden terekküp 

edecek olan bir konser bütün Av
r~Pa radyoları tarafından naklef ''ıecektir. Nakil kablosunun ikma· 
1 spanyanın her taraftan işidil-
lııesine ve bütün verilecek beyne). 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 30 MAYIS 1934 

~-ı ( Radyo haberleri 

- -- Vıyanadan gelen bir habere göre 
A ,,karada A. T evlik Beye y· d b" 

.,~ w ıyana an gelen ır radyo mec· 
ır Alacagınız radyo lambalan mu· muasınd · t" · b" 

h 
. b" a mernnunıye ı mucıp ır 

"aKKak acetn~sı b_ulunan ır m~- haberi hülasaten kaydediyoruz: 
gazadan ve etıketı kapalı ol~. b~r "Türikeyede radyonun ihyası,, baş· 
kutudan almalısınız. Bahsettıgınız lığı altında yazılan b" akalede 
F. markalı lambalar ömrü en uzun Türkyie radyolarının 1;im~iki vazi· 
olanlaı:dandır;_ bunlardan a~manı- yetinden bahsedildikten sonra An· 
zı tavs ye ederız. Radyoya aıt muh- karada 150 k"I tik b" ·-· 

ı .f ı "k" ı ova ı ır ıxasyo-
te ı eser er vardır. Farla teknı ı nun imal" b 1 1 k ·· 1 
ihtiva ettiği için istifade edebilir- d v k ı;ed"l~f anMmak u~e~e 0

1: misiniz. ugu ay e ı ıyor. er ezın ıma ı 

Aletinizi iyi muhafaza etmek·i~ Ruslar tarafından deruhde edilmi' 
imi,. 

çin ratıp yerde ve sobadan uzak 
bulundurmanız lazımdır. Milliyet - Ötedenberi böyle bir 

tasavvur vardır. Fakat merkezini
maline hatlanıldığı ve 150 kilovat
lık bir merkezin yapılacağına ka
rar verilmemİftİr. Yapılacak mer
kez ihtimal icabında 150 kilovat 
çal1fabilecek, fakat her zaman bi
raz daha zayıf olarak çalıfacağı 
tahmin ediliyor. 

Ba Camarte.i a.k,amı saat 21,10 da 
Breslau radyosunda "seyahatlerde 
aşıklar,, ismi verilen opepret par
çalarını teganni edecek olan Mel. 

AnnyKunze 

Bu akşam Budapefte radyosunda 
arat 21,30 da şarkı söyliyecek olan 

Mel. Eı·zsi von Sandor 

milel konserlere i,tirak ederek en 
uzak yerleriıburaları zayıf makine
lerile hiç almamış olan radyo me
raklılarına dinletmek fırsatını ve
recektir. Şüphesiz yakın merkez
ler vasıtasile Cumartesi akşamki 
müntehap lspanyol mus'kisinden 
biz de istifade edeceğiz. 

Turgut MITHAT 

Avrupa merkezlerinin 
tul U mevçleri 

Dünya radyo cemiyetinin ikinci 
reisi Sir Charles Carpendale 25 
haziran 1934 tarih!nde Londra 
radyosunda "A vnıpa dalga uzun- \ 
lukları problemi" niivanlı gayet 
mühim bir konferans verecektir. 
Saati yevmi programlarda bildiri
lecektir. 

Dumergue'in konferansı 
sansür edilmiş 

Fransız Başvekili Mr.Doumergue 
Monthell ·er • Languedoc radyola
rında bir konferans verirken kon
feransının birkaç yerinde mikro
fondan sadanın kesilmesi suretile 
konferansın bazı yerleri sansür 
edilmiştir. Buna sebep, Fransız 
radyolarında fırka siyasetinin mem 
nu olmasıdır. 

Bir nakil 
Tanınmı' ltalyan opera muganni 

si Gigli geçen hafta Viyana opera
sında misafir olarak b"r rol almıs
tı r. Bu temsil Viyana radyosu tar~
'ından nakledileceği ilan edilmi' 
ise de opera idaresinin gösterdiği 
güç ,era"tten do•ayı temsil nakledil 
memi,tir. Birkaç gün sonra Gigli 
Budapeşte operasında da bir temsil 
vermek üzere Budape,teye gitmi•· 
tir. Radyo idaresi her zamanki 
naklettiği opera temsileri için üc
ret olarak opera idaresine 1800 Ma 
car Pengösü verirken opera müdi
riyeti bu defa Giglinin söyl;yeceği 
için radyo idaresinden 5000 pen· 
gö talep etmiştir. Şirket ancak bu 
nakil için 3000 pengö verebileceği. 
ni, mütebaki 2000 de fakir
lere muavenet cemiyetine vermek 
suretile bu temsil için gene 5000 
Pengö sarfetmeği kabul ettiğini 
bildirdiği halde operanın nakline 
muvafakat edilmemİftİr. 

. r. 

K, JI, 

1.J ant ar şeklinde 
Bir hoparlör 

Avrupa piyasasına hiç görülme
miş tnrzda bir hoparlör çıkarılmış· 
tır. Biçimfoe göre mantar hoparlö. 
rü ismini alan bu aca p hoparlör 
sadayı her tarafa yaymaktadır. Ye· 
ni hoparlör tabii yalnız pek kalaba 
lık ve umwni yerlerde kullanılma
ğa mahsustur. Malumdur ki bildiği 
miz hoparlörlerin sesi açık yerle:-
re konulacak olursa yalnız çevril
cl "ği taraftan en iyi iş"tilir. Bunun 
için bir meydandan işitilmesi için 
müteaddit l(_e mu telif cephelere 
doğru hoparlörlerin konulmasına 
ihtiyaç vardır. Halbuki "mantar 
hoparlörü,, isimli bu yeni sistem 
hoparlörlerden çık411 sada her ta· 
raftan ayni derecede işitileceği için 
çok kullanışlı ve prat ktir. T e!efun 
ken müessesesinin imal ettiği bu 
hoparlörlerin ucu "şekil 1" de 
görüldüğü g:bi huniye benzer (fe· 
kü 2) sadanın yayılıfını, (fek:l 3) 
te bir yere konulu,unu göstermek
tedir. Berl."nde bir mayıs fenlikle
rinde bütün umumi mahallerde bu 
cins hoparl_'\·ler kullanılmıştır. 

. 
m 1 RADYO PROGRAMI 1 a 1

1 
Mul:.telif. - 22,20: Mic.1'..i.ıewiczin e•e.rlerindea 
23,0S: Edebiyat. 23,15: Hafif musiki •e dan•. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Borsa - Pl&.k. - Haberler. - Plilc. 

19: Radyo ~rkestraaı. 20: Univerıite. 20.20: 

3 Haziran Pazar 
l S TAN BUL: 

, l1..3o: Plıi.Lı: neıriyatı. 19,20: Ajan_• haberle: 
tı. 19,30: Türk mu•iki neıriyab (El.za H. lncı 
li. 01Lr.ü H. Sewim s~lim H.) 21,20: Ajanı Ye 
l>or 1 a haberleri. 21,30: Bedriye Raıim hanı
lllrn. ittirakile danı muaikiıi. 

223 Khz. V ARŞOV A, ı345 m . 
I 18,10: Polonya muıikiıi. - Muhtelif babiı .. 
•r, 19,15: Harmonik orkeıtratı. - Musahabe. 
~: Muhtelif. 20,15: Hafif musiki -- Musahabe, 
I l,15: Hafif musikinin devamı, 21,50: Haber
.~r: 23.30: Pli.k. - Muıahabe. - Danı rnusi-
11.~ıı . 

823 Kluo, BOKREŞ, 364 m. 
. 18: Musahabe. 19: Hafif musiki. 20: Oniwer

•ıte. 20,20: Orlıı:eatratnn devamı. 21: Konfe
;~nı. 21,15: Radyo orkestrası. 22: Konferans. 
taıt~.: Rad.10 orkeıtraıı. 23: Haberler. 23,30: 

~ K~ .. BELGRAT, 437 m. 
(· O: Ke111an konseri. - Muıahalte. - Relc
h._htİ 21,10: "Vracara,. isimli operet. 23,10: Ha
s:ıİ~ker. 23.25: Kah.,..ehane konseri. 24: Danı 
~rr. 
1 

khz. PRAG. 470 m. 
l( 8.SS: Almanca netriyat. 20:, Haberler. 20,05 
,:;[0 .itoqeri. - Mu .. habe. 22,05: lnsiliz e· 
h. 

1
eru\den kont-er. 23,20: Pli.k. 23,25: Son ha

r er. - Pl'"'k 174 a • 
18 

.khz, MOSKOVA, ı124 m. 
b •25: Opera temsili. 19,30: Muıahahe. 22,30 
;~; ft\\ııı\kiıi. 24,05: Ecnebi dillerde netrİJ'aL 
18• Klız, ROMA, 421 m. 

Jtoı._ · Taıannili konaer. 20,30: Mu•ahabe. -
.iıirtı~· 21,45: "La fiil~ du tambour majeur., 
şıM 0ffenbachın opereti. 
2ı. ALI ITL YAN GRUPU, . . . 

''· ·45: v •rdinin 110on Carrloı., ııımh opera-

~s kh •• BUOAPEŞTE, SSOm. 
~lt~30: Pi)'ano konseri. - MuMhabe. ~,45: 
l Pefte konaer orkestrasının konaerı. 22: 
te•~'."0 ni (Mme Sari). 23,10: Haziran danı 
k·,~ •

1
1tleri ( Aıkari we caz takımlar, Siıan muıİ.· 

"· 
592 kb ı 
2o 15 " V YANA. 507 m. •·z. ' . : Pi1ano konıeri, - Mu•ahabe. 21,05: 

1e". 1~Yaiı, ıirke .. 1ıimli temsil. .23:. Haber
lioı ,IS: Futbol rnaç1nın netice••· 23,25: 

zer •ktatn konteri. 
~ khz. HAMBURG, 332 m. 

.... 7 Kılden naklen konıer 22: Waınerin 
''f'leıater · 

3 n ~ .. nıer voa Mürxberc., opera&1nın 
en .. c! .~rdeıi. 24.05: Haberler. 24,30: Danı 

....... 111 

kh, o hl 22. :. •~tsc andı•nder 1571 m. 
'•tı.ı • 

3 
Me~sters ... enrer von Nürnberl'u opera· 

leı-"' ncu perdesi (Waınerin.) 24,05: Haber· 

··4 .. H ~;r~:~·· P'~;~i~iiesi 
ıs' S T A N B U L: 

t., ,30: Fransn;ca ders. 19: Ruten Ferit Bey 
_.•fınd.n muıiki musahabesi. 19..30: Türk mu 

•iki n•.•"Y•h. (Muut Cemil. Ruıen, Cevdet, 22 K 1 

S TAN BUL, 
18,30: Pli.Jc: netriyatı. 19: Mesut Cemil hey 

tarafından çocuklara masal. 19,30: Türk muıi
ki netriyatl. (Kem•n Retat B. Tanbur Mesut 
Cemil 8. Kanun Vecihe H. Muzaffer B. Vedia 
Ri:ıı:a Hanım.) 21,20: Ajanı ve borıa haberleri. 
21,30: Cemal Retit, f:ıı:zettin, Mesut Cemil bey
ler tarahndan oda muallciıi konseri (Betho•en 
7 aci T riyo J 

proaram. 
223 Khz. VARŞOVA. 1345 m. 
18,15: Beetho•enin eserlerinden piyano - ke

man kon•eri. - Muıahabe. 19,15: K.onıer. 
19,30: Plik. - Mu.ahabe. 20,15: Koro kon
.. ri, 21.12: Jı ... eç eı-leriod.n konser. 22: 

Orkeıtranın dewamL -- Konferans. 22: Ta
ıanni. 22.30: Keman konseri. 23: Haberler. 
23,30: aKh ... ehane konseri. 

686 m. BELGRAT 437 m. 
20: PIAJc. - Reklim ••· 21: Jübliyanadan 

nakil. 23: Haberler. - aKhvebane konıeri. 
638 K.bz, PRAG, 470 m. 
18,35: Plik. - Muıababe. - Pli.k. 19,20: 

Almanca nefriyat. 20,25: Kar14ık nefrİyaL 21, 
10: Haberler. 21,45: Romadan. na.lıı:len: "FE
DORA., iıimli opera temıili. 

174 Khz. MOSKOV A 1724 m 
21: Aktam konteri. 23: lnıilixce neıriyat. 

24,05: Almanca ne•riyat. 
713 IC.h.z, ROMA, 421 m. 
18,10: Kon•er. - Muhtelif babi•ler 'Te plalı:

lar. 21,30: Giordannın e.serlerinden "Fedora., 
iıimli piyes (muaikili.) 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
20: Muhtelif. 21,45: Üç perdelik bir p.İ1eı. 

24: Haberler. 
545 Khz. BUDPEŞTE. 550 m. 
20: Viyolonael koa.ıeri, 20,30: Musahabe. 

21: Pli.k, 21,35: Yeni Macar ıii.rleri. 22,30: 
Aakeri taknnının konseri. 

592 Kh•. ViYANA, 507 m. 
20,25: Operadan nalde.n Richard Waınerin 

"RHEINGOLD,. operaaı. 23,05: Son haberler. 
23,25: Esperanto dil.ile IDU.Sahabe. 23,35: Plak. 
kona.eri. 

904 Kh•. HAMBURG, 33Z m. 
21,.30: Dans muaikiai. 23: Haberler. 2~~: 

Dana muıilıı:iıinin de-...a.1111. 24: Oda musi.kısı 
( ıonatlar.) 23,30: Bando mıuka. 

Deutıchlandsender 1571 m. 
22: Keman konaeri. 23: Muıa1:t.abe. 23,20: 

Haberler. 23,30: Teknilır. netriyat. 24: Muıikili 
neıriyat. (lli.hlar aletler arasında.) 

7 Haziran Perşembe 
1 S TAN BUL: 

18,30! Plak neıriyab. 19,20: Ajan• haberleri. 
19,30: Türk musiki netrİJ"ab. (Kemençe Kemal 
Niyazi be1, Ut HayriJ"e hanım, A1mİ Be1, Mü
zt.-yyen H. 21: Selim Sırn Bey taraf1ndan lr.on 
ferana. 21,30: Stüd10 c:a:ıı: he,.eti • ıtüdyo tan•o 
orkestrası. 

223 Khz. VARŞOVA, ı345 m. 
18,15: Pl&.k. - Muaa.h.abe. 20,lS: Hafif mu• 

.siki. _ Mus.alı.ahe. 21,12: Tasannili konaer. 
21~: Haberler. 22,12: Keman lı:onıeri. 23: 
Reporlaj, 23,15: Dana muıikiai. 

823 Khz, BOKREŞ, 364 n•. • 
13: Borı.a. - Plik. - Haberler. - Pli.k . 

19: Gr. Dinico orkestra.sı. 20: Uni•ıersita der
•İ. Konferans. 20,35: Pli.k ile Doni~ettinin. 
'"DON PASJCL.,, operaır. - Haberler, 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21: Senfonik radyo orkeıtraar. 23: Haber

ler. - Dan• plAkları. 23,25: K.a.bwehane kon
aeri. 

638 Khz. PRAG. 470 m. 
21,40: Rad10 orkeıtraat. _ Haberler. 23,15: 
Pl&k. 23,30: S•loa orkeatr•ıı. 

174 Khz. MOSKOVA. 17ı4 m 
21: Edebi neıriyat •. 22: Alm~nca "'''·l.,.at. 

23,0S: Fraa•sst• netrıJ'at. 24,05: Eıpanyolca 

Anten'in Tarihçesi 
Bir anten 
Eskiden 

ile müteaddit 
yüksek anten 

aletler ... 
nasıldı? 

Radyo merkezlerinin zayıf oldu
ğu zamanlarda kullanılan antenler, 
uzak radyo istasyonları pek yük
sek ve en aşağı elli metre uzunlu
ğundaki antenler ile alabilirlerdi. 
O vakit haklı olarak bir cümle her 

radyocunun ağzında dola,ırdı."Yük 
sek ve uzun b"r anten ile uzun me
safeler kolaylıkla katedilir,,. Rad
yonun her evde bulunmadığı ilk za
manlarda elli, altmıt metrelik bir 
anten konulmakta şüphesiz mani 
yoktu. Günden güne radyo mer
kezleri kuvvetletmesi ve radyo alet 
!erinin kısaltılması moda olıtnı'1u; 
hatta birçok kimseler oda antenleri 
le iktif;. etmektedirler. Oda anten
leri kolaylıkla yapılıyordu. Fakat 
hiç bir vakit bir iyi netice alınmak 
mümkün o~mamıttır. Yüksek dal
galı istasyonları iyi dinlemek an· 
cak yüksek ve uzunca antenler ile 
kabil olduğundan gene bu moda· 
dan vazgeçilm"ş ve oda antenleri 
kullanılmamağa başlamıttır. 

..------------------· 

den istifade edebilir. Ancak kullan 
dıkları antenin reaksiyonlu eski 
sistem aletlerden olmamak şartile. 
Böyle mU.terek olarak kullanıla
cak antenlerin mümkün olduğu ka
dar yüksek ve otuz bet metreden 
kısa olmamasına dikkat etmelidir. 

Zagrep'te geç konserleri 
Zagrep radyosu pek kuvvetli bir 

merkez olmamakla beraber münte· 
hap bir program neşreder. Prog· 
ramlarmın coğu da Belgrat radyo
su tarafından naklen netredilir. Bu 
ayın birinden itibaren Zağrep ba'l:ı 
geceler radyosunda gece yarısın· 

dan sonra konser netredecek. 
Bunların ilki ayın birinci aktamı 
gece yarı~ından sonra {lstanbul sa· 
atile) ikide batlıyacaktır. Konser 
Sırp milli şarkılanndan terekküp 
edecektir.Bu saatte hiç bir merkez 
itlemediğinden uyanık bu!~n~n b~ · 
zı radyo hastalarının gayrı ıhtıyarı 
bu merkezi d·nliyecekleri muhak. 
kaktır. Bu hastalık bilhasa yeni rad 
yo merak'ılarında pek çoktur. Böy
le kimseler bir merkez bitince di
gerini alırlar ve sıra ile bütün mer
kezleri sonuna kadar dinler'er.Ar
tık dinliyecek b"r yer kalmayınca, 
yatarlar, uyurlar. 

Bu sefer gittikçe Avrupa ama
törleri fazlalaşıyor, herkes i$tediği 
İstikamete doğru anten yapamıyor
du. Apartımanların damlarına her 
katta oturanların müstakil birer an
ten yapmalarına yer kalmayınca 
bir antenden birkaç kişin· n istifade 
edebilmeleri düşünülmüştü. Buna 
ilk zamanlarda muvaffak olunama
mıştı. Çünkü reaksiyonlu aletle
r· n kullanıldığı bu sırada her alet 
diğerini taciz ediyordu. Bundan 
sonra gene oda antenlerile çalıf
mak mecburiyeti hasıl olmu' ve 
makinelerin biraz kuvvetleşmesile 
daha iyi netice alınacağı üm't edil
mişti. Halbuki makinelerin kuvvet· 
li oluşu bu sefer fazla tacizata ma· 
ruz kalmı,tı. Nihayet son seneler
de reaksiyonlu aletler ortadan kal
karak superheterodin si11temindeki 
aletlerin piyuaya çıkmasile ayni 
antende birkaç radyo aletinin ayni 
zamanda çalışmasına bir mani kal
mamıştı. Bunun için artık yeni sis
tem reaksiyonsuz aletler kullanıldı 
ğı takdirde ayni antenden birçok 
radyo sahipleri istifade edebilirler 
Avnıpada yeni yapılan birçok apar 
tıman sahipleri bütün da'relerine · 
resimde görüldüğü 'ekilde · su, ha
vagazi ve elektrik tesisatı gibi an
ten tesisatı da yaptırmaktadırlar. 
Bir tarafa temas etmeksizin her 
dıvardan muhavazalı porslen veya 
cam borular ile geçirilen bu anten
ler fenni tarzda ve elektirk mühen
disleri tarafından yapılan planla
ra göre yapılmaktadır. 

Amerikada istirahatler ka'dırılJ 

Tabii iki komşu da bir anten-

netri,.at. 
713 K.hz ROMA. 421 m . 
18: Hafif taıannili lcon•er. - Moaahabe •e 

pliklar. 21,45: Mütenevvi konıer. 24: Haber-
ler. , 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU, 
21,45: Puccininin .. TOSCA., opera11. 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
20: Konıer. 20,30: Muıatu..be. 21: Polydor 

ye Brunsvik plikları. 22,15: Musahabe, 22,05: 
Gitar konseri. 24: Csorba Siıan tak1m1. 

592 Khz. VIY ANA, 507 m. 
2Q,10: Ne,eli muıilıı:i -.e danı musikisi. 22,15: 

Haftanm haber icmali 22,45: Aktam haberleri, 
23#35: Bachin eserlerinden piyano •e orı mü
ıameresi. 24,35: Danı n1uıi.kisi. 

904 Kbz. HAMBURG, 332 m. 
20: Bando mı:ıı:.ıka. 21: Haberler. 21,15: 

Piyano ve orLıetra (B .. tho ... en.) 221 "De Fa
ehrkros., İ•İmli tem•il. 23,1_5: ~aberl•.r •. ZJ,35: 
Mu•ikiii netriyat. 24! Ne,elı hafı( muıılıu. 1,0Sı 
Gece &ı:onıeri. (R. Starusı.) 

Kh1:. Deutıcbland•ender 1571 m • 
22: Danı muıikiai. 23: Musahabe. - Haber• 

ler. 24: Biz •e yıldn:lar. 24,15: Danı muıiki-1 
ıi. .ı ~ • 

8 Haziran Cuma 
1 S TAN BUL: 

12.,30: Plik netiryab. 18.30: Pl.i.k -netriyab. 
19,20: Ajanı haberleri. 19,30: Türk musiki nef
ri1ab. (Meıut Ce.mU, Rufen, C:e ... det, L-: ... ıa 
Ö•rik be1ler. V.cahe, Na.san, Fendun, Nedıme 
hanımlar.) 21,20: Ajanı •• hor .. haberleri. 
21,30: RadJ'O çiıan orkestrası •• hafif mu

•iki. 
223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,SOı Pli.k. 19: Kitap rekli.mı. 19,15: Japon 

farlulan. 19,45: Muıa'habe. 20,15: Dan korosu 
tarafından lconıer. - Musahabt!l 21,25: Senfo
nik kon.ser. 23,: Föyton. 23115: Dana muıiklıi. 
24: Musahabe . 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13: Haberler. - Pli.le.. - Haberler. - Plik. 

19: Mtori orkeıtraıı. 20: Uni ... erıite. 20,20: 
Orkestranın de•amı. - Konfera.na. 21,15: Ko
ro ta.sanniıi. 21,45: Radyo orkeıtraıL 22il5: 
Mütalea. 22,30: RadJ"O orkutraıı. 23,: Haber
ler. 23.30: Pli.k. 

686 Khz. BELGRAT 437 m. 
20: Rc:unen muaikiıi. - Reklimlar. 21: Zaı

repten nakil. 23: Haberler. - Kab ... eba.na 
konaeri. 23,45: Dana pli.klarL 

638 Kh-z. PRAG, 470 m, 
20,30: Senfonik rad70 ork@ıtraıı. - Mu.sa• 

babe. 21,30: Operadan naklea bir temıil. 
174 Kh.z. MOSKOVA, ı1z4 m. 
21,05: Muhtelif nefrİyat. 22: Almanca. nefrl• 

yat. 23,0S: lnıili2t:e ne,riyat. 24,0S: Çek net· 
riyab. 

713 Khz ROMA. 421 m. 
18: Tagannili konser. - Musahabe. - Pli.k. j 

- Musahehe. 21,45: Mütenev-.i konur. 22,45: 
"Fatica" iıimli bir perdelik temıil. 23,15: Ha
fif musiki. 
ŞiMALi ITALYAN GRUPU 
21,45: Senfonik konser. Mütealuben dan• 

musikisi. - Haberler. 
545 Khz. BUOAPEŞTE, 550 m. 
19,40: 8ertha aalon takımı. 20,25: Mu .. ha· 

be. 21: "Hary Janoa.. ismindeki Kodaly -
Paulini - Harıanyinia eaerleriad .. operet. 

H;ıziran ayından itibaren prog
ram aralarındaki be~er dak kalık 

. istirahatlerin kaldırılmasına karar 
verilmittir. Program aralannda 
azami dokuz saniyelik bir istirahat 
yapılabilecektir. lstirahatler"n kal
dırılmaşrle balkın daha memnun 
olacağı ümit edilerek bu tetebbüste 
bulunulmuştur. 

Nor~eç radyolarında da 
~olitika memnu 

Norveç radyolarında a:yasi kon· 
feranslann verilmesi menedilmit
tir. Buna muakbil liıan dersleri 
çoğaltılm,.trr. 

24: K.iı• Sisan takın11ı • 
592 Kbz. ViYANA 507 m. 

19,25: Muhtelif. 20.10: Jo•ef Strauıaun ıear
lerind.en kona.er. 21,05: Him•yıe,, iaimli tıemail. 
(lbıenin eıerlerinden.) 23,20: H•~ıerlc-r. 23.40 
Senfonik konser. 

904 Khz. HAMBURC. 332 m. 
21.15: Milli neıriyat. 22: Tagannili konser, 

23: Haberler. Musikili nefrİyat. 24: "Tiefland,. 
operasından parçalar. 

Kh.z. Deutsch.landıender. 1571 m. 
22: 18 nci aıra ait musiki parçalan. 23: 

Habet'lcr. ••· 24,30: Danı muıikiıi.. 

9 Haziran Cumartesi 
l S TAN BUL: 

18,30: Fransrxca ders , 19: Konferans . 19,.30: 
Türk mu•İki netr-İJ'ab (Kemençe FaLjr• H. 
Tanbur Refilı: B. Ut Ne•reı 8. Fi.ltrel 8. Safi• 
7ff!' H .• 21: Etref Şe(ik BeJ' tar•f•ndan Lonfe~ 
r ns. 21.JC): Orke•tra kouaeri . .lır.ar•tık proaram. 

223 Kh.z. VARŞOVA 1345 m. 

17: C.:ıı: orkeıtraıı tarafından hafif muıiki 
( tacannili.) - Musahabe. 19: Oda musikisi. -
Musahabe. 20,15: Piyano reFakatile taıannİ~ 
21: Chopinin eserlerinden konser. - Konfe
rans. 21,40: Hafif mu.siki. Z2: Haberler. -
K.onıerin de't'amt. 23,10: Pli.k. - Mua.ahabe. 
- Danı musikisi. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. • 
13: Plik. 14: Bor ... - Plil:. 18,15: Çocuk 

ne4riyalL 19: Radyo orkestrası. 20: Oni•erıite 
20~: Rad1d' orlır.eıtr .. 1. 21: Konferans. 21,15: 
Sibiceano orlcestrau. 21,45: Musahabe. 22: Ta
ıanni. 23,30: Danı plilr.lan. - Haberler. 23,30 
Dans, 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20.30: Radyo orkHtraıı. 21.20: Rekl.ıi.m. 21, 

30: Yuıoıla• popüler f&rktlan. 23: Dans pi..lk
lar1. 23.SO: Kalıvel.aıı:ııe lr.ona.ri. 

638 Kl.s. PRA.C 470 m. 
19.05: Almanca ne4riyat (mu•ikili.) 20,10: 

ICüçülır. konaer. 21,06: P,l&IL - Musahabe. 2~,.3$ 
Tasannili kantılc: netnfat. 22,40: Caz plak· 
ları. 23,15: Plik. 23.,30: Musikili kanıdı:: n .. rı• 
yat. 

174 IChz. MOSKOVA, 1724 m. 
19,.30: Müntebap artistler tarafından lcona 

aer. 20,30: Müıahabft. 22: Almanca netriyaL 
23,05: ranaızca nett"İyaL - lıpan7olça nt:tri· 
yat. 

713 Khz. ROMA, 421 m. 
18,10: Konser. - Muhtelif it.hisler. 21,30: 

..Fedora., iti.mli temıil. 

ŞiMALi iT AL YAN CRUPU, 
21,45: Oda musikiıi lcon•eri. 2:2.4S: Var1ene 

neıriyab. 23.30: Danı muıiki.si. 
545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,30: Orlces.tra (Siaan). - Mu.sahabe. 20-=!5 

Oıcar Kalmanın konııeri. 21,10: Stiidyodan b,r 
temsil, 23.20: Ş.ndor Bura ıiıan takımı. 24: 
Fridlin idare•inden opera orlıı.eıtra11. 

592 Kb:ıı:, VIY ANA, 507 m. 
19,.25: Rich.ard Waıncrin eıerlerindea 

"'WALKURE,. oper•"· 23,SS: Dans pl.ikl ... n~ 
904 Khz. HAMBURC. 332 m. 
21,10: Nefeli muıilci (Senfonik.) 23: Haber

ler. 23,20: Musikili netriyn.t. 24: Danı muıİ· 
lı:i.t. 

Kh%. DeuschlandH11der 1571 
21,30: Kon•er nakli, 23,0$1 Spor. 23~ 

Haberler •etalre. 24: Gece muailıı:.iai. 
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Dün bir kayık devrildi 
ve iki kişi boğuldu 

Boğulanlardan birinin hüviyeti meçhul 
Dün Kabata, önlerinde bir deniz 

kazuı olm"', odun yüklü bir kayığm 
devnlmMi auretile iki kiti boğuhnuı
tur. Devrilen sandal Çerke,li Hüseyin 
oğlu Ahmede aittir ve Ü&küdar u.ı.: ... 
le$İne kayıtlı bulunma.lıttadır. Re<:ep 
dün sabah kayığına odun yiikliyerek 
UHriidardan hareket etmiş, Kabala§ 
önlerine geldiği zaman, yükün faz .. 
!alığı yüzünden kayık bir tarafı yanlı-

M. Çaldaris'in 
Nutku 

(Başı 1 inci ııahifcdc) 

racatın yüzde 30 ni~betinde aı t
mıt ve ticari müvazenenin mühim 
surette ~alah bulıDUf olduğundan 
bah~ylemi,tir. 

M. Çaldaris ziraat, umumi hıfzıs 
sıbha, yollar intası, büy~k ~r'::''· 
ma ameliyeleri ve mültecılerın ıs
kanı İfİnİn ikmali sahalarında. ka
bul edilmiş olan tedbirleri saymış
tır. 

Türk • Yunan dostluk rabıtal<:
rının takviye edilmiş olduğundun 
haTaretle bal..eden M. Çaldariır, 
munhasıran sulhün tarainini isti~ .. 
dal eden Balkan anl<ıfnta misakı
nın Türkiye ile Yunanistan arann
da Ankarada aktedilmis olan an
tant ko ıcfiyal misakını 'ikmal e!· 
m4 olduğunu söylemi'F ve demiJ
tir ki: "Balkan misakı, Balkcrn 
milletlerinin tarihi tekamülünC:e 
yaratıcı bir merhale tefkil etmek
te ve

0

sulhün takviyesine hizmet ve 
mualıedelerle vücude getirilmiş o
lan istatükoyu himaye eylemek~e
dir. Balkan misakı, Bolkan millet
leri arasındaki dostluk münasebet
lerinin iktısadi teşrik! mesai s~h?· 
sındaki müşterek menfaatlennı."'t 
inkifalı için bir esas teşkil etmek 
tedir. Hükumet bu muahede saye
"inde memleketin müdalaasu:ı, 
diğer Balkan milletlerinin mücla
laasiyle mczç ve tevhit ederek he· 
rici emniyetini ihliıl edebilecek her 
türlü tehlikenin önüne geçmiş ve 
müşterek bir tesanüt ile harici sc.:t
ııetini arttınnqtır. 

Mevcut olmayan bir takıuı teh
likeleT icat ederek Balkan misa!a
na kartı muhalifler tarafından ya
pılan hücum ve tenkitlere karfı te
e&ııüflerini izhar eden Ba,vekil hü
kumetin harici siy~tinde sebaca 
azmetmit olduğunu beyan ve bu 
siyasetin milli menfaatlere hadim 
olduğuna kani bulunduğunu ilave 
etmi,tir. . 

M. V eni.zelos cevap vertyor 
ATlNA, 29 (Milliyet) - Libe

raller reiai M. Venizelos Batvefr il 
M. Çal~ariıin Sel_anikte irat ettiği 
nutka b~r makale ıle cevap veriyor. 
M. Venızelos bu makelesinde mu
halefetin ve bilhasaa keooisinin 
fırkacılık gayreti ile diplomasi sır
ları aleniyete verdiği hakkında M. 
Çaldarisin iddiaaını reddediyor .. 
diyor ki: "Misak protoJc:olü bazı 
devletlere ve Milletler Cemiyetine 
de tebliğ edilmiştir . ., 

M. Venizelos Başvekilin mevki;. 
ne geldiği zaman hazineyi boş bc.1-
duğu hakkındaki iddiasını da ka
bul etmiyor. Bilakis devlet hazine
sinde fazlalık bıraktığını, bugün
kü hükumetin ise halka milyonlar
ca vergi yüklettikten batka devlet 
varidatını da lüzumsuz yerlere sar 
fettiğini söylüyor. 

M. Çaldaria Atinada •• 
ATINA, 29 (Milliyet) - M. 

Çaldaris refakatindeki zevat ile 
dün gece saat 23 te Selanikten ha
reket etmittir. Bugün Mecliste in
tihabat layihası görütüleceğinden 
öğleden evvel fehrimizde buluna
caktır. 

- - -

yarak au almağa b~lanu§tır. Netice
de, ağırlığın teairile aandal alabura. 
olmut ve kayıkçı ile beraber içerisin
de bulunan bir diğer müşteri denize 
yuvarlanmıtlardır. 

Neticede, kayık batmıı ve etraftan 
yetipneğe vakit kalmadan denize dö
.küenller boğulmU§lardır. Zabıta, bi.
diıoe hakkında derhaJ tahkikata baıı
lamıt, kayııkta bulunan diğer adamın 
hüviyetini teebite gİrİpniıtir. 

Yüzde yarım 
Tevziat 

Gayrimühadiller Ankaraya 
bir heyet gönderecekler 

Bir müddettenberi gayrimüba
dillere yap1lacağın.lan bah&ı:dilen 
para tevziatı yeni bir ~ekil almııtır. 
Evvelce Maliye Vekahti mevcut 
paranın yüzde yarım nisbetinde 
tevziata kafi geleceğini nazan dik
kate alarak bunun yüzde bire iblağı 
için daha bir miktar para toplan -
masına intizaren tevziatm şimdilik 
tehirine karar vermişti. Bugün gay 
rimübadillere tevzi edilebil'!cek pa
ra Muhtelit Mübadele Komisyo • 
nundan alman 25 bin l:ıgifo: lira
sıdır. Bu, bizim paramızla 160 bin 
lira eder. Bu para yüz-:lc yarım tev 
ziata bile yetişmiyor. Yüzde ya • 
rım için 185 bin liraya ihtiyaç var
dır. Bu imkansızlık kar~ısıııda Ma
liye Vekaleti yalnız istihkakı 10 
bin liraya kadar olanlara para tev
züni düşünmektedir. Bunlara, mev
cut 160 bin lira ile istihkaklarının 
yüzde iki buçuğu nisbetinde tevzi
at yapılacaktır. istihkakı 10 bin li
radan fazla olanlara para tevzii bir 
müddet sonraya bırakılacaktır. 
Gayrimübadiller Cemiveti buna iti 
raz etmektedir. Cemiyetin fikrine 
göre gayrimüfıadiller arasında bu 
yolda bir fark gözetmek doğru de
ğildir. 

İstihkak sahipleri kamil~ ı muh
taç vaziyette bulunduklanndan a
ralarında böyle bir fark gözetme!.. 
bir nevi müsavatsızlığa sebebiyet 
vermek olacaktır. 

Maliye Vekaletinin bu tasavvur
dan maksadı istihkakı az olanların 
dafıa ziyade muıhtaç vaziyette ol • 
duklarını nazarı dikkate alarak, i1ı 

tiyaçlarına mukabil kendilerine bir 
miktar para vermektir. 

Gayrimübadiller Cemiyeti Ma
liye Ve1<aleti nezdinde teşebbüste 
bulunmak ve noktai nazarını an • 
latmak için Ankaraya bir heyet 
göndermeğe karar vermiştir. Bu 
heyetin kimlerden ibaret olacağı 
bugünlerde anlatılacaktır. 

Hilaliahmer 
Haftası bitiyor 

Şimdiye kadar binlerce 
aza kaydedildi 

Hil&liahme-r b.aft-nu:n dün 6 InC.t 

&Ünü idi. Cemiyetin kaza ve nahiye 
ve ma.halli.t le-tkili.tın.a mensup heyet 
1ıeır dün de evlere ve nrüeaaeaelere mü 
racaat ederek yeni aza ve teberrüat kay. 
detmq.lerdir. Halk Hilaliahmer hafta 
sına pek fazla alaka göstermi, ve biJ-

hANa Alemdar nahiyesi dahilindeki 
mahall.it ve müesse&elerdeki zevat ay 
da birer lira vermeği taahhüt 
etmitlerdir. Kaza""' nahiye ve mahal 
latta heyetler tarafından §imdiye ka
dar binlerc:.e aza kaydedilmittir. Ve 
hafta pertembe günü akıamı niha-
yet bulacak iae de haJkm göatenliği 
alaka dolayısile §Ubeler faaliyete ve 
miirae&at eden zeyatm teberrüat ka· 
yıtlarmı kabule denm edeceklerdir. 

- -
Milliyet'in tefrikası: 22 

Tanıdığım Casuslar 
( Mell. Knokaert'in hatıraalrı) 

Tercüme eden: AHMET CEMALEDDIN 
Pras~k bize mühim bir maddi mü
kafat vadetti ama bu mükafatın 
doğrusu 5000 mark kadar yüksek 
bir meblağ olacağını tahmin etme
miştik. Mülıizim efendi bize bu hu
susta kimseye bir tey söylememek
liğimizi rica etti ve .•.• 
Kadın cümlesini hitirmeğe vakit 

bulamadan koltuğu üzerinde ba•ı 
göğsü üzerine dütmüş ve uyuya 
kalmıştı. 

Zira pasta ve kahveye karıştırıl
mış olan kuvvetli münevvin tesirini 
göstermi,, aç gözlü karıyı sızdırmı1 
tı. 

(Verhagen) - okuyucularımıza 
bu sahte Alman zabitinin ihtiyar 
kıitibiadilden b~ka bir kimse ol
madığını söylemek zamanı artık 
gelmitlir. - Kadının avucunun i
çinde bulunduğunu ve b;r yere ka
çamayacağını anlamış, kocası ola. 
cak hain herifin karısının davetine 
icabet edip etmiyeceğini dü,ünme
ğe başlamıştı. Meselenin en zayıf 
noktası burası idi. Vakıa herifin, 
Almanların tahtı İfgalinde bulu
nan araziye girmesinde perva ve 
korkusu olmaması lazımgelirdi. Di
ğer taraftan Almanların daima a· 
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MAHKEMELERDE 

Nazım Hikmet B. 
Eskişehirde duruşması 

yapılacak 
Komüni4tlik propagandası yap -

maktan suçlu Nazım Hikmet Bey 
Buraada cereyan eden muhakeme
si neticesinde 5 sene hapse mah -
kUnı edilmiş, fakat af kanunundan 
istifade ettiği için cezası 2 seneye 
indirilmişti. 
Nazım Hikmet Bey bu kaYan 

temyiz etmit ve Temyiz mahkeme
sinde durutma yapılması talebinde 1 
bulunmuıtu. Temyiz mahkemesi 
bu talebi kabul etmiş olduğundan 
Nazım H rkmet Beyin durutma11 
Eskişehirde pertembe günü yapı • 
lacaktır. 

Tevkifhane MUdürf UğU 
latanbul tevkifhanesinde gardi • 

yanların ı:sulsüz hareketlerine dair 
vaki olan ihbara ait idari tahkikata 
devam edilmektedir. 

Münhal olan ve Hapishane Mü
dürü Baha Bey tarafından vekale
ten idare edilen T evkifbane Mü • 
dürlüğüne Ankara Belediy.,si Sıh
hat İdare.i M .iıneyyizle ind :n 
Mustafa Bey tayin edilmiştir. Ye
ni müdür birkaç güne kadar gele • 
cek, vazifesine ba,lıyacaktır. 

Leyla H. serbest bırakıldı 
T opkapıda bir kavga e~nasında 

Münire Hanımı saçlarından tutup 
yerde süı;ükliyen ve bu suretle ölü
müne sebebiyet veren Leyla Ha • 
runı hakkındaki tahkikat ikmal e -
dilmiştir. Morg'da yapılan otopsi
de Münire Hanımın kalp sektesin
den öldüğü ve ölümünün tabii oldu 
ğu, harici tesirlerden müteeuiren 
ölmediği anlaıılımştır. Birinci is -
tintak hakimliği Leyla Hanımın 
serbest bırakılmasına karar vermiQ 
tir. 

Eczacılar 
Klübü açıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
aanüdü kuvvetlendireceği ümidi 
izhar olunuyordu. 
Rapor aynen ve münakaşa11z ka

bul edildi. Hesap raporu da muha
sebeci tarafından okunarak heyeı. i
umumiyece tasvip edildikten sonr~ 
intihabata geçildi. 

Toplanan rey pusulalarının tas
nifi neticesinde eczacı Nizamet
tin, Celal Erg'i'?, Nail Halit, Ce • 
vat, Asaf, Hüseyin Hüsnü, Feyzi 
Beyler yeni İdare Heyeti azalıkla
nna, Nail Halit, Ziya Nuri ve Mu
hittin Beyler de yedek azalıklara 
seçildiler. 

Recep Beyin 
Mecliste beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bir dela SJTn Bey adurc!aşnnız lüzum 

görürse devlet mü...dere eder cledi:er. 
Bu sözün Türkiye ve B. M. Meclisi .!.ar· 
&üsünden söyl~ olmasından ve bir 
meb'us tarafından telaffuz edilmesinde-. 
ve takip ettiğimiz rejim ıve ana prensip
lerimize uymamasından dolayı evvela 
bu sözlerini tashih etmeyi lüzumlu cö· 
rürüm. 

Yeni Türkiye devletinde hjçbir za • 
man hiçbir terait albnda müaadere va· 
l<i olmamış ve olamaz ve asla olmıya
c.:ıktır. Arkadaşlar, memlset kötü gün· 

1 
!erini geçirdiği zamanlarda bile hüku -
met vatandaşlanndan birçok "'yler iste
mi§tir. 

Vatanclatlar eUerindelri varının yoğu· 
nun büyük bir knımmı kendi hıryab ve 
yaıayııı niııbetinde vermİ§tir. Millet bu 
lüzumu kenıli duygusu ile yerine ıetir· 
mİflir. Ve fallat müsadere vanyetine 
dütii'lmemiştir. Devlet biliharc genit za 
manlannda milletin o hakkını eda etmit 
ve tamamile yerine koymu~tur. Bu iza
hnn bilhassa rejimin ana yollanndan bi
risine taall\ık eder. Devletçilik mdhu
mu mılctai nazarından devletin ali ser
viste müsta<tsili koruma11 müstelılil< ile 
müstaıbsil arasında bir müvazene temin 
etmek müstahsil kazanç sahiplerin.in 
haklannı mütevazin ve mütesaviyen ko 
rumak ncktumdan devletin müdahale 
ebncsi hakkıdır. Fakat bu asla müsade
re demde değildir. Bunun clilimizdc..lci 
meflıumu olsun ecnebi dillerdeki mana•· 
olaun bunun Türkiye-de yeri yol.tur. Ve ı 
mevzuuba!hsolamaz. ,, 

J.a.(J k meselesi 
Recep Bey bumlan soma Jastilı ayaf<. 

kabılarile çimento meselesine -geçmİ§ ve 
demiıti~ ki: 
"- Hamdi Bey arkada-şnn lasbl< ku<ı

duralar münasebetife bir hususa temu 
ettiler bu hususta diğer aıi<ada1la.rımız 
ve Vekil Beyefendinin lıuyurduklanna 
bendeniz de i§tirzk edenm. Esasen bu 
meselen.in müzakere zemini bugünkü 
madde değildir. .Bu ÖyJe bir meaelei e
sasiyedir ki her zaman iç.in mevcuttor. 
Mesela memleKetimizde bir çikoluta ~
nayii teessüs etmİf gibidir. Fakat bunun 
iptidai maddesi hariçten gelmektedir. 
Bir de çikolataya tütün gibi alı,ılmıştır. 
Onun üzerinde4ü yaldızlı kağıdı ç:karta
lnn, içinden çdcan simsiyah te'Y'İn siga
ra gibi içilen tütünden ba§ka o;çbir )oy. 
meli yoktur. Ke;ki bu ıel<ilde memle
kette çikolata yenmese de mevaddı İp· 
tidaıiyesi hariçten gelen bu sanayi tees · 
ws etmeaey-di. Arkadaşlar, Araıit ve 
Kobra gibi böyle büyük ve tümullü me· 
seleler vnnlır. 

La•til< meselesi de böyledir . ., 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞİRKETİ 

lST ANBUL ACENT ALICI 
liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
DiKKAT 
TARI vapuru 3 

llaziron 

• 1 i 

1 

J,_EM_L_A_K __ v_E_E_Y_T_A_M __ BA_N_K_A_s_ı _ı;.;.L;,;.A;;,N.;.;L;;;;.A.:.;:R.:.;:I;._~ 

E611s No. 

463 

466 

532 

634 

635 

Satılık Emlak 
Mevkii ve Nev'i 

Y enikpaı Tülbentçi Hüsamettin ma· 
hallesi Y enikapı iskelesi eski 7 ve 
Yeni 12 No. lı 336 metre arsayı 
müştemil kahvehane 
Y enikapı Tülbentçi Hüsamettin ma· 

hallesi Yenikapı iske lesi yeni 18. 20 
No. lı 246 metre arsa 

Edirnekapı Karabaş mahallesi So
falıçeşme sokak eski 36 - 36 mü-
kerrer yeni 82 - 84 No. lı 213 metre 
arsanın 990/ 19200 sehmi 
Y enikapı Katip Kasım mahalle
si Yalı sokağı eski 23 yeni 25 No. b 
takriben 109 metre ma bahçe hane 
Büyük Çarşı Gülsüm Sokak yeni ve 
eski 7 - 9 No. h takriben 8,50 metre 
dükkan 

Teminat 
Lira 

100 

25 

5 

25 

100 

Yukarda yazılı emlak peşin bedelle ve açık artırma ile 
satılacağından taliplerin 9-6-934 tarihine müsadif cumarte
si gÜnÜ saat onda Şubemize müracaatları. (2676) 

2962 

Satılık Emlak 
lbale bedelinin % !O si ikraza 

Emniyet Sandığından: 
Mevkii NeT 

Beyoğlunda Hüseyin ağa ma- Ar·~ 
hallesinin bülbülderesi vişne 
sokağında 

kalbolunabilir 

Numarası 
~s.6 Mü.Y.24,26,28 

Beşiktaş Cibannuma mahalle· Fabrika binası Es.4 Mü.39,41, 
sinde yalı sokağında 43 Y. 8, 17, 19,21 
Beyler beyinde burhaniye ma- Tamamlanmaımf Es.12 Y. 16,16,1 
hallesinin Rasim ağa sokağın- evle fırın 
da 
Beşiktaş Cihannuına 
lesinde eski Beşiktaş 
ragan sokağında 

mahal- Altında dükkiıı1 
yeni çı· olan ev 

Kasnnpaşada Camiikebir m:ı
hallesinde F ıruı sokağında. 
Zeyrekte Şahhuban mahalle
sinde çinili odalar sokağında 

Ev 

Ev 

Es.7,9,11 Y.16, 
. 17, 18 

Es. 7 Y. 9 

Eski 32 Yeni 46 

Yukarda yazılı emlak 16 Haziran 934 tarihine müsa· 
dif cumartesi günü saat on d5rtten on altıya kadar sandık 
binasında açık arttırma ile sa~.Jlacaktır. Alınak istiyenler 
% 1 O pey akçesile müracaat etmelidirler. (2829) 

lnhiıarlar U. üdürlüğiinden: 
A.- Nısfı "600" ve dığe r nısfı "450" litrelik fıçı imıJi· 

ne mahsus olmak üzere suyun 1 ve yoluna balta ile yarılntıŞ 
(32,000) adet Ak meşe fıçı tahtası: 9-6-934 cumartesi saat 

İçlerinde Ahmet Cevat Bey, i::- , 
!erinin çokluğundan bahisle istifa 1 
e~mek arzusunu ızhar etti ise de is-

1 tıfası kabul edilmedi. 1 
Bundan sonra nizamnamenin hir : 

iki maddesi üzerinde ufak bazı ta- · 
dilat yapıldı. Ve mesleki temenni 
ve tekliflerde bulunulduktan sonn 

PAZAR günü saat 20 de C.,.lata 
nbtnrundan kalkacak olan bu va-

purda zamanın her türlü 
konforu, kamaralarda van
tilatör, akar su vardır. 1 in
ci kamaralardaki yataklar 
kamilen karyoladır. Gü
verte yolcuları için hususi 
ranzalar mevcuttur. 

1 15. 
B.- 1 - (100) adet 25 milimetrelik ala yaldız bobin. 

2 - (5) adet 28 1 2 milimetrelik Yeşil ipek bobin. 

kongreye nihayet verıildi. 
Eczane sahiplerinin dilekleri

ni, Celal Ergun Bey, dün bir mu • 
harririmize fU suretle hulıaa et
miıtir: 

- Bundan on sene evveline gc
linciye kadar müstahzarat gayet 
az sarfedilirdi. Esas, doktor tertr.. 
bi ilaçtı. Son senelerde ispençiyari 
şekli hazır ilaçlara dökülmüştür. 

G~rek ~vrupadan gelen, gerek 
yerlı ya~ , an hazır ilaçlann yekur:u 
300 çeşu.e yaklafıyor. Hazır ilaç
lar çoğaldıktan sonra, eczane
lerde yapılan reçetelerıin miktu; 
yüzde elli azalmı§tır. 

Gidifle : Zonguldak, lnebolu, A
yancık, Samsun, Ünye, Cireson, Ti~ • · 
rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
Dönütte bunlara ilaveten Of ve Sür
meneye uğrayacaktır. 

İzmir sür' at yolu 
SAKARYA vapuru 
Her PER,5EMBE günü saat 

16 da Galata nhtmınıdan kalkarak 
doğru lzmire gidecektir. Bu vapur 
her pazar günü saat 16 da lzmirden 
kalkıp doğnı l~nbula gelecektir. 

~czaneler bu yüzden mütkül 
vazıyete düttüler. Sıhhiye Vekale
ti, aon zamanlarda bu hazır ilaçlar 
için bir tarife yapını§, müs.tahza-
ratın satış fiatlerini tespit etmiş • İmroz yolu 
tir. 

Bu kanunda eczacılar için azami Her PERSEMBE ııiinü Ga-
kaza.~ç yüzde 15 kabul edilmiştir. lata nbtmund~ saat 18 de bir vapur 

Dıger taraftan reçete imalinin kalkar. Gidit Ye dönüıte mutat ilke-
de azalması, vaziyeti büsbütün müş lelere uğrar. 

külleştirmiJtir.,, •-----------· 

ilesi reisi ile yani evin erkeği ile 1 
it görmek hususundaki maruf iti
yatları da herifi hududun bu tara
fına sevkedecek bir mahiyet arze
diyordu. Bununla beraber hain 
(Serves)in son dakikada tereddüt 
ederek veyahut sadece kuşkullana
rak gelmemesi de varidi hatırdı ld 
bu takdirde i~ler sarpa sarmış ola
caktı. Aç gözlü Madam (Serves) 
münevvinin verdiği rüyasız ve ağır 
uyku ile kendinden geçmit bir hal
de koltukta beyhu, yatarl<en, mek. 
tup ta mahut dikenli tel yolundan 
Holanda toprağına a,ıyor ve müs
tacel kaydile {Serves)in eline varı
yordu. Herife hududu geçerken mü 
lazım (Prassek)in ismini vermesi
ne dair bir pusla da verilmişti. in
tizar hilafına hain Belçikalı dave
te müstacelen icabet etti. Vakıa hu 
duttan .k~rısı kadar kolaylıkla ge
çememı,tı amma o da mülıizim 
(Prassek) İn isminiıı verince hu-

dudu geçmesine, lakin ancak al- 1 
tı saat için, müsaade edilmitti. Ma
ahaza zevcesinden daha ihtiyatlı 
davranan (Serves) oldukça uzak 
bir mesafede bulunan karargaha ka 
dar gitmek için hudut karakolun
dan yanına bir nefer terfik edilme
sini de istemeyi ihmal etmedi. Ne
fer hiç te istemiyerek yola çıktı. 
Çünkü bu ahm~k ve yalnız b"'~~ 
koca bir karargahı bulmaktan acız 
görünerek adam yüzünden uzun 
bir yol yürümek mecburiyet~ hiç le 
hoşuna gitmemişti. Ma~fıh aldı
ğı emri ifadan başka hır çare de 
yoktu. Binaenaleyh yolda homurda 
nıyordu, korkak korkak yürüyen 
Belçikalıya bir tek kelime bile aöy- . 
!emiyordu. B"r müddet evvel zev
cesinin bir zabite tesadüf ettiği ma 
halde Belçikalı ve Yanındaki nefe
rin yanma bu sefer bir sivil sokul
du ve (Serves)e hiç bir ehemmiyet 
atfetm:yormuş gibi görünerek AJ. 

1 3 - (10) adet ,. milimetrelik Kırmızı ipek bobin 
11-6-934 Pazartesi saat 14 

Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pazarlığa İş· 
tirak edebilmek üzere (o/o 7 ,5) teminatlariyle beraber her 
birinin hizasında gösterilen &iln ve saatte Cibalide Levazım 
a;:nbarı binasında alım satım komisyonuna müracaatları. 

(2704) 

Akşam Erkek San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Akşam Mektebi me'zuniyet imtihanlarına 17 Haziran 
934 de başlanacaktır. Me'zun İyet imtihanlarına girmek 
hakkını kazanıpta geçen sene imtihana girmiyenler bu sene· 
ki imtihana gİrerek şahadetnamelerini alabilirler. Bu gibi ta• 
lehe en geç 14 Haziran 934 öğleye kadar mektebe müra• 
caatla kayıtlarını tesbit ettirmelidirler. (2859) 

..--• Dr. Nuri Fehmi [ 

Göz Hekim
4

i -·ı -Göz Hekimi -
Cığaloğlu Süreyya Bey aparl 
saat 2-6yakadar. Telefon 23212 j 

.................. 1466• 

- -- - - ·---
man neferine i.mirane bir tavırla 
sordu: 

_Bu siville nereye gidiyorsun? 
Nefer sivil olmakla beraber ken

disine i.mirane hitap eden hu adam 
kartısında gayri ihtiyari (hazırol) 
vaziyeti alarak: · 

- Kendisini karargaha götürü
yorum efendim, cevabım verdi. 

- Bu adamın ismi (Serves)mi? 
Yol arkadaşının ismini sormak 

zahmetini bile çok görmüş olan 
nefer Belçikalıya dönerek: 

- Senin ismin (Serves)mi? 
Zavallı herif hayretinden ağzı

nı bile açmaya vakit bulamıyarak 
makamı tasdikte b"'mı eğmekle 
iktifa etti. 

Bunun üzerine sivil adam neferi 
bir kenara çekerek: 

- Çok ala, dedi, bu adam beni 
görmeğe geliyor. Ben mülazim 
(Prasıek) im, Bu adamı bana bı
rak ta sen karakola dön. Ve cebin-

Dr. Süleyman Şükrü 
Birinci ımıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

2138 .. 
( • --

den çıkardığı bir hüviyetnameyi ~ 
ferin bumuna dayadı. Bu hüviyet 
name maktul (Prassek)in hak;ki 
hüviyet cüzdanı idi. Nefer kenditİ• 
ni bir angaryeden kurtaran bu sivil 
istihbarat zabitine can ve gönüldell 
bir resmi selam ifa ederk Belçika• 
lıyı bıraktı ve topukları üzerinde 
askerce tam bir devir yaparak uzııl' 
l~tı. Belçikalı klavuzuna dönerek 
titrek sesle sordu: 

- Karargah daha uzak mı efetr 
dim? 

- Hayır mösyö yakl"'tık. Bell 
mülazim (Hohman)ım ve istihb•• 
rat şubesi mülhak zabitlerindcni'!" 
Zevceniz a;zi bekliyor sizi kendi•1• 

nin yanına götürmek emrini aldııll
Lfıtfen beni takip ediniz ..• 

Belçikalı şimdi artık müsterih ~I· 
muş ve hiçbir teYden tüphelen~: 
yerek Alman mülazimi zannettıi1 

·Bitmedi--



ecliste 
(Başı 1 ınC: sahifede) 

Çıi !'..kü takip olunan siyasetin ci
ha :ıclaki vaziyete naza~an çok ya
k,:ı bir istikbalde filiyat sahasına 
İnt ikal etmiş bulunduğunu görmek 
ihtimali vardır. 

Bu hakikatin ehemmiyetini id
ı- ek etmi olmaktan mütevellit dü
ş ~ndürücü bir tevakkuf ile duruyo 
r.ım. Memleketin efka: ı umumiye
~inin dahi ayni hassasiyetle tatmin 

e teskine muhtaç bir vaziyette 
l·ulunduğunu da bild iğim için key
f iyetin en sal.'...hiyetli bir surette 
İ zahını bizzat Basvekil Pasadan , , 
ı ' .::a etmeği dü,ünmü,tüm. 

Başvekalet bütçesinin müzake
r ! ' İne başlandığı an bu tal~bimi ~-
1.,ri sürmek için en münasıp vakıt 
darağını zannetmi•tim. O dakika
<' a Paşa Hazretlerinin Meclis.le bu
l ınmayışları bu kararımı ye;ıne ge 
t ·remedi. Paşa Hazretlerıle bu 
k iı sü üzerinde milletin yüksek 
n ukadderatı hakkında sözlesmek 
f rsatını ve qerefini kaybettiğim
clen müteessirim. 

Fakat ismet Paşa siyasi mektebinin 
1 ıymetli recülü olan Şükrü Kaya Bey 
i 'e de a yni mevzu üzerin:I,.,. ~Orü:: ebile -
ceğirrU duşünerı.:"k tT\€İ~~ ,.~lli · <JluYoruın. 

B «y;~'? Eİyasetler 
H ükUmetin harici siyaset işlerinde 

Türkiye Cüınhuriyetine yaraşır l\fosta
fn Kemalce bir vcl<!lr ile büyük siyaset· 
ler gösterdiO-ine .kaniim. Çok takdirk5· 
l"ıyım. Yalnı; burada .izahını İ!terliğiın 
nokta umumi zincirin bir hall<-ısıdı.-. 
. Sözlerini ve itlerini vatan müsteni!le· 

tınde kayıtsız ve ş.'\rt&rz kabul en dogr~ 
\re hede!'e g-ittiğimiz ve gideceğimize i
nıan ettiğim.iz Büy~ık Ş21fin resmi bir 
nutkunda harici siyasetimizde şiar ola
•ak gös terdiği Sovyet dostluğu her tür
lü münakaşanın fe\kindedir. 

Fransa ile sevişmc:Aliği Türkün en ko 
lay teli.kki ettiği b:r esaı bil.irim. Yu -
nan ile birletmek!iği, tarihin hatalarım 
lash:h şeklinde teta.kki ederim. Bal~an
laa-daki dostlarımızla olan raıhrta1arın tak 
\rİyesini Avrupa au1hüne ve medeniye
te 1-..izmct gibi yükıek insani bir mahi -
Yette bulurum. 

lran ile, Irak ve Suriye ile olan mü
lla•ebatı ecnebi bir devlet ile karşılaşır
rtı•ş gibi te'.&kki edersem kalbimde acı 
duyar11n. Sevgili Afganı acı günlerimiz
de bizimle beraber ağlıyan ve sevinçiJi 
&Ünlerimizdc bizim1c beraber gülen aynı 
kalp ile yaşıyan bir kardeş bilirim. 

Akdeniz 
• Uınuıni hat ve esaılannı bu suretle 
•~ah ettiğim ıiyasclin t~nvirini istedi -
f'm noktası ise Akdenize taalllık eder. 
ş bu noktaya gelince kalplerimize 

etnni-yet verecek bir vaziyet alınmadığı
tıı da saklryamam. Vatannnın bu veçhile 
tehlikeye maruz olduğunu düşünmem o
ttun mefkL.reai u!urunda ölme.ık ve çar
pışmak tarzını bilen Türk ordusu gibi 
bır r •• ~hafızı vardrr. O o,·du ki, en büyük 
askerın ve en büyük askerlerin kuman
dası altındadır. Ve bize daima huzur 
emniyet telkin eder. ' 

F alcat bu vaziyet hariçten hiçbir ta
lrruz görmiyecektir, demek değildir. 
°talihini ve siliıhını tecrübe etmeık isti
l'cn birisi gelip çaı,>abilir ve bizi istemİ· 
Yer.,!, harekete getirebilir. 
Vatanın kuvvetli bekçisi vardır. Fa -

kat sırası gelince o vazifesini görür, di.
l'e tnüsterih mi duracağız?. 

Sırrı Bey bundan sonra ismet Pa§a-
1\ın Ankara inkılap Kürsüsünde vermiş 
~lduğu dersten bazı parçalar okumuş ve 
.}ıarici taarruzu nasıl telakki ettiğimiz 
. titün yükıek bir isabetle ifade etmek 
lltıkinı yoktur.,, diyerek devam etmj§ -
ti r. 

Sonsuz. mücadele .. 
. - Gerçi ayni mut.terem şefin dedi~~ 

2'ibi ecnebi taarruzuna ıkarıı sonsuz mu
Cadele kararı inkıldbın her zaman temel 
taşı ve esas yapısı kalacaktır. Fakat hü
kumetlerin vatan müdafaasında kullan
dığı iki kuvvet vrdır: 

Birisi siıaseti, birisi de ordusu •. 
· . Ordu ne kadar kuvvetli olursa olsun, 
"Y•seti durendişane olmazsa orduya 
Y~kletilecek vazifenin ağırlığı çok bü -
Yur. 

. Ordunun yükünü hafifletmek için 
'1Yaset vaz.ifea.ini görüne ordunun mü 
dafaa kabiliyeti uzatılmı, olur. 
. Siyasetimize ehemmiyet vermek 
1~ti~a eder. Venniyor muvuz diyce-'ısı
"!7· Ak&ini söylemedim. Y alruz Akde 
"!ze taa.llük eden cihetlerde bir em
"•Yet &Üpapı göremediğimi sövledim. 

Menfaatlerin çarpıstığı yer 
f Akdeniz ezel<ien beri bircok men 
"'1tlcıin çarpıştığı bir sabadır. Bu 

enıniye-tli j tioat noktasını nasıl bula
cag12, bu bir sualdir. Cevabım bul -
htak güç de1'ildir. Akdenizde bir asır 
~an heri vukua getirilen işgallerin, il 
. aktarın tarzları ~ekillerini anlamak 
b~n. tarihe bakın;m. Tari...'ı bize açık 
ır ıfade ile söyler. 
Al·denizde yapılan müsamahalar ha 

2"n huzuru bozulmak istenilmeyen 
Avrupanın rahatı namına yapıldığı 
d~ ya '<idir. B .. gün belki de bu so~ de 
~_IC'1rn ~iyaset nlancvrasile Akdenızde 
SO~üni.in dinlenmesini isteyecekler var 
drr. Evvela Cezair Tunus, wnra Yedi 
fılalar, ondan son~a Mısır ve nihayet 
i.l a.~ Ve en nihayet Trablus~ar~ he~ 

llal edit~!\ bir müvazenenın ıadesı 
rıa~3.l'İyesi ile yapılmış.tır. Bunlar ya 
~kdeniz kıyılarındaki hidisel;ri_n, ı:a 

Ut ba~ka y.-rl"rdeki emri vi.kılerın 
t,.~inen idi. Dikkatlice bakılınca gö
rlC. ·r ki Akdeni.zde bu, müvazene te
ra<i•ini t tar. V c bu ihlal edilmit mü 
va7.enelerinin tem.ininde müessirdir. 

e ıu .. tta nazımdır. 
En yeni hôdi.e 

I Akdenizin en yeni işgal hadisesinin 
k~alyanların Ko. foya çıkmaları le§ -

1 e<ler. Y"nanlıl·r kcndilt'r·n,. naza 
l'~n satvetli olan hük.Umete karşı ken 
dı kııvvetlerile mı:kaı'>elede bulunamaz 
1•-' C ' ·Ak .. t -n;ı.ı. eunvetı vama mur ca.a 

dün Akdeniz meselesi ortaya atı 1 
&muz. ltnlya K<>rfodan döadü ve ce
zaşını böylece çekti. Söze başlarken 
açık ifade ile söyledim. Vatanımı şu 
veya bu cihetten tehl ~kede gördüğüm 
için asla endi§ede değiEm. Fakat bu 
vaziyet bana bütün devJetlerin grup· 
lar te1kiline çalı ~tı.klan b~r zaınanoa 
müdafaa kuvvetlerinin en mües.siri o
lan siyaset s.i.lô.hımızı hazırla.makhğı
mız lüzımıunu aala unutturamaz. 

Tenevvür etmek istec...ğım n :....<ta val· 
nız Akdeniz sİy3.setidir. Eğer hii'~U
metin mnumi aiyaı&el:İ arasında bu cİ· 
het dahi temin edilıniş ve zincirin bu 
halkası da tamamlanmış ise hükü
meti tebrikten ve kendi namıma ona 
teşekkürden başka biç oir >Özüm yok 
tur. 

zarlarmı cclbederim. Geçende fazla 
p.ara sarfiyatından dolayı ıtiraz etmiş 
tit:.1. O vakit, bana ''ihtisasa kıynıet 
yok mudur? Bu fazla para verdiğimiz 
yerler alelade bürokrasiye ait değil
dir. lht~s satın alıvoruz,, demi§lerdi. 
Salın alıyoruz demeyeyim, ihtisasın 
i•tihkakını tediye ediyoruz demişler
di. Zannederim ki, Hariciye memurla 
nmızm hariçte ifa ettikleri hizmet te 
b:r ihtiaa.sa taallük eder. Şimdi bu 
;-ıoktada bana yorgarumız'.l göt~ aya
ğımızı uzatacaaız diyeceksjni~ .. (Evet 
sesleri) . O halde ben bu cevabı bili
rim. Ve bu cevabın cevabını vermeğe 
de hazırrm. Daha dün verdiğimiz bir 
kararla bugün bu söylenecek söz 
arasında bir tenakuz olup olmıyaca· 
ğını Refik Şevket Beyefendinin yÜk
sek ta.kdirine arzederim. 

Şükrü Kllya Bey cevaben: 
Türk memurları, h.iç şüphesiz, 

Türk müne\.~er1erinin güzideleri ara
sında &:\yılan bir zümredir. Hariciye, 
Dahiliye ve diğer menıurların hepsi 
ihtis,a:ı.a doğru gibnektedir. Biz bugün 
elimizde olan bütün kuvveti ve kud
reti iki hedefe sarfetmek mecburiye
tindeyiz. Birincisi, müdafaanuzı ik
Dla.I et:Tnek, diğeri de sanayiimizi in
kitaf ettirmetkir. Bu iki gaye, mille
tin her ferdinden ayrı ayrı fedakarlık 
beklemektedir. Bu fedakarlığı bilhas 
sa memur!arrmızdan bekleriz. Ve e
min olabiliriz ki, memurlarımız bu 
vatanperverlik ve fedakarlık aafları
nm önünde gelir. Fakat ileride bütçe
mizde inkişaf hi..sıl olacak olursa, ta
bjidir ki, vüş'atimiz derecesinde ikti
darı dolayıaile layik olduğu derece 
muarnelı?yi görmeyen memurlara da 
haklarını vermek vazifemiz olacak
tır.,, demittir. 

Adliye biltçesi. görüşülürken 
Adliye Vekaleti bütçe•i görü1ülür

ken Ref"k Şevket Bey (Manisa) Ad
liye Vekilinden şu suali sormuştur: 
"E•ki bir vekil arkada,onız hakkında 
mevcut usul ve nizamlara rjayet etme 
den re.en tahkikata girişmişlerdir. O 
zaınangi Adliye Vekili bu husuşta tah 
kikat açıldığını söylemi,ti. Tahkikat
ta.n elek edilen neticeyi öğrenmek is
teriz. Bizi Vekil Bey tenvir buyursun
lar. 

Adliye Vekili Şükrü Bey - Bu hu
su-ta cereyan eden nıuamelenin saf .. 
halarınr öğrenir, arzederim. Adliye 
bütçesinin fasılları birer birer müza. 
k'!l'e edilirken hmet Bey (Çorum) 
Adlryen.in tahsisatoızlrk yÜzÜnden öde 
yemediği bir rnikdar borcu hakkında 
yeni bütceye tahsiaat konup konmadı
ğını Vekilden sormuştur. 

Bu mesele bazı münakaşaları mu -
cip c.Jmu~ ve neticede vekilet]erin bu 
g:l:>i borçlan hakkında müşterek bir 
hal çaresi bulunacağını ve bütçe mü
za.kereaine nihayet venneden heyeti 
umumiyenin tasvibine arzedileccği ce 
vabmı vermiıtir. 

Maarit 

Bey Ruşeni Beyin ileri sürdüğü mütale
alara şu cevabı ven:niıtir: 

- Yollar şimendiferlerin zaruri yıır
dnncılarıdır: Şimendiferle birl::.te y:>lla· 
rnnızı yapmak mecbuıiyeti:ıdeyiz. Yol
Jarı yapmak, sahilleri demiryollar1na 
bağlamak medeni bir memleket için şart 
tır. 

Yollar işinde maaJeşef müşkül bir va
ziyette olduğumuZu itiraf mechuriyetin
deyi :ı. ldarei hususiye bütçcırile h iikü
metin bu işe ayırdığı P'lra 1934 bütçe -
mizde (850) bin lirayı ancak tutmakta
dır. Bu para ile yıol ve köprü yopmanın 
müşküliıtıru takdir eder;;İniz. 

Bir kilometre yolun tamiri ( 4) bin li
ra, yeni yolun kilometresi 15 bin 1i .. ·aya 
çıkryor. Memleketin müd.llaası içJn ise 
birçok yollan yapmak mecburiyetinde -
yiz. Yollar işini mü'lıi:n bir yol tahşisa
tı temin etmek şuretile halledeceğirmzi 
zannediyorum. Böyle olması tasavvur 
edilmiştir. 

Rıhtım ı:"rketi; bir facia 
Mütealuben °Hilmi Bey (Malatya) ls

ta,,bul Rıhtım Şirketi ba&kmda ne dü -
şündiiğünü Ali Beyden sonnu~, Vekil 
Bey fU cevabı vermiştir: 

- Bu işi bir fad" olarak ifade edebi
liriz. Şirket vecibelerini yapmıyarak sa
dece menfaatlerine uy un faa]jyet gös
termiştir. Cümhuriyet HükUmeti vazi • 
yeti tetkik etmektedir. Mukavele ile ta
ahhüt ettiği işleri yapmasını ,i~ellen 
İşledik. Eğer yapana belki biraz daha 
devam cı:kr. Faka! .-:ii riiyorum ki yap -
mak t:ıraftarı değildir. Şiıketle mücle
reye ~araçoğlu Şükrü Bey memur edil
miştir. Müzakere henüz irlıtşaf ehne 
m.iştir. 

lktısat vekaleti bütçesi 
lktısat Vek;ileti bütçesinin müzal<ere

ıi müna.I ... şasız geçti. Faorllar kllbul edil
dikten sonra Mahmut Cel.il Bey kürsü
ye gelerek dedi ki: 

- Arkadaşlardan bazıları bütçenin 
heyeti umumiyesi ı;;rüşülürl<en vekile· 
te ait bazı işlere de temaı etmi,lerdi. Bu 
suallerin cevaplan hazırdır. Bugün ıizi 
fazla meşgul etmek istemem. Daireme 
ait bazı yeni layihalar gelecel.-trr. Bu 
munuebetle maruzatta bulunmak fırsa
tını elde edeceğime bahtiyarnn.0 

Ziraat bütçesi 
Ziraat vekileti bütçesi müzakeresinde 

söz alan Refik Şevket B.(Maııiıa)ölruzlc 
ri ta.hrip t:den kağn.i arıobalarının kaldı
nlması hu&usunda ve:ki.letin ne düşün· 
düğünü, çiftçinin en büyük yardımc:sı 
olan merkep neslinin islihı huauna e
hemmiyet atfedilmesini, çolı ehemmi! 
yetli bulunan orman yetiştirme, çoğalt~ 
ma ve muhafaza etmek tedoirlerinin ha
yati ehemmiyeti olması dolayisi!e b:ı bu 
suşta icap eden fedak:.rlığın yapılma
sı, hayvanlarla, bilha•sa domuzlarla mü
cadeleye daha fazla ihtimam edilmesini 
köylüye bu husuıta İcap eden k~laylık
ların gösteriloesini istedi. 

Halil Bey ( lzmir) memlekette bir de 
hayvan hareketi mevcut bulunduğunu 
her sene iki milyona yakın hayvanın ıark 
vilayetlerinden gama ve cenuptan ti
male pazarlamak için hareket ettiril
diğini, hep hayvan hastahklaruuhn ~
nüne geçilmesi ile ve bu husu&ta arı
ce emniyet telkini ouretile bayv)ln ih 
tiyacatmıızın artacağını, tedbirler alın 
mas1n1 rica etti. 

!.mail Hakkı Bey (Bolu) Vekil 
Beyden sualleri olduğunu ifade ede
rek Ziraat vekaletinin orman siyaseti 
nin ne olduğunun, kanunu ha.kkında 
velc&letin düşüncelerini, orta orman 
mezunlarının ihtiyacı tem.in edip et
mediğini, sordu. 

Vekil Beyin ~-bı 
Ziraat Ve.kili Muhlis Bey, bu aual-

lbrahim Tali Beyin 
tefti~leri 

BA YRAMIÇ, 29 (A.. A..) - Umumi 
Müfetıi~ İbrahim Tali Bey Çan~ale
deki tehişini i.kmal ederek dün Bıgaya 
gitmit ve halk ile temas etmiştir. ·Bun
dan sonra güzergahı değıi,tirilecek Ka
rıı!ıiga yolunu ve Bigaya beş ı..aoınetre 
mesafede yapılaccdı: bir .köprünün mev .. 
küni tetkik etmiştir. Seyahatini Balıke
sire kadar uztan Umumi Müfettiş bu
gün Balıkeairden avdetinde KüçiiLıkuyu 
nahi)·e merkezinde nuntakanın zeyti~: 
yağr istibsalatı ile m~ olmuttur~oy 
lülerle temas ederek Ezıneye ve Ezıne
den aonra Bayramiçe geldi. 

lran - Irak hududunda 
ANKARA, 29.A.A. - Son günlerde 

lran - Irak hududu bı>yunda asi Kürt
lerle müsademede Irak bükümetinin 
Iran kuvvetlerine yardım etm k üzere 
aslıer gönderdiği, 1 rak matbuatından 
iktibasen Tiirkiye gazetelerinde akun
muştur. istihbanmıza _?azaran .. lra.lı 
kuvvetlea·inin Iran topragına mucavır 

hudut boyuna izam olunması Iran kuv
vetlerine yardun ebnek için değil yalnız 
Irak hududunun intizamını muhafaza 
maksadiyledir. 

!ere cevap vererek kağnıların kaldı
rılması için ve -aletçe çalıtıldı~mı, an 
cak bunun tedricen cJabileceğini, mer 
ki!",> meselesinin diğer ıslah faaliyet
leri ara:anda c]duğunu ve danuzhık· 
lar temin e.::lild:ğ:ni, ancak merkep
ten z lya.d~ at ycti,t~rme mecburiyetin 
de el :luğınıuzu, Refik Şevk~t Beyin 
büyük bir derdet onnan meselesine te
ma' ettiğini, bu me!ele Üzerinde dur 
makta olduğunu, fakat bir ~y yapa
mam.a~tan mütevellit üzüntü içinde bu 
lunduğunu, orman itinin bir veki.let 
mesele.!İ degil, bir memleket mesele
•İ olduğunu, me<nlcketimizdeki orman 
mikdarının diğer memleektlerdeki nis 
bet~e:-c nazaran çok az olduğunu, or
man k anununun uzun zamandanheri 
Mecl:üe bulunduğunu, crman!ardan 
utifa:lenin faydalı bir surette i§le.il
me.ıile mümkün oa1cağını, nazarı dik 
kate alınarak evvelce, celhedilmiş o· 
lan profesörler;n tekrar getirilmekte 
olduğunu ihıUas !l'.hoili için Avrupaya 
ta.lehe gönderildiğUıi, Refik Şevket 
Beyin meteoroloji enstitüsü hakkında
ki takdirlerine teııekkür ettiği
nı ve hakikaten bu müesıe:.e· 
nin takdire li.yik bir surette 
vazile gör.düğünü söyledi. 

Vekil Bey Halil Beyin suallerine ce
vap verereic zeytin ağaçlanrun ba!ulma
ar için 16 bin lira tahsisat konulduğunu, 
bir seyyar bakım teşkili.it y pıldıfını, li 
boratı.rv:ır ve saire ha.!ckında bir ltanun 
hazırla:ıdığrnı söyJemiştir. 

Milli Müdafaa 
Milli Müdafaa bütçesinin kabulünü 

müte&kıp Milli Müda~aa Vekili Zekai B. 
şu beyanatta İ>ulunMnttur : 

"Muhterem 2 1 kadaşlar, 

Bu sene kabul buyurduğunırz Milli 
Müdafaa hütçelerile miili müdafaa tah
sisatını geçen senelere nisbetJe epeyce 
miktarda takviye bUyurdunuz. Ne za .. 
man vatan nıüdafaası meselesi mevzuu
bahis olsa vatanperverliğin, lıamiyetin 
en büyük misallerini yaratmı1 olan Bü
yük Mec!i.iniz bu defa da ordusunu tak
wye için büyiik bir itina göstermiş ol
du. 

Milli Müdafaa teşkilatı bu itinaya li
yakat göstentl"-'c için adnnlarmı S?kla~tı
racakt:r (Ona eminiz •e..Ieri). Herhal
de heyeti celilenizin bu akviye tahıisatı
ru k:ıbul buyurm~kla çok İ•ahetli bir 
karar almış olduğ"unu ve bununla va
tan müdafaası emniyet emsaJjnin çok art 
mı' olduğunu arz ve temin ederim. 
(Bravo seıleri). · 

Türkün ordusuna ve Türkün a .. .kerine 
gelince; onun ybheik fahsiyetinin et.im 
huriyetin Jerefini mu:lıa!aza ıhuıuıunda 
en yiiksek evsafı ftaiz o'duğuna heyeti 
ce!.ile:ıiz emindir. Onu aynca temine ha 
cet yoktur. (Şiddetli a'.kı ~ lar, onu dün
ya da bilir sesleri). 

Kabul edi.e:ı ~anun:ar 
ANKA.RA, 29 (A. A.) - B. M. Mec

lisi bugün öğleden ev~ J ve sonra Reis 
Kilz:ım Paşanın reisliiinde iki cel.e alıı:

tetm.lştir. Birinci celsede buğd.-yı ko .. 
ruma kanunile İstanbul Oniverıite.sinin 
müvazenei umumiyeye alııvnasma, vekil 
muallimlerin maaşlarına, mektep kadro· 
larma ait kanundaki bir numaralı cetve
lin tadiline, Maarif V ekileti tarafından 
idare edilecek mektep panşiyonlan hak
tondaki b:ıunun bazı maddelerin tadi
line, inhisarlar Koruma Sandığı tetkili
ne, 1933 senesi rnüvazene.i umumiye ka
nununa merbut cetvellerde tadilat icra
aına, Tapu ve Kadastro Umunı Müdür
lükleri kadrolarında bazı değiıildikler 
yapılmasına, umum nüfus sayımına mü
tedair kanun liyilıalan müzakere ve ka-
bul edilmittİr· • 

Bulgar sefirinin 
tebdili haberi 

Bulgar sefiri M. Antonof'un 
Bulgar Hariciye nezaretinde bir 
vazifeye tayin edileceğini Yunan 
menabiinden gelen bir habere at
fen yazmıştık. Şehrimiz Bulgar 
mahafili bu haber hakkında ade
mi malfunat beyan etmektedir. 

Ecnebi yolculara kolaylık 
Şehrimize gelen ecnebilerin ilk 

kartılattıkları bir mahal olması 
itibarile, Galata yolcu salonunda, 
$On zamanlarda bazı yeni tadilat 
ya.pılmı,, yolculara her türlü tcshi
latın gösterilmesi için tedbirler a
lınmı,tır. Bundan bafl<a, salonun 
önündeki rıhtımın tenviri için Rıh
tım tirketine müracaat edildiği gi
bi, bir de büyük bekleme salonu 
hazırla.nmı,tır. 

1 Küçük haberler 1 ----:;. MÜHENDİSLER Birliği 
Türk Mühendisler Birliğinin İs -
tanbul Şubesini açmak üzere yarın 
saat 16 da Mühendis Mektebinde 
bir toplantı yapılacak ve idare He
yeti seçilecektir. 

• Himayei Etfal Cemiyeti 80 f~
kir talebeye yazlık birer keten clbı
se vermitlir. 

"' Yalova Kazası merkez muavin 
baytarlığına sabık Kozan baytarı 
Rifat Bey tayin edilmittir. 

YEN/ NEŞRiYAT 

Boğazlar 
Meselesi --Times gazetes'.nin bir 

makalesi 
LONDRA, 29 (A..A.) - Tı.mes ga. 

zetcsi Türkiye Ciimhuriyetinin Boğaz 
lar mescle!:.ini ortaya a: .nak h\13\.UUn 
da.ki niyetini mevzuu bahoederek di
yor ki: 

Bunun oebebi pek belli değil. Bun 
da Türkiyenin dünya boğazlarının en 
methurlarrndan biri olan Çana.lı.ka.le 
boğazı Üzerinde kendi. inh:5annı t&o 
•is edebilmekte::ı baık• bir İslifadeoi
ni görmek müşküldür. Fakat diğer ta 
raftan beynelmilel rejimin b 'r Türk 
rejimine tahvili . den Sovyet Rusya i
çin taba•siil edecek i tifadeler ise pelt 
a~ik.irdır. !ki memleket arasında mU.~ 
eucs buk--.,., sıkı anlaşmaya binaen 
Ru>ya böyle bir tebeddülden iyilik du 
yacak ve cenupta bekçi olarak s,adık 
bir dost muhafaza ederel< diğer yer
lerde istediğini yapapbilecektir. Her 
halde Çan-ak ale ve Karadeniz boğaz 
lan birer beynelmilel mıntaka o&mu, 
!ardır. Binaenaleyh bu mesele yalnız 
Türkiye ile Ruayayı ala.kadar ebnez. 
Boğazlar hakkındaki 18 ci ma.dde bu 
boğazlardan yapılan aeyriaefaini fıi.; 
len olduğu stibi kanunen de beynelmı 
Jel bir mese":""e yapmışıt.IT. Harpten aon 
ra tesiı olunan usulün kiyasetinden 
ve bu wıulün beynelmilel ticaret ve 
dünya a.eyrüefainine bah~ettigl fayda. 
!ardan şüpheye imkan yoktur. 

Askerlikten tecrit edilmiı olanı ye 
nid<m askeri bir ha.le ifra!\ etmek ve 
hemen hemen gayri kabili İçtinap tıırz 
da silô.hhruna reka.hetini tevlit 
edecek olan iatihkamlar in~11 
hususlannda bilhassa bu günkü 
had devirde bir ıay vrJ> ı ·
sı muc:bi teeuüftür. Maamafih 
Türkiye şulhtan bt;ri. m~ah~".1. re 
••dakatle riayet etmrştır. \ e fikrının 
de ancak rejim t~ddülü huıuıunda ef 
ki.rı umumiye nezdinde bir i .. tinızaçta 
bulunmak olduğu ümit edilebilir. Tür 
kiyenin iyice dütiindükten sonra s:erelt 
kendi,.;nin gerek diğer menıleketlerın bı 
günkü reı'imde:ı temin ettikleri istilada 

- c1e·· 'nnet. leri anhyacağı ve bu usulu gıştı 
1 . . h' ~ı...· db' !nııyacafr kuvvet e ıçın ı~ır te il' a aıl .• . 

ümit edilir. Bugunıkü Boır ~ re!:· 
ni tebdil butuıunda Y"!"18" ~r 1".ı .. 
büsLozan muahedes.ini. ımza eleln ıge1 
devletler ar .. mcla vahan mese e er ortt. 
ya ç.karaealrtır. 

Bir Hint hükumetinin 
Londra sefirliği 

LONDRA, 29.A.A. Nepal !ıulıümeti, 
lngilterc'de daimi bir elçilik te•İ• ctmİf 
tir. 

Nepal baıvekilinin oğlu Jeneral Be
hadır, ilk sefir olarak Londraya ::elmi . -
lir. J~nera\ Behad ır, lngi\tere Kralına, 
d~ğumunun yıl döniımu mü ase!>etiyle, 
kıymetli hediyeler getirmi tir. 

Sovyetierin Amerikaya 
borcu 

VAŞiNGTON, 29.A.A. - Bat müd
deiumumi Köminlu, Sovyetler tarafmdaıı 
borclannın itfası için teklif edile;n yüzde 
7 aİtın teahhudünün kabul edilıp edıle-

. • . . tetkik ile bir rapor bazırla-
rnıyecegmı 

maktadır. I bor 
Rusya·nm Aınerika'ya ~ş ıca . c~

nu Kerenski hükümetine ıkru edilmı\ 
olan 187 milyon do~ardır. 

1 iş ve işçi 1 
Milliyet bu sütunda iı ve İfçİ iui
yenlere taua•sut ediyor. lı ue İffİ 
isti)'enler bir mektupla lı buro .. 
mu~ müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Orta mektep 3 üncü aınd tale~•İ o

lan bir genç tatil münasebetile ve ~
ven şeraitle sabah ıekizden al<şam se~
ze kadar çalışmak üzere iş arıyor. Mil
liyet Sabahattin rumuzuna muracaat. 

La Turquie 
" Milliyet" in fransızca nüshası 

olan "La Turquie" gazetesinin a· 
bonmanlarma gösterdiği aühulet: 

La Turquie T~ye ve Ecnebi -
leketlerindeki abonelerine bir hizmet ve 
kolaylık olmak üzen: faideli bir teşeb
büıte bulunarak gerek Türkiye ve ge
rekse Ecnebi memleketlerdeki tüccar, 
komisyoncu. ithalat ve ihracat lÜ1:cari, 

fabrikatör, aan'atki.r ve teknisyenleri 
birbirine tanıtmak ve icabında abone
lerine büyük ticarethanelerin, tanrnmıt 
finnalann, Doktor, A ..-ukat, otel, plaj, 
lokanta umumi bahçe Yes&İr buyük ':e 
maruf mahalleri bildirmek üzere hır 
sütün açryor. Bu sütunda lstanbul, vi
ljyeller ve ecnebi memlek.~lcrde.ki ah<>: 
nelerinin isimleri adreslen ve mesleki 
iL\nlan meccanen netredile<:elııir. Bıı 
adrea illlnlarmda müracaat makaat
larmm izahı lllzundır. Bıı ıuretle abone
ler ticaret ve iılerini ayni zamanda ha
' içte de tanıtmak fırsatmı bulab:tecek
lerdir. Bu maksatla gönderilen ili.nlarm 
dört be1 satırı tecavuz etmemesi lllzun
drr. Her üç aylık abo-in ilanı üç de
fa alb aylıklık abonenin dokuz defa 

12 aylık abonenin yirmi defa tekrarla
nacaktır. Gönderilen ~llnlarda abo?.e 
numaraımm bildirilmeaı her tekerrur 
için de (2) kurut pul gönderilmeıi 1.ö.
zundır. 

La Turquie abone liyaıları 
Türki~ için 

Lira Kr. 

Ec.nebı meml,.ket içi• 
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~ >F 'LF..T DEMJRYOLLARI tDARESl iLANLARI f 

S panca Tenezzüh renleri 
Hareket Saatleri 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren Cuma günleri Hay
darpaşadan biri saat sekizde, diğeri saat sek.iz buçukta hare
ket etmek Üzere Sapancaya iki tren tahrik edilecektir. Yer
lerin evvelden temini için Perşembe akşamına kadar biletle
rin tedarik edilmesi muhtere:n halktan rica olunur. (2845) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3076 

idaremize ait olup Şark hattında bulunan hurda 28 
Makine, 30 tender ve 9 vagon 27 -6-934 çarşamba günü saat 
15 te kapalı zarf usuliyle ve müzayede ile satılacaktır. Şart
name tedarik etmek ve fazla izahat almak isteyenlerin Hay
darpaşa işletme müfettişliğine müracaatları. (2876) 

.. Satılık ev aranıyor~ 
Hocapaşa Demirkapı ve civarında ... _ 

3-4 odalı bir ev aranıyor. Satmak arzu 
edenlel'İn idaremize müracaatları. 

PARK OTEL~ 
Tamamen şekli tebdil ve teıı:yin edilen 

Büyük ve fecrik teraçası 
Bugün açılıyor 

Hcrgun: Kon~crli günduz ve gece taaın1arı - Tedansaııt • 
Mazarik arkest•uı Ta' ı~o'.: 100 1'u·u~ 

----· (17103)--

ASİPİN KENAN 
Sizi soğuk algınlığından, nt:zleden, 
gripten, baş ve diş ağrılarından 

koruyacak en iyi ilaç budur. 

--------~~~·------------------0 r tı mektep bıkaloryalarına gireceklere kolaylık 

M. EMİN 

BİYOLOJi 

MiLLiYET CARSAMBA 30 MA YI._ HJ34 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 30 Ma
yıs ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacaktır. 

(2847) 3078 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

Şimdiye kadar lstanbuldan 
cumartesi günleri saat 18 de 
kalkan Ayvalık Sür'at postala
rı badema 2 Haziran 934 den 
Ey:ül 934 sonuna kadar ls.tan
buldan cumartesi günleri saat 
1 7 de kalkacak ve Ayvalığa bir 
gecede g:deceklerdir. (2846) 

3077 
~~~~~~~~~~ 

TRABZON 
sür'at yolu 

KARADENiZ vapuru 31 
Mayıs PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gi
dişte lnebolu, Samsun, Ordu, 
G;reson, Trabzon, Rize, Hopa'
ya. Dönüşte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathane'ye uğra
yacaktır. (2873) 
~~~-~~-~~~~~--

Bartın yolu 
BURSA vapuru 31 Mayıs 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (2874) 

Mersin sür' at yolu 
lNEBOLU vapuru 1 Haziran 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtı
mından kalkacak. Gidişte lz
mir, Antalya, Mersine'e. Dö
nüşte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya
caktır. (2875) 

lıtanbul ikinci ticaret mahkemesin-
den : 

le.Jc:ı t. ı Q k:;y/:2 

\ 

~ 
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Beyoğlu Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Bakalorya kitabı yeni çıktı. Derhal alınız. Demircide mukim Ali Natrk ef.nin lı- ihbarname cılt 

varak numer s ı Fiıatı 50 lı:uruftur. tanbul Ziraat Banka11 tarahndan tediye 
Mükellefin ismi Saıı'ati Mahallesi ve ıokığı No. Vergi miktarı senesi C. V. 

KANAAT Ku•• Tu•• PHANESI edilmek üzere Türkiye kibrit ve çııd<-
mak inhisarı ıirketi emrine tanzim ve Ahmet ef. Marangoz Sarıyer Mezar B. 79/l IS 75 930 6 2.5 

(17107) 1 irsal eylediği 235 lira 34 kuruşun tediye 

••-----------••--ıı:ı:ıı:ı-=ı:m:ı-=--!:lllıa:ı:m::::mııml ıini natık 1-2·934 ta
1
rih ve 20296 No.lu 

Cel•p Mehmet cf. Kasap Sarıyer Yeni M. C. 23 20 ,. 6 2 ı 
Galip uıla Kunduracı ,, ,, ,, 64 8 10 ,, 6 28 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden1 

Hastanenin 1Haziran934 tarihinde n31 Mayıs 935 ta
rihine kadar bir senelik aşağıda yazılı muhtelif erzak ihtiya
cı 10 Mayıs 934 tarihinden 30 Mayıs 934 tarihine kadar yir 
ıni. gün müddetle ve kısmen aleni ve kısmen kapalı zarf usulile 
mü~akaaaya konu~~ştur. Talip olanlar şerait ve evsafını 
v_e c~s ve mıktarıru ogrenmek Üzere lstanbul'da Sıhhat ve iç 
tımaı Muavenet Müdürlüğüne ve Ankara'da her giin öğle
den ~onra Hastane İdare memurluğuna ve ihale ·için de 31 
Mayı.s 934 perşembe günü saat 13 de Hastanede müteşekkil 
Komısyona teminatlarile birlikte müracaatları ilan olunur. 

Ekmek 
Et 
Kesme Şeker 
Yumurta 
Limon 
Kuru soğan 
Kuru Bamya 
Un 
Sade Yağı 
Gaz Yağı 
Uryani eriği 

Çamaşır Sodası 
Kuru Fasulya 

,, Kaysı 

" " P irinç 
Makarna 
Patates 
Süt 
Zeytin Yağr 
Mazot 

(2352) 
Tel Şehriyesi 
Nişasta 
Pirinç unu 
Çay 
Domatea Salçaaı 
Muhtelif ya§ sebze 
Yoğurt 
Sabun 
Benzin 
Kok Kömürü 

270! 

HER SAN' ATA EL VERiŞLi 

Kiralık F abril<a Binası 
Mahmutpata'da Bezcilerde ( 49) No. lu fabrika binası tamamen veya kıs

men kiraya verilecektir. Kar§mndaki bakkala müracaat. (17108) 

' tST ANBUL BELEDIYESl İLANLARI 1 
Takıim Belediye Bahçesi pazar. 

lıkla kiraya verilecekt ir 
Taksim Belediye Bahçesi ihale tarihinden 938 sene 31 

Kanunuevvel akşamına kadar devam edecek beş seneye yakın 
bir müddet için ve şartnamedeki 1 İnci maddede yazılı 12,000 
lira verilmesi kaydı kaldırılmak şartile ve pazarlıkla kiraya 
verilecektir. Talip olanlar şer aiti anlamak üzere Levazım 
Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de teklif edilecek bedeli 
icarı senevinin yüzde yedi buç:.ığu nisbetinde teminat akçesi 
makbuz veya mektubu ile 30- 5-934 çarşamba günü saat on 
beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (2842) 

Beyoğlu Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Daire bina
sı Zemin katında hey' eti fenni yece ve sıhhiyece gösterilecek 
mahal tesisatı kiracıya ait olmak üzere hariçte ~işirilip ha
zırlanacak ve dairece tayin e dilecek soğuk yemek satmak 
şartile bir sene için pazarlıkla kiraya verileceğinden talip 0 • 

lanların iki Haziran 934 cumartesi günü saat 15 te daire En
cümenine gelmeleri. (2379) 

çekin postada zayi olduğu beyan ve iptali 
mahkemeden istenilnüştir. Binaenaleyh 
Mezkur çek her kimin yedinde ise 45 gün 

zarfında mahkemeye ihraz etmesi ve 
aksi takdirde bu müddetin hitamında 

İptaline karar verilecekği ticaret kanu .. 
nunun 638 nci maddesine tevfikan ilan 
olunuı·. (17101) 

3082 

İımail ef. Kayık imılcisi ,, ,, ,, 158 31 13 ., 6 29 
Mcstafa ef. Bakkal ., Orta çeıme 42 3 25 ,, 6 31 
M. Valkır Panıiyoncu Trıbya akasya S. 5 68 ,, 6 3) 
lbrahlm ef. Paçanacı Bııyükdere caddesi 32/10 13 28 ,, 6 36 
Ağop hayribetyan Çomlekçi Bilylikdere caddesi 105 8 61 ,, 6 37 
Yorgl Nikoli Gnino ., ,, ., 219 34 ,, 6 38 
Salim ağa Sebnci ., bahçe köy C. 411 4 13 ,, 6 4') 
Rıfat Kaptan Sandalcı Yeni mahalle Pazar B. 11 90 ,, 5 9J 

Bllyükdere Maliye şubasince iılmleri yazılı mllkellıfler namına 1930 mali senesi için hizalarında 
yazılı mıktarda kazanç vergisi tarh olunmuıtur. İkametglhları meçhul olduğundan Hukuk usul.i 
muhakemeleri kanuna mucibiace keyfiyet ilanen tebliğ o'.unur. (2860) 

Umumi Ne,riyat ve Yaz< l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacd<k T. A. Ş. 
~~~:.....!.__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Istanbul Ziraat Bankasından; 
Sıra Semti Mahalleıl Sokağı Cinsi Hluesi Emlak Hl11eye gllre mu-
No.ıu No. 11 bımmen kıymeti 

1084 Beıiktı~ Şeıılikclede lhlimur Cad. Kigir hane Ye bahçe 215 39 1400 T.L 
1085 Arnavutklly Amavntlı:öy Dere Ahpp hanı 1/5 72 500 ., 
1()86 Yen'.mahalle ,, Tamamı 71 50() ,, 

o '' 1087 Ortaköy Ortaklly Gürciloğlu ,. 17/80 42 213 ,, 
1088 Erenköy Erenklly Kokarpınar Hatboyu Haııe ve dilkkln ve bahçe Tamamı 53 60() ,, 
1089 Bt!yoğlu Yenişehir Eczacı yeııi kükürt!IJ Ahşap hını 2/8 21 500 ., 
1090 ,, Hllseyiııata Sultançeımesi Hane Tamamı 28 1500 ,, 
1091 Yedikule Kilrkçübııı Yedikule Cad. " 112 25 303 ., 
1092 Ayvansaray Abdlllvedut Abdlllvedut Kigir 2 dlikkaıı lıtü odalar 1/2 125-127 1200 ., 
1093 Y edikule Çırağı Hasan Merhabaköfesi Ahıap hane 2/3 64 534 ., 

Yüzde yedi luçuk pey akçelerile llıale bedelleri nakten veya gayrimübaclil bonosu ile ISdenmek llzere yukanda yazılı gayrimınkuller 
açık artbrma suretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 16/6/934 cumarteıi gilnil 11at 15 tedir. Müzayedeye iştirak e~eceklerin mezkür günde 
saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei haliye Yerıisile belediye resimleri müştenye aittir. 

Şartname bankımız kapııına asılmıştır. (2657} 

KUŞT0Y0 
lscanbul Çakmakçılardı Balizado Kuşcilyil fıbrlkasında: Kuştüyünün kilosu 75 
kuruştan b•şlar. Şilce, yorgan J i şer llrtdır. Salon yısttkları ve kuştüyü kumaş-

lmnın her rengi bulunur. Telefon: 230 27 

(16611)-278~ 

1 Haziranda Açılıyor ~
GÜZEL ORMAN ÇİFTLIGl 
Kadıköy • Acıbadem • Küçük Çamlıca 

Her$:11n Kadıköyün<1en munturam otobüs servisleri yapılacaktır. 
[17106] 

#~ lstanbul Belediyesi 
SULAR iDARESiNDEN 

idaremizin 29/5/1934 Salı gilnD sabahından itibaren Takıimde 
Tlirk Sineması yanındaki binada çalışacağı muhterem ahaliye 
bild:rilir. 3062 

SÜ~Dl~E P LAJI 
Beynelmılel şobrec kazanmış vıyolonselisc D. Zirkin idaresinde 

ALTIN YILDIZ ORKESTRASI 
ve z~ngi°. vuyeıc numua.larile . '· Haziran Cum• gününden iıibaren çok 
zengın guzellık ve muhcelıf değışıkliklerle açıl 3caknr. 
Banyo fiyat!arı: Kuruş Gazinı !iyatlarıı Kuruş 
Cum• ve pazar 25 Meşrubat cuma ve pazar 5:> 
Diğer günler 1 S " Diğer günler 25 
Abonman bir aylık 360 " Bahçe kısmında IS 

Çacuklar nısıf - hafta ortası ~- 17090 3079 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Ayasofyada Alemdar mahallesinin Yerebatan cadde

sinde içinde elektrik ve Terkos tesisatı bulunan 6-8, 10-12 
numaralı evlerle karanlık sebzevatcı sokağında Y erebatan Sa
rayı karşısında 6,8,10 12-14 numaralı dükkanlar birer sene 
müddet ve senevi 720, 360, 300, 72, 72, 72, ve 96 lira kira 
üzerinden 13-6-934 çarşamba günü saat on dörtte açık art
tırma usulile ayrı ayrı kiralanacaktır. isteklilerin ve tafsilat 
alfuak isteyenlerin pey akçelerile müracaatları. (M) (2574) 


