
Yeni kambiyo kararna
mesi vazih olduğu kadar 
yeni takyidatı da ihtiva ede
cektir. 

Parlamentolar konseyi eylfıl 
sonunda İstanbulda toplana
cak; Yemende imam Yahya 
kuvvetleri mağlup oluyor. 
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,.G-az_ı_· H-z-. -n-in--, 1 İ nkılô.p Enstitüsünd'!. İmtiyazlı · 
Şirketler 

J\lmanyanın harp bütçesi 
lngiltereyi korkutuyor! Nnfia Vekili Ali Beyin imtiyazlı 

tirk.,tkrle yaptığı müzakerenin neti· 
'-e&İ gö..termittir ki, Üatüne dütülürae, 
bu tirketlere, umumi hizmet müe.s.se
M:!erinden beklenen vazifeler yaptırı
labilir. ilk Öı>ee tunu aöyliyelinı ki Ali 
Beyin İmtiyazlı ıirketlerle temıul•':'• 
bunları vazifeye davetten b~tk!' bır 
bedefe matuf değildir. Umumı h.ızınet 
mües.aeaeJ.erini devlete ve beledıyeye 
malebnek cayelerimiz araaındadır. 
Ancak bunu yapmak zamanı geldiği 
vakit maksadımızı açıkça aöyleriz ve 
ti.rkeİi, mukavelesinde tasrih e dilen 
ıartlarla satın alırız. Tıpkı Terkoa 
aID'Unu oatın aldığımız gibi. imtiyazlı 
ıirketleri tazyik ederek, onları müş· 
kül vaziyetlere düşürerek mallarmı 
ellerinden almak kimsenin aklına gel
mez. 

Ali Beyin yaptığı, imtiyazlı tirket
lere, bu imtiyazla bir takım vazife ve 
mes'uliyetlerin de beraber yürüdü~ü
nü hatırlatmaktan ibarettir. Filhaki
ka şirketler inıtiyazlan ve imtiyazla
rın kendil.,rine temin ettiiii haklar Ü&
tünde çok dunnuılar halka kartı va
zifelerini unutmuılar'dı. Haklar, vazi· 
feler mütekabil olur. Bir taraf kendi 
~tiyazlarırun temin ett~i haklar ü,.. 
tünde ısrar edip te mukabil tarafın 
haklarını ihmal edemez. 

E~n İmtiyazlı tirkeıtlerin muka
•elelen aıağı yukan bir taraflıdır. 
Yani tirketin menfaa.tlerini korumak 
~oktaıından yapılmııtır. Bu ıirketle
nn her hangi~le yeni bir mukavele 
yapmak liznn gelae, bu ıekilde ya
pılmıyacağı tiiphe&izdir. Bununla be
~ber, bu mukavelelerin değiştirilme
a.ı de me".zuubahia değildir. İstanbul 
~!kının ntediği, mukavelelerin hüsnü 
n!yetle tatbikinden ibarettir. Hüsnü 
~Yelle diyonız; çünkü ortada hüsnü 
nıyet olmazsa, •ureti haktan görüne-

krekt hder hangi bir mukavelenin tatbi
a ın an kaçı---'- .. k"' d" 1 ... tanb l •M....,. mum un ur. 

r h u da Yafryan her insanın rahat 
a 1at tr_amvay ile ve en ucuz bir üc-

ret e evınd . . . . • , 
. en ıfıne, ıfınden evıne gıt-

k<>aı ~n ~abii bir hakkıdır. Devlet şir
ti:~eHnntıya~ı bu~.u t~in i,çin vermi~ 
H lk albulu bugunku vazıyet nedir? 

aab sardalya balıg- ı gibi tramvay 
ar aı · · rnm ıçıne ııkıtıyor. Üzüm aalkr:n 'b• 1 gı 1 arabanın dı,ma aanlıyor. J,.. 
tanbulun bir tnmtakaaından diğer mm
takaama gitmek için birkaç defa 
traınvay d .. · k . , egıtlıren bırkaç defa ayrı 
ayn bılet parası veriyor. Bilet Ücret• 
leri ni~et · d d -,.. aız erece e pahalı. 

imtiyazlı ,irketin bu vaziyete naza
~. dik~ati celbedilince yüz bir bahane, 
~ b_ır tevil. Efendim yokut olduj?u 
•çın Şıthane yolundan çift araba ge-
Çetnez. Köprünün de fazla araba geç
~eıine tahammülü yoktur. Arabalar 
~•ft1"4eneyince ve çoğatlılamaymca 
izdiham zaruridir. Pahalılığa gelince; 
bunun cevabı daha baait: Ücretler mu
bvele ile teapit edilen formüle tabi
dir. 

Bu, üstüne aldığı hizmeti hüanü ni
yetle yapmak istemeyip te mukavele 
maddeleri içine gömülüp kalan bir 
manbğın muhakemesidir. Biz Tram
"Yay Şirketini idare edenleri, mukave
le maddelerinden ziyade halkın istira
hatini temin İçin çarele~ aramakla 
meıguJ görmek İateriz. 

Bazı çareler Kriatof Kolomb'un yu
lnurtuı kadar basittir. Tramvay di
nktörJ.,ri bunlan bulamazlar mı idi? 
İzdihama mani olmak için arabalar 
çoğaltılamazsa, hacimelri büyültülür. 
Bu hatlarda fazla yolcu alacak ara
balar itletilir. Ücretler bir formüle 
~ahi ise de bu formülün yüz bir çe,it 
~sap! nmaaı olabilir. Bilet ücreti 

~ .~k~rik fiaytma tabi. Elektrik fiyatı 
oın~r fiyatına tabi, kömür fiyatı baş

ka hır !!<'Ye tabi. Telefon lngiliz lira-
aına bağlı, Düny h' b' . d 
unı • h. anın ıç ır yerın e 

. ~k· ızrnet rnüeaıeseleri iicretle
nnın ambiyo v t h . . 
atlan g'b' · · e a vılat bor•aaı fi
• ... ' dı ınıp çıktığı görülmemiştir. 
nınen .. a d 1 0 ar, kıYmetinin yÜzde 
albnıtını kaybetti. .. . 
artı ı . r- A.nele ucretlen 

r. .,..z ıge çare 1 ak .. . . 
yazlı firketler hil~ ~ uzere ınıtı
fazla itçi kullannu ~ tarafınd,.n 

. ·· Ya ıcbar edildi Fa-lrat bılet ucretlerini art~-,_ : 
· ak! d -·-·-.. kımse-11rn ın an geçmenıi,tir N 
h . . h I' . . ew York 

fe nrun ıer ~.ıngı tarafın k 
. • a a tanna 

ile bef .en~ e. gıtmek .m~m.kündür. I _ 
tanbulda ş;,Jıden Emınonü.ı.., .. • 

1 .1 • . k tunel 
yo u ı e yınnı uruttan aıağı gidillt\ 
New Y ork ile kıyaa edili...., belki ~:· 
nda bir mesafe için üç misli fazla 

- cret veriliyor demek tir. N ew Y ork 
"tçisi lstanbul ixiainden çok fazla Üc

t alır. &iki kömÜr de daha pahalı-
ır. O halde bu <.radaki büyük farkın 
bcbi nedir? 

Muhterem Nafia Vekili, kendisine 
ahaus azim ile bu İşe ıanlmıf ve 
endiıine mahsus metanetle işi takip 
.. ektcdır. imtiyazlı şirketler de hüs· 
u . 

nıyeı gostcrirler ve HALKA HIZ-
I ET müzakcte lerin baılangıç noktası 
arak alını sa, şirketin menfaatlerile 
aıkın menfaat ve istirahatini telif et-
ek n•ümkundr~ 

T~tkikleri Asil Türk milleti hiç bi 
IZMIR, 10. A.A. - Re'aicüm- k 

Almanya, nereye gidiyorsun? 
Alman ordu ve hava bütçesinin arttırılmasını İngiltere 
VersaiUes muahedesinin ihlali şeklinde tefsir ediyor 

hur Hazretleri bugün aabah .saat va ı•t yenı•lmedı• .• 
10 da hmirden Selçuğa, oradan 
da otomobil ile Kuşadası üze-

rinden Samaun dağlanna kadar Mahmut Esat 8. dün inkılap kürsüsün bir tenezzüh yaptılar. 

yu~:::;~ de ızmire avdet bu- Türk' ün yüksek faziletlerini anlattı LONDRA, 10.A.A .• ,,_....._......,.._ 
lngiltere sefiri Alman 
ordusu ve hava kuv
vetleri bütçesinin art
ması hakkında Al
man hükumetinden İ· 
zahat istemi4tir. 

lngiliz kabinesi bu 
meseleyi dikkatle tet 
kik etmekte ve hafta 
İçinde Bertin' den bir 
cevap alacağını ümil 
etmektedir. 

Avam kamarasın· 
da muhafazakarlar, Hitlerin Almanyası nda her gün böyle 
Alman milli müdafaa manzaralar görülür. 

Güzergahın muhtelif nokta
larında ordu kıtaatından bazı
larını teftiı etmişler ve hava 
kuvvetlerinin yapılan tatbika
tında hazır bulunmuşlardır. 

Bütün inaayonlarda ve te· 
vckk I buyurdukları yerlerde . 
halkın ve köylünün çoşkun te
zahürlerin' aeliim ve iltifatları 
ile karfılam:~ ve ayrı ayrı ha
tırfarını aormuşlardır. 

... ------------~~------.. 

Eski Adliye veki- .. 
li Mahmut Esat Bey 
dün ak9am, inkılap 
tarihi enstitüsünde 
dersine devam etmi~ 
ti~. Mahmut Eaat Be-; 
yin dünkü dersi de 
çok heyecanlı olmu9, 
hatip müteaddit de
falar alkıtlanmı4tır. 
Dünkü dente de, 
konferans salonu ge· 
ne hınca hınç dene

bütçesinin arttırılmasını vesile tu- sailles muahedesinin ihlali hakkın. 
tarak İngiltere'nin hava emniyeti da Milletler Cemiyetinin nazarı dik 
lehindeki iddialarını tekrarlamış- katini celbedebilir. 

Küçük İtilô.t ta 
Sovyetleri· 
Tanıyacak 

cek derecede bir ka
labalık arzediyordu. 
Mahmut Esat Bey, 
dünkü dersinde, Türk 

Derse gelen talebe karnelerini imza 

)ardır. Almanyanın aiUihlanmaaı umumi 
Milletler cemiyetinin na:z;arı silahlanmadır 

dikkati celbedilecek LONDRA, 10. A.A. - Silahları 
LONDRA, 10. A.A. - Röter a- bırakma itlerini tetkike memur na-

jansından : zırlar komitesi, dün, toplanarak si-
İngiltere hükumetinin Alman hü Jiihları bırakma iti hakkındaki ~i

kiimeti nezdinde silahlanma bütçe fahi fransız notasını tetkik etın'ş
ıinin fazla miktarda artması hak. t" 

ır. 

kında malumat istemeğe karar ve- tik intibaa muvafık olarak, bu 
ııiti parlamento mehafilinde fev. vesika Londra ile Paris arasında 
kalade mühim bir inkişaf telakki diplomatik müzakerelerin devamı-
edilmektedir. na müsaade etmektedir. 

Ay sonunda bir Çek sefiri 
Moskovaya gidiyor 

PRAC, 10. A.A. - M. Benes, 
dün Cenevreye gitınittir. 

Siyasi mehafil, M. Beneı'in Ce-

ihtilaline tekaddüm eden hadise
leri anlatmakta devam etmiıtir. 
Dünkü derate aldığımız notları 
atağıya yazıyoruz: 

Mahmut Eaat Beyin derar 
- Hanımlar, Beyler, 
Bugün de Türk ihtilaline tekad

düm eden hadiseler üzerinde crur
mak 3tiyorum. Bu hadiselere ba2:1 
kendi mülahazalarrmı da ilave et
tikten scnra gelecek derste artık 

ettiriyor 
esasa gireceğimizi zannediyoru 

Osmanlı imparatorluğunun 
aıl iktısadi, siyasi, umumi bir 
tırap içinde aylarca çalkalandığ 
nı geçen derslerimizde gördük. 

Dünkü dersimizde de bu ikt 
sadi, içtimai, siyaıi keşmekefle 
inzimam eden devlet tetkilatınd 
ki herç ve merci yakından tetki 
ettik. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

İngiltere hükumeti bu meselede Salahiyettar mehafil, İngiliz po-
Versailles muahedesini imzalamı~ l i tikasının silahları bırakma pliinı
olmak sıfatiyle hareket etmekte- na bağlı kaldığını bildirmekte ve 
dir. Milletler cemiyeti, silahların Almanyanın tekrar silahlanmasını, 
arttırılması itinde kontrol ve ne- umumi siliihlanmağa tekaddüm e-
zaret salahiyetini muhafaza et- den biı• merhale telakki etmekte. 
mektedir. dir. Bunun için İngiltere, İngiliz 

Hükumet, bu mesele hakkında teklifinin İtalya planına tercih edil 
malumat edindikten sonra, Ver- (Devamı 7 inci sahifede) 

Kilo halk aleyhine bir 
istismar vasıtası oldu! 

M. Benes ve M. Litvinol 

Vekalet Elektrik şirket· 
ile de müzakere açıyor 

Halkın aleyhine tatbik edilen ba 
esaslar Vekaletçe tespit edildi 

ne • d Lit ·inof yolda ve M. Ti
tulescu ·le, S<>vyet Rusyanın Kü
çük itilaf hükumetleri tarafından 
hukuken tanınması hakkında gö
rüteceğini zannetmektedir. 

Elektrik fiatının indirilmesi muhtem 

Belediye bu işle Ay sonunda bir Çek aefirinin 
(Devamı 6 met sahifede) 

'ANKAR1, lf> (A!illiyet • Telelo.nla) - Nafia vekaleti yakında I 
tanbııl elektrık prketı ve Şark Demıryo/larr idareleri aaUihiyetli mü 
mesaillerile müzakerelere gİrİfecektir. Bu idareler mukavelenameleri 
Je yapılan tetkikler neticesinde tatbik olunmamıf veya halk aley/ıin 
tatbik edilmif bazı eaaalar teıbit edilmiştir. • . 

Bilhaaaa lstanbulda elektrik tarillesinin bir mikdar tenzıl edılece 
ği kanaati vardır. Etten yeşil 

fiatında 

Galip Bahtiyar Bey 

tiai okkaya nazaran beş - altı ku
ruş fazlalık gösteriyor. 

Okka kilo fiyat farkı, balıkta da 
kendini gösteriyor.sa da, balığın hu 
aus(yetini nazarı dikkate alarak bu 
nun üzerinde fazla durmıyacağırn. 
Taze sebze fiyatları okkaya naza
ran iki kuruıı fazladır. SaJeyağda 
fa:z;lalık niab~ti artıyor .933 teşriniaa 
ni son günlerinde yağın okkası 105 
kuru~a idi. Kanunusanide, kilosu 
56 kuruş oldu. Arada, müşteri a • 
leyhine 11 kuruş bir fark var. Pey
n~r liya~.larında bu yükseliş nisbeti, 
kıloda uç kuruş, kömürcia 1,5 - 2 
kurufu buluyor. Halbuki, arz, ta • 

İbrahim Tali Bey 
ANKARA, 10 (Telefunla) -

Trakya umumi müfetti§i lbrahim 
Tali Bey bu akıamki trenle lstan
bula hareket etmittir. 1.ı:aıyonda 
Dahiliye, Sıhhiye ve Maliye vekil· 
)erile dostları tarafından tetyi e
dilmittir. .,----....,---

İ nsull nasıl 
Gönderilecek? 

-·-
Amerika sefiri; mevkuf 

bankerin sevki 
hakkında izahat verdi 

Temyiz kararını vermeden 
mevkuf teslim edilebilir mi? 

(Devamı 7 inci sahifede) Müflis banker lnsull'ün vaziyc • 
lstanbul umumi meclisi, dün sa l tinde dün de bir deği,iklik olma • 

at 15 te, ikinci reis Necip Bt!yİn 1 111111111111111111111111 mıştır. Müddeiu. 
reisliği altında toplantı. Geçen cel 

1 
mumiliğin Adliye 

Pren.s Bibeacu kendiıine ve rilen bukete teşekkür ediyor 

Prens Bibescu dün geldi seye ait zabıt okundukt?ın sonra en Fırka grupunda vekaletinden ev. 
c.ümenlerden gelen birçok mazba- rakların gönderil-

talar okundu, ufak tefek münaka- Verilen kararlar mesi hakkındaki Bey· nelmilel tayyare federasyonu reisi 
talarla kabul edildi. vaki talebine he· 

Bu sene bütçenin 68 inci ve 157 -- nüz cevap gelme- Suriye ve Afrika üzerinden gidecek 
inci fasıllarının birinci maddeleri- Devlet şurasının idari mittir. Posta gi • 
ne dair encümence yapılaıı 20 bin davalar di• ve gelitlerine Beynelmilel tayyare federasyo-
lira munzam tahsisatın tasdikına göre bu cevabın n~ reiıi Prens Bibesco düıt sabah 
dair hesap itleri müdürlüğünün hakkındaki salahiyetleri per,embe gunu r"fakatinde Romanya hava klübü 
müzekkeresi, bütçe encümenine ha ANKARA, 10 (Telefonla) - gelmesine intizar , numi katibi binba91 Banculescu . 
vale edildi. Bugün toplanan Fırka grupunda olunmaktadır. '.Amerika aeliri : ,(unduğu halde saat 10,30 da Bük 

Galip Bahtiyar Beyin takriri devlet şüraaının idari davalar hak Samuel lnsull'. Cenaplar~ 1 ten Y e4ilköy tayyare istasyonu 
Bundan sonra Galip Bahtiyar Be kındaki salahiyetleri üzerinde muh ün bir iki güne ka na gelmi,tir. Prens Bibescu Yefil-

Yİn, yeni ölçüler kanununun tatbi- telif hatipler mütalealarını söyle • dar Amerika Birle,ik hükumetleri höyde Tayyare cemiyet! Jstanb~I 
kına başlandıktan sonrıı okka ve mişlerdir. Neticede şuranın bu da. şehrimiz viıkonsülü M. Berry'ye tes pbesi reisi Hasan Fehmı Be~le ~ • 
kilo farkının halk zararıııa arttın! va/arın tetkikine ve kazai vazife lim edilerek Amerikaya gönderiJ.. <' re heyeti azası ve tayyarecılerı • 
~·~ını rakamlarla tesbit eden tak- gören müstakil mahkeme sıfat ve meıi kuvvetle ümit edilmektedir. miz ile Romanya ceneral konsolo-
tırı okundu. r h · t" • h · b l d M. Berry lnsull'ü tesellüm ederek uı M. Anastassiu tarafından kar -

Gaı· B sa a ıye ını aız u un uğu tef- d •ılanmı,tır. Tayyare cemiyeti tara-klndaı~ ahtiyar Bey t. •kriri hak ki/atı esasiye kanununun .sarih hü Amerikaya gön ermeğe memur e· ~ 
ız h k b ı · d A 'k f ti in fındn k~ndiainc bir buket takdim dug" ht a at :verere aşta et ol - kümleri icabından olduğu ka- di mit ıse e, men a ıe are _. • 

ları:ın j/
1
e bırçok havayic fiyat • bul edilmi,tir. sull'ü ne vasıta ile gönderecegıne edilmistir. Muhterem misafir, dün 

sonra okkı 0 eaau kabul edildikten dair henüz talimat almamıştır. Ban öğleden aonra Topkapı sarayını zi 
aya nazaran h<>lk Bu mesele perşembe günü Mil- kerin American Export Line kum- yaret etmittir. Bugün Romanya ce-

rına temevvüçler kayd i· .. a;ır~. • let Meclisinde de görüsülecektir. panyasının Executive vapurile A· neral konsoloıu M. Anastassiu ta-
ledi ve ezcüml d · .e' ıgını soy f d f' b" k 

e edı kı · * * • merikaya gönderilmesi tasavvur e- ra ın an tere ıne ır çay , a ~mı 
- 1

93
: sk"kri .kôrıun~sani.sinden '.ANKARA, 10 A.A. _ Cümhu- dilmi• iae de yolda birçok liman- da Tayyare cemiyeti tarafındn Pe 

e1111.~t c '. ?b a ıle satılıyordu. Bu riyet Halk fırkası grup idare he- lara uğraması dolayısile bu vapur rapla otelinde elli kifilik bir ziya-

btarıl den oıtıkkar~n kilo ile satılmağa yeti reisliğinden: ile yola çıkarılmasından sarfıı~a. fet verilecektir. 
aşa ı a ıle •at l b' -1 d h ld' E tt Prens Bibeaco dün aktam bi · 

kil '{ · d ha • 1 aıı ır malın Grup heyeti bugün öge en ıon zar etmesi mu leme ır. xecu ve 

l'rens tayyareci Y e~ilköyde müs
takbilin arasında 

malumat vermi,tir. Muhterem mi· 
safirimiz diyor ki : 

'lmeı OKRO 
'? 1 e a .. ucuza. •tılmsı lazım • (Devamı 7 inci sahifede) vapuru bugün ve. ya. yarın Karade- zi Pera~alu otelinde kabul e~erek 

ıelırlr.en bueunkü fıyatları 11,~~J. __ _::,;~~~tWllU:IUWL-----='.:.::..;:.,::..;;.:,:,.z:.,;:~_::;:;:.:;:._:_:::__...ı_..:xaı.hlı.ı.i...hlı.ldwııdıı..._uıııaıllL.dilldı.ıaL!.._ __ .J.lWı;a.mıı.....;!....lılGi...aa.ıı.i.IMW..---1 

- Per,embe sabahı buradan ha 
ıeketle Eıkitehir, Konya, Adana, 



.. / 

• 
ittihat ve Terakki! 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTlCI VESiKALARA CORE) 

Dr. Akil Muhtar Bey tabancasını 
çıkarıyor ve diyor ki ... 

Ahmet Celalettin Pş. - Murat B· - Akil Muhtar B. 
Abdülhamit esasen memlekete 

ıir parça hürriyet ve. mek niyetin
le imiş. Gazetelerden sansörü 
<aldırmak gibi bazı serh~stilcre 
nüsaade etmek ve ıslahat yapmak 
st yormuş. Fakat bunu Avrupada 
·alışan bizlerin ve sizlerin ısrar 
ıe talebi üzerine ve mücade~emizin 
>İr semeresi olarak tatmin etmeği 
ıaıı ve ,erefilc kabili tevfik gö.
niyoı. Ahmet Celalettin Paşa di
or ki: "Şayet s · z ne,riyatı tatil e

der ve lstanbula ciöner5eniz , Ab-
:lülhamit Efendimiz bir defa bü
.ün menfileri affedec"ektir, ondan 
ıonra da Türk matbuatına hürriyet 
verecektir. Ortalık sükunet bulduk
an ve genç Türk harekatı tarnam'
e söndükten sonra da kendi arzu
ıile me,.ıutiyeti ilan edecektir. Fa-
at siz Avrupada bu!undukça ne 

menfiler affedilecek, ne de me!ru· 
tiyct kazanılmış olacaktır. Bir çok 
Türk genci menfalarda mahvol
ınakta ve lıapiahanelerde çürümek
te devm ede<:ektir. 

Binaenaleyh, geliniz benim sö
lİ.ımÜ dinley;niz, altı yıllık bir in
i zar devresini kabul ediniz. Bu 
müddet zarfında Paditııhın verd '· 
gi sözleri tutmadığı ve meşrutiye
ti i an etmedigini görürseniz, gene 
faal yetinize devam edebilirsiniz. ,, 

Evlatlar, ben Ahmet Celalettin 
Paşanın bu sözlerini işittikten :ıon
ra ateşten gömleği giymiş oldum. 
Çünkü burada bir dakika fazla du
rursam vatandaki utırapları da o 
kadar fazla devam edeceğini anlı
yorum. Ben bu ıstırapların tema
disine tahammül edemiyeceğiın 
icin en kısa bir zamanda memleke
t·me avdet etmek istiyorum.,, 

Murat Beyin tamamile iğfal e
dildiğine delalet eden bu sözler 
Cen vrede "Evlatlar!., diye hitap 
ettiği Türk Gençleri aJaaında pek 
fena, tesir husule getirmişti. Mu
rat Beyin o zamanlardaki haleti 
ruhiyesi tahlil edilecek olursa, bel
ki kendisini bu gafletinden dolayı 
affetmek kabil olabilirdi. Murat 
Beye son zamanlarda bir memleket 
asta11ğr gelmitti, o derecede ki 
endiıini da"ma. haata zannediyor, 

memleketten her ne zaman bir 
mektup ı;else çocuk gibi ağlamağa 
bas'ıyordu. Memleketine avdete
derse eyi olacağını zannediyordu. 

Onun için Ahmet Celiilettin 
Paşa ile konu,tukta.n sonra, müla
kat esnac.•nda söylenen sözlerden 
ziyacie aon ayl:udaki "daüssıla" 
\ıastalığt kendismde büyük bir te
havvül husule getirmit ve Cenev
rede biran bile fazla kalamıyarak 
fstanbu!a dönmek için fiddetli bir 
arzu uyanmıftı. Cenevredeki Türk 
gençleri de bunun farkına varmak
la beraber Murat Beyin Türkiyeye 
ı.vdetini hiç bir suretle kabul et
medikleri için kendisine demisfe;~ 
di ki: . 

"- Murat Bey, Abdülhamit na
mına gelen Ahmet Celalettin Paııa 
sizin zayıf noktalarınızı bular~k 
~na göre idareikelam etmif. Sizi 
lamamile aldatmağa muvaffak ol
muf, Abdülhaınidin mecbur olma
dıkça mefrutiyeti ilan etmiyeceğ'ni 
bütün Türle milleti bilirken sizin 
;ocuk gibi buna inanmanıza tatı· 
yoruz . ., 

Fakat Murat Bey söylenen bu 
;özleri hiç d 'nlemiyor ve fstanbula 
avdet etmek hususunda şiddetle 
ısrar eyliyordu. Münakata o kadar 
iddet kespetmitti ki orada hazır 

bulunan genç!e:.den doktor Akil 
\1uhtar Bey cebinden tabancaaım 
ıkararak Murat Beye demitti k ·: 

- Murat Bey, '3Yet siz fstanbu
a dönecek olursanız ben intihar 

.. derim!,, 
Akil Muhtar Bey bu sözleri Mu- ı 

at Beyin gitmesile bütün hürriyet 
{C mefrutiyet mücadelelerinin a
C'.\mete uğrayacağından mütevell't 
lİı yeis ve nevmidi ile söylemitli. 
Ve ondan sonra da İntihar edece
'jini zannederek fena halde kork
nu~ ve Akil Muhtar Beye: 

- "Ne demek istiyorsunuz?., Di 
{e telı4'a sormuftu. Ak'I Muhtar 
3ey sözlerinin yanlıt anlatıldığını 
arkederek demitti ki: 

"S' d . d - ız aramız a en zıya e ta-
ulmıf olan bir zatsmız. Siz 1ıtan
mla aydet ederseniz, iıtikbal için 
tiç b 'r ümidim kalmaz, onun için 
nt;har ederim!., 

Fakat bütün bu münaka1alar hiç 
>İr fayda ve memişti. Cenevrede
ti gençler Murat Beyi 1stanbula 
~vdet etmek fikrinden vaz geçir
lneğe muvaffak olamamıtlardı. 
wfurat Bey daha o gün e•yasını ton 

1 lamıf, Cenevreden kalkan ilk trene 
b'.nerek (Contrexeville)e giderek 
orada Ahmet Celalettin Pataya 
mülakı olmu' ve onunla beraber 
Jstanbu!a avdet etmişti. 

Ahmet Celalettin Pa,a Murat 
Beyle beraber hareket etmeden ev
vel Cenevrede kalan gençlere Mu
rat Bey vasıtasile yaptığı tebligat· 
ta ne,riyatın altı ay için tatilini ri
ca etmitti. P-.a bu müddet zarfın
da Padi~ nezdinde teşebbüsatta 
bulunacak ve ( Coutreseville) de 
Murat Beye söylediği veçhile ga
zetelerde sanıörün kaldırılmasını 
ve meşrutiyetin ilanını(!) temine 
çalıfacaktı. Şayet bu altı ay zar
fında b'.r şey yapılamaz, verilen 
vait'er yerine getirilmezse, ne,ri
yata tekrar devam edilecekti. 

Cenevrede kalan gençler bu söz
lerin tamamile kuru vaitlerden i
baret olduğunu ve onlara hiç bir 
kıymet verilemiyeceğ'ni tamamile 
biliyorlardı. Fakat buna rağmen 
Murat Beyin avdetinden sonra neş
ıCyatı bir müddet için tatil etmeğe 
karar verm!şlerdi. Çünkü mem!e
ket gençlerinin menfalardan, ha
p "shanelerden kurtulmalarına hür
riyetin teessüs etmesine mani ol
mak gibi bir mes'uliyet altına gir
mek istememişlerdi. Fakat bu 
müddet geçtikten, istipdat idare
sinin Murat Beyi İstanbula çek
mektP.n başka bir şey yapmadığı 
ve Abdülhamidin verdiği vaitleri 
tutmadığı anla,ı'.dıktan sonra neş
ı1iyata tekrar başlanmıştı. 

Necip Melhemenin rolü 
Abdülhamit':n ikinci defa ola

rak 1897 senesinde, Ahmet Celıi
lettin P ... anın Murat Beyi kandı
rarak latanbula götürmesinden bir 
sene sonra Avrupadaki Jön. Türk 
leri susturacak ve (İttihat ve T e
rakki) yi dağıtmak için yaptığı te
şebbüs Necip Melhame deliletile 
olmtıftu. Müstebit sultanın bu sa
dık bendesi vasi salahiyeti haiz ol
duğu halde 1897 senesinde Paris
te zühur etmişti. Ahmet Celalettin 
P~nın yarım bıraktığı iti simdi 
Necip Melhame tamamlıyacaktı. 

Necip Melhame Par:se gelir gel
mez kendisine Ali Kemal Beyde 
istediği gibi bir mesai şeriki bul
muştu. Çünkü Ali Kemalin burnu 
para ve mevki kokuıu alıver:nce 
derhal Necip Melhameye iltihakta 
~ecikmemİftİ. Ali Kemalin yapa· 
cağı hizmet az değildi. O Necip 
Melhamenin verdiği talimat daire-
5indc Cenevre ve Pariste bulunan 
Türk gençlerini toplıyacak kandı
racak ve (ittihat ve Tcrikki)den 
ayırmağa çalışacaktı. 

Bunun için Ali Kemal mükem
mel bir liste yapmıt ve herkesin 
i,'ne elverecek bir program çiz
mişti. Bu listede ittihat ve Terak
kiye mensup olan zevatın tayin o
lunacağı memur.ıiyetlcri ve kendi
lerine verilecek maatların miktar
ları yazdı bulunuyordu. 

Ali Kemal epeyce zaman uğraf
tıktan sonra Necip Melhaınen'n 
memuniyetini mucip olacak bir se
kilde kendisine tevdi olunan va~i
feyi ifaya muvaffak olmuttu. 

- Bitmedi-

M. Eden Pariste --Silahsızlanma meselesi 
etrafında görüşmeler 
PARİS, 10 (A.A.) - Havas 

bildiriyor: M. Eden , bu sabah bu
raya gelmiş ve İtalyan murahhası 
M. Sarayna ve Fransız murahhasr 
M. Massigli ile görüşmüştür. Bu 
konuşmalardan hasıl ol.an intibaa 
göre lngiliz hükumeti silahsczlan
nia komisyonu konferanaı umumi 
koıım.yonunun toplanma tarihinin 
şimd!den tesbiti hususunda bazı 
itirazlar göstermektedir. 

Bilhassa M. Eden , Londra ile 
Paris arasındaki müzakerelere de
vam edilmesinin cürüm olacağı mü 
taleasile bugün için hiç bir tarih 
tesbit edilmemesi hususunda ısrar 
etmiştir. 

Fransanın vaziyetine gelince, 
Paristeki Henderaon - Bartu konuş 
malarındanberi hiç değişmemiştir. 
Franaız umumi komisyonun 23 
mayısta toplanması teklif edilse 
bu teklife iltihak edece'ktir. 

Fakat böyle bir teklif yapılıp 
yapılmıyacağı henüz belli değil • 
dir. 

• 
1 lhnissuud kuvvetleri Ye-
men ordusunu sıkıştırdı 

•••••••• 
İmam Yahyanın kaleleri düşüyor, şehir-

leri muhasarada, ordusu çekiliyor 
LONDRA, 10. A.A. - lbnissuud 

un büyük oğlu tarafından gönderi
len habe.dere göre, Yemen imamı 
Yahyanın kuvvetleri, Tehame r.ıın
takasrnda cereyan eden muhare
beyi müteakip, ileri hareketler:ni 
durdurmuşlar ve elyevm tehlikeli f 
bir vaziyette bulunmaktadırlar. ' 

fbnissuut kıtaatı tarafından ahi-
ren işgal edilen Harat kasabasın-
da henüz teslim olmıyan iki kale
den b"ri de bu kere dütmüştür. Te- ' 
harne'deki Yemen kuvvetleri baş 
kumandanının bizzat müdafaa ey
lediği diğer kale her tü. lü m··va
saladan tecrit olunmu, vem. ha
sara altına alınmı,tır. 

J 

Bu kalenin imdadına gönderi-
len ~akviye kıtaatı Vadii Heran ci 
varında Midi ve Soheya arasında 
posuya dü~ürülerek peri,an edil
mi,tir. 

Bu muzafferiyeti müteakip fbnis 
suut kuvvetleri, Midi kasabasına 
doğru ilerliyerek, burasını da mu
hasara etmişlerd'.ı~ 

LONDRA, 10. A.A. - Röter a
jansının haber verdiğine göre, lb
nissuud'un en küçük oğlu Faysal'
ın kumandasında, Bakem'i zaptet
mek üzere gönderilen kıtaat, sev
külceyt noktai nazarından pek bü-

M. Barthou'nun 
Seyahati 

-·-
Lehistan ile yeni anlaş

malar görüşüleçek 
·PAR1S, 10 (A.A.) - Le Jour

nal des Deb:ıts M. Barthou'nun 
Varııova ve Prağda yapacağı se
yahat hakkında şunları yazmak
tadır: 

"M. Barthou'nun yapacağı bu 
seyahatin büyük bir ehemmiyeti 
vardır. Varşova ziyareti bilhassa 
daha mühim olacaktır. Çünkü Fran 

Fransız hariciye nazırı M. Barthou 

sa ile Polonyanın müşterek hare
ketleri her iki memleketin emni
yeti için elzem bir farttır. 

Polonyanın her hangi bir tekil
de küçülmesi Fransayi tehlikeye 
koyar. Franaanm zayıflamasının İ· 
ıe Polonya üzerinde feci tesirleri 
olur. Sadece müdafaası icap eden 
meseleler için değil, fakat bu me
selelerin hallinde kullanılacak va
sıtalar için ele her iki millet sıkı 
bir anlaşma idame ettirmedikleri 
takdirde sulh davası mağlubiyete 
uğrar.,, 

Almanyanın hususi 
borçları 

BAL, 10 (A.A.) - Alman is
tihbarat bürosu muhabirinden: 

Almanya ile ecnebi alacaklılar 
arasında yapılan İptidai görüşme
ler münasebetile, Rayşhank müdü
rü doktor Schacht gazetecilere şu 
beyanatta bulunmutur: 

"- Bundan bir kaç sene evvel 
de söylediğim gibi, siyasi vasıta
larla olup olmadığı nazan itibara 
almadan, hususi ıahıslar, tüccar
lar veya maliyecilerin yaptıkları 
istikrazları Almanya hususi borç 
telakki etmektedir. 

Almanya borçlarını vermeğe 
kat'i ıurette karar vermiştir . ., -·-

M. Muşanof Pariste 
PARIS, 10. A.A. - Bulgar bat-

vekili M. Muşanof, Bulgaristan ma 
!iyesi erkanından iki zatla birlikte, 
bu sabah Paris' e gelmif tir. 

lbnissuutun cephede bulunan 
oğlu Faysal 

yük bir ehemmiyeti haiz olan Aka 
Battal Şabon mevkiini ve Y obat kö 
yünü işgal etm' ştir. 

Ayni kuvvet!er, o havalinin, şim 
diye kadar en çetin bir geçidi sa
yılan Babelhadin geç'.dine de dahil 
olmuşlardır. 

Bu suretle, faysal, Balı:em'i mu
hasara edebilecektir. Zaten Yemen 
!ile;' tarafından delirane müdafaa 
edilen bu şehrin kalelerinden bi~i, 
bir bombardıman neticesinde he
men kamilen harap olmuştur. 

Fransız meclisleri 
Dağıtılacak mı? 

-o-

Eski muharipler maaşların
dan fedakarlık edecek 
MONTPELL1YE, 10. A.A. -

M. Leon Blum, bir nutuk aöyliye
rek son günlerde çıkarılan emirna
meler aleyhinde bulunmuştur. 

M.Blum'a göre bu emi:nameler, 
istirap ve sefalet doğuracaktır. M. 
Blum yakında Fransız ayan ve me
busan meclis!erinin dağılacağını 
zannetmektedir. 

Sabık muharipler leJakarlık edecek 
PARlS, 10. A.A. - Sabık mu

haripler ve harp malulleri konfede 
rasyonunun milli konseyi, bütçe dü 
zeltilmesine iştiTaki hakkındaki ka 
rarını yann verecekfr. Fazla ma
lul olanlar müstesna olmak üzre 
diğer maaşlardan yüzde 3 kesilme
si hususunda bir itilafa varılacağı 
anlaşılmaktadır. Bu suretle elde e
dilecek para bir milyar 267 milyon 
olacaktır. 

Amerika işçileri zam 
istiyorlar 

NEVYORK, 10 (A.A.) - A
labamada 15,000 işçi mahkeme ta
rafından tayin edilen 3,40 aolar 
gündelikle çalışmağı reddetmitler
dir. Diğer taraftan patronlar, 4,50 
dolar gündelik vermekten istinkaf 
etmektedirler. 

20,000 otomobil sanayii işçisi 
otomobillerin montajı için parça 
yapan fabrikalar, grev yüzünden 
işsiz kalmışlardır. 

Grevciler ücretin yüzde 20 art -
tırılmasını ve 36 saatlik İş haftası 
İstemektedirler. 

SARAGOS, 10 (A.A.) - El 
Notisiero gazetesi idarehanesinde 
büyük bir bomba patlamıştır. Za
rar fevkalade büyüktür. Olen yok
tur. --İngiliz bütçe faz lası 

nereye sarfedilecek? 
LONDRA, 10. A.A. - Röter a-

jansı bildiriyor : 
Açılan teşrii devreye bütçe mese

lesi hakim olmaktadır. Parlamen
ta son sene büyük bütçe fazlasının 
nereye tahsis edileceği ile çok ala
kadardır. Her siyasi fırka, sarfe
dilecek bir yer göstermektedir. 
Muhafazakarlar, bütçe fazlası ile 
"milli emniyet,, in takviyesini ile
ri sürüyorlar. 

Bütçe hazırlıkları , gizli tutul
ma!da beraber, hükfunetin işçilerin 
istediklerinden bir kısmını tatmin 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Hindistanda menfi 
mukavemet 

BOMBAY, 10 A.A. - Can"di, 
durdurulduğunu bildirdigi menfi 
mukavemet hareketine tekrar ba.t
lattrrmak hakkını muhafaza etmek 
tedir. . 

DAl{i 
Fırkada bugün orta ted
risat işleri görüşülecek 

1 ••••••• 

Projeye göre orta mektepler ameli 
hayat mektebi haline konulmaktadır 

ANKARA, 10 (Tele/onla) - Fırka grupunun yarın öğleden ııon 
~q tekrar toplanması kararla,mıştır. Bu toplantıda orta tedrisat 
işlerinde yapılması mukarrer ıslahat işinin görü,ülmeııi muhtemel -
dir .. Maarif vekaleti bu husıuta hazırlamış olduğu kanun projesini ic
ra vekilleri heyetine tevdi etmisti r. 

Bu projeye göre mevcut liıı~ler tecdit edilmekte ve on iki sınıfa 
çıkarılmakta, programları takviye olunmaktadır. 

Lağved. len liseler orta mektebe ifrağ edilmekte ve orta mekt~p • 
ler aneli hsyat mektebi halin4! konulmaktadır. Bundan maksat bu 
mekteplerden memlekete daha ziyade hayat adamları yetistirmeği 
temindir. ' 

Zira lise ve yüksek mekteplerden çıkanların ekserisin;n devlet 
J_airelerinde ısraıla iş aramaları nazarı dikkati ehemmiyetle celbetmif
tır. 

Orta mektep mezunları liseye imtihanla gİreb:leceği gibi liııe me
zunları da yüksek mekteplere girebilmek için İmtihana tabi tutula
caklardır. 

Sanat mekteplerini maarif ve iktı
sat vekaletleri idare edecekler 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Maarif vekaleti .sanat mektepler; • 
ne verilecek yeni veçhe hakkında hazırlamakta olduğu layihayı ik -
mal etnfştir. Lô.yihaya göre bu mektepler Maarif ve lktısat vekiilet. 
leri tarafından müstereken idare edilecektir. 

Her iki vekalet bütçelerine ııanat mektepleri için tahıisat kona • 
caklar, huausi idarelerin sanat mektep/er·i tahaisatı da Maarif vekiile -
ti emrine verilecektir. 

Hususi idarelerin sanat mekteplerine verecel.teri taluiaahn mun • 
tazaman tediye•ini temin için Maliye vekaleti vergi tahsilatında ha· 
suıi idareler hiuelerini karışılık gösterecektir. Sanat mekteplerinin 
tqküat ve programları genişletilecek ve mektepler daha ziyade tek
nik b7 şekle sokulacaktır. 

lktısadi programın tatbiki ve mektepte tam ev•alı haiz talebe ye· 
tiştirilebilmesi için Avrupadan mütehassıs muallimler celbolunacak -
tır. 

Yeni kambiyo kararnamesi 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Nakit işleri müdürü ve kambiyo mü 

dür vekili Halis Nazmi Bey hazırlanmakta olan yeni kambiyo karar· 
namesi hakkında lstanbulda tetkikatla mefguldür. Hali• Nazmi Bey 
oradan lzmire geçecek ve l:z:mirde tetkik.atına devam edecektir. 

Yeni kambiyo kararnamesi mevcut kararnamelerin ihtiva ettiği 
hükümleri tek kararnamede birle,tirecek ve bunlar da müphem geçi· 
len bazı noktarı tavzih ve yeni takyidatı ihtiva edecektir. 

Maliye vekaleti bu yeni kararname için lktı•at, Hariciye vekalet • 
lerile Devlet Bankasının mütalealarını almıştır. 

Devlet şurası azalığına namzet 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Gümrükler umum müdürü Cemil E

tem Bey.'n münhal bulunan Devlet Şurası auıılıklarından birine nam -
zet gösterilmesi muhtemeldir. 

dair Muhacirlere • 
nızamname 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Muhacirler kanununun onuncu maıl 
desinin tadili hakkındaki kanunun sureti tatbiki için Gümrük ve in • 
hisarlar V ekiileti bir nizamname h azırlamı' ve Dahiliye vekaletinin bu 
lıususta mütaleasını da almıştır. 

Nizamname proje.si yakında Devlet Şurasına gönderilecektir. 

Demiryolları için mütehassıs 
ANKARA, 10. A.A. - Evvelce memleketimize gelerek demir 

yolları hakkında ıapor veren Amerikalı müteha•••• Mister Çar Bell'in 
nafia vekiiletince tekrar memleketimize davet eclilcliği haber alınmı1· 
tır. 

Parlamentolar 
Konseyi --

• 

Eylul sonunda lstan~ 
bulda toplanacak 

CENEVRE, 10. A.A. - Parla
mentolar konseyi dün toplanmıt
tır. Onbet parlamento mümessille
ri içtimada hazır bulunuyorlardı. 

Gelecek konferans eylül sonunda 
İstanbul'da toplanacaktır. Konfe
ııans, cmn:yet, iş saatlerinin tanzi
mi, işsizlik gibi meseleleri tetkik e 
decektir. 
~~~~~~-'·,------~ 

Öldürdüklerini hamızı 
kibritte eriten adam 

PROVENCE, 10. A. A. -
Bu sabah aslen Yunanlı olan Sar
re idam edilmittir. Sarre, bundan 
birkaç sene evvel, borçlu~u oldu
ğu papapz Şambon ile Mme Ballan 
dro'yu servetlerine konmak için öl 
dürmüş, cesetlerini hamızı kibrit i
çinde eritmİftİ. Bu cinayei, uzun 
bir müddet sonra meydana çıkarıl 
mıftı. Katilin suç ortakları Alman 
Schmid hemtireler 10 sene hap&e 
mahklım edilmişlerdi. 

Bir japon filosu Napolide 
NAPOLI, 10 (A.A.) - Bir Ja

pon filosnu, ayın 23 ünde gelecek 
ve burada. 6 gün kalacaklır. _ --Alman talebesi 

BERLIN, 10 (A.A.) - Mayıs -
tan tefrİnievTeJe kadar 15000 er • 
kek talebe ile 1,500 kız Lıılebe Oni 
versitelere girmeden evvel it kamp 
larrnda bir staj yapacaklardır. 

Tütün kongresine 
iştirak için 

ANKARA, 10 (Telefonla) 
Atina ve Pire ticaret mümeuili
miz Halil Mitat Bey tütün kongre
sine ittirak etmek üzere Ankara• 
raya davet edilmiıtir. 

Telgraf işletme müdürü 
ANKARA, 10 (Telefonla) ..

Poıta ve telgraf umum müdürlüğil 
telgraf işletme müdürlüğüne mü
şavere azalarından Bekir Vefa S· 
tayin edilmi,tir. 

Bigada zelzele 
ÇANAKKALE, 9. A.A. - Big• 

kasabasında bu sabah saat bet bıı• 
çukta hafif bir zelzele olmuştııt• 
Hasarat yoktur. 

Amerika menşeli eşya içill 
ANKARA, 10 (Telefonla) --

15515 numaralı kararname ile 'lfe' 

rilen salahiyete istinaden AlmaJJ' 
ya ve Fransa hükumetlerine uıa• 
kinalar ve ak&amı için verilmiş ~ 
lan müsaadeler Amerika men~'" 
eşyaya da teşmil edilmiş ve kef' 
fiyet gümrüklere bildirilmittir. 

Bir tren kazası 
VİYANA, 10 (A.A.) - Viil 

akşam saat 23 te Viyanadaıı h•r' 
ket eden Paris ekspresi, sah~ 
iki buçuğunda , Linz şehri vaki ı! 
de Hörşing ve Marştrenk ist•')tıi 
ları arasında yoldan çıkmıştır. 1 
ölü ve beti ağır olmak üzere l 
yaralr vardır. · . i" 

Kaza, bir suikast netice••~.., 
Maamafih bunun ıiyasi mahif' 
olup olmadığt henüz tebeyyüJJ ti-' 
memiştir. 



.. 

1 f l:l!El3\I 
Mukaveleler tetkik 

olunurken! 
Gazeteler halkı memnun ede -

Cf'k fakat imtiyazlı ırirketlerin yü -
reğini oynatacak bir haber verdi. 
Nafia Vekiileti firket mul.avelele
rini yeniden tetkik ediyoınıus. Ta 
bii bu mukavele tetkiki fİrketlerin 
lehine tadilat ol•un diye değil, hal 
kın kaybolmuf haklan var.ro onla· 
n ortaya çıkarmak içindir. 

Ben bu yazıinJa l•tanbulclaki U· 

mumi hizmetlere ait mües•eaeler -
den bir iki.ine ili,eceğim ki bun -
/ardan birisi bugün belediyeye geç 
tiği halde halk aleyhine Sultan 
Hamit devrinde lıonmuı esasları 
hiila değiftirmemif olan I E> kos i
daresidir. 

lstanbuldaki iki •U şirketi dil, 0 r 
firketlerin Jıabul ettikleTİ '!ekil hi/a 
lına ol.aralı halktan göz göı e göre 
lıullanmadıklan su için para alır -
lar. 

Mesela bir eviniz var. Tabii Ter 
'kos yahut Elmalı •uyu lıizım. Bu e
ve senede şu kadar su almak üze
re •u idaresi ile bir mukavele yapa 
calrsınız.Bu taahhüt ettiğıniz suyu 
lrullanma::uanız da parasını ver -
meye mecburaunuz Eksik kullandı 
diye 8:z.Jen eksik para almazlar 
amma lazla ıuırfederseniz fazlanın 
parasını isterler. Sarmak isterim: 
Neden böyle oluyor? .. Belediye her 
zaman itiraf ediyor ki, şehre iıte -
diği kadar au verememektedir. Şu 
fıald e az su alanlara: "Ne }'apa -
lım! Biz sizin için~.ızla ro koyver
'dik, siz sar/etmediniz!,, diyemez. 
Zaten verilen ıu ihtiyacı kapatmı-
3·or ki. Hem havagazı, elektrik gi
bi prketler ne kadar sarfiyat olur
sa onun bedelini aldıkları halele 
T erkos idaresi ve Kadıköy su şir
keti neden ıu bedelini sarfiyat ü -
zerinden almayıp mutlaka mııay -
yen bir asgari mikdar üzerinden a
lıyor? Bu hiç bir tevile taiıammül 
edemiyecek kadar açık bir haksız 
lıktır. Su sar/ediyoruz. Para.ını ve
ririz. L~kin almadığımız •uyun pa 
J'a•ını bızden neden alıyor/ar? Böy 
le •enelerden beri lsctanbu! halkı • 
nın •ar/etmediği •ular için veı·d iği 
paralarla birkaç hastahane birkaç 
'Adliye sarayı yapılır. Madem ki. 
'! erkoa firketi bugün fehri,. mal:. 
'dır. Madem ki; belediye bir halk 
müessesesidir. Madem ki ru idare
si kar etmektedir. O halde bu halk 
"!üeue•eıinin ilk ifİ halktan luzu
lı olarak ve •ırl eski devirde kon
mu~ haksız ~rtlara güvenerel< a
lınmakta olan bu fazla parayı al . 
mamalı ve •aya ölçü ile satmak ol
mamalı mıydı? .• 

İyi ki lnıull değilim! 
Daha dört gün eııvel gördüğü 

ıiiyaya kadar her hareketi bizi ala 
kadar eden lnaull'ün se.i sadası ke 
sildi .. Bu adama karşı gösterilen 
• müıbet veya menli - aliika bir 
~alaş alevi gibi parladı. ve ... Sön
'dü, gitti. Eğer Kocaeli mebusu Sır
"' Beyin Meclisteki ıaal takriri ol
maıaydı, gene de kendisinden bah 
se_dilmiyecekti. lfin garip taralı 
bız burada lnsull'ün tutulma!t, 
gelmesi, gitmeai, yemesi içmesile 
melfgul olduk. O kadar ki, artık 
bıktık. lfin asıl alôkadarı ve müte· 
febbisi olan Amerikadan lıô.lô su 
sacla yok. 
Doğrusu lnsull olmadığıma çok 

memnunum. Bugün tevkifhanede 
olduğu için değil, böyle çabucak 
unutulduğu için. 

FELEK 

1 BORSA 1 
O ı Bankaaından alınan cetveldir) 

10 Nisan 934 
Aktarn Fiyatları 

. latikrulu • 
lahk.-a:u dalt.ill &B.SO 
1933 lıtilı.r•:r.ı S&.50 
Onıtürk 29 

11 
,ıs 

•• 28.30 
.. ili 28.'.\() 

Ş.rk D. Yolları 2,60 
Cümrükler 

8 
Bagdal 9,78 

Tahvilat 
T. aıkeri1e 
Elektrilıc 

Tr•m••J' 
Tün_.J 
Rıhtım 
Mümeıail 

" il 
kuponauır 

111 
Es HAM 

it Banlıiaıı Nama 10 ı R . 
u ·ı f!Jı 

" t• n~mı ıne 10 Telefon 
• ... M11.e11ıu 10& T 

C . b* •rlcoı 
'rurkıJ• um U · Çimento 
1'İJ'f'ı Bankası 63,25 i ltt·• ıaat deT 
Tram••J' 38 Ş.rk d•y. • 
Anadlu Hiaıe 25,95 Balya 
Şir. Ha1riye 15 Ş.rk m. •c::ı.a 

ÇEK FiYATLARI 

9,78 

-.-
17,75 

ss 
"6,45 

48,40 

3,90 
il 

18,50 
11.75 
18,65 
ı.so 

1.55 
4 

Pariı 12,06 Prai 19,11.69 
Londr11. &C8,75 Berlin 2.01,20 
Nüyork 796'; 
Mili.na 9 .25.30 Madri:t 5.82,50 

BelırAt 34,56 
83,13 

2.45,96 ZJ..,ıi 

3,39.86 Pf'nro 

AtinA 
Cen-t•rf'! 
Brülıı.ıel 
Arnıterdam 
Sof ya 

1,17.55 t B•~ılcr .. tt 
64,65,71 i f\to,lcova 

N U KUT (Satrı) 

20 F. Franıız 
1 Dolar 

1 lıı~rl n 
20 Liret 
:V F. Belçllıı.a 
20 Drahmi 

1 Şile. A ... 
20 L4!-.a 
21 Kwar. ç. 

1 Florin 

163 
120 
650 
2ı4 

115 
24 
22 
23 

106 
113 

:.!O I, Jı•İ(re 
1 Peı: .. ta. 
l P..1ark 
1 7.eloti 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çerno•İ( 
ı-\ltın 

l Mecidi7e 
Banknot 

4.Z0,!14 

3,84,85 

79,28,19 
11,(10,50 

Kurut 

f03 
16 
49 

23,50 
ı9 

53 

9,25 
35 1.2 

237 

AUI 
MiLLiYET ÇARŞAMBA 11 NiSAN 1934 

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

ŞEHiR HABERLERi 
EKONOMi 

Denizyollar1 
Tarifeleri 
Yük navlunlarında tüc

car lehine tadilat var 
Jktıaat vekaleti deniz ve bava 

müstetarı Sadullah ve kaputaj mü
dürü Ayetullah Beyler dün Anka
radan tehrimize gelmitlerdır. 

Düıı aktam üzeri deniz yollan 
tarife komisyonu Sadullah Beyin 
riyaseti altında toplanmıştır. 
. Komiıyon, bundan evvelki iç
timalarında yeni navlun fiyatlarını 
tetbit etmifti. Bunlar vekaletçe tas 
Yİp olunmuştur. 

Bu ıeferki yük navlunlannda 
körfez hatlarında tüıı:.car lehine ta
dilat vardır. Komisyon timdi bir 
hafta devam edecek içtimalarında 
yolcu tarifesini tesbit edecektir, 

MilAno panayırı 
Milino panayırında bu ıe • 

ne 5,012 sergi bulunacaktır. 
1933 te 4,642 sergi vardı. Pana
yırın !şgal ı;Uiği saha, 1933 te 
90,169 metre murabbaı iken bu se
ne 93,052 metre murabbaıdır. 

15 devlet panayıra resmen iş
tirak etmektedir. Sergide 28 ecne
bi millet temsil edilmektedir. 

Tutun kongresinde lstanbul 
murahhasları 

Bu ayın on be§inde Ankarada 
toplanacak olan tütün kongresi
ne istirak edecek murahhular cu
martesi günü gideceklerdir. 

Ege tütünleri 
Şimdiye kadar gerek tüccar ve 

kumpanyalar ve gerek idare tara
hndan Ege mıntakası tütünlerinin 
kısmı azamı mübayaa olunmuş -
tur. 

Satılmamış olarak 700,000 kilo 
!..adar tütün kalmıştır. Pek yakın
d 1933 mahsulünden satılmamış 
tün kalmıyacağı ümit olunmakta -
dır. 

Bir sene boykot ---Muslih Bey hakkında 
mıntakanın kararı 

Galatasaray klüpçülerinden ve 
latanbuİ futbol heyeti azasınd,.n 

Muslih B., ;ıc -
._en • uır.'I Fe • 
~Hl,.ıhçe stadın • 
da yapılan ve Ga
latuaıayın mağ · 
lübiyctıle neti · 
cd~rıe•ı maçtan 
sonra, soyun -
makta olduğu 
F er.erbahçe klü · 
bü salonlatını' 1 

hakem Fener · 
Muslih Bey bahçeli Sait Sa-

lihattin B. hak -
kında yakışık almıyan bazı söz
ler ~rfettiği iç;n İstanbul futbol 
heyetınce kendisine bir sene boy
kot c~zası verilmiştir. 

.. ()gre_ndiğ.imize göre, kapılarını 
buyuk hır mısafirperverlikle Gala
tasaray futbolcülerine açan F e • 
nerbahçe klübü, kendi klüpleri için 
de Muslih Beyin bu şekilde hare • 
ketinin ikinci defa vukua geldiğin
den bahsederek Galatasaray klübü
ne bir mektup yazmış ve üçüncü 
bir hadisede müeuif bir vak' aya 
yol açarak samimiyeti bozmak kor
kusile kapılarını Galatasaraylılara 
kapamak mecburiyetinde kaldık · 
!arını bildirmişlerdir. 

Diğeıı taraftan da Sait Sala
hattin Bey İstanbul futbol heye
tine ağır bir rapor vermiş ve bu ra
por üzerine futbol heyeti yukarı
da yazdığımız Muslih Bey hakkın
daki bir sene boykot kararını al-
mıştır. 

--<>--

Erdek limanı 
Erdek limanında harbi umumi

de Sakız ve Edremit vapurları 
batmış ve bundan dolayı liman 
seyrüsefere gayri salih bir hale 
gelmiş bulunuyordu. 

Mıntaka deniz ticaret müdür
lüğü, limanı tem'.zletmiş ve bu iki 
Vapu~ enkazını çıkartmıştır. Liman 
seyrusefere müsait bir hale konul
muştur. 

Trabıonda oturan vapur 
Trabzon önk:·inde sisten kara

ya oturarak Ege vapuru tarafın
dan kurtarılan Vesta vapurunun 
yaralarının hafif olduğu ve seyrü
sefere çıkabileceği haber verilmiş
tir. 

, 

ı -'., 

Yerlere tükürülmesinin menedilmesi hakkında belediyece venlen 
karar üzerine, belediye tarafından son zamanlarda yapılan yaya kal
dırnnlan üzerine (Yenlere tükürmeyiniz) ibaresi yazılmaktadır. Bu 
resim onlardan birisini göstermektedir. 

Sevgi yüzünden cinayet 
Bir amele sevdiği ve kıskandığı bir 

kadını sokak ortasında öldürdü! 
Dün Ayvansarayda bir cinayl!t 

olmu,, amele Arif, sevmekte oldu-

Hatice 

ğu Hatice ismin
de dul bir kadını 
feci bir surette öl 
dürınüftür. Cina
yeti ve buna ta -
kaddüm eden va
kayii anlatalım : 
Arif Ayvansaray 
ile Defterdar ara 
sında çivi ve tel 
fabrikasında ame 
le idi. Bu fabrika 
da ayni zamanda 
Botnak Mehmet 

Efendinin kızı dul Hatice Hanım 
da çalıfıyordu. Dul Hatice Hanım 
güzelcedir. 35 Yatındadır. Bir de 
11 ya,ında çocuğu vardır. Fabrika 
da ilk günden beri namusile tanına 
rak yüksek yevmiye ile çalı91yor • 
du. Arif kadına göz koymuştur. 
Ari! gitgide gönlünü de kaptırma
ğa, onun için sevda çekmeğe bat· 
lamııtır. Bir, hucuk ~,.n,.rl"!' ı....~: 
münasebetlerı vardır ve Arıf çok 
kıskançtır. Bilhassa fabrikada Ah 
met mtadan kıskanmaktadır. Bir 
rivayete göre başlangıçta Hatice 
Hanım, Arife bir fey vadetmemek 
le beraber yüz çevirmiş değildir. 
fakat sonradan yüz vermediği 
gibi ailesi de buna mani olmak İS· 
temittir. Arif, tetebb~sle~i?den 
dönmemİf, bu sefer Hatıceyı ıste -
mittir. Laikn kendisine: 

- Olmaz! Cevabı v'erilmiftir. 
Arif bu cevaptan sonra kadını 

tahkir gibi bazı hareketlerde de 
bulunmuf ve bu hareketleri yüzün 
den fabrikaca evvelki gün işine ni 
ha yet verilmittir. Arif son günler
de dalgın bir vaziyette olduğun -
dan fabrikada hiç bir ustabatı İf· 

!eri yarıda bırakıyor diye onu iste 
memiştir. Bir taraftan kalbi Hati
ce için yanan, diğer taraftan da i
şinden de çıkarılmış olan Arif son 
df'recede ye'se diişmüştür. Nihayet 
dün öğleden sonra saat yarım rad 
delerinde Arif Ayvansaraydaki çi
vi ve tel fabrikasının önünde da
latıyorc! ı. Bu e:nada Hatice de ye 
mek yemek için dışarıya çıkmıştır. 
Bunu gören Arif hemen: 

- Dur! diye Haticenin önünü 
kesmek istemi,tir. Hatice reddet -
miştir. Arif, bir deli gibi gözlerini 
kan ve duman bürümüş bir halde: 

- Yakarım, seni ! 
Demit ve kınından çıkardığı ka 

maaını kaçmak üzere olan Hatice
nin göğsüne saplamı,tır. Kama kı
nlmaaına rağmen kör ucile bu se
fer de kadını arkasından yarala -
mı,tır. Kadın: 

- ölüyorum, kurtarın ! 
Diye bağırmağa batlamış ve kan 

lar içinde yere yuvarlanmıttır. Ci
nayet Üzerine halk toplanmıştır. A 
--~J • .1.T- .... ,. ... C.-

)aınıştır, Fakat A
rif katiyen kaç -
mak letebbüsün • 
de bulunmamış, 
o esnada gelen po 
lise teslim olmut
tur. Bu sırada Ah 
met usta da fab
rikaya geliyordu • 
Arif bunu görün
ce bağırarak: 

- Bu iş yanlış 
oldu. Ben seni öl

Arif 

dürecektim demittir. Arif verdiği 
ifadede, cinayeti sabahleyin bir 
kahvede oturarak tasarladığını aöy 
lemiştir. Katil 30 Y8'ındadır. 9 se
neden beri fabrikada çalıtınakta
dır. 

Biz högle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Belıôrlarclan vergi alınma.!!! me· 
11elesi etrafında gene münalı.af(llara 
baflandı. Ve hattti bu cereyonın 
günden güne olJulıça mesafe- lıa .. 
tettiği görülüyo;·. 

Bekô.rlardan niçin uergi almak 
istiyoru~? 

1 - Membaı varidat bulmak i · 
çin m.i? 

2 - Bekcirlan eulenmeie mcc .. 

bur ederek memleketin nü/ua siya
setine hizmet etmek için mi) .. 

Birinci ftkkı münalıaıa etmİ)'fe -
ceği:z. Falı.at ikinci ıılıkın birçok iç 
timai tesirleri vardır. Onlara lııso -
ca göz. atmak mecburiyetindeyiz.. 

Evuelemirde uergi, bekarlan ev
elnmeie mecbur ed~n bir tim.il mi· 
dir?. Çünkü bugün bir tek bekarın 
iki kiıilik bir aileye naz.aran daha 
fazla pa..ra sar/ettiği oe etmeğe nıec 
bur olduğu muhakaktkır. Buna roğ 
men bekarlığın istiklali altına sııj.-
nan binlerce, milyonlarca lı.im~e 

vardır. Sonra acaba bektirlan t:V -

lendirirsek bunlar muhakkak ço · 
cuk yapacaklar mıdır? Evlendik • 
leri halde gerek aile yük.ünün !ar. ".:.ı 
la§masmdan ve gerek dıfarıda çu· 
lrfltkları için çocuklarına iyi bal<"· 
mı: ·acaklanndan korkup çocuk yap 

mayanlar pek çoktur. Bunlara .zc-

1 
ralet, §ıklık noktai nazarından ço· 
cuklardan ihtiraz eden aileleri de 
ilôve etmek lô~ımdır. 

Hadi diy..Zim ki bun/an eulend;. 
rİr!ek hiç olmaua çocuk yapmala· 
nnı tenbih ederiz. Falıat acaba Çt>· 

cuk/ar doğ•a bile bunlann niılus 
üzerine büyük bir tesiri nlur mu? 
Ba sual ilk bakıfta abes ıribi göru· 
nür. Falı.at meselenin eşasını da 
tetkik etmeliyiz. Bugün maattee• • 
suf memleketimizde çocukalrın aılı 
Aatini vikaye etle,-ek mUe.s.seaclcrı· 
miz yok gibidir. Anadolunun bir~ok 
yerlerinde sıhhi teJlıilô.tımız noh • 
sandır. D'ıarula çalıımak mecôuri· 
yetinde bulunan ar.nelerin çocukla
nnı bıralıacaklari"kreş" !er bi:ı:de 
tamamile lıölılc~memİftir. Birçolt 
ailelerin çocuk bakımı, çocuk /od -
zıasıhhan hakkında maalesef fikir· 
[eri yoktur. Fikir/.,ri olaııların da 
imkô.nlan yoktur. E uvelô. bütün bu 
cihetleri na.zarı itibara almalı uc 
bunları bir intizama raptetmeliyiz. 
Bu suretle dünyanın en yüksek •·f!.

li'ıdiyet lıabiliyeti arzeJen memi~ .. 
lı~timiz.Je çocuk ueliyatına ltarıı 

tedbir almalıyız.. 
Kanaatimizce bu cihetler ulah e

dilmeden "belıtirlık vergisi gabi" 
çok tali tedabirin nü/us için bü)'ÜI: 
bir kıymeti yoktur. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

J 

POLiSTE 

Elmalar 
Arasında esrar 

Bir vapurda 51 kilo 
esrar bulundu 

Dün sabah emniyet müdürlüğü 
beıinci ıube memurları İzmir va
purunda elma sandıkları !çind~ ls
kenderiyeye kaçırılmak ıstenılen 
51 kilo esrar meydana çıkarmış
lardır. 

Hadise şöyledir 
Ekmekçi sava ve arkadaıı Av

ram 46 sandık elmayi lskenderiye
ye ihraç etmek üzere dün oraya 
hareket edecek olan İzmir vapuru
na yükletmişlerdir. Sava da bu san 
dıklann başında gidecekti. 

Fakat bunların hareketlerinden 
memurlar şüphelenmişler ve san • 
dıkları acarak muayene etmişler • 
dir. Mu~yene neticesinde aandık
larc:la elmalar arasına maharetle 
sıkıştınlmış esrar paketleri görül · 
müştür. 

Bu suretle 51 kilo esrar elde e
dilmiş ve müsadere olunmuştur. 
Sava ve Avram yakalanmııtır. 

Hadise ile alakadar bir de ko
misyoncu vardır. Tahkikata polis 
devam l"tmektedir. 

B~iiıci şube müdürü Daniş 
Bey dün geç vak.ite kadar bu işle 
meşgul olmuştur. 
-- - o--------
BELEDIYEDE 

Haliç şirketinin 
Feshi ---
Muhiddin Bey bu teşeb

büsünü neti
celendirmeğe çalışıyor 

Belediye tarafından Hali?. va • 
pur şirketinin feshine tefebbus ~ : 
dildiği malfundur. Belediye reısı 
Muhittin Bey Ankarada bu teşeb
bü&ün intacile meşgul olmaktadır. 
Nafia Vekleti henüz tetkikatını İli 
tirmemi şolduğundan belediyeye bu 
hususta cevabını venni• değildir. 
Öğrendiiiimize göre, Haliç şirketi-
nın teınl muame•eıı ıK.tu&ı tuuı • 
dikten sonra, belediye uhdesinde 
bulunan otobüs imtiyazını, Oakü .. 
dar Tramvay şirketine devretmek 
fikrindedir. Bu takdirde, Haliçte va 
pur işletmek imtiyazı da Üsküdar 
Tramvay şirketine devredilecek • 
tir. 

Yurukalide plaj 
Büyükadadaki Yürükali (Yor -

golo) mesiresinin istimlakile bura 
rada bir plaj vücude getirilmesine 
dair adaları güzellettirme cemiye . 
ti tarafından belediyeye bir teklif 
yapıldığı yazılmıttı. 

Bütçe encümeni bu teklifi, dün 
kü içtimaında ka\>ul etmİftir .. Key 
fiyet Şehir Meclisinde görüfülecek 
tir. 

Boğaza iş\iyecek otobUsler 
Boğaziçine işleyen otobüs\eıin. 

Suadiyeye nakledilerek, yerlerine 
Suadiye hattında çalı~anların ika
mesi hakkında yazılan haberin doğ 
ru olup olmadığını belediye reis 
muavini Hamit Beyden sorduk. Ha 
mit Bey: 

- Evet, böyle bir karar verilmif 
tir. Cevabını verdi. ----o-
Tayyare 
Piyangosu 

Tayyare piyangosunun en bü
yük keşidesi olan son keşidesine 
bugün başlanacaktır. Bu ke,idede 
bütün biletler 15 fer lira, yani on
da bir itibarile birer buçuk lira a
morti kazanacaklardır. 

Keşidenin en büyük iltrami. e
si 200 bin, yani onda bir itibarile 
20 bin liradır. Aynca yüz bin li
ralık bir mükafat ta vardır. 

-o-

l!Jgİliz sefiri geldi 
Tenezzüh için Ankaradan lzmi

re gitmi; olan İngiliz sefiri '.lir 
Percy Loraine §ehrim.ize gelmıt 
tir. 

-o-

Romen talebesi geliyor 
Bug.ln saat on altıda Galata rıh 

tımına yana~cak olan Romanya 
vapuru ile yüzden fazla Romen ve 
Yugoslav talebesi gelecek ve Ta
lebe Birliği tarafından karşılana -
caktır. 

- -o-

Seyyahlar gitti 
Viyenna vapurile tehrimize gel

mit olan seyyahlar dün ayni va- ı 
purla gitmi,Ierdir. 

3 

Cümhur '.yet bayramında, 
sirr..ıleki Cümhuriyet abidesi e 
lında yapılan tezyinat, aradan 
ların geçmeaine rağmen olclı 
gibi durmaktadır. Hatırımda k 
dığına göre o vakit bu tesisat, 
ğeni/mis ve ibka•ı kararltutırıl . , 
tı. 

f:ümhuriyet ab.'desinin etra 
da afı boyalı tahta parçala 
porıilen veya emaye çanaklar 
terkip edilen bu alellacaip dir 
lerin manzaraaı, itiraf •olunm 
zımdır ki, abidenin ciddiyet ve 
karile telifi kabil olmaktan ço 
z.aktır. Belki bayram gii.'llu' 
hummlı heyecanları, biz.e o gü 
de hıı tezyinatı hof göstermi 
fakat bugün sükıin içinde işim 
lea t-tliğimiz zaman keyfiyet, 
ınaınen bunun aka 'nedir. 

Abide, bütün vatand~larımı 
ziyaret ettikleri bir yer olduğu 
memlekete gelen resmi ve lıu 
Pcnebi heyetlerin de tazimi" 
lıaideaine çelenk koymakla ifa 
ettikleri resmi bir ziyaret maha 
dir. Dünyanın hiç bir tarafında 
mahiyetteki abidelerin etrafı 
böyle tahta direklerle ve çan 
çömlekle örtmek göriilmüf fey 
ğildir. Bunların burada ipkası t 
vip edilmekle en isabets'z bir iJ 
pılmış demektir. 
Eğer buraya birer sütun rekzi 

retile abidenin etrafındaki nisb 
siz bosluk izale ecl:lmek isten 'y 
sa iatikliil harbinde esir a~ınan 
yük çaplı topların namlula ı 
bunların yerine rekzetmek, en d 
ru ve yerinde bir if olur. 

Filhakika hiilen meydanın C 
nişl;ğile iib;de arasında bariz: b 
nisbetsizlik vardır. Bunun sebc 
de meydanın sonra tevsi edilmı 
olmasıdır. E{ie_r ilk_ önce . meyda 
genisletilip iibıdenın rekzı onu m 
teak'.p yapılaydı bugiinkü nisbc 
sizlik vücuda gelmemiş olurdu. 

Bir kere bu hata yapılmıştır. 
gün de abidenin vekarile, eiddiy 
tile telifi kabil olmayan aşı bo 
il renkli o ah1ap direk!er·n ora 
İpkalarile ikinci bir hata daha i 
lenmİf oluyor. 

Birinci hatadan rwcu biraz m · 
küldür; fakat ikinci hatanın, de 
hal izaleıi mümkün olacak sure 
le ttuh'hi kabil v~a~g/ıa,.~t·~ ENi 

Karışık bir iş! 
Behiye hanımın apartıma 
meğer servet kaynağı imi 

Ali Bey isminde bir zata mah 
cuz olan Behiye Hanımın aparlı· 
manını 24 bin liraya satarken pa 
rayi aldıktan sonra muameleyi Y• 
nm bırakıp kaçan Celal Beyle a· 
nası Behiye hanımı haciz altına a 
lan Fikri Beyin tevkif edildikleri 
ve müddeiumomiliğin yaptığı tah 
kikatın çok muhim safhalar arzet 
tiğini yazmıştık. 

Cereyan eden tahkikata nazıı
ran Ali Beyin vekili bu dolandı
rıcılık hadisesinden dolayı mahk • 
me.:İen aldığı haczi ih iyati kara
rını infaz için tapu dairesine gi!
tiği zaman daireye mevzuu babı& 
apartımanın 28 hi_n liraya ~avada 
alakadar bir ata ıpotek edılmekte 
olduğuna dair bir beyanname de 
gelmiştir. . 

Müddeiumumilik tahkıkatına 
devam etmektedir. Bazı noterler • 
den maada alakadar tapu memur
larının da ifadelerine müracaat e· 
dilmiştir. 

Behiye hanımla, Behiye hanım 
haciz altına alındığı zaman şahit
lik eden bir kadının da ifadeleri a· 
lınmak için müddeiumumil!ğe. g~ti
rilmeleri po~İsten istenılmıştır. 
Tahkikat bir çok enteressan aaf· 
halar arzetmektedir. 

--o 

ikinci umumi müfettişlik 
başmüşaviri 

Trakya ikinci umumi müfet~iş
lik başmüşaviri Şükrü Bey Edır
neye gitmek üzere dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

-o-

Çocuk bayramı 
Çocuk haftası hazırlıkları de • 

vam etmektedir. Diin aktam, Halk 
evinde, Ali Rıza Beyin rei•liği al -
tında yapılan bir toplantıda çocuk 
bayramı programının esas hallan 
teshil edilmi.tir. 

o-

Nimet Vahit Hanımın 
konseri 

Konservatuvar muallimlerin -
den Nimet Vahit hanımın 19 nisan 
perşembe günü aktamı Şehir tiyat
rosunda bir teııanni konseri vere
ceği haber alınmıştır. 
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Fikirler ve insanlar 

"Halka . k,, 
ınme 

Vala Nurettin'i kaç sened :r tanı
rım, yazılarını okurum, bunların i
çinde çok ho,uma gidenleri de ol
muştur. Fakat, ne yalan söyliye
yim? onun "sanat sanat içindir., 

1 iddiasına i•tirak etf ğini •imdiye 
kadar farketmemistim. Her gönül-

' de bir aslan yata; derler; Vala 
1 Nurettin kendi gönlünde yatanı 
doğrusu iyi gizlemiş ! .. 

ı Şimdi onu salıveriyor sanmayın, 
bize ancak kafes arasından göste
riyor ve: "Korkmayın, diyor, za-

1 rarı dokunmaz. Uyuyor, vakti ge
lince uyandırırız!., Zannederim u
yansa da bir tehlike yok, haline 
bakılırsa pek munisletmit, bahse
derim ki rüyasında et ve kan değil, 
ot ve süt görüyor. Ee, aslanım, eee, 
eee!... 

Vala Nurettin, Yeni Adam'ın 
' anketine verdiği cevapta: "Bizim 
' nesil benl.ğinden, çok fedakarlık 

etmek, çok basitle,mek mecburiye
t' nd edir. Bizden sonra gelecekler, 

~ hakiki edebiyah yapacaklardır, ya
ni kendi benliklerini, halkın ıevi
yesine inmek zaruretini duymadan 
vereceklerdir. işte onun içindir ki 
"sanat sanat içindir,, noktai naza
rından uzaklaşmaya mecbur kalı-
yorum ... ,, 
diyor. 
Küpdı goncai dil.. 
Sanat urf tekil güzelliği ıçın 

m · dir? yoksa biı• ruh haletini gös
termek; insan oğlunun ihtirasları· 
nı tahlil etmek; sanatkarın duydu -
!lu vecdi, inandığı hakikati etrafa 
da yaymak için midir? bunları mü-

_ ............ . 
Kilodan dü~enler .. . 

Bütün genÇ hanımlar, sanki söz 
birliği ettiler: 

- Aman, zayıflayalım!. 
Zayıflamak için yemeden, içme· 

den kuilcl ler. Uyku şıpnanlatır<
mış diye, sabaha kadar gözlerini 
kırpmayanlar, türlü türlü ilaçlar 
türlü türlü masajlar, türlü türlü 
perhizlerlerle, kendilerini harap e· 
denler, var. 

Sokakta bazı hanımlara rastlı· 
yorum. O kadar incelmi,ler ki, şöy
le bir üfliyecek olsam, iskambil 
kağıdı gibi devrilecekler. 

Kendi hesabıma, şışmanlığı sev
mem. Fakat zayıflığı da bir yere 
kadar severim. Çünkü daha ilerisi
ne, zayıflık demezler, sıskalık der 
ler. 

Bana, bir küçük hanımdan bah-
settiler: Altı aydan beri sabah kah
valhsı yapmıyormuş. Öğle yeme
ğinde, yarım dilim francalanın ya -
rısı ile kanaat ediyormu. Akş1J111 
yemeği mi? Allah göstermesin. O-
nu gıda programından hani olmuş 
çıkaralı ... Plau, makarnayı geçin 
de süt, tereyağı, reçel, hatt~ su 
yasakmış. 

Sordum: 
- Peki, neyle yaşıyor bu ha

nım? Haııa ile mi? 
- Hava ile YQfasa gene iyi .. A-

dada oturuyordu. Havası '!'fmanla
tır diye bir lal duymuf. Annes:ni 
kandırdı, bu yaz Boğaziçine ta
şınacaklar. Şimdiden hazırlanıyor. 
Bütün yaz, kürek çekecek, tenis 
oynıyacak, ve otomobil yarıştıra
cak .. 

AYE 
Bahar gezintisi 

Dördü de dairede bir odada ı 
çalışryord'ulardı, fakat dördü de 
dairede bu odada çalışmaktan bık
mışlardı. 

Dışarıda tatlı bir i:ahaı· güne
si vardı, pencereden hol bol içe -
riye gireıa ılık ışık sanki dillenmiş· 
ti: 

- Koca kışı miskin milkin ge
çirdiniz, ben geldim, siz hala içer
deıiniz, demek istiyor gibiydi. 

Kirli masalarına dirseklerini 
dayamıt dört memur güneşin di -
linden anlamış olacaklar ki, 

- Yahu, bugün hava ne ha -
dar güzel! dedi. 

İkincisi cevap verdi: 
- Enfes! 
Üçüncü ve ilk ikisinden odaha 

zeki görüneni: 
- Kim bilir kırlaç- nasıldır? 

Her halde cennet gibidir. Y abu 
çiçekli ağaç yüzüne hasret olduk 
be, diye bağırdı. 

Dördüncüsünün ve arkada,la -
rının arasında mütetebbis ve alay
cı olarak tanınanın bu sefer kulak
tan dolma şairliği tuttu. Dedi ki: 

"Gök yüzü gayet mavi, 
Hava gayet latif,. 
Ve arkasından teklif etti: 
- Yarın şöyle dördümüz bir

den lstanhul dışına açılıverelim, 
ne olur yahu, ne olur? Ömrümü
zü bu masa başın da mı çürütece
ğiz? 

Bu teklif candan kabul edildi. 

gidelim, evvela ~i~er kah~e İçeriz. 
Sonra birer parh ıskambıl geçe • 
riz. Ondan sonr~ da şöyle kırlara 
açılırız. 

Teklif makul olunca ne denir? 
Hepsi kabul ettiler. Civarda bir 
kahveye daldılar. Kahveler, nargi
leler ısmarlandı, kağıtlar geldi. 

Birincisi dedi ki: 
- Zengin pastırau .. 
İkincisi dedi ki: 
- Amma hile yok. 
Üçüncüsü ve zeki görüneni lıiç 

cevap vermedi. 
Dördüncüsü , müteşebbis ve a

laycısı aerhal kağıtları karıttırma· 
ğa baıladı. 

Birinci partiyi birinci ile üçün
cü kazandı. Mağluplar bir oyun da
ha teklif ettiler. Oyuna tekrar baş
landı. 

ikinci partiyi de birinci ve ü
çüncü kazandı. Üçüncünün en ze
ki görünen olduğunu unutmıya -
lım. 
Mağlilplar: "Bu sefer mutlaka ye

neceğiz., diye tekrar bir .ol'.un tek
lif ettiler. Artık oyun gıttikçe ha
raretleniyordu. 

Garson da her oyun yenileı
tikçe, dört adet lokumu dayıyor -
du. Mağluplar hep: "Bir daha oy
nayalıın., dedikleri zaman, kaza -
nanlar birinci ile üçüncü idiler. 

Dördüncü müteıebbis bir aralık 
saate baktı: 

Namzetlerin müsabakaları 
cumartesiye yapılacak 
Romada yapılacak olan Avrupa 

güret birinciliklerinde Türkiyeyi 
temsil edecek olan takıma ayrılan 
namzetlerin ıniisabakalan t4 Ni-

1 nakaşa edecek değilim, timd:ye ka 
dar bu meseleden bahsedecek, hat-

1 ta kendim de bıkacak kadar bah-
1 settim. Vala Nurettin'in sözlerinde 

beni asıl alakadar edenleri, muhar 
rirle kari münasebetlerine "dair o-

- Altı ayda on sekiz kilo bir
den düştüm .. Diye çocuk gibi se
viniyor, geçen gün kendisine nasi
hat ettim: 

- Zarar yok, kilodan düş! .• 
Dedim, fakat dikkat et, doktorla
rın eline düşme! .. 

M. SALAHA TIİN 

Ertesi gün cuma, dört daire ar -
kadaş• randevu saatinde buluştu
lar. 

Şehirden mümkün olduğu ka -
dar uzak bir yere gidelim, diyor
lardı. 

- Yahu, biraz da kıra çıka -
lım, hava alalım, dedi. 

Birinci ve üçüncü itiraz etti -
!er. Kazandıklan için masayi ter
ketmeyi şanlarına yediremiyorlar -
d'ı. Bir partiye daha başladılar. Bu 
sefer ikinci ve dördüncü kazandı
lar. 

san cumartesi günü saat 18 de Bey
oğlunJa Galatasaray Terbiyei Be
den;ye klübü salonunda yapılacak
tır. 

Müsabakalara tam 18 de başla
nacaktır. Tartı saat 17 de nihayet 
bulacaktır. 

Sıkletler için iki kilo tolerans 
kabul edilmi,tir. Müsabakalara it
tirak edecek güretçiler 'unlardır: 

' lanlarıdır. Cevabından aldığım 
parçayı, satırlar arasındaki iddia
ları da dü,ünerek okuyun, olduk
ça sert bir gurur kokusu duyacak
sınız: "Benliğinden fedakarlık et
mek, çok basitleşmek mecburiyeti .. 
halkın seviyesine inmek zarureti .. ., 

1 iş ve İşçi 1 
-----~-Milliyet bu aütunda İf ve ifçi i.ııti• 

y.rılf!l'e tavasnıt ediyor. lı o>• ifçi 
istiycnJer bir mektupla lı büro
mıaa müracaat ctmeliJirler. 

Akıllanna Pendik geldi. He -
men köprüye, oradan vapura, va -
purdan trene, saat on bir buçuğa 
doğru Pendiğe vardılar. 

Şöyle öte beri nevale düzüp bir 
ağaç altında oturmak hepsinin de 
aklından geçmitti amma, bir defa 
dört kişinin buluşup ta bir karar 
vermesi lazım geldiği için, kimse 
eline bir pa!setçik olsun almamış
tı. 

Artık akşam olmuıtu, kahve
den çıktılar. Küçük bir meyhane 
buldular. Tren vaktine kadar şöy
le bir kaç tane yuvarladılar. Orta
lık karardıktan sonra, son trenle 
döndüler. 

Filiz: Hüseyin, Süııeyya, Eıat, 
Li.t;f. 

En hafif: Ya.tar, Bürhan. 
Yarı orta: Nuri, Ahmet. 
Orta: Mu.tafa, Şefik. 

iş aranıyor 
Ertesi sabah dördü de gene kir

li masalarının başında bulutmut -
lardı. Birincisi de<İi ki : 

Yarı ağır: Tekirdağlı Hüseyin, 
Adnan .. 
Zamanında gelmeyen güre.çiler 

haklarını kaybedeceklerdir. 

Yazı yazmağa batlıyahdan beri, 
okuduklarımın ve hadiselerin teai
r ı ile haylı değiştim, fakat fU "hal
kın seviyesine inmek., sözüne dün 

1 de tahammül edemedim, bugün de 

Hiç bir kimıem yoktur katiplik oda
cılık kapıcılık ve avukatlar yanında ne 
gibi it olursa olsun cüzi bir ınaatla çalı-

Pendikte karınları açıkıruştı. 
.. - Evvela bir ye-111ek viv~lim. 

şoyle ıyıce bır loKanta olsun, diyor-

- Yahu , dün ne güzel eğlen
dik . Zeki Rıza Bey hissesini sattı 

1 

ı 

- "'S ' "' L·ı~• ... •• 
inandığını söy~erke;. karşı~ın.l';.\.i~ 
ni hiç olmazsa kendi seviyesinde 
saymağa mecburdur. Onu kendi
sinden apğı görünce mahvolmuf 
demektir, çünkü o zaman kendine 
karfı müsamaha hatlar. Daima 
clü~r ve kartısındakile, daha yük
sek bir beşeri stanclard yolunda 
rehber olacağına, kendilerinden 
memnun olmağı telkin eder. Vala 
Nurettin'in hiç fÜpheıiz benden 
çok daha iyi bildiği Rus muharrir
leri, Gogol, Tolstoy, Dostoyovski 
bunu anladıkları için büyüktürler. 
Onlar halka inmedi, halka karıştı
lar. Bunların ik"si bir değildir. Va· 
la Nurettin ve onun gibi düşünen
ler, bir muharririn vaziyetinden 
çıkan misal'i hiç dütünmüyor!ar 
mı? Eğilen, inen adam nasıl çıkma. 
yü1:~-:= telk'n edebilir? 

Vala Nurettin'in söylediklerini 
anlamıyor değilim. Bizde büyük 
kitle, en iptidai şeyleri de bilmi
yecek kadar cah ldir. İlk iş ona 
bunları öğ:•etmek olmalıdır; ona 
hakiki edebiyatı, ıanati yava' ya
vaş, sanki perde perde vereceğiz. 
Bir kere büyük '8-iri, büyük roman 
cıyı anlayacak b'r zümre, ama ka-

•r""' tll'1' .l'.1.\.•<C"' ......_P"""\-• J:.----..1- ... .._1-
ım~ A1><1u11an ı urkiıtanlı. 

labalıkça bir zümre yetitsin, o bü:;ı
yük tairi, büyük romancıyı istiye
cek ve yetiştirecektir. 

Bugün bizde umumi olan kanaat 
budur. Umumi olduğu kadar da 
yanlıştır. Arzu, talepten eveldir. 
Müşteri, esasen mevcut olan 'eyi 
İster, olmayanı değil. Sürat ihtiya
cı buharın ketfinden uzaklarla ko
nu,ma ihtiyacı telefonun ica
dından sonra ba9lamı,tır. Sa
natte de evvela, anlatılma
sı ıçın halkın yükselmesine 
ihtiyaç gösteren eserler doğar, on· 

, ları anlatanlar ve anlayanlar son
ra gelir. Merhum Emrullah Efen
di'nin Tuba ağacı nazariyesi de bu 
dur. 

Tedrici tekamüle itikat.. l9te 
bat dütmanımız. Evet çocuk ya
vat yava9 yürür, fakat yürümek i
çin kar9ısında yürüyen adamlan 
görmeğe mecburdur. llk insana ge
l' nce, emin olun ki o birdenbire iki 
ayak üstünde doğrulmu' ve bu mü
vazenenin verdiği gururla kot
muştur. 

Nurullah AT.4. 
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KANLI SIR 

lardı. 
Pendik, ne kadan:ık yer .... 

Aradıl'B.r, taradılar. Gustolarına 
göre bir lokanta bulamadılar. Fa
kat iyice de yorulmuşlardı. Daha 
yürüyecek mecal kalmayınca ken
dilerini bir ciğerci dükkanına attı
lar. Artık orada ne lokantanın le
mizliğini, ne de yemeklerin kalİ· 
tesini aramağa imkan yoktu. Allah 
ne verdiyse yediler. 

Yemekten s.onra dördüncüsü 
ve müteşebbis olanı dedi ki: 

- Çocuklar, şimodi •bir kahveye 

ikincisi ili.ve etti: 
- Vallahi, ara sıra böyle kıra 

çıksak hiç fena olmıyacak. 
Üçüncüsü ve zeki görüneni: 
- Yaşasın bahar, diye bağır

dı, gelecek hafta başka yere gide
lim. 

O zaman dördüncüsü ve en mü
tetebbi. görüneni hemen cebinden 
oyun kağıtlarını çıkardı : 

- Yahu, ne zahmet? dedi. Hay 
di isterseniz timdi .. 

Ve kağıtları karııtırmağa bat-
ladı. SEM 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Ki.in 
Ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphrmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 1303 

Mevtuk bır meıı:Jbadan öğren· 
diğimize göre, F enerbahçe klübü
nün Zeki Rıza Bey tarafından ida
re edilmekte olan Taksim ıtadyo
munun dörtte bir his&eM Atet -
Güne§ klübüne devir ve temlik e
dilmit ve gerek F enerbe.hçe klübü
nün, gerek Zeki Rıza Beyin stad
yomla bir ali.kau kalmadığı lı -
tanbul mıntakasına bildirilmiştir. 

YENi NEŞRIY AT 

Kaos 
Ercüment Behzat tarafından ye

ni bir şiir mecmuası hazırlanmııtır. 
(K A O S) adım alan bu eser ya
kında neşredilecektir. 

Hak ve cemiyet 
lstanbul birinci noteri M. Eıref B. 

tarafından çrkanlmatka olan "Hak ve 
Cemiyet" ismindeki on be§ günlük 
mecmuanın ikinci sayı->ı çıkınııtrr. 
Mecmua muharrirler iarumda latan -
bul Üniversitesi ordinaryüalerinden 
bazı zeYat ve tanınmıf hukukçuları -
mız bulunmaktadır. Üç1~ncii &ayının 
daha dolgun münderecatta nctrine iti 
J\a edilm.ektedir. 

Kırkkilisede de öyle .. Dayısından ki tefkat, eski nıubabbetlerile bek- aert, ters adamdır. Hatır, gönül din 
ka'an koskoca kurulu düzen ko- liyorlar. lemez, bildiğinden fafmaz. Fakat 
nakta oturamaz da, gider, çiftlik- Felaketten haberin var. Halim J:lalim Siret te, para itleı•inde c;e-
teki l8.f binada yatar.. • Siret, sana yazmıt ... Cevap verme- tın ... Şerif Baki'ye, illallah dedirt-

Ben bunları dinlerken, seni dü'ü yi,ine çok gücendi. lstanbula gel, mi' olacak ki seni imdada çağırı
nüyordum. Sen de, insandan kaç- kınlığm gönülleri tamir et .. Hepi- yor. 

Yazan: Ma.'ımut YESARi mak illeti, eski idi; fakat timdi miz, seni beldi'yoruz. Bizi göreceğin gelmemi' olabi-
bu hastalık artmış... Hof, ben, beklemiyecek, Knk- lir? Bizi ıevmiyebilirsin ! Hatta biz 

- Fennin, aklın, güç kabul ede- ı - Ba.tka? • Bu, çok fenadır, azizim .. Halkin kiliseye gelip, seni alacaktım .. La- den nefret dahi edebilirsin! Fakat 
bileceği bir vaziyet ... Kurşun, biraz - Çok garip bir adam, Nüz- dediği, bugün değilse, yaııın ola- kin bir aydır Netide hasta.. Dadı- lstanbula gelmeğe mecbursun .. 
inhiraf etseymit, kalbi delecekmit. bet Bey ... Dostunuz Hüsrev Bey, caktır, yani sen, bu giditle kara &ının sersemliği yüzünden, hasta- Evet .. Küçük Ne.idenin istikba
ltin asıl garibi hasta da, vakanın çok garip, acaip bir adam. &evda getireceksin .. Ayağını denk landı. Dadısı, çocuğu kut palazın- li, menfaati namına latanbula gel-
teklini tespit edemiyor. ~v~ela, .bi_r - Ne gibi garp, ne gibi acaip? al.. Neye bu kadar bedbinsin! 1- dan yatan bir komtuya götürmüt! meğe mecbursun .. Halim Siret Be-
ikinci şahsın taarruzu ıhtımalını - Kırkkilisede, onu tanımayan, çimizde bedbin olmamak için ta- Berekt, vaktinde farkına vardım. yefendi, bu bahar, bir Avrupa se-
dütündüm. Fakat Hüsrev Bey, bu- ondan bahsetmiyen yok gibidir. lii en müsait olan sensin. • Tehlikeyi atlattık. Şimdi, evden dı- yahati yapmak niyetindeler! Ne-
nu tiddetle reddediyormut. Avlan- - Y aaa? Senin hyaatında, bir sır var, a- prı çıkarttırmıyorum. fideyi de alacak, bir sanatoryoma 
dığı yerde de kimseler yokmuı! Or - Neye •aşırdınız? ziz:m. Hem bu, yeni değil, çok, Beni, lstanbulda tutan bu mani koyacakmı•! 
mandan odun kesen, çalı çırpı top- - Benim bildiğim Hüsrev Bey, pek çok eski ... Kinuenin hususiye- olmasaydı, sen, Kırkkilisede zor ' 
lıyan iki köylü, akşam dönerlerken pek o kadar kalabalığı sevmez, in- tine karı,mak istemediğim için, otururdun. Bizi, hiç mi göreceğin Hep, o fikıri sabit ... Karısını kan. 
Hüsrev Beyi yerde yatıyor bulmu§ san arasına kaı11tmaz da.. Demek soracak, eteliyecek değilim. O ka- gelmedi? Neşideyi, kollarının ara- dınp bu emeline nail olamadı idi. 
lar ... İsabet eden kurşun da, mec- tabiati değ"tmit! dar saygısız olmadığımı bilirsin. sına almak, öpmek istemez mis!n? Şimdi kızının sihhatini bahane e-
ruhun sili.hının kur~ıınlarından... - Bilakis herkes, onunla alaka- Bu, belki bir gönül sırrı, belki yoksa biz de mi, nefret ettiğin, derek A vrupaya gitmek İstiyor. 

Necdet Mahir, senin, benim dos- dar oluyor yal Köylüler, ondan bir de bir aile sırrı ... Lakin her ne o- bucak bucak kaçtığın insanlardan Netidenin, hakikaten sıhhatile ala 
tum olduğunu anlayınca şunu sor- nevi korku ile bahsederler: Cinle- !ut.ısa olsun, kendini böyle kaptır- olduk? kadar olacağını bilsem, Halim Si
du: re karıtmı, bir adam! Derler. Şe- man doğru değil... Bundan ba,ka, lstanbula herhal· ret'in bu arzusuna ben de taraftar 

_Bu Hüsrev Beyi, çok yakın- hir balkı da; kara sevda getirmit Evlenmeni tavsiye etmem, çün- de gelmelisin .. Çünkü avukat Şerif görüneceğim! Fakat hiç ummıyo-

Yarın aıı'şaın 

SARAY (Eski G:orya) 
CONAN DOYLE'in meıhur 
romanında:ı muktebes ve CLlVE 
BROOK - MlRİAM JORDAN 
ve ERNEST TORRENCE tara-
fıadan bir sureti feYkalAdede 

te•sil edil~n 

ŞERLOK HOLMES 
İhtiras, hareket ve neş' filmini 

takdim edecektir. [15598] 

Bugünkü program 
1 S T A. N BU L: 

18,15: Pli.k neıriyatı. 18,45: Franaı:cca der .. 
19,15: Muammer Bey tarafmc:lan rnonoloi. JS, 
30: Türk musiki n~riyatı. (Ekrem B . Rute( 
B. Ce•det B . Yahya Bey. C••det B. Şer• 
B. Vecihe H. Sernib.a H. Senet H.) 21,20: A
jana •e bora& haberleri. 21,30: Necip YakuP 
Bey orkestrası tarafından muhtelif eserler. 

V A. R Ş O V A. 1415 m. 
18,20: Kli.ai.lr Alman •ala_le.ri. 18,SO: Zir1 

müaaha.be. 19,20: Hafif musıkı. 20: Muhtl"h 
müeahabeler. 21,05: Keman konseri (Bac:._b. 
Saint • Saia.a.) 21,46: Konuımala.r. 22.05: Vil~ 
nad&n naklen.: Miı=lr.iawi«:z au•areai, 23: Hafı. 
musiki. 24: Mil .. habe. 24,05: Dana musiki•" 

BOKREŞ,364~ .• r.I 
13: Borsa ... berlerı. - Pl&lr:. 14,20: Ha 

muaiki. 18: Radyo orkeatruı. 19: Haberle'• 
19,20: Radyo orkeatf'all. 20: Uni•ef'ait. radYO"' 
au. 20,20: Pli.it. 20,45: Koofef'a.na. 21: Piyeo0 

lı:oneeri. 21,.30: IC011feranı. 2J,4S: Tapnoi. Jf, 
15: Çift piyano kooeeri. 22,45: Ecnebi dillerd:" 
haberler. 23: Cina lokantasından: Hafif mu•1-

lı:i. 
V 1 Y A N A, 507 m. 

18,40: Musilü bestelerinden miirekkep \.oD"' 
ser. 19,10: Roymaotizma haatalıiı !ıalı:ksnb 
ye.U teda•İ tekilleri, 20: NeıeJi musiki. 21,.:JOI 
Aktüalite. 21,45: Müleoe.-.i musikili oetrit•t. 
22,55: Son haberler. 23,10: Dana muailü•İ· 

B U D A. P E Ş T E, 550 m , 
18,30: Csorba Siıan takımı. 19,40: ftalrattc• 

ders. 20,10: Mme Solymos•y tarafından tar• 
ni. 20,45: Roman t«ıfrikası. 21,45: Sahibini•,. 
si pli.klan. 22,40: Haberler. 23: BudaP=ıte .ıoıl 
•er orkestrası tarafından hafif rnu•iki. 24.:0~ 
Ract Siıan takımı • 

1 Aakerf lelllllleı-
1 - Şube mıntıkasında bulunan yet' 

li ve yabancı ıon yoklama gönnüt ihtr 
yat zabiti yelıi.teeek kıoa hizrnetlilerdel 
328 ve 329 doğumlu ve bunlerla mu 
le ırörenlerla daha evvelki doğumlardil' 
her hangi bir aebeple ,imdiye kadar 
mıt olanlar 1 Mayia 934 te bazrrlık k 
sı ve ihtiyat zabit mektebinde bulun"" 
üzre berveçbiati ııevkedileceklerdir. 

A - ihtiyat zabit yetitecek la.. ' 
metlilerin (329 doğumlular dahil) yülı' 
.ek askeri ehliydnaıneai olanların kil• 
feai. Y alnı:z bu celpte yükaek aakeri 
yelmamelilerden Tabip, Baytar kinıY" 
ger, eczacı Ye ditc;i aıruflan sevkedilın' 
yecektir. 

B - Muallim olsun olmuın 323 "! 
329 doğumlu ve bunMrla mu_.eie ~ 
ren ve daha eYVelki doğumlardan ti"' 
diye kadar kalmııt olan ebliyetnameaİI' 
ter l Mayia 934 te hazD"lık kıt'asırı 
bulunmak üzre aevkedileceklerdir. 

2 R"" uıvlcnluft.MI~ efcndacr i 
itçima gÜnÜ bulunmayanı... bekknt 
ahkimı kanuniyenin tatbik edileceği 

3 - Deniz aınıhna meouup iht:İ 
zabiti yetitecek kıoa hizmetlilerin 
celpte sevkedilmeyeceii. 

• • * 
Beyğolu As. Ş. inden : 
Madde. ı - 328 dotumlu piyadel 

ıs Niamı 934 tarihlnde celp ve ııevk 
leceklerdir. Yevmi mezkUrda bu doi 
luların hemen tubeye müracaatları. 

Madde. 2 - Yevmi içtima ıs Ni 
934 dür. 

Madde. 3 - Nakli bedel verecek! 
bedelleri ı4 Niaan 934 aktamuıa ka 
O.abu! edilecektir. 

Aınn umcleıi "MiLLiYET" tit• 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç. iç.İ" 

L. K. L. 1'· 
3 a.rlıiı. . • • • • • • . 4 - 8 _.. 
6 " • • • .. • • • • • 7 50 14 -

12 " ••••••••. 14 - 23 _.. 

---c:ieo e•rak •eri •eramu.- Müdd•" 
1reçen. nüshalar 10 lcuruıtur.- C.U.eU •' 
rnatba.a.;r~ ait itler için müdiriret• miir•
ca.at edılır. Gazetemiz ili..nların mes'ulif,. 
tini kabul etmez. 

larında, çocuklara feqa bakıl 
fena muamele edilmez. Hele 
radaki sersem dadısından, pek 
iyi, daha çok dikkat ve ihtim• . 
bakacaklarına emnim. Lıikiıı 1 

sanların varlık selametleri, aad . 
vücut, bünye sıhhatile temin ed 
mİf olmaz; dimağ, ruh, &sap 
hati de lazımdır. 

Evet, bu zayıf, renksiz, kaf!' 
cansız çocuk, yabancı b:r mub1 

yabancı eller tarafından dikk•I 
ihtimamla büyür, kanlanır, 
nır, gürbüzle9ir, lakin ne fa1 
Nihayet aile ocağına, eski m 
ne dönmiyecek mi? itte o"· 
çocuğun ruhi, manevi mevcud• 
a;le ocağını, eski muhitini yad• 
yacaktır. Nesideyi, hummalıi• · 
ti9tirecek değiliz. Ruhu bize İJ 
olsun, kalbi bize ısınım da, " 
biraz çelimsiz olsun!.. 

Sana, çok anlatacağım ~ 
var, azizim ... Bunların b'.rill1 

makla analtaınam ki ... . . . dan tamı• mısınız? olduğuna hükmetmektedir. Soka- kü daha bedbaht olursun.. Fakat Baki, bazı miras meseleleri hakkın- rum. Kızcağızı, sanatoryom kusu-
- Eve, çok yakından ve çok e- ğa çıkmaz, kimse ile konutmaz. bu karanlık,zehirli bedbiniden kur da seninle konutmak ist:yor. Şerif ru bir çocuk yuvasına atacak ve _ 9 _ 

Y
·
1 
tanırım ı. tek b~ına ormanlaııda, kırlarda tulmak için, her çareye bu vurma- Bakı, Netidenin vekili umumisi ol- kendisi de artık bar vurup harman r. 

d 1 Z · ld • h ı f -. k - Hüsrev amca, bugün ~~ _Nasıl bir adamdır? o a91r.. eng ll o ugu mu ak- !ısın... stanbula gel, azizim. Is- masına rağmen, Halim Siret, para savuraca ... 1 

-~-"~~~--""----"~~...ıdi~..,.eı:1L..er.l~~L...!~~~~l!!.l;:,ta~~~~~!.,;~~ .. f~~ .. ı...!:~:!!!!:!·!J..!~~l..!!~~~~~!1..~:2!:!!..l!!!!!!!l.!:!!.~!!..~:!!:J.~ı.J~~:_!~~'.!!:,~~~~::',!!~~~~1-..~~~~~~~~~~~~~~~'..J-=n=a~~~i~:·d=ı=·m=:~b~i=lı:':o~r~m=u;;,su::n· a .. s n u a o u ev erı at- tan u a, senin ihmal ettiğin dost- ve miras itlerine umunu sokma- Sanatoryomlarda, sanatoryom 
eJi/ 



Makinalar niçin pahalı 
Karilerimizden Haıan Beyden 1 ı r.ııı•"'!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!I 

lldığrnuz mektupta radyo aletleri-
1in pahalılığından tikayet edili
vor. Karilerimiz ali.kadar edeceği 

bii olan bu bahsi ehemmiyetle 
tkik ettik. Vardığımız netice bu 
~iimizin çok haklı olduğunu gös 1 

.erıyor. J 

Avrupa ve bilhassa Amerikada 
>lduğu gibi memleketimizde de 1 
nutavarsrl bir radyo oleti niçin o- : 

9. :uz, kırk liraya satılmasın? Bugü~ 
İ merika ve Arupada her amelenın 

!Vinde bir radyo aleti bulu~~~a
Jır. Çünkü yukarıda bahsettı~ımız 
'iyat ve bir ıene gibi uzun hır va
Je ile aatıldıktan sonra tabiidir ki 
<imıe böyle istifadeli ve evde bu
unması arzu edilen lüzumlu bir 
ıeyi tedarik etmekte tereddüt et
nez. Fakat bize gelince satıt şera
ti maattessüf değitiyor. Halkın 

.. >üyük ihtiyaçlarından biri olan 
• -adyo oletlerinin fiyatları pek yük 

'1- ıek ve adeta lüks et ya kadar paha
" ıdır. Şöyle böyle Avrupayı alabi

k ve Avrupadan getirilen bir 
.Jetin en ucuzları 150, orta dere-

' ;ede olanlan 230, en iyileri de 270 
• le 450 lira arasındadır. Bu aletler 

"-vrupada takriben 36, 80 ve 175 
•• iraya kadar satılmakta. Amerika

da da, 20, 50 ve 120 liraya satın a
ınabilmektedir. 
Şimdi bu aletlerin piyasamızda 

niçin bu kadar pahalıya satıldığı
nın ıebeplerini arayalım: Şurasını 
da unutmıyalım ki yukarıda bah
tettiğ imiz fiyatlar Avrupada piya
sada satılan fiyatlardır. Harice 
r~.d!.o aletle~i ıatıldığı takdirde 
l:ıutun Amerıka ve Avrupa finnala
n ecnebi tüccara yüzde 33 ile 45 

, ırasında bir iskonto yaparlar. Yu
karıda bahsettiğimiz fiyatlara is
kontolar dahil değildir. 

, Kab~hat acaba fİrkette mi? 
. Malumdur ki radyo tirketi her 
ırrad.yo aleti için fabrika faturası ü

,. t~rınden yüzde 25 nispetinde bir 
hısse alır ve kendi menfaati iktrza
sı olarak bir abone kaydetmek ve 

~ l:ı .~set~iğimiz hisseyi almak için , 
..,.mumkün olduğu kadar fazla alet 
il' tdamsını arzu eder. Şurası mu
.ı-!ıakkaktır ki tirketi nbir aboneden 
, stifadeıi her halde bir aletten al
~ .Jığı yüzde yirmi bet resimden da-

la fazladır. Çünkü bir aboneden 
~ i~i olarak alınacak abone bede

lı' 1 b~r kereye münhasır ve vasatisi 
15 !ırada nibaret olan bu para ile 
uyaa edilemez. 

1,ı Bunun için de tabii bir aletin 
.r.tılması lazımdır. Bu sebepten 
1"•r~et ile tüccar aruında daimi bir 

htılaf vardır. 
Tü~car niçin bu fiyata satıyor? 

· .. Dogruyu söylemek lazım gelirs~ 
uccar aletleri biraz daha ucuz fi
ıatla satabilir. Filhakika tüccara 
ıletler her ne kadar bu pahalıya 

alolmakta İse de kendi menfaati-
; fazla dütünen tüccarın nihayet 
emlekette ıu.dyonun inkitafma 
ani olunacağı keyfiyeti de düşü
ülmelid:r. 
Tüccar gümrüğün yüksekliğin

en bahsederek malını pahalıya sa 
i• yor ve aletlerin Avrupadaki satı~ 

yatlarını ileri sürüyor. Fakat ka
gene haddinden fazladır. Piya
mız.da takriben 400 liraya satı
n bır ale~ tüccara nihayet 200 li
ya,. 250 hraya satı'an 120 liraya, 

r 
1 

!ıraya satılanıda 70 liıtaya mal 
maktadır· Yalnız radyo i~ile meş 

{U/ 
gul olan tüccarlar bu fiyatlardan 
daha &f&ğı fiyatlar ile satıyorlıt.r 
ise de bunlarınadedi de malesef 
pek mahduttur. Zira sırf radyodan 
geçinmeği göze alan kahramanla
rın adedi henüz pek fazla değil
dir. 

Ekseriyetle radyo satanlar esas 
itibarile ya elektrıik veya otomobil 
ve motör ticaretile metgul olanlar
dır. Nasılsa geçinmeleri temin e
dilmi' olan bu yüksek tüccar rad
yodan da bet on bin lira ne iç'n ka 
zanmasın? 

Fakat ortada memleketimiz hu
susunda geri kalacak ve on binler
ce Türk asnn enmedeni yürüyütü
ne ittirak edemeyip bir radyo sa
hibi olamıyacakrnıf, acaba bunu 
kim dü ·ünür.? 

Bu v~ıile ile kiloca en ağır gelen 

..------~------ı' 

son model 12 lambalı ve fiyati ü
zerinde yazılı olan bir salon aleti
nin resmini dercediyoruz. Bu alet 
64 buçuk dolara ambalaj edilmit
bir halde fabrikadan tüccara tes
lim ed ilir. Fiyatı ihracata mahsus
tur. lstanbulda tüccara fU fiyata 
gelir. Dolar piyasası takriben 120 
kuru,tur: 

Alet 
Gümrük 
Şirket ı•esmi 
Nakliyesi 

77 
250 

16 
11 

lira 
lira 
lira 
lir& 

Maliyet 354 lira 
Bu ayarda b · r gramofon terti

batlı alet piyasamızda 600 liradan 
atağı değildir. 

Bir de en küçük modeli dercedi
Yc;>ruz. · ~.1a?Jbalı bu alet 10 dolar 
bıle degıldır. Dört buçuk k·t 
1. d. .k h ı o ge-
ır ınamı oparlörlü so d 1 

b. I . n mo e 
ır a ett r. 
Fiyatı 
Güm·ük resmi 
Sirket resmi 
~al<liye 

12 
25 

3 
3 

lira 
lira 
lira 
lira 

Maliyet 43 lira 
Tüccara 43 liraya malolan bu a-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 11 NiSAN 1934 

[~.flffl/11BlizlltniFflBi] ıc=- Ameıı bitgller _] 

MUhlaker merkezinin neşriyatı Viyananın istirahat işareti \ Y a)nız alet değil, anten de iyi oJma)ı 
.. son. zamanl.arda. anten ~e.si Avusturya matbuatı bir müd- HER ALETlN ANTENE iHTiYACI VAR MIDIR? 

yukseltılerek bır fadıng hadısesı- detten beri Viyana merkezinde is-
ne kartı t~rtibat ile imal edilmit o- t. irahat esnasında netredilen masa 
lan 100 kılovatlık cenubi Alman- faali sadasının iyi bir istirahat işa
ya'nın kuvv~tli Mühlaker postası reli olmadığından bahisle mezkı1r 
mun~zam bır program dairesinde saat yerine birçok merkezlerde i•i
netrıyata b&flamıttrı. Bu istaayo- tilen melodik ve ahnektar sadalı 
na 300 kilovatlık enerjiye taham- bir aletin i•timali muvafık olaı:a
mül ede~il:Cek kudrette son sis- gı ileri sürüİüyor. 
tem yem lambalar da konulmu,.. Bu hususla Viyana radyosu ida-
tur. . .. • re heyeti aktetmit olduğu bir ıçti-

Es~ıd~n. ~?hlaker merkezinin mada fimdiki tektin muhafazasına 
antenı bırıbırıne 200 metre mesa- kaı ar vermi,tir. Zira Çekoslovak, 
fede ve 100 er metre uzunluğunda- Alman ltalyan ve daha bazı mıllet 
ki iki kuleye gerili idi. Şimdiki fa- !erin r~dyolarında olduğu gibi nıe
dinge kartı tertibatı havi olan tek loclik birkaç notanın tekerrürü, mu 
anten kulesi ortan bot ve üstuvani siki meraklılarının kulaklanna. da
tekilcle, 190 metre uzanlllllkta ve imi bir motonluğun iyi bir tesir bı
hunun anteni uf~i bir .tekild~ zıtağr rakmıyacağı kabul edilerek timdi
ya sarkıtılnut hır vazıyettedır. Bu ki saatin kalması daha doğru bu-
anten Avrupa radyolarında mev- lunmuttur. 1 

cut olanların en modernidir. An- ' 
tenin intası için 350 metre mikabı 
tahta sarfolunmuttur. Tahtaların 
dörtte üçü Amerikan tahtası, bir 
çeyreği de Alman metesindendir. 

Botun Alman istasyonları 
100 er kilovat olacak 

Bütün esaslı Alman merkezleri
nin pek yakında 100 er kilovatlık 
anten enerjisine yükseltileceği bil
diriliyor. Şimdiki halde 100 kilo
vatlık kudretle çalıfan postalar 
tunlardır: Bertin, Hamburg, Leip· 
zig,· Münih ve Stutgart civarındaki 
Mühlaker. Ayni kudrete açıkarıla.-• 
cak olanlar da angenberg, Bres-
lau ile Königıberg civarındaki 
Haylsberg istasyonlarıdır. 75 kilo
vatlık yüksek dalgalı Zeesen ( Kö
nigsvusterhauaen) istasyonu da 150 
kilovata çıkarılacağına göre Al
ma niıtasyonları Avrupanın her la 
rafından en zayıf aletler ile dinle
mek mümkün olacaktır. 

Cezair merkezi kuvvetleniyor 
Cezairde kuvvetli bir merkezin 

i~ı 8,000,000 frank tahsisat 
aynlmıt ve intaata bir ay evvel 
batlanılmıttır. 

Ame:-ikada yeni bir grup 
çahşacak 

:Amerika radyoları hususi iki 
büyük grup tarafından işletilmek
tedir. Şimdi de Missisipi'nin tarkı ı:. 
da bir istasyon infa etemk suretile 
ite bzıtlamak üzere üçüncü bir gr•~
pa imtiyaz verilecektir. Bu grupun 
ismi "Federal Broadcasting" dir. 

lnfa ettirilecek merkezlerin ade. 
di 15 ten zıtağı olmamak tartile 
mukavele aktedilmittir. 

ltalyan istasyonlarında 
bUlbUI sesi 

Malumdur ki fimali fhllyan is
tasyonlarının kaffesi (Milano, To -
rino, Cenova, T riyeıte, Floransa) 
istirahat esnasında bir bülbül ıa
daaı netretmektedirler. 

Bir kaç haftadır ki bütün d i ğer 
ltalyan istasyonları da (Roma, Na
poli, Bari) ayni istirahat itaretini 
kabul ve tatbik etmektedirler. 

!etin !stanbul piyasasındaki sahtı 
~~O !ıradan atağı değildir. Hangi 
ı~m bu kadar kar bıraktığını muh-
terem Hasan Bey ile d" ka ·ı . . . ıger rı e-
rımızın takdirler· ne bırakıyoruz. 

Turgut MITHAT 

• 

Bükref radyosunda Milli Romen 
musikisi programında farkı söyli

yen Madam Maria Snejina 

Heriinde ilk amatör sergisi 
Şimdiye kadar amatörler tarafın 

dan bizzat imal edilen aletler bir 
sergi halinde umuma tethir edil- -
memitti. Bu defa Berlin' de böyle 
bir ıergi açılacak ve "Alman ama
törleri ıergisi" i&mİ verilecektir. 
Nisanın 13 ünde kütat edilecek o
lan bu sergi 22 nİ!ana kadar açık 
bulunacak ve birinciliği kazanana 
Amatörler kulübü tarafından bir 
mükafat verilecektir. Sergi memle
ketteki pratik teknisyenlerin kabi
liyetlerini ortaya koyacaktır. 

lngiliz radyosunda bir hadise 
Geçen sene Milletler Cemiyt'!ti

ne taallUk eden beynelmilel mahi
yette bir mesele hal<kında, kafi 
derecede tahlil edilip anlatılma
dan lngiliz radyosunda verilmit o
lan bir konferanstan dolayı dev
letler tarafından portesto çekilme
ğe kadar varan bir skandal~an son· 
ra lngiliz radyolarında verılecek 
bütün konferansların bir komiser 
tarafından sansöre tabi tutulmau 
kararlattırılmıfh. 

Son gelen haberlere göre lngi
liz radyolarında bu kere batka bir 
'ekilde bir münasebetsizlik yapıl
mıttır. 

iki hafta evvelki pazartesi günü 
bir lngiliz amelesi radyoda "Mo
dem sınai ve milli karakter,, mev
zuu üzerine bir konferans vermesi 
için radyoya tlavet edilmittir. Mu
maileyhin vereceği konferans ta 

Radya ti:;:carları müfteriye bir 
alet satarken aletin kuvvetli oldu
ğundan antene ihtiyaç ol~ada?. n . 
antensiz her yerin alınabılecegm
den bahseder dururlar.Kuvvetli bir 
aletin antensiz ve yalnız cereyana 
takılan bir lihtanten ile uzak istas
yonları da bulmak mümkün ise. ~e 
bir yüksek anten ile çok daha ıyı 
neticeler alınacağına şüphe yoktur. 
Bu ikisinin arasındaki farkı şöyle 
mukayese edebiliriz: Seyahat . e~
tiğinizde bir e•ya arabasına bınıp 
her tarafını ııörme kiçin •ehri do
latacak olursak tehrin her tarafını 
görebiliriz; fakat araba tekerleği
nin gürültüsü ve rahatsız oturma
mız bize manzarayı seyretmeğe 

müsaade etmez. Halbuki bir lıis
tik tekerlekli araba veya ağır ağır 
giden bir otomobil ile gezilecek o
lursa etraf iyice görülür ve rahat
.sı zolmadan istifade edilir. 

itte anten kullanma ile kullan
mamanın arasındaki fark ta bunun 
la mukayese olunabilir. 

Antensiz alınan uzak istasyonlar 
parazitli, cereyan gürültülerile do
lu bozuk bir halde gelir. 

Anten ile buralarını temiz, gü
rültüsüz, aynen yukarıda bahsetti
ğimiz laıtikli araba ve otomobilde 
düz bir yolda gidildiği kadar rahat 
İfitilir. 

Şu halde kimseyi dinlemiyerek 
muhakkak bir anten kullanmak la
zımdır. Eskiden antenler iki, üç lam 
balı zayıf aletler ile iyi neticeler a
lınmak için kurulurdu. Şimdi de 
fazla lamba! ıaletlerde istimal olu
nacak uzun ve yüksek bir anten 
parazit ve gürültüsüz radyo dinle
meğe yarar. Toprak hl en kısa bir 
va11ta ve kalın bakır tel ile en sa-

bütün diğer radyo müaahabeleri ı 
gibi sansöre tabi tutulmu' ve çi
zilmesi l iizımgelen yerleri kaldırıl
mıttrr. 

Amele batı konferansına batlar
ken radyoyu şiddetle protesto et
tikten sonra demi,tir ki: "Bir kon
ferans vermek ve fikrimi umuma 
söylemek üzere beni buraya davet 
ettiler. Fakat buna mani oldular. 
Bunun için hemen söyliyeyim ki 
dütündüklerimin dörtte üçü san
sör tarafından tayyedilmittir.,, 

Amelenin bu cümleleri sarfedil
dikten sonra İfin farkına varıla
rak nefrİyat durdurulabilmif ve 
konferans yerine bir plıik konseri 
ne,redilmiıtir • 

Bu akşam Viyanadaki karıJık ner
riyatta teganni edecek olan 

Else Kaulmann 

(Şekil l) 

(Şekil 2) 

(Şekil 3) 

kin su borusundan alete 
lidir. 

getirilme• 

Resimde göıterdiğimiz tekil (1) 
deki 30 metre ve bir yokut ,eklin
de doğru alete getirilen anten en 
güzel bir anten ise de bu ~zda 
bir anten yaplllllk yalnız tehırden 
uzak ve açıklıklarda bulunanlara 
münasiptir. 

Şekil (2) on metrel.ik bir serbest 

d • neye baglanıp gerılen ve yarım 
eg d. k' b yokutlu bir anten ır ı u anten 

(tekil 3) te görülen dirsekli ini•li 
antenden daha iyi neticeler verir. 

Budapeşte merkezinin kudreti 
Budape,te merkezi üç, dört ay

dan beri 120 kilovat anten enerji
sile çalıttığı halde birçok eccebi 
mecmuaları mezkur istasyonun 
programlanm netrederlerken hala 
18,5 kilovat olarak göstermekte
dirler. Budapefte bunu tekzip ve 
daimi olarak 120 kilovat ile çalıf
makta olduğunu teyiden ilan eder. 
Macar mühendislerini takdir 

Son günlerde Budapefteyi zi:ı:-a
ret eden B. B. C (İngiliz) radyoıa
n batmühendiıi Budapeşte merk~
zinin 314 metre uzunluğundakı 
mürsile anten kulesini görmüt ve 
mahirane bir surette imal eden Ma 
c.lr mühendislerini takdir etmİftir. 

Budapeştede tacizata nihayet 
verili yer 

Geçenlerde, tacizata sebebiyet ve 
r..-n elektrik motörü ve sair aletl<:r
de tacizala mani olmak için icap 
eden anti parazit aletleri kullanıl
mak mecburiyetini yeni kabul edi
ic n bir kanun menediyordu. Bu ka 
nuna göre nihayet 1 mayıs 1934. 
tarihine kadar radyo dinleyicileri
ni taciz eden tramvay, motör ve 
eıns:ıli gibi tesisatta bu aletlerin ta
kılmıt bulunma11 icap etmektcdır. 
Bunları kullanmayıp tacizata ele. 
.,, · m edenler tecziye edilecekler
dir. 

1 RADYO PROGRAMI 
1 1 

18 Nisan Çarşamba 
V A R Ş O V A, 14ı$ m. 

17 35: Soll•t konteri. 18,30: Konferans . 18, 
50: M.üıahab4 . 19,lOı Hafif orkestra. muıiki
ai. 19,50: Muhtalif bahialer . 21,0S: Senfonik 
konser alman eserlerinden. 23: Hafif musiki 
•e dana parçalan. 

kes~t. 19: Haberler . 19,1
0
5: . Gr. ~İmdiko 

1
or: 

kestra11ntn de•amı. 19,50: nı'f'te.rııta •r• erı. 
20,10: Konferanı. 20,30: uwindaor'un neıeli 
kadınları., i.ı i mli Nicolai'n.in ••erlerinden ope
ret temtili. 

n e triyat. 19,15: Spor haberleri. - Mütaha• 
be. 21: Viyana. senfonik orkestrasının rf'faka .. 
ti Ye tanınmıt musanni 'f'f: muıanni:1~ll"rın 
ittiraJ..ile TAGA.NNILI KONSER. 23 : son ha· 
herler. 23,15 : PIAk ile ha(if mutilr.i. 

15 Nisan Pazar 1 
V A R .Ş O V A. 1415 m 1 
,30 : Vırolon••I le. . -( 
ahabe. 18.lSt Kon::••;·!t· ~~k İl•.) 17,15 : 

a no refaktile kernanr.lc · · .u•ababe . 19,40 
ahi•ler. 20,50, Ha(j( rnou•~:~· -... 20: Mubte
rler - Müaahabe 22 ı L•ı 1 onaeri. 21.50 

, . · •nnlb.erı'ı , 
n netelı netrı7al 23.25: Da...a . . ·~ na11:-

B O K R E $, 3i4 rn. muaıluaı. 

~ 11,30 : Ruhi netriyat . 11,45 : Ruhi"' "le. ' 
ıt'f•dıo orkeıtrau , 13: Pliı.lc., 13,IS: R u~ı 1

• 12: 
eıtrau , 14 : Haberler. ı .. .zo ~ Pla.A. 17• 'ıc:0 or

~ J . ' "'•lü r rovamı , 18: an Marko orkeıtraaı, lB,IS· 
Jl:an Marka takımının dewamı. 20: UniYerait; 

adyoau. 20.ZO: Plalc . 20,45: Haftanın haber 
JI mali . 2 1: Mallic Gutiano tarafından tasanni , 
"C" lıı20 : Hafif orlıı..e ıtra n1uıikiai . 22 : Konferana. 
1 2,15: Haberle r . 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Kiliae konıeri . 19,10; Avrupa hokı tam

' J''Yonlui unu il8n. 19.SO : Piy.ano kooıeri . 20,30 
ff"-uıakabe. 21 .15 : Budapefte konıer orke a tra ~ f'.' tarafınd an hafıf muaiki 22.SO: H a berler . 
11:•10 ı. L en B• ke r dan a orkeatraaı ( Don.a.p~ lu · 
f ,Jadaa.,) 24,151 Sisan m uıil.. ia i. 
ft' IYA NA,S07 m . 

18,15: A-.uıtu r 7a • Mac:a riı tan araıındak i 
ulbol maçını nak il (maçın ikinci ha(t.y ın ı} . 

_J 1 •• Viya n a ormanı nda il ha h... r,, ismindeki 
1' A? Aache r 'in •• r le r inden operet t emsili. 

~uteakiben h..ati( m uaik i. 

BRES LA U lS· D 316 m . 
M ~ h na muaakıai, 19: Spora ait a ktüalitP. -

\ll~ • be. 19,10: Eıki eae rl • rde n t r io nd a 
MU k . • 2 

aı k_"· 0.20: Aktüa lite. 2 1 ~ Operetlerde n 

22 u;~ kep ko n ser ( Viyan .ı lıl ann eaerlerinden 
lı ~ ıl Fılharmo ı k popüler 1ır.enter. 23: Son 

a r er, 2J.30 ı Jlamburst.n danı musikisi . 

16 Nisan Pazartesi 1 
V A R Ş O V A, 1415 m 1 

16,50: Sohıt koneari . 17,20: Müsahahe. 17,35 
Hafif muıiJ..I konaeri. 18,20: Konferans. 18,40; 
Pi1ano konaeri . 19,10: Askeri netriyat. 19.JS: 
Müsahabe , 19,55: Muhtelif bahisler. 21 05: 
Henrf Mercer'n in esf'rlerinden mürekkep 'sen
fonik konser. 22,15 : Müsahabe. 22,30: Hafif 
muıiki konaeri. 23 : Dan• muıikisi. 

B U K R E Ş. 364 "'· 
13: Boraa h•berleri. - Pl.ik . - Haberler.-· 

ıı:ıak. 18: Sarwas ku.-.ı t•l talunu. 18.30: Mak· 
•~m Va.ailia tarafınd•n la••nni . 19: Spor ne,
~Y~tı. 19,15: Pi1ano .konıf'rİ. 19,45: Plik. 20: 
r nı-.erıite radyosu. 20,20: Pt•k. 20,45: Kon· 
eran•. 21,45: Konferant. 22: Radyo orkeı · 

trau. 22,45: Haberler, Hafif musiki. 

ıs , 8._,~ ~ A p E ş T E, 550 m . 
18 40 M; _eno tararından Yıyolonsel konseri. 
f,~da ı '-' u•ahahe . 19,10: Salon kua.rteti tara
Pl .&k,n 21 ~M~.r. 19,45: Almanc:a. dert . 20,15: 
rafından b ul •aba.be Ye konferanı . 21 45· Ha· 
1 er er . 22• A t T il . • . 
arının kon•e . 23 '.... rpa •e O sısan ta.kım 

23 . .:10 : Operarıl,ak ,•S: Fran•ı:r;ca. J..onferaoı. 
ımuun konseri. 

V 1 y A N A, 507 m . 
18,35 : Pıyano il" fa t . 

T iyatr_o kritikleri. _ MÜ, ahı ı!'ı..rrlar. 19,05: 
m\l•tkısi . 21,45: Aktüalite. a ~-•·0d0,20 : ~anı 
23: Son ha berler. 23 15· Tanı · • rnuıılisi. 
pli kları. ' ' nrruı artiıtlerin 

B R E S L A U, 316 m . 

19,45: Süratli ha.-alardan mürekJ.. k 
ser. 20,40: Muaahabe .. 21 , IS • s... hf'P 00• 

k 1 ' r a-.zaaı 
halk f ar ı arı . 22,05: Ku:"tet mutikis1. 23,0S: 
Son haberler. 23,30: Ha(ıf uıuılki (pl'k ·ı ) 
2-l : Cec:e muaiJ..ial. a 1 e. 

17 Nisan Salı 
V A R Ş O V A, t•IS m. 

ı c.~: Salon mu•iki•i. 17,05: Mü•ahahf. 17. 
55: Pıyano lı:ona~ri , 18-:3'0: Mi.iaa.habe pli.ki•· 
rı . 21 .05: Paul Lınckenın eserlerinden "Gri • 
rri,. ismindeki oper\!t temsili. 23,30: Daaa ınu· 
aikiıi . 

B O K R E Ş, 364 m. 
13: Borıa. - Plik. - Haherle.r. - Pl.i.k. 

18: Cica orkeatraaı. 19: Müaahaba. 19,15: Or· 
keaet1"an1n de•amı 20: Oniweraite radyosu. 
20,20: Plak, 20,45: Konferanı . 21: Mme Ai· 
da Heha tarafından t•rkılar. 21,20: Radyo or· 
keatraaı tarafından senfonik almanca ve fran· 
sızca konferans. 22,15: Senfonik konterin de
vamı. 

B U O A P E Ş T E, ~50 m. 
18,30: Plıi.k , 19,10: Fr. ders. 19,35: Piyano 

konaeri. 20,.25: Mü.ahabe. 21: Macar tarihine 
a.it konferana. Mütel\kib.n: Opera orluıatrası. 
tarafından L:onser. 23: Hor.-a.th Siaan orkeıt
rau. 23,50: Almanca L:on(erans. 24; Salon mu
ai.k.isi. 

VIYANA,507m. - r 

18,20: Şarllılar Ye hafif haYalar. 18$0: Mü· 
••~•be, derı vı. 20,15: Bando muzika. 21,15: 
~ua~habe. 21,40: ''lhti1arladıiımıx xaman,

1 

• ımlı Blumenthal tarafından dra.m•tik mü· 
aababe. 22,30: aktülalitf'. 22,45: Aktiialite. 
231 Caudrla c:.az t.kımt (Palmhof kah-.e•İnd.,n.) 

B R E S L A U, 316 m. 

19,..10: Neteli muaiki. - Mü•aLabe-. 21: Kı
sa hf'berler, 21,15: Ş.-aben'e ait mutiki p•r(11la 
rı . .22,15: Neteli musiki. 23: Son haberler. 23,30 
MUaah.be. 24: Gece musikia.i. 

BUKREŞ,364... • 
13: Borıa.. - Pllk. - Haberler. - Plak. 

18: Rad70 orketlraıı. 19: Müıalıabe . 18,15: 
Radro orkeıtras1. (Kalmanın .. erlerindtın 
parçalar.) 20: Uni•erıite radyosu. 20,20: D. 
'uiriade tarafından t•rkılar. 21,45 Konferanı . 
21: Danimarka tÜ•areıi. 22,45: Ha.herler. 23: 
Cina loyant.a11ndan na.klen hafif musiki. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18: Sisan musikisi. 19: Müıahabe. 19,30: 

Gurido Nosradi tak.nıu ta.rafından hafi( musi -
ki. 20,30: Müaahabe. 21: lapan10 mu ıilıliıi. 
23, 20: Vere• aiıan takımı. 

V l Y A N A,F 507 m. 
18,10: A.-uıturya *1uaikisi. 19,05: Mütaha· 

be. 19,45: TautenhaJn kuarteti. 20,45: Muhte· 
lif. 21,05: Senfonik konaer. 22.SO: Eıperento 
litanile konferana. 23,30; Danı muıik.iıi. 

B R E S L A U, 316 m . 
18 55• Tarihi lconferaoı. 20: Oper•t muıiJ.;i. 

ti. zİ: İc.ısa haberler. 21,10: Bisim s-r ...... . 
zamız (kon(erant.) 21,30: Londradae naklen 
lrlanda t•rlu ye havaları . 22: Moaarbn e

1
aer

lerinden mürekkep konıer. 23: S~n . ~aber r • 
23,30: Hafif muaiki. 24 Gece musıkisı. 

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

17,35: Tasannili konser. 17,55: Polonya 
istikliıl.i&"etinin ilinı z:amanına ait beatelerden 

•mürekkep sen(onik konaer. 18,30: Kon~e~a.nı . 
18,50 : MÜt•babe. 21 ,0S r PolonJ• muııkıaın • 
den mürekkep kon•er. 22: Müıahabe . 22,05 : 
Hafif ork•tlra kona•ri. 2:3,05 : Danı n1utikisi. 
B0KREŞ,364m 

13: Bor••· - Pliılc , - Haberl•r. - -· Plak. 
17,15: Mepteplı'. neırfiy•lı, 18:Cr, Dimiko or· 

B U O A p E Ş T E, 550 m. 
18..JO• Taıanni koroau tar.tından llons~r. 19, 
15 ı Müsahabe. 19,45: Salubinin ••si. plaklan. 
21: Stüd1odan bir ıpeç. 23: Rıso tısan .tak~· 
mı. 23,40: Almanca lloofera.na . 23,55: Frıeıtlın 
eıe.rlerinden opera. orkestra••· 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,10: Kadın neıriyab. 18,30: lt~l7an •~r· 

lerinde.n mürelıdıı.ep konter. 19: muıa.habe. 19 
Müıababe. 19.25: Tarihi netriyat. 20,15: Bob 

Bert7 tarafından .... radyo orke•trau re
;:ı..atile "efeli parçalar. 22,15: Mütahabe. ~23,15 
Or11 ku~-:~ri. 23: Son haberll"r. 23,40: Plalı..lar. 

B R E "J L A U, 316 ru . 
19,4.5: Rad)fO orkeılraıı. 20,40: A ... uatur7a 

h•l"c..ında konferans. 21,15: Tasannili konıer. 
22,15: Skeç. (tar•.bi). 22,40: Çimbal aleıile .P~':· 
çalar. 23,10: Hahf'"rler. 23,~: .. Oa.nt mu11luaı. 
24: Mürnberaten ı·~ce muaıkı••· 

20 Ni~an Cuma 
V A R Ş O V A, 1415 m. 

17,35: l(oro konseri. 18,15: Plıiılc. 18.30: Ko~ 
c~ran•. 18,!!"0: Mekırph n•tri1atr. 19,~0 ~ Eslr.ı 
•• 7eni operetlerd•n pl~klar. - ~usahaht. 
21 15: Vartn•a filharmonık he1eh tarafın
da~ konser. 23,4C: Dads muıilr.iai. 

B U K R E Ş , 364 m . 
13 ~ Borsa, - Plak. - Haberl•r - PIAk. 

18: Radyo orkeatrat1. Haberler. 19,15: Radyo 
orkeıtraaının de-.amı . 20: Uni.-erslte radrosu. 
20,20 : PIAk . 20,45: Konferant. 21: Senfonik 
kon•er (klemenı Krauıun idaresinde.) 22; 
Mütal~• . 22,15 ı Kont•rİn devamı, 

B U D A P E Ş T E, •50 m. 
18: Derle •alon takımı, 18,401 Amele neıri • 
yatı. 19,25 : Maria Simon1i tara(ından kem_an 
lı:ona•rı , 20 • Müıahabe. 20,30 : Operada verıle • 
f;ek temsili nakil . 2t~ Sahibinin •eıi pliklan. 

V I Y A N A, 507 m. 
18.10: pı;.1ıı.. 19:: .Ecnebi ••r:rab c.lbi için 

B R E S L A U, 316 m . 
20: Taaannili serenat llonseri . 21: Kısa ha~ 

herler: 21,15 : Mi.ili 11e.tri1aL 22.15: Sil••J• • 
ıerle-rınden orkeıtra. konseri , 2,3 1 Haberler. 
23,40: NeteH muai.lc.i. 24: Gece muaik•at. 

21 Nisan Cumartesi 
V A R Ş O V A, 1415 m. 

17,35: Tasanni (Madam AaaN>•İca: tarafın• 
dan.) 17,55: Ors \on.eri. IS,,15: Salon muaı .. 
kiai . -- Müaalaabe. 19,10: PIAlc, - Mü•ahabe. 
20.SO t PolonJ• muıik.iainden müre-lr.k•p 141nfo• 
nilc konser. 22: Milinodaki •0Skala,, opera11n• 
dan nalı.len Verdinin "TRAVIATA., OJH"r•••· 

B U K R E Ş, 364 m. 
13: Borıa. - PliJ.. . - Haberler. - Plak. 

17,15: Çocuk neıri7a.tr. 18: Fanica Luca orlıı.ea 
trası. 19: Haberler, 19,15: Orkeıtranın df'va ~ 
mı. 20: Univeraite radyoıu. 20,20; Pliı.lc , 20.45t 
Konf•rans . 21: Rad10 orlı;•atraaı. Zl,40: MU· 
sahabe. 22: Rad10 orketlrası • .ZZ..45 ı Haberlıt-r. 
23 : KabYehane muailfia1 
BUDAPEŞT Om. 

18: Odeon pla1· ' 

Kurino •İl•"' 
.11atör aa.ati, 19.30 

.JO: Miiaahabe. 21 1 
operet (Studyod.tn) 

-• takımı. 2-1: Opera or• 
g .an lı..onıer. 

Maınes M; 
23,10: ... 
kto ı t 

• • Y A N A, 507 m . 
18.25: Köpek s•rsi•İ salonundan na&ı.lt"n •f'I' 

ai halckında izahat. 18.55 : Pl•lc . 19.40 ; Leton 
ya halk tarkıları. 20,10: Haberl•r . 20,251 Ne• 
,eli muailu. 21,40 ~ Aktüa.lite. 21,.55. Mil.4no 
OJ)f"raaından naklen Verdinın .. TRAVIATA,. 
operatr. 

B R E S L A U. 316 m , 
20: Y•nİ plAklar. 21: Kı•a haberler. 21.IOı 

Mutikili tl.:eç, "lr.ırlrı.ra ıidiyoru&, t•rap liı .. 
leıini verini-.:.,, 23: Son haberler. 23,30ı Dan• 
muıikiai. 
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Asil Türk milleti hiç bir vakit yenilmedi Prens Bibescu 
Dün geldi 

Kilo halk 
Aleyhine oldu 

Balkan Hab,.rleri 

M. Venizelos'a 
Cevap verdiler 

(Başı 1 incı sahifede) 
Ahmet izzet Paşa kabinesi, 

kapsa, zavallı çoban mahkemeye ka ... 
dar gider. Halbuki orta~a ~o~koca bir 
Türk vatanı mevzuu bahıs ıdı .. lhtili.
lin verimelrini inkişaf ettirecek ilk 
şart, memleketin mukadderahnı elle
rinde tutanları icabında hesaba çek .. 
mektir. Memleket işlerinde affetmek, 
ihtilal müeaseseleri mevzuu bahısoldu 
ğu vakit, Türk genci, senin de sali.hi 
yetlerin haricindedir. Memleket bir ve 
diadır Muhafazaya mecbursun Bu 
'Vatanda hem halin, hem mazinin hem 
İstikbalin hakkı vardır. 

nuJalım: Bizde ve bazı memleketler- (Başı ı inci sahifede) . 
de birine vazifelerini yap, denildiği Halep ve Şam tarikile Kahireye gı 

(Başı ı incı sahifede) 
lep normaldir. Stok azalmış de8il
dir. 

mütarekeyi imzaladıktan sonra 
istifa etti Tevfik Paşa k<>binesi 
geldi. Mütemadiyen kabineler ge
lip gidiyordu. Memleket, kabin·~
lerin usul yerine gelsin diye ohu
duğu beyannameleri dinliyordı... -O
kuduğu beyannamede Tevfik Pa
şa memleketin ıztıraplarındau bah 
sediyor ve bir an evvel sulhu İmza 
lamak yolunu tutRcai?ını bildin -
yor. 

Size mesuilyetin mina•mı müdrik, 
nıesuliyetin mi.nasını izah edici, bir 
iki tarihi vak'ayı anlatmak isterim. 

vakit cevap, aşağı yukan: Kulak ag.. 1 • · 
ma cevabıdır. deceğim. Eskişehirde öğ e yemegı-

Bu cevap gülünç ve haz.in oldu~u ni yedikten sonra geceyi Konyada 
kadar biraz da haklıdır. Vazife•ini geçireceğim. Eğer hava müsait o • 
yapan ile yapmıyan bir tutulduğu va- !una ertesi günü Adanadan ge~e-
kit hakikaten çalı§kanlara da kesel a- rek ög" le yemeğini Halepte yedık-
rız our. 

. Demokrasinin büyük menfaatle ten sonra geceyi geçirmek üzere 
ı·rnden biı-isi de, hahr g-önül meıelele- Şama gideceğim. K.ahireden Ma -
ridir. Meaela iş gördürmek için tavai- za:natru, Tobruk, Bingazi, T rablus 
yeler alr!!Z .. Bu yalnız bizim memle • Garbe uğrayacağım. Trablus Garp 
kette degrl, bütün memleketlerde böy- k 
lcdir. te Ceneral Balbo ile görü,me ar-

lki bak11ndan demokrasi vahim bir zuaundayım. Trabhn garpten son-

Binaenaleyh, bunuıı bir ihti • 
kar bahalılrğı olduğuna kanaat e -
diyorum. Makam, bunu tet1.ik el -
miş midir? 

Devletin intizam muamele için 
kurduğu bu esaslı ihtikara vesile 
yapanlar hakkında ne yapılacağı
nı öğrenmek isterim . ., 

Galip Bahtiyar Beyin I;ıkriri 
makama havale edildi. Belediye 
kooperatifi için yapılan 20 b.n 1i • 
ralrk istikraz müddetinin ıki sene
de temdidine dair takrir olnmarak 
bütçe encümenine havale edildi. j 

--o-

Liderler toplanarak ceva
bı müzakere ede c !kler 

AT1NA, 10 (Milliyet) - Düı 
seyahatten avdet eden Mösyö 
Çaldaris Hariciye nazırı Mösy<i 
Maksimoslıı

0 

görüşmüştür. Bu mü
lakatta Möıyö Venizeloaun Mösyi 
Maksimosa göndermİf olduğu me: 
tubun cevabi metni hazırlanma! -
tır. Memleketin bilhass dahili va

ziyetine dair ileri sürülen program 
!arın hiç bir kıymeti ve kabiiiyeti 
tatbikiyesi yoktu. Bu kabine!<:• in 
sulha dair düşündükleı·inin Üt: kıy-

Bir gün, meşhur halife Ömer ağlı -
yormuş, ben bu zatı çok &everim, ce -
surdur, ahli.klıdır, miliyetçidir, dü -
rüsttür. Bjz hakikatleri seven bır mil
letin çocuklarıyız. Önıere niçin ağla .. 
dığ1n1 sonnuşJar. dem it ki: 

lslam milleti çok -büyüdü, ve ben 
bir halife bulunuyorum.· Ben asayişi 
lemin ile mükellef bir adamım. Ömer 
öliirk€n oğluna demiş ki: 

vaziyetle karııl14maktadrr. Biri ha - ra Gabee, Tunus, Sicilyaya uğra • 
t~r gönülle idare işlerini ehliyetaizle - yarak Romaya gideceğim. Roma -
nn elatmuı, diğeri de haksızlığa mey dan sonra seyahat programım kat'i 
dan verilmeaidir. Demokraai d...,,ek 
nıillet hakimiyeti demektir. Hatır ve surette malüm olmamakla beraber, 
gönlün yer bulacağı yer demek de • Marıilya ve Parise uğradıktan son Ruznamede günün en mühim 

meselesi kalmıt,ı. 931 tencli mas • 
raf hesabı kat'isine dair olan he • 
sap encümeni mazbatası müzake -
re ed i 1 ecekti. 

HükUnıet, Balkan misakı hu
susunda hükumetle muhalefet ara 
sında yeni münakatalara yol aç
mak niyetinde değikKr. Mösyö 
Makaiınoa cev.bında hükumetin 
tef&iri beyanatı ile miaak ve ona 
merbut protokolun ruh ve ahka • 
mı arasında mübaneyet olmadığın 
temin etmektedir. 

kt k b. 1 
meti yo u. Çünkü bu " ıne.er 
memleket içinde haizi it'.mad si
yasi varlıklar değildi. 

ğildir. Bir milletin liyakatlerini it ra beynelmilel hava seyrüsefer ko 
başına geçiren sistem demektir. Bizde misyonununun müzakeratına Ro -

Harice karşı da olamazdı. Çün. 
kü mağlUbiyeti bütün şerait.~~ ka
bul etmit mutlak ve aciz ve zaaf 
ıçinde bulunuyorlardı. 

- Ben öldükten "<>nra halife inti
habına iştirak et, fokat intihap olu -
nursan katiyen kabul etme .. ,, yanın -
dakiler oormuşlar: Niçin böyle söylü
yorsunuz; Ömıer de mit ki: 

bir asilzadelik, bir zadeganlık mev - manya murahhau sıfatile iştirak 
zuu bahis bile olamaz. Çünkü Türk "d 
milleti öyle bir tarihe maliktir ki 0 etmek üzere Lizbona gı eceğim. 
milletin bütün çocuklan uilzadegan- Oradan da ağlebi ihtimal Madrit, 
dır. Bütün, herkesin aailzadeg-an ı;I - Barselona uğrayarak Prise gidece-
duğu bir memlekette de şunun bunun ğim ve beynelmilel tayyare fede -
asaletinden bahsetmek kadar batvi- · • ·· 

Necip Bey, müzakerenin per • 
tembe İçtimauıa bırakılmaşını tek 
lif etti. Ve bu teklif müttef.kan l<a 
bul edilerek per11embeye toplanıl
mak üzere içtimaa nihayet verildi. 

Fırkalar liderleri. toplanarak 
bu cevabı görütecekle11d1r. Bu se
bepten Mösyö Venizelos Girit se
yahatini telhir etmitir. 

t) 

Memleketin kurtulma yolu bain 
bir halife elinde bulunan, zavallı 
İstanbuldan baş~.rılamazdr. istik -
lal için Anadolunun sarp dağlarına 
çekilmek lazım<i'ı. Hürriyet ve İs
tiklal istiyen milletlerin, rahatt•m 
feragat etmeleri mutlak la~ınt.dır. 
Şehirlerin rahatı icinde istiklai te
min • edilemez. N ~tice de öyle ol
du. 

- Bir aileden bir kurban kilidir. 
Devlet mesuliyetini hu vaka çok i

yi ifade ediyor. 
Gültekin kitabelerinde diyor ki: 
Millet açtı, tok oldu, millet elbise· 

sizdi, elbiseli oldu, millet bahıtsızdı, 
bahrtlı oldu, millet topraksızdı, top -
rakh oldu.,, 

Nurettin Şehit diye bir Türk hü • 
kümdarı vardı. Çoi< iyi bir a.rlanı idi. 
Fakat ne yazık ki kral idi. Viktor Hü
go da. d?rdüncü Hanri için: ''iyi l>ir 
ada=:n ~dı, fakat ne yazık ki Kral idi" 
d.~mıştı.. Ben de Nurettin Şehit için 
boyle dıyorum. Nurettin Şehit Ehli Sa 
!ip c;ır~ularile çc;ı~ uğ~14tı, çarpıştı. Nu 
rettLnln gayet tıtız bıt" banmnı varmıt, 
bir gün Nurettin ölür, giderae çocuk 
)arım iJe h. eraber aç kalırnn d' em· 

rasyonu meclisi umumisınm muza yat olamaz. Bu ırkmırzm teıelclcülitı, R 
böyle bir ha,viyata meydan veremez. keratına ittirak ettikten sonra o-
Baıka memleketlerde asiller, zadegan manyaya avdet edeceğim. 
lar olabilir. Demek ki o milletlerde - Pek uzun bir seyahat yapaca İnsull nasıl halkın bir kısmı g-ayri uildir. B d k 

Asiler yaptan bir roemlekette taç ğıruz anlatılıyor. un an ma sat 

ve taht Ve bunun Üzerinde bir padi- rekor teaiı etmek midir? Go··nderı·ıecek ?. 
ıah oturması mevzuu bah.olama.z. Biz - Filhakika bu reyahat 2200 ki 

Yunan intihabat kanunu 
ATINA, 10 (Milliyet) - Hükü 

met Mecliıte yeni bir intihap kanu
nu layihası verecektir. 

ana.dan doğma, taçlarla doğmuı bir lometre kadar tutuyor. Fakat bey- (Başı ı inci sahifede) 
memleketin oğullarıyız. nelmilel tayare federruıyonu re.si nizden limanımı:ıa gelecektir. 

Asabet davarı · d k k · 
nin vazifesi rekor. pe•ın en oş • vapur 35 • 40 günde Ameri aya gı 

ı ..---------·m.:llUlllllmlJ! 

su · Deniz yolları 
ite Beri tarafta bu kabinelere iti
fı!I mat eden, istizah takrirleri VC\ t0n 

ralı bir de meclisi mebusanı Osnıani 
o,<J vardı. Bu meclis te bir mana. bir 
5' kuvvet ifade edemiyordu. Bir ke

re bu meclis dört seneden İ~ı et 
olan İntihap devresini bitirmis, be 
şinci senesini ya~amağa başlamış
tı. Müddetini bir sene temdit 
ettiğinden dolayr, padişaha şük
ranlarını da arzediyordu. 

Oımanlı Meclisi 
A ' I" h yn, mec ıs arp kabinelerine mes 

net _olmu,ıu. Bu nıecfü ile kabineler 
) / aynı noktai nazarda idi Usmanlı im
J ~era~rluğu parç:ı parç~ dökülüyor -
1). u. ondros ta ınzimam edince A • 
:.ı navatan da işgal edilmeğe başlanmış-

Y., tı ... 
~ . Boyle bir Vaziyette bulunan Mecli
dt j~ m-;busan. O•manlınrn hakimiyeti mil 

ıyeyı tem.ad ebnesi mevzuu bahsofa
ıJI mazdı. 

tıl' Bu v":ziyeti düımanlu da biiiyordı-. 
~ tık Mlıl,. bu çok mühim vazife•ini ar 

mı ete avdet ederek, milli ha.ki-
ııı' ?'İ.yeti dütümnedi. Milletin sinesine 

ıltıca etmedi. Yeni vazı)reti nıilletin 

J 
kar.arı idare edecekti. Bilakis meclis 
Y~nnde kalmak İçin, elinden ne gel -
dıyse hepsini yaptı. 

Saati çaldığı zaman vaı:ifeıini id
rak ~~eyenlerin akıbetine bu meclio 
le duştu. Tarihin maruf hainlerinden 
'".":'.an satan Padifah, meclisi feshet -
tı~ı z~man, kiın3C mütee.ı.si~ olmadı. 
f;_unku. meclisi feshetmek, kanunu e•a 
aıye gore Padişahın hakkı ldi. Şerefi
ne, h~yaiyetini muhafaza etmek iste
yen bıı· teşekküli siyasinin meıuliyeti 
derhal idrak etme•i lazımdır. İdrak 
etmeyenler, iskat edilince onlara acı
yan olmaz. 

Bu mühim hakikati gören bir Türk 
mebusunun sesi yükıeldi. Bu, Aydın 

bu.su Veli Beydi. Dedi ki: 
- Arkadaşlar, biz seneleree harp 

tekabl>ül eden kabinelere mesnet ol· 
uk. Onların hattr hareketini terviç 
ttik. Şimdi harp meaullerin.i tnünaka
aşa ediyoruz. Bu müna.kaıaları yap

k biziın hakkımız değildir. Eğer 
imseden korkumuz yokaa, kendi ken 
imizi fes.hedip yeniden intihap y p
ahyız. 
Bu doğru mütalealar, meclisle gü-

.. ltülcre boğuldu. Veli Beye hakaret 
ildi. Veli Bey fikrinden dönmedi, 

Meclisi yerinde ısrar etti. Tevfik Pa
ııa kabinesine iıtizahlar da verdi. Ve 

]7flt vakit İradei seniye ile meclisi fes -
-.etti • 

. Burada küçük bir mülahaza arzede 
'Jıım: M~ern hukuku esasiye rejimin
:VJe m':'ful1yet mevzuu bahs.oJunca, bu 
ıtTnesuhyet.ten istisna edilecek hiç bir 
nıvvet, l>ir müşkül oytkur. En küçük-
1.n en büyüğüne kadar herkes dahil
r•r. 

ıO . Mesul!Y;elte tereddüt edilmemeli -
~r. ~;clısın d1~ bir mP"IUfiveti vardu·, 

5f va .
1 

• ~e~ ıs vaziEesinj yapmadı, 
.• ıınesulıyetını ıdrak etnıed" s·· . k 1ı· 
lflıi~ler neticesinde M !· ~yu a't' ·ı · · · · "h eclıslerın ken • • ı enru yenı ınti apa arz t . h . e mesı, u-

;Jiuku esasıye noktasında b" 
n· zanıre-t

ı 

. C.. Üf1!huriyet M celisi 
Yenı Turkıye devletinde l\!ecı· . k 

·• d" . f h • ısın cn-
v 1 ke~ ını es etmesi!. birkaç de-
l vakı olmuştur. Hau,. harp .. I 

• • • ")f Joy e 
1 ursun, bırıncı mı et nıecliai vata 
' stıhlaa ettikten sonra de,rhal kend~ 

fendini feshederek yenıdcn intiha; 
""apırnno.k lüzumunu duydu_ Halbuki 

~•ir harbi kaybeden bir Meclisin, ken. 
.:1lisini nıillete arzctmesi muhakkak la 
v·, ımdır. 
J Yeni Türkiye devletinde üçüncü 
P'jlillet Me~liai serbe&t frr~a leşk_il~\ı 
,rnunasebetı1e, kendisine bır nevı rtı

natsızlık duydu. Ve kendisini feshe· 
ti erek, milletin irade•ine arzetti. Harp 
111ıwninin neticesir.- nisbetle bu hi -
Jise hiçtir. 

ef Kendilerini zamanında, milletin mü 
~~belerine arzetmeyen teşekkülle -
~ akıbeti, milletin kıyam eder~k 
~ndan hesap aormasından ibarettir. 

:.J .. Modern bir millet me3ulü affettiği 
ıı:, '.'> o milletı kendi kendini uçuruma 

ogru göturuyof', deınektir Hesap 
nnak milleterin en aziz hakkıdır. 1!r çobana 20 - 30 koyun teslim eden 

~ır adanı, <> çobandan her zaman he
p IOrtnak hakkıdır. Bir koyunu kurt 

Şecere ile iıbatı asalet etmek dava h kk d 
sı, Arap beygirine inhisar etmiştİı'. Bıı mak değil, tayyarecilik a ın a deceğinden lnsuB bu vapurla gön- , 
davayı kendilerine maletmek isteyen za- her tarafta Propaganda yapmak - derildiği takdirde oldukça ıztırap· 
vallılar nasıl. dalaletlere düştüklerini far. tır. l,te ben bu defa iki kişilik kü- lı bir seyahate giri,mi şolacaktır. 
kedemezler. çük bir tayyare ile uzun seyahat- Executive bir yük vapuru olduğun-

iŞLETMESi 
A-tel•i ı Karııki1 Köpıil ... tı 

T .ı. U31:ı - Si.rltec.i Miihiirclanade 

Tbülrk gençliği, ı;en, tarihinle ıftihar lere girifebileceğini isbat etmek İs dan yolda uğradığı limanlarda u -

Haa Tel. 22740 

• . L - c--. ış. •• 

•:-a 
Ayvalak yolu 

N urettın cev4Den demiş ki : 
Milletin hazinesi benim malım değil
dir, vatan ise asla .. Kılıcı:nıın payı olan 
üç göz dükk&nan var, onunla geçinir 
siniz. 

ede i irsin... . d d b 
Vazife meouliyeti olmayanlar, bir tıyorum. zun müddet kaldığını tak ir e a-

de milleti itham ederler. Millet an- Geçen sene 287 saat uçmu,tum. zı karıtıklıklar çıkmasından endi-
1 layışsızdrr, derler, bunları tamamen Bu sene de ~imdiye kadar 57 saal şe edilmektedir. Bu sebeple bu va-

BANDIRMA vapuru 1 ı Ni
san ÇARSAMBA 19 da Sir

kalkacak-reddetmek lazımdır. Devlet makinele uçtum. pur o kadar emniyetli addedilemi-
ri ;yi işliyorsa, kabahat millette de· Geçen sene Marsilyadan hareket 
ğil, memurlarda ve müdürlerdedir. .

1 
R yor. 

Balkan muharebeainde millet bütün le bir Hollanda tayyaresı e oma lzmirden Amerikaya hareket e -
Size bu misalleri vermekten malua, fedakarlığı yapını§ idi. Balkan dev - Atina ve Kahire •ehirlerine gittim. den ve gene Export Llne kumpan-

dnn, bilhıusa devlet idaresi mefbu - !etlerinin hepsine faik vaziyette idik. Bir gece Kahirede kaldıktan aon - yasına ait olan bir vapurun daha 

Meıuliyet nedir? 

keci rıhtımından 
tır. (1616) 

Bartın yolu 
ınunun ne kadar ince anlıqılmış ol • Fakat on beı günde Türk ordusu ye- ra Vadiyülhalfa'ya, ertesi günü de kısa tariki ihtiyar edeceği ve daha 
duğunu izah içindir. Oıner ağlıyordu, nildi. Hartuma vardım. Fransa hükume- • 
f k 1. · t ak · · a'"zya• Donaruna da Balkan devletlerine az limıı.nlara uğrayacagını na.zarı ı 
a· at mesu ıyetı a m JÇın "

0 
•

1 tı" beni almak üzere iki askeri tay- k 1 il' 1 kafi değildiri Milletler hesap isetr, he faikti. dikkate almara nau ün zmir 

BURSA vapuru 12 Niııan 
PERŞEMBE ı9 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1637) 

sap.. Bu husu.ta Erkanı haı-biye reisi Mü yareyi Hartuma göndermi,ti. Har- tarikile gönderilmesi dü~ünülmüş Trabzon su·· r'at 
Gültekin kitabeleri, gözyaşının şir Fevzi Pa~a Hazretlerinin Garbi tumdan batlıyarak E!übeyt, Elfa- ise de henüz kat'i bir karar veril-

bir hesap verme olmadığını, anlamış, Rwnelinin· sureti i,gali İ•imli eserinde ser, Abe,e, Arehamablt, Bangi'ye memİ•tİr. } 
maddi hoaap verıniştir. Milletler fili - malumat vardır. Fevzi Paşa Hazretle- oradan da otomobil ile karaya in- ' YO Q 

G··ı kin k" b J • · ri bu .,.erlerinde Balkan hamini kay Amerika sefareti Amerikay_a • yat beklerler. u te ıta e erını, me 1• •• tasyonlannı ziyaret .ettim. dd ' 
_, 1 · "f 1 · bedişiınizin ıcbebini, ordunun idare· sevk oiônünü tayı"n edince mü eı- GÜLC bir milleti idare cuen erın vazı e erı- k h 1 d B Bundan sonra Kame~•n'da Fort .. - 1 1 EMAL va u 12 N" •İndeki bozuklu larl\ am e er. u ·~ umum"ılı"g"e mu··racaat ederek nsu - P ru ı-ni vapbk1anna misal ti tabil;riz PERSEMB 

~a.kinin en mühimmi ve büyüğü bir çok doğı1ıdur. Lamy'ye gittim. Bu ~ehir Çat gölü Iün M. Berryye teslimini isteye •
1 

•
1
an _ E 20 de Ga-

ınilletin varlığını, kendi sahai menfa- Türk daima galip üzerinde bulunuyor. Oradan da ay k · B d dd"" d"" · ata nhtrmından kalkacak. Gi-
atleri ;çin i!limal edendir. Devlet ve Büyük Şef Mustafa Kemalin dediği ni tayyare ile lngı"liz NiJ. er' inde ce tır. ura a tere ul u mi ucıp o- 1 di•te İnebolu, Samsun, Ordu, 

·ıı ""'I"k d ··ıd· o b ""yük' f gibi, b,. millet hiç bir vakit yenilme- lan bir nokta vardır: nsu l'ün avu • mı et çın ı egı rr. rası u e Kano'ya, ve dı"g"er bı"r Fransız tay- 1 Gı··-~n T abzon R. H ragatle çalışılma., laznngefen bir yer miştir, Türk milleti yalnız, fena ida· I G katı Ahmet Esat Bey, mahkemenin ;~~ • .. ~- • z~,- o-
dir Devlet idaresi işini baıarmak her yi- re edildiği vakitler yenilmiştir. Bu yaresi e Niame, ao'ya geçtim v., tabiiyet ve cürmün mıı.lıiycti hak- paya. Donuıtte bunlara ılaveten 
··t· Lo. d ··ı · u kt t ti ı· vakitlerde ise yenilen millet değil, o- Gao'da tayyare deg"i•tirerek Sah- d ı k Pazar Of Pul t ' • K• ın ......-ı egı rır. 2a an a ı ge ır.. 1 , kın aı<i ararını temyiz etmi,ıi. • ' a ane ye ugraya. 
Halbuki devlet idaresi acı·dan başka nu idare ede1nl-;rı:l.ir. Türk mil eti da- rayi Kebiri geçmek suretile Rega - fnsull, mahkemei temyizce l>iı ka- ı-cak,.•t•ır•.lll(•l•638•ııi)••••••••-= 
bir şey değildiı-. ima galip ge mıttir. na vardım. Regan'da birgün istira Faka 1 · b ı rar verilmeden evvel sevkedilecek • • • t oraya ge en ınsan u acı al'ı Size, Türk ge:>çliği şunu söyliye- hat ettim. Ertesi günü hareketle MU f f 

• • - J 'nk ı· . . . b" 1 "·ı·ı h b" b 1 k . . mı", yoksa mahkemei temyizin b,.i.r ş erı_ e_rı_mın_ naz_ arı di'·'·atı"ne manevı t ..... a ı ı ap eMırmesrnı ı - yim: •h" a ar ıne a, ar en, ıyı Kolombe•er'de ög"le yemeg"ini ye _ • fiil 
len adamdır. Eğer ülkü kaydın taşın- hatırlıyorum, diipnana karı• kullana· T karar vermesine intizaren lnsull un . Amortm gışeımze ıı.rt olma~ Üze··· 30 
masa, devlet ba.•mda is, görmenin im- cak, bir ıilahmtız değil, bir iğn~iz dikten aonra Oran şehrine vasıl A "k k" t hh"" d"l cek hıHe arasında numaraları a~gıd ya,,ı. 

" ld O 'd 3 h m. e. r,ı aya sev 1 ea ur e 1 e . 
1 

( 10) b"ılctten b'ır taneı"ı (4.372) olacak kam olmadığı tahakkuk eder. bile yoktu. Ankarada devletin kaaa - o um. ran a 6 saat istira atten A k Ah E B 
Ömer, oğluna, sen başa geçme, sında on kağıt vardı. Hiç unutmuyo • sonra Cezayir, Biskra, Tunusa uğ- ~~dır:. ~ at··· me~ sat er,ın yerde tertip batası olarak (472) yaı.ıl-

bir aileden bir kurban ye!i~ir, diyor. nını, 0 i!k günler, Ankara civarında- rayarak bir Fransız tayyaresile dun bıze soyledıgıne goı-e, İnsulı un mıştır. ·Bu suretle tashih olunur. 
lıwiçrede bazı kanunlarda devlet ba- ki köylerden pide saçları loplanarftk A · I · , ld" teslimi için, mahkemei ~temyizin Beyazıtta Okçular başında 66 No.lı U 
şma zorla adam getirilir. Kimse gel • bunlardan süngü yapıldı. Bu süngüf.,r, Ja csıyo ya ge ım ve orada öğle kararını ebklemek lazımdu. Maa - midi Istikbal Tayyare piyango gi~es 
mek İ•temez; halbuki bazı memkket- bir batırısta kırılıyordu. yemeğini yedim. Ayni gün Marsil- maih bu hüküm avukatın Jahsi mü sahibı M. KEMAL 
ferde İ3e de".let başına ge~ek için lfte, Türk milleti pide saçmd?n yada refikamla çay İçiyordum. Mar taleasıdır. Bununla beraebr mev _ ----
vatanda,lar adeta birihirlerinın gözünü siingü yaptı fakat dü~manr yendi. silyadan İta)yııya deniz tayyare<ile cut kanaate göre, fnıull'ün Ameri 
çıkarırlar. Türk milleti büyük, rurayetli şefler Barıelona gittim. Baraelondan tren kaya sevki takarrür edince, mah _ 

Bu iki mi•al devlet işlerinin nasıl tarafnvlan idare edildiği vakit, dai - le Parı" •e ve oradan Bükre•e dön - · ·· '--d b t ı o•.ki ed"ld'"" . . h d • . o T kemei temız, o gune .... ar İr ka-e ...,. ı ıgını ıza e er. ma galip gelmiş, hiç yenilmtmııtır. h aJ Af "k d Devlet l"daresı· K • 1 "d d ·· düm. Bu seya atte Y nız rı a. a rar ittihaz etsin, etmesin, Ameri _ asada on ki.gıt o., pı e .saçm an sun f k 
1 1 • gü ile Yunanı yenmek ,az bile geldi, 19 bin kilometre mesa e atetmı•- kalı anker hemen Ame:rika sefare-Dev et ;, erı karlı Erciyaş dağları . 1 d"J k A "k 

gibi ':"'.'iptir. Fakat burada tutunabil- bize karşı duran bütün dünyayı yen - tım. tine tes im e ı ece merı aya 
mek ı'."ı~ soruuz fırtınalara göğiıs ger dik . ., - Artık tayyareye çok alı,tınız; gönderilecektir. 
mclerr lazandrr. Devlet adamı d k Mahmut E•at Beyin dersi sürekli al tayyare seyahati sizin İçin tehlike- ı· • J · ? 

t la k d" ·· erne ' kı ı ı b d b" · · y k - Amerika se ırı ne ıyor. ız rrap n en ı uzerine toplayarak, ş ar a ura a ıtmışhr. arın a - li görünmüyor değil mi ? l 
mukadderatını idare ettiği mmete sa sam İnkılap tarihi enstitü .. ünde Cüm Amerika sefiri M. Skinner, n -
adet ve refah verecek d d K huriyet Halk fırkau umumi katibi Re - Tehlike, hayatımızın her adı- , 1 A "k ·· 
di fa.kir düŞecek, ıztırap a ";:' ırk ;"· cep Bey ders verecektir. mında bizimle beraberdir. Ben her sull ün ne suret e merı aya gon· 
kat, memleket zengin m çe tece • a- I V . d . d derileceği hakkında malumat iste-tır. Devlet adamı tıp'k, eb~u olacak- Al tür Ü spor yaparım. iıcu iım e I .

1
. A "k t · 

•r Paratone· ld k •1 d F k yen, ngı ız ve men an gaze ecı-
re benzer. manyanın o u ça sag am ır. a at geçen )erini kabul ederek şu beyanatta 

Tehlikeleri kendi üzerin., çeke . sene odamda yürürken ayağım bulunmu•tur: 

1 Askeri fabrikalar ilanları l 
Bakırköy barut fabrikaları 

için miibayaaaı ilan edilen 1 O 
ila I 5 ton Adana pamuğuna 
Tüccar tarafından verilen fiat 
gali görüldüğünden l 6-4-934 
pazartesi günü saat .14 te P.a
zarlığa devam edılecektır. 
Şartnameyi görmek isteyen
ler her gÜn fabrikada satm al
ma komisyonuna müracaat etcek, milleti acılardan kurtaracaktır. Harp b •• İ • kaydı, dü9tüm ve vücudümü incit- 1 T 1 d · 

Devlet meıuliyet mefhumu üzerinde U ÇCSI - nsull'ün ne surete gön erı -
tim. Tehlikeden korkanlar evlerin ı · h- '-'-· d h ·· k f• b · ka daha fazla tevakkuf etmek istemiyo - (Ba•, ı inci sahifede) eceğı ıuuun a enuz a ı ır - hlc . 

b · ' de dıtarıya çıkmasınlar, ve rahat ·1m · 1 ki beraber Bozcaada •ulh hukuk ma emesın-nım. Mesuliyet mefhumu, enım anla- mesi lüzumu üzerinde durmakta- rar verı em•• o ma a 
dığ11na göre, muasır medeniyetin bel- dır. yataklarında ölümlerini beklesin - çartaınba günü, Karadenizden ge- den : 

sinler. (465) (1626) 

li ba~lı makanizmalarr ~u birkaç nok- Muahedede kayt yok ler.. lecek olan Executive vapurile gön Bozcandada mulıim Dimitri Macar ve· 
ta.da toplanıyor: 1 Tayyare seyahatlerine gelince: derilmesi muhtemeldir. lnaull'e A- lıili Ferit ef. tarafından müddea aleyh Me.u•,·y 1 v "fe h k d" · ı· BERL N, 10. A. A.- Alman is- H l ah . k d • - ih 

1 
o· · · K 

,. e • azı • a ve rsıp ın.. ava iyi o unca tayyare sey atı- merikaya a ar yapacagı uzun ıe Halen mutegayyip M" a ımıtrı om-
Bu mefhumların hakkiyle inki•af et tihbarat bürosu bildirİ)or : pel< zevklı"d'ır. Fakat bozulı hvada h ·· k"· b · · h 1 f ı h" d 1 

••· 1 d • n ya aite mum un merte e ıstıra a- yenaki oğlu stavro e .a ey ın e açı an hgı yer er e medeniyet ilerleıniJtir. Avam kamarasında M. Kotfi'nin 
Dı"s"pl"n de "nce · •'Ld cl h ı rahat koltugun" uzda oturup ta, mev tı'nı" temı·n etmeg"ı" arzu ettig··a·miz - ta· stikı' mülkiyet davasının, kendiıine ifa· ı 

1 
nr 

15
""' a ı atır ama - a!man askeri bütçesine dair suali-

malr biribirinden a~aiıdır lsh"b cut müs,külatı yenmek için bir •ey den, bu vapura, lstanbuldan bindi nen teblig"at yaprldıgı" halde müddeaa-. , •.• _ · - ne S"r John Simon'un verdig"i ce- Y 

dat keyfi ve ,ah.i bir jdare demek - yapamamak ta pek üzüntülü bir rilecek yerde lzmirden bindirilme lcyh lstavro ef. nin ispatı vücut cylcme-tir. Orada kanunlar ve bütün varhk vap hakkında Berlin siyasi muha- " 1 b d 
•eydir. si de dü•ünü üyor. Vapur ura an r.lesine m.bni cari gıyabi muhakcme-mil&tebit bir şahsın maddi menfaati - fili Versailles muahedesinin hic _Y _______ .., _______ ,_ T 

·· ed" b" - Tekirdağ ve Bandırmaya uğraya - sinde : Ehli ~ukuf marifetiyle ke~fine ne gor ır. ır madeoinin alman milli müda- F k d 
Di&iplin ise bir c..mianın medeni ma faa bütçesinin mali kısmı hakkın- Jr a grupU 0 a cağından , bu suretle ihtiyar ban - lıarar verilen Bozca adanın kuru Çetm• 

nasile inkiJaf edebilmesi için tatbikı ker uzun müddet vapurda kalmak mevkiinde knin müddeabih bir kıta ba" 
zaruri prensiplerdir. Yİrn\inci urm da tahdidat dcrp·~ etmediği mü- Verı·ıen kararlar rahatsızlığından kurtulmu' ve an- yerinin neticei keıfiyahnda hali hazır en nıütek.ô.mil memleketleri disıp· !inli taleasında bulunmaktadırlar. I · · (

3
0) B • 

1 k cak zmirde, hareket günü vapura tarla sab, kıymetırun ve ag ••-mem e etlerdir. Almanyada, lngiltc- F 1 an.sızlar memnun ) ı · d 
r-ede, Amerikada disiplin en ıson had- (Başı l inci sahifede) bindirilmif olacaktır. fnsull bu tak trf kıymetinin de (240 ira değenn e 
dini al.mıttır. PARJS, 10. A.A. - Havas bil- ra reis vekili Cemil Beyin ı-eisliğin dirde ya bir Türk veya bir Ameri- bulunduğu anlaşılmış ve istima kılınan 

Vazife, bir Çinli filesofa cöre, Al- diriyor : de toplandı. ka vapunle İzmire gönderilecek • şuhudu muhallefenin ifadatına nazaran 
lah d<11nektir. İngilterenin Alman askeri bütçe· Devlet şura..ının idari davalar tir. Bununla beraber ihtiyar ban • müddeabinin 25-30 senedenberi müddei ·ııTürlc ihtilalinin muvaffakıyet a • sinin arttırılmı• olmasından dolayi hakkıntlaki roliihiyeti üzerinde kerin 20 nisanda latanbula gele - Dimitri Macarın tahtı iıgalinde bulun· ın, <"rinden biriai de bu mefhtunların d" · d" b 
hill; hareket e•nasıoda alabildiğine e- göster ığı en ı,e, unu F ransanın muhtel il hatiplerin mütaleaları tlin cek olan Excdsior vapurile de A - du!iu ve ınüınai.Jeyh tarafından kütük 
ı-e"-iYetle tatbik edilmesinde ıecel- endişelerini anlamağa doğru atıl- lenerek bu davaların tetkikinde merikaya gö~derilmeıi ihtimali car&edilmek ıu•etiyle ima r ve ihya edıl 1 

etnıi,tir. mı' bir adım telakki eden Fransız kazai vazife gören mÜ•takil mah- vard•r.,. 1 digi tebeyyün eylemiş ve cereyaneden hakT••ını!' büyük ya.§llyış kavgalarını efkarı umumiyesini memnun et- kenıe sıfat ve salahiyetini haiz bu· Filmciler de hazır muameleden bahisle müddea.aleyh lı· 
has aja.b•lınet;< iç.in istibdat ile değil, miştir. lunduğu teşkilatı eBasiye kanunu - Dün Par11munt sesli film kum- tavro ef. ye gıyap kararı tası.iri karargir ket ':'tmaenl"dY~nılci _bir di•iplin ile hare- . b d l . 

.. ı •r. •libd,.da. m;; •• _ h t Umumi komisyonun topla • nun sarih hükümleri ıca ın an ° - pe.nyasının Lir memuru, Amerika olmut ve muhakeme de 30 N .. n 934 I" memelrdır. Tu""rk v 1 - ~.ı• a e d k b l ed'l . • 1 . 1·1ı d"I . 
. . . . . u ıgmın muvaffakı nacağı gün uğu a u ı m11tır. sefaretine giderek M. Berry'nin fil zarteoi saat 14 radde erıoe ta ı e ı mı ~!t~ İf~d·ıstT·~lkedilen bir kuvvet t~ CENEVRE, 10. A.A. - Silahla.. . .................................. ", ........ .,............. mini almrştrr. olduğundan müddeaaleyh l.stavro ef. nin d~ıp lır. ukr :renci, vannın azıl; b kına • k . tarı"hı" ilnndan ıtibaren muayyen durut· .°!"'an arına ull~nılacak belli ba•h rı ıra umuını omısyonunun na tevzi edilmiştir. Raporda 

sılablan ba~nıla dıoiplin gelir Disi~- İçtimaa davet tarihi kat'i şekilde 22-11-1933 denberi silahları bırıık- Dünyanın en meşhur tenoru ına giıoüne kadar müttehaz gıyap ka-
lin istibdat şeklinde kullandır~ ih 23 mayie olarak tesbit ed']miştir. ma sahasında yapılan i''er, devlet- MlCUEL FLETA raı·ına itiı·a~ etmediği taktirde muhake· 
lal hakkın vardır. Yalnız aakeri h• ayatit· H ) d uh 11· d P•k yakında •ehrirnize muvaselctle 18 meye kabul edilmiyeceği hukuk muha· · · d ""I · ·ı h · M. entlerson'un raporu er arasın a m tıra 'e c ın e tea- ' ıçın egı , sıvı ayat ıçin de disiplin k ) b Nisan çartamba ak"'aını ıaat 21 de kemeleri uıulü kanununun 405 nci mad ... mevzuu bahistir. CENEVRE, 10. A.A. _ M. Hen- ti edilen ves· alarm tahlili i e u le 

Hak melhumu nedir ?- .. .ı.._l~d~e~r~so~n~'u~n~s~il~a~h'.,..~b~rr~a~k~ı~m~ı~~k:o~n~f~e~-J._j'.m-~u:h~t~ı.~ra: .. ~L~~r .. ~a ·:'as:_::ı:n:d:a~k:i:_:b::a::z:• .,,:i:h::t:il:i ::..f ·-1.-....;·.,F.~.Jll',.N..ı.·s ... ı .. z'"' ... T_ı_v_A_T_,~ ... o..:.s_u_N_ D_A __ _:__~.ı.·c-•i-·ı..m-'U.'-c-ib-in_ca· • ... _teb-.ı._ı;g~·--mak-anu_na ___ •_im __ _ Biraz da :ıak kelime.soi üzerind ' - ·· 
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işte 
A~rılanvesoguk algınfı~ını--geçirecek 
1'b .. ., -._ 1. d ... • ' 
~ ır 1 aç .,.ıeraerı. .ı1ma bu sozlerı ha~ 

lırlayınız; AIUOlgllWI" mal, hakikr olmalı. 

TERZİ CEMAL BEY 

VAPURCULUK Paris'ten avdet etmiıtir. 
(15581) 

r 

TUllK ANONiM ŞiRKETi 
ISTANBUL ACENTALICl 
Llı•ı Han, Telelont 22121 

İzmir ve Mersin 
Sir'at yolu 

iN ÖNÜ ... ~ı~an 13 

CUMA s1tıoü Sirkeci nhtımmdan 
sut 10 ela ı..ı1n .. k. Gicliıte: Doiru 
(IZMIR), Antalya, Menin, P.,-aı, 
Dönüıte: bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanalduıleye uğn.y...,akl'ır, 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Galata 
riııbmmdan saat 18 de TA yy AR 
_... kalkar. Gidiş ve dönüıte mu-
tat Hkdelere uirar • 

lıtanbul aıliye üçüncü hulmk mabke

meoinden : Hadice Mehmet han-ını 
Beyoğluncla Cihaıııııir cadcleaiııde Yddız 

apartmıamnda ı n.....,...mda miildm lto 
cuo Tarik Kadri Bey aylehine ikame 
eylediği botaıınıa cbrrumclan clolayi da
n arzubalinin bir sureti mticlckialeybe 
tebliğ eclilmek Wıere ibmeqibma ıön
clerilmit iaede miimaileybin iki ay mu • 
luıddem mezkiir apartmandan çıkıp 1ıir 

aeıınti meçhule ırittiği mülNotirin -ı..1-
len icra ettiği tabkikatten anlafllman· 
na binaen ıs sün zarfında dava ...,.... 
haline cevap vermek üzere iliııen telıli· 
ğat ifaeına ve tabkikatin 8-5-934 alı 
cünü ıaat ıs te icra11na karar verihnit 
ve dava arzuhali mahkeme koridorunda
ki lavhaya talik edilmit olduğundan müd 
cleialey1ıin dava arzuhaline mezk\ir müd· 
det zarfında cevap nnnesi ve muayyen 
günde mahkemeye gdmflıi lüzumu ili· 
nen tebliğ olunur. (1S590) 

1 tST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Eminönü Kaymakmılığmdan : Sultan Hamamında 

'tl No. lu dükkanda Agop Torosyan efndinin Yol parasın
dan olan borcundan dolayi tahtı hacze alınan iki kadın man
tosu 16-4-934 pazartesi gÜnÜ sandal beclestanında satdacağı 
• an olunur. (1632) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
• l - Dört tane Fişe Para kasası 15-4-934 pazar günü 

aaat on dörtte pazarlıkla ııatm alınacaktır. 
2 - Şartnamesi her gÜn komisyondan alınabilir. 
3 - isteklilerin yüzde yedi buçuk olan Yüz On Uç li

ralık vezne makbuzu veya tem İnat mektubu ile komisyona gel 
meleri. (1612) 

RA DY O 
Şu taze ve gürbüz çehrede 
en canlı, en revnaklı uzuv 
ıüphesiz ağız ve dişlordir. 

Çünkü; 

RADYOLIN 
Dişleri nadide cevherler 

gibi parlatır; renk, 
zerafet verir. 

JN 

Y aratılıftan güzel ve sağlam Ji,ler 
bile R A D Y O L 1 N ' in yardı
mından müstağni kalmazlar, 
R A D Y O L l N ' le temizlenen 
ağızlar mikrop, hastalık görmez, 
daima taze, daima ucuz daima 

nelis olan bu macun : 

Dişlerin Abıhayatıdır! 

lıtanbul Adliye Levazımından : 
İstanbul mahakim adliyesile icra devairi için tab: a 

lüzum görülen 38 ve 59 kalem iki kısım defatir ve evrakı rr t 
bua pazarlık suretile tab edileceğinden talip olanların l u 
baptaki şartname ve nümunel ~ri görmek ve izahat almak i.> 
zere Is tan bul Yeni Postahane :le hulunan adliye levazım dai
resine ve pazarlık giinü olan 15-4-934 tarihine müsadif p~
zar günü lstanbul muhasebeciliği nezdinde müteşekkil a!.m 
satım komisyonuna müracaat eylemeleri. (1627) 

1 tC!J Q; . _· ''DEGE 
Me~hur KEDİ DJarkalı 

Gömlek fitille 
200 - 6)0 mumluk 

-~ N1<~5, 

1 EVKAF MUDlRlYETl iLANLARI 1 ·------------------------1 - Beyoğlu, Cihangir, Cami sokağında 26 No. lu Hane 
2 - Usküdar, Tenbel Hacı Mehmet, Sarmaşık 1 l No. lu 

Hane. 
3 - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf han birinci katta 25 No. 

luoda 
4 - Ayas paşa'da Cami sokRğmda Baraka Oda 
5 - Küçük Mustafa paşa kara sarıklı arsasında oda 
6 --Çarşıda Kavaflar'da 7 No. dükkin , 
7 - Kızıl T oprak'ta Zühtü paşa mahallesinde Bağdat cad

desinde 34 No. lu Dükkan. 
Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine 

kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Ta
liplerin 28 Nisan 934 Cumartesi günü saat on- beşe kadar Ev
kav müdürlüğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. 

Kıymeti 
muhanunenesi 

Lira K. 

(1526) 1966 

52 50 Tamamı 30 metre terbiinde bulunan Ortaköy'de 
dereboyu caddesind~ eski 27 yeni 29 numaralı ar
sanın 2-8 hissesi (3026) 

3 l 25 Ahıçelebi mahallesinde Zmdankapı caddesinde 
eski 90-50 numaralı dükkanın 3-240 hissesi. 
(5461) 

92 00 Tamamı 184 metre terbiinde Hasköyde Abdüs
selam mahalle ve caddesinde 86- l 04 numaralı arsa 
nın 1-3 hissesi. (3014) 

223 00 Davutpaşa mahallesinde Hekimoğlu Alipaşa so· 
kağındaeski 115, 117, 119yeni 121, 123, 125nu
maralarla murakkam Üzerlerinde odaları bulu
nan üç dükkanın 2- 9 hisseleri. ( 4113) 

Yukardaki hisseli emlak dört hafta müddetle ilana kon
muştur. ihalesi Mayısın 5 ci Cumartesi gÜnÜ saat 15 te
dir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahliilat Kalemine mü 
racaatları. (1499) 

Istanbul Emniyet Müdürlüğündenı 
Ankarada yapılacak polis ve Jandarma mektebi bina

sının İnşası kapalı zarf usulilc 1 O Nisan 934 tarihinden iti
baren yirmi gÜn müddetle münakasaya konmuştur. 

1 - Münakasaya dahilolabilınek için taliplerin la'akal 
250.000 liralık bir bina yap:nış olması şarttır. 

2 - Bu baptaki şartname ve proje dahiliye Vekaletin
de müteşekkil ihale komisyon:ından alınacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 45,000 liradır. 
4 - Kat'i ihale 30 Nisan 934 Pazartesi günü saat 15 

te dahiliye Vekaletinde müteşekkil ihale komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

5 - T eklifnamelerin m:ıayyen olan günde nihayet 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyona tevdi edil
mesi lazımdır. (1630) 

Beyoğlu Kaymakamlığından: 
Hayvanlar vergisi kanununa tevfikan sayan vergisine 

(Hatta kazanca tabi hayvanat) tabi bütün hayvanatın kay
di başlanmıştır. Alakadaranın 15 Nisan 934 akşamına ka
dar Kaymakamlık binatında Hey' eti baytariyeye miiracaat
la hayvanlarını kayıt ettirmeI,~ri ilan olunur. (1543) 

1982 

1832 

Eu saı;l m ve 
dayanıklı 

Fitili erdir 
Her lambaya ve 

fenere uyar. 
Satış mahallerinden 
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Tıp Fakültesi Dekanlı .. ında 
Tıp Fakültesi Fiziyoloji Ord. Prof. Dr. Kemal 

Beyefendi tarafından Fiziyoloji Laboratuvarında sırf 
baya mahsus olmak üzere a~ağıda yazılı günlerde ve 
olan bir seri "Demonstration,, 'Iu konferanslara bi!ı'.i 
tibbanın iştirak edebileceği ifan olunur. 

Konferans günleri 
12 Nisan Perşembe: Vegetatif cümlei asabiyenin 

yonu. 
19 Nisan Perşembe: Piramidal ve Ekstra - Pira 

tem. 
26 Nisan Perşembe: Vaso - sensibl mıntakaların 

pathologyada rolleri. 
3 Mayıs Perşembe: Kalbin innervasiyonu. 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonund 
1 - 57 kalem ilaç ve sıhhi malzeme 16-4-934 

si günü saat ondörtte pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - lııtekliler her gün komisyondan şartnanıe 

bilirler. 
3 - Pazarlığa gireceklerin malın tasarlanmıt 

nın yüzde yedi buçuğu olan (53) liralık vezne nıa 
ya teminat mektuplarile belli gün ve saatte komisyo 
meleri. (1595) 
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