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Maliye heyeti teftişiye kad
roıunun 

Meclise 
verdi. 

tadili için hükumet 
bir kanun layih•ıı 

--- ~~-

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

Japonlar Çin işlerine el süren 
devletlerin evvela kendisine 
danışmalarını istiyor. Tayya
relerini iki misline çıkaracak. 
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Üç Balkan 
Memleketinde 

Balı.an miaalanm imzalmm>aaı Bal- , 
luınlarda sulh, ıülrıia ve istikrar naıru• 
na atılmıı ehemmiyetli bir adımcln:· ~ 
cak bu miNion ıümul ve ebeımmryeti, 
büyük mikyaste, bunu .imzalayan ~
lelıet hudutün içindeki ıük\in "" 11 • 

tİluano bağlı olduğu da teolim eclilmd< 
liz!mdır. Bu itibariadrr ki son zaman
larda Yunanistan Romanya ve Yugos
lavyada c:eTeyan ~den hadiaeleri dikkat 
ve aliıka ile takip etmek Jizmıdrr. 

Evvela YunanistandMı batlıya)ım: 
Besim '.Atalay, Sadri Maluudi, Rmih, Ahmet /it.an, RJilı Şeolıel Beyler •• 

Esnaf bankası işi fırka grupunda 

· l'I 111111ıı1111111111111111ııımm1111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ' 
! Şehir planı işi nedir? 
e Bu hadiseye ait bütün vesaik hü

kumete tevdi edilmiş bulunuyor 
Meğer bu yüzden Almanyada hadiseler 
çıkmış, İstanbul Belediyesi ikaz edilmif, 

§ fakat aldıran olmamıt ! 

~ Yeni bir müsabaka aç J · -ak mı? 
Bu komıu memleketteki politika ha 
Yatının en bariz .buıuoiyetini daimi bir 
kaYnapna te§kil etti~ bildiğimiz~ 
hrkaıar araHDdaki mucaılelelere bu • 
Y~ ehemmiyet atfetmek 13znn gelıne
digınj biliyoruz. Bununla beni.er, bu 
~iicadele son zamanlarda çok tehlike
h. ""1ıal..,.a ginnİJ görünüyor. Balkan 
'!"salunın bazt maddelerine 'tiraz ıek • 
~de baılayan mubaWet, gittikçe. tid • 

= Bir ilri pn eııııel l•tanbul fehir planları halrkında hükümele ba 

S 1 d 
•• bb• 2!! Zt 'J.Jıbarat yapıldığım ve ve~aik teııdi edildiğini haber ııermiffik. 

Ul•ı•sti•ma ve SUJ•)• are muse ıp ve mes- - ll_ô.diae, hakkında yeni maliimat a_ldık.. Maliim olduğu veç~ile b~e-
:;c dıye bırçok yerlere mektupla murat:aal ederek latanbul planı muaa 

elleDJniı ve tekrar rejim meseleSJ mev• 
zuu bahıolmağa batlamtştır. P~I": • 
~tonun 'ntihabat kanununu degıttır· 
1 "''°0 SOnra dağılmasmdan bahseden • 
. e_r olduğu p,; hükı'.imetin diktatörlük 
•lan •bnek iate'cliğini söyliye.ıler de 
~~r. Gerçi Balkan misakı Yunan. par
ôilıni nt?ıu ve ayanı :arahndan tasdik <
bal !lir. Fakat tasdikten sonra da mu· 
mal elet rahat dunnadı. Yunan milleti~ 

ol~n tniaala kendi anlayttlanna go
dj ~ etroeğe tqeiıl>üa ettiler •• Şim
._ d ar arasındaki ;ı,tiiif mısalHn ou utlar, 1 -" al&k:ı,,J nı da aJllUı, rejim meae e ... e 
lini -~ eh<ınınıiyetli bir mücadele td<-

. ......,ıtır. Bu mücadelenin Balkan 
ıntaalana itiraz ıeWinde ba 1-11, lıu· 
nu, Yunaniı'-n cWıili llitika kav • 
!asından ~tkaranıı. be~el ıümul 

e ehemnuyette bir ibtilif haline ko • 
l'Uyor. 

y . . 
_unaıustandan R.onıanyaya geçınceı 

il • b h h 1 1 •• ki ' = bakaaına i,tira~ kal1'liyetini ~aiAz 11ehirM"!üterlha .. Cıaları. hı;ık~-~~-"-
e eme a Ce a ar n O ece er E maliimat iatem11ti. Bu meyanua man una ar emıyetı reıınıgı 

u erı z 1 1 g r . ;;;; ?~ t:ı!:a::k!!:'.:i~::y::::0;.:ı::.r::z~?..:a:.~:r~;'İı~~n,,:~ 
V k•lJ •• • b •t h il .. h f d•"' • • = aııininin imzaaile: "Bu ifi en İyi Hergqç y .. "diye cemiyet na-e 1 er TejlIDln U ÇCŞI a ere IDUSama a e me ıgınl VC ;; mına lstanbul belediyesine bir ceıı ycwlırmlfhr. Bugün belediye 

t • "'• • •• J d•J H d• b •• •• M l• t :5 de hususi bir komisyonun tetkih ettiği planlardan biri de bu satın e mıyecegınl SOY e J er. a ISe perşem e gunU eC IS e :5 eseridir. Yükıeh şehı:r mütehaııısları ile tanınmıf olan Almanya. 

alenen ve efkarıumumiye huzurunda münakaşa edilecek! ~uııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııunııılnıiiıiııılıımlılııiiU'ilıiuliınııııunn 
Mazhar MOfif Be» soru»or : .. Bu aui idare ve istimal nuıl ve kimler tara· 
fmdan vukua getirilıniıtir. Senelerdenberi devam eden bu hali alakadar makamlar şimdiye 

kadar gönnemitler mi ? " 

' 

Mahut hadise 
Hükumet namına resmen 
bir heyet tetkikata girişt• 

te.:-;ı Tatareaco hiikUmeti aziyerinden 
~ görünüyor. F-'--t "Romaııyada 
QJr h"'-" ..... . ""umetin ne kadar vaziyetinden ı 
enıin olacağı pek belli olmuyor. Ro • 
~ada. 1'.,arlmanter bir idare vardır. 

ANKARA, 24 (Telefonla) -
Cümhuriyet Halk fı..Kuı grupu 
T ekirdağı mebusu Cemil Beyin re• 
isliği altında saat on befte toplan
mıtm. Toplanbda Ordu mebwıu 
Ahmet Ihsan Bey tarafından Es • 
naf Bankatı hakkında verilmif o • 
lan takrirde lktuıat ve Dahiliye ve 
killerinin verdikleri izahat dinlen. 
mittir. 

Dün bankanın bir 
Davası görüldü, 
Yeni da vaJar açıldı 

>' . 4ıukumet mediıte kabir ekse • 
~ti haiz olduğu halde değiıd>ilir. 
ıniJ'· 8 Y •. ka~ evvel, Vaida kaLineoi ve 
seı; 1 koylu fn.ka11 mecliste büyük ek • 
kiı/•te clayancbklan halde anuzm çe
ber 1

• B~ lıükUnıetin yerine geçen li • 
• altenn Ba9vekili Duca bir suikasta 

;::':3 )'.•rak kalledilmitti. O zamancla.n. • 
.rı liberal f1rka11 §imdiki baıvekilın 

i)•liği altmcla devam etmekle beraber, 
ucıı alevbitı tertip- edilen ıuilı:ast 

lltaznunlan cezalandmlamadığı gibi, 
&~erde kral Karo) ve hülrümet a· 
J.:yhine yeni bir suikast daha tertip e· 
'!iJrniıti. Duca'run muhakemesi bir ad· 
lıye dava11 hudutlan içinde kalmrya : 
raı. ııoUtika ve entrikaya vesile tqkil 
etti. Sabık Başvekil Vaida ve köylü 
~~aınun reioi Maniu gibi devlet adam· 
~ müdafaa tahidi olarak mahkeme • 
~n huzunına çtlrtılar. Nihayet meıhut 
curiirn halinde yakalanan katilden baş • 
~ tahliye edildi ve ellerinde çiçek 
enıetleri olduğu halde kahramanlar 

"azi:retinde evlerine döndüler. 
Bundan c•ıaret almıt olacaklarcbr ki 

l.ir takım ıuikaetçılar geçen hafta kl'al 
J<a..oı ve hiilı:ümet erl<inı aleyhine bir 
tertip yapnıağa tetebbüı etmiılerdir. 
Bu yeni •ukaabn en dilı:kate değet o
lan tarafı ıudur ki ıııWaatçılarm ba • 
tmcla, kral Karolü tay,y....,•İle Roman
yaya ıetiren binbafr Precup vardır. Ro
manya Dahiliye naz-m, bi.r kaç &"Ün ev .. 
•~•, ita •uikut hakkmda 1razetecilcrc 
7aptıfı beyanatta bunun &mili. bır ta .. 
lum adamların ıa)ııi ijbirarl•rından j .. 
baret olduğunu ve ıiyasi bir manayi 
tıızamanun etmediğini aöylemit iıe de 
Roınanyada elkirm Jıala heyecan için-
de .o!duiu •tilirdır. Büyük bir zümre 
politikacılar araamda entrika ve mühim 
hir köylü kiitleai ar81mda da memnu· 
n;yet~izlik. cıe..- et~e Romanyar.ın 
~il! ".Utyeti lıizim gömıW ıotedigi • 
mız ıatilrrardan ,. __ ._ '--' • 'dd" 
diJ-L"· '"""' -.acagı ı ıa e· 

cuuır. 

! uıı:otlavyada kral Alexand-'ın VBZJyete halı· '~ 
caiz de .. idi •m olduğuna ıüphe etnıek 
miııetiJ~ k.lbi ~lexandre, Yugo•lav 
1929 seneai:de:C~~tlır;_ An~!' 
mi kral da k 1,. . evanı eaen reJ•· 
..ı:" · • • • 1 ve nihai tel~'-'-' etme ....,., ıçındir ki bir ka .....,.. • 
nlmag" a tes..L L.. ç defa bundan 2y-

<UOU1 eırn;..tir A 1 l 
lı:i Aleıandre'in ı.aıı;:-• · n &fı ıyor 
rejim demokraoidir •; en yalun olan 
pi gayri mütecaniı at Yugoılavya 
_ _,_._.. ed b. unsurlardan te • 
.-aup en ır m-ıeı.- b 

• bn Jı .. ol • -· unu tat-e . e g.uç . duguıulıon 1929 sene-
mde ıdareyı line alnuıia - b kal 

tı. Bununla ~ llhet, Yeni ev•~ . • 
- •-•- ld • b" ~Yetin IDU.aaaat. o . u_gu 11" çolr. .. •ailelerle 

tekrar edıl,....ır ve bu teminat sözde 
de kalmadı. Fırkaırz, mıılıaleletaiz hir 
parlamentonun tetkiline muvafakat .,_ 
dildi. Şimdi milliyet ve din aynlıkları 
esaıuıa dayanmamak ...,.tile ftri<alann 
1 kiline musaade edileceği de bildiri!. 
~tedir. Fakat hüln'.ımete tam bir te .. 
lınuy.et ile itaat edeceği zannedilen bir 
mecliste ıı:eçen hafta çıkan gürültü kar· 
~•smd~ her halde parlmanter td<Je ev· 

tı-: lltİcaJ etmemek lizmı gelcliii ka• 
::•tıne varmaı. liztmdrr. Münakalat 
U :onna_ Ytıpıl n hücumlar kar§Nmda 

zunov ... ı.-L'- ... lif • ,_ 
1.ineı • · -, -:-ne11 11 a etınege ..e ..... 
lıur ~enı hattan teıkil etıneie mec
"" Mal' ıtı. Gerçi kabinenin Hariciye 

•Ye nez•-tl · ...!I. • L, ı· Yeıi cleii ":"" ç• en •-• erKanı aı ı .~ 
l.üıneıin 'r;-ruıtır. F .... t kralm .e bu· 
lis , ~ n uzuna tabi olmıyan bir mec-
IDİy tli v: taı.i gürültüden ehem • 
lıilirdi. ullii bir buhran ç.ıkara-

1 ıte 8 1 
tnurni vaz· nım.leketlerindelci u
hiç bir _ 'Ye

1
hu ~Ülaıau budur. Gerçi 

_,.,.., cı · · c1· 
ın vazıyetınde en ı§< 

Bu izahah müteakıp birçok aza 
lar söz almıtlar ve Esnaf Bankası 
rezaletinin ciddi bir tetkik mevzuu Cllil ve Şükrü Kaya Beyler 

olduğu mütaleasmda bulunmut • gibi bazı fİrlretlere de temu et:mif 
)ardır. Hatiplerden bazıları bu mii !erdir. Buııünkü toplanhda mü,. 
nuebetle Ankara kooperatif tir- talealarını söyleyen hatipler Ah -
keti ve vaziyetleri bozuk bu (Deva.mı 1 inci l&bifede) Mazhar Müfit Bey 

Volf tehdit eder, 
Dediğini de 

inkılap Enstitüsünde 
--======--a"""'"'-===-==-.,_==== 

Erzurum kongresi Türk 
kurtuluşunun kaynağıdır 
Mahmut Esat Bey dün Erzurum kon

gresinin nasıl hazırlandığını anlattı 
İzmir mebusu ve es

ki Adliye vekili Mah
mut Eaat Bey, dün O. 
niveraite konferans sa. 
Jonunda inkılap kürsü 
aündeki derslerine de. 
vam etti. Mahnıut E • 
~t Beyin dünkü der • 
sınden aldığınıız not • 
)arı yazıyoruz: 

"Bugün Erzurum 
kongresinin mütalea -
aile metgul olacağız. 
Kongre, bıqlı batına 
bir ihtilal felsefesidir. 

Yatamak iıtiyen bir Mahmut ENt Bey Jeraine ııitliyor. 
milletin cesaret, ve all:ıl ve &aca geçecek değiliz. Ona progra • 
tuur balmnlanndan harp ve hu- ııımm:ın müsaadesi drecesinde e • 
kuk görümlerinden ne ya· hemmiyet vereceğiz. Bu kongre 
pahileceğini, neler yapabile- Türk tarihinin bütün Türk ihtila : 
ceğini anlatan bir kitapbr, Kon- linin prensiplerini iptidadan tes • 
gre, hatlı bıqına bir eserdir. Türk bit etımit bir plan, dahili ve harici 
tarihinin bu büyük hMliaeaini la. (Devamı 7 inci uhifede) 

Ealıi,.hinlen Mo.Jıouaya -L • • • 
1 

den eVtlel. ı _ F'lo lı UÇllf YApm..,.ta olan tayyareeİlenm~ haralıeılerin • 
' 3 _ At umandhatanı.C.lôl, 2 - En ••lıi tayyarecilerimi:ııden S..lim, 

ına .. ya mdelıi filo kaptanı Şclik Beyin 

(Tayyarecileriıniz hakkındaki tafsilat 80n fıaberlerimizdedir) 
_.İci bir nokta yoktur. Politiı.a beyat. udutlan içinde de clalıa mnin bir istik· 
lannda mücadele bu memleketlerin si. rar lısrva11 eameıini iıtediğ.imizi aöyler-
yaai hayııtım tebarüz ettiren huıuuyet aeı., hunu l.endi haklannda bi .. ettiği-
olmuttur. Ancak beynelmilel auUı ve is- miz dostluğun IMnİmiyetine bairtla • 
tikrar yolunda yoldatlık etıneie baıla- autlar, 
cbğmuz konıtu ve ®-tlara:nmn kendi Ahmet şOKRO 

Münir oe Şevki Beyi~ 

Yeni elçilerimiz 

Sofya ıefiri pazar pnü 
hareket edecek 

Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk murahhas heyet' reisi ve Sol 
ya sefiri Şevki Bey dün Ankara. 
dan telırimize gelmittir. 

Şevki Bey Ankarada komisyon 
iıleri hakkında hariciye vekiletile 
temasta bulunmuı ve Sofya sefir
liğine tayini münaaebetile itimat • 
namesini almııtır. 

Şevki Bey pazar günü Sofyaya 
(Devamı 7 inci sahifede) 

İran Şahının 
Ankara seyahati 

lngiliz Hariciye nazın 
bir meb'uıun sorduğu 
suallere cevap verdi 

1.0NDRA, 24 (A.A.) -Avam 
liamaraaında bir meb'us Türkive 
ve İran devlet re
iAlerinin yakında 
yapacak1arı müla
kata dair neırolu
nan haberler hak
kında hükUınetin 
ne dütündüğünü 
Hariciye nazırın· 

dan sormuıtur. 
Nazır: "Bu me· 

sele İngiltere hü
kUmetini alikadar 
etmez" demiıtir. İngiliz hariciye 
Bu memleketlerin Sör Con Simon 
devlet reisleri hakkmda İngilte
rede intiıar eden lngiliz efkarıu· 

(Devamı 7 incı ı:ıhifede) 

Yaptırırmış! 
Mühim bir zatın da imza
sını taşıyan 15 er bin 

liralık dört senet 
Esnaf Banka11nın vaziyetini let 

~ etmek üzere İktıaat, Dahiliye 
- Maliye vekaletlerinin müfett;f· ı 
ı.rinclen ~üreldcep ıreniı aa.lahiyet-

• H bir koJDJs:ron tetekkül ebn.İftİ " 
Bu komİl')'on Dahiliye velrlleti 

~iliettiti Te.fik Talit, MaHye 
-== 

Komiayona .lktıaat Yeki.Jeti namı. 
na ~tirak eden 

Bahri Bey 

vds;W; •iifett~let<inden 'Abb11~ 
Beylerle lktısat vekaleti namına 
ticaret komiıaeri Bahri Beylerden 
ınürekkeptir. Komisyon dünden j,, 
tibareq faaliyete ıreçmiftir. 

(Denmı 7 inci sahifede) 

Mıntaka odalar kongresi 
toplantılarına başladı 

İki encümen kooperatif teşkilatı ile 
ödünç para kanununu tetkik edecek 
lıtanbul il<.tıHt mıntakaıı oda

lar ltonıreıi dün toplanmııtır. Kon 
reye latanbul iktıaat ve tiCaret 

;. untakalarına dahil ticaret ve sa • 
r.ayi odaları murahhasları ittirak 
dmİJlerdir. / 

Saat 14 te mıntaka ticaret mü-
1 <lıirü Muhsin Bey kongreyi açmıt· / 

tır. 

Mulısin Bey, azaları ıelimla • 
mlf ve bundan ıonra kongre birin- / 
ci reisliğine Furtun zade Murat, , 
ikinci rıeiıliğe Suat, katipliğe Bah- , 
ri Beyler seçilmitlerdir. 

Murat Bey, riyasete seçilme • 
sinden dolayı teıekkür etmiıtir. 

Murat Bey, kongre ruzname • 
sine bathca : 

1 - Türk kooperatif teşkilatı ' 
ve kontrolu nasıl olmahdır? 

2 - Ödünç para verme kanunu-

yaca tek•bül edebilecek tekilde mıi 
taleuı. 

(Dtvımı Z inci aahifed• ). 

BUGÜN 
2 inci ıahifede 

Ecnebi matbuatında 
dük/erimiz 

3 üncii sahifede 

Değ:rmene su ! ... 

4 uncu aahifedo 

gör-

Felek 

Kemalettin Sami Pf. 
Hü•eyin Rahmi: Cinoğlu 
5 inci sahifede 

Radyo 
6 ıncı ı~hifede 

nun sureti tatbiki ve diğer kanun- Ruimli hikô.ye 
Iırla münaaebeti ve bugünkü ihti- !--------------· 
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Niçin 
·~stanbula veda ederken - Kan ağhyor ıanlı vatan, 

ey milletim artık uyan. - Tıbbiyelilerin ilk 
kurduğu İttihat ve Terakki 

• 

Çini silahlandırırsanız 
nihayet muharebe olur 

Ingiltere ]aponyaya bir nota verdi 

Japonlar Çine ait işlerde evvela 
kendisine danışılmasını istiyor 

Tayyareleri iki misline çıkaracaklar 

2 

Kızkulesi önünden geçiyoruz. 
Osküdac ın matemli manzarasını 
teşkil eden o hazin selviliği görün
ce uhrevilere de veda etmek niye
tile çenemi ellerime dayamış, göz· 
lerimi o selviliğe dikmiş duruyor
dum. Duruyordum değil, düşünü· 
yordum. Vatanın selameti için can 
veren ne kadar fedakarları sine • 
si,nde saklıyım şu kabristan nurlar 

. saçacak yerde niçin bu kadar hü-
zünlü görünüyordu? 

Gözlerimi kaldırdığım zaman 
yanımızdan geçen vapurun matem 
alameti olarak bayrağını yarıya 
indirdiğini görünce kalbim meser
ret hislerile doldu. Fakat heyhat! 
Meğerse önümüzden geçerken bize 
selam veriyormuş. Acaba bizi Or
taköy önlerine doğru yaptığımız 
bir manevrad l n dolayı mı alkışlı
yordu.? Bu sırada fikrim gene de
rin düşüncelere dalmıştı. Bu esna
da, tahaHürden olacak, gene seni 
hatırladım ve ağuşu hamiyetime 
alqım, milliyet taraftarlığım her 
köşesine nakşettirdiğin o kıymetli 
dimağının makesi incilası olan 
gözlerinden öptüm.,, 

"Gurup yakındı. Yemeğimi hiti
rinciye kadar gece oldu. Parlak 
bir mehtap vardı. Göverteye çık
tım. Yan tarafımda bir Ermeni a
ilesi ve bu aile arasında gençliği 
henüz ak adımlarını atını, iki de
likanlı vardı. Mehtap galiba bun
lara doğru ümit nurları yağdırıyor
du ki yanlarında bulunan ge?İf san 
dıkların üzerine beşuşane hır va
ziyetle uzanarak milli bir maı'f lıa
vasından hiç farklı olmıyan bir a
henkle ş:.rkı ıöylemeğe baflamış· 

·lardı. 
Ben artık yerimde oturamaz bir 

hale gelmittim. Çünkü bizim mem 
lekette bilmem kim tarafından ter
tip edilmiş olan şu sözlerin beste
sindeki makam ile bu Ermenilerin 
nağmeleri arasında bir mÜ!~abehet 
buluyordum.: 

Kan cığltyor fanlı vatan, 
Ey milletim artık uyan, 
Na/esini yok mu Juyan! üah .. 

Bu şarkıyı hicret zamanında ağ
lıya ağlıya ihtiyar anneler, gençler 
ve· çocuklar söylerlerdi. Bu hahra 
beni epeyce ağlattı. Bu esnada bir 
müslüman ezan vermeğe başladı. 
Dini bir his bütün asabımı okşadı. 
Hicret e~11.asmda yollarda namaz 
k~m.f~ i.~in. öküz arabalarını dur
clur~ralC ıhtıyarlarınıızın verdilcleri 
ezaruar aklıma geldi. 

Göverte tenhaia,tı. Ben de yat
tım.. Tasavvur ve tahayyül alemin
de idim, uyuyamadım. Kalktım, 
daimi ihtifagahma çekilmek üzere 
bulunan mehtabı seyrettim. l,te 
bu aralık baş gösteren hissiyatım 
şunlardı: Gecenin sük\ıneti arasına 
çağ.Jtılar koyuveren şu dalgalar 
la kucaklatmak istiyordum. Fakat 
neden bu çağıltılar bana kalbi tit
reten iniltiler gibi hüzün veriyor· 
du? Çünkü onları milletin her an 
ve her zaonan aamiaını tırmahyan 
iniltilerinin aksı sadası zannediyor 
rum. 

Denizin ta nihayetlerine doğru, 
genif genit yerler tutmuş olan 'u 
dağlar ne garip bir he}~ete ve aza
mefe malikti. Üzerlerine akseden 
zulmetli bir nur içinde sakitane ve 
muattal durutları bana fazilet ve 
masumiyetinin aşıkı olduğum bu 
milletin ata1eti mağruranesini ha
tırlatarak beni mahzun ediyordu. 

Ondan sonra gökteki yıldızları 
seyrediyordum. Onlar seyyare de 
sabite de olsalar, hareketleri ve sü
kutları bize görünmez, la.kin ben 
onları, biri birlerine bir şey söylü
yorlarmış gibi yakınla,ır, uzakla
şır görüyordum. Fakat heyhat, 
pek aldanıyordum. Bu bir galatı 
rüyetti. Vapurun hareketi bunu in
taç ediyordu. Bu galatı rüyet ol
masa, vatan gençlerinin hamiyet
perverane faaliyetlerine benzetece 
ğim. Fakat timdi milletin kendile
rinden hizmetler ümit ettiği genç
lerimizin pek kuru nümayi,lerine 
ve pek esassız cali hareketlerine 
benzetiyorum. Hü-zün ve yeise ka
pılıp gidiyordum. 

Sabah.a karşı biraz yattım. iki 
sa;ı.t kadar uyuduktan sonra uyan
dım. Günef doğuyordu. Onu sey • 
retmeyi bilmem neden istemedim. 
Çanakkalesinde durmadan pratika 
mızı verdik, kayda şayan hale uğ
ramadan geçtik. 
Yalnız mahzun bir adamcağız Ö· 

nünden geçerken bütün vücudum 

derin bir matem hissile sarsıdh, di
mağımın her noktası can verici bir 
feryada kapıldı, hele kalbiı , 'lÜrat
li bir helecana tutuldu. Çiiakü e
peyce dalgın olan bu "ben,, birisi
ne "burası Midilli mi?" diye sor • 
m°'tu. Daha evet cevabı ikmal e
dilmeden yanımdaki dürbüne sarıl 
mıfhm. U ğradığmı bu müteheyyiç 
hislerden dolayı mıdır nedir, Mi
dilli'yi iyice bildiğim halde bu se
fer tanıyamadım. Vaktile bana 
gösterilen bir yeri görmek İstiyor
dum ki bu yer Hazret "Kemal" in 
bu cennet gibi adada intihap edip 
oturduğu bir köşktü. 
Meğerse biz henüz Midillinin 

köyleri önünde imitiz. Midilli ö
nünden geçmeğe başlayınca ebedi 
ve hazn bir mateme bürünmüş olan 
o binayı .araya araya görebildim. 

Bir kaç saat sonra İzmir limanı
na vasıl olduk. Burada mektubu· 
mu size gitmek üzere postaya veri· 
yorum. Baki, bir gün eyleriz tela
ki.,, 

-Bitmedi-

M. Yevtiç 
Belgrada vardı 
Yugoslavya Hariciye na-

zırının Po-
litika gazetesine beyanatı 

. _BELGRAT, 24 (A.A.) - Ha
rıcıye nazın M. Y evtiç, saat 20 de 
~~aya .gelmit ve istasyonda Ha
rıcıye nazın muavini M. Puriç ile 
Türkiye, Romanya, Fransa, Çe
koslovakya, Yunanistan, Bulgaris 
tan sefirleri tarafından İstikbal e
dilmiştir. 

BELGRAT, 24 (A.A.) - Poli-

LONORA, 24. A.A. - Hariciye ne- 1 
zareti Çin meselesine dair lngilterenin 
Tokyo sefirine bir tebliğ göndermiştir. 

Bu tebliğde, lngilterenin dokuz dev
let muahedesile Çinde haiz olduğu bü· 
tün hukuk ve menafüni müdafaa azmin· 
de olduğu bildirilmiştir. 

Japonlar feshedecek mi? 
LONORA, 24.A.A. - Reuter ajansı

nın istihbar ettiğine göre, lngilterenin 
Japonya'ya vaki olan dostane tebliği 
öyle bir tarzda kalem ahnmıştır li, ih· 
timal bir cevabı dahi müstelzim o~..nıya .. 
cakhr. 

lngiltere, Japonyanm dokuz devlet 
ml: c." ıedesirıi feshttmenivetinde bubn · 
duğuna katiyen ihtimal vermemekte ol
duğundan, şimdilik mualuıdenin diğer 
akitleriyle müzakere ta•avvurıında de
[<ildir. 

Japonlar, Çin'İn istikbaline dair end~ .. 
şelerini gösteren , bir beyanname neı
retmlşlerdir. lngiltere hükumeti de bu. 
na karulık, kendi vaziyetini İrae eden 
dostane bir beyanname neşredecektir. 

Amerikanın vaziyeti 
NEVYORK, 24. A.A. - lngilterenin 

Japonyaya gönderdiği nota hakkmda 
resmi hiç bir ıey söylenmiyor. Ancak 
Nevyork Taymis gazetesinin selahiyet· 
tar mahafilden aldığı haberlere göre ln
giliz notası Amerikanın da hattl hare
ketine tercüman olmaktadn ve İcab e
derse 1 ngiltere ile A..-nerika beraberce 
hareket edeceklerdir. 

Bir Japon tebliği 
TOKIO, 24. A.A. - Xabinenin bu sa

bahki i~Hmaını müteakip neıredilen bir 
teblii:de deniliyor ki : 

' Japonya, haıka memleketlerden, 
Çin•e askeri askeri tayyare ve silib İt· 
halini, protesto etmeksizin kabul ede
mez. Hariciye nazın taralmdan 23 Ka
nunusanide tasrih edilmiı olan siyaseti
mizde hiçbir inhiraf olmıyacaktır. Ja
ponya hükumeti, Çin ile attf kum,uluk 
duyguları ile tqriki mesai ederek uzak 
ıarkta sulhun istikrarına ıuami yardım 
ayliyeceğine kanidir. 

Japonya hükumeti, haıka devletler ta· 
rafından Çin'e yapdacak gayri ıiyasi 
yardımlara ve mesela hokser'ler tazmi· 
nalından alman paraların iıletilmesine 
veya iktisadi müzakerat açılmasına 
muanz değildir ve muarız olmıyacaktır. 

Japon hükumeti, Çin'e kartı mali ve 
teknik ecnebi yardunımn siyasi bir ma.. 
hiyet almakta olduğunu gördüğünden, 
bu türlü yardunlar hakkında itiraz ser• 
dine mecburdur. 

Askeri tayyare ve silah alon ve salı· 
mı, devam ettôği takdirde nibayet sul
hu ve Çin'in hahdetini ihlal edecektir. 

Japonya'ıım. halihaz-rdaki vaziyeti 
bundan ibarettir. Ve bu vaziyetin, dev
letlerce anlaıılmaS1 matluptur. 

fngilterede mütalealar 
LONORA, 24. A.A. - Hariciye na

zın Sir John Simon Çine yapdacak yar· 
dım teıebbüslerine kar§ı Japonyanın al· 
dığı vaziyet hakl<1nda, Japonyndan iza
hat istemiştir. Bu haber, hu sabahki 
matbııatl'a muhtelif mütalaalar yürü tüt
mesine sebep olmu~tur. Bu, efkin unlu"' 
miyenin lngilterenin uzak şark işlerin ... 
de alması lizımgelen vaziyet hakkındll 
ihtilaf olduğunu göstermektedir. . . 

" Daily Mail ve Moı·ning Po&t gıbı 
muhaiazakar gazeteler açıktan açığa Ja
ponya lehine vaziyet a?makta ve binnıeti.. 
ce lngilterenin herhangi bir müdahale
sine itiraz etmekııedirler. 

Buna mukabil sol gazeteler Tokyo hü
kiimetinin siyasetini şiddetle tenkit et
melde ve lngilterenin alakadar lıüku
metlerle ve bilhassa Birleşik Amerika İ· 
le derhal temaoa geçerek büyük devlet
lerin uzak şarktaki haklarının tanınma· 
sını İstemektedirler • 

Japonya. tayycırelerini iki mis
line çıkaracak 

TOKYO, 24. A.A. - Hükumetçe ka
bul olunan bir layihaya göre bugiin 646 
tayyareden mürekkep olan Japon aske
ri hava filosu önümüzdeki Üç sene için ... 

' ele bir misli daha artırılacaktır. 1936 da 
Japonyanın 1146 askeri tayyaresi ola· 
caktır. Bunun için bütçeye 44 milyon 
yen tahsisat konmuştur. 

tika gazetesine beyanatta bulunan 
Hariciye nazırı M. Y evtiç ,öyle de 
miştir : 

Ankaradaki ikametim esnasın • 
da Türkiye ile Yugoslavya ara. , 
smda iki memleketi ali.kadar eden 
bütün meselelerde ve bilhassa Tür 
kiye ile Yugoslavya Balkan misa • 
kını tefsir tarzlarında ve bütün Bal 
kan devletlerinin istiklali ve Bal • 
akn hudutlarının emniyeti eeası • 
na müstenit teşriki mesai siyasetin 
de noktai nazar mütahakati mev • 
cut olduğunu gördüm. M. Y evtiç, 
Gazi Hazretlerile ismet Pa,anm 
kendisine kartı göstermiş oldukla-

M. Barthou Varşovaya Leh zimam
darlarını sıkıştırmağa mı gitmiş 

rı iltifatları kaydettikten sonra 
şöyle demittir. 

Balkan siyaseti hakkında bir 
noktai nazar vahdeti ve Bulgaris. 
tanla mukarenet siyasetinde doğ • 
ru bir anlayıf vücude getirdik. 

Recep B. geliyor 
Cümhuriyet Halk fırkası u

mumi katibi Kütahya mebu
su Recep Bey yarm !abah 
~nkaradan fehrimize gelecek 
tır. Recep Bey yarm akşam ve cu
martesi günü inkılap derslerini ve 
recektir. 

Üçüncü şube müdürlüğü 
ANKARA, 24 (A.A.) - lstan

bul Emniyet müdürlüğü üçüucü 
9ube ı:nüd~rlüğüne polis müfettiş 
muavınlerınden Necmettin Bey 
tayin edilmiştir. 

Journat'de Saint Brice U:uık Şark 
taki politika rekabetkrinden bahset
tiği bir yazınnda diyor ki: ' 'Bu mese .. 
le Çin anarşiai etrafında devletlerin 
bilhassa Japonya ile Amerikanın re'. 
kabeti değil de, nedir? Bu ka11gayı 
yavaıtatmak için ba%l itilaflar yapıl
madı değil, fakat sükünetli bir neti
ceye vanlmadı .. 

Geçenlerde Japon Hariciye nazırı 
Hirota söylediği sözlerde daha açık 
bir dil kullandı. Demek ki Japon /ıü· 
kümeti politikasının esas hatlarını le· 
bellür ettirmekte bir fayda seziyor. 
Bu esas hatların bir nevi Asya Monro 
esi olduğunu söyleyenler de var. Ye • 
ni dünyanın Avrupa deıılctlerine kar
şı müi' .. . faas• İçin bundan yiiz .!ene 
evvel ilan edilen bu kaide, sonraları 
Amerikan ernperyalizminin incili ol .. 
du. Hirotanın ortaya attığı kaidede 
Monroe kaidesinin ilk haline ben:ı:i • 
yor. Japonya Çini hima~ etmek ba -
hanesile ba%l devletlerin · onu Japon· 
ya aleyhine tahrik etmelerine kar~ı 
ayaklanıyor, Bu aerzenif yerinde mi? 
Amerikanın Çin tayyareciliğini fen • 

' VARŞOVA, 24. A.A. - M. Bartu'· 1 
nun buradaki ikinci günü birinci gÜn- ı 
den daha ehemmiyetsiz g...;memiıtir .Le
hiatarun en sel3..biyettar iki tah•ı reisi .. 
cümhur ile marqal Pilıudıki Fransa
Lehistan ittifakının bozulmaz mahiyeti
ni bir kerre daha teyit ebnİ§lerdir. Rei. 
aicümhur oabahleyin ve mareıal de öğ
leden sonra M. Bartu'yu kabul ehniı· 
!erdir. Mareıal Pilsudski, Franuz nazı
riyle yaptığı mülakat esnasında dün 
M. Bek'in iki memleketi bağhyan rabı· 
t.alann zaruri ohqu hakmdaki mütalaa
sını teyit etmiş ve bu bağların gevıeme
mesi lazım geldiğini söylemiştir. Lehis
tan yakın komıuları olan Almanya ve 
Sovyet Rusya ile münasebetlerini düzelt 
meğe açlışm1ştır. aFkat siyasetindeki iı
tikli.l, bu katiyen mus1ihane olan te§eb· 
büslerle haleldar olmaınıştn·. 

Bir Çek gazetesi ne diyor? 
PRA, 4. A.A. - Matbuat, M. Bar. 

lu'nun Varıova seyahatine bir çok •Ü· 
tunlar tahsis etmektedir. Prager Tageb
latt gazetesi eski Polonya hariciye naza_ 
n miralay Bek'in tayin olunduktan ıon• 
ra yalnız resmi bir ziyaret yapmakla ik
tifa ettiğini kaydettikten sonra Polon
ya siyasi mahfillerinin 1921 senesinde 
Fransa ile itlilak akdolunduktan sonra 
Anupadaki şeraitin oldukça değittiğini 
ve bunun Polonyayı da tabiyesini teb· 
dile icbar ettiğini yazmaktadll'. 

Filhakika Avrupadaki siyasi gergin
lik o kadar büyüktür ki M. Bartou yal
nız nazig.ine sözler dinlemek için Var .. 

sik ettiğini düfiinür:sek, belki de ye • 
rindedir. Japonya Asyada medeniyet 
ve inti~mrn şampiyonu olduğunu a ... 
çıkça ilan ediyor. Baıka devletlerın 
meşru h~ bir teşebbüsüne ses çıkar • 
mıyor. Yalnı.z bir ıartla ki, bu te,eb
büs Japonyanın coğrafi, siycui ue ik .. 
tısadi vaziyetine nazaran menfaatle .. 
rine halel getirmesin. 
" La Bulgarie" den : 

şovaya gelemez. Bunları telgrafla da 
kendisine tebliğ kabildir. 

Bilakis müınaileyhin bütün azmiyle 
harekete geçeceğini "Zannetmek makul 
bir düıünce olur. 

Söylendiğine nazaran M. Bartou P o
lonya hariciye nazR'Jna şu süalleri so
racaktır : 

1.- Po!onyaya nazaran Fransa • 
Polonya ittifakı elyevm mevcut müdur 
ve ne şekilde mevcuttur ? 

2.- Almanya • Polonya misakının 
gizli maddeleri var mıdır? 

3.- Polonyanın merkezi Avrupa me
seleleri karşısında vaziyeti nedir? 

Bu üç süalin Polonya ıiyaset adamla. 
rıru mÜ§kİl vaziyetlere .sokacağı tahmin 
olunabilir. Mamahfih M. Bartou'nun bir 
dördüncü suval daha tevcih ederek Po
lonyanın Sovyet Rusya ittihadı ile bir 
taarruz halinde yekdiğeri.ne askeri mü
zaheret tealıhüdüne girip girmediğini de 
sorması ihtimalden hariç değildir. Bu 
süal sorulursa Polonya harici siyaseti
nin bugün gösterdiği ihtilaflı manzara
nın en can alacalı: noktauna dokunul
muı ollll'. Filhakika Polonya Sovyet it
tihadi ile bir muahede imza edene doı· 
tu Almanyayı hırpalamı, ve bunu yap
mazıa Fransa ve Rusyayi Riicenddirerek 
bu iki hükii:metin bu hareketten ha:zı 
tnüıtenrek neticeler çtkarmalanna mey
dan vennİ§ olacaktır. Bu suretle Polon· 
yanın yekdiğerinin en büyük dilşman· 
ları olan üç c!ostu ile yani Rusya, Al· 
manya ve Fransa ile oynamaş1ndan M. 
Bartunun ne istifadeler lemin edebile. 
ceği görülmektedir .• 

yanyana harbeden Ve mağlübiyetin 
acılarını talan her iki memleket ara
sında an'anevi bir dostluk vard1r. But 
gari.stamn harici aiyaaeti malUmdur 
Kimse bugün memleketimi.zin her ki
me karrı olursa olsun gizli emeller 
beslediğinden şüphe edemez. Bilakis 
sulh davasuıa istikametle hi.ı:met edi
yoru.z. Memleket bütün gayretini ikh· 
sadi cepheye gösteriyor. Atacaklıla • 
rınm hüsnü niyeti ile bütün milletle .. 
rin himayesini temine çalıfıyor. Al • 
man • Bull(ar münaaebetlerini daha 
kuvııetlendirm.,k, her iki memleketin 
umumi arzumdur. Bıı wretle geçen 
şubatta Kral Baris Hazretle~in .. ~i
man zimamdarlanı ile yaphgı mula • 
katlar da müsbct neticelere varın'§ o
lacak demektir.,, 

"M. Muşanofun son seyahatindeki 
mü.zakerelerine politikadan .ziyade e
konomi hakim olduğuna göre, Baf • 
vekilin Berlin aeyahati bu noktadan 
ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. Al
manya ile Bulgamtan arasında iktı
sadi münasebetler sağlamd.ır. Bulgar
Cermen ticari müzakerelerinin ehem 
miyetini anlamak için, Almanyanın 
Bulgaristana ithalatının 1933 te de 
8W,9 milyon leva olduğmıu söylemek 
kafidir. Bizim de Almanyaya ihraca
tımız ayni sene içinde 1,025,1 milyon 
.levadır ki lehimi.ze 1T4,2 milyon le • 
ıı.ıa fark gösteriyor .. 

" La V olonte " den : 

Cihan mübadele buhranına rağmen 
Bulgar • Alman ticareti büyük bir mu 
kavemet göderm~tir. Daha sonra 

Atinadan La Volomte gazetesine 
ya:z;ı.lıyor: &'Türkiyenin onar bin ton ... 
luk iki kruvazör ile, dört torpido muh 
ribi ve dört deni.z altı gemüıi satın 
alacağı haberi haklunda mütalea•ı ao 
rulon BahrİY" nazır.ı '!f· llaci Kirya • 
kos ~u cevabı vermııhr: 

-
D~i 

Hava filomuz Moskovada 
Türk tayyarecileri parlak bir surette kat 
şılandılar, şereflerine ziyafetler verildi 

MOSKOV A, 24. A.A. - Türk 
askeri tayyare filosu, saat 12,45 te 
yere inmiştir. Moıkova tayyare 
meydanı Türk - Sovyet bayraklan
la donatılmıt idi. 

Türk misafirleri selamlamak i
çin tayyare meydanına kızılordu
nun askeri hava kuvvetleri kuman· 
danı Alksnis ile Türk sefiri Hü
seyin Ragıp Bey, şark i,leri depart 
maru müdürü M. Zukerman, kı
kızdordu aakeri hava kuvvetleri 
erkanı harbiye reisi M. Lavrov, ha
riciye komiserliği erkanı, askeri 
!lava kuvvetleri idaresile hava kuv. 
vetleri mümessilleri, Türkiye se-

fareti erkaru, Sovyet matbuat ıııii
messilleri ve Türk filosuna refa· 
kat etmi' olan Sovyet hava filos11 

gelmitlerdi, Türk tayyarecileri le•· 
raya inerken kendileri Türk ıııilli 
marşı ile selamlanmıt ve mütealtİ· 
ben Enternasyonal çalınmıttır. 

Misafirler kızılordu hava ku"" 
vetleri kumandanı M. Alksnis tJ• 
rafından istikhal edilmitlerdit· 
Türk tayyarecileri, müteakiben bt' 
lediye dairesine gitmişler.dir. Or; 
da şereflerine bir ziyafet veriJınıf 
ve bu ziyafette kızılordu hava Jcuf 
vetleri idareıi erkanı da hazır b 
lunnıuftur. 

Nafia kalemi mahsus müdürlüğü 
AN KAR.4-, 24 (T elelonla) - Nafia Vekaleti hususi kalem müdür

lüğüne mütekait zabitlerden Emin Bey tayin olunmuştur. 

Maliye mü/ ettişlerine dair kanun 
ANKARA, 24 (Tele/onla) - Maliye vekaleti heyeti teltişiye kaJ· 

rosunun tadili hakkında hükiimet Meclise l.lir kanun layihası vermiştİf• 
Layihaya göre beşinci sıml Maliye miilettifliği kaldırılmakta ve kadro• 
daki müfettif muavinliği on yediden ona ı:ndirilmektedir. Bundan bcq' 
ka üçüncü sınıf müfettişlik adedi ondan sekize indirilmekte ve dördü~ 
cü sınlf mülettislik adedi ondaıı sekize indirilmekte dördüncü sınJ nıJ: 
fet,l~lerin maaşİan 45 liraya tenzil edilerek halen kadroda mevcut 6' 
lira maaşlı alh müfettişlik 45 lira maaşla ona çıkanlmaktadır. 

Merkez ve ziraat bankaları idare 
meclisleri azalıkları 

'ANKARA, 24 (Telelo ı!a) - Emlak ve Eytam Bankası umum rrıii· 
dürü Hakkı Sallet Byin Cümhuriyet Merkez Banka., idare meclisi at.d 
lığına intihabı kuvvetle muhtemeldir. Bundan başka Merkez Bank~ 
ve Ziraat Bankası lidare meclisleri azalıklanndan bazı tebeddüller olfJ' 
cağı ı;öyleniyor. Bu meyanda Ziraat Banka., idare meclisi azasırıdııt' 
Ahmet Münir ve Nusret Beylerin Merkez Banlunı idare meclisi aııJ•· 
ğına seçilmeleri ve Merkez Bankası idare mec~isi azalarından !hlJ!I' 
Abidin ve Hakkı Beylerin Ziraat Bankası idare meclisi azalığına ;,.tı • 
hapları mevzuu bahistir. Merkez Bankası idare meclüli azasından llaf' 
rettin Beyin idare meclisinderı ayrılarak başka bi~ vazifeye alınnıfJsl 
ihtimali var""'· , • 
Başvekil I smet Paşanın teşekkür/eti 

ANKARA, 24. ( A.A.) - Başvekil ismet Pıqa Hazretleri 23 tıİ' 
san bayramı münasebetiyle memleketin her taralınJan aldıkları tefi' 
rik telgraflarına ayn ayrı cevap vermek imkansızlığından dolayı ti 
şekkürlerinin ve mukabil tebriklerinin iblıiğına Anadolu Aiansını tal!" 
sit buyurmuşlardır. # 

Girecekler mi? 

Milletler cemiyeti 
Ve Sovyetler 

LONDRA, 24. A.A. - Son ıilahsa:
lanma müzakerelerinin akim kalnut ol
ması, Japonyanıo Çin hakındaki beya
natı Sovyet Rusyaya milletler cemiyeti. 
ne girmek imkanını vermektedir. 

Bunun ehemmiyeti gerek parlamento 
koridorlarında gerekse muhtelif parla
mento grupları arasında kaydedilmek
tedir. 
-------·,-------

Fransa - İtalya ticaret 
itilafı 

P ARiS, 24. A.A. - M. Lamureux, 
haıvekile dün Mifanoda imzalanan ltal
ya • Fransa ticaret itilafnamesi hakkın
da izahat venni§tir. Mümaileyh matbua· 
ta beya~bnd,. demiştir ki: 

" Bu itilaf İtalyanın son üç sene zar. 
fmda büyük bir açık gösteren ticaret pi
lançosunu muvald<aten düzeltecektir. 

-o-

Fransada eşya ucuz 
latılacak 

PARIS, 24. A.A. - M. Downergue 
bazı içtimai sınıflardan İstenilen feda. 
karlıldara mukabil olmak üzre eıya fi
yatında mühim tenzilat yaptırmak için 
der~! ~idd'etli icraata giriımeye karar 
vernnştir. 

- Eğer haber doğru iae , Türkiye 
bizden daha iyi tesllh edilmif olacak
tır. Bu takdirde biz de va:ı:ifemi.zin 
emrettiği §eyleri yapacağız~ Herhal -
de Yunanistan tahaddüs edecek yeni 
va.ziyetlere kar§'. koymak için icap 
eden tedbirleri alacaktır.,, 

" Petit Bleu " den : 

Le Petit Bleu ganteainde M. E • 
mmanuel Brousse, Trotaky'nin va.zi • 
yeti hakkında yazdığı bir makalede 
ezcümle diyor ki: Trotsky Leon neti
celenme6i Fransaya binlerce ölüy~ 
mal olan Bresi • Litovak muahedeıi
nin adamıdır. Fecaati hiç bir ;z;aman 
hatırlardan silinmiyecek oan, Çarın 
ve ailesinin katledildikleri zaman 
mevkii iktidarda idi. Leon Trotsky 
Frnsadan kouulmu§, Türkiyeden ko • 
vulmuı, her yerden kovulmU§ nihayet 
ve nihayet Parisin eıiiine yerleımif • 
tir. Buraya hatoaralannı ya.znuık için 
değil, belki burjuva cemiyetinin alt· 
üst almasını ha.zırlamak için gelmİf· 
tir .. Şimdi M. Doumergue hükumeti 
kendisini kovmaktadır. Bu aklı seli • 
min audet ettiğine del<ilet eder. 

1 Mıntaka odalar 
Kongresı 

(Başı 1 inci sahifede)' 

Maddeleri bulunduğunu ve ~ 
ların tetkikile heyeti umumİY~f. 
arzı için iki encümen teşkil ed11 

mesi lazım geldiğini söylemiştir• 
Kooperatifler için Muhlis~ 

tem, Srtkı, Abdullah, Remzi ,ıı 
ve istikraz müesseseler~ için d~jl 
fi, Cevat Nizami, Ibrahim, N 'I• 
Tahsin Beyler eıw:ümenlere a~1 

mişlerdir. 1' 
Encümenler bugün tetkikll 

1 
bitirerek yarınki. umum içti(ll' 
yetiştireceklerdir. 

Kongrenin toplanması dol~ 
yısile Gazi Hazretlerine, Baş~ gt 
İsmet Paşa, iktııat vekili Celııl / 
ye tazim ve tetekkür telgrJlat1 
kilmittir. , 

Ruznamede başka bir şey ol~ 
madığmdan yarın toplanılın~ 
zere celseye nihayet verilmiştı~ 

Bundan sonra kongreye itl ~ 
edenler ihzar edilen büfeye d• 
edilmişlerdir. 

Kooperatifler fi 
Türk kooperatif tetkilatı .,.,ıı 

kontrolu nasıl olmalıdır? ı:;e r 
raporu Remzi Saka Bey vücıl j16 
tirmiştir • Bu rapor Bulgar "~ 
men kooperatif teşkilatı ve r~ 
mütedair eserler tetkik olıın• 
vücude getirilmittir. ~ • 

Mıntaka kongresinden g ,r 
tikten sonra iktisat v~kalet~eel 
zolunacaktır. Bu rapor bı 
halindedir. Jıoı': 

Ve birinci icısını (Türk (.l bir 
peı·atif kanununu tamamla!,111 ~ kümler) i, ikinci kısmı (fııt(1iİV 
peratifleri milli ofİ$i) ni ve ı) ıı' 
kooperatifleri merkez ban1'11' İ 
ihtiva etmektedir. 'fil' 

Bunlar layiha halinde ve 
delidir. • 

istikraz müesseıeferı l)dilııf 
Raporun bu kısmında: ti t•1' 

para verme kanununun aıır.~ıı•'~·İ 
biki ve diğer kanunlarla IJJ11~fı".l· 
beti ve hugünkü ihtiyaca t 'f,r 
edebilecek şekilde mütale•51 J1 
maktadır. . Jdı'~ , 

İstikraz müessese1erı ~~1Jıl yeni kanunun favdaları zı 
mektedir 
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Halicin kalkınması için 
Söylesem •Öz olur, ııöylemesem 

dert olur. 
Bizim belediyen:n iradı auılmıf. 

Ş"f'lacak fey değil. Bir fehrin Li
man ifi, ticaret i,i, nüfu•, emlak 
kıymeti ve kiraları azalırken bele
dl;ye iradının artacağını beklemek 
•a/dillik olur. Amma bunlar neden 
ekailiyormuf. Onun ba~ında buh • 
ran gelir. O da zaten iskele mad • 
desine döndü. Ne ba~ladığı ne bit
tiği yer malum, 

Ne ise. Şimdi belediyeye yeni 
varidat liizım. Bu böyle dura dur
•un. Dahiliye vekaleti belediyele • 
rin nelerden vergi alabileceğini ta 
lJit etlen bir kanun layihası yap • 
mıf. Bunu da pek halılı . bal~· 
Günün birimle bir beleJıyenın ıra
dı azalır ne bileyim: Yumurtad~n 
ııergi almaya, altı aylık ııaç ondu • 
lıisyonlarını vergiye bağlamaya kal 
kar. Onun için nerelerden vergi alı 
ııacağını evvelden tesbit etmek ve 
•onrcı bunların !içinden o vehrin u
mumi meclui taralındqn kabul e
dilenlerini fe/ıird e tatbik etmek en 
doğru yoldur. Şimdi bu kanun bi • 
zi~ belediye erkanının da yürek • 
lerıne su ıerpmektedir. Çünkü l• • 
tanbııt belecfiye•İnin varidatı aul 
"11ftır; Eğer yeni irat bulmazsa. 
masrafını kapatamıyacaktır. 
İl' Yeni vergi ihdas ederken bele • 
~Ye erkanının hiç unutmadıkları 

bır •Öz Vardır: 
- Avrupadaki sehirliler lstan • 

bu~~ulcırdan fazla belediye vergisi 
veııırler .. 

Bu •özün ne dereceye kadar doğ 
ru olduğunu tetkik etmedim am " 
ma ·· / --' l' 
L "'. oy e olduğunu larzeae ım. 

EKONOMi . 
Uzak şarka afyon 
400 sandık af yon müba

yaa ediliyor 
Uzak şark memleketlerinden 

sipariş edilen 400 sandık afyon için 
inhisar idaresi mübayaata başla • 
mıştır. 

Bazı sanayide fazla inkifif 
Trikotaj, deri, ipek sanayiinde 

inkişaf fazlalaşmıştır. 

Nizam ettin 
Nazif Bey 
Bir gazete davası yüzün

den dün tevkif edildi 
Hergün gazetesi intifM ettiği 

esnada Cümhuriyet gazeteaile Son 
Posta gazetesi a
rasında cereyan 1 
eden bir münakn 
,aya müdahale e· 
derek nefrİyat 
yapını,, bunun ü
zerine Son Posta 
sahipleri tarafın· 
dan Hergün sahi 
bi Nizamettin Na 
zif Bey aleyhine 
bir hakaret dava 

l\rzamettin Na- il açılmıttı. Bu 
zil Bey dava neticesinde 

Reıimler $!Ta ile: Ankarada bayramın umumi gÖrÜnÜfÜ • HallıeıJind• dünlıü 
konleron. • lnnet ile KaZ<m Pafalar çoculı bayramında 

Çocuk haftası devam ediyor 
Çocuk haftası devam etmektedir. Dün haftanın ikinci günü idi, Doktor 

Kadri Raıit Pata Hdkevinde çocuk hıfzıuıhhaeı mevzulu bir konferana ver
mittir. 

Himayeietfal merkezi çocuk haftası münuebetile cuma ııünü aaat 2 den 
8 e kadar devam etmek üzere dağcılık Te yiirüyücülük .klühünde bir mm-. 
re verecelıtir. Müsamerede §dıir bandosu çalacak, monoloğlar, müaaba.lı:alar, 
nwnaralar &Ürprizler yapılacakbr. Ayni günde Eminönü kaza.sı ve Alemdar 
nahiyesi H'imayeietfal cemiyeti Cülhane parkında büyük bir müsamere vere -
cek ve gürbüz çocuk müaabakasr yapılacaktır. 

Halkevi tema.il ~ubeai saat 3 te Alay ki>fkünde bir temail verecektir akın AvrupcıJa hiç lstanbul so • 
kalıl'.'nna benzer sokak, l•tanbul 
fehrıne benzer Yer ve lstanbul be· 
lediyesine benzer belediye var mı· 
dır~. l•!a?bul belediyesi Avrupa 
fehırlerının vergi kısmını kopya e· 
cler!'en vezail kı•mını hiç hatırına 
l'etırmez mi? .. 

Nizamettin Na • 
zif Bey ıekiz ay hapse mahkfun ol
muttur. Bilahara Son Posta sahip
leri aleyhindeki davadan feragat 
etmişler ve feragat?amel-:~ini mu~ 
amelesini ikmal ettırmek uzere Nı 
zamettin Nazif Beye vermi,ler, fa
kat Nizamettin Nazif Bey bu mu • 
ameleyi tekemmül ettirememif, bu 
müddet zarfında da mahküm~yet 
derecatı adliyeyi geçerek keıbı k~ 
tiyet etmiştir. Fera~at ~uamel~~~ 
ancak hükmün kesbı katıyet ettıgı 
tarihten bir gün sonra ikmal edile
bilmit bu da tesirsiz kalmıttır. Bu
nun ü~erine hakkındaki hüküm in
faz edilmek üzere Nizamettin Na
zif Bey hakkrnda tevkif müzekke
resi kesilmit ve muharrir polis ta
rafından mevcuden ilimat dairesi
ne getirilmittir. Burada Nizamet • 
tin Nazif Beye sekiz aylık mahku
miyeti bulunduğu ve bu hükmün 
infazı için hapishaneye gönderile
ceği tebliğ edilmif, Nizamettin Na 
zif Bey de hasta olduğunu ileri ıü 
rerek hükmün infazının tecilini is
temittir. Müddeiumumilik hastalı
ğın hükmün infazına mani tetkil e
decek derecede olup olmadığının 
tayini için muharriri tabibi adliye 
göndennif, tabibi adli de tıbbı ad- 1 

!ide muayene edilmesine lüzum 
gönnüttür. Bunun için Nizamettio 
Nazif Bey Tıbbı Adliye aevkedil • 
mittir. 

MAARiFTE • • j Tazminat isti yen 
Orta tedrısatı teftış Amerikalılar 

b· 'Vaktile Tıllı Hasan Elendi diye 
1~, luhal zat ııarmıf. Dermif ki: 

- Yahu! Bu rüya denilen feY 
ne l'aılip ıeydit. Rüyada elime pa
rcı "erirler, oyanınm avucumda bir 
fey l'ok. Lakin kazarcı del'ihacet 
etsem sabahleyı·n kendimi kirlen -
m· b 'f ıılurum.,, 

• Biz ele böyle olduk. 'Avrupa fe· 
lıırlerinin güzellik, temlizlik, ümra
na ait lnaımlannı bırakıp yalnız 
Veı-giye ait kısımlarım lıopye edi • 
JIOru:r;, 

Düfünüyorum: Belediyede halı
lı bıı kadar memur, bu kadar genİf 
bir kadro bu kadar masraf ne ile .. , 
ortülecek, Fransada yetmi~ ya,ın • 
ela bi; 'ihtiyar BQfvekil oldu. Büt • 
~enin berbat halini gördü, hiç te • 
reclelüt etmetlen 4 milyar franklık 
tasarruf yaptı. Bizim beleaiye de 
ne olur •ened e 100 bin liralık bir 
taaarrul yap•ın. Çünkü; lııtanbul -
İlcın daha /azla belediye vergi~i al 
maya bilmem imkan var mıdır?. 
Şimdi bu Ntırları okuyan beldiye 
IHrriJat müdiirü ııeya mulwuebe mü 
dürü pler: 

- Hele Jranun çıkaın da balı alı
nır mı, olınmGZ mı?. der. Ve ııer • 
gi de alınır. Yalnız ilri .ene aonra 
bu vergilerin mikdan kara !iner 
ona bakmalı. Mükellefin bir vergi
yi verebilme•i kabiliyeti birindi se
nede belli olmaz. Ayni verginin bir 
kaç senelik tahıflôtı bunu derhal 
gösterir, latanbııldcı belediye ira • 
flı neden diifayor ?. Onu bir kere 
tetkik etmeli. l1itiyorıız ki; bele • 
d_iye çöp ve lener vergisir.ı! iki miı
lıne çıkarmak fikrinde İmİf. Fena 
likir eleği[ amma acabcı lıtanbıılda 
ai!R•Ü?tü.~ çoğaldı, yoksa bele
dıyemn zıyaaı mı arttı?. Terko• ıu 
yunıın ~etre mikabından kırk pa • 
ra vergı alınması da düfiinülüyor. 
muf. Verelim amma bir.elen •arfet
tiğimiz •uyun parasını alsınlar. Se 
nede 500 metre mikap taahhüt 
rdip ancak Yanaını •arfettiği hal • 
Je mükelleften hem sarfetmed,ği 
nyıın paraıını; hem de umumu ü
z.erinden birer kııru, ta uergi al • 
malı bilmem reva olur mu?. 

Dahiliye vekôl~ti. bu belediye 
uergileri kanun layıhasını hazır • 
larken bir de bu vergileıli i~temek 
ifin belediyelerin imara aıt olan 
biitün vazifesini yapm•f olmasını 
fart koyscı cidden halkın minnet • 
tarlığını celbeder. 

FELEK 

Çe~memeydanı gençler 
birliğinde 

<;ünıhuriyet halk fırkası Galata 
ııahıye1 · h' · Ç M d ı ımayesınde etme ey-

Bu adam 
0 

katil mi? --Bir çocuk "Ben amcamın 
oğlunu öldürdüm! diyor 
_ Dü~ ~asımpatada k~~il oldu • 
gunu soylıyen bir adam yakalan •• 
mıttır. ~u adam ~6 - 17 y14ların • 
da ve Rızeden bırkaç gün evvel 
lstanbula gelmiş olan Hüseyin oğ • 
lu Mehmettir. 

Hüseyin oğlu Mehmet Kasımpa 
tada yatıp kalkmakta olduğu 
kahvede oturup konuttuğu adam • 
!ara: 

- Ben memlekette amcamın oğ
lunu öldürdüm. lstanbula kaçtım 
denıi~tir. Bunun üzerine ıabıta 
kendisini yakalamıt, müddeiumu . 
miliğe vermif, müddeium:nnilik te 1 
Sultanahmet Sulh birinci ceza malı 
kemesi huzuruna sevketmittir. 

Mahkeme Mehmedin bu cürmü 
itleyip i'lemediğinin Rizeden talı
kikına karar vennekle beraber ba
zı adamların hülyai cinayetlerin 
faili olduğuna inanmak ve kendi
l~ri~i .katil zannetmek gibi bir ne. 
vı sınır hastalığına müptela olduk 
ları da nazarı dikkate almmıt ve 
k~ndisinin Tıbbı Adlide muaye e 
dılnıeaine de karar verilmi,tir. 
'k Mehmet lstanbulda muayyen bir 

kı . aınf e~gi!ı sahibi olmadığı için tev 
ı edılnııttir. 

Leh sefiri geldi 
Lehistanın Ankara sefiri K t 

Pokoki Varşovadan şehrimize ;n ı. 
m~ş . ve dün akşam Ar.karaya gi~
mıştır. ·İnı Gençler Birliği musiki, tem · 

'! : 1k"or tuheleri tarafınıl'an 11 in
a .1 mektepte bir müsamere veril
DUf ve rok L" il .. M .. ~ uegen ınıştır. 

b 1 uıanıerede fırka erkanı da 
u uıunuıtur, 

Devlet demiryolları müdürü 
Devlet demiryolları umumi mü

dürü lbrahim Kemal Bey bugün- j 
!erde şehrimize gelecektir. 

-o-

Müfettişler mıntakalarını 
teftişe çı khlar 

Şehrimizde bulunan orb ted • 
risat müfettiıleri mıntakalarında 
teftitleri için mülhakat;ı çılımışlar 
ve lstanbulda yalwz Bedri Bey 
kalmıttır. Teftiıler bir aydan faz
la sürecektir. 

A.lnıanyadan m«oaiJıletli yan tua -
basile Jeıırialem Nyalaati Y•-" ü
zere ıehrimj,.,, Şchıltheia ue Şehröden 
İsimli iki ıeyyah gelmİflir. Cumartesi 
&'ünü ,.hrimi:ıu/en Suriye yolile Alri· 
lıaya lta .. Ht eJeı:eklerdir. 

Listede pek fahiş talep
ler serdediliyor 

Harp esnasında memleketimiz
de malları zabıt ve müaadere edi
len Amerika tebeasının zarar Ye 

ziyanlarının tazmini için hükiimet 
n11111ına Sofya sefiri Şevki Beyle 
Amerika hükfımeti namına Mösyö 
Fred Kenelm Nielsen'in riyaseti 
altında olmak üzere ıehrimize ıel
mit olan heyet arasında cereyan et 
mekte olan müzakerat henüz neti
celenmemiıtir. 

Amerika heyeti malları zabıt ve 
müaadere edilen Amerika tebeası • 
run isimleri ve talep ettikleri zarar 
ve ziyan miktarı hakkında bir lis
te tanzim ederek hükUmetimize 
vermitlerdir. Fakat bu listede aer
"dedilen metalibat pek fahiı görül
düğü gibi, Amerikan tabiiyetinde 
olduğu iddia edilen bazı kimse -
)erin de tabiiyetleri ıüpheli &"örül
mektedir. 

Bununla beraber bu mesele et
rafında Şevki Beyle M&yö Nielaen 
araamda vuku bulan hu•ua! ~em-:ı· 
)ar her iki tarafın menafimı telıf 
ed~ek d0&tane bir sureti hal bulu
nacağı ümidini Yermektedir. 

Biz bög/e düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

.Dünyanın en ll'iiael .ay/iye yer
lerınden biri hiç fÜphesiz. /ıtanbul
dur. l•tanbulun .... lü .. U'lıl 

• • IPV n llUze ı e .. 
~ı~~ buralla uaun 6o;ylu MıJ'Ocak de 
gı/iz., lıtanbula 11e(enler, l•tanbul • 
da ya~ayanlar, ueyahut bu YGf•yan 

/arı dınleyenler bunu laz.ımgclJiği 
kadar bilirler. Bir Boğaziçini, bir 
adalan, ll'ÖzÖnüne getirmek bu ı •. 
tanbul hakkında bir lilıir edinmek 
için ka/idir. 

Faluıt bıma raimen l•tanbul 
günden gÜne hu cihett#'n ehemmi • 
yeti:'i lıaybetmclıtedir. 

Neden? ... 

Çünkü ihmal ediliyor, çünkü ba
kılmıyor ... 

l•tanbul hallıının yaz.ın bira.1 ha· 
va almalı endİfHİ/e lıOfluiu Bogaz. 
içi hala bir lıömür dc-u manz.a • 
raaını muhalaz.a ediyor, Burada ne· 
/eı aldıiınız. z.aman taz.e haaıa ye
rine lıömÜr tozunun ~en~nize dot~ 
duiunu lliucJi:>•ornmuz, gö:zleriniz 
biraz. ~fillilı, bahar •örmelı ütea'i· 
ii uolı.it b;r lrara .ltömür man:sAra· 
ıile kararıyor .• 

mcuı pelı :&or bir fCY deiil ... Yal • 
nı.z bu himmeti gÖ•fermelı M)T. 

Diğttr tara/tan z.avallı •dalar, 
Aoca Marmara deni:Unin orltutnda. 
ıu•u:dulıtan bunalıyor. Kat; z.aman 
dır buralara ıu iaole edilmeıi me11 • 
.nru bahaolduiu halde henüz. orta· 
da bir eıer görem..Jilı. Suıuz. yer 
tabiidir lıi daima lııymet.udir. Bo
iıum Anadolu rephc•ini ele ala • 
lım; burada ıöyle boğa:a lı-annda 
u.&ayan geniı, rahat, düZ6iin bir 
yol ;yoktur, 

Halbulıi ulaa.lı bir himmetle bun 
lann hepsini yapmak lıaWIJi. Bu • 
nun için ltnla tetkikata, faz.la mas 
,..ıa, laala küllete de ihtiyaç yak-

'''· • Eo..ı, Jiyereksini:ı: bunlann hep-
si olacak. Bakın /danbulun plônı 
hıuırlanıyor. Bunun için ftJIJclo ra
porlar ih:ı:ar edildi. Bu raporlar tct 
itik olunaı:alı aıc sonra plôn ihala 
edilec:elıtir. 

Pelıi amma bdim ömrümü~ o 
kadar ~:zun deiil iti .... •anlar ufa
cık icraattır. Yalnız bira:a gayret 

Bu depolann buradan lıaldırıl • İlter/ Malum ya: 
Kabiliyyettir husulü m atlabın sermayesi 
Elde istidat olunca kar kendin gösterir 1 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

MAHKEMELERDE 

Kadın kıyafetli 
Üfürükçü erkek 
Süreyya Hanımın peri

lerini zaptedecekti1 

kendi zaptolduf 
Üsküdar ceza mahkemesinde 

bir üfürükçünün muhakemesi ya • 
pılmıştır. 

Şehrimizin malik olduğu bin bir 
türlü hıı•u•İyetle;'t/en biri•i de o • 
nun Haliç gibi her kıyı fehirde bu
lunmıyan bir İç limana malik ol • 
masıdır. 

Ôtetlen beri balnm•ızlık yüzün
den dolmakta olduğu iddia edilen 
ve •on günlerde Kcıııımpa,a önün
de bir de adacığın tekevvün etme· 
ğe bQfladığı görülen bu emsalsiz 
Haliç, Kağıthane dere•İ ağzında 
bulunma•ı itibarile bakılmıya bakıl 
mıya er geç dolmıya namzettir. 

Şehrin üç türlü deniz nalıliye va• 

Bu üfürükçü irfan efendi is 
minde bir adamdır. Cürmü Sürey
ya hanım isminde bir kadının pe· 
rilerini zaptetmeğe kalkışmak, Ha
tice hanım isminde bir kadının da 
yaralarını okumaktır. 

ıııtalan içinele en küçüğü olan ve 
Haliç'in hıııwiyetine göre yapılan 
Haliç vapurlarının ziyan etmekte 
olelaklan iJtlüuı, "f'liı yakarı meb 
Je' tarihi haylı eski olan bir iJelia• 
elır. Bu idelianin fiimulü ve mahi-
yeti, ancalr prket hnaplannın rıa
lnlane tetkikinden Nnra anl"flla
bilir. 

irfan t•Yanı dikkat bir adam • 
dır. Bu üfürükçü kadın kıyafetin· 
de dolatarak yankeıicilik yapmak
tan ve dolandırıcılıktan mulıtelif 
kereler malıkiim olmu§tur. Bu mu
hakemesi esnasında da gene Anka
rada bir cürüm işlemi§, hakkında 
tevkif kararı verilmir, zabıtaca ya
kalanmıt -.e dün Ankaraya ırön -
derilmittir. 

Bunun için muhakemesi kıs -
men gıyabında cereyan etmittir. 
Yapılan muhakeme neticesinde ir
fan efendinin kadın kıyafetinde 
dola§tığı, üfürükçülük yaptığı, Sü
reyya hanımın perilerini zaptet -
mek maksadile parasını aldığı sa
bit olmuıtur. 

Bunun için İrfanın 3 ay hapae 
konulmaaına, 50 lira da ağır para 
~zası vermesine karar verilmit -
tır • 

Sayılmayan sabıkalar 
Son af kanunu mucibince 3 

seneye kadar olan bütün cezalar af 
fedilmişti. Ceza kanunu ahkamı
na göre bazı muhakemeler netice
sinde verilecek ceza suçlunun sa
btkası olup olmadığına göre azal
tılmakta veya çoğaltılmaktadır. 

Tekerrüre esas olan salnkıuun 
çokluğuna veya azlığına ıöre de 
ceza altı birden yarıya kadar faz· 
lalathnlmaktadır. 

Fakat temyiz mahkemesi af 
kanununun bütün ıabıkaluı af • 
fettiği, binaenaleyh kanunun neş· 
rinden ve tatbikata mebde olduğu 
tarihten itiLaren infaz edilmiıt 
nuıftkiimiyetlerin de affa dahil 
bulundufu, ve bunların ....,, ... ad
de dilemiyeceği içtilııadmda hulun. 
muştur. 

Bunun için af kanununun tat
bikine mebde olan 28 temmuz 933 
tarihinden eVYel vuku bulmut 3 
seneye kadar mahlı:funiyetler ve 
sabıkalar muhakemelerde tekerrü
reeaaa olmamaktadır. 

Esrar utan bir adım· 
Petrol'rat ve Şenyuva paata

hanelerinde esrar aatarlren yaka • 
!anan Nuri bir ıene hapse ve 200 
lira para cezaama mabkilm olmuı
tur. 

Eroinci manav Hayri de bir ıe
ne hapse ve 200 lir~ para cezasına 
mahküm edilmittir. 

Sıcak, anormal mi? 
İki gündenberi havalar fazla t· 

ıımrıış, terletici sıcaklar batlamış· 
br. Bu mevsimde bu kadar sıcak 
hiuedilmeai anormal zannedil • 
mit fakat rasathane bu aıcakların 

tabii olduiunu aöylemittir . 
Dün sıcaklık derecesi 24 e ka· 

clar yükselmittir. HaYalarm böyle 
fazla aıcak hiaaeclilmeıincle ilıi 
gün evveline kadar soğuldann de
vam etmit bulunmasının da te • 
siri vardır. 

Yalnız. efhcııı •ermayuile tefek
kül etlen ve •enelerden beri faali
yette bulunan otobü•lerin sal:iltle
ki müe.ııir rekabetinin, Haliç Şir
ketinin vaziyetini ağır •urette mü
teeair ettiği •ıı götürmiyen bir ha· 
lrikattir. Nitekim otobüıı rekabeti, 
tesirini devlet •ermayesile müeues 
olan Haydarpa,a banliyö hattında 
da göstennİftir. Kadıköyüne ayak 
bcıııan bir adamın, hemen bir adım 
ileriıind e harekete hazır bir otobü• 
bulması gibi kolaylığa rağmen 
Haydar pa1a'ya ayak atan ayni a· 
damın, bir sürü yol teptikten, gife· 
de bild almak için beklemek mec
bııriyetinde bulundııktan ıonra bir 
haylı yol teperek tren ba.aamağına 
ayak atabilmesi gibi zorluklar, Jo
ha sonra her iki nakil vasıtaları a· 
rcuınclaki asağı yakan liat larltlo
rı, tabiatile' halin otobiU/ere aev
ketmektedir. 

B'lhaua flOn yapılan ve otobüs
leri~ /tolayca ve rahatça seferleri
ne ma.ait olan alalt fOsenin inşa
sı l:anliyö hattı için ağır bir dcırbe 
oİmııf ve o havalinin sıklet merke
:r.ini, dağ etekleri olan içerilere ya
yılmaktan meneelerek manzara iti
barile harikııliıde güzel olan sahile 
çekmiftir. 

Y cırın Eminönü - Eyüp tramvayı 
İnşası, tasavvurdan tahakkıık saha· 
sına çıktığı gün Hal iç vapurlcın
nın bugünkünden daha çak elim 
bir vaziyete, hatta aciz haline dü
fecekle-rinde fiiphe ;yolrtıır. 

Bir lar.,/tan Eyübe tloiru tram
aıoy ltauı d~_,,,,_; «ralınJa mü
zakereler yapılır/ten tli#er rilNttwıı 
Haliç Şirketini fehir namına i.ıün
liik etmek, görür,iifle para ile ba,a 
bela •alın almaktan farksızdır. 
Lakin Haliç demek, fÜphesi:z. ki E
minönü ile Eyüp arasındcıki r. :ıh
ılut -hil parçası demek değildir. 
Hal~'j yalnız bu noktadan miitale· 
a etmek ~k sakat ve basit o!ur •. 
On·., için hi:r. Haliç'i, anealı lriil 
lıalintle letlıtik etmek ızh. "arındtl • 
yı:r.. O lolıt/irtle ise manz.ara ııe İfİn 
fekli t- d.,.r. Hali' tle
nilen ıehrin bu lrumını lıonrmak, 
onun kalkınmasının temini neye 
miitevaklııf.a yapmak ve lıiilma o
nun aclım adım hcırabiye gitmesini 
menetmek elzemdir ııe her feyelen 
evvel ıehrin vazile•idir. 

Büyükatla'nın imar ve tezyinine 
çalqmalı ne kadar takdire layık 
bir ltarelretae bilha..a yann b'r İf 
merltezi olmrya mİi•aİt ve bugün • 
den bana namz.et bulunan Haliç' 
in kalkınmasına çalı~mak la, lıer 
halde ondan hiç te daha tıfOiı kal. 
mıyan bir lüzum ve zarurettir. 

Salihattin ENİS 

1 BORSA 1 
( 1 f Bankaamdaa al-.. cetTelclir) 

24Niaan 934 
Akıam Fiyatları 

Jati.knzlar ı T~vilit 
lıtikn .. dahili 99 T. aık~nr• 9,78 
1933 J,ıjJr.ra•• 93.50 El.&ı.trık ---
Ka..-•11& TramT&J' -.-
Ua.idl'k 30.05 TG•rl -

11 Z9,I& Rıhk• 17,75 
: 111 29,50 Mümrıail sa,JS 

Şark D. Y ollon Z,liO ,. il 47,25 
ClımrtUtler 1 IC.uponıu 

Düıt hi~ri talıuim itibarile llluhar • 
rem ""'""' --• ...a-.fifti, Alinin o
iullan H- .,. Hii•eyİnin /lfua11İye· 
nin oğlu Y e~t tarafından fehit edil • 
meleri dolayı.ile lranil.r bupn lna -
lem tutarlar. 11e Kerbelada IJUrıqmalı 
ayinler olur. Eıkiden ıchrimiulelıi lra 
niler de ouruıurlardı. Fakat bu men -
.Cilmiftir. Şimdi yalnız. Vatde Hanın 
ıla mer.iye olıurlar. Dün de rcıimde 
görülen lranlı hoca elendi laraluwlan 
nwraiyf! o6unmuıfur. BugÜn ironiler 
O.lıüdarda Scyidahm..ı dereıine ll'i • 
derelı afurc piıirecelıler ile yiycc:elı • 
lerılir. ' 

lloiü• 1,78 " il 47,ıO 

ESHAM 
it Baftil:aıı Nama 8.801 Şir. Hayrİıy• 
Kup4nııuıı: R•ji 
., " Hamiline &.80 Telefon 
Kupon•uz Tt-rltoı 

.. " Müeııiı sal ç;mnıto 
K•pooıuz ltti .. at d•J• 
Tiır1'iy• CUetlı.U.- .Ş..rk dt"y. 
ri1et Ban"•" 62.50 llalJa 

ıs 
3,llO 
ıo,75 
19,25 
12.ıs 

18,111 
ı,25 

l.!15 
Tram••J 38 
Anadolu Hiaa• 27 f Ş.rlı m. •c•a 4 

ÇEK FIYATLARı ,.,. .. 
Loadra 
Nüyork 
Mil•no 
Atina 
c .... ,... 
Brültsr1 
A .. ııerüm 
So(ya 

11.08 
642 

80.33 
9,34,50 

M,oıe,ız 

Z.45,75 
3,40 

J,17,65 
65,63ti0 

Praıt" 

B•rlin 
tt:.drit 
Bt>larat 
Zloti 
P•nso 
Biilcntt 
Viyan• 
Moılle .. a 

19,ıZ 
2,03 50 
5,8336 
34,82 

4.21,75 
2.419 

83,4S 
4,U 

11,00,1111 
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MiLLi YET ÇARŞAMBA :l~ NI!:i 

( Askeri Bahisler 
Yarın akşam: Büyllk gala m'lsaın,ruile -oı( 

~-----------------------------
T UR K ve SU M ER sinemalarında 

Kemaleddin Sami Paşa 
Koca Dervit'i yetirdikten beri 1 

çok zaman geçmedi. C!~un y~aları 
henüz yüreğimizden sılınmedı. Bu 
defa da ikinci bir felaketle karşı· 
!attık. Türk ordusu Kemalettin Sa
mi'yi de yetirdi. 

topçu atetinden sonra Yunanlılar 
mevzie taarruz etmişler ve mevzi
in en yüksek krsmı ile merkez kıs
mı, demiryoluna kadar dütmanın 
eline geçmi~ ve buradaki fır kata
rın ihtiyattaki taburlarile ve kanlı 
zayiat mukabilinde yapılan muka
bil taarruzlarla mevzilerin tekrar 
elde edilmesi tetebbüsü muvaffak 
olamamıftı. Fakat en sağ cenahta· 

Bugünkü program 
1 S TAN BUL' 
18,15: Plak netriyah. 18,45: Franan:ca de~•· 

19 15: Muammer Be1 tara.fmdan monoloı. 
19:30: Türk muıilıı:i ne,riyatı. (Ekrem B. Ru~ 
ıen. B. Ce.,.det B. Yahya B. Cevdet B. Şeref 
B. Vecibe H. Semiha H. Ser•et H.) 21.20: 

ANKARA Türkiyenin Kalbidir 
10 yıllık fikir, it ve ideal mücadeleıinin yliktek 
)ıı> her Türk g&rmelidir. Yerlerinizi evvelden 

eserlerini gibteren bu bü,.ük filıııi 
temiıa ediniz. 

324 yılında, Osmanlı imparator
luğunun genç Türk ihtilalinin çal
kandığı zamanlarda tahsilini biti
ren Kemalettin Sami (Erzincan) 
daki ilk vazifesine bqladığı za
manda mahalli garnizonun, genç 
Türklere kar91 yaptığı reaksiyon 
ayaklanması vakasına şahit oluyor. 
Mektepli zabitlerin ölüm tehdidi 
ile kr,Iadan kovulup atıldığı bir 
karışıklıkta, genç erkanıharp veka
yiin için,e atılıyor. Yobaz ruhları 
yatıttırıyor, başsız kalan ordunun 
ba,ına geçiyor, gençliğe ve inkıla
ba kar91 hazırlanan bir kıyameti 
durduruyor, anar9iye hakim olu
yor. l9te Kemalettin Sami'nin kah· 
ramanlığmın ve kendiliğinden ha
reket etmek vasfının ilk misali bu
dur. 

Bir müddet sonra Pangaltıdaki 
Harbiye Mektebinin tabiye mual
limliğini deruhte eden genç erka
nıharp zabiti, Balkan kavgası çı· 
kınca (Yanya)daki müstakil ko
lordunun erkanıharbiyesine tayin 
edilmittir. Y anya müdafaasında, 
her fırsattan istifade ederek ne
ferleı in ve mülazımlerin kurşunlar 
ve gülleler altında çarpıttıkları 
dövüs meydanlarına kendini ka
tan g~nç erkanıharp burada arka
da;ları arasında kahramanlığı ve 
sönmez ateşi ve heyecanı ile parla 
dı. Yıllarca tedavisi ile uğrattığı 
ve kendisine "çolak Kemal,, laka
bım verd:ren ağır yarasını burada 
nldr. Ve kavganın sonunda fevka
ladeden binbatılığa terfi ettiril
mek suretile taltif edildi. 

Kemalettin Sami, büyük cihan 
savaşının başında bir müddet ko
lunun şifa bulmayan yarasını 0 • 

narmakla uğrattığından sava,ın fa· 
al safhalarına katılamadı. Fakat, 
küçük bir salah elde edince (Hi
caz)a gönderildi ve (Maan)da i
kinci kuvvei seferiye erkanıharbi
ye reisliğini deruhte eyledi. Ve he
men Hicaz asilerine karşı tertip e
dile~ bir hareketin emir ve kuman
dasını eline aldı. (Vadi Musa) ha
reketini. Kema.lettin Sami'nin, er .. 
kanıharp olmaktan ziyade kuman
danlık evsafının bir nİfanesidir. 
Burada elde ettiği muvaffakıyet 
yüzünden, ikinci defa olarak fev
kaladeden terfi etmiş ve kayma
kam olmuştur. 

Büyük sav~ın mütarekesinde ls 
tanbulda 10 cu Kafkas fırkası ku
mandanlığında bulunan Kemalet
tin Sami, İngiliz inal ordusunun, 
ve Türk düfmanı olan bütün un
surların kar9ısında lstanbulda mil
li ruhun ve maneviyatın temel di
reklerinden birisi idi. 16 Mart fa
ciasında, Fatihteki neferlerimizi 
uyku yatağında basıp süngüleyen 
katiller, Kemalettin Sami'yi ele ge
çiremediklerinden dolayı çok ha
yıflandılar. Bu hadise esnasında 
Anadoluya sıvışmağa muvaffak o
lan genç kumandan (İkinci İnönü) 
muharebesine yeti.mi' ve krokide 
görüldüğü üzere burada yeni kuru
lan birinci fırkaya kumanda et
miştir. 

Bu fırka, (lnönü) mevziinin en 
sağ cenahında bulunuyordu. Mu
harebenin ilk günü, şiddetli bir 

-..,.- ıı... 
_.a. T.ı.tJtt.. 
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ki Kemalettin Sami paşa fırkast 
mevziinde tutunmağa muvaffak 
olduğu gibi cephesini cenuba kır· 
mak suretile dütmanın ilerlemesi
ne yan ateşlerle engel olmuttur. 
Birinci fırka, müteakip günlerde 
dahi mükerrer mukabil darbeler ve 
hücumlarla Yunanlıları yıpratm19 
ve sağ cenaha hıikim olarak cephe 
kumandanının bizzat takdir ve te
şekkürlerini kazanmıfbr. Neticede, 
ismet paşa hazretleri, Kemalettin 
Sami'yi: "tarihe yeni bir zafer say
fası ilave ettiniz,, sözlerile takdir 
eylemi,tir. 

Kütahya, Eskitehir ve Sakarya 
dövütlerinde 4 cü grııpa kuman
da eden Kemalettin Sami Büyük 
Afyon taarruzunda beşinci, seki
zinci ve on betinci fırkalardan mü
rekkep dördüncü kolorduya ku
manda etmittir. Bu kolordunun 
hissesine, Yunan müdafaa cephesi
nin en mühim bir kısmı olan 1310 
rakımlı (Erikmen) tepeleri düf
müttü. Bu tepelere, kolordunun 
yaptığı inatçı saldınmlarla tepeler 
bir kaç defa alınmıt ve verilmit ve 
nihayet taarruzun ikinci günü, son 
defa olarak Kemalettin Sami'nin 
kıtaları bu yüksekliklere kat'i ola
rak hakim olmuf, düfJJ13.nı peritan 
bir surette ovaya dökmüt ve mevzi. 
in mühim bir kilit noktasını yar
mak suretile Afyon kınmırun ka· 
zanılmasında mühim bir amil ol
mu,tur. 

Bir iki gün sonra, Başkuman
danlık kırımında, Gaziden aldığı 
direktiflerle (Dumlupınar) yolunu 
kapayan ve yok etme kırımını anık 
!ayan yıldızlardan birisi de Kema· 
!ettin Sami idi. İfte, genç denebi
lecek bir yatta hayata gözlerini 

yuman bu kahramanlığın,enerjinin, 
vatan seviciliğin timsali olan ku 
mandanın mesleği böyle çetin va
kalar ve savatlar içinde vücut bul
muttur. 

Bir millet için herhangi bir mes
lekten büyük imanlar yetittir
mek kolay bir teY olmamakla be
raber, mümkünaüz de değildir. İyi 
bir mektep, uzun bir çalıtma, kafi 
derecede bir kabiliyet ile yüksek 
doktorlar, mühendisler, vesair tek
nik erbabı elde edilebiliyor. Fakat 
büyük İnsan kütlelerini savat mey
danlarında sevk ve idare edecek 
ve bir milletin ve vatanın bahasına 

Milliyet'in edebi tefrikası: 58 

KANLI SIR 

Ajans •e bor .. haberleri. 21,30: Necip Ya.kup 
r.eı,. orkestra•ı tarafından muhtelif e•erler. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
18,50: Konferan•. 10,10: Plak. 19,50: Mab· 

telif bahisler. 21,05: Hafif mu•iki konseri. 
2.2: Konferans. 22,15: PiTano ile kli.sik par· 
çalar. 23: Esperanto dilile konferans. 23,20: 
Plik. 24: Müsahabe. 23,05: Danı musikisi. 

SARAY sineması 
Yarın aktım Hat 18,30 da 

Konservatuar Konser Heyeti 
(Yaylı sazlar orkestrası) 

B U O A P E Ş T E, 550 m. ( lk k o ) 
18,30: Odeon•• Parlofon pli.klan. 19,15: ı"ncı" onserJ 

Den. 19.45' Torannô. 20,45' KonaerY&tuvar 
ıalebeıi tarafından kons•r. 22,45ı Haberler. k C 1 R •t 8 
23,IO, Oonapaluta otelinden naklen dana mu· Şef dor estr ema 8fl ey 
sôkiot z4, ı.,;u.c. konferans. 24,ıs, s;, ... mu Soliıt: ALI SEZAİ BEY 
aildol. (T oll.) 

B O K R E Ş, 364 m. Şimdidea biletler ıatılmaktadır. 
13, Borsa. - Plak. - Haberler. - Plak. Fiyatlar: 50-100-150 kuruı 

18: Radyo orkestrası. 19: Haberler. 19,15: , 
radTO orkeıtraıL 20: Oni•erai.te. 20,20: Plik. ·-·· 
20,45' Konferans. 21: lnriliz mus;ı.;,;nden mü YEN/ NEŞRJY AT. 
rekkep konaer. 22,45: Muhtelif lisanlarda ha· 
berler. 23: Cina. lokantasından naklen hafif 

musôkô. lstınbulun camileri MILANO. TORINO, CENOVA, TRIYES-
TE FFLORANSA, Halil Etem Bey "İstanbul ca· 

18,10: Tasannili kon.aer, 18,55: aH .. herler. ..l f L • ki 
v •. 20,40, Pli.k. - Haberler. 21,20, Pli.k. 2ı, . mileri,, hakkın..,a ransı.zca uır • 
45, Stüdyodan Üç perdeHk b;r temsil. Müto• tap neıretmiıtir. Bir haritll ve (3) 
akiben dao• mıuildıi. 24: Soa haberler. d b ki İ 

ı·~smi ihtiva e en u tap stan • V I Y A N A, 507 m. 
1s,20, ş;md;k; A""oturya!. beoteU•lann bulun büyük küçük, belli başlı ca• 

rüfıelerônden e"'rler. - Müu.habo. 20,25, ınileri hakkında malu-ratı ihtiva 
Askeri konser. 21,30: "lllıı: aıenekJe,. isimH bir 
ilkpahar temsili. 22,30: Ora konseri. 23: Son etmektedir. 
haberlor. 23,15, Esperanto haberleri. 23,25: Yalmz ecnebiler için değil. ls-
Adolf Pauscber caz talum•. tanbullular için de böyle bi, kita-

H A M B U R C, 332 m . h d 147 h'f--" 'b 19,30, Halk tarlalan plaklar. - Müoahabe. ba i tiyaç var 1, sa 1 eaen 1 a· 
20:8ando mızıka. 21: ilkbahar ıer•isi. 21,30: ret olan. eser, ayni zamanda tcntİz 
l'.Jans muıildai. 23: ikinci haber ıervİ•İ. 23,20: b J 
Danı musiki.inin de•am1. 24: Mozarbn eıer· kiğıda ası mıştır. 
lerinden yaylı •ular konseri. 24130: Modern 
p;,..o mu,;k;s;. Minicik IOgat 

B E L G R A T. 437 m. Tefeyyu-z kütüphanesi tarafından 
18: Müıahabe. 18,30: Danı plik1an. 19,25: 

Müsahabe. 19,30: Fransızca ders. 20: Piyano Fransızcadan Türkçeye yeni b:r IUgat 
konseri. 20,40: Reklamlar. 20,50: Plik. ~~: kitabı neıredilmiıtir. "Minicik 1Ugat0 

Jubliyana operaaından naklen opera temsılı. k k 11 
ROMA, NAPOLI, BARI ismini taııyan bu higat en ço u anı-

18,10: Orkeatra konseri 18,SS: Haberler. lan Fransızca kelimeleri içinde topla. 
20: Pli.k. 20,40: Arna•utça haberler. - Spor d b' 1 k 
haberleri. 21,10: Müsahabe. 21,20: Plik. - makta ve hacim itibarile e ır • ye e 
Müaahabe. - Plak. 22: Bir orera ••Y• lıer· cebinde taşınacak derece de küçüktür. 
hanıi bir temJ.ilin nakli 

KONISVUSTERHAUSEN, 1571 m. inkılabımız ideoloji VQ 
18,20: Ça.1" muıikiai. 19,05: Amele ne4rİyab. 

19,25, "Neteli öksüzler, yet;mler s;zı takôp •· realite karıtlSIOdl 
derae?,. isimli neıe1i bir muıiki.li alceç. - MU- T 
aahahe. 21,30: .. Criırri,. ismindeki. Paul Linka Üniversite profesörlerinden Dr. 
nın eserlerinden üç perdelik opel·et. 23: Haber Menemenlı" Etem Bey tarafından 
ler. 23,30: Teknik neıri7at. 23,45: Deniz ha-
berleri. 24: Faraıuvay ve Arjantin balk ha••~ inkıli.bımızın tarihi tekimülü ve i .. 
larf. ı· d 

iRTiHAL 
Piyade kaymakaınlığından müte • 

kait ve iş Bankasının kıymetli me • 
murlarmdan Marath Beyazıt zade Ab. 
dülkadir Bey muztarip bulunduğu 
hastahktan ıifaya.t olamıyarak dün aa 
bah saat dokuzda vefat etro.iştir. Ce
nazesi Vefadaki hanesinden. öğleden 
sonra kaldırılarak Merkezefendide 
defnedilmiştir. Merhumun vef tı ken
dini tanryanlar ara.unda büyük bir te
essür bır\lkmı~n-. Kederdide aile&ine 
beyanı taziyet eyleriz. 

deolojisi ve rea ıte e tahakkuku 
imkanları hakkında olan bu eser 
çıkmıttır. Tavsiye ederiz. 

Napoleon 
"Tayfur,, piyesi müellifi Ali 

Mustafa Beyin (Napoleon) isim
li beş per<lelik faciası intişar et • 
miştir. Okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

VAPURCULUK 
b 1 TURK ANONiM ŞiRKETi 

malolacak meydan muhare e eri- ISTANBUL ACENT ALiCi 
ni kazanacak yüksek kumandanlar 
yetiştirmek her millet için arzu e- Liman Han, TelJon: 22921 
dilen zamanda mümkün olacak ı J 
bir teY değildir. Ancak, tarihlerin- mrOZ YO U 
de büyük hadiseler kurmut ve yük- Her PERŞEMBE günü Ga.. 
sek anane ve ruh sahibi ırkların lata rıhtımından saat 18 de TAY· 
ahfadıdır, ki tecrübe ve hakikat y AR vapuru kalkar. Gidit n 
sahneleri sayesinde büyük kuman- dönüıte mutat iskeleleTe uğrar. 
danlara sahip olabiliyorlar. İşte !~===== ===~ Kemalettin Sami de yüksek ırkının 1 

seciyeşi ile ve Balkan harbi, büyük •• ıı 8 ~,~A·t 
hup ve İstiklal harbi gibi üç bü- ı ' 'it it• ~ 

yük hadisenin bir çok tecrübelerin ·.\J: .il' -
içinde yoğurulmuf, kavrulmuf, pif-

1 

Aınn umdeıi "MiLLiYET" tir. 
mi,, çetin bir asker, yaman bir ku-
mandan idi. Gelecek bir harpte, en ABONE üCRETLERl : 
büyük birliklerin sevk ve idaresini· Türkôye ôçôn Har;ç içôn 
• f t ·ı 11 • b" L. K. L. K. ı ıma ı e onun e en arasına vere ı 3 .,Li•. . . . . • . • . 4 - s -
lirdik. lfte, bu yüzdendir, ki Kema- 6 • • •• • • • • • • 7 50 14 -

!ettin Sami'nin vefatı, Dervit Pata- 12 " · · · · · · · · · 14 - 28 -

nın arkasından bizim yürekleri.. Gelen e•rak seri •erilmez.- Müddeti 
seçen nüahalar ıo kuru.ıtur.- Gazete •• 

mizde ikinci bir derin yara açmıt· matbaaya ait iıler için müdiri,.ete mü.ra• 
tır • caat edilir. Gazetem.iz il&aların mes'uli1e· 

Hüaeyin RAHMi 
CINOCLU 

tini kabul etınez. 

- Hayır .• , yanılmıt değilsin... bir masada kumar oynadım! 
Vahimen seni yanıltıyor .•. Filha- Doktorun gözlerindeki sevinç ı-
kika sen, insanlara güç alıtırsın. tığı söndü: 
Hatta çok defalar, dostluktan bile - Sen mi? •. Sen, kumar oynar 
kaçındığının farkındayım. Fakat mısın? 
bu çekingenlik, başkalarının aley- Omuzlarımı silktim: 

Yazan: Ma.~mut YESARl hinde, ve bir iki görüfte, kat'i hük- - Arasıra .. Lafolsun, diye ... 
münü vermeni icap ettirmez. Ya- Bulunduğum meclisi sıkmamak i-

- Bunlar, tehlikeli hastalık mı? Doktor, başını geriye itti: nılmıt olduğunu itiraf ediyorsun... çin ..• Bazan, muhite de uymak 
- Oldukça. . . - Hayır. • . insan, birden bire O halde, geri dönsene. • • Etki fik- lazım •.• 
- Ne gibi tehlike var? aklını oynatmaz. Sıkıntı çekiyor, rinden, kararından caysana. .. Ha- Sesimdeki, halimdeki samimiyet 
Ciddi ciddi soruşuma rağmen derler ya; bu, doğrudur. Sonunda yır ... Halin, tavrın, sesinin ahen- doktora emniyet vermişti: 

doktor, alay ettiğimin farkına var- "Persecute" !er arasına giriverir • gi, eski ~üphelerinde, endişelerin- - Anlıyorum. .. 
mıttı: sin. Meçhul korkular, vehimler, de ayak dirediğini gösteriıor •• iş. Teşekkürle gülümsedim: 

- Sana, şaka geliyor, azizim. yavat yav~ muayyen tekillere, ha- te, gördüğüm bu ..• illet, hastalık - Mersi, doktor .•• 
Halbuki ben, bunda hakikaten teh- yallere bürünmeğe başlarlar, bu burada. . . Ahmet Bey, Mehmet - Sonra? 
like görüyorum. suretle bir veçhe, bir tekil alan kor Bey, fU veya bu, tahıs, mevzuuba- - Sırrı Nevres, Halim Siret gi. 

Doktor acaba gücenmit mi idi? ku, vehim, bir fikri sabit haline gi- his değil. • . bi alelade kumarbaz değil... evve-
F akat on~n bu enditelerini ciddi rer. işte o zaman hapı yutarsın... Ayağa kalkıyorum; kolundan la, bu nokta üzerinde durmalısın ..• 
telakki etmek, bence imkansızdı. Sana, bu söylediklerim fennin ket- tutarak doktoru da kaldırıyorum: Halim Siret, alelade, eğer siz, dok. 
işin içyüzünü .anlatacak olsam, fettiği; künhüne,mahiyetine erdiği - Biraz bahçede dolaşalım, dok torlar gibi her harekete bir te,his 
doktorun da ayakları suya erecek.. kat'i hükümler değildir. Şuurun tor. • . İncirliğe doğru yürüyelim. koymak icap ediyorsa, normal bir 
Lakin anlatmak uzun... Doktor, hududu, tayin edilememittir. Güzel bir mehtap var. kumarbazdır. O, kendini, sadece 
belki de anlamıyacak, bunu da be- - Bu mukaddimeyi bırak ta be- Doktor, hiç itiraz etmedi. Çiçek ve yalnızca kumara vermittir. He. 
nim, vehim kurbanı olduğuma nim hastalığımı söyle... bahçesini geçtik, incirliğe doğru defi, yalnı zkumardır. Fakat Sırrı 
hameledecek: Doktor, gözlerimin içine bakr- yürüyorduk: Nevres'e gelince ... 

- Peki, doktor, ne gibi tehlike? yor, sesini yava,latıyor: - Doktor, sana bir itirafta bulu- Durmu,tum, batımı sallıyordum: 
Doktorun sesi dargın değndi: - Hani Sırrı Nevres, profesyo- nacağım. Doktor, merakla sordu: 
- Bu gidişle aklını oynatabilir- ne! kumarbazdı? Halim Siret Be- Doktor Nüzhet Süleyman, bir • - Sırı Nevres'e gelince? 

sin. yin musirrane tekliflerine hep özür den dikkatle doğrulmuştu. Ay ışığı Bir daire çizer gibi kolumu oyna 
Gayri ihtiyari güldüm: dilemekle mukabele etti. vuran yüzünde mütereddit kırıtma tıyordum: 
- Bu asırda delilik, hastalıkla· Boynumu bükmekten başka çare lar vardı. Fakat gözleri hayretten _Onda ne marifet yok ki .. Mü-

ve 
--- --·-

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede biliifasıla icrayı muamele etmekte olan 

0NYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphrmaynnz. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 183 O 

Maliye Vekaletinden: 
Vekalette münhal bulunan 200 lira ücretli mali tetlÔ • 

kat bürosu mütercimliğine Fransızca ve lnilizce lisanlarıO' 
vakıf ve r·bilhassa Fransızcadan Türkçeye ve Türkç.edell• 
Fransızcaya mükemmelen tercümeye muktedir bir memur• 
lmacaktır. 28/Nisan/ 934 Cumartesi günü saat 14 de IstaJI" 
bulda Vilayet konağında İstanbul Maliye murakipliğine 
karada Vekalet kalemi mahsus müdürlüğüne müracaatl,rt 
lazımdır. Müsabakaya dahil olabilmek için memurin kan 
nun 4 üncü maddesinde muharrer evsafı haiz olmak ve b8'' 
kabir işle meşgul bulunmamak şarttır. (1910b1ı 

İstanbul Ticaret Müdürlüğünden : 
23-4-934 pazartesi günü Milli Bayram olduğu için ' 

Terzi, Kumaşçı ve Elbiseciler cemiyetinin,,; 
idare heyeti intihabı 26-4-934 per ıeınhe gününe tehir edildiği ve 4 eJ1 

Vakıf hanındaki cemiyet merkezinde saat 10 dan 15 e kadar rey kabul 
ceği alakadarlara ilan olunur. ( ıs94%) 

Istanbul Jandarma Kumandanlığınd,ı 
Sarıyer kazası Jandarma bölük dairesinin bedeli ~ 

(882) lira olan tamiratı pazarlıkla yaptırılacaktır. TalipViJI' 
keşifnameyi ve şeraiti görmek üzere her gün İstanbul • ..:• 
yet Jandarma Kumandanlığına ve pazarlığa iştirak ;-aı 
28-4-934 cumartesi günü saat 10 da muvakkat tem.ina tJI!: 
Sarıyer Jandarma Dairesindeki Komisyona müracaa~ 
lüzumu ilan olunur. (1879) 

-
MATBUAT CEMiYETi MERKE~ 

İttihaz edilmek Üzere: 
TAKSİM ŞİŞHANE KARAKOtl 
TÜNEL arasındaki cadde ve yakı' 

sokaklar içlerinde 

SATILIK 
BİNA veya ARSASI OLANLAR ile böyle ~ 
int.aab deruhte edebilecek MiMAR 11~ 
MUTEAHHITLERIN yazı ile 20 Nisana k~_JI 
Ankara caddesi Orhan Bey Hanı adreıir' 

lıtanbul Matbuat Cemiyetin• 
olunmaktadır. ' 

TEL: 20087 - 2041 

Müracaatları rica 

liyor. . • Saffetine, samimiyetine, 
dostluğuna, etrafı İnandırabiliyor .• 
Fitler, oyun kağıtları, onun elinde, 
sadece talibin, kaderin, kısmetin, 
gözü bağlı esirleri değildir •.• 

Doktor, bir adım gerilemişti: 
- Ne diyorsun? 
Elimle, sakin olmasını işaret et

tim: 
- Dinle, doktorcuğum. • • Din

le. . . Dostlarının, ahbaplarının it
lerini gördüğü, işlerine yaradığı 
anlarda, iyice emin ol ki evvela 
kendi çıkarını temin eder. Bunu 
öyle meharetle yapar ki füphe, 
zan altında kalmak şöyle dursun, 
minnet bekleyen bir gurur ve ifti
harla göğsünü gerer, alnını açarak 
başını dik tutar. 

Doktorun ilk hayreti geçmif, de
rin derin düşünmeğe batlamıttı: 

- Sana inanıyorum. . • Ve buna 
rağmen hayretten kendimi alamı
yorum ..• 

- Sırrı Nevres'in bütün kuvveti 
burada ..• 

habbetimi anlatamazdım. .J. 
Niçin, niye İnsanlar s~1 

tam manasile, istedikleri ~ 
fade edebilmek tekillerini O'ıı 
me, tetrifata bırakıyorlar~; 
ki insanlar hakiki sevgile :;;a 
le samimi, doğru, hakiki JI 
ler! ' 

Benim durgunluğu111• 1 

doktorun gücüne gitti: ~il' 

- Bana, dargın mrsJll 
rev? ıt'aı' 

- Hayır, doktor, saıı• I 
şekkirim ! ,ıı 

Doktor, hala mahcup, b 
tereddit yüzüme bakıyor: !ılı~ 

- Demin alay ettirı, falı-' 
tık alay etmeğe hakkın yo ~ 
gene hastasın? . eıl' 

Bu sefer, doktora ciddıY 
kıyordum: 

- Gııne mi hastayıııı? I~ ti 
- Evet, hastasın ı,1•:;;.ı' 

hastalığın tehlikeli degıl, ti 
nn hesabına çok acıklı! . ı.ıl 

1..: 1110V - Doktor, beni es,.•• 
la korkutuyorsun? 'I 

- Neden? . ~eJı' 
Yorgun yorgun içİJll 1 yıl'I 
- En inanılmıyaca1<1~e' kolayca inandığımız §'!Y 

rm ve tehlikelerin en hafifidir, dok bulamıyorum: ziyade sevinçle parlıyordu. rai, hilekar. · • Sureti haktan gö • 
____ _;t::o:.:r.::c:u!ğ.:u:::m:·~---------_.:'.,__-:_-:__Y_an_ı_lm_ı.:.fı_m_,:....;.d..:o.:k..:t.:.o.:.r.:_ _____ ::...;D::.:<>:::k:::to::;r:..ı,_be:;:::;n::&..::S::.ır~r~ı-'N:,:..::e;.:;v:,re:..s=.'~..L..ıruu,·~·n~me-n,.· ...::ayet ustalıkla becerebi-

-inanılacak gibi değil ... 
Kollarımı açtım, bu hareketim

le ne anlatmak istiyordum?. Hem 
fikrimin genitliğini, hem ona kartı 
olan muhabbetimi gösteriyordum. 
O dakikada doktoru '.kucaklasay -
dım, sım sıkı bağrıma bassaydım, 

ene bu hareketimle ona olan mu-
ha çok basittir. • .Ji / 

- Bıltfl 
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MiLLiYET ÇARŞAMBA 25 NiSAN 

GUGLİELMO MARCONİ 
Altmıt sene evvel bugün (25,4, 1 

1874) radyonun babası olan Gugli
elmo Marconi (Markoni) ltalya· 
nın Bolonya fehri civarındaki Grif· 
fone İsmindeki küçük kasabada 
doğmuftur. Temevvücatı havaiye 
ile yer yüzünde ilk nazariye ve intl 
bala~ının Almanyanın Haydenberg 
fehrınde 1889 senesinde toplanan 
talüyat ketifleri kongresinde orta
ya atan Heinrich Hertz her halde 
düfünmemiftir ki kendisinin ket
fettiği fokat tatbikte hiç muvaffak 
olamadığı bu fenni tekamül ettire· 
cek olan adam 1889 senesinde he
nüz l 4 yafında bulunan bir çiftıri 
Çocuğu idi. Marconinin babası (. 
talyan, anası da lrlandalıdır. Kü· 
çük Marconi ilk tahsilini genç Yat· ;a bitirip 20 ya,ına girmeden Bo
onya Üniversitesinin fizik ve kim· 

Ya kısmında tahsil etmeğe ba,la· 
ınıf ve buhar makinelerinde ihti-

Mar1«>m'nin 1901 ve 1902 sene.inde imal ettiği tehiz 
taneai .. 

aletlerinden bir 

f
•'."•.ksahibi olmak istemitti. Fakat 
ızı 11" • b"l"h -ınua ımı ve ı a are ayan 

:\ecliai azasından olan Profesör 
uhguHato Righinin tatlı tat:ı Hein-

rıc e~ •. . h . 
• •Z ın temevviıcatı avaıye 

nazariy 1 . • · b .
1 

e erınden bahsetmesı gencı 
fu ıMe ınerak etmeğe sevketmif
I ı r.. arconi artık buhar makine
erınden zı· d "h . . 1 • • b 1 m • h ya e zı nını te sızı u • 

aga as; etmiftir. Gece gündüz 
muvaffak 1 k . . k k 1 r k . o ma ıçın uy usuz a a· 

1':ıa5ugratıı;ı durmu~tur. Nihayet 
b b senesınde tatili geçirmek için 
P:n~aın~n Bolanya civarındaki 

eecıodak· "f l" • . "d k tec .. b 1 . ı çı t ıgıne gı ere 
ru e erıne d . . R 

simde .. evam etmıttır. e-
k' t l .gordüğünüz masa üzerinde-

ı e sız mürsilesi .. t·· d k" di-rek) ., . ve us un e ı 

g.. ereb gerı.mıt anten vazifesini 
0 ren akır pi k · · · çiftl"k a a ışte marconımn 

r l 1 te ve hatta yeryüzünde ku• 
u an tels" ·· ·ı · · 

5 ·d. ız mursı elerinin birıncı· 
v~ ~:.Bununla Marconi radyonun 
tenı. un yanın bütün muhaberatını 
Ç .. ın .. ed_en temel ta,ı atmıf oluyor. 

Unk\i Ç ft)" • · d" • d ı ıgın ıger bir kısmm-
ft~ ~~'riyalı alabilmittir. Bu kef-
nı SOyl d"•• d k' . · t e ıgın e ımse ınanmak 

ıs enıe . . 
mıftır. 

a'tBb~ nıuvaffakıyeti üzerine telsize 
h ır Patenta alan genç Marconi 
t jmen ~ngiltereye giderek İngiliz p graf ıtleri müdü'ü Sir Williaın 
~ee.s'e ke,fi hakkında izahat ver

j1ttır. Çünkü buna benzer bir şey-, 
er. ~ulmağa çalı,an o zaman Sir 
Wıllıanı Prees'ten batka kimse yok 
tu:. Şimdi bu ifi ilerletmek için bir 
muddet İngilterede tecrübelere de
vanı edilmiştir. 1397 senesi mayı-

smda Ma~oninin mürsilesi 3 kilo
metrelik bir mesafeden ititilebili· 
yordu. Muvaffakıyetli bir tecrübe 
Britol Kanalı ile Lavemok köprü· 
sü arasında olmuttu· 

iki ay sonra da nefriyatın Laver
nok köprüsü ile Brean Davn ara-

Markoni babasının çiftliğinde icat 
et~'ği ilk telsiz mürsilesi bQfında 

sındaki 14 kilometrelik bir yerden 
ifitilebilmiftir. Ayni senede ilk o
larak ltalyan bahriyesinden telsiz 1 

mürsilesinin inpsına Marconi me
mur edilmi,ti ve denizde 14 millik 
mesafelerden ınuhaberat yapılabi
liyordu. 1899 senesinde mumaileyh j 
cenubi fngilterede ilk South Fo· 
regh fenerine kurduğu bir mürsile 
ile yaptığı netriyatı Fransanrn Yi· 
mereux köyüne yerlettirdiği bir a
hize ile almıftır. Mesafe 50 kilo 

metre idi. Bu tecrübelerile Marco
ni ketfinin ne kadar emin olduğu 
nu ispat ediyordu. Marconi bunlar· 
la iktifa etmiyerek bütün emeli ay
larca uzak olan Amerika ile Avru· 
pa arasında bir muhabere temine 
muvaffak olmaktı. 

Bu büyük adam geceyi gündüze 
katar.ak 12 kanunuevvel 1901 se
nesinin Neufundlanddan 2000 mil 
mesafede ve emrindeki harp gemi
sile Avrupadan ahzetmiştir. Bu 
muhaberat Marconiyi asrın en ınef 
hur adamı olmasına vesile olmuş

tur. 

Bundan sonra Marconiye dünya
nın en yüksek şeref nipnlan veril
mittir. Hatta 1929 senesinde ltalya 
Kralı Marconiye bir asalet ünvanı 
da bahfetmifti:. Marconi şimdi İ
talyan ayan meclisinde azadır. 

Fakat 60 yafında olduğu halde rad 
yo ve te!sizlerin inkifafına çalıf
maktadır. işte bir adamın ömrü de 
;nsaniyete böyle büyük bir hizmet 
yapmayla geçiyor. 

Marconiye geçenlerce sormuşlar 
7 al ebe iken tecrübelerinizde kul
landığınız malzemeyi almak için 
bu işte muvaffak olacağınızı ümit 
etmiyen ebeveyniniz nasıl kabul 
ediyordu? Radyonun mucidi: -
Peder.im oldukça zengindi Benim 
merakımı da takdir ettiği için bu 
uğurda henden hiç bir masraf esir 
gememiştir. Sondrada hükfuneti
min tecrübeler için bana "Carlo Al 
berto,, ismindeki koskocaman bir 
harp gemisini vermesi bana en bü-

1 RADYO PROGRAMI 1 1 
29 Nisan Pazar 

1 S TAN B U l.o 
18,15: Pli.k netıriya.lt. 19,15: Ajana •e mub· 

telif netriyat , 19,.30: Türle muailc.i netriyatı. 
(Ke.man Ruten 8. tanbur Me•ut B. Kanun 
V~ıhe H. Mu&aff•r B. Vedia Rı~ H. )21 20: 
~J•n• ve bor:•• habe.-leri. 21,30; Bedriye R •. 
aım hanımın ıttiralr.ile dana muıilıı.iai. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
18,151 Pol~nya n•uıilıı.iıi. 19: Muhtelif bahis• 

l":_r. 19,40 Pı7ano caa muaikiai. 20: Muh!elif 
aoaler, 20,.56: 1.ernherst•n neıeli natri.,.at. 
21,45: Haberler. 21,57: M;li.nodaki akal& ope
ra•ından naklen M•••enet'nin ••erlerinden 
"WERTHER,, opera•• · 

B O K R E Ş . 361 m. 
11.JOı Dini netriyaL 11,45: Dini musiki. 12: 
Radyo orlıı."•tra•ı . 13: Plıi.k, 13,15: Radyo or
lc.e•traar. 17: Körlü neıriyab. 18: J. Marko 
orke•lrası (hafif muıiki.) 19: Hıtberler. lq,15: 
Orlı:e•tranın dewam 20 R d d O · . zo '>O · Pi·'- ' · : a yo a nı•ersıte • 

l~l · b •• · 20,45; Haftıtrun sözleri , 21: "Cen-
rıe en ır köt• • • ı· B , d• 3 d 1. '' ••ım ı orro•an ın eıertl!'rİn-

n per • ık opor l t · ı· S h b 1 8 U O e em•ı t. - on a er er 
18ı M : p E ~ T E, 550 m. 

4J 30 , S r · raraoyı tarafından piyano konseri 
.. · por haberleri 20 25• N ı· .. · 

1: Musiki nı kt b. d. • • ete ı musahabe , 
ıel, Bach l.' • •Mın en naklen konser. (Er-

• 
1S'Zt, on-ı: t S•- ) herler 24 45 . D ar • ...-au•ı. 23: Ha· 

H A M a· an. mua:ki.i. 
URC,332m 

l8,l5: Musikili n r ' 
tin tiytroıundan ~-j 1 halk. tem.ili. 19: Stet
"Caaip alv,, İ•mind:kJ · p20: Dana m~sikisi. 21: 
rindeq •e E. Kü ,_ ~ul Kncıplerın eserle-

' , b' nnec..:enın he•t 1 . d .. re•••p ır farlult lıı: e erın en mu· 
rafını Berlind•n naı.::ı.}ç. (Prarramıa. Ü•t ıa

M O S KOVA 1714 
7 ,30 Sabah l..on•~rı (P7aJ.. . 

tinel kon.er. 9.1Sı ç0~ k •!e.J 8,15: Ma-
muaiki•i 19,30ı Koru "•trtJ'all. 10, Oile 

l.,30: Müsalt.abe. 2lı F.d T~· or&ı:e•tra konseri. 
a ne& rıetriy L 23 05 ... ç ' neıriyat. 22: Al-

fa, , Ün•anlı konfer~ ..... : ar aamanında P uı-
p R A C, 4i0 m. 

20: Haberler. 20,05: Pl&k. 20 15 K 
ranı . 20,30: Yeni senfonik J'Ruıiki r (Ronf~
orkeıtrau.J 21 1 Virana ıeıli filmleri.nd adyo 
J..il . 22: Saat ayarı. 22,30: Yuıoıla• ::c na_
Bolrrattan naklen konaer. 23; Son ha.heri:;· 
23,20: Çekoslovak tarkılan. 

0 

B R E S l. A U, 316 m. 
.. l9,40: Küçük taıannili kon•er. 20,25: Ak

~-ua~te. 20.,40: ''Bayrağı karheden aıker,, İ•İm. 
~3 ~3;~ - 21 : Dan• muıikiıi. 23: Son haberler. 

V · I ~•na muıikiıi. 
ıg 35 . MA; N A, 507 m. 

20,.ıQ. J( U•ahabe, 20.05: S=-at ayan Teıaire. 
ı..,. P'. ernan kon•eri (Eduard Ton Zathurreca 
de~ 

0
'Yano

1
da Otta SchulhofJ 21: Seıli filnıler-

•rÇa ar d 1 d 
ınüreL;ke b-' •nı Te operet parça ar"' an 
tnuıiki•i '(8~:dradyo _popüriai. 22,15: Akıam 

KONıcsv 0 ınuzlka, orkestra. 
18.zs USTERHAUSEN 1571 m.: 

18 ı lferbert F .. hl ' .SO: Mü.qh. b ro ıch ta.lumı hafif musiki. 
!-:ili•: 19.50 , '~A •. 19,20 ı Hafif muıikinin d..
ı~ımh bir illıb h':r'"'· D.roı•el, Fink und Star" 
P.1.Yano Te ta a . ,•lı;eçı , 20,50: Spor. 21: Çift 
~ halı%ert.,.r1 i;1 lı netc-li neıriyat. 23: Muhte 
•nı Bund d AS: Deni%cilik haberleri 2-1 · 

ı s ~~ Ni~;,;·;P~zertesi . . 
ıa,ıs, Pd. ~ B u l.ı 

• · net .. i7at ıa •• 
ı. •'-'= Fran11zca derı. 

19,15: Ajan• haberleri ve muhteli( neıriyat. 
19,30: Türk mu•iki netriyall. (Ekrem B. Ru• 
fen B. Ce•det B. Yahya B. Şeref B. Saim 
B. Vecibe H. Belma H. Nedime H.) 21,ZO: 
Ajana ve bor•a haberleri. 21,30: Necip Yakup 
Bey orlır.•etra•• tararından muhtelif ler 

V A R Ş O V A, 1415 m. e•er • 
19,lOı Aakıı!ri muai~i. 19.SO: Muhtelif ha

L.rle ... 19,S5t Muhtelıf. 21 05. H . ·ıc· 
20: Mu•ilır.i bahi•lwi. 22 15•. İ. afıf mu•~ ~· 
ıi. 23ı Ca• muaiki•i ı-: 1 ' pan7ol muııkı-

p aK arı 24 M.. • b 24,50: Dana mu•ikiıi ' : u•ana e. 

B U K R E Ş, J6.ı "'· 
JJ: Bor•a. - Plik. - H 

l8ı Met.ı:ner kuatet l 1_ •b.rler. - Plilı:. . c ••tftU ı 8,30 M 
pıe roto•aka tarafı d · : me Ol7m 
telif haberler, 19,]5 . Ç;f:n . taaantıi. 19: Muı.. 
Şarkılar. 20: Unive;•t't pı~ano kon•eri, 19,45 
20.45' Konferan• 2l· •Re;• J'O•u. 20,20: Plıi.k. 
fından serenat T: h •1.1• Yo . orke•tra11 tara-

• 1 "•••lı ba 1 21 •s Konf•ran• 22ı Rad ı •a •r- , .. : 
· 70 or..:e•tra•ı. 22,4:5: Ha-

berler. 23: Kah•ehane mu•ikiıi. 
B U D A P E Ş T E, sso .., 

18: Polonya ...-.- Bru•Tİck plül~n 18 50. 
Konferanı. 20: Müıahabe. 20,.30: Yaylı. &a"Z,la;
dan mürekkep t ıo ı_ım tarafından Re•piıhinin 
"•erlerinden konıer. 21,05: Çocuklara dair kon 
feran• , 21.25 : Küçük 1-ıir •tüdro tem•ili. 22,15: 
Hab~relr. 22,35: Beıtekir Szabolcı Fenje:s ile 
A_· ~:ıirmani 'iniıtirakil" ve muhteltf mu,an· 
nıleruı. refakatile konıer, 24: Opera orke•t
ra•ı. 

HAMBURC,332m. 
18,30: Gençlik neıriyatı halk h'k" 1 · ki 19 ş·· · ı aye erı •e 

t•r ~ar. : . ıırler. 20,20: Konferans, 21 15· 
BerJınden nakıl. 21.45: Mü•ahab• ' • 

M O_ 5 K 0 V A, 1714 m. • 
7,30: ıle 10 araarnda her rün a • 

l k d·ı· (P ynı pros-ram e rar e l ır. azar proıramına b k 
nız.) 18,30: Artistik •ahneler. Muteaki'i, t• 
muhtelif dillerde neıri7at. •n 

P R A C, 470 "'· 
18,15_:. Trio klarjnet . 18,35: 1'-1i.iıahabe. 18,50 

s.t. Philıppe ıece•i (musikili neıriyat . ) 19,15: 
~•at. 19:25: Almanca ttetriyat. 20: Haberler. 
t. 0

1
05: Plek. 20,20: Mandolin orüestrau (Bra

b~,;;·~~~;.·~·-~ 2bı ı L·~o. Pracın,, isiınli tiirli 
nü • ' · u•a •ue. 22: DTorak1n ölümü 
ler~n:: ncı .. ae~~de•riye•İ tnünaaebetile eaer-
30: Pl:k rn~re ep kon•er. 23: Müaahabeo. 23, 

B R · 3,35: Konferan•. 

19,40• ~.s l. A u .. 316 m , 
feran•.>" .•eh_, ~.uaıkı. 20,40: A•u•turya (kon 
netri .. 

1 
2
2
1 · Cunun kna haberleri. _ MiJtt 

,a · 145· Od 'k' · 2215 5 ri,-at. C ı' . · a mu•ı ısı. , : ınai net-
teakıben•ı:. erı çahııy~_rut. 23: Haberle.-. Mü. 
)' l 

2 
ır rnayı• munaaebetile amele nt"tri-

a ı . 4•45: Bando mızıka. 
V 1 YAN 

18,IS: Pl.iık A, 5?7 nı. 
19.20ı Haftanı konaerı. l9: Tiyatro kritikleri 
li'Zce der•. 2o~n s~:oıramına da~r. 19,25: lnri~ 
tüailte. 20.ZS· .. 0 t ararı Teaaıre. 20,15: Ak-
M OL- • e• eu~rne Heila d • · d 

ax. oerteitnerin f!•e 1 • d n •• ••mın • 
(Opf'radan naklen.) z..;_1~r.'ns en J::ı.era leınsili 
30 : Neıeli aalınefer. "·F • on •rler. 23,. 

KONICSVUSTERHAUSEN, 1571 
20: PIAk. konıeri. 210 Kısa habe J "'· 

1, .• C . I , r er. 21,15; 
Munf::ner eı•~ morde., ıımindeL'k , .,, ısa•keç. 

21,45: Joıef Ha:rdn ın eıerlerinden trio G • 

dur .kkı~"b'"'ııi.d2223: M"Shteinl'.fıib Brot! .. iılrnli. 
muıı ı ı a • . : u le ı haberler. 23 30. 
MÜ•ahabe .. 2~:. Hamburı~n nalı.lıen hafif 'or: 
keatra musıluaı. 24,45: Hıtler • ıençlJii aeıri· 
:r•t.ı .. 

ı Mayıs Salı 
V A R Ş O V A, 1415 m. 

19,25: Branlenburr muiıWtiai plıi.klan. 19,50: 
Muhtelif ba.h.i•ler, 21,051 "MuEafferiyet T• 
onun mııı:ralc:lt aüvari•İ,. İ•İnıli. Paul Abra.ha
n11n üç perdelik operet tem•ili. 23.30: Dıtaa 
mu•ilır.i•İ. 24: Mü•al\abe. 24,0S: Dan• mu&ikİ•İ
nin deTamı. 

B U R E Ş, 364 m. 
13: Boraa • - Haberler. - Plak. 18: Cica 

Jone•co orke•tr•••· 19: Muhtelif haberler. 19, 
15: Orke.tranın devann. 20: Radro Ooiver•İ
te. 20,201 Plak. 20,45: Konferaıı•. 21: Al. Sü
peıko tararından t•••nni. 21,20: R•d70 orkeı• 
tra•ı t~ra(~ndan se.nfon.ilıc konser. 22: Ro· 
manya uıı:•r•n• alma f L ( 

22 
ne• T•ya rananı:ca s:on-

H
•••bnol. ,15: Senfonik lı:on•erin deTam.ı 

a er er. · 

1 ~. U D _A P E Ş T E, 550 m. 
::1· Haf,f mu•ılı;i konseri. (F F •_ >ı· ·d 

reııade ) 19· F · r"'° ın ' a· 
ta f d. 

2
·. ran•ıtca dera. 19,30: Lia Toth 

ra ın an tmbal lıı: . 2 K f 20 30. B t C)n•erı. O: on eran•. 
ea~rl~rtnd' • .. 0(.:raıından naklen Puccininin. 
23.35-: Saı:: .. ~OH EME,, opera tenJtili 
aiki•i. mu•ı&ı:ı•ı.. 24,.20: Farke• Sisan mu 

P
H A M B U R C, 332 m. 
roıramın tamamı Re h . 

den ibarettir T netrıyatını nakil. 

M O S K O V A, 1714 m. 
8,30: Ecnebi dilterde netrı•at 14. K 

( h ff 'k• ı • . on•er. 
a ı muu ı T6 martlar.) 16: Çocuk D("fri-

yah .. 1.8 . .30: Mu.btelıf. 19,30: Müsababe. 21 : 
Mutıkılı netrırat. 22: Almanca neıriyat. ve 
konaer, 2~,05: ~yn~ neırjyahn fransızcaıı. 
24,05: Hol.ıı._nda. hsarule ayni netriyat. 

P R A C, 470 m. 
. ~.40: Duvark.in eserlerinden hir opera tem .. 

•
11

1
1- 23,15: Çift piyano ile yeni Çek danı par

ça arı. 23,45ı Ecnebi li•anilıeı haberler. 
B R E S L A U, 316 m. 

19,15: Mayı• 1913 .. Mawıa 1914 · · ı · • 
20 

.
1 

• ., ,. ısım J net· 
rıyat. .: ~· lı netriya.t. 20,15: Pro~rand.a 
nazın Gornır t ... rafından ko ,ferans. 21: Amele 
bayramı olmak. müna•el>etil.ı Almanranın bü
yük fabrikalarından nakiller. Müteakiben ame
le bayramı münaıebetile ıaat 2,15 ten aabab 
4 de kadar dı.n• muıikisi, 

V t Y A N A, 507 m. 
.20:15: Avusturya halk muail<lıi D, Lothar 

Rıf'dın~er tar11.fından haurlanan bir popuri.) 
21.30: Kırmı-ı:r - bryaz - lurmızı., İ•İmli bir 
ı~nc:ak tar~ıır. 23: Son haberler. 23,lSı Bele
dıyede verılec:•lc halk müsameresini nakil. 

KONICSVUSTERHAUSEN, 1971 m. 
" 19,30: Hafif muıikİ•İ. 20: Ryah neıriyab~ 

Ma711 seldi,. İ•İmli mu•ikili akeı;. 20,45: Muh 
telif fabrikalardan naklen netriyat. 23,45: De
ni-ı: haberleri. 2, 15 ten 4 de kadar amele t•re· 
fine rece muıikiıi ve dan• parçalan 

2 Mayıs Çarşamba 
V A R Ş O V A, 1415 m, 

18: Oda muaikiıi .konseri. 18,50: Müsahabe 
19,lOı aKh.,-ebane muıikiai. 19,SO: Muhtf'lif 
babi•ler. 21,05: Senfonik orke•lra tararından 
populer. Konıer. 21,45: Aktüalite. 21 05: 
Micklewicz akt•••· 23: Dana musiki•i. 24: 

0

1\tü
•ahabe. 24.0Sı Dans muailı:i•İnin deT•m• 

B O K R E Ş, 364 "'· 
13: Borıa. - Plik. - Haberl•r. - Pl81ı:. 

18: Radyo orkestra•ı. 19: Haberler ve kültü· 
ral netri.yaL 19,15: Orkeıtranın de••"''· 20: 
Rad70 UniTer•iteai. 20,20: Plak. 20,45: Konfe .. 
rana. 21: Mme Smaranda Atltana•off larafınM 
dan pİ7ano kon•eri. 21.30: Kooleraa•, 2J,4Sı 

ff~ &'WtmwJtt.!f#P~I 
Viyana programında ıslahat Romanya ilerlitcr 

Fevzi Beye: 

Aletlerin pahalı olufu teessüf e
dilecek bir haldir. iki hafta evvel· 
ki yazımızda aletlerin pahalı ol· 
masının esbabını yazmıştık. Yazı· 
mızda aletlerin pahalı olmasının 
sebeplerini izah etınİftik. Görülü
yor ki bunların pahalılaf111asının 
en çok gümrüğün yüksek olması 
sebeptir. Bunun için radyo firketi. 
nin alet getirmesile fiyatça pek bü. 
yük bir fark olmıyacaktır. Yalnız 
size ilk fırsatta firketin bu husus
ta nazan dikkatani celp edeceğimi 
zi vadederiz. 

* * • 
Osman Beye: 

Bahsettiğiniz alet biribirinden 
ayrılmak imkanı olan, yani yekdi
ğerile 9 kilohertzlik normal bir ıne~ 
safede bulunan istasyonları kant· 
tırmak ihtimali yoktur ve nitekim 
Avrupanın en zayıf merkezlerinin 
alıp ayırdığından da bahsediyor-
aunuz. 

Son haftalarda lstanbulda bir ıs-
lığın peyda olması, kuvvetli yük
sek dalgalı Paris merkezinin 1650 
metrede çalıfmasından mütevel
littir. Aramızda ancak 2 ki1ohertz 
gibi yakın bir mesafe olduğuna gö
re kuvvetli merkezin bizi taciz e
deceği pek tabiidir. Bunu daha iyi 
farkketmeniz için bir tavsiyede sı 
ze bulunalım: 

İstanbul netriyatmı en sona ka
dar dinleyiniz. Marş bitip lıtanbul 
Defriyatını tamamile bitirince aya
rı hiç bozmadan karı,ınızda mü
kemmel olarak Paı isi hazır bula
caksınız. 

Islık sadasmm başka bir feyden 
ileri gelmesi kabil değildir. 

yük bir yardım olmuftur, cevabını 
vermiftir. 

En son olarak Marconi 1924 se
nesinde kısa dalgalı radyolar ile en 
uzak .ıv.esafelerin kat'ine de mu· 
vaffak olr.Juf ve bütün İngiliz, Ho
landa ve F ransanın müstemleke
lerile ne_triyat yapabilmesini temin 
etmittir. lngilteredeki merkezlerin 
kaffesi Marconi müessesesi tarafın 
dan imal olunmuştur. 

Turgut MITHAT 

Den C&lman tarafta.dan tasanni 22,15: Düo • 
Ziter konuri. 22,45: Haberler. 24: Kah•eha· 
neden aa.lden lııafif mu•ik.i. 
BUDAPEŞTE,550m. 

19: Rajterin idare•inde o~?ra orl..eıtraıı. 
20: Konferana. 20,30: Macar tarkılarL 21 10) 
Sti\dyodan. bir tiyatro: Caraldynin "•tk,. i~İm• 
li pi7eıi. 22,50: Odeon ıram.ofon pli.lcları 23, 
30: Kamaa konıeri. Piyano refakatJe.) 24t 
Lakatoa siıan takımı. 

H A M B U R C, 332 m. 
18,301 Konferaaı. (Wasner lı.a&ı::lnnda.) 18, 

50: "De Plooı., İ•iın_}i •keç. 20: H",';"~U."S' 
Poli•İ t.arafnıd.111 aakerı mısıka, 21.101 Bııı:.ım 
ıaar haTxaaus,. iıimli lconferaaı. 21,30; Dan• 
muıikİ•İ ve illı;babar ha-valan. 24: Kal'I Erb 
tarafından tarlular, 24,30: Filharmonik lr.on· 
• .-ri. 

M O S K O VA, 1714 m. 
20: Operet muaik.i•İ. 21: Musiki Te sözlü 

neıriyat. 22: Çekoalo•ak li•anile .. netriyat. 
23,05: lnıilisce neıriyat, 

P R A C, 470 m. 
19,10: PIAk. - Amele netrİyah. 19.25: 

Almane& neıriyat. 20! Mü.ahabe. 20,05: Plik 
20,10: Sesli film muıikiai (Brünodan nakil.) 
21,30: Milli Polonya netri7atı. - Haberler. 
23,20: Franarx li•aııi.le haber a.eıri. 

B R E S l. A U, 316 m. 
20: Hafif alı:tam mu•İlci•i. 21: Günün kısa 

habf'rleri. 21,10: Bi:r.im aur haTu.mıı" ün· 
Tanlı koafer•n•. 21,30: Eski Te yeni h•lk tar
kılart, 22,.30; Keman kon•eri. 23,10: Son ha· 
herler. 23,30: Teknik radyo. 241 Dan• muıi.ki· 
ai, 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,20: ATu•turyalı be•tek&rlann ••erlerin· 

den konaer. 191 Ameliyattan korkmak, ııhhat 
T• İn•aniyete düımanlıkbr ... iaimli konferans. 
20: Mü•ab.abe. - Aktüalite. 20,30: Dan• Te 
neteli parçalar, 21,20: Müıahabe. 21,30~ Ne
t•H )Hırçalar •e dan• mu•iki•İ. 23: Son haber
ler. 23,15: E•'"'f're-toca hal.•,.lf'r. 23,25: Pam• 
hof J..alı•esinden. da.a. ımuaiki.i. 

KONIGSVus·ı .1:.RHAU:Sl:::N. 1971 m.ı 

19.ZS: Netf'li netrirat. 20,lO:ı Der•. 21,10: 
Rayh neıriyab. 21,30: Hafif mu•i&ı:i koaıf'ri. 
22: Kanırk netri7at. 23: Muhtelif hab•rler, 
23,30: Teknik netriyat. 23,451 Denix. habt:rleri , 
24: Clau salonundan nakil. 2,15: Clou'daa nak· 
1-. deTam ( 4 de J..adar.) 

3 Mayıs Perşembe 
V A R Ş O V A, 1415 m. 

18,15: PolonJ'"• mu•jklııi. 19: Vilnadan na· 
kil. - Müaahabe. 20,55; Senfonik orkestra 
tarafından konser, 21,50: Haberler. 22: Tarihi 
netriyaL 22,15: Popüler Polonya mu•ikiıi. 23, 
15: Spor haberleri. 23,25: Danı Te hafef mu· 
•İki plakları. 24: Mü•ahabe. 24,0Sı Dan• plik· 
ları .• 

BOK RE Ş, 364 m. 

Viyana programında değifiklik· Romanyada radyo bir zamanlar 
ler yapılacaktır. Programda büyük radyo müflis bir vaziyette idi. Son 
bir fark olmamakla beraber tekil senelerde o kadar terakki ve teka· 
değifiklikleri nazarı dikkati celp mü! etmiflir ki fimdi iki merkezi 
edecek kadar fazla olacaktır. Ak- olduğu halde bunlarla iktifa etmi· 
fam üzeı !eri hafta günlerinde J 5 yerek daha iki yeni merkezin infa
şer dakika güne ait aktüaliteye da- sına b&.llanacağı bildirilmektedir. 
ir . .eşriyat yap~la~trı. Bundan Fransada evler muayene 
maada haftada bır gune mahsus ol- • • 
mak üzere 50 dakikalık aktüalite edılemıyor 
verilecektir. 

Bundan maada gündüzleri vuku 
a gelecek hjdisat plaklara çekilip 
hatiplerin ağzından çıktığı gibi ve 
kendi aeslerile akşamları radyo ile 
netredi'ecektir. Güne ait havadis· 
!eri radyoyu epeyce ifgal edeceği 
gibi programın neşeli ve musikili 
kısfında da noksanlık olmıyacak· 
lır. Her akf'UD İstanbul vaktile 
saat 20 de n~eli konserler ve sen· 
fonik radyo takımı tarafından ha
fif ve ne~eli musiki baz;ı.n da as
keri bandolar ile konıerler netre
dilecektir. 

Mizahi ne~riyat ta ihmal edil 
memi,tir. Haftanın muhtelif günle 
rinde ;ı.kşam Üzerleri kısa mizahi 
ne~riyata tesadüf edilecektir. 

Çartanba ve cumartesi aktam
ları gece programlarının muntaza. 
man dans musikisi neşredilecek
tir. 

Cumartesi ile pazar programları 
dinleyicileri fazlasile netelendire· 
c~k ayrıca umumiyeye göre zengin 
bır program tanzim olunacaktır. 
Bu iki günün geççe saat!erinde bil· 
hassa halkın çok ho,Iandığı radyo 
popürileri, operet, musiki, operet
lerden mürekkep seri porçalar, ne
~eli skeçler, popüler temsiller ve 
daha bir çok bunlara benzer net
riyat yapılacaktır. 

Halkın ho,una gidecek mizahi 
neşriyat mümkün olduğu kadar faz 
lalaşıyor. 

MUhim bir nakil 
Viyana radyosu her tarafta me

rak uyandırıcı bir. reportaj (na· 
kil) yapmak üzeredir. Nakil Viya
nanın en tanınmı' ve eğlence yeri 
on Praterden olacaktır. Viyanaya 
gidip te Pratersi görmiyen bir sey
yah tasavvur edilemez. Nakil de 
bu güzel mahalli görmiyenlerin gö 
zü önünde canlandırılarak anlatıla 
caktır. Bir müddet sonra da Tuna 
sahillerinden diğer nakillerin yapıl 
maaı kararlattırılmıtlır. 

M O S K O V A, 1714 m. 
19,JO; Mu•ikili neıri,-at. 21: Mu•iki. Te mi

zah. 22: Car Ru•J'"••ında harici ai,-aaet" un· 
•anlı Almanca lıonferaaa. 23,0Sı Ayni netri
yabn fran•ııı:ca•r. 

p R A C. 470 "'· 
20,05: Pli.it. :- Haberler. 20.ZO: Atk çi

çekleri. 20.35: Pıyano hefak•tile t.asanni. 211 
Smetane konser •alonundan na.iden Filharmo
ni.k takımı tarafıncl.an l.:on•er. - Haberler. 
23,15ı Şrammel mu•İkİ•İ. 

B R E S L A U, 316 rn. 
21 r Cünün lu•a haberleri. 21.15: .. Bütün 

)'ıı!nilikleri Mayu ıetirir,_ İ•İmli neıeli. ko••er. 
231 Son haberler. 23,35: Koro koaseri. 23.30: 
Cec• muıiki•İ. ( pli.k ile.) ' 

VIYANA,507m. 
18,30: Siley Ulanows\ı:y tarafından tarkı1ar. 

19: Muhtelif bahiıler. 20,15: Haftanın haJ,er 
icmali. 20,45: Askeri konser. 21,45: Aktüalit• 
22: Senronik kon•er. (O•wald k.ahsta idıt.re
•inde.) 23,15: Son haberler. 23,30: Plak. koa· 
ıeri. 

CONICSVUSTERHAUSEN, 1571 
"lllcbahaha do4:ru ., (\cN>naerJ. 20,40: A"fll•• 

turya hak landa konfera11•. 21: Müıahabe. 21, 
15; .. Heyr yenilii:i Mayı• doiurur" İ•imli ne
teli bir ilkbahar akeçi. 23ı Haberler, 23.JO: 
Amerika.dan pli.ka alınan hab..rlerii neıirM 24ı 
Hamburıtan naklen: Hafif muıiki, 

4 Mayıs Cuma 
V A R Ş O V A, 1415 m. 

t8,30ı Konferan•. 18050: Mektepli nf'tri7ah. 
18: Keman konıeri. (Piyano rerakatile.) 

19,10: Hafi( orkeatra rnuaiki•İ. 19 50: Muhte· 
lif bahialer. 21,05: Pli.k. Müaahabe. 21,30: 
Ja,.eç (Stokholm)da Terilecek beyoelmilel AT• 
rupa &c:onıerini. nakil. 22.30: Filharmonik ta
L.ım tarafından J..onaer. 23,40: Oaca kah•eıin 
dn dans mu•ikiıi. 24: Mü.ababe. 2-1,05: Dan• 
mu•iki•ini.n devamı. 

B O K R E Ş, 364 m. 
13ı Bor•• - Plıi.k. - Haberler. - Pl"k.. 

18; Radyo orke•traaı. 19~ aHberler,. 19,15: 
Radyo orlıı.e•traaının dewamı. 20: Radyoda Q .. 
ni•eraite. 20,20: Plak. 20,4S ı Konferans. 21: 
Aten• •alonundan senfonik kon•er. 22: Mü. .. 
talea. 22,lS: Senfonik konserin devam 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 4 

18~ HaJ"T&nat bahçesinden n•"jl. 19,30: Mü .. 
ıahahe. 20: Opera muıanniıi Tibor Yiter ta
rafından taıannili kon•er. 20.35: Spor haber• 
leri. 20,50: VerhoTinadan n•kil, 21,30: Stolıı: • 
holmdan naklen: Bernelmilel A•rupa kon•eri. 
22.SO: Odeon Te Parlofon •ramofon plakları. 
23,50: Mandits salon takımı. 24,30: Siran takı• 
mı. 

H A M B U R C, 332 m. . 
18..30: Oeni-ı:.c:iliıi'a dair n•tri7at. 20: Neı~lı 

hiJıA1•ler, Zl,15: Münibten naklenı Pfitn•rıa 
eıerlertndl"n mürekk•p lır.on•er. 241 Stokholm• 
d~n naltlenı B•yn•lmilrl Avrupa konıeri. 

M O S K O V A, 1714 m. 

Fransada radyo talimatnamesi 
mucibince radyo abonelerinin ev· 
lerine girilerek kullandıkları alet
lerin markası ve cinsi muayene edi 
lebilmekte idi. Son ittihaz olunan 
bir karara göre artık evlere radyo 
muayenesi için girilemiyecektir. 

Fransız idaresine bir sual? 
Pariate çıkan Hauparleur ismin· 

deki radyo mecmuası son zamanlar 
da Fransız radyolarının vaziyetini 
kritik ederek diyor ki: Radyo ida· 
resi parasızlıktan bahsedip tiyatro 
temsilleri ile skeç netretmemekte 
ve haber neşriyatını oldukça ihmal 
etmektedir. Bu düşkünlük bazı vila 
yetlerde daha fazla göze çarpma.k 
tadır. Mesela Remes istasyonu bir 
ay için neşriyatını durdurmak mec 
buriyetinde kalmıştır. 

Abonelerini muntazaman ver· 
mekte olan halk bu gibi ga.riplik 
lere hayret etmekte olduğundan 
radyo idaresi 60 milyon gelirin ne
re!ere sarfedildiği hakkında biraz 
izahat verecek olursa efkıirr umu
miyeyi meraktan çıkarm•f olacak· 
tır. 

Ope~a muganniye•İ Mel. Er:ul 
Toth u Budape,te radyo•unda 26-
4-934 perfembe ak,arnı dinliye • 

ceğiz .. 

Senfonik dana parçaları. 24,30: Cec:e maaiki .. 
ai. (Plak ile.) 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,30, Şorlalar, hafif b .. olar. 19: S•7ab&l 

haberleri. - Bedea sporu. - T aribi netri:rat 
- lkb•adi n.,riyat. 20: Saat ayarı, haberler• 
20,15: Almanlıia dair 20,30: ş;irler. 21,30ı 
St~Lhof.-..tf,.- - .. •.ı .... ı.... •-•lwtilf'I A•rupa ko .. 
aerı. 22,30: Alı:tam kon•eri.. 23: So11 haberler• 
23,15: Ak .. m -.u .. •~r.11.n deovamı. 24ı Fran1: 
Leh.ana pliklanndan, 

KONICSVUSTERHAUSEN, 1571 m. 
20: "°T~btata •Tdet., taimlj dkhahara ınah· 

~~· temaıl. 21: Ra7h neıMyatı. (SiJ'a•i rnüı..,. 
Pf~e.) 2_1,15ı M.ill,i neırtyatr Münihten nalı.len 

•~11:nt!rın eaerlf'rınJen ıuürellkep büyük aen .. 
f~nık n~ke•tra kon• ... ri. (Taaannili.) .22.25; 
~~ nalır.iJ7. 23; aHberler. 23,.30: aKd•n e:ımnaa ... 
lir" bakk1nda. 24: Stokbolmdanki &ı.ona.,rıo 
p\i.ka çek.ilmitinin neıri. 

5 Mayıs Cunıartesi 
V A R Ş O V A, 1415 m. 

17,50: Taıannili caa musikisi. 18,15: MuhJ 
telif bahia1er. 20,25: VarfoTa uterine hazır• 
Janmıt ıiir •• milli tarkılar. - Mü•ahabe. 
21,05: Chopinia e•erlerindea mürelıı.kep piyano 
lıı:on•eri. 21,35: Münbabe. 21,50 Tasa.anili 
hafif musiki konseri 22.SO: Mıne kiadPnnan 
tarafından PiJ"ano ~fakat.ile t•••nni. 23,20: 
Dan• T• hartf mu•İlıi. 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
13ı Bor••· - Pli.k. - Hal>f'rl .. r. - Plak. 

17,15: Çocuk netrirah. 18: Fanica Luca nrk••· 
trası . 19: Haberler. 19,JS: Ork,,.•tra"'" deva .. 
nu. :o: Radyoda OniYer•İhı. 20,20~ Plilı:. 20, 
45ı PlA.k. 21: Radyo orke•traıı tarafından ope• 
ret parçaları. 21,40: Müuhabe, 2%1 Nett-li. 
popurilerdt-n mürekkep konser, 22,45: Haber .. 
ler. 23: Kah•ebaaeden naklen ltonıer, 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Müıahabe. 19,45: Kah••han• muılki.I. 

20,15: Stüdyodan bir byatro. 22,20: Sabibınin 
Seıi pli..ldarı. 23,15: Tibor Polıarın idare•tnde 
opera or"••tratı. 24,30: Heinema.nn talumı la• 
rafından caıı: rna•il..iai. 

H A M B U R C. 332 "'· 
18.30: Ricard Eurinpr lı.encli e•erlerindf'n 

okuyor, 20: Neıeli neıriyat. (Prorramın Üıt .. 
tarafı diier merke:r.lerden nakledilKt"lır.t.ir.J 

M O S K O V A, 1714 111. 

21 ı F.d .. bi n•triyat. 22: Almanca ne,ri1at. 
23,05: Frannıı:ca neıri,..at, 

P R A C 470 m. 
18,.251 Plik. 19: Aınt>le netri7ah. 19,10; Al· 

mAnea n~ıriyat çocuk natriyah, H'bırrler. 
20: Praı opera•ından naklen: ''Brandenburı-
lular Oohemyada •• iımindeki Smtttanan.n ~i\•r• 
lerinden opera le-maili. 22~ Haberler. 23,451 
~tütene•Tİ neıri7at. 

B R E S l. AU 316 m. 13: Bor••· - Pli_k. - Haberl~r. - Pi•". 
17,15: Mektepliye mahsus netrİJ"al. J8ı '!J.r. 
Diniko orlce•lrau. 19: Muht ... lif h.b•rl~r. 
19,15: Orkeıtranın de•arnı. 19,.111'.0ı Radyoda 
Uni't'erıite . 20,10: Koafer•n•. 20,30: Bükreoı 
operaunda v•rilecek opera temıilini na.k.il 

B U D A P E Ş T E, 550 m, 
Zirai netriyat. 18,30: Vidak •İran mu•İkİ•İ. 

19,15: Amele •aati . 19,45: Polrdor •• Brunı• 
Tİck sramofon plıi.klan. 20.15: Ec.nebılt"re bir 
balo, . 20,30: PetU- 0pera•ından naklen Verdi· 
nin ''MASKF.LI BALO .. operaar. 24: 8.-lla•n• 
otelinden: Cazband, 

21: Musiki TO •Özlü neıriyat. Z2ı Ç.,.lcçe nf'f• 
riyat. 23,05; Jnıilizce: 0 Çar hi.lı..imlPri Önunde 
Bolıt-vikler" Un•anlı konferans. 24: Alnıanca 
edrbi netriyat, 

20ı StokJ\o1mdan nalı.len: Beynt"lmil•I A•• 
rupa konseri. 21: JCı•a haberler. 21,10; J\flü• 
sahabe. 21,401 Milanodan naklen Skal· orera .. 
sında Terilecek •·MANON LESCAUT"' (Ma
nan Leıko) opera tl"mail1İ ( Pcciniain e•erle· 
rinden.J 23,30: N .,.,Ji neırirat. 

H A M B U R C, 332 ın. 
18.30: Tarihi bir hatıra. Ira.na ıefir ıönde• 

riliyor. 18,45: Cençlik neıriyatı, 19: Müı•h•
be. 20: Milli halk ıarlularıle dana parçal.rı. 
21,15: 1"Sonau:r. •oka.le., iaimli bir temıil 22 15: 
T,..yare bombaları .. İ•İlnh 111onolo•· 22,30:' Ne 
tefi n•ıriyat. 24; Hafi( muıiki, 1,05: Ge• 
-=• IQuıikiat .. 

P R A G, 470 nııı • 
19.20: Almanca netriyat. 20~ Haberlrr. 20.20 

Karııık lıı:on•er . 21,10: Muıiki bahialeri. 21.251 
PIAk. 21,JOı Stokbolmdan naklen beyn.,.ln1ilel 
Avrupa konıt-ri. 22ı Miiıahabe. 22,,30· Dana 
muaiki•İ. 23: Haberlr-r. 23,15: Ru•ça n•tri7aL 
23.JOı Piyano refalı:a ·ıe •••anni. 

B R E S l. A U, 316 m. 
20: "Tunada. bailar yetiıinc .... , i•imli ntt,•• 

li bir illllbahar mu•ikili b.ir •ke<- 2J: Kua ha• 
bıror1er. 21.151 Han• Phitr:nerin •••rlerin lett 
murel..kep l.;onıer (Münihten nalı.len. 22.25: 
Am•l• Mlriratı. 23•20: Soa haberler. 231-15: 

V I Y A N A, 507 m. 
19.30! Bir •irara fabrika•m• ai7aret (Kon .. 

f~ran•.) 19,.150: Saat •J•n Ti . 20,4Sı Tirol t.lr 
&oları (Köylı.i. mu•il..isi.) 21.451 MilAnod.aki. 
Skal-' operaıınd•n nakl•n Pu~c·ninin t>aerle· 
rindf'n mürekk•p 1'MANON LESCAUT,. ope .. 
ra&ı. 

KONICSVUSTERHAUSEN. 1571 m. 
20: Neıeli Rf'frirat. 20.SS Kiliıe çamlan. 

- l\.füıah.be. 21,10: Dan• PlaL.larr. 21,•&Sı 
MiUnodalr.i Skala opc>raundan nalı.len pu.,·ci· 
nın ıttaerlerinde11 "MANON LESCAUT., ope .. 



HİKAYE 
Nişanlıyı 

Meliha elinde bir anahtar, pen 
cereye dayanmıf, dalgın dalgın dü 
şünüyordu. Benim içeriye girdiği
mi farketmedi bile. 

- Ne var kız, böyle ne dütünü
yorsun? dedim. 

• • 

zıya ret 
erkekler yok musunuz, hiç te ipi • 
nizle kuyuya inilmez. 

- Namusum üzerine yemin ede
rim ki yalan değil . O kız belki be
nimle nipnlanmak sevdasına düf
tü de, ortalığa böyle bir tayia çr 

MiLLiYET CARSAMBA 25 NiSAN 1934 

l _____ M ____ Ü_T E-F-E R_R__,_İ_K_H_A_B_E_R_L_E~R__._.,.J 
Kemaleddin Sami 1 Belediye bahçele1 
Paşanın cenazesi --Program mucibince bu 

sabah kaldırılıyor 
Merhum Kemalettin Sami Pa

·-:ının cenazesi, evvelce ıie yazdığı
mız veçhile, bugün resmi mera -
simle kaldırılacaktır. Cenaze saat 
10 da Gülbane hastahanesinden 
kaldırılarak Ayasofyaya getirilı; _ _
cek, orada namazı kılını:lık~a., Sl)n-

Taksim ve Bebek bahçelt 
yann ihale ediliyor 

k*İll'f Belediye tarafınd'an Ta _ .... 
Bebek bahçelerinin ihalesi y .. ~ 
pılacaktır. 

Geçen ihalede talip zuh~r '! 
diğinden bugüne tehir edılJııll' 
Bu sefer talip zuhur etmesi l' 
maileri pek kuvvetlidir. 

/ 
,- ıt•t•lr IMılıarıar ~ 

Sesimi duyunca geriye döndü 
ve bir kahkaha salıverdi. Demin -
ki hüzünlü hali ile bu kahkaha a -
rasmda bir münasebet bulamadım. 
)çimden: "Kadın siniri,, dedim. 
Meliha ben sormadan elindeki a • 
nahları göstererek dedi ki: 

- Sen fU elimdekini görüyor 
musun? 

' ra vapurla Eyübe nakledileıek lG 
mart tebitliğine defnc~ilecektir. 

lf. Önümüzdeki hafta R~ 
yadan 70 kişilik bir seyyah P' 
gelecektir. 

- Gördüm, dedim, anahtar •. 
Ne olm~ sanki? 

Meliha birkaç defa anahtarı ha -
vaya atıp tuttu: 

- Ah, ıen bu anahtarın hiki • 
yesini bilsen.. · 

- Anlat ta dinliyelim. 
- Şimdi bu anahtarla ben iki 

ki~iyi avucumun içinde tutuyo • 
rum. 
Merakım artmıştı: 
- Anlat Allah atkına, ne oldu? 
Meliha bir kahkaha daha savur-

duldan sonra, beni elimden tuttu, 
kanapeye oturttu. Ben nitanlın 
Mehmet Beyle aralarında bir ıteY 
geçmi• olmasından korkuyorum. 
Çünkü Mehmet Bey nitanlanmış ol 
malda beraber, bekarlık hayatın • 
dan tamamen elini ayağını keımit 
değildi. Hi.la Beyoğlunda bir pan
siyonda oturuyordu. Hatta biliyor
dum ki Mehmet, nasıl nif&nlısını 
evinde görmeğe geliyorsa, Meliha 
da arasıra onu pansiyonunda ziya
ret ediyordu. dedi ki: 

- Sen Süheylayı bilirsin. 
- Bilirim. Bir yerde daktilo • 

}uk ediyor amma bize ne? 
- Orası lazım değil. Biz nitan

landıktan sonra Mehmet bu kızla 
tanı,mıf. Ben de zaten bir gün onu 
köprüde bu kadınla gördüğüm za
man içime bir kurt düttü. Meh • 
met yeminler etti. Bir arkadatı • 
nın nipnlısı imiş te, köprüde te • 
sadüfen kartılatmışlar imit. Se • 
)im vermeden geçer, konutmazsa 
çok büyük kabalık olurm~. Zaten 
vapura binip, Kadıköyünde hala -
sına gitmek üzere~f· ~ sıra~a 
da ben teaadüf etmı.ım. Bır yemın, 
bin temin.. Sesimi çıkarmadım. 
Fakat arkasını dinle .• Bugün aklı. 
ma esti. Haydi fUDU bir yoklaya -
yım, dedim. Doğru Beyoğluna çık
tım. Belki bilirsin. Oturduğu pan · 
siyonu karı koca ihtiyar bir mös: 
yö ile bir mada~a tu~!or. Benı 
de nitanlıaı oldugum ıçın ve ara -
sıra gittiğiın için tanırlar. Kapıyı 
çaldnn. Madam açtı. Mehmedi sor 
dum: 

- Blmiyorum, dedi, ben timdi 
Ç&llıdan geldim. Kocam da biraz 
evvel dıprıya çılmnt. Buyurun, 
yukarıya çıkın .. 

Odanın fU elimde tuttuğum a • 
nahları kapının bir tarafında dai • 
ma çivide asılı durur. Yerini bili • 
rim. Tam merdiven batma gelmiş
tiım ki, Mehmedin odasından doğ
ru bazı sesler duydum. Merakla ya 
vat yavat kapıya yakl&flrm. içeri
ye kulak verdinı. Mehnıedin sesi -
ni hemen tanıdım: 

- Vallahi Süheyla, sana yanlrf 
anlatmıtlar, diyordu. Meliha be • 
nim nitanlım değil Jci •• Ben g;:'lül 
avutmak için onunla konuşuyo -
rum. istersen, yüzüne bile bak • 
marn. 

Süheyla: 
- Ya 1 ! ! dedi, ben iyi yerden 

itittim ki, o senin nitanlınmıf. Siz 

Tarihi roman: 121 

karmıf. O nerde, ben nerde? Sen 
bu laflara inanıyorsun. 

"Aman efendim, öyle dil dök -
tü, öyle dil döktü ki, beni kulağı -
mm yanında iki paralık etti. Anlı
yordum ki, kız da yum~ıyordu. 
Şimdi ne yapayım? Kapıyı açıp i
çeri girerek surabna mı tüküre • 
yim, yoksa eve dönüp te bir daha 
yüzüne mi bakmıyayım? Tam o sı
rada Süheyla: 

-Aman, belki biri gelir, kapıyı 
kilitle, dedi. 

O ande aklım başıma geldi. Gö
züm anahtar deliğine gitti. Baktım 
anahtar ü .. tünde duruyor, hemen 
dıtarıdan kilitledim. Anahtarı da 
elime aldım. Bir kahkaha kopara
rak, pansiyondan çıkıp buraya gel 
dim. 

Macera müthişti. Meliha kabil 
değil, nitam bozardı. 

- E, timdi ne olacak? dedim. 
- Orasını bilmem, dedi, ben ar 

tık bir daha onun yüzüne bakmam. 
Şayet yarın öbür gün batka bir 
kızla nitanlanına, bu anahtarı iza 
hatlı olark o kıza göndereceğim. 

SEM 

Morgdaki ceset 
Bakırköyünde hırsızlıktan tev

kif edilen Kör Osmanm tevkil'l:ıa
nede öldüğünü ve gömüldüğünü, • 
bu gömülütün üzerinden bir ay 
geçtikten sonra dayaktan öldüğü 
iddia edildiğini ve cesedin mezar
dan çıkarılmasına karar verildiği
ni yazmıftık. 

Ceset mezardan çıkarılmış ve 
tamamen çürüdüğü, kurtlandığı gö 
ıı.lmüttür. 

Bu )<:urtlanınıt ceset morga nak 
ledilnıit, kurtlanmıt olmasına rağ
men otopsi yapıhıu§, fakat cesedin 
çürümemiş tarah olmadığı için bir 
fey tesbit etmek mümkün olama
mıthr. 

Pis bir iğne ile enjeksiyon ya
pılarak kan zehirlenmesinden ölen 
Ay§e hanıma yapılan otopsi rapo
ru da henüz müddeiumumiliğe gel
memittir. 

Güneşin Oğlu 
Bir tüy bafifliğile elini okşayan 1 

bu el, Hitaydan ba,ka birinin eli 
olamazdı. 

Çoban kızı artık Baykut'un eşi 
olmuttu. , Onun yanından aynlıp, 
suyun b .. ında kendi dertleri ve 
kendi zevklerile baş bap kalan 
Bora'nın yanına - hem de sular 
karardıktan sonra - gelmekte ne 
mana vardı? 

Günef'in oğlu batını kaldırmak 
iı!emiyordu. 

Gözleri yerde. . elini uzattı ve 
başında dolatan kadın elini çekti .. 
Bu el Hitay'ın sert ellerine benze
miyordu. , Orta parmağında yeşil 
ta~h bir yüzük vardı. 

Bora bu yüzüğü görünce tanıdı .. 
Birden bire çeneleri kilitlenmi• ve 
batı dönmeğe ba,lamıfll. Yetil tat
lı yüzü ili Sertelli' de kendisi yap -

Yazan: lskentler FAHREDDiN 
trrmıt ve yola çıkarken: 

- Bu yüzüğe baktıkça beni a
narsın! 

Diyerek kendi elile (Mersi) nın 
parmağına takmıftı. 

Bora başını çevirmiye cesaret 
edemiyordu. 

Genç kadının tahammülü kalma 
mıttı .. birden bire neteli bir hıçkı
rıkla reisin boynuna sarıldı: 

- Ben geldim, Bora'cığım! 
Günet'in oğlu batını kaldırdı: 
- Mersa. . . Sen misin?! 
Diye bağırdı. 
Bora gözlerine ve kulaklarına 

inanamıyordu. 

Mersa, Bora'nın kucağına düt . 
müştü. 

- Ananla beraber geldik. , . Bi
zi özledin mi, Bora? Biz seni çok 
özledik. . hasretine dayanamadık. 

Evvelce netrettiğin.iz program
Cla hiç bir tebeddül yoktur. 

Cenazede bükfuneti vali muavi
ni Ali Rıza Bey, Hariciye vekile • 
tini Sofya sefiri Şevki Bey temsil 

· edeceklerdir. 
Çelenk gönJereceklerin 'dikka~'ne 

Cenaze alayına çelenk göndere
ceklerin, çelenkleri ~ıyacak olan 
kimseyi intihapta kıyafetlerinin 
meraı.imle mütenasip bir tekilde ol 
masına itina etıne1eri şüphesiz gö
rülmüştür. 

Maliye tayinleri 
ANKARA, 24 (Teldoııla) -

İstanbul mıntakau tahsil müfet • 
tişliğine Maliye vekaleti evrakı u· 
mumiye mümeyyiderinden Hik -
met, Diyanbekir merkez malmii • 
dürlüğüne Ankara defteı·darhğı mü 
meyyizlerinden Vasıf Beyler tayin 
edilmitlerdir. 

Hintli hükümdar gitti 
Sehrimizde bulunmakta olan 

Hindiıtamn Rampur nuvvabı dün 
aktam zevcesi ve diğer maiyeti er
kanı ile birlikte Viyanaya gitmit
tir. 

Nuvvap Viyanada tedavi edil
mekte olan iki yatındaki kızını gö
recektir. 

Hint hükümdarı dün öğleden 
sonra Boğaziçinde bir gezinti yap
mıttır. 

Fundalık ta yangın 
Kemerburgaz nahiyesinin Pet • 

nabor köyü civarındaki fundalık -
tan dün öğle üzeri yangın çıkmı§
tır. 

Yangın devam ettiği cihetle 
jandarma ve orman muhafaza me
murlan ile köy1üler yangını sön -
dürmeğe çalıfmaktadır. 

Yangına sebebiyet verenler a
ranmaktadır. 

Kadastroda yeni teşkilat 
Kadastro itleri için Haziranda 

yeni tetkilit yapılacaktır. Halen 
mevcut kadastro postaları 7 ye çı
karılacak ve mevcut iki merkez ko 
misyonuna bir komisyon ili.ve edi 
lecektir ve bu postaya mikdarı 
ki.fi fen memuru ve katipler alı -
nacaktır. 

Halkevinde konferans 
Dün saat 16 da halkevinde pro

fesör M. Hirsch taraf•.ndan köy -
cülük ha!." . ında bir konfı>r.ı.nı ve -
rilmittir. 

Konferansçı ~el.i §ehir baya
tını tu\rİr etmiı ve ilt!uadi buh
r~~- ~la~sile timdi köylere doğru 
ne ı bır hıcret batladığını ıöyle -
mit, ve köyde hayatın nasıl kw·ul
ınaaı lazım geldiğ:ni izah etmiş, 
Türkiyede de İstikbalin kövün ve 
köylünün olduğunu anlatmı°Ştıı-. 

Yollara düttük. • Sertelli' den Ni
pur'a, oradan Akat'larr geçerek 
buraya geldik . 

Bora anasının geldiğini duyunca 
sevinci bir kat daha artmıflr. 

- Anam nerde? dive sordu. 
Mersa kısaca anlatb: 
- Hamat'tan iki saat geride bir 

dağın .yamacında konakladık. Ben 
iki atlı ile gÜDef batmadan yola 
çıktım. • seni görmeğe geldim. 

- Anamı dağda yalnız mı hı -
raktın? 

- Sertelli'den on bin kitilik bir 
ordu ile geldik. Ulun Hatun bu or
dunun ba9ma geçti. . . yola çıktık. 
Anan, senin birçok memleketleri 
İstila ederek Suriye'ye gittiğini, 
oradan da Ana.doluya geçeceğini 
haber alınca: "Oğluma yardımcı 
kuvvetler lizımdrr . ., diyerek hazır
landı. Eli silah tutanlar çarçabuk 
etrafımızda toplandılar. Suriye 
topraklarına ayak basmcıya kadar 
hiç birimizin bumu kanamadı ve 
yollarda kartımıza bir yaban keçisi 
bile çıkmadı. 

- Beni burada nasıl buldun 
Mersa? ' 

İnsül Amerika ya yaklaştıkça yaklaşıyor 
Müflis Banker lnsull aheste besi.~ Exilona vapurunda her ıün biraz 

daha Amerikaya yaklatıyor. O yaklattıkça da Amerikalıların merakı 
artıyor. Bu maceranın en nihayet nerede karar kılacağı yalnız onların 
değil, memleketimize gelmif olması itibarile bizim de mer~ımrzı ?1u • 
cip oluyor. Yukarıki resiın nsull'ün Exilona vapurunun govertesınde 
alınmıttır. Burada Amerikan gazetecilerine biç bir fey söylemiyep müf 
lis bankerin, nihayet vapurda kend isile beraber giden Amerika gazete
cilerine dert yanmağa razı olduğunu gösteriyor. 

POUSTE 

Kanlı kavga 
Satıcı Reşat, kahveye 
gelen Halim'i vurdu 
Şehremininde Denizaptal mahal 

lesinde oturan satıcı Retat evvel -
ki gece saat 22 raddelerinde Ço -
ban Alinin kahvesinde oturmakta 
iken ayni mahallede oturan doku· 
macı Halim kahveye gelmit ve a
ralarında kavga çıkmıttır. Netice
de Retat bıçakla Halimi üç yerin -
den yaraladıktan sonra kaçmıf ise 
de dün yakalanmıştır. Yarlı da Gu
reba hastahnesine yatırılmıştır. 

Hırsız 
Taksimde N i?D Efendinin benzin 

deposanclan selciz lira çalarak kaçan sa
bıkah Rauf yakalanmı,ıır. 

iane parasını aşıran çocuklar 
Leman, hhalc ve Ne~det iıimli çocuk

lar Himayeietfaldan verilen iane kutu
larına topladıkları paralan ll§ırırlarken 
cürmü me,hut halinde yakalanmıtlar

dır. 

Bisikletler de .. 
Balmlı:öyde Y enimahallede oturan 

Nezber hanıma Galip isminde birinin 
bisikleti çarparak ağırca yaralamı!br. 

Suçlu çocuk yakalanmııtır. 

Parmağı koptu 
Haliç vapurlan k<.ptanlarmclan Ni

yazi Efendi Ayvanaarayda hmail Efen
dinin dükkiuımda bir aleUe kel'esle ke
serken sai' elinin bat parmağını kaptı
rarak kopartmıı berayi tedavi h,..taha
neyo kaldırılmııtır. 

iN HiSARLARDA 

Kaçak eşya 
inhisarlar İstanbul batmüdiri -

yeti takip memurları tarafından 
bir haftada fU kaçak efya yakalan 
mıflrr. 2037 paket köylü, 200 pa • 
ket halk, 75 paket asker, 2 kasa 
tezkeresiz rakı satıtı, 4 adet çak -
mak, 7 adet taş, 450 gram kaçak 
tütün, 670 gram kaçak konyak, 
33 kilo prap, 900 gram vermut ya 
kalanınrttır. 

- Sarayın önüne kadar kimse
ye görünmeden geldim. • • Kapıda 
Hitay'a rastladım. . seni sordum .• 
Beni görünce sevindi .. önüme düt
tü. . buraya getirdi. 

Bora, Mersa'nm geçtiği yolları 
dütündükçe tüyleri ürperiyordu.O 
tehlikeli yolları geçmemek ıçın, 
hangi kadın gönlündeki sevgi bağ
larrnt çözüp atmazdı ! 

Günet'in oğlu, hiç beklemediği 
bir dakikada anasına ve sevgilisine 
kavuftuğu için, sevincinden ser -
ıemlemitti. Mersi.'yı kucakladı .. 
öptü. 

Bora Meraa'yı ilk defa olarak 
kollarının arasına alınrttı. 

- Biz de yann yola çıkacaktık, 
"dedi, timdiye kadar yolumdan ve 
sözümden döndüğümü hatırlamı
yorum. Yarın Hamat'tan ayrılır
ken yanımızda hiç bir kadın bulun
mıyacaktı. Baykut'u bile Hitay'm 
hatırı için burada bırakıyordum. 

- Halbuki timdi iki kadın bir
Clen götüreceksin ! Karın ve an -
nen.· 

Mersi gülerek ilave etti: 
_ Biz seni yolundan alıkoymak 

İbrahim Tali Bey 
Edirnedeki tetkiklerine 

devam ediyor 
EDiRNE, 24. A.A. -Trakya u

mum müfettitliği terefine gece 
Halkevinde bir müsamere veril
mittir. Umumi müfettit Tali Bey 
beraberinde Edirne ve Kırklareli 
valileri, müfettitlik erkanı olduğu 
halde Halkevine gelmit ve salona 
girince bir alkıt tufanile kartılan
ınrttır. Müsamere geç vakte kadar 
devam etti. Tali Bey avdette gene 
cotkun tezahüratla uğurlandı. 

Müfettiş Bey öğleden sonra re
fakatlerinde Vali, Belediye reisi 
ve Müfettitlik erkanı bulunduğu 
halde harap bulunan Gazi Mihal 
köprüsünü tetkik etmit, yeni ya
pılmakta olan asri hapisaneyi gez
mit ve bazı emirler vermiftir. Bu
radıuı dairelerine dönen Tali Bey, 
saat bette Tekirdağ ve saat 6 da 
Ketan heyetlerini kabul etti. 

Bu adam kim? 
Osmaniye telsizi civarında hü • 

viyeti meçhul bir adanı hat.ta hal
de bulunmuştur. 

Bu adam, evveli "vurulmut bi
risi,, diye jandarmaya haber veril
mi!tir. Fakat kendisi alınmak üze
re gidildiği vakit yaralı olmadığı 
görülmüştür. 

Bu adam, ifadesine nazaran aç 
kalmıı ve guya Osmaniye telsizin
den it istemif, iş olmadığından ve
rilememiş, açlıktan takatıiıı: bir ha
le gelerek düşmüf, günlerce kal -
mıtbr. 

Kendisi hastahaneye kaldırıl -
mış İse de balen hüviyetini söyle
memiştir. 1htiyarca olan bu şahıs 
hakkında talıkikata devam edil • 
mektedir. 

--• Uroloır • Operatllr ~-
Dr. Reşit Sami 

İdrar yollan bastalıklan 
Miltebassısı 

BevoJlıı: Parmakkapı - lstikltl caddesi 
No. 61 •(15849) 2229 

için değil, sana yardım etmek için 
geldik! Anan ve ben Sertelli' den 
ayrılırken, büyük mabette ulu tan
rıya yemin ettik. . bundan sonra 
yollarımız da gönüllerimiz gibi bir
letecek. Bu büyük akında kanları
mızı beraber akıtacağız .. Karşımı
za çıkacak dü9ınanlarla ·beraber 
dövüteeeğiz ve beraber öleceğiz .•. 
Yolda gelirken bir köylüye seni 
sorduk: "Adını bilmiyorum ama, 
dedi, galiba bir millet yaratan a-
•Jam'ı arıyorsunuz?,, Bu söz kolla
rımızı kabartacak kadar büyüktü .. 
manalı idi. Hamal önüne geldiği
miz zaman kralın tacını yere vur
duğunu öğrendik! Ulun Hatun: 
"Oğlum doğuttan taçlıdır. Onun 
bqındaki sırma telli saçları, elmas 
ve zebercetlerle aüslenmit taçlar
dan çok daha değerlidir!,, diyerek 
öğündü. Eğer Suriye Kralının ta
cım giyseydin, anan Hamal kapı
larından geri dönecekti. . ve bir 
daha seni ve senin çocuklannı gör
memek için, gözlerini kendi elife 
oyacaktı! 

-SON-

lf. Brezilyanın latanbul oıtl. 
koneolosu M. T orres Bresil.r• .. 
riciye nezaretinde mühim tıır ~ 
ziieye tayin edildiğinden ~:!w 
den Riyodö Janeyroya gı 
Brezilyanın latarıbul Viak~ 
losluğuna muharrir Mösyö\'. 
tayin edilmittir. Mösyö ~ 
Türk tebeasından bulunduğ ti' 
bu vazifeye tayinine bükuıııe 
ce muvafa.ka.t edilmittir. J 

:ı- Şehrımızde bulu1R11akl~ _ı, 
Hariciye vekaleti hususi ~ 
müdürü Refik Amir Bey O". 

akşamki trenle Ankara.ya gitl 
t~. -

lf. Bir tashih - Evvelki~ 
nüshamızda Orhangazili ~~ 
Efendinin Bursadaki ortağı •· J 
ınet Bey nezdinde gümrük t11' 
faza te§kilatı memurları ta~ 
65 kilo esrar bulunduğu 1.., 
cak iken bir tashih hatası ~ 
yazıda gümrük muhafaza J1J1".' 
!arından Orhangazili Muti~ 
fendiden bahsedilmittir. Tat 
itizar ederiz. 

İş ve İşçi 
lllilli,,.t bu riihınıla İf ,,_ ~ 
,,_fere taVGMVt ediyor. il 1 
~er 6ir me•twıpla lı 
mu.sa müracaat etmeı;J#° 

iş aranıyor 
Garson! ulr, odacılık, teWo,,cııl-' 

her hanıi bir it yapabilir bir ~ f 
nyOI'. Kadıköy, Mühürdar cadde' 
t.a.ı Eyüp El. vuit»ile Hasaıı-

* * * •f 
F abrikalanJa, bankalarda, rd,.ı ~ 

seselıerde kaprc:ılık veya odacı! .. 
rum yedimde bonservisim ..,.,, 1 
gösterir taırayada giderim. Adsf' 1 
ray lr.amvay depotunda kap"1 
met> Ali ef. vasıtasile Cemal. 

* • • . . ......J 
iyi tahsil gönniit kibar tecril'(. 

İ!İ1 fransızca, almanca ve piy~I 
terbiyesini bilen iyi referanslı, "J, 
dam kibar bir aile nezdinde if ~ f 
icabında taşraya da ıidebilir. ~ 
quie caz. M. B. S. rumuzuna fJJ # 

DOKTOR 

c.ı~!!~?~~ 
lurııamda Sahne tokaiıncla S ';J 

ralı apartllllllnda 1 n~ 

-------~ 
DarÜffaf a1'' 
Müdürlüğünde,.ı 

Mektepte mevcut ~ 
mel ve Beş beyğir ku~i 
bir dinamo ile reziıt~ 
ayrıca santirifüj Bir t~ 
sı pazarlıkla satılıktır. ,.j, 
edenlerin 29 Nisan 9:"~ 
zar günü saat 10 dav~~ 

· faka'da bulunmaları. (1 

A~z okuyucularıma: 

~ 
(Güneş'in oğlu) intif"'.~' 1' 

Jığı zaman hangi meh'asl'-J 
tilatle ettiğimi •oran ~ 
bu uerleri r'Oma.nımın .~_,;;• 
kaydeJeceğimi vadettrtır -+j 
satırları yazarheri aziz o IK 
ıımın gösterJikleri ala~ 
kür etmeyi Je bir vazife:;; 

lskenderf 
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~snaf ha kası işi 
Fırka grupunda 

Hükumet namına resmi bir heyet 
tetkikata girişti 

(Başr 1 inci sahifede) . 
met İhsan, Rasih (Antalya), Refik 
Şevket, Emin Arslan (Denizli), 
Sadri Maksudi, Besim Atalay Bey
lerdir. Vekiller verdikleri izahat • 
ta E~naf Bankası işi etrafında hu
kumetin ve adliyenin tahkikata te
,·essül etmiş bulunduğunu sui isti· 
mal veya suiidare taayyün edecek 
olursa mesullerinin behemahal ce
za göreceklerini, rejimin bu gibi 
hallere müsamaha etmediğini ve et 
miyeceğini söylemitlerdir. 

Neticede meselenin efkarı umu
miye huzurunda münakaşa.H lüzu
mu teklif edilmit ve hükiimetin ta 
~aflar olduğu bu teklif kabul olun 
muştur. Fırka toplantısından so~ • 
ra Denizli mebusu Mazhar Mü. ıl 
Bey Büyük Millet Meclisi reisli~i • 
ne bir sifahi sual takriri vermış • 
tir. Bu takrir meclisin perJembe gıi 
nkü ruznamesine alınmıştır. Maz
har Müfit Beyin takririni aynen bil 
diriyorum: 

• r•.., 
Yüksek reıs ıgs 

E:snaf Bankasındaki suiistimal 
ve idare hakkında gazetelerde o · 
kuduğumuz ve gördüğiJ.müz tafsi • 
liit ve İzahat cidden şa.yanı dikkat 
ve müessif bir derecededir. 
Bu sui .dare ve istimal nasıl ve kim· 
ler tarahndı:ın vukua getirilmiştir? 

Senderden beri devanı eden bu 
hali alakadar makamlar şimdiye 
kadar görmemiı:!er mi? Vatandaş
lann maddi ve 'manevi zararlarını 
mucip bu çirkin ahvale karp ne • 
den miis<ımalıada bulunmıı~lardır? 

Hül<>sa vakanın esad:le mesul ol 
n:aııı lôzım ~elenler ve mesuliye • 
"".. mahiyeti ve bu bapta ne yapıl
dıgı Ve neler düşünüldüğü hakkın· ; h Dahiliye veküinin iicüen ve fİ • 
a en M eclistc izahatta bulunma-

sı ~ • 'n işbu ~ual tahririni takdim 
ettını elendim. • 

Denizli ınebusn 
Mazhar Müfit 

Fırkaya bir rapor verildi 
Ö _ AN~~~. 24 (Telefonla) -
grendıgımıze göre Esnaf Banka • B rezaleti hakkında Cümhuriyet 

. alk fırka·ı genis bir tahkikle ne· 
t,celerini ihtiva ' eden bir rapor 
takdim edilmi,tir. 

Teblig 
ANKARA 24. A.A. - Cümhu-. . 

rıyet Halk fırkası grupu idare he-
Yeti reisliğ :nden : 

C. H. F. grupu bugün öğleden 
•on a re· s vekili Cemil Beyin reis
liğinde toplandı. Ordu mebusu Ah 
ın: t lhsan Beyin İEtanbul Esnaf 
Bankası hakkındaki süal takriri Ü· 
zerine iktisat ve Dahiliye Vekille
ri tarafından verilen izahat dinlen
di. Meselenin efkarı umumiye mü
vacehes:nde münakasası için Bü
Yük Millet meclisi h~yeti umumi
Yesinde müzakere edilmesi hükı'.i
ınet tarafından teklif edilerek tas· 
vip ve kabul olundu. 

Iran Şahının 
Ankara seyahati 

(Başı 1 inci sahifede) 
mumiyesini yanlı§ yol'ara sevke
decek mahiyetteki bazı beyanatın 
önüne geçilmesi lüzcmuna dair 
sorulan diğer bir suale cevaben de 
M. Saymon şunu söylemiştir 

"İngiltere hükumetinin çok sa
mimi dostluk ida:ne ettiği bu iki 
memlek0o~in devlet reislerine tel
mihan yapılan ou gibi neşriyatı 
ben de sizin kadar teessüfle kar§I· 
!arım, bu memleketler bu devlet 
reislerinin muktedir idareler~ al
tdında §ayanı dikkat terakkiler el-

e etmişlerdir." 

(Başı 1 inci sahifede) 
Dahiliye başmüfettişi 'Tevfik 

Talat Bey dün Esnaf bankasına ge 
!erek akşama kadar metgul olmuş 
ve evrak üzerinde tetkikata batla
mıştır. 

Bankanın bundan on gün evvel 
yaptığı heyeti umumiye içtimama 
daiı· olan bilanço ticaret müdür -
lüğü tarafından tetkik olunmak · 
tadır. 

Henüz tasdik edilerek Ankara· 
ya iade edilmemiştir. İade ~dit • 
dikten sonra, bilanço neşredılecek
tir. 

Bankanın kanuni vaziyeti 
Dün mevsukan öğrendiğimize 

göre Esnaf bankası çok yakın bir 
zamanda tasfiyeye tabi tutulacak
tır. Bankanın bugünkü kanuni va
ziyeti ıöyledir: 

Son çıkan mevduatı koruma 
kanunu mucibince, bankalar ser • 
mayelerini, hazirana kadar asga
ri bir milyon liraya çıkarmak mec
buriyetindedirler .O vakite kadar 
sermayelerini ~ezyit etmezlerse ken 
diliklerinden ve kanunen tasfiyeye 
tabi tutulurlar. 

Bu meyanda Esnaf banluısı da 
hazirana kadar sermayesini bir 

milyon liraya çıkartmak mecburi· 
yetindedir. 

Halbuki Esnaf bankasının bu
gün 6 bin lira kadar bir sermayesi 
vardır. Bu miktann hazirana ka • 
dar bir milyona iblağı imkansız gö
rülmektedir. Bankada en büyük hie 
5edar ohm belediye de tezyidi ser
maye için müsait vaziyete malik de 
ğildir. 

Senetler Je rehine konmuş, 
para <ılınmış 

Dün İıtaobul asliye birinci 
hukuk ~abkemesinde Esnaf ban
kası ile Akşehir hankasr~ bir 
davası görülmüştür. Akşehır ban
kası da Esnaf baokasmdan ala • 
cak iddia etmektedir. Davanın ~e
bebi 9udur: 

Volf ismindeki sözde makine 
müteahhidi Esnaf bankasından 
(90) bin lira bir pa~a almı~h. Volf 

b Din senetlermdeo bır kısmı-u para . 1_ 

m Aktdıir ba.okasına, b!r ıuımmı 
da Hol anda bankasına ıpotek. et
miştir. Fakat Volfun senetler•. ke
faletsizdir. Aradan zaman geçlll • 
ce Alqehir bankası elindeki senet
lerin para etmediğini anlamıf ve Es 
naf bankası aleyhin edava açmış· 
b~ . 

Akfdıir bankuı ayni zamanda 
geçen zamana ait temettü ve faizi 
de istemektedir. 

Voll'un aldığı po:r<ılar 
Dün Volfun aldığı paralara dair 

bazı yeni ve mevsiik malümat elde 
ettik. 

Evvela VoHun bankadan muh
telif senetlerle çektiği para yekı'.i • 
nu 90 bin lira değil, (127) bin li,. 
radır. Sonradan, banka ile Volf an 
laşmrş ve borcu (90) bine indir • 
mişlerdir. 

Volfun aldığı paralarda senet· 
lerin kefili Ülviye Faik hanımdır. 
Ülviye Faik hanım, bankanın ilk 
müdürü Faik beyin refikası idi. 
Halbuki Ülviye Faile hanımın ke
fil olabilece~ !11~1} itiban yoktur. 

Voli tehdıdinı ızah edeb1iyor 
Aradan •eneler geçtikten son • 

ra, Esnaf bankası, Volftan bu pa
ralan tabsil için mahkemeye mü
r~~aat etmeğe karal' vel'miştir. Bir 
gun Volf, baokaıun hukuk müta
virine gelerek demiftir ki: 

- Hakkımda daYa açacakmış • 
suın:, yapmaymız. Sonra şikayet 
ederim. 

Volf bu sözleri 10 • 7 • 933 ta
rihinde söylemiıtiı'. Ha'kikaten, o
günü akşamı, banka hukuk müşa· 

= 
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Şehir planı işi nedir? 
---------------

§Bu hadiseye ait bütün 
@ kiirnete tevdi 

-
vesaik hü-i 

edilmiş bulunuyor ~ 
_ d h, "l'kl h, (Başı 1 inci sahifede) 5 = an şe ırcı 1 ~ ıç alakası olmıyan bir kanalizasyon mütehassısı- = 

na lstanbul planının yaptırılrnı, olmas Al d d·kL t" a - l · h /" ı manya a nazarı ı Ra ı _ = ce betmış ve .~Y '!et 0 zaman beleJ.ôyeye bildirilmişse de her ne- 5 
S: dense ~u zat uzen~d~ ••_rar edilmiştir. Bu vaziyet karşı11nila Al· :5 
§ man mımar ve şe.~·:~ılerı ~u har-;k~ti vesikalarile ortaya çıkarır çı :S == k'!'rmaz M. Herguç u cemıy~t r~ •slığinden çıkarmı,lar ve hadise • :S 
§ nın İçyüzünü lstanbul be~edıY_~•ı ne bildirrni,ler ve Almanyadan Is 5 
§§ tanbul şehri için bCJfka bır mıısabık aranm ... ı lôzımgeldiğini yaz. = 
r::: mışlardır. Fakat, hiç bir şey vaziyet! değ_~tirmemiftir. Bundan baş 5§ 
§ ka öğrendiğimize göre Ankara plan muaabıkları arıuında bulu • 5 
=: nup 2 l:nci mükiifatı hazanm•1 olan Fr~~ı:ı: ~ehircilik müteh<ısaısı 5 
=: M. Jotley latanbul pliin müsabakasına ıştırak etmiş olanlann ikti _ = 
==-= dar Ve hüviyet/eri kendisinin bu mÜ&a~kaya l[~t~ra~İne mani oldu- 2 
_ gunu söylemek ruretile müsabakaya gırmek~en ımtma etmiştir. Is. 5 
§ tan bu/ pltinı ifindeki bu vaziyetin bütün_ vesıkaları bugün hükilme- := 
=: le tevdi eJ'lmiş bulunmaktadır. Bu vazıyet karfısında acaba lstan := 
S bu/ planı için yeniden bir müsabaka açmak faydalı olacak mı, ol • :5 
§ '('1YaC"ak mı? Bütün bedahate ı·a ğmen M. Hergüçün p:anını ısrar- 5 
=: a .almak İsleyenler lıahkında mucibi mesuliyet bir cihet görülecek =: 
S tnı?. Bunu hükiimetfn tetkikatı ve alınacak tedbirler gö.terecektir. =: 
::'ılllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllll~ 

virine, Volfun işinin kurcalanma
ma'ı emir edilmiştir. 

Volf, daktilo makineleri getire· 
ceğine dair yaptığı mukaveleyi Es
naf bankasile 20 nisan 1930 tari
hinde imzalamıştır. Volf, elyevm 
lstan'bulda bulunmaktadır. 

Yeni davalar 
Tayyare bayii İsmail efendi a

leyhinde ae, banka yeni bir dava aç 
mıştır. İsmail efendi karşılıksız çek 
çekmekte idi. Bu davanın numara
sı 33 - 249 dur. İstenen para 
(3500) liradır. 

Diğer taraftan mevsı'.ikan öğ • 
rendiğimize göre Hakim Rıza Bey 
de tayyare piyango bileti mesele -
sinden bankaya (5700) lira borç· 
ludur. Bankaya borçlu olan daha 
bir çok mühim zevat vardır. 

Gayip hi.sseden bir zatm da 
bankaya l 2 bin lira borcu vardır· 

Banka mıthasebeciıi de askere 
gideceği sırada bankadan {600) 
lira almıstır. 

• Dört sene 
Bankadan para alındığına ılair 

ırıevcut senetlerden büyüklerini ev 
velce kaydetmiştik. Mevcut senet
lerden beheri 15 şer bin liralık o
!an dört senet te belediyede mü -
him bir zatın imzası vardır. 

Bu senetlerde şu ibare vardır: 
"Y ekdiğerimize kefili mütesel· 

sil sıfatile İstanbul Esnaf banka -
smdan 15 bin lira aldık.,, 

Bu dört senette o zattan batka, 
daha sekiz maruf zatın imzalan 
vardır. 

Tahlisiye ~irketinin Eanllf ban
kasından alacağı vardır. 

Şirket, •bankadan alacağı~~ ~st~
diği vakit, yukarıda ~a!dettıgımız 
banka bu dört senedı §ırkete ve • 
rerek tahsil etmesini ve alacağına 
mahsup etmesini bildirmİ§_tir. 1:ah 
lisiye şirketi de 1932 senesınde ı -
kinci icra dairesinin 32 - 1198 nu
maralı "üçüncü şahsi ihbarname,. 
sile bu senetlerde inı:zaları bulu
nan zevata müracaat etmittir. O 
vakit bu senetlerde imzalan bulu
nan 'zevat fU ceTill>ı vermilerdir: 

"Vacibüttediye borcum yok
tur.,, Bu paral_ar .o ".~~!enbe~i 
tıı;hsil edilememıtbr. Dun ogrendı
ğimize göre, son adliye yangını 
üzerine çıkan yangın kanunu mu
cibince, bu gibi borçların önümüz· 
deki 24 temmuza kadar müruru 
zaman müddeti yoktur. Bu müddet 
zarfında evrak tekrar muameleye 
konduğu takdirde, banka hukukan 
alacağı paraları tıııbsil edebilecek
tir. 

Sandıklar dolanı kırıt-1ye 
Yine dün öğrendiğimize göre 

Esnaf bankası, kullandığı bütün 
kırtasiye levazımını Almanyadan 
getirtmiştir. V akı.ile o kadar çok 
kırtasiye levazımı getirilmiftir ki, 
bala sandıklar dolusu kağıt ve sa
ire vardu. 

Hamit Beyin beyanatı 
Beledi.ye, Esnaf ba~~sı. hak

kında tahkikat yapan müfettışlere 
lazım gelen bazı evrakı _v~rme~
tedir. Belediye reis muavını ~~
mit Bey dün bu hususta demıştır 
ki: 

- İstedikleri bir çok evrakı 
daima vermekteyiz. Müfettişler 
henüz bu evrakı okumakla meş
guldürler.,. 

Adliyedeki tahkikat 
E•naf bankası meaelesinin müli

deiunıuınilikçe taiıkiki meselesi 
yeni bir ıafua arzetmektedir. Müd
cf~~';"Dumiliğin belediyeden iste
dıgı malumat henüz gelmemiıtir. 

Banka .nizamnamesi üzerinde 
yapılan tetkikat neticesinde Bele
diye iktısat İtleri müdüriyetinin 
banka nezdinde bankanın salahi
yeti ve mes'ul murahuı olduğu 
aolqılmıştır. Bunun için bu vazi
yett e olan zevatın isimleri, iktı
sat müdürlül;<leri zamanları, Bele
diyenin bankaya ne kadar serma
ye verdiği ve saire hakkında bele· 
diyeden ayrıca malumat istenil
miştir. 

Belediyeden gelen malumat ve 
rapor üzerine ortadaki cürmün 
mahiyeti ,tesbit edilecek, aifa da
hil suçlardan olup olmadığı tet
kik olunacak, suçlar tayin edile
cek ve ancak bundan sonra cezai 
takibata başlanacaktır. 

Müddeiumumi Kenan Bey Es
naf bankası tahkikatı hakkında 
malumat isteyen muharririmize: 

- Henüz söylenecek bir vazi
yet yoktur. Demiştir. 

Yeni elçilerimiz 
(Başr 1 inci sahifede) 

gidecektir. Muhtelit mübadele ko
misyonu Türk murahhas heyeti re
isliği üzerinde bulunduğundan ko
misyon işlerile meşgul olmak üze
re ara sıra Jehrimize gelecektir. 

Vaşington elçimiz 
Vaşington büyük elçi!iğin.~ ta • 

yin edilen Münir Bey, bır ~~ddet 
için mezun'yet almııtır. Mumr B. 

Mahmut Esat 
Beyin dersi 

(Başı ı ıııci sahifede) 
bütün kurtulu, davasına bir kay • 
nak olmuttur. 

Onu tahlil ettikçe hakikatler bi
rer birer tebarüz edecektir. 

İhtiyar Tevfik Pata kabinesi ic
raat olarak meclisi meb'usanı Os
maniyi dağıtbktan sonra yerım 

hain Vahdettinin hain sadrazamı 
Ferit kabinesine bıraktı. 

işgaller devam ederken 
Mondros mütarekesi, açık kapı -

lar bırakmıştı. Bu kapılar önünde 
düşman, eli kolu bağlı durmadı. 
Memleketi silahlarından tecrit et • 
tikten sonra onu i•gale batladı. İş
gal edilen yerler, bütün harp sene
lerinde ordular telef edilmek ba • 
hasma girilemiyen yerlerdi. Öz 
Türklerle meskı'.in vatan parçala -
riydi. 

1919 yılının 15 Mayı<ı günü itilaf 
donanması himaye.oinde Yunanlılar l:ı: 
miri iş,gal ettiler. Erki.nı .harp mira .. 
layı Süleyman F etbi Bey zrto diye ba· 
ğırmadığmdan Kordonboyuoda ııiin • 
ırülenerek ıehit edildi. Düşman rrk • 
daılanmıza her türlü hakaretleri re
va gördü. Fakat, lzmir scıkaklarıOOa 
dökülen kan, M>)'Yar bir alev gibi rn~m 
leketin her tarafım tuhqturdu. 

Ba+*Jz kalan Mehmetçikler sokak
lar arasında eon kurtunlannı düıpna. ~ 
n1n yÜ.zÜne sıkarak memleket ıçlcri • 
ne çekildiler_ Yunan İfgal kuvvetleri 
ilerlemeğe b.,.,radı. flerledikçe alet 
yangın halinde karş1larına çıkan mil· 
li kütlelere rutladı. Kookoca bir Yu
nan fırkası Aydında 200 Ü geçmiyen 
bir avuç Tw.k çocuğu önünde yÜz ge
ri ederek lzmire doP.ru kaQıDağa ba~ 
ladr. Bu kuvvet, takviye edilerek Ay
dına çullandı. Bir Yunan kolordu&u 
Aydın ve etrafında 200 • 300 kişilik 
kuvvetlerle boğupnağa başladı. Ve o 
kadar boğuıuldu ki, Aydın kendini 
düşnana terketmedense, bir kül yığı
nı halinde kalmağı tercih etti. Düş • 
man Aydına bö:rle ,.;ı,.Ji, 

Bu esnıula Gaziantepte, Maraıta 
kanlı harpler oluyordu. 

Türk milleti yirmiınci ura kendi 
kanile yeni bir hün-iyct ve i&tiklal d..s 
tanı yazıyordu. Y Akın ırünlerde dün
ya bu deaaru okuyacak, Türk mille · 
tinin i9likl&lini tansna.k mecburiye • 
tinde kalacaktı. Netekim olma:ı: diyen 
ler, saa:ti çaldığı zaman, o~du dedil .. r, 
di:g çöktüler ve kabul ettiler. 

Türk bayrağı 
Mahmut Esat Bey, burulan &Onra, 

Gaziantep ve Maraş Türkünün harp 
esnasında yaptığı harikah müca.de1e • 
elri anlatınıt "' Mara.t kalesindeki 
bayral<tan bahsederken, demiştir ki: 

- Bu bayrak hep eoecek, hiç ye • 
re düşmiyecelotir. 

Bu bayrağa el dcğdirenin e!i kml
dı, kırılatakıtır da. Bu bayrağı yaban
cr eli değmiyecektir. Ona dokunan 
yabancı eli ktnlır, o kadar kırılır ki 
kavga· sonunda ba.tmı kurtaran ya • 
hancıya ne matla! 

Biz Türk milleti, bu bayrağa Jl'Ö • 
nül verdik, onouz yaıayoımayız. Onu 
bir bez parçuı gibi düııman eli.nde 
gönneden&e ona sarılır ve ebedıyen 
toprak altı~a yatarız. 93 sefeainde 
ErzUJ'UDI. k..ıır....anlıifı ile tanmDU§tı. 
Son harpler göstenli ki bu vatanm 
her yen Erzunundur. Türk memleke
ti demek, dişili erk<ıkli yelesi dimdik 
kabarmıt bir anlan1ar vatağı demek· 
tir. Dos.t ta düşman da bunu böyle bil 
melidir. Bundf. si'..,heli olanlara An · 
karaya gitmelerini tavsive t;derlln. 0 4 

rada bir abide l(Öreceklerdır. 
Büyük halaslı:Ar at üstündedir. Etra 

fında düşman arayan Mehmetcikler 
vardı Hat~~ik.i.nn ~rdın.da omuzunda 
10 5 İuk ülleyi ta•ıvan -~·'?....,Jarın 

• g d Bu Türk kovlu hanı -
hanımı Bar 1:.:ha. olmuo hakikatlerin 
mıdır .. d !.'.1 kürn.-ük bir levhasıdır. 
yarısı egı • ...- . . k b akt • 
Mondros mütareık~Mnın açı ır . ı 

k l -~ n öz Türk vıtanıru bırer 
ğı ap• aıroa . 
birer itır:..1& d.,..am eUı. ., 

Saray ne yapıyordu. 
y kılan saray ..., yapıyordu? Şdıza-

d 1 
1 eınleketi padi.,.h namına do-

e er, m _L 1 edilm 
1 d;:-nnlara muka.ue e e 
a.tıyor, ...-- --~ T k 

mesini tavoiye edivorlaruı. ıp ı ~a~a 
il d .. ,__ aablan casuslar gıbı.-

e Uf • • • 
Düpanlann ı.e.una ı•tımek ıçın ne 
lazımsa yapıyorlardı. Methur papas 
Fro gibi bir hain Vahd-inin akıl bo 
cası idi. ı nbul • al 

16 Martta. nihayet ota •fll. 
• • . L--.I- karakolunda azız 

edıldi. Ş""2";""' _,_ ere kanı dökül 
Mehmetçiklerın yoa y b" ·ı .. . d teslİD1 olnıayan ır mı • 
d1 u. Ortat •~- almak isteyen düşman· 
et, ve eıWD si' 

1 her ne bahaama te ım ver ar, ve onu __ ..ı 
mek ial:eyen bir saray vanıı. 

Mıutala Kenıal .. 
itte o zaman, bu kapkara. gunler -

de, dünya tarilıinlıı .en !>üviil< _a~"";?ı• 
Pangaltıda mütev~ evınde du,unu • 
yor ve ha:zı:ralnıyof uKemaldi. Mem • 

Bu adam Muota a - d" .... 
kurtaıtnagı uşunu .. 

leketi ve vatanı K 1 k'mdi? Bu bü 
yordu~ Mustafa ünk'u" a ~h~iyeti fU idi: 
yük ....,aıntn o g .,.... 

• h -''-'-a~u olarak seneler • 
Erkanı arp y..- ,..... Ar b" t 

• ot 'bdatla uğraııını' ve !' ~s an 
c~ıı' ~ uru·· 'lmü••iı. 31 Mart ırtıcarnı ro enne• -r I .... 
.;astırmak için t..tanb'! '." ,Yı,ıruven or· 
dunun erkanı harp reısı ıdı. Trablus-

b. vııç kahramanla lıalvanlara 
ta ır a B" "k h 1 ç 
karsı durmuş.tur. uyu .~~ e a -
nakkalede dünyanı_n ~n ~.uyük or~'!-
1 t ruınar etmı~tı. Dunya tarıhı
arın• a 

ne veni bir yol ac;mı.ıı. lk" 
Mustafa Kemali .. ısı •~n~. ··evQoru~ 7•t 

ed '\ rd •<YY " goruy , 
a neildoP 1 e I e Canakkale harbin· 
Müttefik ordu anT"rk kumandanı. 
de mağlüp eden :;.,..... Liman Fon 

Hatip bundan G;u:' H~zretleri hak-
Sanders Patanın ı 

haziranda Vaşingtona gidecek • 

tir. d'l V . Mebus intihap e ı en atıng-
ton sabık sefiri Muhta~ bey de, 
b" kaç gün evvel Vaşıngtondan 
,~lırimize mülevec.cilıen hareket et 

mittir. 

G. Saray-fstanbul liseleri 
Dün senelik atletizm ve futbol 

müsabakaları yapıldı 

. 
• 

Her iki lisenin atlet ve• lutbolcüleri bir arada •• 

Dün Taksim stadında, Galata
saray ve lstanbul liseleri talebesi 
arasında senelik atletizm ve fut
bol müsabakaları yapılmıştır. 

lki mektebin bini aıan taleıbe
si huzurunda yapılan bu müsaba
kalar hayli hararetli ve heyecanlı 
olmuştur. 

Atletik müsabakaların netice -
}erini yazıyoruz: 

Dört yüz metre: 
1 - Yahya (l. L.) 12 2 / 5 
2 - Cihat (G. S.) 12 3 5 
3 - Hikmet (S. L.) 
1 - Naim (l. L.) 61 2 5 
2 - Zeki (G. S.) 62 2 / 5 
3 - Enver (1. L.) 
1500 metre: 

1 - Cemal (G. S.) 5.5. 2. 5 
2- Hikmet (f. L.) 5.16 21 5 
3 - Muzaffer (l. L.) 
200 metre: 

landa kötabında yazdığı bazı parça • 
ları okudll. 

Sam.una çıkış 
Mu.tala Kemal, birarü-n Sam.una 

çııktı. (19 Mayıs 1919) O Saınşuna 
ı ık.tığı gün naııl bir kararla müceh -
hezdi? Bunu kendi ağzından duyuyo· 
nız: 

Mahmut Esat Bey burada Gazi Hz. 
nin nutkundan: 

''Oımanh devletinin temelleri çok
mÜf, ömrü tamam. olmuştu. Ortada 
bir avuç Türkün barınd1ğı anayurdu 
kalmıtll .. diye başlayan parçaları oku 
du. 

Milletin ıefi 1919 sene.i 8. 9 Tem 
muz gecesi vazifesinden ve me.sleki 
as.keriden istifa etti. 

Kongreden evvel 
BüyÜk Şef Erzunım kongre.ine bu 

ıufatla gidiyordu: Sade bir Türk va • 
tandatı ırfatile. Kongrede derhal ı .i
yaeete intihap edildi. Dünya.da en hü 
yük salahiyet, sade bir Türk vatanda 
•ı kuvvet ve eali.hiyetidir. Bu, her 
kuvvetin üstündedir ve üstünde ıö • 
rünmelidir. Bunun fevkinde hiç bir 
kuvvet yolı:rur. Ta.tbikat bunu bize gös 
terdi. 

Gazi, kongreden evvel arkadaıla • 
rrnr topladı, vaziyetin dehtetini onla • 
ra izah etti. 

- lı çok çetindir. Sonuna kadar 
müdafaa IA:zm>dır. Hayat ba.baaına, 
;,.. batladıktan oonra yılarak ~ao:geç 
mek ihanete müncer olur, dedı. 

Arkadaılan uzun diitündüler. lçle-
"nd n Seften aynlmanıaık kar•rıru 
~ere:ı~, tefle ber.ı,er kaldı1'1!-r. On -
dan M>nra Erzurum kongresı açı)dı. 
Büyük itler büyÜk fedakarlıklar ıı • 
ter. Büyük ' fedaki.rlıklann başın~:. 
hav.atı istihkar gelir. Fakat bu k~.ı 
değildir. Büyük işlere giri~nler, ~'! • 
yük davalarr haklavahilecek kabılı • 
yette insanlar olması 18.znndır. Bun -
1 f agat &alıibi de olınalıdırlar. ar, er , d .. _.._, 
B. "ük ihtilal tarihlerın e gorec"":"
niz ki ibtiliUleri, muvaffakıyetle yu: 
rütenler, maddi hayatta feraagt aahı
bi adamlardır. 

(Mahmut Esat Bey, b1;1ra~a. İslam 
tarihinin büyük feragatlı eımalarına 
ait bazı misaller zikretti) ve'sö:ı:üne 
şöyle devam etti: 

- Ben harekatı mi\liyenin en ha· 
raretli günlerinde büyük tefin Anka· 
ra istasyonunda yemek bulamıyarak 
ekmek peynir yediği11i ırördüm. F e • 
da.karlık, mefkure ve. ü!k~ ~o;sleyen, 
b. '-·'tır Bun•uz bır ıhtılalm mu • 
ır ıa... · 'h k detffa.k o1maaı imkinını tan • ay . 

:ıaemitı"ir. Şeflerin. büt.ün :ı:evkıt mı1 -
Jetlerin yükaelmesıledır.,. ... 

Kurtulcııun kayna.'!ı .. .. 
H t 'p bundan sonra, sozunu tek-

& • • • • d' v 
E Zurum kongı·eı.ıne gelır ı. e rar r .. I h k ,_ 

k enin hukuku duve ve u UK.U ongr 'h' .. 
es.asiye noktalarından teşrı ıne. R~rış • 

t . Gazinin Erzurum kongreıının a~ 
ı ve ._. tk ,_ d 
çılmasında irat ettig• nu u OK.U u. 
Konferanaa devam eden Mahmut E • 
aat Bcv dedi ki: . • . • 

_ Erzurum kongreai dahılı ~arıcı 
kurtuluıun, bir planı Ye kaynag!d:;" 
Miaak1 milli, Erzurum kongre.ıı.ın e 
teabit edildi. Ufak tef ek bazr ".erler 
hariç kaldı. Kapitülasyonla.ı;~ ~~d~ 
Erzun.ını konıreainde <e ıt e ı ı. 

1 - Sadrk (G. S.) 25 1/S ' 
2 - Kaya (1. L.) 
3 - Rifat (G. S.) 
400X4 bayrak yanıını Galata

saray takımı kazanmııtır. 
F utıbol maçlanndan üçüncü ta

kımlar arasındaki çok heyecanlı 
olmuf,. fakat iki taraf sayı yapa
madan berabere kalınıttır. 

ikinci takımlar maçı, daha düz• 
gün oynayan Galatasaraylılar ka-
zanmıştır. • 

Birinci takımlar arasındaki maç 
ta 4 - 2 Galatasaray lehiıne neti
celeıımittir. 

Hakem Ahmet Beye: 
Açık mektubunuzu ıokudum. 

Galatasaray ve lstaobul liseleri a· 
rasmdaki ıpor müsaıbakalan dola
yısile cevabımı yanna bıraktım. 
Kusura bakmayınız. 

S. G. 

Cümhuriyetin zamanı gelince ilanı. 
Erzurum kongresinde teobit edı1di. 
Bütün bu esaslar, Ali Rıza P&f& ka • 
bineai za.ma.nmda toplanan O-anlı 
Mec:Ji.a.i me:bu .. ru tarafDMla.n taevip 
edildi. 

Cümhuri,,_,ı .,.,,,.,,_,_ uerilıni, 

bir karordı•r. 

Cürnhuriyet ıneaeleaiDA!I gelince: 
Erzurum kongre•inde Cümhuriyet ~. • 
çrkça mevzuu ba:bS?lmadı:. ~.~at c~ 
huriyete dair baıı ız\er goruru~: Ha• 
kinıiveti milliyenin bili. kaydu ta~ 
millete a;t olduğunda çok ısrar edı~· 
di. Şef, zahiren hilafetten bıdıoetu. 
Fakat gizli tamimi erinde padi..,hlrğı, 
hilafeti m~u balıaelmedi. Ha.kimi· 
Yetin .bili.kaydü ıart millete ait ol~u. 
a.dr verilmetnİf cümburiyetten ba~ka 
bir fey değildi. 

Bir gün, Büyük Şef beni bir İf için 
çağı1"DUJtı. istasyondaki mütevazi oda. 
arnda otunıyordu: 

- lneboluya Ömer Faruk a-elnıiş, 
ha.berin var mı? dedi. ~· 

- Hayrrl cevabını .,.erct;m. 
- Gel•İn mi? diye llOl'llu. 
_ Siz ne derseniz öyle olur.. de • 

<llm- ve ilave ettim: 1 

_ Ben, omm düpnan caaıuu olınR· 
ıından kOl\karım... dediın. O zaınan 
Büyük Şef bana: 

_ Onlar, bir dalı!' bu .,Ull~ 1!!' • 
ıına a-elemiyecddcrdir.. Çuokü Cum
huriyet olacaktır, dedi. 

Türk ihtilalini idare eden Şef ka • 
dar, büyÜk insana tesadüf ..ımedim 
dersem •ammuyetime itimat ediniz. 
Napolyon, dünyaya kol salmış büyük 
adamdı. Daha böyle birçok büyük a
damlar var. Fakat bunlar, bana bü • 
yük bir kıymet ifade etınezler. Çü,.. 
kil bunlar, her e~yi hazrr bulmutlar· 
dı. lskender, büyük bir inıperatorlu • 
ğa varisli. Ölünce, bu imperatorlu~ 
to:ı: gibi dağıldı. Naı>olyon. nı; yaptı 
Net'ced Moskovadaıı fecı bır ."uret· 

bı le, k geri döndü. Nıhavel: 
te ozu ara rd' H lb 
Sent Elen adaın>Cla c!"' ve ı. b at u 

. G · ok olmuı bır vatan, ~ an 
kı az.ı! Y • bir ülke buldu. Her 
baf!' çıg!d";:;:"1:W.,.ıu. yokluktan bir 
!:ir'e~ıİcardı. Daima var olacağının 

büyük delili budur! 
en Mahmut Esat Bevin konferaMı çok 
alkı,Ianın•ttır. Hatip. bugün de der • 
aine devam !edecektir. 

Yeni bir mezbah 
ISPARTA 23. A.A. - Şebre çe_-!'rek 

af d~ demir köprii mevkiınde 
saat meı e .. ehir me:zbeha-snn 
yapılacak olan fe~nı. t .. aaat 14 do 
temel atına meraıımı ugun 
yapıldı. 

Emet yangınında dört 
ev yandı 

KUT AHY A, 24. A.A.- E~et yan· 
d d .. ·t ev tamam~n ve bır ev kıı• 

gının a oı .. d .1 b 
mıftl?'. Buradan gon ert en e· 

n1en yan .. d. -·· · · el lediye arozözü yangın. &on ~gu. ıç.'n • 
linci kilometreden gen çevrılmııtır. 



LİRAY 
HALiS 
iPEKTEN 
ISMARLAMA 
GÖMLEK 

Bu flata 
gömleğinize 
yaptıracağınız 
markada dahildir. 

•• •• 

1. 
1 
1 

Mağazalarında Ziyaret Ediniz. 
•ı _______ _ 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Hililiahmer Cemiyeti Merkezi Umumisi bir 

GAZ MASKE FABRİKASI 
YAPTIRACAKTIR 

Fabrikayı yapmak iıteyenlerin bu huıusta teıbit oluna• ıart
lan tıtraamek ibre Ankara'da Yenifebirde HilAliahmer merkezi 
umumisine vaya lstanbul'da Eski Zabtiye caddesiede Hilaliah· 
mer Oyun kağıtları ve Maden suları satış deposuna müracaat 

eylemeleri iliıı olunur. • (15857) - 2231 

Kendinizi 
bu tehlikeli 
şişkinlikten 

kurtarın iz 
Hem sıhhatınızı kazanacak." 

Hem de. şik olacaksınız •• ;...-' 
Sismanlığın fazlalığı, cfhaıların 

inbisalt· ~e ya yerinde bulunmamaları ; 1 

baş agrıtarı_. sui hazim, lnkibttt ve zafi~f 
yet~ asabıyeye sebebiyet verir ve daha 
yaştı ve yorgun görünürsünuı# Lrniaf 
sentü,.ü > cıhazlarınızı esa5h bir surelta 
tabii yerlerinde tutar -ve •ıhhatınızın ia .. 
ft5ine tıizmat "e gençliOln çev\k ve 
'4nütenasip endamınızı muhafaza eder. 

~yaıı 17 T .. Llra$ı • Siyahı .20 T. Lirasıdır. 

T •••JI •1otk1111rıd• ( tıhlılıeli , : ~lıiniilı) mu•ıoer No. 13 lııtıtog 
mecc•rıır. glııdıri/ı~. 

Yetlne satıf mahalli f .J. ROUSSEL 
8.0. Tünel meydanı No.12 • istıkl2ıl Caddesi No. 385 

PARIS: 166# Boulevord Houssmonn 

Ankara'da Temyiz Mahkemesi 
Binası Kalörifer ve 

Sıhhi Tesisat Münakasası: 

Maliye Vekaletinden: 
Ankara ' da Yenişehir ' de yapılmakta olan T emyİz 

Mahkemesi binasının Kalörife r ve sıhhi tesisatı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 1 halesi Mayısın 23 üncü çarşaın
ba günü yapılacaktır. Umumi, Fenni şartname, mukave
lename, proje ve sair evrak Ankara'da Maliye Vekaleti Fen 
Hey'etinden ve lstanbul'da Maliye Vekaleti Fen Hey'etin
den ve lstanbul'da Milli Emlak Müdürlüğünden 30 lira mu
kabilinde alınır. Münakasaya girmek İsteyen mütehassıs 
firmalar en az elli bin liralık bir binaya ait Kalörifer tesisa 
tını bizzat yapmış ve teahhüdünü ifa ederek kabulü muvak· 
katini yaptırmış olduklarına dair vesikaları ve tekliflerinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde kanuni teminatlariyle teklif 
mektuplarını ihale günü saat on beşe kadar Maliye Vekaleti 
Milli Emlak Müdürlüğündeki Komisyona makpuz mukabi
bilinde tevdi etmeleri lazımdır. Fazla izahat Ankara' da Ma-
liye Fen Hey'etinden alınır. (1936) 

... 

İT AL YA'da İLKBAHAR -------·---Deniz yotJttrı 
iŞLETMESi 

Aceatel.-i ı Karakö1 Kiprillıoıt• 
Tel. 423'2 - .Sirkeci Miiı.iir.ı-d VENEDIK: 

İki senede bir defa yapılan 19 uncu Asır• Nefise sergisi 
(12 Mayıs - 12 Teşrinievvel). ---- ----- 6 ncı beyneimilel deniz motörhri yarışı (Haziran). 
1 nci beynelmilel tiyatro içtimaı (7 - 28 Temmuz;. 

Haa Tel. 22740 .. 

Ayvalık yolu 

FLORENCE: 

2 ııci beynelmilel ıiaemacılık sergisi (1 - 20 AğuJtos). 
3 üncll beynelmilel musiki ziyafeti [6 - 16 Eylül). 
Floransada ilkbahar [Mart· Haziran}. 

BANDIRMA vapuru 25 Ni 
,san ÇARŞAMBA 19 da Sir 
keci rıhtımından kalkacaktır. Opera mevsimi (18 Nisan - 30 M:1yıı). 

(1931) Ecnebiler için yaı ziraat kursları [ 14 Temmuz - 28 
Ağustos]. Mersin sürat yol 

SiCiLYA: 
16 ncı a1nn Floransa kostümlerini !ibis takımlann fut
bol maçları (6 Mayıa • 24 Haziran). İNEBOLU vapuru 27 Nisa 

CUMA ıı de Sirkeci rıhtıınıt 
dan kalkacak. Gidi,te lzınir 
Antalya, Mersin, Payas'a. o·· 
nütte bunlara ilaveten Alany:ı. 
Küllük, Çanakka'e'ye uğraya. 
caktır. (1945) 

Sicilyada ilkbahar (Kinunusani • Haziran), 

TRABLusı 8 iııci Trablus bllyük müklfatı. 
ı Beynelmilel otomobil yarışları (6 Mayıs]. -----

BRESCİA - CENOVA ve TRİESTE'de İLKBAHAR için Haziran:!a fevkalade • -
-, eğlence programlan hazırlanmıttır. A 

Nl İTALYA ŞiMENDİFERLERİ ucuratında %50 • 70 tenzilat ·~~İıı, 
- TafsilAt için lmnbulda BeyıığlundJ Tepebaşınd• 67 No. lu Casa Italia'da ~· 

Bartın yo~u 
\ıı.1111iııııı111m ......................... F. •• n.itmHmemymetm'•mliıi.ur•ah•h•a•sa•sı•na .. m•ü•ra•c•ao•t .................... 1111 ....... ~2~ 

BURSA vapuru 26 Nisaıl 
PERŞEMBE 19 da Sirke<: 
rıhtımından kalkacaktı;. ( 194 

1 -
AQrıların ve s<>Ouk algınlıQının serı. v~ 
&cali ıesirll devası, ambalaj ve komprımeİ 
terinde EB atılmeti farikasını tasıyan ha• 
kiki ASPiRINdir. 

Deaiz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5158 kilo kuzu eti Kapalı zarfla münakasası 19 Mayıs 

934 saat 14 te. 
12121 ,, Koyun eti 

" 
,, ,, ,, " 

,, 
9414 

" 
Kuzu eti 

" " " " 
,, 

" saat 15 te 
26599 ,, koyun eti ,, ,, ,, " " " 

182426 kilo elanek Kapalı zarfla münakasası 19 Mayıs 
934. Cumartesi gÜnÜ saat 16 da 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mıktan 
yazılı iki kalem mevadı iaşenin 19 Mayıs 934 cumartesi gü
nü hizalarındaki saat münakasası kapalı zarfla yapılacaktır. 
Şartnaınesini görmek isteyenlerin her gün münakasasma İş· 
tirak edeceklerin yevm ve saati. mezkiirda usulüne tevfikan 
kapatılmış zarflarile Kasnnpa~ada kain Komisyona müracaat 
ları. (1838) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
~-·- 1 - 4000 kilo makine yağı 28-4-934 cumartesi gÜnÜ 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - İstekliler şartnameyi her gün Komisyondan ala

bilirler. 
3 - Pazarlığa girecekler maim Komisyonca tasarlan

mış tutarının yüzde 7 ,5 ğu olan ( 105) liralık vezne makbu
zu veya teminat mektuplarile belli günde Komisyona gelme
leri. (1938) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 

Satılık Arsalar 
Esas No. 

447 
Mevkii ve Nev'i 

Şişli Büyükdere caddesinde l 1 Harita 
No. lı 251 metre arsa 

Teminat 
200 Lira 

448 Şişli Büyükdere caddesinde 12 Hari
No. lı 255 Metre arsa 

210 

Yukarda yazılı arsalar pazarlıkla satılacağından 
]erin 28-4-934 cumartesi günü saat on birde Şubemize 
racaatları. (1943) 

,, 

talip 
mü-

r: Profesör Dr. Rasit Tahsin , 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamb1 2~6 

Kadıkövdeki hanesinde Tel. 604~7 

HlMAYEl ETFAL Cemiyeti Riya•e
tinden : 

Anlrarada Y eni,ehirde Gazi caddesin
de HimayPİ Etfal Cemiyetine ait ana Ü· 

zerine yapJlacak apartıman binası yirmi 
gün miıddetle kapalı zarf uıulile müna
kasaya konulmuıtur. ihale 5 Mayıs 934 
cumartesi günü ıaat 15 de icra edilecek· 
tir. Münakasaya girecekler ehliyeti fen· 
niye ' 'esikalanm ve timdiye kadar vücu
da getirdikleri ehemmiyetli inıaata ait 
fotoğrallaı· n teklif edecekleri bedel üze 
rinden yüzde on mıktannda bir Banka 
kefalet mektubunu, ıartname ve muka
velename mucibince hazırlayacakları di
ğer evrakı ihale günü saat onbire kadar 
Ankara Himayei Etfal Cemiyeti Riyase
tine vermeleri. Himayei Etfal Cemiyeti 
mezkur inşaahn ihal.,.inde ehlİ!>ei ve ik· 
tidari tebeyyün eden Müteahhitler ara· 
sında tercih hakkını İstimal hususunda 
serbestir. 

Projeler 'e evrakı fenniye Himayei 
E tfal Cemivetinden yirmi lira mukabi. 
lindc tedarik olunur. Yapılacak itler hak 
kında fazla izahat almak isteyenler İs
tanbul Galata Danuphan 26 numarada 
Mimar Hüsnü Beye her gün müracaat 
edebilirler. 2334 

Trabzoıı 
sürat yolu 

GÜLCEMAL vapar.ı 2€ Ni 
san PERŞEMBE 20 de Ga 
lata rıhtımından kalkacak. G: 
ditte İnebolu, Samsun, Ord 
Gireson, Trabzon. Rize, Hopıı 
ya. Dönüfte bunlara ilavete 
Pazar, Of, Pulathane 'ye uğrıı 
_Yacaktır. (1947) 

Gemilerde gemi katipleri 
den alınacak biletler zamma ta 
bidir. Her yolcunun bi ·efni ıı· 
centeden alarak vapura gir.ne
si menfaati iktizasındandır. 

(1948) 

Omer Kenan müıtabzaratındn:ı GANi 
LlN isimli Mehmet Tahir firma& ıı 

SAÇ BOY ALAR!NIN 
hu kere piyasaya taklitl ı ri çık•rılın·ı 
duğundan muhterem müıt r~J.c riın,:ı:i .. 
zarı dikkatini celbederiz. Ya"n z ~ 
mutpaf3 131 1186 numar>lı rra_aıB 
maada hiçbir yerde toptan sat , 11' J> 
bulunmad .ğı ilan olunur. (·,5991 

Z3 

Ankara'da Temyiz Mahkem~s~ 
Binası Elektrik ve 

Ün ak A,;ansör Teıisatı 

Maliye Vekaletindeıa: 
Ankara'da Yenişehir' de yapılmakta olan Temyiz ı11" 

kemesi binasının Elektrik ve Asansör tesisatı kapalı zarf 
münakasaya konulmuştur. ihale Mayısın 24 üncü Perşeffl 
günü yapılacaktır. Umumi, Fenni şartname, mukavele!'~ 
me suretleri proje ve sair evrak Ankara'da Maliye Veli~~: 
Fen hey'etinden ve İstanbul' da Milli Emlak Müdürli.iS" 
den 30 lira mukabilinde alınır . Münakasaya girmek isteY 
mütehassıs firmalar en az yirmi bin liralık bir binaya ait 
lektrik tesisatını bizzat yapmış ve teahhüdünü ifa ~del' 
kabülü kat'isini yaptırmış olduklarına dair vesikalarını 
tekliflerinin yüzde yedi buçuğu nishetinde teminatlariyle V 
lif mektuplarını ihale günü saat on altıya kadar Maliye 
kaleti Milli Emlak Müdürlüğündeki Komisyona rr.a\ 
mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. Fazla izahat Ankar~ 
Maliye Fen Hey'etinden alınır. (1935) 

1 
2 

3 

~---E-V_K_A_F_M_O_D_t_R_l_Y_E_T_l _l_L_A_N_L_A_R_I __ j 
Beyoğlu, Cihangir, Cami :sokağında 26 No. lu Hafit 
Usküdar, Tenbel Hacı Mehmet, Sarmaşık 11 N°· 
Hane. _ r' 
Bahçekapıda Dördüncü Vakıf han birinci katta z~ 
lu oda 

4 Ayas paşa'da Cami sokağında Baraka Oda 
5 Küçük Mustafa paşa kara sarıklı arsasında oda 
6 -Çarşıda Kavaflar'da 7 No. dükkan 1 
7 - Kızıl T oprak'ta Zühtü paşa mahallesinde Bağdat c 

desinde 34 No. lu Dükkan. t;ıı' 
Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihaYe'f' 

kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmu§tur· ~ 
tiplerin 28 Nisan 934 Cumartesi gÜnü saat on beşe kaclat 
kav müdürlüğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları· 

1 
(1526) ............-:: 

.. 1 _.....;;,;lS;;;.;T;.;,A.;;,N.;.;B;,,;:U;.;;L:....;,;B:.;;E;;;L;;;E;,;;D.;.lY;.:E;;::S;;.;;,l...;;,;;l L;;.A.;;,N.;.;L;;.;.A;.;.R-.1-~ 
. ıf 

Beykoz belediye şubesinden : Neftsendikat ~ir~~~~J/n 
lediye resminden tahakkuk eden borcunu ödemedıg• ~,. 
Beykoz Umur yerindeki depolarında haciz altına aJıııa~ f.!ı 
teneke Benzin 28 Nisan 934 tarihine müsadif cuınarte•~ğ·-., 
nü saat 10 da mezkur depoda açık arttırma ile satıla f11p 
dan talip olanların orada hazır bulunacak ~emuruııa ~ 
caatları ilan olunur. (1961) · ~ 

Süt 
veren 

aınreJere Fosfatlı qark Malt Hül&sası 


