
Tramvay şirketi üç yeni hat 
.... yapmağı kabul etti. Yalnız bi
let ücretlerine dokunulmasını 
istemi,ror. 

Şu önümüzdeki günler Fran
sada bütçe meselesinden kanlı 
karışıklıklar çıkacak gibi gö-

•• •• runuyor. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Konferansa 
Hazırlık 

Almanya, Milletler Cemiyeti ve 
ailiJıaızlanma konferanamdan çekile· 
li aradan altı aya yakın zaman seç
ti. Altı aydır lnsiltere, Franaa, ltal • 
ya ve Almanya aili.huzlanma konfe • 
ranuıun tekrar toplanmuını temin et 
mek için bir zemin bulmaia çalıtı • 
yorlar. Geçen aonhahardaki inlcıta • 
dan aonra bu dört büyük devlet ara· 
amda hususi müzakere ve tem .. Jar 
netice•inde böyle bir :ııeminin buluna
cağı zannedilıniıti. Dört devlet, ara
aında bir takım notalar teati edildi. 
Almanya Fraıuaya aualler aordu. 
Franaa AJ,_,.yaya uzun muhtıralar 
tevdi etti. ltalya ve lnsiltere ailihaız
lanma hakkındaki noktai nazarlan • 
nı birer muhtıra ile nqrettiler. lngi
liz nazırlanndan Mr. Eden bir seya
hat yaptı. Geç.en hafta da biri Alman 
ya tarafından Franaaya, diğeri de 
Fransa tarafından lngiltereye cevap 
lefkil eden i~i muhtıra intiıar etti. 
Fakat bu müzakere ve muhaberele
rin neticesi aıfırdan ibarettir. Franaa. 
ile Almanya araaında ihtilaf bir türlü 
telif edilemiyor. Mesele bili Franaa
nm emniyeti ile Almanyanm müsava
tı etrafında dönüp durmaktadır. Fran 
aa emniyet istiyor. Almanya milia • 
'Vat istiyor. Fransaya istediği emni -
yet verilte, Almanya müsavi olama:ıı. 
Almanyaya istediği müaavat temin e
dilse, Fraıuanm emni)"'ti kalmaz. Mü 
aavat ile emniyet telif edielıruyor. 
1932 senesi ıubatmda aili.haızlanına 
konferansı açıldığı zaman ihtilaf bu 
idi. Hala da ihtilaf odur. Prenaip iti
barile ııttek Almanyanm miliavat 
noktasında ve gerek Franaanm emni
lCt meselesindeki hakları tanınmıı • 
tır. Fakat müaavatla emniyeti telif e• 
decek bir fonnül bulunamıyor. Kon " 
feraıuın büroıu da 10 Niaanda topla
nacağına göre, bir formül bulmak za 
manı gelmiş, belki de geçmittir. 

lngiltereyi silhaızlanma meselesin • 
de en ziyade alakadar eden nokta, 
l~yyare meselesidir. lngiltere bu ye· 
nı harp. vasıtası icat edilinceye kadar 
Avrupadan deniz ile ayrılmış bir mem 
leltet idi. Bu vaziyette taarruzdan ma· 
•un olabilmek için denizlere hakim 
olmak kiı.fi idi. Binaenaleyh lngilte • 
renin silih siyaseti daima denizlere 
hakim olmak noktasında temerküz 
etmişti. Gerçi denizaltı gemilerinin 
icadı lngilterenin deniz hakimiyetini 

nar gibi oldu. Almanlar büyük 
harp içinde lngiltereyi denizaltı gemi 
lcı ::c abluka etmeğe teıebbüı etmiş
lerdi. Fakat bir takım tedbirlerle bu 
yeni harp vasıtaıile mücadele etme ... 
nin yolunu buldular. Bununla bera • 
her, harp bittikten sonra denizaltı ge 
misinin · 'gayri insani" bir harp vası • 
!atı ~lduğunu ileri aürerek ilga etmek 
ıste<lıler. lngiltere ile Fransa aratın· 
~aki münasebetlerin harpten aonra 
ılk defa olarak ııerginleımeaine ae • 
hep, Wa.;ington deniz silahlannı tah
dit konferansında Frana.anın denizal
tı gemilerini ilga ebneğe muvafakat 
etm~ıneaidir. 

Gerçi dokuz sene sonra Londrada 
aktedilen konferansla da her devle -
tin Mhip olacağı denizaltı gem.isi fi. 
)osunun tonaj mikdannı 150 bin ton 

• olarak tahdit ebneğe muvaffak oldu
l~r. Fa~at d~zaltr gemisi, hali. in -
g~lterenın denıı:~atii hikimiyetini dc
nızaltmdan tehdıt eden bir alettir. 

~ununl~ ~~r·.~~:"• tayyarenin icadı 
Jngıltereyı buabutun mii§kül bir vazi
yete koymuştur. Zira lngiliz deniz 
hakimiyeti denizaltından tehdit edi • 
lirken, bu defa lngiltere havadan leh 
likeye maruz kalmqtır. Tayyare ln • 
gilt reyi Avrupa kıt'asından ayn bir 
memleket olmaktan çıkarmış, Avru• 
Panın bir parçaaı haline koyınuıtur. 
Artık müstakbel harplerde Jngiltere 
Avrupa kıt'aaından denizle • aynlmış 
olmanın tem· tt• .. · · . d " ın e ıgı vazıyelten mazı-

.e oldugu gibi istifade edemiyecek • 
lır.I Bunun içindir ki lngilizler •İlah

e l!Z .anma me.eJesİnde bütün bedefle-
rını tayyaren" ·ı k 1r:·· • . ın ı gası·no tasına temer 

uz ettınnıılerdir. 

Almanya. buna Mlzrdır. Daha doğ
nısu razı rıbi görünüyor. Fakat bir 
?;'g~l~=kanıa .ve diğer devletler de 

. . tartıle. Eaaaen lngiltere • 
nı~ de ıatediği budur. Franaaya gelin 
ce' tayyare meselesinde en mÜ§kül ~ 
j'j't dananan bu devlet olduğu an 
aıı ıyor. E,,,.eli. Franaızlar b .. t .. 
~kare· ~yvetlerinin beynelmile~I:: 
~ k;"'h' •stemişJerdi. Ancak anla· 

tı 1 ava sili.hı ıribi müthit bir 
harp vaatıaaının beynelmil 11 • 
ilgaaından daha müıküld"" e Teımesı, 
ilga edilirse kimse aahipur.I ayyarke 
H lbuk" b 1 ·ı il 0 mıyaca · a ı eyne mı e etirae h k 
"l'etler herhalde bir veya diğe~ b _u".. k 
devletin veya devletler komb· uyu 

ınezo -
~unun eli altında bulunacak dcmek-
lı~. Bu devletlerin bu derece müeuir 
bı~ vasıtayı kendi emellerine iı.let et
~Yecekleri ne malüm? Bunun içindir 
ki beynelmilelletme tasavvuru çoktan 
•uy~ düşmuttür. 

• ~•m.di görülüyor ki lngiltere tayya-
• mn_ ılgasını ba§ka bir pahaya satın 

almaga çalrııyor. Bu paha da şudur: 
:~ank emniyet istiyor. lngiltere şim 
ı.:;ke adar bu emniyet meselesinde 

arno muahedelerini imzalamak 
Furetile bır adım a tmıttır. Ancak 
k ranaa .bunu kafi görmüyor. Filhaki· 
rna 1-.;ını~ tehlike niabetinde çok ol· 
8 

a 1 .ır. Lokanao muahedeleri 1926 
ı.:';+.'ii!eLiınza edildiği zaman belki 

ıe.ı . kat bugün Almanya kuv
. mı4tır ...... ının siyasi vaziye • 
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vukatın temyiz ha 
kuki mütaleaları a 

kı yo 
amen 

tur ve hu- Nafia tramvay tarife mu
saka tır! kavelesinin feshini istedi 

• 
lnsull Amerikaga Dönmekten Niçin Korkuyor? 

Müflis. ~anker parasızlıktan dem vurmaya ve Londra~aki 
vekılınden ~ara istediğinden bahsetmeye başladı .• 

Müflis bankeı 
T evkifhanedf 
Ne yapıyor? 

TarangoEf. 
Tercüman 
Kaptanın vazi
yeti, Yunan ma
hafili, avukatın 

söyledikleri.. lnmll'ün geçirdiği ruh ve dü,ünce buhranlannı en iyi ilade eden üç pozu 

Mü~lia b~er Samuel lnsull, M. lmull , kartısında kendi taka! yemittir. 
evvelkı geceyı, tevkifhanede ken- dilini konutan bir adam görünce Müflis bankerin baaialiğine da-
disi için hazırlanan tek yataklı çok sevindi ve tevkifhane müdü- ir y,eniden bazı haberler, duyul • 
hususi odada, geçirdi. rüne bilhusa tefekkür etti. mutlur. 

Dün sabah ta erkenden uya • Taragano efendi dündenberi Müflis banker paran:dılrtan 
narak güzelce yıkanıp kurulandı M. lmull'ün tercümanlığını yap • bahsediyor: 
kahvealtı olarak yalnız bir bardak maktadır. lnaull dün öğle yeme • Bu meyanda ıöylendiğine gö ' 
çay ve biraz fırancala ile tereya- ğinde biraz yoğurt ve bir kaç por- (Devamı 7 inci sahifede) 
ğı istedi. 

Sonra odasında ~ağı yukarı ..---~-----=-----------:: 
gezinmeğe ba,ladı. M. lnsull , dün 
eskisinden fazla müsterih görü • 
nü yordu. 

T aragano El. tercüman 

Tevkifhanede, İngilizce bilen 
kimse olup olmadığını sordu. Ken
disine tercümanlık edebilecek bir 
mevkuf arandığı sırada, tevkifha
ne müdürü Aziz Beyin hatınna 
bir zat geldi; kendi kendine: 

- Tamam •• diye dütündü, ve 
zile basıp emir verdi: 

Yalnız şirket bilet Ücretlerinin indiril
memesinde ısrar etmektedir 

Yeni hatlar nerelerde yapılacak? 
ANKARA, 3 (Tele- r 

fonla) - Bir g:;.zete • 
nin Tramvay tirketile 
müzakerelerin bittiği 
ve tirketin 3 buçuk 
mılyon liı-a veraegı, 
yeni hatlar yapmağı 
kabul ettiği hakkın • 
daki· netri7atı asılsız
dır. Yaptığım tahki • 
kat neticesinde topla
dığım malıimatı bildi
riyorum: Nafia veka
leti ile Tramvay ~irke· 
ti arasında başlayan 
müzakere dün de b:l
dirdiğim gibi henüz 
ilk safhasındadır. Na
fia vekaleti tarife mu
kavelenamesinin tim. 
diye kadar tatbikı im
kanı olmadığından ye 
niden müzakerat icra
sını ve feshini islem~k 
tedir. Tramvay tirke
ti mümessilleri ise ta
rifenin· devamı ile beraber tirketin 1 
halka ve hükumete kartı borçlu ol
duğu icrası mümkün her feyi yapa 

T 

-

bilmek üzere müzakereye taraftar 
dır. Yarın da müzakereye devam 

(Devamı 6 mcı oahifcde) 

Yunan ayanı da 
misakını tasdik. 

alkan 
etti 

Misak Yunan teşkilatı esasiye kanunu 
ahkamile de taaruz teşkil etmektedir 

- Bana, Taragano efendiyi ÇA• 
ğırmız! 

Hususi otomobilini Maslak yo
lunda bir otobüse çarparak kan
lı bir faciaya sebebiyet vermek
ten suçlu olan Taragano efendi, 
İn!7ilizce bilirdi. 

""'iliııiiii'J ATJNA, 3 (Milliyet) - Yunan 
• i.yan meclisi dün Balkan m.İ•akı 

li.yihaaınm müzakeresine batlamıt 
("") lnsull'ün tevki/hanedeki odası ve vapurdaki ef)'~ için ilavet etti- br. Evveli. M. Çaldaris kürsüye ge 

M. Maksimosun nutku 

ği noterin tevkifhaneden çıkı~ı )erek misakın hedef ve gayelerini 

............................... ~.~·~·~·~· .... ·······~~~·············· .... ···-·· ...... ·······•·········••··••···•••·· 
# Harp tehlikesi! 

T opkapı sarayında yeni 
bir salon aÇıldı 

Bu salonda iki asra ait çok nadir 
ve kıymetli eşya var 

Dün Topkapı sarayı müzesinde 
yeni ve çok zengin bir salon daha 
açılmıştır. Yeni açılan salonla ha
zine salonları beşe iblağ edilmit 
bulunmaktadır. Eski elçi hazinesi 
denilen yerde açılan bu salonlara 
16 ıncı asırdan 18 inci asra kadar 
Türk kumaş ve i,Iemeleri, ayni dev 
rin acem kumatları, bu kumatlar
dan yapılmıf erkek elbiseleri, 16 
ıncı asırdan son devre kadar işle • 
meli ve deriden mı:.mul papuçlar 
tethir edilmektedir. Salonun en ta 
Yanı dikkat tarafı tavanının Mah • 

emniyetini takviye etmek iıt d".. "b' .1 ~ h e ıgı gı ı, 
81 a ıı:z:lanma meselesinde ı k 
L h · b. . . van aca 
~r angı " ~r ıtıl_i.fı Almanyanın tat ... 
bık edecegınden emin ol k . 
Y . "J" h I ma ıster. 
anı sı a sıa anına ınukave] . . h "" 

k .. - b k esının u
umsuz ıra ılmasına kar~ı bir t k 

• db" 1 ' a ım zecrı tc ır er alınmasına taraftar .. 
dır. Son Franaız notaaında bu nokta 
Üstünde çok ısrar edilmiştir. Şimdi ln
giliz hükU.metinin emniyet meselesin
de F ranaa ile anlatmak i<!n müzake-

mudu Sani devrine ait bir çadınn 
gümüf sırma ile itlenmi' aayebanı 
ile örtülmüf, bulunİııaaıdır. Bu sa
yeban bir ton ağırlığındadır. Ve 
11 metre boyunda, 8 metre eninde 
dir. Salonda o devrin giyinit tarzı
nı göatermek üzere çorap, iç ça • 
m.atı~l";l"ı ve !erpuşlar da teşhir e
dılmıttır. Kanuni Sultan Süleyrna
nın entarisi ile Muradı Rabiin tam 
takım elbiseleri de salonda lef • 
hir edilen kıymettar etya meyanın 
dadır. Yetim denilen laflardan mü 

(Devamı 6 ıncı aahifcdt) 

aili.haızlanma meaelesinin mukadde -
ralı Franaa ile Almanya arasındaki 
ihtilafın hallinden ziyade Franaa ile 
lngil tere arasında bu nokta etrafın -
da anlaşmağa bağlı görünüyor eğer 
lngiltere Franıa ile anlaşabilir;e, Al
manya tekrar b:r lngiliz - Fransız taz 
yikı kar,ısında kalabilir. Anlafrutt&Z
sa, o halde Fransa bir lngiliz • Alman 
müttahit cepheıile kar~ılafJDağa ha -
zırlanmalıdı 

Beynelmilel 
Vaziyet gittikçe 
Gerginleşiyor 

Harp tehlikesi 914 tekinden 
daha tehditkar bulunuyor 

CINCINTII, 3 (A.A.) - "Ha
rici siyaset cemiyeti" inde söz aöy 
)iyen Sovyet Rusya sefiri Troya • 
novski yoldat, Sovyet Ruıyamn 
her ne bahasına olursa olsun sulh 
istediğini fakat hiç bir vakit sulh 
bahasına topraklarından bir karış 
bile feda etmiyeceğini söylemiş • 
tir. Sefir, harp tehlikesinin çok bü 
yük ve beynelmilel vaziyetin 1914 

dekinden daha fazla gergin oldu
ğunu ilave ederek demiştir ki: 
"- Bazı memleketlerin askeri 

zihniyeti, bugüne kadar görülme
miş derecede tiddetlidir. Yeni bir 
harp neticeleri tahmin edilemiye • 
cek kadar mülhit bir facia olacak
br. Bununla beraber, bütün mi\· 
Jetler harpcu değildirler. Bugün 

karşılatan iki temayül var: 
Biri, harbe sürüklemekte, öteki 

sulha doğru gitmektedir. 
Silahları bırakma hakkında müp 

hem sözler ve bot vaitlere ciddi 
zamanlar olmadan inanmak iste • 
miyeceğimiz tab:idir." 

Yunan bahriyesi -·-
İki torpito 
Ismarlıyorlar 

ATINA, 3 (Milliyet) - Hüku
met iki açık deniz torpido muhribi 
ısmarlamağa karar vermi,tir. Bu 
karar tahakkuk ettiği takdirde Tür 
kiye ile Yunanistan ara~mda im~a 
lanan protokol mucibince, keyf~ • 

.ciylemif, müteakıben Hariciye na 
zın M. Maximos hükumetin tefıi
ri beyanatını okumuftur. Bundan 
sonra ayan Hariciye encümeni re
isi M. Mihalakopuloı söz alarak, 
her ne kadar muhalefetin noktai 
nazarı hükumetin, eörütlerine uy
muyorsa da, encümenin misakın 
kabulünü tavsiye eylediğini söyle. 
mittir. Muhalefet,ve hükümet ta. 
raftan iyan azasından bir çokları 
söz aöylemitlerdir. En nihayet Ka 
vala ayanı liberallerden M. Stamo
lis kürsüye gelerek fırkası namına 
bir beyanat okumuştur. Bu beya • 
natta, bir muahedenin gizli ,art • 
)arı bulunduğu takdirde, o muahe
denin neşrolunan prtlarım ihlal 
etmemesi hakkında Yunan tetkila 

M. Çaldaris 

t· eıasiyesinin 82 inci ve Yunan 
ı·ebuaan ve ayanının muvafakati 
, " ınmadan harp ilan edilemiyece · 
i .• 1i amir bulunan 83 üncü madde
lcr:lll.' riayet olunmak prtile Bal
k::ı.n miıakı li.yihasının kabul edi
kbıleceği zikredilmekte idi. 

M. Maximoa hükumetin bu be
y::ınata itirazı olmadığını söylemiş 

ttihat 
Yeni Tarih 
Bugün 2 nci 

M. Maximos 

ve bunun üzerine meclis misak la 
yihasını kabul etmiftir. 

M. Maximosun beyanatı 

ATlNA, 3 (A.A.) -Atina Ajan 
11 bildiriyor: 

Hariciye nazırı M. Maximos a
yan meclisinde Balkan anlaşma mi 
sakının tasdikını isterken demiş • 
tir ki: 

••Bu beynelmilel aktın esasları 
benim ve Batvekil M. Çaldarisin 
:Ankarada, dost Türk milletinin 
büyük reisi ve onun mümtaz me • 
mi arkadatları ile vaki olan tela • 
kimiz ve Yugoslavya kralı Hazret 
!erinin Korfuya uğramaları ve Ro 
manyanın mütehayyiz Hariciye na 
zırı M. Tituleaconun Atinayı zi • 
yareti esnasında atılmıttır. 

Bu münasebetlerle yapılan nok 
tai nazar teatileri Balkanlarda sul 
hün tarsinine matuf bir anla,ma 
vücude getirmek maksadiyle yapı 
lacak müzakereler için müsait bir 

(Devamı 6 ıncı sahifcd ') 
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TARiHi TEFRiKA: 1 • 't N ,:S<A.n... 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BlRAKTICI VESiKALARA GOREI 

İttihat ve Terakki Niçin 
Teşkil Edilmişti? 

emiyetin maksadı - Dahili 
Osmanlı (ittihat ve Trakki) Ce
iyetinin nuıl çalıftığmı anlamak 

nizamnamesi - Fedaileri 

in onun ilk teşkilatına ait olan 
,hili nizamnamesine bir göz gez· 
relim. Bu nizamnamenin birinci 
addesinde Cemiyetin maksadı 
ıkkında deniliyor ki: 
"Vatnı, bugünkü bulunduğu hali 

•him ve hatrınakten, milleti, giı-if. 
.r olduğu pençei zulüm ve esaret
n tahliı ederek insanlığa layık 
r surette y~ak bilafarkı cins 
~ mezhep bilumum efradı Osma
ıyenin vazifei mukaddese ve me
afii bediheleri muktezasınd:ın 
[malda, bu hukuku mukaddese ve 
•enafii milliyenin istihsal ve istik
lrı ve milletin muhafazai hukula. 
ya.siye ve esasiyesini ki.fil olan 
~3 kanunu esasisinin tamamını 
ıtbik ve devamı mer'iyeti Cemiyt 
ın e ... maksadıdır.,. 

Nnmnamenin ikinci maddesin· 
e bu maksada vüsul için nasıl ça
"ılacağı atideki surette izah edili,. 
or: 
"Osmanlılar maksada vüsul em

mde müttehiden çalıtmak ve me
ıafi kavmiyelerini daima mütterek 
örmekle mükellef olduklarından 
ins ve mezhep daiyeıile tefrika hu 
ulüne ıai bulunanların hüıulü i.-. 
ııa)ine mani olmak dahi Cemiyetin 
ısu vezaifindendir.,, ' 

Nizamnamenin üçüncü ve dör· 
lüncü maddeleri mucibince bet a
·adan mürekkep olan Merkezi U
numi Memaliki Osmaniye dahilin-
le bulunacak ve fakat bulunduğu 
~evki hiç bir zaman ilan edilmi
ecekti. 

Bundan başka Cemiyetin Heye
Iaareıi ve Heyeti Merkeziyesi ve 
hasısa Heyeti Tahlifiyeıi b'.lluna· 
'ı.tı. ittihat v~ Tr,.J,.1<i Cemiyeti 
pdat devrinde Ab!1ülhamit'in 

,..ek tiddetli bir casus tetkilatma 
Jtartı kendisini gizliyerek çaJışmak 
\üzumunu hissettiğinden tahlif ve 
ceza itlerine fevkalade ehemmiyet 
veriyordu. Tahlif heyeti bir reisle 
iki azadan mürekkep bulunuyordu. 
Bu heyetler Cemiyete daı'Sl olacak 
zevatın merasimi mahausası daire
sinde icrayı tahlifile muvazzaf i
ıf i. 

Bu talalü -mda Cemiyete gi· 
~"""''" zata Cemiyetin esrarını ve 
menıuplanndan bittesadüf öğren
diklerinden hiç birinin ismini en 
tedit itkencelere duçar olsa da, Elif 
etmiyeceiine ve Devleti Osmaniye

n kanunu esasi ahkamı dairesin
de hakla hakimiyet ekber evlada 
ıtikal etmek üzere Ali Osman uhde 
sinde kalması ve umum efradı Os
maniyenin bili.tefriki cins ve mez
,hep naili ıaadet ve hürriyet olma
sı için ömrünün nihayetine kadar 
çalıtacağma ve duçan felaket olan 
efradı cemiyete ve ailelerine mua
venet eyliyeceğine ve Cemiyetin 
mukarrerahnr tamamile ifa edece
ğine ve f&yet hiyaneti tebeyyün e
derse idam cezasına razı olduğuna 
dair din, vicden ve namusuna ve 
Cenabı Hakkın ismi azametine bir 
eli mütedeyyin olduğu dinin Kitabı 
mukaddesi ve diğer eli bir hançer
le tabanca üzerine mevzu bulun
duğu ve gözleri kar~lı olduğu hal
de ahdü kasem ettir'i.ıecekti. 

Nizamnamenin 27 nci maddesin· 
de bahsedilen "yemin hakkında de
niliyor ki: 

"Yeminden evvel müessir bir nu
tuk iradile milletin gasbolunan hu
kuku sarihaaı ve vatanın duçarı 
zaaf olması esbanını deli.ili mad
diye ve maneviyesi izah ve tasvir 
edilecek ve badehu heyeti tahlifi. 
ye tarafından yukar,ı maddedeki 
noktalan muhtevi olmak üzere tah
rir ve Heyeti Merkeziye tarafın
dan tasdik edilmi, olan yemin iba
resi kıraat olunacak ve kabul olu
nan tahsa da harfiyyen tekrar etti
rilecektir . ., 

'Yeminden aonra Heyeti Tahlifi· 
ye mestur olduğu halde kabul edi
len ferdin gözleri açılacak ve ken
disine Heyeti T ahlifiye reisi tara
fından, müttehiden çalrtmaktaki 
faydalar ve bu bapta efradı cemi
yete taalluk eden vazifeler tarif ve 
hakkıle telkin edilecektir. Yeni ka
bul olunan fert badelyemin bazı 
ifadat ve beyanatta bulunmak arzu
sunu göstersin göstermesin, herhal
de bu heyetin bir heyeti tahlifiye ol 
mak dol:ıyısile vazifesinin ancak 
bundan ibaret olduğu ve fa.yet ken
disinin bazı mütaleatı mühimme
•İ varsa, bunu rehberi vasrtasile a· 
it olduğu mahalle iıal eylemesi lü
zumu Heyeti T ahlifiye Reiıi tara. 

Bahaeddin Şalti~ Bey 

Cemiyetin dahili nizamnamesin
de büyük tehirler ve kasabalar için 
ayrıca büyük tetkilatı nazarı dikka 
te almımfb. Bu gibi •ehirler on şu
beden az ve yirmi tubeden fazla ol
mamak üzere bölüklere taksim olu
narak her bölüğün idaresi, Heyeti 
idarenin nzareti tahtında olmak Ü· 
zere üçer kitiden mütetekkil bölük 
heyetlerine tevdi olunacaktı. Bu 
bölüklerden batka Cemiyetin ay
nca fube tetkilatı bulunacaktı. 

Bu 'ubeler içinde en ziyade ca
libi dikkat olan Fedai tubeleri idi. 
Bir yerde bölük teşkilatı olsa bile, 
Fedai tubeleri her yerde doğTudan 
doğTuya Heyeti idare tarafmdan 
idare olunurdu ve Heyeti idareden 
maadası bunların isimlerini bile
ınezdi. Nzamnamenin 48 • 55 icin 
maddelerinden bu Fedai tubeleri 
afağıdaki tarzda tarif ediliyordu: 

"Cemiyete intisap eden bilumum 
efrat icabı halinde Cemiyetin mak
sadı mukaddesi uğuruna fedayı ha 
yata mecbur ise de, icraatı hususi
ye için sırf arzuyu viçdanisile feda
i olarak yazılmak isteyen efrat men 
sup bulunduğu fUbenin rehberi ma
rifetile ismini Heyeti idareye ihbar 
etmelidir.,. 

"Heyeti idare, fedai yazılan ef· 
rattan mürekkep olmak üzere ayrı
ca Fedai fubeleri tef kil ederek ic
raab hususiyeleri ve Cemiyetin ve
zaifi zabıtasını bu fedakarlara tev
di edecektir.,, 

"Fedai bir tube Heyeti Merkezi 
ye tarafından karar verilip Heyeti 
idareden tebliğ olunacak bir feda
karlığı icra edeceği zaman, icraatı 
mezkurenin ifasına bir ferdin him
meti kifayet ederse, keyfiyet icra 
tube efradından talıp olanlardan 
kur'a isabet edene havale ve birden 
ziyade efrat tarafından mevkii fiile 
vaz'ı lazırngeldiği takdirde ,ubece
İcra edilir.,, 

"Fedai bir tuhe, Heyeti idare ta
rafından tayin olunan müddet zar
fında vazifei fedakiraneyi icraya 
mecbur olduğundan tavzif ettiği 
fert fedainin harekatı icraiyesini 
takip edeceği gibi muvaffak olan 
fedai fubenin harekatı da Heyeti i
darenin nezareti altında buluna
r.aktır.,, 

"Fedai tubeler Heyeti Merkezi. 
yenin malWnatı olmak11zm müsta
kilen icraata mezun olmayıp yal
nız icra edecekleri fedakirlrk hak
kında sair tuebab esasiye gibi He
yeti Merkeziyeye teklifat ve ihta
ratta bulunabileceklerdir.,, 

"Fedai olan bir ferdin Yeya ~u
benin vazifesinde tekiısülü halinde, 
hakkında Heyeti hakimece verile
cek karar nihayet yirmi dört saat 
zarfında ve Heyeti idarece tayin o
lunacak vesait ile icra edilecektir.,, 

"Vazifei icra ile mükellef olan 
efrat bazı esbabı fevkalade ve me
vanii metrua dolayısile müddeti 
muayyene zarfında keyfiyeti icrayı 
ifaya muvaffak olamadığı takdir
de, vazifesinde tekasülü görülen
ler hakkındaki muamelei tedideye 
duçar olmamak için, müdellelen es
babı mucibe aerdile Heyeti idare
den temdidi müddet talebine mec
burdurlar.,, 

"Hayatını tehlikeye ilka ile va
zifei fedakaranesini ifa eden her 
fedainin hem muhtaçı iane olan ev
lat ve ailesinin maiteti temin edi
lecek, hem de tercümeihali ve icra
ab vakıasını musavver olmak üze
re bir kitap tahrir ve netrolunarak 
namı ibka ve tevkir edilecek ve a
rada sırada metfeni mübarekine gi
dilerek heyetçe nutuklar İrat ve ev
safı fedakaranesi yad ve tezidir 
suretile merasimi mahsusai iht:ra
miye icra kılınacaktır.,, 
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HARİCi HABERLER 
Fransa yeniden ihtilale 
doğru mu sürükleniyor? 
Bütçede yapılan tasarruflar kimseyi 

memnun etmemiş gibi görünüyor 
6 fUbat uak'alanndanberi, gerek ba ııak'alar, gerek 

Staviski ue yaranı hakkında komisyonların haltalcudanberi de
vam eden tahkikatı ile uzaktan m~gul görünen Franırız elktirı 
umwniyesi, fİrndi de bütçe meseleaile yeniden J.arekete geçer 
gibi göriiniiyor. M. Doamergae büyük kabinesini tC?kil eJer
ken eııuelbeeuuel bütçe ifini bir yoluna koymağa çalışmı,, hat· 
ta bu ip ~abilmek için meclisteki fırkalardan müsamaha
kar daııranmı:ılannı istemi' ııe iiıdeta yaluarmı,h. Şimdi asıl 
mesele düğüm noktasına geliyor. M. Doumergae bütçenin a • 
zim açığım kapatmak i~n, yeni vergiler ihdan yolunu tutmak 
istememi,, ancak tasarruflarla bu deliği kapatmağa çalıfmt~· 
tı. Fakat tasarruflar, maa, tenkihatı nihayet keselere de do· 
kunduğundandır ki Fransız elltô.n umumiyesinde bir kumldan
ma baflamutır. Bu kımıldanıs önümüzdeki günler için hiç te 
iyi bir alô.m~t tC?kil etmiyor. Bu takdirde M. Doum.ergu~'in de 
IJftl hedefini tefkif eden b"' ;eyi ~amadan çekilmesı muh
temel gibi görünüyor. Dün bu hususta gelen telgral fUdur: 

Bu sef e meclisi f eshedecekler mi? 
PARIS, 3 (A. A.) - Anadohı Ajansa 

huıuıi muhabiri bildiriyor: 
Dört buçuk milyarlıılc bütçe apğrnı 

kapamak için alman tedbirlerin ilk lo11111 
çarıamba günü çıkacak kararname ile i
lin olunacaktır. Halkın paıkalya yortusu 
neıeıini kaçırmamak için bayram sonuna 
bırakılan bu k•rarname 100.000 e yalcın 
memuru alakadar ediyor. Bunlardan 60 
bini tekaüde çıkarılarak nzifeleri ilga e
dilecektir. Kar....-nin derpİf ettiği la· 

ıarruf iki buçuk milyarlıktır. ltçilerin 
içtimai sigorta aiclabnclan kuilmeoi clü
ıünülen yüzd~ 15, nafia num M. Mar· 
qet'in muhalefeti brımnda mecliıin ba
ken1liğine bıralalmıı, gerek bu, gettk 
eski muhariplere ait ve ayni niıbette ta
sarruf<- bu kararnameden tefrik edilmİJ
tir. 

Muharipler.n konfederaıyonu, haklarr
m şiddetle müdafaa için .erdikleri kara• 
n M. Doumerırue'e bildirmiı bulunuyor· 
far . Hük\imet bütçeyi tevzin için muztar 
kalırsa kendilerinden fedakarlıklar iıti

yeceğini ve muhalefetleri halinde İstifa 
edeceği cevabım vermiıtir. Buna rağ
men teşkilıit rüeoall kongre kuanna ... : 
dık kalacaklanm bütçeyi tevzin hususun· 
da hükumete hatim teklif ve laYliyelerde 
bulunduklarını söylüyorlar. Bir taraftan 
da umumi iı konfederasyonu bütün 
ıendikalan uyanık buluruoağa ve rnüteaa .. 
nit grevlerle menfaatlerini müdafaaya 
davet etmektedir. Şubat or~bruıcla yapı· 
lan 24 saatlik tecrübe grevi, ıiyasi mahi
yette olduğundan umumileşlirmiştir. Bu 
defa mevzuubahis grev, doğrudan doğru
ya menfaatlerinin müdafaası olduğu için 
daı1ıa şümullü olacak görünüyor. Sağ .,.., 
Merkez gazeteleri muhariplerin vatan 
duygularına müracaat ederek bükümcte 
kartı komüni•tlerle birletmeleri ihtimali
ni bertaraf etmeğe çalıpyorlar. 

En nikbin gazeteler, "Bir ihtilal arife
sinde ıniyiz?" ıu.allerini sormaktadır. 
Her halde mütanılı:e kabinesile, yabfbğr 
sanılan Fransız dahili buhranı mali va• 
ziyetin vahİml"f'JVlıİ üzerine daha kst'i 
bir safhaya giriyor. Yalnız kanunu.ani 
ıubat aylanM ait hazine açığı 580 mil
yon franktır. Vasatisi 1933 aylarmm a· 
zami açığından çok yüksektir. M. Dou· 

T a=nn ettiği bütçeden ırürültüler çı· 
lıacağa !>enaj.yen Frann:ır. kabinesi 

ieiai M. Doumergue 

mergue, son nutkunda yeni vergi İm· 
kansızlığı kartwnda taıarrufattan bat 
ka çare olmadığını söylemiıtir. 

Son haftalarda Fransız matbuat maba
filini en çok menul ~den başl•ca bahi•
lerden biri de d .. vlette reformdur. Radi
kallerden maada bütün fD'kalar har.ıretle 
d•vam ettirdikleri propaııancla toplantı 

ve nutuk.Jannda mecli5İn feıb.ini i!eri sÜ· 
rüyorlar. 

hlahat meselelerini tetkike memur kc>
misyon icra kuvvetini takviye için Aya .. 
na ıornıadan meclisi dağıtmak hakkını 
Reüicümbura vermeği kararlaJbrdı. Par 
lamento komiıJ onun tetkiklerinden baı· 
ka Radikaller de buıuıi komiıyonlarla 

tetkiklerine devam ediyorlar. Mevcut teı 
kilıitı esaıiyenin muhafaza.una taraftar 
olanlar Soıyaliotlerdir. Eski muhariple
rin •iyaıi faaliyeti eoa• iti>ar:ile kabul et 
meleri nazı"k bır vaziyet ihdas etmiıtir. 

Silih alııveriılerinin yasağı tedbirle
rinden maada :zabıtanın takviyesini de 
hükumete tavsiye eden gazeteler de var. 
Yortuları tak;p edecek haftalann Fran
oa'ya neler gt'lireceği ve ı.u birkaç cep
heli buhrandan nasıl çıkılacağı cidden me 
rak edilmektedir. 

Hitler ordusu 
iki milyon 

1 Eski Alman 

Hususi Hitler kıtalarının 
tayyareleri bile varmış 
VAŞiNGTON, 3 (A. A.) - Havaı A· 

janaı muhabirinden: "Harici ıiyaoet Ce· 
miyeti" raporunda, Dr. Mildret Vertbei
rner, F ran.uzlarm, Alman yanın Alman 
gençliğini tekı-ar ıilıih altına alarak aı

kerlettirdiği hakkmdaki ı"ddialarını doğ
ru bulmaktadır. Doktor, hücum kıtaları 
ile hususi Hitler kıtalannın muhakkak 

surette askeri mahiyetleri olduğunu ve 
bu kıtalara bağlı tayyare filoları olduğu

nu ilave etmektedir. "Hususi Hitler Or· 
dusu" mevcudu iki milyon nefer olarak 
tahmin edilmektedir. 

Bir kiliseyi yaktılar 
LA KORONY 3 (A. A.) - Müfritler, 

San Pedro dö Nos kiliıeoine ateı venniş
lerdir. Kilioe tunamen ynnnuttır. 

Amerikada naziler 
VAŞiNGTON, 3 (A. A.) - Nazi'lerin 

Amerika'daki faaliyeti baklanda lıir tah· 
kikat komisyonu yapılmasına sebep olan 
Nev • York rneb'u.su M. Dikenştayn, 
ıimdiye kadar aldığı tehdit mektupları
nın çokluğu k"rı11mda kendi•ini muha
faza için, adamlar tutnıağa mecbur oldu
ğunu bildirmi,tir. 

İspanyada yeni para 
Mı\DRIT, 3 (A.A.) - lıpanya ya. 

kında ufak cumhuriyet paraları basacak-

1 Müstemlekeleri 
Bir İngiliz gazetesi: "Geri 

verelim,, diyor 
LONORA, :J (A. A.) - Afman iıtih

barat büroıu n:ubabirinden: 
Daily Mail gazeteıi, fimdiki halele in· 

ciliz manda11 ı.ltında IMılu- Almanya'. 
nın e•ki Afrika müıtemlekelerinin iacle
ıini talep eden yeni bir makale neıret
mektedir. 

Bu gazete, lngiltere için biç bir kıy
meti haiz buluMnıyan bu müıtemlekele· 
rin genç Alman nesline bir faaliyet saha· 
sa temin etmek itibarile çok büyük kıymet 
arzettiğini ve Almanya'mn beynelmilel 
vaziyetini takviye edeceğini yazıyor. 

Bir hapishane boşandı 
GRENA TT A, 3 (A. A.) - Şehir ha

pisbaneıi mevlruflan, kaçmışlardır. Mev

kuflar, ıolırin bir yoluna çıkan bir ııeı;it 

kazmağa muvaffoık olmuılarcbr. Bu iti ya 

pabilmek iç.ia biç olmazoa, 15 gün çalıı· 

ımş olmalan tahmin edilmektedir. 

Schussbund kumandanı 
kaçtı 

ViYANA, 3 (A. A.) - Linz'den bil
dirildiğine cöıe, yvkan Anuturya aos

yal demokrat Sd>wıılıund kumandanı M. 
Dernaşek, iki naıyonal aoıyalist ile bir· 

likte, bu gece Linz hapı"ııbanesinden firar 
etmittir. Derna,ek, geçen ıubatta Avus

turyacla bad.ia olan kanlı hareki.ta aebebi-

--

Gazi Hz.ile Yuna,;istan Reisicümhuru 
Hz. arasında teati edilen telgraflar 

ANKARA, 3 (A. A.) - Yunan cüm
huriyetinin onuncu yıldönümü münase
betile Reisicümbur Hazretlerile Yunan 
Reisicümhuru M. Zaimis Hazretleri, Baş 
vekil lomet Paşa Hazretlerile Yunan 
Baıvekili M. Çalclariı ve Hariciye Ve
kili Tevf"ık Rü§tÜ ·Beyle Yunan Hariciye ı 
Nazın M. Maluimoı araımda atağıdaki 
telgr..Elar tea~ olunmuıtur: 

Y unaniıtan Reiıicümlıuru M. 
Zaimiı Hazretlerine 

ATINA 
Yunaniıtan.'D milli bayramı münaııe· 

betile :zabdevletlerine en doıtane ve ba· 
raretli tebrilderimi ve necip doıt mille· 
tin meııerretlerinin Türle milletinin kal· 
binde en tevecciilıkıir Ye en dostane bir 
akis uyandırmaktan hali kalmıyacağr hn
ıuıundaki tcminabmı arza ıitap ederim. 

GAZI M. KEMAL 
' Tiirlıiye Reiıic:iimhnru Gazi 

Muıtafa Kemal Hazretlerine 
ANKARA 

Y uaniıtanm milli bayramı münuebe
tile -ah dnletlerinden vaki t..ı.riüt
taa mblicle mü• 1 ·11ia olduium hal
de yiirelı:ten teıeJ<kür ederim. Türk tay
yarecilerinin bayramımıza iıtiraki beni 
ıon derece sevinclirmiıtir. Bu fırsattan 
biliıtifade zatı devletlerine IMitün Yu
milletinin necip Tiirll milletine karşı 
bealemekte olduğu 1arsılmaz do•tluk his
lerinin teminatını arzederim. 

Alexanılre ZAlMIS 

Yunan.iıtan BaıYekili M. 
Çaldaria Cenaplanna 

ATINA 
Yunaniıtanın milli bayramt olma11n

clan bilistifade zab devletlerine ve Yunan 
hükumet ve milletine tıerek kendi namı· 
ma ve gerek riyaıetim altındaki hüku
met namına en dostane temennilerimi ve 
en lıar11retli ıaadet ve refah dileklerimi 
an:ederim. 

iSMET 

150 mevkuf 
Öldüren adam 
HAVANA, 3 A. A. - Baımüddeiumumi 
Pablo Lavan, M. Makado'nun Amerika 
ile Küba aruında iadci mü•· ·ıınırt nıuka
veleıioe istinaden iadesi iç;n 7 itham SC· 

bebi göıtenniıtir. 

Makado njömi eınasınd l "Çamlar ,\. 
dası" milli bapiıhaneıi bat gardiyanı yüz 
başı Kestel, 150 mevkufu katilden suçlu· 
dur. 

Bir ıabit, yalnız bir cün içinde 12 kişi
nin öldürüldüğiinü ve bunlardan üçünün 
diri diri yakıldığını IMldirmittir. 

Bq gardiyan ale,tıine 400 f&bit va•·· 
dır. Mubake....,yc Ün betlanacaktır. 

Bqvekil l•met Pa~ Hazretlerine 
ANKARA 

MilJi bayramımız münaseb~tile vaki 
çok hararetli temennilerinizden bilhana 
mütehaııia oldum. Bu temenniler, aerek 
Yunan milleti, aerek Yunan hükümeti ~e 
gerek f&b11m için Türkiye ile Yunonis
tanı biribirine bağlıyan dostluğun .aıa. 
betinin yeni bir zıinunıdır. Bütün Yunan· 
Jıların hissetmekte oldukları neşe ve ıe· 
tarete Türk milletinin ittirak elmeıi ke~ 
fiyeti, başlı ba,n>a iki milletin tarihine al< 
tın barflerle yazılmıya şayan bir hadi
sedir. Hararetli teşekkürlerimi, asil Türk 
milletinin ref.!11 hakkındaki temennileri
mi kabul buyurmanrzl rica ederim. 

ÇALDARIS 
Hariciye Nazın M. Makıituoı Hz. ne 

ATINA 
Zatıdevletlerine en canlı ve hararetli 

• tebriklerimi ar7etmek ve beni ve cümhu
riyet bükUınetini necip ve doıt millete 
Ye onun hükumetine bağlıyan sağlam ve 
sa.mimi dostluian teminatını bir kere 
daha ifade etmek için Yunan milletinin 
milli bayramını cüzel bir fırsat addettim 
Yunanlılann bayram cünü Türk milleti 
için bir şetaret günüdür. 

Zatıd-letlerine bu teminatı tekrar e
derek size eır dostane şahıi oeliı.mlarmu 
arz ve iblağ eylerim. 

Dr. Tevfik ROŞTO 
Tevf"ık Rüıt\i Beyfendi HllZl"Ctlerine 

ANKARA 
Yunaniıtarun milli baynımı münaııebe

tile :ı:abdevleıkri tarafından azhar buyu• 
rulan hiıoiyattan fevkalade mütehauiı 
olduğum halde sizden en hararetli tetel<· 
kürlerimi kabul ebnenizi rica ederim. A• 
ıil ve kahraman Türk milletinin, bu bay· 
ramın ıenliklerine iitiraki bizim için 
bilbaıoa ıazizd!r. Ve zatıdevletlerinden 
memleketimiz arumdak:i dostluğun bıı 
yüzden daha ziyade kuvvetleneceğine itt 
mat buyurmanızı rica ederim. 

MAKSIMOS 

Yemende çöl mu
harebeleri bitiyor --KAHiRE, 3 1 A. A.) - Reuter Ajat>/' 

muhabirinden: Yemen imamını" lbnil' 

ıuut'a cönderdiği bir telgrafa ina~ 
laznngclirııe, lit"iosuııt ılc Yemen lmaıııl 

ara11nclaki çöl harbi b;trı.ak üzoredir. 

o 

KAH! RE, 3 ( A. A.) - lbniuuut, ,,, 

ğullarının hepsine, kendi kuvvctleriııİI' ı. 
baıına geçmek emrini venniıtir. 

lmam'ın, Mumn tanuutunu il~ 

'· ebneai üzerine, "Arap ittihadı" Meı.ı-

ye, lbniuuud.ın nezdine lıiı' 
göndcrmeie ı...,.ar vermiftir. 

nı 

lıo 
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Gürültü ile mücadele! 
Diyorlar ki; bu sene tehrin ıürültü

ıü ile mücadele edilecekmif. Çünkü ar· 
bk herkes inanrnıt ki; lıtanbul dünya· 
nın en gürültülü ıehri imit• Doğru ise 
latanbul namına iftihar edebiliriz. Hiç 
değilse bu cihetten dünyada eıimiz yok! 

• 
ŞEHiR 

• 
HABERLERi GÖRÜŞLER 

Ne cehenneme 
Giderse gitsin!!!! ·----------------·----------------------------~-:::-~:::---------EKONOMi BELEDiYEDE 

Tütün kongresi 
-o--

Gürültü ile mücadele edilecekmit. İstanbul murahhasları 
ayın 14 üade gidiyorlar 
lS Nisanda Ankarada toplana • 

Ben bu sözü Lir kere daha iıibniıtim a
ma ne zaman? Pek hatırlıyanuyoro:m. Bu 
sefer ıene ayni lakırdı çıktı. Acaba ina· 
nayım mı? 

Şimdi benim bu sabrlanrnı okuyunca 
gözlerini faltaıı P,i açıp: 

- Ne demek? Bir güriiltüyü ıuıtur
m.ı.tan Aciz miyiz?. diyen memarlar bu· 
lunabilir. Uk.in hiddet ve tiddete hacet 
yok! Ben bu likırd.nm ilk çıktığı ~an 
da: 

- fıtanbolda, J.ıanbulun gürültüsü 
nü keaeeek ı.r. !nnrTet yoktur .• diye yaz. 
ınııtım. O :aamandan bugüne kador yeni 
biç bir müfahede yapmadnn ki; timdi bu 
filaimi değiıtireyim. Bence bu it güç 
bir teYdir. Çünkü -aele gÜni)tü mese
leıi eleği!, ,.ıürlinin, eınafın, aokak bal
kının terbiyesi -•elemdir. O da beledi
ye talimatnaıneain., madde ilanıile ol-
maz. 

Eskid.,n, tehirli bugünkünden §İiphe
ıiz daha uycıiı ve daha terbiyeli idi. Bu
gün, maalesef hem eski aaygısmı, hem 
eıki inceliğini lıayf>ebnİftir. Kanunlarda 
yazılı olmıyan ve febirlinin itiyatları ara
aına &İrmit bulunan birtakım - kanun• 
dan kuvvetli - adetlerimiz vardı ki; -
De yazık! - birer birer kayboldu. 

Eıkiden kadına el kaldıran erkek gö
rülnıezdi. Şimdi - kadm .,rfı;ek müuvi 
diye - aolcak!arda dövülen Ye dövüıen 
kaclmlar cörüyoruz. Eskiden yaşa ve Y•t· 
hya hW--t edilirm. Şimdi bunlara bir 
kartal ıözü ile bakıyoruz. Eıkiden kom. 
tunun komıuya karşı birtakım vazifele
ri Yardı. Hastalıima, muzayakasına yar. 
dnn ederdi. Şimdi tehirli, ipliği kopmu f 
teapib taneli lilıİ muhite Ye adetlerle O

lan nılırtalanıu lreati. Onun içindir ki ele 
•vuca nğnuyor. lıte bu adetler arasın
da uyku aaatlerinde lunnıuıuno tedirgin 
etmemek kaygaıu da Yardı. Ve onun i
çindir ki "vakittiz öt.,n horozun batını 
keıes-ler" derlerdi. l ıkanclinav memle
ketlerinde, bilbaaaa Jsyeç'te malıalle isin· 
de horoz beolemek yaaakmıı. Sabahleyin 
erfı:en eıiıen halkı uyandırmasın diye!. 

Ya Iaveç'liler lıizim tefıirde yapmıya 
mecbur obalar ne yaparlar acalıa? 

Iıtanlıu!un - hiç ıüphesiz - &"iindüzü 
~eıinclen daha ıakindir. Hele büyük 
caoldeler civan on ikiden sabaha kadar 
laer türlü eürültünün panayır lnırduğu 
yerdir. 

Dün gece dört lıq tane münaaelıetaiz 
lıeril hep bir ağızdan lıağını lıağrra ucuz 

A tina mallarmdan mri olan to Y elegalri 
farioaını söylüyor Ye kendilerini Akropol 
•teklerinde zannediyorhrdı. Bu yolunu 
l&tD"11uf IVh"!l&rm perde aralannda da 
lı:öteLaımclaki eür aesli KnıLı: 

cak olan tütün kongresine bwa • 
radan gidecek murahhaslar kat'i 

· tekilde taayyün etmi,tir. Hüku • 
met namına mıntaka ticaret mü -
dürü Muha:n, Ticaret odası namı
na Nenılizade Mitat, Kavalah Hü 
aeyin Beyler ve alıcılar namına da 
M. Kohen ve Göringdir. 

Tütüncülük komisyonu tara • 
fından hazırlanan raporun tetkiki 
için dün odada bir içtima yapıl
mıt ve rapor son defa gözden ge
çirilmittir. Murahhaslar ayın on 
dördünde Ankaraya hareket ede • 
ceklerdir. 

Değirmenciler karteli 
Değirmenciler aralarında bir 

.kartel yapmıtlardı. Haber aldığı • 
mıza göre Betikt&şta bir değir -
menci son defa buna muarız vazi
yet aldığından kartel akim kal • 
mıttır. 

Ticaret ve zahire borsası 
Ticaret ve Zahire odası meclisi 

dün toplana,.ak haftalık raporu 
tetkik etrnittir. 

Yağ fiatları 
Son günlerde saile yağ fiyat • 

ları yüksektir. Maaınafih bugün. 
lerde külliyetli ta2e yağ beklen • 
mektedir. O zaman fiyatların dü
fCCeği temin ediliyor. 

Samsun sergisi 
Bu ayın yirmi betinde Sam • 

sunda açılacak sergiye lstanbul, 
Bwaa, Aadana ve Eskitehirden 
bir çok firmalaı; müracaat etnıit
lerdir. 

Sümer Bank fabrikaları, inhi. 
sar idareleri ve Ziraat Bankası • 
nm mensucat fabrikası sergide yer 
almıtlardır. 

Samsundan ihracat 
Şubat 2arfmda Samsun iskele -

sinden ecnebi memleketlere 145 
860 kilo tütün, 250,000 kilo mısır, 
22.300 kilo ceviz, 19.540 kilo ken
dir tohumu, 47.000 kilo da antimu
van lıtanbula 127.191 kilo tütün 
20.000 kilo ceviz, 211000 ham de 
ri, 274.300 kilo fuulya, 19.160 
kilo elma, 139,000 kilo buğday, 
20.000 kilo nohut, 1.644 kilo afyon 
gönderilmittir. 

Bulgaristandan otuz 
pomak ailesi geldi 

Maarif Vekili Hikmet Bey :Ankara lnlrılap tarihi kür•iisünJe de illi 
dersini veriyor •• 

MAHKEMELERDE 

Maslak yolu 
Kazası 

istintak tahkikatı müd
deiumumiliğe verildi 
Madakta üç kitinin ölümü ve 

bir kitinin yaralanması ile netice
lenen otomobil kazasından suçlu 
Albert Taragano Efendi ile toför 
Mehmet hakkındaki istintak tah -
kikatı ikmal edilnıittir. Dün İstin
tak hakimi tarafından evrak müd 
deiumumiliğe gönderilerek müta • 
leuı IOrulmuttur. Bugün karar ve 
rilmesi muhtemeldir. 

Tahlife talebi 
Dövi2 kaçakçılığı yapmaktan 

suçlu ve mevkuf Zaharya Efendi 
ile Yahni kardetlerin vekilleri de 
dün tahliye talebinde bulunmutlar 
dır. istintak hi.kimi Ra111A2an B. 
bu sabah dul"Ufma yapacak ve tab 
!iye talebini tetkik edecektir. 

Yeni Adliye tayinleri 
Yeni Adliye tayinleri dün lstan 

bulda bulunan alakadarlara reı • 
men tebliğ edilmittir. Bugünden 
itibaren istintak hıikimi Necip Na
dir Bey Asliye ce2a reisliği, Üskü
dar müddeiumumisi Bürhanettin 
Bey Aniye ce2a azalığı, asliye ce
za azası Haydar Naki Bey Oskü.
dar müddeiumumiliği vazifesini i
faya batlayaca.klardır. lstanbulda. 
memuriyetleri tebdil edilen terfi • 
an ve naklen tafraya tayin olunan 
Adliye memwları da yeni vazife
lerine batlaınak üzere hareket ede 
ceklerdir. 

Tiran elçimiz geldi 
Yeni Tiran elçi.-i Ru,en E,ref 

Bey dün Ankaradan tehriınize gel 
mi,fr. RUfCn Etref Bey dün öğ -
leden sonra vali ve belediye reisi 
Muhittin Beyi 2iyaret etmittir. 

Çocuk bayramına hazırlık 

MAARiFTE 

Zam görecek 
Hocalar 
Maarif vekaleti müdür

lükten liste istedi 
1934 senesi eylii.lünde zam gö

recek ilk mektep hocalarının liste 
sinin hazırlanmasını, Maarif ve • 
kaleti, Maarif müdürlüğüne bil • 
dirmittir. Maarif idaresi listeyi ha 
zırlamağa batlamıtbr. önümü2de -
ki eylulde Istanbul ilk mektep mu 
allimlerinden bet yüz b.darı zam 
görecektir. Bu aene zam görecek
ler, 1930 senesinde mesleğe giren 
lerle, ayni sene zam gören muallim 
!erdir. 1930 senesinde mesleğe gi
ren muallimlerin ına°'ı 52 liradan 
56 lirar.ı çıkacaktır. 

Maarif müdürlüğü liıteyi bir 
aya kadar Maarif vekaletine gön
derecektör. 

Soğuklarda tedrisat 
Fazla soğuk havalarda mektep

lerin hangi derecei hararette ka • 
patılacağına dair Maarif vekale • 

· ti bir tamim yapmıttır. Tamime gö 
re mekteplerin kapanmasını ma • 
halli sıhhat müdürlüğü ile vilayet 
makamı teabit edecektir. 

Amerikalı terbiyeci 
Amerikalı terbiye mütehauıa 

Miaa Parker lzmir ve Balıkesir 
havalisindeki tetkiklerini bitire • 
rek tehrimize dönnıüttür. 

Yeni liseler 
Bu aene b14mda bazı orta mek

tepler lise haline konacağmdan 
hangi mekteplerin lise olacağı tet
kik edilecektir. 

Haydarpa.p.da açılması dütünü
len liseden batka ikinci bir lise • 
nin daha açılması muhtemeldir. 

Telefon paraları 
. ----

T eberrünameler peyder
pey Belediyeye geliyor 

Telefon tirketinden geri alına
cak paralar için abonelere gönde
rilen feragat mektuplan imza edi
lerek belediye tubelerine ıelme
ğe batlamıttır. Göndrilen mektup 
mikdarı on bir bine yakındır. He-

. nüz az mikdarda cevap gelnıittir. 

köprU vapurıarı beklemiyecek 
Galata köprüsünün sabahları 

geç açıldığı için tikayetler oluyor
du. Köprünün açılıp kapanmasını 
idare eden liman memurları değİf 
tirilmif, yeni memurlar tayin edil 
mittir. Bundan sonra köprü her 
aabah muayyen saatte açılacak, 
vapurların gelmeai beklenmiye • 
cektir. Vapurlar köprünün kapa • 
lı olduğu va.kit te geçmeğe mec • 
bur olacaklardır. 

Konservatuvarın ıslahı 
Belediyenin konservatuvarın 

11lahı için angaje olduğu Viyana
lı profesör M. Marka on güne ka
dar tehriınlle gelecektir. Mütehu
us burada, konservatuvar imtihan 
lannda hazır bulunacakbr. 

Maaş gecikti 
Belediyede maat henüz vCT:le

mernittir. Bu ay ma&fm bir haf • 
ta kadar teahhür edeceği tahmin
edilmektedir. 

itfaiyede yeni teşkilAt 
Belediye, hazirandan itibaren 

ltfaiyede yeni bazı teşkilat yapa • 
caktrr. İtfaiye grup kumandanları 
nın mühendis olması tarh tasavvur 
edilmektedir. Mühendis olacak ku 
mandanlar tahrip vesaitini daha İ· 
yi kullanabileceklerdir. İtfaiye ef
radı için açılacak mektep te hui 
randan itibaren faaliyete ııeçec:dc 
tir. 

Maap zam 
Belediye muhasebe müdürü Ke 

mal Beyin ma&fmın 70 lira.daıı 90 
liraya çıkarıhna.ı, yeni bütçede 
makam tarafından teklif edilınit
tir. Dahiliye vekileti taavip eder • 
M> Kema.1 Bey hazirandan itiba • 
ren 90 lira ..ıt-, alacaktır. 

Sebze hali 
Selne ve meyva hlli tonbaharda 

bitecektir. Burada &abf toptan 
müuyede ile yapılacak ve hal bir 
nevi bona halini alacakbr. 

Yapılacak Oç cadde 
Bu seneki para ile tehrimizde 

yenid~n ancak üç cadde yapılabi. 
lecektir. Bunların hangi semtte 
banııi caddeler olacağı henüz ma
IUın değildir. 

Kitaptakicc konuımuyorum; y 
ey vatandaı! Diye havaya haykır 
rum. 

Oz var]ığıırun üzüntüsü ile ve 
yükaek .... ıe bağınyorum: 

- Staviıki'mn düşmanı olan ad 
ye mürakibi M. Prena, veya orta 
bilDlillD kim nereye gitmiı? Nere 
&rvlfll'll~? 

Ne' cehenneme giderae ıitain! 
Banker lnaull bilmem Amerilır.n 

hanci hapialıaneaine cidecekmiı. N 
reye ciderse aitıin ! 

Falan hınıza kelepçe mi YDnn 

lar, bukağı mı? 
Filin Harpaoncusu'na ( 1) bu m 

tarip dünyayı terkederek baıka b 
yere mi gitmeaini ~lecliler? 

Kim oluna olaun ve ne cebenn 
me ıHlene gitain ! 

Tehlike baıkadır ve apaçıklır 
Türk Geoci ! 

Kumandayİ, benliiinin çarpan y 
rejinden alıyorııun. O kumanda 
di,,_ ki: 
. Toprafm, suyun. ha,..an, •arlıiı 
iatikbalin, berfeyin Mnİ bekliyor! 

Blöf ı.ir ! blöf ilı.i ! blöl üç! 
Peki ~a; dördüncüsünün de hlö 

olduğunu kim İgpat edebilir? 
Türk genci! 
Sen Anafart&lar'da can vereni 

çocu~ıun! 

Sen Sakarya'dakinin yeğeni " 
her cephedekinin kard.,.Uin ! 

Seni vazifeden Önce düıüncey" ç 
ğırryorwn. .• 

Gülleler vannı~, yirmi kiloaıd 
öteye giderm.4. 

Tayyareler varmıı, üç yüz kil 
metre uçarmq. 

Gazlar varmıt. püf; deyince du 
yayı boğarmq. 

Senin bilınediğin fU varmq, 
nu edermiı. Benim bilmedij"m bu 
VIU"llll§ bunu yaparm&f 1 . 

1 Türk olan Tiirlı ıreacı · 
s. ... .Oyliy«.""1; ist~ Onivenite-; 

li ol, .iot-:_ köyfu, aaııa ooylıyonım : 
Topraırın, auyun, havan, varlığın, 

.....,.!in, her §eyİn için hazır ol! 

Danonciyo'yu tanırsın ey ıen 
Türk! 

Danonciyo demiıtir ki: 
Diplomatlar ihtiyatlı konuşurlar 

ama biz öyle değiliz. 
Ben onu yalıuz bu aözünde tekzi 

etmiyeceğim. 

(1) Harpsoncaını: Eski Harbium 
rnİJ• loer gün bal tutup - parma 
.ı./il - "llUf yalamaia alıpp ta 
günlerin hir Jalta trel,.,.,sini iateyenc 
fienölir. 

UMANDA • 

Yolcular 
-o--

Gelen ve gidenler nasıl 
karşılanacak? 

- Dörtyoool! diye bağırarak portakal 
aab,,....du. Sahalıın ikinnde bir f&Fapnel 
Ptırtıaile "-nan ıatorlar, birisi Do di
yu, öteki Si ı....-ıden klakson pılarak 
lıiril>irine Yarenlik eden haylaz toför mu
avinleri, (Akıam simidi) diye bağırarak 
midelerimizin kelepçeıi ınahut hamur 
Wkalan .. tan ~lar. . Ölçüye ve 
notaya girmea.iae imkan olmıyan hir ke ... 
rib aesle (salep) .. tan ••nnızlar halkı 
aykaıundan uyandınrken - pulia, ı...ıe
cliye, baııbozuk - hiç kimse hunlara: 

Dün tehrimize Uzunköprüden, 
Bulgariatandan kaçan 30 kadar Po 
mak ailesıi gelrnittir. Bunlar ce • 
nubi Bulgariatanın Dandere k<'sa
haaından ve köylerinden olup • •n 
dan bir müddet evvel Bulgar me • 
murlarının ve Yerli halkın tazyik • 
leri yüzünden bütün mallarını bı • 
r~jak Yunan hududuna iltica et 
mıt er Ve Günıülcüne konsolosu • 
:;1112 ~ından Uzunköprüye ka. 

Himayeietfal • cem;yeti heyeti 
idaresi 23 Nisan Çocuk bayramın
da yapılacak merasim programını 
tanzim etınek üzere pertembe gü
nü saat IS te toplanacaktır. 

Elişi sergisi 
Bu sene ilk mektepler talebesi 

halkevinde büyük bir eliti ııergi~i 
açacaklardır. 

EmirgAn - l,ıtinye yolu 
Emirgin • lstinye yolunun Dok 

tirketi tarafından yaprlnııur ta • 

ahhüdü icabıdır. Fakat tiındiye 
kadar tirket bu yolu tamir elme
mittir. Belediye tirketten yolu yap 
tmnasını istiyecektir. 

lstanbul liman ııizamnameıinin tadi
li dün vilayete bildirilmiıtir. Vilayet te 
tatbiki için alakadarlara t.eliğ etıniştir. 
Buna göre gümrük ve polis kontrol 11e 
muayene itleri bitmeden yolcularla kar
fllayıaların birleımeleri yasaktır. 

Y oJlayrcılar,n da ceçirmek i•tedikleri 
yolcularla temaalan nhtnncla nihayet hu• 
!ur. 

- Giiriiltü etme! demez. Çünkü- bu 
"?~ dikkat edin - : Şehirli etki ter
bıyeaınden, ahlakından, uygıundan çok 
kaybetti. Gürültü etmek hali tabii oldu. 
Belki aakin aessız" b" ·· ı· ler: ' IJ' gece &Orle po JS .. 

- Ne var J'Ahu? Nedir bu ıükônet? 
diye Y•dırgıyacaklar .• 

. Şetı;rde cürültü ile mücadele etmek 
içını· evveli bu zihniyetlerle mücadele et· 
ine ı! 

Ona da bilmem iınkin Yar ını? 
FELEK 

' omanyalı tayyareci prens 
bugün geliyor 

. ~eynelınil_el hava federuyonu 
reıaı Prens Bıbeacu bnw·· k d" 
ta ·ı 8 .. k -..un en ı 

1 yyka~eaı e u r~•ten fehri mize ge 
ece tır. Prena Bıbescu öğley d " 

Y "lk·· · k e og nı. e~ı oye ınece ve Tayyare ce 
mıyeti erkanı v bazı zevat tarafın. 
dan kar,ılanacaktır. Prens latan • 
bulda birkaç gün kaldıktan sonra 
Eskitehir • Konya • Adana yolile 
Mısıra gidecek ve gene ayni yol -
dan Bükrqe dönecektir. Prense 
Romanya Aero Club umumi katibi 

inbatı Banculeacu refak'at etmek
tedir. 

Konf era;;· ve konser 
Ayın 5 oci pertenıbe günü Halk Fır· 

lı:a., Şi,li nahiyesinde •aat 21 de Dr. Mu
:za!fer Es ı Beyin {içtimai hastalık) 
nıe112ulu bir konferan11nı müteakip bir 
konser verııccek ve monologlar söylene· 
cektir. 

ar gonderilmitler ve oradan bura 
ya ge~'?itlerdir. Bunların yoz at 
havalıaıne )'erlettirilınel . gh ı 
t ıd . en mu • eme ır. 

1 BORSA l 
(it Bankasından alınan cetveldir) 

3 Nisan 934 
Akta m Fiyatları 

Iııikrazlar Tahvilat Jatilı:raıı dahili 96 T. aakeriye 
1933 Jatikruı '98.SO Elektri.lı:: 
Şark D. Yolları 2,60 Tram•ay 
Ua.itü.rk 29,15 Tün•I 

il 28.JO Rıhtnn • Mümeaail il 1 28,40 " 
" il Gümrükler 8 Kuponaıu 

Baidat 9.78 • .. IJJ 
ESHAM 

it Bankau Nama 10 f Reji 
,. ,. H~_mili_n• 10 Telefon 
.. •• Mı:rıuı 108 Terkoı 
TUrL..i1e CümhU. Çimento 

Tranı•ay 36 Şark dey. 

9,78 
-.-
-.-
~ 

17,75 
54.95 
46.JS 

49,35 

... ıo 
il 

18,50 
12,35 

18,65 riyet Banhıı 63,.25 j ittihat dey. 

Anadolu Hiııe 26,tS Balya 
Şir. Hayriye 15 Şark m. ec%a 

ı.es 

1.55 
4 

ÇEK FIYATLAQf 
Pariı 12,06 ı Prai 19,08,75 
Londra 647.50 Berlirı 
Nüyork 79.35 . 1 ,~2,71 
Miliın.a g2ı_so Madrıt 5,82,30 
Aı,.,. 83,36 B laraı 3-1,98 
Cenevre 2,46,62 Zloti 
Brükı~ı 3.21,90 Penro 
Amaterdarn · 

1,17,GS Bükre L Sofya 
64,66 Moıko.,.a 

N U 1< U T (Satıı) 
Kuruı 

20 F . Fran1.ız 
1 Dolar 
1 İslt-rlin 

20 Liret 
20 F. Belçika 
20 Drahmi 
20 1. J ıviçra 
20 Ltva 
21 Kur. Çe1' . 

1 Florin 

---
169 
120 
618 
214 
115 
24 

818 
24 

106 
83 

t .Sille. A •• 
1 Peı:eta 
1 Ma.rk 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çernoviç 
Albn 
1 l\.1ecıdiye 

Banknot 

4.21 

269 
?9,62 

10,87, ';S 

Kuru 

24 
16 
49 

23,50 
21 
53 -.-

932 
3S 1°2 

237 

Biz bög/e düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Size bir hikaye anlatacağız: 
Brm.ı- •IH!Ycc bir ınüddd erı • 

vel ldanhulda re- meraklı bir 
genç, eski devirlere ait 6ir tablo 
bulmuı .. Bir genç kızı elinde bir ki,. 
tap, veyahut bir çiçek düfiiniiyor •••. 
Fa:ııla. t<~fırilatı alılımızıda değil, fa
kat hadıae fU: Bu genç bu renrıi sa
tan almalı Utermiı. F alıat ...,.,,.ı.; a
kademide bulunan bazı arkaJcq • 
lanna gÖ&tenniş .• Bi:ırim ııanat erba
bı gö:ıılüklerini takmıılar, renni 
tetlcik efnıİfler' 

-. ~/ den.itler, bunun kıy • 
metı 6uyulc. Hayli para eder/ Bi
naenaleyh o genç Babür Şahın •ec 
cade•ini bulmuı gibi se11inmi1 ve 
bir hayli para rıererek re•mi ııahn 
almıf ..• 

Arlık beriki memnun! Elindeki 
yağlıhoyalar altında altınlar sak • 
l.t .... 

Gel zaman, git a:ııman bu resmi 
aatmak arzusuna kapılmıı. Fakat 
lstanbulda bir heveakannı balamıı
yacağını tahmin ederek düıünen /;ıı 
.zı •armıı, .sarmalamlf, ve bir bü • 
yük paket halinde o 81ralarda A11-
rupada bulunan ktırJeıine gönder· 
miı ve demİf ki: 

- Burada bunun kıymeti tarihi· 
yesi hakkında bir rapor verildi. Bu 
eser çok kıymetlidir. 50 bin frank 
ile 100 bin frank arasında bir müı 
teri bulursan sat!. Resim Avrupa
ya gelir gelmez kardeşi hemen bir 

taksiye ııtlamıı ııe ikiyris lrank 
kadar bir ma•rvl ederek "düfÜnen 
kı:ır.ı" antrepoda düfiinmekten lnu 
tarmlf iMi evine ıretirmiıl 

Fakat rimdi 8almak la:ııım. He
men bir re8İm eksperine telelon et
mif. Ek•per yüz franga gelirim de 
mif. O da rtızıı olmıq. Hiç <Uflarİ 
50 bin lrank placek yen/en 100 
franlı e$İ.rgenir mi? •• 

Eksper bakmlf. Boyalan tahlil 
etmİf ve demİf ki: 

- V clkıa bu uki ·bir peyJir. On 
Hküı:inci ascrda yapclnutflT. Bir 
amatör rennidir. Hiç bir kıymeti 
yoktur. Bir lıe&Je8kannı bulurııan~ 
100 franga kadar aatabilirııini:ııl ..• 

Sonunda bu tablo iki ay bir mü
uıycde yerinde bekledikten •onra 
nihayet 4,5 lranga •atı/mıffır. 

lıte düfiinen kı:ztn rruzcer..., I 
/ffe tablonun kıymdi hakkında Oe· 
rilen raporun 4,5 lranklık mıİna61/. 

Bu kıaııadan çıkaracairmu hiue 
JUi/ur: 

Bu tek bir müalJir. Bb:im ha • 
berimi:ıı olmadan daha nice nice 
JüıÜTNn ku.lar, et~ı .~n~J! •o .. 
nunda uzun uzan durunıluruyor .. 
lar... . 

B l • • ol-k için ihtı1a8Q un ara manı ,,... la 
kıymet vermemiz. Sonunda ma. • 
cup olmadan ve :ııarar etmeden ile 
evvela anlamadığımı:. ıeylere ka • 
rıfmamamrz liz.ıındır. 

Biz bög/e düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Enkaz altında --

Her iki halde de reımi vaziyetler mü .... 

tunadır. 

Haıta ve malul yok...., olanlarla yol
cularını vapurdan almak huıuıunda kat'i 
zarureti anlatılan karşılayıcıların rıhtım 
mıntakannda en büyük polis Bmirinden 
alacaldan vesikaları kontrol ile alakadar 

Çıkan eşya peyderpey poliı ve ırümrük mulıafaza -urlar.-

Adi• · ı · .,öatenneleri f&rlile cümrük muayenesin-
ıyeye verı ıyor den eYYel yolcularla birleırnelerİue mÜ• 

Adliye yangın sahasında anka21 aaade olunur. 
hedim itini üzerine alan müteah • Kezalik hasta ve malul yolcuları olan-
hidin adliye namına yapmakta ol- !arla yolcularını vapura götürmek huıu-
duğu hafriyat iki güne kadar ik • sunda kat'i zarureti anla,ılan yollayıcı-
mal edilecektir. Ana.kz arasından lann yakandaki hkrada yazılı olduğu 
çıkan ve İ.nfaat malzemesinden lleçhile 11esilıa almak §Brtile vapura gir
madut olmayan bütün Cfya anka • melerine müsaade edilir. 
zı adliyeye verilmetkedir. Bunlar!===-=-=========== 
meyanmda hokka kapakları, tam-
pon, istampa, daktilo makinesi, 
pr~. soba, soba borusu ve saire 
gibi eşya ankazı vardır. Bunlar hiç 
bir İfe yaramamakla beraher yapı
lan mukavele mucibince adliyeye 
iadesi icap etmektedir. Bu efya pey 
derpey adliye tarafından alınmak 
ta ve' hapishanede metruk bir yer
de muhafaza edilmektedir. 

Gelecek cumartesi gününden iti 
baren yanııın ıahaaında müteahh:t 
kendi hesabma hedmiyat ve hafri 
yata batlaycktır. 

İzmir - Kasaba hattı 
murahhasları gittBer 
lzmir - Kasaba ve temdidi hat-

tı murahhasları, hattın hükumet 
tarafından satın alınma meaeleıi 
hakkında Nafia vekaletile müza • 
kereye gir"tmek üurc dün aktam 

• Şehrimize ıelmit bulunan Evkaf 
Umum Müdürü Rüıtü Bey dün Evkaf 
Müdürü Niyazi Beyle uzun müddei go
rÜfmÜf ve bir müddet mefgul olmuttur. 

* Etibba Odası 1 dare Heyeti dün mu• 
tat içtimaını yı.prnı' ve meıleki bazı me• 
ıeleler görüıülmüştür. 

* Bazı doktorlar yeni kazanç kanunu 
münaıebetilc ~t·zİyetlerini telif için mua• 
yenehaneleri ile evlerini birleıtinneğe 
başlamıılardır. 

• V cremle Mücadd" Cemiyeti taratın 
dan dün akıam aaat 18 de Etibba Oda
aında Dr, Fazıl Şerafeıtin Bey verem haa 
talıklan hakkında bir konferans veriJ. 
mittir. 

• Fransız Aairı Atika Enstitüsü aza
aından M. Sausıct buıün saat 18.30 d 
Ünyon Franacz'de Türk edl!biyatı hak· 
kında bir konferanı 11erecektir. 

* Hilaliahmcr Üsküdar Kaza Şubeıi 
umumi mecliıi 6 niaan 1934 cuma gtinu 
aaat 14 le Osl<üdar'da Doiancılar'da C. 
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bir şehirdir. Bızans daha Türk şehri ol· desti mezet tayin oluna, hazine sarfolu- ugun u program B. .. .. ld .k. d 
madan evvel, Şark imparatorları buraya ı nup üstadiy,,,tle işlene.,, Naime Hanım ile Ihsan Bey evlen 18,15 Plak neşriyatı. 18,45 Fransız· ır gonu e ı 1 sev a 
bkaolchaiçsubirge1ta~~~ıinlmdaekvıo:~riu~l'mdeümny1• •anıdenrecbaeş-- Padişah ikinci tarzı beğenir: d ikleri zaman ikiai de fakirdiler. Ko- sızca ders, 19,15 Muammer Bey tara • 

• .., Q , "- Kendi malımızdan ücret ile getir- cası çalıştı, çabaladı, ticaret, Tayya- fından monoloğ, ajans haberleri, 19,30 
de, büyük himmetler ve pek çok parala~ diğin kimsenin zerre ıniktarı hatJrt ren· re piyangosu şanslarına yardım etti; Türk musiki neşriyatı, (Ekrem Bey, Ru- Tamamen Fraasızca sözlO. Oynıya'llar: 

~:~~=~trdı~u ::~z~~\~~a~~";,~~~ cid~u0~ı::~:.1·:ı:~~~~u~inesini babasının i;~ı7y::o::::;\ie;i1 do'i~".:": A~~a;~z::~: 1;'~ ~e::ef~~d~e~~~· iı~y~e!ih~evt;.t FREDERIC MARCH -GARY COOPER- MIRYAM HOPKINS 
emeklere rağmen İstanbul hıç bır vakit evinden getirmiş olduğu kendi malı gibi bir yalı, Ankarada ve Beyoğlunda Servet H.) 21,20 Ajans ve borsa haber- Rejiıör: ERNST LUBITSCH 
ihtiyacı olduğu kadar suy~ kav~ıamadı- sayması bir tarafa bırakılırsa, Kanuni birer apartmıan, Kadıköyünde bir ko leri, 21,30 Necie Y akup Bey orkestrası p .

1 
y . d lO C b . t ld" tı 

ğı gibi, eski su yolları vakıt vaki.~ ~.z~l- Süleymanın pratik adam olduğunu gö•- nak yaptırdılar; fakat istirahat, saa tarafından muhtelif eserler. rognma ı aveten: unımısta:ı a uncu um ur.ye y. un -
duğundan, şehir sık sık suyun busbutun terir. Çünkü koca Sinanın gösterdiği iki det zenginlik ile tem.in edilemiyordu. V A R Ş o v A, 1415 m. mü şenlikleri bütün teferruatile ve tayyarecilerinıizin ve izci-

yolda b. · · 1 k brmak Tasarruf ederek bı·rı'ktı'rdı.klerı· bu pa 17,ss, Hafif musiki. ıs,so, Mü•ahabe. 19,20' 
kıtlı~ına uğranuştır. n ırıncı, angarya o ara yap R. Korako••un ••erlerinden mürekkep oenfo- !erimizin Atinaya muvaseletleri ve kındiluinı yapılaıı istik!ıal 

Terkos suyundan evvel lstanbulda bu- yolunu tutmuş olsaydı, Kırkçcşme sula- ralara, edindikleri mallara rağmen nik konaer. _ Müaahabe. 21 ,05: Piyano _ ke-
lunan sulardan Taksim sulan, Halkalı rı, belki bugüne kadar da yer allında ruhlannı gizli bir fırtına kas.up kavu man kon•eri. 22: Plik. 23: Müsahabe. 23,20: merasimi ve ıalre 
'Sulan tamamen Türk eserleridir. Türk· kaçkın olarak kalırlardı. nıyordu. Sebebi, ikiai de kıskançtı- . Dan• mu5ikiai 24: Müsa.habe. 24: Danam de-va-

ler lstanbuhı bldıkları zaman yalnız, Sonradan Mısır Pa,ası olan Ali Ağa lar. Kocası otomobile binip i,ine git- m•. 
• • d 1 • 1 • • b" • · • k d • ı· · d 13 : Borsa haberleri. - Plak. - Haberler. -<ım· dı· Kırkçecmc suları dediğunız su te- a, yapı acak ış er ıçın ına emını tayın ae a ın, gız ıce Petm en takip eder, 

"f "' •• ı·· Plak. 1: Radyo orkeatraaı. 19: Haberler. 19,20: 
sisatı vardı. Bunlar Belgrat onnam ke- edilir. "Bir vakti şerifte" su yollarına el tür u türlü vesveselere dü§er, kadın Orkestranın de.,ıunı. 20: Ontveraite der:ı.i. 20,-
narında me.a-mcl·den havuzlar içerisinde vurulupl tamirine başlanılır. Birkaç gün bir gün giyinip bir mesire mahalline 20: Pl i k . 20,45: Konferans. 21: G. FaurC takı-
toplandır, sonra oradan - bir kısmına içinde, lstanbulun susuzluktan yanmıt gidecek olsa, erkek merakından çat- mının oda mu•ikisi . 21,30: Konferans . 21,45: 

Bozdog"' an kemeri dediğimiz - kemerler bütün diUeri, şehre getirilecek o tatlı su- lar, aralarmda buz gibi bir nefret V'e Mme Ro-sl R adule•co tarafından taganni. 22,45: 
k MuhteHf lisanlarda haberler. 23: Cina lokan• 

vasıtasile şehrin içerisindeki bir kaç bü- dan bahsetmeğe koyulur. ıskançlrk ha.vaaı eserdi. taaındoan naklen baf'if muaiki. 
yük ıamıca gelirdi. O zaman, suları top- Fakat müzevirler hi~ bir devirde ekoik ikisi de birbiri için başkasile ev- B U O A P E Ş T E, 550 m. 
lamıya mahsu3, bentler de yoktu. olmaz. Bazı kimseler, lstanbula su getir- lenmekten §Üphe ediyorlardı. Bu ha.. 18: Tbor Polıar'ın idaresinden lı:onaer. 19: 

Bu Kırk•e•me sularının Türk devrin- meğe çalıcan koca mimar hakkında "rat- l "h t . • J ak . . 1 Müaababe. 19,JO: Tagannili konaer. ~O: Ne4e· ' ' s· b ab' :ı e ru aye vernıı~ om ıçın ayrıma H bir saat. 20.SO: Telefunken pli.klan. 21 ,20: 
de ilk büyük tamiri mimar Koca ınanm u Y ıs" sözlet sarfederler. Bina emini ğr dütündü1er. Bir kaç defa tecrübe Budapette banyolan (konfera ns .) 22,10: Ye· 
yüksek sanati ile yapdmı§tır· Fakat hu Ali Ağa da bunlarla birlik olur. Şairin: .ettiler, bir kaç gün değil, fıatti. bir res Sigan takımı . 23,05: Opera orkeatraa.ı tara-

tamir 0 kadar genlı olmuş, gerek havuz.. "Su değil bu, hayali hap ancak; saat bile Qirbirler~nden ayrı kalsalar fından konaer. 24,20: Mandit:r. caz taktmı. 
!ar ve kemerler o kadar deği,mi' ve ye- Seri iibı kamu serap ancak.,, kıskançlık burvusu kafaları oyma aa v 1 Y A N A, 507 m. 

İ nb l 0 !:> 18125: Şimdiki Avu•turyalr bestelerden kon-
nileri o kadar çoğalmıt&iir ki, sta u - Diye hülisa ettiği müzevirce sözlerle baılıyordu. Ihsan Bey kansına kar,ı •er. _ Mliaababe. 20,30: Eaki A•usturya ••· 
dan başka her nerede olsa bu mühim te- padit._ahı bu büyük işten vazgeçirmeğe fedaki.r, .sadık, onuıi. her arzusunu ker tarkıları. 21,30: "Awa Juju,. isimli bi.r 
sisata, Kırkçeşme suları gibi ismı takıla.. çalış,rlar. Fakat ıairin dilinde 0 müzevir- yapar, uysal, başı öne eğik, zavallı alceç 22,25: Espera.ntoca. . 22,35: Radyo orkea!-

cağı yerde, banisinin büyük ismini ebe- ce sözler bile ne kadar güzel oluyor~ bir adam.dı. Buna raa-..en akdm bazı traaı. 
• lb "K s· Q-• B R E S L A U, 316 m. dile•tirmek içın, ona e ette oca ı- "Bu mimar ilmi aayıptan haberdar mı- zaman •Üphe sa<fanaklanna tutlun- 1 'f o "' r:. 20: Askeri konser. 21 : Haber er. 21,30: 

nan suyu,, denilirdi. dır ki, bu miktar lüle ıu vard:n- deyu ta.. ca: Silis ya diyelektile bir temsil. 22,30: Mütalea 
Bu büyük t'lmiı-in Koca Sinanın haya· yin eyler ... Bu riiıendir ki her su yolu, - Ihsan, derdi, sonra kanşmam, 23,15: Teknik ne,ri:rat. 24: Berlinden n•klen. 

tında da mühim bir yer tubnuş. olduğu, suya delil ve her sebzezar da çeımei sel- gazetelere gider, rom.ancrlara para dana muaikiai. (Hana Bund t~kım.ı.) 
şair Sai tarafından fakat büırük mimarın sebil olmaz!,. verir, senin aleyhinde yazılar ya:ı:dı- Konferans 
kendi dilinden yazrlmıt olan Tezkere· Mü.zevirlerin sözlerine inanan zavallı nrım, seni te§hir ederim! 
tülbünyan kitabındaki tafsilattan ve ge- İnsanlar! Padişah ta o zavallı insanlar- Bu İnsafsızlık k~~mnda koca ha- İstanbul radyosunda yarın akşam sa-

., · K 5· ·· be · d d b. · ld • d K s· • - ' at (9) da Selim Sırrı Bey Erzuruma se-ne Saı nın, oca ınanın tur sın e yaz- an ırı o ugun an, oca ınan ın ar- zan aükôt eder, baza.n da: 
dıg" 1 tarih mısralarında su yollarından kasından öfkelenir. Her vakit adeti Bel- . yııhat intibalannı anlatacaktır. 

d 1 ıl · · kal balık 1 - Ayol Naıme •• sen okumuş, yaz-
bilhasoa bahsetmiş olmasın an an aı - grat ormanına av ıçın ve a o a- :::il diye ve zühreYiye Mütehassısı 
maktadır. Bu hafta Koca Sinan'a yaprlan rak gitmek olduğu halde, bir gün gayet- mıı bir kadınsın, bu sözlerine hayret 
ihtifal münasebeti!e _ve fstanbul hiıla le tenha olarak çıkagelir. Koca mimar ediyorum. Matbuat kanunu hiç oku- Dr. NURi OSMAN 
su kıtlığından sıkıntı içinde olduğun- ile bina emini el bağlarlar, selama durur- madın mı. Diye köpürürd:i. 
dan _ 0 tafsilatı hatırlatmak istiyoruz. lar. Padi§ırh Koca Sinan'a: Bu sözler İnatçı kanımı bir gün çi Haseki hastanesi cildiye tefi 

• * • - Mimar! Bu derede ne miktar su kardı. Bir muharrir dostuna giderek B E · ı b ' d b . h eyoğlu lhamra apartımanı 3 üncü kat 
Takriben 1554 senesi içinde galiba var? mıa ı ır tarz a ır ikaye kaleme al 

d d B d ıh B b 1 No. 3 Telefon: 42i85 • ( 14578) Jstanbul şimdıki gibi gene su kıtlığın· Diye öfkeyle sorar. Sinan: ır 1• u yazı a san ey atırı ı-
dan zahmet ç«kiyordu. Bir gün seher - Saadetlu padiıalınn! Tahmin olu- yor, iktısat sahasındaki faaliyeti bal 1848 
vakti Kanuni Sultan Süleyman Kağıtha· nan üzere yazılmıştır, beş lüledir. talanıyor, şeref ve haysiyeti nakise-
nc vadisinde gt::rerken yolu ağaçlık bir Diye cevap vermesi üzerine, müzevir- dar ediliyordu. 
yore (Belgı·at ormanı olacak) düşer, !erin elebaşısı olan bina emini söze karı- Bu rezalete tahammül olunamaz. 
O rada bir akar au görür ki yollan ıura• §arak: dı. Karısından habersizçe gidip aley 
sın dan, burasından Ylkılmıı; su yolunu - Padişah.un; mimar ağa bendeniz, hinde yazı yazan muharrir hakİcmda 
ta';İp eder. Bir müddet sonra suyun yer fenninde ne kadar mahir ve ne kadar mahkem.eye müracaat etti. Avukatı 
altma girerek kaybolmasına hayret eder. kamil ustadır kı, toprağın altındaki suyu, bir ay zarfında davayı kazanacağını 

lstanbul susuzluktan yanarken, şehre toprağın üstündeymiş gibi biliyor! temin etmişti. Mesele Naime Hanı-
bu kadar yakın bir akar suyun yer altın· Diye aklınca alay etmek ister. mın kulağına gitt.i. Muhakeme safa. 
da kaybolmasına padişahın gönlü razı ol- Koca mimar, müzevirliklerden haberi batı muharririn aleyhinde cereyan e· 
maz. '"Bu kaıÇkıru yola getirip,, susuzla. yokmuş gibi görünürse de, onun dehisı diyor, bir celse sonra onun mabküm 
ra kana kana ıu içirmeğe niyet eder. her ıeyi önceden görmüı, hazırlamı,.Pa- olacağı anla.şdıyordu. 
Sarayına döndüğü vakit devletin büyiik- diıah sulan görmek isteyince, hemen Kadın bir ak,am kocasına mese-
lerini toplar. Bu şehrin evveke inkişafı- yol gösterir. Bu aırada şairin, 0 büyük leyi açmağa, onu teskin etmeğe mec-
na sebep olan suyun hangi yoldan gel- adamın dilinden yazdığı yalvarma, mut- buriyet hissetti; çünkü zenginlik ve 
diğini tetkik etmelerini emreder. O za- laka yeniden hatırlanmalıdır: para bir mahkfunu cezadan kurtara-
man tarih bildiklerini farzeden kişiler ,n "Ya, İlah!! alimli danasın mazdı: 
yolda karar verirler: Cümle ezdattan müberrasın - Kuzum lhsancığnn sen Nadir 

"Sabika, banii şehri Kostantiniye o.. Beni vadii gamda zar etme Beyin yazdığı bir hikiye İçin aleyhi-
lan Yanko bin Madiyan bu şehri bünyad Şch yanında zelilü har etme ı.. ne dava ac;mı,sm .• Adamcağız bugÜn 
eyledikte yedid• ~ı kalenin içine alup ce- Derelerden birinin önüne varıldığı va- geldi, bana dert yandı. Maksadın n.,.. 
zirei heftcebel c!eyıi ad vermişler. O za· kit padişah, lüle tahtalarını takıbnış, o- dir, tazminat alrnak mı? Eğer bu ise 
man da ali binalann abu revanın cemet- tuz lüle deliğinden berrak su aktıktan emret, bir çek vereyim, he~ lı 
meğe haliçler bina eylemişler. Hala çu- ba,ka, tahtaların üzerinden on lüle ka- Bankaama git, istediğini al.. 
kur bostanlar anlardan ni,anedir ... v.s~, dar daha aktığını görür. (Bir lüle deli- - Hayır .. Maksadım para değil .. 

Kanuni Süleyman pratik l>ir adammış. ğinden akan su yirmi dört saatte altını, Bu paralan zaten sana ben vermiş-
Tarih bilY.içlerinin böyle aözlerilc şeh- metre mikabı su eder.) Padişahın keyfi tim. Bankadaki kendi paraını elime 
rin susuzl~ğuna çare bul~namıyacağını gelir. geçirmekten benim. içilı ne fayda var. 
anlar, "Bunun Jizım ola n amelisidir, il- .. - Daha var mı? .. diye sorar. Bu yazrda benim. iktı.sat sahasındaki 
misi değil.,, diyt!rek mimar Kota Sinaru Koca mimar iki dere da:ha gösterir.On- vazi.yetim baltalanıyort §ahsiyetime 
~ .ğırır. Gördüğü akar suyun l.tanbula larda da lüleler takılmış, su kÖpürerek hakaret ediliyor, böyle saçma ,ey o-
getirilmesi için büyük mimarın dikkat ve akıyor. Hepsi birden yüz lüleye çıkıyor. lur mu .. Bu yazısı yazan hapis ile tec 
ihtimamla çalışmasını iste~-. Fakat yüz elli lüleye çıkması muhakkak! ziye edilecek .. 

Şair padiıahın bu emrını anlatırken, Bunun üzerine Süleyman artık bina - Yalvarmm Ihsan .. Git mahke-
Lemen' şu beyci söylüyor: eminine yüz vermez ve koca nıimara ye- mede davandan feragat ettiğini söy-

"Bağladım künk gibi bir nice yerden niden bir kürk giydirmeyi unutmaz. le .. Çocuğun ba§ını nare yakma .. Çün 

Olmağiçün 
kemeri, Su şııhre geldikten sonra bile müzevir- kü onun hiç kabahati yok.. Kusur 

bu safaha\ıı suyun leri':' dili durmaz. Saray ağaları bu sefer, bende .• Affet .. 
rabbeıi.,, yenı suda toprak kokusu olmadığı için ihsanın gözlerinde bir sevinç pa-

Koca Sinan - o vaktin usulünden ol.. bunun taze su olmamasından tiki.yet e.. nltısı göründü: 
duğu üze•e Allaha bir çok yalvardık- derler. Müzevir sözüne uyan zavallı pa- - Bunu senin hatırın için kabul 
tan sonra - hendese ilmine müracal\t dişah, gene mimara çıkı§ır. Mimar huna ediyorum amma, bir şartla .. Yarın be 
eder. Su ırmaklarını birer birer tetkik e- da tabii olarak: raberce Doktor Şakir Beye gidip gö-
der. Her birinin önüne birer sanddı: kaz- - Padişaha malumdur ki, ben bu &U· 

dırır. Her birinin kaç lüle şu vereceğini yu künk içinde getirmedim. Kagir yol-
hesap eder ve nihayet, hn suların ş ehre !ardan gelen su neden toprak koksun? 
gelmeıi mümkün olduğunu padişaha ha- Diye cevap verir ve gene bir hil'at 
ber verir. kürkü alır. 

Bu haber üzerine Kanuni Süleymanın Belgrat oruıanırun suyu şehre kadar 
büyük mimarla konuşması da aynen tek- geldikten ıonra, zamanın sadrazamı is· 
rara değer: ter ki: 

Padişah buyurur ki: "Kırk çeşme ba,ı, bir nice yerde ser-
"- Bu suların gelmesi ne tarikle müm çeşme peyda olup sakalar her mahalde 

kün ola? iriJ!,tireler!,, 
- Padişahnn, bunda iki tarik vardrr: Onun için, o kadar müzevirlikler ara-

Biri oldur ki, bende1erinizin haddi ve he- smda, dokuz senelik büyük himmetle 
ıabı yok. Buyurun, her biri hizmete can lstanbula yeniden getirilen ıuyun adı 

'4Kırkçeşme suyu" kain. 
Fakat o zamanki sadrazamın İstemesi 

koca mimarın dehasını hakkile anlıyarak 
her yıl ona ihtifal yapmasını bilen bu za
manda o adı hala saklamak için bir sebep 
olamaz. 

Kırkçeşme suyuna "Koca Sinan suyu,, 
denilirse bu isim değiımesi, esasen ol
dukça bol obn bent sularının yolda kay
bedilmeden ve modern bir temizlikte gel
mesi için yapılacak yeni tesisata da belki 
hayrrlı bir başlangıç olur. 

C. A. 

rÜ§eeeğiz .• 
Kadın kabul etti: 
- Peki istediğin olaun. 
Nainıe Hanım, kocasının doktorla 

görüşmek hususundaki maksadını 
sormadı. Gönlünü etmiıken onu bü&
bütün kızdırmaktan korkuyordu. 

Ertesi gÜn beraberce Mehmet Şa
kir Beyiır muayenehanesine gittiler. 
Şuradan buradan konu~tular. 

Neticede doktor, vakit ve halleri 
müsait olduğu halde neden seyahat 
etmediklerini sordu. Naime Hanını 
doktorun bu süaline (kocasmıı1 ikb
oatçı bulunduğunu, füzuli para sar
fından tevakki ettiğini, böyle bir se
yahati kabul etmiyeceği) cevabını 
verdi. Doktor, İhsanın yüzüne bak
tı: 

- Ne dersin İhsancığım •. 
- Aman efendim, ben zevcemin 

saadeti için her feyi kabule ha:ı:rrım. 
Eğer bir mecburiyet varsa. hemen em 
rediniz .. 

- Monfer, sizin her ikiniz için de 
seyahat bir deva mahiyetindedir. Be
raberce buradan doğru lsviçreye gi
din. Yetil yamaçlarda, güzel oteller
de yaşayın; :saf hava, bol gıda, sizin 
neşenizi arttıracak, kıskançlık hasta
lığınızı tedavi edecek bir ilaçtır. Hiç 
durmayın .. Hemen pasaportunuzu çı
karınağa bakm .. 

İhsan - O zaman ben de Nadir 
aleybindeki davadan feragat ederim 
Naime .. 

Naime Hanını çok sevdiği dokto
run bu fikirleriai kabul etti. Nadir 
Bey cezadan kurtuldu. 

Bir gün Kadıköyünden bavullan, 
çantalariyle vapura bindiler. Deniz, 
Yetil, hareli renklerile yüzlerine gü,. 
lüyordu. Ihsan Bey kansmm ellerini 
hararetle tuttu: 

- Kancığım, &en öyle bir kadın· 
sın ki.. tıpkı deniz suyuna benziyor
sun. Ne içilİr3İn,. ne geçilirsin .. dedi. 

Doktorla göriifüp bu seyahati ken 
diai hazırlamıttı. Para yatama.k için 
kazanılırdı. Y aJamaktaki saadet te 
gönül istirahatiyle kabildi. Sirkeci
den hareket eden ek&pres onları ye
ıil lsviçrenin müsterih ağuşuna doğ
ru götürürken ikisi de nıh saadetini 
tatmrılardı. 

O. N. 

----------------;:-----------~--~~ 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
LEBLEBİCİ HORHOR AGA 

ediyor .e 
Şen - Neşeli - Şakrak ~·: 

FRANZISKA GAAL'i kim sevmez? : 

• · -?-· : .... ~ ' - . " ' 

Pek yakında bu misilsiz yıldızın 

En gUzel filmini görecek ye kahkahadan bayılacaksınız 

ŞEYTAN KIZ 
, 

Bu akşam 

Münir Nurettin 
ve arkadaşlarının 

i P E.K 
Sinemasında mevsimin 

Son konseri ve sinema 
Klaıik eserler - Yeni ş ırkılar • 

Yeni halk türknbri v• 

dügahkir, Allı yemeni 
[15359) 

, ~\lıl' ·ıı\9 - t 
-~Jlllt-{ ııy~ -' 
A•nn umdeıi "MILLlYET ,; tir. 
-----·~~~~~~~~~~~~~ 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L . K. 
3 aylıi• .• • • • , • • • 4 - 8 -
8 ,, • • • • • • • • • 7 50 14 -

12 ,.. ••••••••• 14 - 28 -

Gelen evrak .-eri verilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruttur.- Gazete 'Ye 
matbaaya ait iıler için nıüdiriyete müra~ 
caat edilir. Gazetemiz ili.nların mes'uliye. 
tini kabul etmez. 

(15360) 

Mevliidü Şerif 
Esnaf Cemiyetleri b-.mürakibi 

Kadri ve Zingal Orman Şirketi ,1 
komiseri Şeref Beylerin geçenler- -a 
de Beylerbeyinde vefat eden val- [ 
deleri Fatma hanımın tazizi halı- e 
rası için bu Cuma günü Cuma na· :e 
mazından sonra Arnavutköy ca- n 
miinde mevludu şerif okutturula-
caktır. (15333) 

PARIS 
PANAYIRI 

. 9-24 Mayıs 1934 
'· PASAPORT - Ecnebi ziyaretçiler, u• •a 

sulü dairesinde bir pasaport almalıdrrlat• d. 

fransarun ecnebi rnenıleketlerdeki mii• \.) 
messilleri sergiyi :ı:iyaret edecek olanla· • 

11 
nn pasaportlarını derhal vize etmekle 

mükelleftirler. 
Ü 

PARIS PANAYIRINA mal ve etY•. 
almak üzere giden' ecnebi kimseler için ır 
vi:ı:e harcı, kararı mahsus mucibince, bir :r 
altm franktan ibaret olup vize daiıİ e 
Fransa'da onbet gÜnlük bir ikamet içİ.11 
muteberdir. Her türlü tafsilat için Be
yoğlu Me,rutlyet caddeıi 41, (Sabık D 

Kabristan sokak "Şambr dö Kamer• el 
Fransez" Cemiyetine müracaat oJunut• 

(15344) 

•• w • • 

ogrenınız 
Yeni kurslar açılıyor - Kayda başlamıştır 

BiR MECCANf TECRÜBE dersi alınız. 
373, İstiklal caddesi 

[15197]-

--- ----
Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

Ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafastla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphrmaymız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 

~~~~~~~~~~~~~~~!!!'!!!!'!!l"'~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;~~~~~;;;;;;;;;;~:. 
Milliyet'in edebi tefrikası: 37 gündelikçilerle uğratamıyorum. kaç gün için lstanbula git, biraz, dileriri hayata ve insanlara daha Onu anlamak istiyorum. ; 0 

KA NLI SI R 
MestuTe Hanımdan Hüsrev Beye ı 
Hüsrev, 
Beni aldatbn! Bu ayrılık çok 

uzun sürdü. Ne zaman geleceksin? 
Beş ay içinde dört mektubunu al
dım. Mektup yazmağa korkuyor, 
çekiniyor musun? Yoksa, çok mu 
metgulsun .• 

Son mektubunda: "Dayımın iş
leri o kadar karışık ki içinden na
sıl çıkacağımı şaşırdım? Diyor
sun!., Dayının işlerini sen mi dü
zeltmeğe mecbursun? Vaktile on
lar, seni çok aradılardı doğrusu! .• 

Miras mı umuyorsun? Paraya ih
tiyacın olduğunu bilsem, hissetsem, 
bir şey denıeğe hakkım olmaz •• Bu
günkü servetin, sana ömrünün so
nuna kad:>.r kifayet eder. Kumarı, 
içkisi, sefahati olan bir adam da de 
ğilsin.. Seni, hangi bilinmez, kat'i 
bir mecburiyet, orada tutuyor? 

Bilmem, acı söylüyorum? Fakat 
ne kadar söylesem, kalbimin zehi
rini, hicranını dökemem! Mayısta, 

Yazan: Ma.~mut YESAR! 

dan bir yaz geçti •• Birlikte, baş ba
şa geçireceğimiz, güneşli, mehtaplı 
yıldızlı bir yaz geçti .• 

Yalnızlık, güneşi de, mehtabı da, 
yıldızları da kararttL. Sen, bu yal
nızlığı, bu acıyı, bu hicranı duyma
dın mı, duymayor musun? 

. . . 
Mesturenin mektubunu okuduk

ça ağlamaklı oluyorum. Haksız de· 
ğil ki ..• 
Dayımın hastalığı uzadı ve hiç te 

iyi olacağa benzemiyor. Hastalık, 
onu büsbütün titiz, hırçın etmiş!. 

ihtiyarlar, hayata daha hırsla 
bağlanıyorlar! Acaba ben de ihti
yarlayınca böyle mi olacağım? 

Hayır, bu kadar ihtiyarlamak is
temem .• Peki, Mestureyi, Neşideyi 
görmek istemiyor muyum? Onları 
görmek için yaşamağa, çok yaşa
mağa mecbururm. 

Bir umduğun mu var, Hüsrev? 
Budalaca düşünmeği bırakmalı .• 

Dayımın elinden nasıl kurtulaca
? 

Her kırdığım pot, yaphğım hata, gez dola,. Açılırsın... yakın zannediyorlar... Bu manasız, ihtiyar kurun~J? 
dayımı sinirlendiriyor. Bir ite ya- Evvela ümitle ürperen kalbim, Bir kaç gün; bir kaç gündür.. kafamın içinde-qıklar uyandıril~"~ 
ramadıktan sonra burada çakılıp dayııruİı: Mestureyi, Neşideyi ve doktoru gö- "Bir kaç gün,, genitleyebilir: ıs, 
kalmakta ne mana var? - Bir kaç gün için lstanbula git! receg" im •. Dayım, tekrar soruyor: E B k F - vet.. u no ta hatırıma ge · 

Hastayı bırakıp savu•mak ta a- Kaydım duyar duymaz sancılan- - Hiç mi gitmek fikrinde de- · t• , memıt ı. in 
yıp ! Fakat bu gidişle, ben de sinir dı, bana temelli izin vermiyor, mü- ğilsin? D 
hastası C·'acag"IOl. kk d. B b" ık k d k d. ı· 1 ayımın yüzü gülüyor: ;· ' va aten azat e ıyor. u, ır aç apı ır, en 1 e ım e Jf 

Mesture, ne yapıyor'. Halun· 5,·_ B. d I .. • k k - Sonunu dinlemeden söze ıı ,30, ır a amın ö ümünu ısteme , apatamam: lıyorsun, evladım. :~·. 
ret, gene kayıplarda mı? Doktor beklemek, ahlaksızlık ama, o sani- - Havalar düzgün giderse bir 
Nüzhet Süleymandan da mektup yede aklımdan çok gayri insani dü- kaç gün için küçük bir seyahat ya- - Haklısınız, dayı! ~~' 
alamıyorum. lstanbulu, bilhassa fÜnceler geçtiğini saklamıyacağım. parım. nni. 

Mestureyi, Neşideyi öyle özledim - Ne düşündün, Hüsrev? Dayım, gözlerini kapamı,, b3.fı- - Mart_.. ,ıs, 
ki... Dayımın sualine birden cevap m sallıyor: Kırkkiliseden lıtanbula gel~·; 

Nasıl bir sebep, bir bahane bu- veremedim, yutkundum: - Sana, bazı siparişlerim de o- beş ay oluyor. Dayımın siparişJetf .:ıo, 
lup ta buradan kaçmalı? lstanbul- - Hiç •• Bu havalarda seyahat lacak... ni yapmakla meşgulüm. Daha ciot:_t 
dan, kendime bir telgraf çektirte- ta pek eğlenceli olmasa gerek.. Verilen müsaadenin asıl sebebi nısu, mektuplarla, ihtiyar hastılf:~~k 
yim ..• iyi ama, kimden? İstanbul- - Orası, •enin bileceğin şey.. meydana çıkıyor: avutuyorum. . B 

dan, beni kim çağırabilir? Boğula- Bu müsaadeden istifade etme- - Ne gibi siparışler? • ~st~di~i pull~ları ~önd?rdiııı;~';t. 
cağım •• Sıkıntıdan boğulacağım.. mek te budalalık! •• fakat lstan- -Yeni pulluklar almak istiyo- kısmı begenmedı. Begenmıyecel •kib 

bula alıtlıktan sonra tekrar buraya rum. Sonra buradaki dokotrların biliyordum; iade etti. Yenisini !/:·s2 

dönmek, bütün bütün azap olacak.. verdikleri reçeteleri alacak lsİ:an- marladım. Fabrikanın cevabını!>"•). ' - T esrinievvel 4 --
Dayım, netesizliğfmden, durgun

luğumden şüphelenmiş olacak. Sa
bahleyin, odasında oturmuf, konu
şurken: 

- Hüsrev, dedi. Sen, burada sı
kıldın? 

- Hayır, dayı, sıkılmadım. 
Titrek ellerile beyaz sakalını ok

şıyordu: 
- Beyhude inkar etme •• Sıkıl

dın.. Sıkılmakta da haklısın! Bu-

Dayımın bu "bir kaç günlük,, buldaki mütehassıslara gösterecek- liyorum. • 1;k; 

müsaadesi de, sırf beni karırma- sin. lstanbulda~ buraya mütehas- R " N 
" eçeteleri tetkik ettireceğinı ".;'.rıe 

mak için, voksa istiyerek değil.. sıs çağırmak hayli para, hayli kül- lorları da dolaşıyorum. Hakikllır.20 , 
M•.ıhtemel bir tehlikeyı·, bu suretle fet k .. k k •rlo 

••• oş ten çı tığım bile yok. ·.,,' 
savuşturmak istiyor. Bu, çok nazik bir mesele •• Tered- f 

lhtiyarlardaki ölüm korlı:usu, çok 
elim bir korku... Onlarda, yalnız 
kalmamak; insan sesi, insan koku
su duymak için daimi bir ihtiyaç 
var. Yanlarında uzaklarından, ya-

düt ediyorum: Gün aşırı gibi Mestureyi gcJriİ_eı 
- Sizi görmeyen, muayene et- rum. Neşide, tıpıf tıpış yürüyor·. 

miyen bir mütehassısın reçetelere lıayatı bırakıpta, tekrar KırkJı:il~~ı! 1~ 
bakarak fikir, mütalea yürütmesi, ye dönebilir miyim? Tekrar o P ' 

teşhis koyması kabil olabilir mi? ba, o işkenceye katlanmak, bel 
Dayım, birden sinirlendi: İçin imkan haricinde ••• 

tel · • · ini tutu or mu? -Bitmedi' 
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adyoya 
Yardım edelim 

Radyoda S '"' un ı Sesler ••• 
Radyolar muhtel'f tekillerde i

dare edilmektedir. Bazı memle
etlerde doğrudan doğruya hüku

metler, yani posta ve telgraf neza 
retleri tarafından, bazılarında da 
bu hak imtiyazlı tirketlere verile

k hususi eller vasıwiyle işleti
l:r. 

Radyo idarelerinin varidatları' 
>izzat halk tarafından temin edil
tıektedir. Radyo sanayii olan yer
erde varidat kısmen radyo alet ve 
!devatı imal eden fabrika ve mü
ısseselerden, kısmen de hariçten 
thal edilen radyo aletlerinden alı 
tan muayyen bir resim ve bilhas
ıa memleket dahilinde radyo d in. 
iyen ve radyo idarelerine rqhsat 
•ermek mecburiyetinde tutulan a
tone'erden alman ücretlerden te
nin edilmektedir. 

Varidatın en mühimmini tetkil 
<leni füphesiz abonelerden alman 
ıcrettir. 

Sun'i tren 

( dir. nu hususta son zamanlara ka 
dar Avrupa radyoları stüdyo reji
sörleri güçlük çekmi,Ier ve kulağa 
tabii görünen sadalar mikrofon
dan geçince tamamiyle ak~i netice 
ler vermi,t · r. 

Radyonun ilk teessüsünde bir 
skeç temsilinde büyü kbir evin ha 
reketi arzdan yıkılması tarif edil
mek icap etmiş . Stüdyoya üç, dört 
ta~ta sandık, b'r miktar tuğla, de
mırden . d.eynekler ve tahta parça
ları getırılerek muvafık bir tarzda 
üstüste konulmuştur. Zelzele ha,. 
langıcında sandığın biri kımıldatıl 
mıf, biraz sonra da bütün yukarda 
saydığımız feyler büyük bir gürül 
tü ile yere devrilmiştir. M krofon. 
da büyük bir tahrikat yapan bu gü 

1 rültü hiç te yıkılan bir evin nefret 
tiği sadayı çıkarmamı,tır. Bundan 
ziyade bir bonbardımana benze

miftir. Sonraları ev yıkılmasına da 
ha ~.ratik çareler bulunmuş ise de 
b~gun. bu~u ne kadar basitleftir
dıklerıne ınanmazsınız. Bir stüd-

Swı'i tayyare bombası 

Kısa dalgalı işleme 
saatleri 

Bu ay zarfında kısa dalgalı Al
man mürsilelerinin Asya ve Afri
kadan iş:dilme:i daha kolay olan 
neşriyat şu saatlerde ve gösterilen 
dalgalarda çalışacaklardır: 79,74 
metrelik D J B, saat 7,35 ten 16,45 
şe kadar da 31 • 38 metrelik D J A 
istasyonu i~liyecektir. 19,30 dan 
23 çc kadar D. J. D. işaretli 25,51 
metrelik merkez çalışır. Ayni pro
gram akşamları D. J. C. 49,83 met 
rcl k Alman merkezi vasıtasyle de 
neşredilir. 

Sigan takımları ile anlaşma 
Budapeşte radyo ·r.ında konser 

veren Macar S"gan muzikacıları 
ile radyo idaresi arasında hafta
lardanberi devam eden ihtilaf son 
günlerde radyo şirketi lehine ola-
rak nihayet bulmuş ve şirket n 
noktai nazarı Sigan musikişinasla 
rına kabul ettirilmi,tir. 

Radyo aletleri üzerin
deki damgalar 

Bir kariimizden aldığımız mek 
tupta piyasada satılan radyo alet
leri üzerine radyo şirketi tarafın. 
dan konulan damgaların ü • 
zerinde bu seneki mo • 
del olduğu halde 1930 
senesi görüldüğü bildirilmektedir. 
Bu İşaret bilha sa radyodan çok 
anlamıyan yeni amatörleri aletin 
hangi seneye ait model olduğunu 
anlamakta mütkül mevkide bırak
maktadır. Bu husu~ta ait olan ma
kamın nazarı dikkatini celbetme
miz istenildiğinden mektubun mea 
lini yazıyoruz. 

Radyo ile ders ve televizyon 

İ Bu para her yerde takriben ay 
ı ıi miktarda alınır. Mesela Alman 
- ada radyo hükumete merbut ol-
• luğu halde radyo idaresine bir his 

e ayrılmıştır ki, bu, netriyat ve di 
• ,er zaruri matar'f ve maaşlara 

nahsustur. 

Mikrofondan gelen sadaları ta 
nıyanlarca maliimdur ki, her sada 
tahmin edildiği veçhile kulağa gel 
mez. Bunun her gün tesadüf edi
len bir şey ile mukayese edebili
riz. Bir çok merkezlerde haberler 

yoyu alt füt eden sandık ve diğer 
taş ~opaçın yapamadığı İfi ş:mdi 
ufarık bir kibrik kutusu en büyük 
tab :iliğiyle ifa etmektedir. Kibrit 
kutusu mikrofon yanına götürüle
rek dikkatle iki el ile sağa, sola 
kıvrılıp avuçta sıkmak suretiyle 
mikrofondan en büyük en duvarla 
rının yıkıldığı kulakta tamamiyle 
canlandırılıyor. Buna benzer daha 
pek çok 'eyler vardır. 

bir arslanın bağırmasını taklit et
mek için bir bot konserve kutusu
nun içini pergaman kağıdı dö,e
yip kutunun ağzına bir saz teli ge 
rilip telin üzerine yakla9ılarak ıs
lık çalınır. Kutudan çıkan sadayı 
mikrofon bir arslan sadası olarak 
kabul eder. 

Resimde gördüğünüz davula 
vurulunca brt tayyare bombası dü 
fÜyor sanmayınız. 

Programa hii.k"m olmak istiyen 
musikişinaslar programı tanzim e
den şirkete uymak lazım geldiğini 
anlamı,lar ve şirketin mürakabe 
ve tenkitler· ni kabul etmeğe razı 
olmuşlardır. 

Lausanne sWdyosunda org 
Son zamanlarda büyük radyo 

merkezleri stüdyobrma bir org a
leti konu'.mak moda olmuştur. Bu 
pahalı musiki aleti ile vedlen kon
s~ler radyo programını zenginleş 
tırmelcted r. Fransız lsviçresinin 
Lozan (Lausanne) şehrindeki 
stüdyoya da son sistem bir C!JJ ko
nulmasına karar verilm'.ştir. 

ftalyada mekteplere mah,us 
radyo netriyatına 10 Marttan iti· 
baren başlanmıttır. B · rinci pro
gram "Muısolioi ve çocuklar" meY 

zuu üzerinde tanzim edilmittir. 
Neşriyat Maarif nazırı Ercole'in 
bir nutku ile ba.şlanılmıftır. Mart· 
ın 23 üncü günü Faş' st fırkasının 
umumi katip vekili Marpicati Fa. 
şits teşkilatına dair mekteplilere 
bir konferans vermi,tir. F ranıız 
r.,,Jyo teşk'labnın müdürü Pollene 
Fransız mühendislerinden Bartlıe 
lemy ve Defrance tarafından icat 
edilen usulde resimli radyo istu
yonlan tesisine karar vermittir. 
Defrance ism"ndeki mucit henüz 
yirmi yaşındadır ve bir katot lam
bası oayesinde 20 X 20 ebadında 
ve saniyede 18 Oresim sabn ve 25 
resimle güzel ve berrak resimler 
vermeğe muvaffak olmuttur. O· 
nun için normal filmleri bu adetle 
göstermek mümkün olabalicek. 
tir. 

Burada abonelerden ayda iki. 
er mark alınır. Bunun bir markı. 
un radyo ile olmayıp hazineye 
rat edilir. Diğer bir markı yukar. 
a bahsettiğ'miz üzere radyo mer 

.ezlerinin işletme masrafları için 
lıkonulur. Almanyada takriben 

u· ı.250.000 abone olduğuna göre 
ralnız abonelerden bir ayda temin 

at•d·ı 
ii• 1 en varidat on buçuk m:lyon 
~iman markı, yani takriben bet 

;~ ıilyon Türk lirası eder. 

.. : eni merkezlerin in,aıı ıçın 
y• ~kume.t kend ·ne düten hisseden 
İP ır tahsısat ayırır ve icap eden yer 
it ırde yeniden merkezler tesis e-

Abone bedelini vermeden rad-
o d inliycnler ses kaçakçıları ad
elirler. Garipti rki, ses kaçakçıla 

gümrükten efya kaçıranlardan 
a ağır surette tecziye edilirler. 

ünkü radyo bir mem!eketin var
" ını dünyaya ilan eden sedni en 
aklara duyurtan bir vasıtadır 

'naenaleyh radyoların masarifini 
min etmek ve bu suretle memle
tin manevi yüksekliğini bütün 
"oyaya bildiren bu müesseseye 
dım etmek her vatanda, için 
vazifed'r. 

Varidatı pek mahdut olan ls. 
nbul radyosuna da mümkün o

ve uhdemize terettüp eden 
dımda bulunmak ve 0 ·ı nun mı -
_ve -~~mlekete lıiyik bir tekilde 
mulune yardım etmek b"t"'n 

nelere bir borçtur. u u 

Turgut MITHAT 

Sun7 rüzgar ve lırtına 

veya konferansların yazılı kağı
dın bir sahifesi kıvrılınca mikrofo 
na krak, krık, kruuuk... nevinden 
bir sada akseder ve dinley:cilere 
stüdyoda bir kapının açıldığı bis:i 
ni verir. Bunun için verilecek bir 
temsil veya skeç esnasında b:r e
vin yıkılmasını, yağmur ve fırbna
y~ ~tlı bir adamın dolatması gibi 
hadısatı ya,atmak icap edince 
bunların verdiği hakiki sadaları 
ihsas ett:rmek batlıca bir hüner-

Sun'i Yaimur 

Enteresanlarından bazılarını re 
simlerile dercediyoruz. Resimd '! 
görülen eleğin içerisindeki bezel
ya taneleri mikrofon önünde sarsı 
lmca şiddetli bir yağmuru ifade e
der. Beyaz gömlekli adamın iki e
l:nde görülen ortadan ikiye ayrıl. 
mı ;; Hindbtan cevizi de bir tahta 
1. ' P ·a vurulunca tamamiyle at yü. 

ri:fi1üne benzer. 

R.esmini dercetmediğimiz daha 
b,. : marifetler de vardır. Mesela 

İstanbul radyosunda 
7 • 4 • 934 Cumartesi akşamın

d-. ı itibaren Udi Nevres Beyin 
/;;hnbul radyosunda konııer ver
m re başlıyacağını memnuniyetle 
lıa °';er aldılr. Herkes bilir ki, Nev
res mesleğinin aşıkı ve sazının 
kalıramanıı:ır. Muma'leyhin rad
yoya geleceği muhakkaktır ki, bü
tün radyo dinleyicilerini neşelen
cllrecelr ve sevindirecektir. 

lstanbul ı;adyosunda Sigan musikisi 

Brnlape~te rady<>cunun karakte
ri.tik li.'r program kısmı olan Si • 
gan musikisi /ngiliz ile Amerikan 
ve daha bazı mühim radyo prog • 
ramlarına dahil olduğu gibi bir 
kere lstanbul radyosuna gelen böy 
le bir heyet te bize bazı cuma ak
şamlan orijinal bir Macar sarkı 
ve havaları dinletecektir. M~car 
musikisinden ibaret olan bu güzel 
kanserin birincisini bu cuma &a.al 
21,30 dan 22,30 a kadar dinliyece
ğjz. Takıma tanınmıf art"stlerden 
Madam Halevy ile Mr. Mally ifti· 
rak etmektedirler. 

En kulağı aldatan bir sada da 
ayakta durup mayonez yapmak i
çin yumurta çalkalıyan zannettiiii 
niz adamın marifetidir. Halbuki 
bu adam bot bir kap içeriındc çal 
kalıyacağı mahirane hareketleri -
le tıpkı bir trenin yürüyütünü gös
termektedir. Ağzındaki düdük lo
komotifin düşüğünden ba,ka bir 
şey değildir. 

Son resmi görenJer de bir spike 
rin mutlaka '8-rabı fazla kaçırıp ta 
kemanın yayını alıp mitkrofon ö
n:~.ıde ,arap bardağı i!e b · r kon
ser vermeğe kalktığını sanırlar. Fa 
kat hakikatte keman yayını 9arap 
bardağına sürmekle mikrofon ö
nünde en iyi bir rüzgar ve fırtına 
uğultusu temin edebilmif olur. 

Sun'i at yüriiyü1i1 

Dünyanın en son s'stem l or
gu Lozandaki büyük kilıseniı OJ'!r 

cusu ile Paristeki Etoil kilist's, 
cuba,ısı tarafından imal ,.e • 
eci.lmittir. 

Mısır radyosu 
lfidenler 1 Nisan latifesi ı 

masınlar ! Mısır radyo•unun n 

yata başladığı haber verilme\ 
d ir. Tecrübe netriyatma b"r m 
dettenberi devam etmekte ı 
lan 20 kilovatlık Mısır radyc 
nun 1 Nisan 934 tarihinden ili 
ren muntazam bir program dı 
linde neşriyat icra edeceği bil( 
liyor. Mezkur merkez tarafın( 
netredilen program Kahiredeki 
kinci bir zaif merkez tarafınd 
naklen netredilecekmif. Dinleyı 
!erimizin bulmağa çalıtmaları 
ta'(sİye ederiz. ., _______ _ 

ljj&<i~.ı 
AnkaraJa lbrahim Beye: 

Resimde görülen tanmmq be.tekrir 
Franz; Lehar'ın son beateletliği opera , 
eseri ''Guiditta~ ikinci dele ol«ralı 

' ÖnÜmÜıd<!lıİ halta 10-4-9J4 salı alı • j 
§amı &aat 20,30 da Budepeıta opero
şında oynanart..~' temıil Peıte radyom 
t';'ralınJan Ja naklen ne1reJilecelı • 
~~· Bu opera birinci defa geçen/arda 

.. 'yana operaarnJa oynanml# ue bü .,, 
tun meraklıları: ve ltritiltçileri ita 
e!mifti. Dinlemelerini 11.orit.n= · 
tavsiye ederiz. Bu operanın tam bir 

Lehar eseri olduğa hissedilir. 

--a--,---,~RA~D~Y~O~::::::;======;:==== 
PROGRAMI m 

müsahabeler. 21,05: Keman lcoıı•eri (Bach, 
Saint • Sain•.J 21,45: Konutmalar. 22,05: Vil· 
nadan nakle,n: Mickiewicıı: •UYaresi. 2.3: Hafif 
musiki. 24: Mü ... hahe. 24,05: Da•• muai&r.iai. 

Aletiniz zayıftır. AYrnna kabiliye 
ti olmadığından Moskovadan lstanbu 
lu ayırmak iktidarında değildir. Bu a 
(.,t\e, ne yapılaa latanbulu doğru, dü. 
rii•t almak kabil olmıyacaktır. An· 
cak kuvvetli Avrupa ve Rus i&ta•yon 
lan ile Ankarayı dinlemekle iktifa 
ebnekten baıka çare yoktur. 

20: Orlceatra konıer;. (Max Schönherr ittir&· 
kile •• aenfonik takımı tarafından). - Hal>f'r· 
ler. 21,0S: Richard STRAUSS'UN 70 nci doi· 
duiu yıldönümü münaaebetile kendiainin •aer· 
lf'rinden müreldcep konser. 22,.CS: Son haberler. 
23: Ntli muailır.i (Hoh::r idarai.ndn.) 

B R E S L A U, 316 m . 
17.30: Halk rnosiki iletlerile :reni muılki.. 

18,.35: Gençlik İçin netriyat . 19,05: Aktüalite. 
19.25: Flüt ve Jıarpa iJetlerile lı.onaer. 20: "Ye .. 
sil Steirmark,. isimli bir alı.eç, 21: CünÜA ba· 
berleri. 21,15' Haınburı'tan naL.len i&,;int:İ bir 
•L.eç, 22,05: Radyo or&,;•atraaı. 23,15: Haberler. 
24: Neteli ıec:e mua.ilır..iai. 

8 Nisan Pazar 
ISTANBU 

18,ıs, Pli.J. . L, 
lf neıri7at. ~~~;::.•ıy .. t9,15: Aj.•~• Ye mulı
•man Reıat B T. urk mu•ıkı neıriyatı. 
ıe H, MMua:aff •;bur •~ut B, Kanutı Ve-
20: Ajan• ve b er · Vedıa ı:tıza H .) 

: Bedri 0 °~•• haberlerı. 
'k' . Y• "•••m H•n . . •k 'I d -_ı.. •• ı•ı . ımın ıttıra ı e aı:u 

IJ"VARŞovA 
IS.15: PaakaJ b • 1415 m, 

M - h Ya •Yaları (k · · ı •1 ) L' u•a abe. 19 40· p· oro ıthraıu e. 
er-: 20: Müaa.hab • io~Yano rera&c.atile ıarla-

Haherler 22·e .R : Sen(onik kon~r. 21 
1 · · oma t f 'k • lt.etriyat. 23..zs. D n e rı. ~··· 22,15: Ne

• 24,0S· o. · ana muaıkıai . 24: Mii.s.a-
8 O K İt E ş"• muaikisinin deYamı. 

R h" . 364 m : u 1 konFerana · 
Ö, 13: Pli.k le ' ~l,l5: Ruhi ınuaiki 12· 

ı7 K .. - 01\aerı. 14· H b 1 " ' 
• : oylu •••t' lS · • er er. 14.20· ı. • F • • 

&eL 19: Haberler. 20; a~ıc• ~uca orkea 
.ZO: Ha•ayentrio. 20 ~- ~nı•eraıte deraleri. 
ani. 21,...'JO: Radyo 0 ;1.;. ·, oof.-rana. 21· Ta-
l •. R d k • raaı. 22· K . "'· • YO or eatraar. 22 45• · onferana, 
•e Alman liıanlarında kon( Romen, F ran

V 1 Y A N A, 507 m, erana. 

'°: Walter Eidlitz (Kendi eaerfe · 
7° orkeatraaı (Hafif rnuaiki) ;-;den.) 19: 
be 21. "P ı 1 B f h . ,45: Mü. • h'. ". e f!r • raut a rtu iaiınH 4 

•i"i:~ (PJ!•· 23: Son haberler, 23,15: .::::; 
B U D cırry Zelwecker takımı.) 

taa L A P E Ş T E, 550 m. 
: 

0
•

0 nczi Salon orlıtestrasr takımı tara
alibe op;re; ~rçaları. 18,45: Mü,ahabe. Mü. 

"'· 20~. uMa~ tıtlumı tarafından Sisan muai
.. Sonb ·h usaka be. 21: Emmerich Kalman• 

•). 23,i0~r O manevraır,.. opereti . (Stüdyo-
ikisı. • • ns ınuıilr.is i . 24: KabYehane 

ES A U 316 Ne 1· ' m , te ı mua L,· 193 • r1erinde ! ' · · O: Robert Srhumann rn 
_20: Akt .!' l~ure,kkep konser. - Müıah .. be. 
n-lerindeua ~te, 21 : AYusturyalı bestekıi.rların 

•lurya ~ fofnser •. 2~ :. Son haberle r . 23.30: 
a ı m uaıkıaı, 

1 9 Nisan Pazartesi 
STANuu 

.ıs, Plak • L: 
n f t'17atı. 18,45 : Fr•n•ızca 

ders, 19,15 : Türk muıiki netriyab. (Elı:rem 1 
B. Ruıe,n B. Ce.det B. Tahsin 8 . Şeref Saim 
B. Vecihe H . Belma H .. ) 20,30: Münir Nurel· 
tin B. konseri (Meaut Cemil B. Ruıen Ferit 8. 
Udi N~•re• B. Kanuni Vecihe H .) l,tiri.k e· 
dec~kbr. 21.20: Ajana ye borsa haberleri. 21,30 

l~ecıp Yakup Bey orkeatraaı tarafından mubte
ıf eserler. 

V A R Ş O V A, 14ı5 m. 
17,55: Hafif muaiki konaeri. 18.50: Müaehabe,. 
19: Konferana. 19,.20: Pl.&k (Solo 'k ' , ) 
2ı 05 L't .k. n muaı ıaı. 

, : ı vanya muaı ıainden m ·· ı •-
f 'k k 22 M" ure•aep •en-
onı onse,r, : u•ahabe. 22 15· H fi( 

aiki. 23: Dana muaikiai. - Müs~habe a Omu· 
mu•İkiainin de.-amı. ' - •na 

B U K R E Ş, 384 m, 
13: Pli.le. 14: Haberler. 14,20: Pli.k. 18: Rad. 

yo orkeatraaı. 19: Haberle,r. 19,20: Radyo or· 
ke.traar. 20: Oni•eraite radyoau. 20,20: Pli.le 
20,45: Konferans. 21: Koro k · 21 M, Ko I 2 V onserı. .~. 

n er~~·· 1,45: iyolonael kon•eri. 22 IS• 
THaı~nnılı !l?men rnuıikisi. 22,45: Haberle,r' 2j. 

•(ıf nıu•tkı. · • 

V 1 Y A N A, 507 m. 
la 18,15: Jozef Lanner. 18,35: Yeni ıanatkBr. 
Ak•,~r1!'fından kon•er. 19,05: Müsahabe 21 45. 

ua ıte 22· S h b t" 1 ' • ' k k · · c u er ın. eser erindea mıürtık
ep onaer. 23: Son habc-rler. 

B U O A P E Ş T E, SSO m . 

10J~·30 ; Sahibinin Sesi pliltl•rile popüler, me. 
(P e{, ~9,30: Almanca dttr• . 20: Flüt lc:onaeri 
ea.~İ..;Tıbor} ~,30: Müa.ahabe. Zl,10: Lehar'ın 
r•fında ndkn rnurekkep fılh•rmonilı; ta.kımı ta
Sia•n ı:ıu onaer. 23,10: Haberler. 23.30. Riao 
Sebö). mı. 24.20: Trjo (Ht-tenyi • B~day • 

BRESLAU 
17· H ff , 316 m. 

alite.' 20~ ~0"'.~1•i"I. -Müaababe. 1905. Akt"" 
N pu er m ·k• . • · u

e,e,Ji rnuaiiı:i (S·ı· uaı ısı. - Müa•habe 22· 
den.) 24: Geçe /

0
">"• ?estekiı.rlarınuı eae;leri~ .., naerı. 

1 O Nisan Salı 
1 S TAN BUL· 

18,15: Plak netriyat~. 19 15 . 
Bey tarafından çocukl•ra ' 1· Meaut Cemil 

., . . ( ınaaa • 19 .,O T·· k 
~usııu netrıyatı Efhılya Sadi H ~ : ur 
fık Bey.) 21 0 Refik Ahm~t Be ta. S;dı Bey re-
ferana. 21,30: Radyo or.k ~ ra ırıdan kon· 
muhtelif e•erle,r, ea rası tarafından 

1~1 :: R Ş O V A, 1415 m. 
50. i:,· .• ·. Po~ıııahn'dan n•klen kliaik konaer. 18, 

• • 1 lnU•• •be 19 M'" 
lonya musilci•i 20 • M 'h U•ahabe. 19.20: Po-

• ; u t•IJf b h" 1 21 05 Taıannili lır.onaer 21 40 M . • u er. , : 
Milano'da.ki "Sk j ' 1 usılq b•hialeri. 221 

., . a. • .. opera•ından naklen M . 
caını nın eserlerınden "ISABEAU •• 

B O IC R E Ş 364 ,. operası. 
• m, 

. 13, Pli.k. 14, Haberler. 14,20' Pllk. ıs, Si· 
bıceano orkeatraaı. 19: Haberler. 19,20: Orkeı
tr~nın deTanu. 20: Oni.-eraite ders1eri. 20,20: 
Plak. 20,45: Konferans. 21: Taaanni 21,20· 
Radyo orkeıtraaı. 22: Romanya hakkı~dtı. Al: 
tnanca "Ye franatzca konferana. 22,15: Radyo or 
kheatrau. 22,45: EcAebi liaanlarile konferaıaa •• 

abe.rler. ı 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,15: Konreran•. 18.35· F t .1 d 

la 19 05 M"tt• · •n azı er, an•· r . • : .ı ı netriyot 20· H ı "d . 
d · · o zer ı areaınd 

ra yo orkealraaı. 21 ,15: Bruckner'in eae I . • 
d • Lk r enn· 
•n murea ~p •enfonik konser. 22,20: Hafta· 

nın hıtberlen. 22,50: Son haberler 23 05• f 
re Mauarı Siıan t•kımı ( Peıted~n ~alc.İen~-

8 U O A P E Ş T E, 550 m. 
. 1.8 :36= Len Baker cazı tarafından dana mu

aıkuı. J9: Fran•ızca dera Jn.30. T' d O 
h r . • . • ... •r rı· 

••ı tara ından keman lı:onaeri. 21 lO· M" 
habe. 20.30: Budapefte o eraaı d . uaa. 
Franz Leharın "CUIDfT-f A n •t\ naklen 
24 30· S K · s· u opera temaili. • · · urına ııan taknıu. 

B R E S L A U, 316 m 
18· M·· b . · 1ı;" . u .. a~e. 18.20: Yeni eaerle,rden flüt ma· 
;;."ıaı.h};. Musakabe. 19: Neıeli musiki 19.SO• 

~·a a • 20: Mektep. 21: Cünün lua~ habe: 
lerı. 21,15: Yeni Alman muaikisi. 22,151 Un: 
berto Urbano tarafındaQ ıarlular (po·· 
1 k ·ı ) ~•ao r• • atı e. 23,10: Ha~r1er. 24: Cece konseri , 

1 1 Nisan Çarşamba 
S TAN BUL' 

18,15: Plik netriyab. 18 45• F d 
19 15· M ' · ranaızca ers. 30: T- le u.am~e~ Bey. tarafından monoloi. 19 

. ur muaıkı netrıyatı. (Ekrem B. Ru en' 
B , ~v~et 8, Yahya Bey. Cevdet 8 Şe~ef 
~- Vecıhe H, SPmiha H. Se"et H) 21.20· A· 
J•ns ve horaa haberleri 21 30 N, . 'y ",_ 
B k ' • ! eop aa.up 

ey or e•traaı tarafından - ht ı·r 1 y A R Ş O V ... u e ı eaer er. 
A, 1415 nı. 

.~8,20: Kliıik Alman valsleri. 18,50: Zira~ 
mu.aahabe . 19.20: Hafif muailır.i. 201 Muhtelif 

B 0 K R E Ş, 384 m. 
13: Borsa haberleri. - P19k. 14,20: Hafif 

mu•ilri. 18: Radyo orlc:"'atrau. 19: HaherJer. 
19,20: Radyo orlı.eatraıı. 20: Oni.-eraite radye
au, 20,20: Plik. 20,.f!i: Konfer•na. 21: Piyano 
konseri, 21,30: Konfer•ns, 21,45: Taıanni. 22,, 
15: Çift piyano konaeri. 22,45: E1:nebi dillerda 
haberler. Zlı Ciıeıa lokanla•ından: Hafif rnuıi
ki, 

VIYANA,507m. 
18,40: Musi.lıı.i beatelerinden mürelr.kep ko•· 

aer. 19,10: Roymantiıma haatalıiı bakkı.nda 
yeni tedavi tekilleri. 20: Neıeli mu.siki. 21,30: 
Aktüalite. 21,45: Mütene...-.i muaiki.li netriyat. 
22,55: Son haberler. 23,10: Dacu muailtiai. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Csorba Siıan takımı. 19,40: lt.al,.anea 

dera. 20, 10: Mme Solymo••Y tara(ı•d•n taıan.· 
ni. 20,.C5 : Roman tefrilıc.au. 21,45: Sahibınin ae 
si pl&klan. 22,40: Haberler. 23: Budapefte kon 
aer orkeatrası tarafında• hafif muıiki, 24,30: 
Racs Siıan talumı , 

B R E S L A U, 316 m. 
19,lSı Viyoloaael l..onaeri.. - Müıahabe. 20: 

"~b!,nlısia kahraman., iaimli musikiH ıkeç. 2l: 
Cunun kıaa llaberleri. 21,JO: Milll aetriyat. 21, 
30: atk tarkıları. 23: Son haberler. 24: BerlİA· 
den naklen dan• muaikisi, 

1 2 Nisan Perşembe 
1 S TA N B U L• 

18,15: PIBk netriyab. 19,15: Ajana haberleri 
muhtelif netri:rat. 19,30: Türk muaiki n•triyab 
(Kemal Niya.zi B. Hayriye H. Müzeyyen H. 
Mahir 8.). 21: Selim Sırn Bey tarafından lı:on
fe,raaa , 21,30: Radyo orlıı:eatraaı. 

VA R Ş O V A, 1415 m. 
17,35: Tı•nnili lıı:onser (SolistlerİQ itt.irAL:ileJ 

18,30: Konferans. 18,50: Müphabe. 21,1)$: Ro· 
tnantilc: konaer, 22: Müaahabe. 22,15: Popüler 
konaer. 23: En iyi icadın muıanniyelrrindf'n 
p18.klan. 24: Müıakabf'. 2.C.05: Daıı. musilır.~in 
devanıı, 

B U K R E Ş, 36-4 m. 
13: Borsa. - Pli.k. - Haberler. - Pl&lc. 17, 

15: Mliaahabe. 18: Dimiko orke•tra•ı. 19: Mü
•ahabe. 19,20: O.iniko orke,4.rasınrn de•amı. 
19,SO: Üniversite derıi. 20,lC.: Konferana, 20,30 
Ronıen operaaından a.ak.il. 

VIYANA,507m. 
18: Müaahabe. 19,lSı Tiyatro haberl<ırİ. J9, 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18,.JO: Mme KoloaTary tarafından taıanni. J9: 
laıilinc:e der•. J9,30: Hafif muaild pa.rı;.aılarr. 
20,30: Müaahahe. 20,.50! Stüdyodan bir tiyatro 
22,35: Saray aiıan takımı. 24: Jmre Stefaniai 
tarafından piyano konseri. 

B R E S L A U, 316 m. 
18,.35: Müt.ale• •• müıahabe. 19,30: Aktüalite 

21,15ı Yeni Alma• tarkılan. 22,15: Şarkılar. -
Mü .. habe. 24 ~ Si.lisya beıtelıt&.rl.arınıo eıerlerin 
den m Ürelr.lıır.ep ıarlualı·, 

1 3 Nisan Cuma 
ISTA N BUL' 

12,30: Alaturka plak netriyab. 18,15 : Pli.k 
netriyalı. 19.15: Ajaa• h..berleri, Muhtelif 
netriyat. 19,30: Türk musiki netriyatı {Eliza 
H . inci H Ullcü H. ). 21,20: Ajana haberlerı. 
21,30: Necip Yakup Bey orkeıtrası tarafnıdan 
muhtelif eserler. 

VARŞOVA,141Sm, 

17,35: Zenci tarkıları. 17,55: PIAk {Salon 
musikiai.) 18,10: Ppüler Macar ıarlulan. 18,30: 
Konferana. 18,.50: Mektepli ne,riyatr. 19,10: 
Pli.le. 19,50: Müaahabe. 21,15: Varto•• filhar
monik takımının aenfonik kon-ri. 23,.CO: Den• 
musikiai, - Müaalıahe. 24,05: Dana musilır.i.ai.a 
de .. anu. 

BUKREŞ,364m. 
13r Bor.sa.. - Pliık. - Haberl•r. - Pl&k 

18: Radyo orkeall'au. 19: Habet'I-. 19,.20 : 
RadJ"O orkeslraaı. 20; Oniveraite rad7oau.. 20,20 
PJ.iılc. 20,461 Kanf•r•n•. 21: Jorj Jo,.jeako ida
r~aind• •••'o•ik Jıonur. 22.4S: Ecnebi Hunlar 
da haberler. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,15: Hedwins Klimacha tarafından piyano 

&con~eri. ~8,45: Seyyah haberleri. 19,10: Roo ... 
••~.t e daır lı.onferan•. 20: Ne,eli musiki, -
~uhb~:. 21,40: Juliua Bittner'in 60 na ,.a,ına 
ıırme11 munaaebetiJe eıerlerinde,n mürekkep 
konser. 23,10: Haberler. 23,is: Akıam &coQ• 
aeri. (Plik ile). 

B U O .A P E Ş T E, 550 m. 
18,30: Pıyano iJe popüler hanlar. 19ı Ste• 

noırafi derai, 19,35: Varyet~ numaralan. 20,30 
Budapeft• Opflraaından nalı.len Verdinin e•er• 
Jı-rinde~ ,'DON CAFLOS,, (Don kerloa) opera· 
•• temaıh. 24,20: Verea .5iı•a. talumL 

14 Nisan Cumartesi 
1 S TAN BUL, 

18,15: Pli.le netriyab. 18,45: Franaızca der-.. 
19~15: Anadolu ajaosı muhtelif .netriyal. 19,30s 
Ti.ırk musiki n•triyab (Tanbur Refik B . k. ... 
mençe Fahire H. Udi Ne•re• B. Filr.ret B.). 20. 
JS: Sa~iye H. (Saz ırupa tamamen İfbr8.k e
decelır.t.ır.) 21r Suat lamail Bey tarahndan lr.on• 
feran• 21.30: Radyo orL.eatraaı tarafnıdaa 
muhtelif e.serler.) 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,35~ Ta•annili konaer. 17,55: Trio oda ma•I• 
kiai (Lemberıten.) 18.30: Konferana ye mÜ• 
sahabe. 19,JO: Neıeli plB.lıı. muaikiei. - MU .... 
hal>. , 21,05: Senfonik orke•lra konaeri. 2Z· 
Telr.nilr: konferana. 22.20: Chopiniıa e•erlerinde~ 
mürelr.kep konser. 23,05: Mizahi neıriyat. -
Müaahabe. 24,0Sı Da~ • 

B U K R E Ş, 364 m. 
13: Bor ... - Pi& - Haberler, - Plak. 

17,15: Çocuk ne,riyab. 18: Gece orkeatra•ıt. 
19, Kadın •••ti, 19,15: Orkestranın dtıTIUnt. 
20: Uni.,eraite radyoau. 20,201 Plak. 20,4$1 
Kon(eranı. 21: Radyo orkeıtraaı. 2245• Muhte 
lif liaanlarda haberler. 23: Hafif mu;ilii'. 

V 1 Y A N A, 507 m, 

• _18,_15 : A•usturya • Muar futbol maçnı,. 
>Mkı.?cı haftaymı (Stadyamdan -lıılea). 19,ISı 
1, ~aahabe. 19,45: Kuartet oda nıuslki•İ. 21ı 

,Vıyaa.a ormarunda ilkbahar,. iaimli taıanni .. 
lı temaıl. 23,15: Akta.m. hab.rleri. 23,30: Adalf 
Pauscher dana takımı. 

BUDAPEŞTE,550m. 
18,JOr Aalır.eri lır.onaer. 18,50: Anıatör .. ati. 

20.20: Mi'a.alı.i muaiı..iden mürelıı.lı.ep lı.onaPr. Zlı 
Köpec:ı;İ • Booc:z takımı tarafından n•t•li bir 
auvare. 23,10: Pertia aiıan talumı, 24: Pata.ky 
uz takımı. 

B R E S L A U, 3ı6 m. 

17: Hefif .n:ıuailı.i . 18,30: KIAsik dana parça
ları. J9,05: Mı.iaab.abe. 21: Günün &usa haberle· 
ri . 21,10: "Gülmek aıhhttir,, iıimli karıırlc bir 
ne,rıyat. 23: Muhtelıf haberler. 23.ZO: Prorranı 
araa~ .. ! .24ı Dan• rnusilc:iai (ealır.i Te yeni.) l,15ı 
111u11Julı neteli neıri7at (Kıaa dalaab Alma. 
merke&i de aya.i procramı nakledecektir, 
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85 lira ile her isteyen 
iştirak edebilir 

U cema nası torpı en 1 Bu haftaki maçlar 

Türkiye Turing ldübü niaanm otu· 
ınuıdan mayı11n dokuzu.:... kadar devam 

edecek olan 10 gÜnlük bir Pette seya
hati tertip etmiıtir. Bu seyahate Bü • 

l'iik MiUet Meclisi namına bir heyet iş
tirak edecektir. 

Arzu eden herkes Budapqteye gi • 
delıilecektİr. Turins klüp icap eden ma

ı.-larla ani~ seyahatin 85 liraya 
~ini temin etmittir. Bu meb

Jiim içinde lstanbuldan Badapqleye 
iJIİlıc:İ _,,ki tren gidip gelme ücreti 

llİrİncİ 11nıf otellerde pbnak, yemek ve 

ı-nek masrafları da nrdır. 

Turing ldübün umumi halfannı tee· 

lıit ettiii ve ayrı masraf edilmeğe lü • 

nım kehnadan takip edilecek program 
ıudur: 

1 - Beynelmilel Budapqte ııergİllİ
ııi gezmek, 

2 - Otokar ile ve bir tercüman re
fakatinde kral aarayıııı, parlamentoyu, 

Gülbaba mezarnu, BalıLçılar kaJ.,.ini, 
müzeleri, banyoları ıre M.rgarit adasını 
gezmek, 

3 - Budapeıte civarındaki Y ohaniz

berg dağına çıkıt, civar ormanlan gez· 

mele, 
4 - Me,hur Budafok tarap mahzen

lerini gezmek. 
Bunt&rclan başka Budapqte beynel

milel ııergisi münasebetile ıehrin bütün 

eilenee yerlerinde ve tiyatrolarında ten· 
llİl&t ta yapılmı,tır. 

Yerli mallar haftası ilk 
mektepler müsabakası 
Dördüncü tasarruf ve yerli -1ı lıaf. 

- münaaebetile tasarruf ve iktıaat ,,_.._ 

zuu etrafında ilkmekteplerde tertip edi

len ve Ma.if Müdürü Haydar Bey ta• 
rafından idare olu- yazı müsabakasın· 

da Beyoğlu üçüncü mektep talebetinden 

rt N-. Ost.üdar üçüncü nııeldep tale

lıeahulen 109 Retat elendiler; Gözt
hetinci mektep taleloeainclen 201 Nihal 

Fikri, Uslıüdar otuzuncu melıtep tale

besinden 201 Hadiye Ahmet, İstanbul 

altıncı mektep talelıetiııclen 199 Nimet 

Haıumlar; Beyoğlu birinci ...... tep taıle
hesinden 124 1(--1 Belari, l staııbul ü
~ü-6 .-ktep talebelİnden 451 Salıri, 

Büyükacla illmıektep talohesinclen Cezmi 

Efendiler; Beyoğlu on ;;;· Mi ....ı.1ep 
talebesinden Iİ8 Uitfi79> latuıloul OD Ü

p.cil m ' ı.., taletoeUnden 372 Za/er Ha
nmılar, Üsküdar yirmi dördüncü mektep 

talebesinden 142 Rıclnn Efendi, lstaHa! 

kırk dördüncü mektep Jıl)ebeainden 138 

Mediha, Oaküôar yirmi ikinci mektep hl· 

lel.eainclen 96 f ehime, Kandilli otuz it.Da

ci mektep talebesinden 54 N-ı.et, Oıdrii 

clar yedinci -ktep taleloetinclen 22 Füru 

,.... ve Beyoila ~ ikinci mektep tale

ı...inclen 267 Abdullah Nimet Hanımlar 
birinciliğ; kazaımutlardır. 

MiHi llıtıaat Ve Tuarnıf eem:yeti de 

munffakıyet ihraa eden 

bu yaımılan yerli nıahsüllerimiz-len birer 

ııandıt. portalı:.al hediyesini tensip etmiı 

ve lııomlara ait portakallan aa'biplerine 
Yenı-1. iizere Maarif Mii<liirliiiiiae 
göndernıiıtir. 

Tarihi roman: : 02 

O zaman gemide bulunan bir kuman
danımız bir noktayı düzeltiyor! · 

(Amiarl Sir Roger "Keyu'in "Çanakkale" muharebeleri hakkında, 
yazdığı bir eseri gazetemiz.de tefrika suretiyle tercüme ııe neıretmiıtik. 
Kitabın bir kıamında muharrir Gülcenuılin naaıl torpillendiğinden 
bahaediyordu. O .zaman alay kumandanı bulunan okoyuculanmı:ıdan 
Kaymakam Cemil Bey de ııapurda balunuyord:ı. Halen mütekait mirleııa 
Cemil PafG"ın bize gönderdiği ııc aflliıya dercettiğimiz. nMktubımda yan
lı§ bir noktayı tcuhih etmektedir. Tarihi ııakal.ırdaki yanlıılıklann taahi
hinde fayda gördüğümü:.: için mektubu aynen dercediyonn.: 

''24 Mart tarih ve 2917 numaralı 1 
Milliyetteki yazınızda Amiral, İngi
liz kaymakamı E. G. Boyle'un "E 14" 
tahtelbahiri ile Marmarada 21 gÜn 
dol .. tıktan sonra bir taknn muvaffa 
kiyetler kazanarak döndüğünü bildi
riyor ve bu muvaffakiyetlerin en bil 
yüğünü §Öyle anlatıyor: 

"Boyle'un batırdığı ikinci nakliye 
gemisi, Marmarada gördüğü gemile
rin hepsinden laakal hir misli daha 
büyük ve iki bacalı . bir vapur im.i,. 
Torpil gemiye çarptığı zaman kor
lnınç bir infilak olmuş ve süvarisi bir 
çok in.anların ve tahta ve demir par 
ça1annın denize uçtuğunu görmüı. 
Bu büyük geminin White Star kum
panyaaının eski bir vapuru olduğu ve 
içinde bir batarya top ile altı hin as
ker bulunduğunu ve bunlardan tek 
bllinin kurtulmadıiıru timdi anlıyo
nız. O nazik zamanda altı bin kitinin 
ziyaından sarfınazar. böyle toptan 
verdirilen telefatın ahvali maneviye 
Üzerinde ne müthi, bir teıir yapacağı 

i.fikirdır ..... 
Her ne kadar bu va.kanın yeri ve 

tarihi bildirilmiyor ise de Amiralın 
30 Nisanda Boğazı geçmeğe tefeb· 
büa eden Fransız "Joul" tahtelbahiri 
nin torpil tarlasında kaybolduğunu 
ve kaymakam Boyle'un ondan sonra 
Boğazı geçtiğini söylemesine göre 
Mayıs içinde olduğuna tÜphe kalnu
y«. . 

Filhakika, iki bacalı büyük gemı 
diye tarif olunan Gülcemal vapuru, 
Mayıs ayında torpillenınittir. 

V aka §Öyle cereyan etmiıti: 
Ben o vakit kaymakam ve 36 mcı 

POUSTE 

Afyon mu yutmuş? 
Yeri yurdu olmıyan Fabna isminde 

bir kadın Tophanede Boğazkesen'cle Ha· 
hz R-cbn kab-U.... siclerek: "Ben af. 
yon yuttum, bıına bir çay veriniz,, demiş 
ve yere düşereL bayılmııtır. 

Kahveci taırıohndan zabıtaya malUınat 
verilmit. Fatma tedavi için Beyoğlu bas· 
tahan.,.ine yatırıhıuıtır. 

Yangın başlangıçları 
F-r'de Av...., moıhalleainde Müzey 

:r- Hanımın yalmııf olduğu mangaldan 
ot minderlerine lağılcun sıçramıt. minder 
!erden ba§lıa odanın penceresi de yandık 
tan sonra ıöndürülmüttür. 

Beyoğfonda Bursa ıokağında berber 
Y orginin dükkimncla hırvagazınclan "atet 
çıkmıtoa da oöndürübniiş tür. 

Zorla olur mu? 
T f!flebaşmcla Arif dede eaddeainde 591 

numaralı dükkinda çabtan kunduracı 

Bayramın düldwuna hemtebrisi Tevfik 
gelmit ve dükkinda mevcut 206 lira 
luymeitncleki dikit malıi-.ini almak it· 
tediğinden zabotaca yekela-ıtır • 

Mal sahibi ile kiracı 
EyÜp'te Camükebir maballesinde 9 nu· 

maralı lıahvenin aabihi Melımet Ali ye
nına Rasim Salih namında iki kip daha 
alarak mezlulr luılneye ıritmit ve laıbve
llİa kina11 Aıu-t Eleadiyi zorla sabr
malı üıtemi9fu. Oçü ele ,..ı.alımm11tır. 

piyade a.layı kumandanı idim. Ala
yımdan bir tabur ve bir makineli tü
fek ile, aon kafile olarak, Gülcemale 
binmit ve Derincecl ... 10 mayıs 1915 
Çanakkaleye hareket etmit idik. 

Oğleclen sonra saat 7, 15 te hava 
kararmak Üzere iken, lm.ralı adaıı 

ile Kapıdağı.. yanmaılaaı arasmıla 
torpillenclik. Güvertede tarlo aöyliyen, 
oyniyan ve eğlenen ukerin bir çoğu 
infilak ve sarsıntının farkında bile ol 
madı. Tahtelbahir kumandanının uç· 
tuğunu gördüğü insanlar hayal ise de 
demir parçalan doğrudur, bu da ken 
di torpilinin parçalarından başka bir 
§eY değildir. Gariptir ki, böyle bir 
parça, güvertede oyniyan askerin &· 

raaına diiftüğü halde kimseye zararı 
dokunmamııtır. Askerlerin yadigar 
olarak bana verdikleri gayri munta· 
zam şekilli bu torpil parçasının ka
lmlığı 9 milimetre, en genit yerinin 
eni 10, uzunluğu da 48 santimetre· 
dir ve hali yanımdadır. 

Kaymakam Boyle'un attığı torpi
lin yaını havaya, yarısı geminin ba
tma ve su kesimine rastgeldiğinden 

ve bat tarafta sarnıç bulunduğundan 
Gülcemal ' batmamıf, içindekilerden 
tek biri kurtulmamq değil, tek biri
nin hurnu hile kanamamııtır. Yalnız 
kahr....,, askerelrimiz Çanakkale 
muharebelerine hiraz geçikerek fa
kat gene gÜle, oyniya ula§Dllf ve o 
ıerefli aavaılard.., mahrum kalma
mııtır." 

Mütekait Mirliııa 
CEMiL 

Nisan celbinde sevkedilecsk 
olanlar 

E M 1 N ÖN O Askerlik ıulk?sinden: 

934 Nisan <elbincle muvazzafLk biz. 
metini yapnal. üzere sev\c~dilcc~!derin 

unıf ve cloğumlan af&iıda yazJmııtır: 

1- 316: 326 babyasile 327 dopmlu
lann yerli ve y11baııcı piyade smıfına .men 
supolan m""ıızzaflık hizmetini yapma
mıt olanlar. 

2 - 316: 327 b.ı.ayasile 328 doğum
ludan mUTanafbk hizmetini yapmıyan 
muıka sınıfına aynbmı olanlar. 

3 - 316: 328 halrayuile 329 doium· 
ludan muvazzaflık hizmetini yapmanııı 
yerli ve yabancı jandarma 11nıfına ayni· 
mıt olanlar. 

4 - Şubede toplanma gÜnÜ 15 niııan 
934 tür: . 

5 - Nııkti bedel 14 nisan 934 aktamı
na lıadar lıer gün kabul olunur. 

6 - Toplanma günü tıılıeye gelmiyen
ler hekkmda -lei kanuniye tatbik 
edilecektir. 

Turhal fabrikası İnşaahna 
faRliyetle başlandı 

SAM' JN, 3 (Milliyet) - Turhal Şe
ker fabrilu ... nm esaa İnfaalına faaliyetle 
batlanmı9br. Bıa f~ balıarda bit
mesini bütün halt. ...... sızlıt.la beklemek
tedirler. 

yük itler görınüt ve herkese kendi
ni sevdimıitti. 

Güneşin Oğlu 
O halde Baykut'un yenemediği 

boğa ile döğüşmek İstemesi akıllıca 
bir hareket sayılabilir miydi? 

Bora, boğanm çok yonılduğunu 
görüyordu. Gene görüyordu ki 
eğer lfaykut boğanın boynuzların: 
kıramıyacak veyahut karnını detİP 
yere vuramıyacak olursa, yerliler 
arasında küçük· diifecekti. 

8u söz her ağızdan yükseliyor- 1 
ılu. • 

Bora yıldırım gi~i kof&J1lk dö
iüf meydanına ablmı,b. 

Günet'in oğlu kollarına güvenen 
bir yeğitti. 

Sertelli' de ona: 
- Demir bilekli yeğit. 
Derlerdi. 
Bora meydana gelince: 
- Baykut .. Kolunu boğanın boy 

nuzundan çek.. Ve kenara çekil! O. 
nunla biraz da ben boğuşacağım .. 

Diye bağırdı. 
Baykut sahada reisin sesini iti· 

tince kendini birkaç adım ileriye a
tarak boğadan ayrılmıştı. Fakat, 
kudurmut canavar basmini parça
lamak istiyordu. O dakikaya ka
dar canı yanmamıtken, birkaç boy· 
nuz darbesile iki büklüm olmuttu. 

Hitay tatkın ve bitkin bir halde, 
yerliler gibi, bu heyecanlı manza
rayı uzaktan seyrediyordu. 

Reisin meydana atddığını gören-

Yazan: lıkenJer FAHREDDiN 

len arasında töyle konlJfmalar ge
çiyonlu: 

- Bu adamlar ölüm görmemit
ler .. 

- ölüm nedir, biliyorlar ama .• 
Ölümden yılmıyorlar. 

- (Kuvvet ilahı) ile boğutulur 
mu? 

- Türkler bileklerine güveni
yorlar. Kim bilir? ötekinin yapa
madığı ifi, belki reisleri tamamlı
yacak ... 

Seyirciler tekrar heyecana dü'° 
mütlerdi. 

Bora bir atılışta boğanın iki boy
nuzuna birden sarılmıftı. 

Birletik Türk kabileleri reisini 
bu vaziyette görenler, ona çocuk 
yaradılışlı bir adam demekte·tered
düt etmezlerdi. Halbuki Bora hiç 
te çocuk değildi .. Ve kendi ya,ına 
buyrukluk çağına girdiği günden
beri, herkesin gözüne batacak ço
cukça bir hareketi görülmemitti. 

O, bilakis, daima Yatından bü-

Bu küçük dütmenin zararı bir ki
ti!e dokunsa, Bora kendisini hiç 
bır zaman böyle tehlikeli bir dö
ğüşe atmazdı. Baykut gibi Türkle
rin en kuvvetli bir genci yenilince, 
Hamatlılar Türklerden korkmıya
caklardı. 

Yalnız kuvvetli insanlara tapa
cak kadar cahil ve görgüsüz görü
nen bu memleket halkına. kuvvet 
in ne demek olduğunu anlatmak ve 
göstermek lazımdı. 

itte Günet'in oğlu bu kaygu ile 
meydana atılmıttı. 

Bora daha ilk sarılışında boğa
nın bir boynuzunu kökünden oynat 
mıttı .. Şimdi ona fazla asılmıyor, Ö· 
tekini de kopardıktan sonra ikisini 
birden çekip atmak istiyordu .. 

Seyirciler. itin farkındk değiller
di. Bora Baykut'a nisbetle daha az 
gösteritli bir edilkanlı olduğu için, 
onun yapamadığı iti Bora'nın yapa. 

lıtanbul Futbol Heyeti riyasetinden: 
6/ 4/ 934 cuma günü yapılacdk mınla· 

ka birincilik müsabakala.·ı; 
T A:KSIM stadında, saha komiseri: Sa· 

lahattin Bey. 
Be§iktaş • Vefa • Kumkapı: Saat 12.30 

B. taknnları. Hakem Sadi Bey 

Ka11mpaşa - Beylerbeyi: Saat. 14.15. 
A. Taknnlan. Hakem Rüıtü Bey. 

Beıiktaı ·Vefa· Kumkapı. Saat 16. A. 
takınılan. Hakem Supbi Bey. 
FENE~BAHÇE stadı. Saha komiseri: 

Necmi Bey. 
Galatasaray - Beykoz. Saat 12. B. Ta

kımları. Hakem Mehmet Reıat Bey. 

Topkapı. Anadolu Saat 13,45: A. Ta
kımları. Hakem Cafer Bey. 

Galatasaray - Beykoz: Saat 15,30. A. 
Takımları. Hakem Sait Salahattin Bey. 
ŞEREF atadı: Saha komiseri: Nuri B. 

Kasonpata • Beylerbeyi: Saat 9. B. Ta 
kımları. Hakem Şazi Bey. 

lst. Spor - Fenerbahçe: Saat 10.15. 
Gençler takımları. Hakem Ahmet Bey. 

Kııragümrük • Türk Gücü A. Takım
lan. Saat 12,30. Hat.em Kemal Halim B. 

Fener Yılmaz • Sınner A. Takınılan. 

Saat 13,15. Hakem Emin Bey. 

* * * 
Voleybol ve Baıketlıol Heyetinden: 

6/ 4/ 934 cuma günü Galatasaray loka
linde yapılacak maçlar: 

VOLEYBOL! 
Galatasaray· Jat. Spor 17 Nihat Bey. 

Topkapı. Vefa - K. kapı 17.30 Talat B. 

BASKETBOL: 

::&latasaray • Hilal 18. Rudryk B. 

Müsabakalara tam vaktinde bıışlanır. 

Voleybol mü.abakalarma (5), Basketbol 

müsabakalarına da (15) dakika geç ge

len takımlar hükmen mağlüp addolunur· 
lar. 

~ 

Avrupa ittihadı ikhsat 
konferansı 

Avnıpa ittihadı İ'kbıat konferan11 ma

yısın on altısından on sekizine kadar 

parlamento sarayında toplanacaktır. Kon 

ferama ıimcliye kadar pek çok raporlar 

ve projeler gönderilmittir. Konferansta 

bet encümen çalıtacaktır. 

YENi NEŞRiYAT 

Verem aşılan ve yeni 
bir eser 

Dr. Fuat Sabit Bey tarafından 
"ilim ıfığmda Friedman ve Cal -
mette verem a,ıları,, adlı bir kitap 
ne,redilmittir. Fuat Sabit Bey bu 
kitabında veremin memleketimiz -
deki tehlikelerini tetrih ve her iki 
atının vaziyetini münakata etmek
te, muarızlarına cevaplar vermek
tedir. Kitap hakkındaki mütaleala 
rmıızı ayrıca yazacağız. Tıp ale -
minde yeni bir münaka,aya yol a
çan bu eseri tavsiye ederiz. 

ileri 
Darüuafalıa Müdiirii Ali Kimi Be. ta

ralmdan "iLERi,, adile ilmi, edebi ve 
içtimai bir meunua neıredileceğini ha
ber aldık. Bu mecmua timdilik ayıla bir 
defa olarak çılaıcak ve içinde ınemleke
tia tanınrn•t imzalan, Oniveraite Profe
sörlerinin yazıları bulunacaktır. Ayın al
tıncı günü ilk nüaba11 intitar edecek o
lan bu mecmuanın muhitte güzel bir ala· 
La uyandıracağmdan eminiz. 

bileceğini hiç kimse ummuyordu. 
Bora, canavan daha fazla kudurt 

mak ve daha çabuk kuYVetten dü-
9ürmek için, mütemadiyen kamın 
tekmeliyordu. Boğa tekmeleri ye
dikçe kuduruyor, baamile bireber 
altalta, üstüste yerlerde yuvarlanı
yor ve ağzından ye,il köpükler sav
ruluyordu .. 

Seyircilerin yürekleri ağzına gel-
nıİftİ. 

- Reisinizi kurtarın .. ! 
Diye bağrıfıyorlardı. 
Reis, nihayet, kendi kendini kur

tarmıttı. 
Boğanın boynuzları bir tarafa, 

gövdesi ba,ka tarafa düştü .. 
Günet'in oğlu epeyce sersemle

mit ve büyük bir tehlike atlatını,tı. 
Elbisesi parçalanmıt olduğu halde 
ayakta duruyordu. 

Seyirciler mütemadiye11: 
- Huurrrrraaa .. Hurrrraaaaa 
Diye haykırıyorlardı. 
HerkP•İn ağzında ayni sözler do-

latıyordu: ~ 
- Kuvvet ilahı yenildi .. 
- işte, tapılacak bir kral. 
Hamal şehri yıllar içinde birkaç 

defa dütman hücumuna maruz kal
dığı halde, yerliler o günkü kadar 
yürek çarpı.nt1111 duymamıtlardı. 

Kolbatları derhal meydana kot
tular .• 

M. Maksimosun 
Beyanatı 

(Başi ı inci sahifede)' ~ 
zemin mevcut olduğunu göstermiş 
tir.,, 

Beyanatına devam eden M. 
Maximos, Avrupa devletleri ara· 
sındaki meseleleri halle medar 
beynelmilel misakların ehemmiye
tini istisgar etmediğini, yalnız Bal 
kan misakının Balkanlarda statü
koyu kat'i olarak temin etmek su
retiyle fİmdiki vaziyeti muhafaza 
eylemekte olduğunu ve bundan em 
niyet binin;n Balkan yarımada11 
milletlerinin siyasi, hani ve iktısa
di münasebetleri için yeni yeni u -
foklar açmakta bulunduğunu söy -
lem'.ttir. 

"Yeni misakı imza ederken bu 
ciheti İstihdaf ettik. Yani milletle
rimizin uzun ve devamlı b'r sulha 
itimat ederek serbestçe muılibane 
itlerine çalıtmalarını dü9ündük. 
Fakat herkeste bu yakini hasıl et
mek içi;, herfeyden evvel sağlam 
siyasi esaslar koymak ve bunlarla 
mazin'n metalibatını kat'i surette 
bal ve tesviye etmek lazımdı. Sulh 
fikri, bugün sıkı sıkıya mevcut va 
ziyetin emniyeti fikrine bağlıdır. 
Bu olmayınca normal münaseıbet 
!erce çok lazım olan mütekabil iti
mat mevcut olamaz. 

Af na misakı milletler cemiyeti 
eserının mütemmimi halindedir. 
Hiç tüphesiz elde edilmit olan ne· 
tice!er bütün ümitlerimizi yerine 
getirmit değildir. Ve !>idayette Bul. 
gariıtanın ittirakinin temin edile • 
memit olmasına müteeuifiz. Maa. 
mafih Bulgaristanın ittirakiyle mi 
sakın tamamlandığını görmek ar
zusu umumi ve samimidir. Ta ki, e 
serimiz tamam olsun ve bu misakın 
sulhperverce bir te,riki mesai ese
ri olduğuna ve biç kimse aleyhine 
müteveccih bulunmadığına tüphe 
kalma11n. Bu üınide Balkan mil • 
!etlerinin te9riki mesaisinin fay • 
dalı olduğuna kani olan her kes 
ittirak etmektedir. Uniit ederim ki, 
Bulgar hükumeti buna kartı biga
ne kalmıyacaktır. Fakat eserdeki 
botluklar ne olursa olsun ve daha 
yapacak ne kadar itimiz bulunur
sa bulunsun haklı bir gurur ile söy 
liyebilirim ki yaptığımız teY istik 
haldeki mesut istihale için bir ha 
reket noktası tetkil eder.,, 

Ayan mec:lsi, misakı ittifakla b 
bul etmittir. 

Topkapı sarayında 
Bir salon açıldı 

(Başi 1 inci sahifede) 
rekkep Ye bütün dünyada gayet 
nadir bulunan 150 parçalık bir kol 
leksiyon da bu salonda tethir edil
mektedir. 16 Padif&hın elyazıla -
rmdan ibaret gayet mükemmel bir 
koUeksiyon daha vardır ki bu kol
lekaiyon meyanında Selimi Sani • 
nin 20 bin florin itasına dair bir 
emri de görülmektedir. Bu para 
Edimede Sultan Selimi Saninin in 
f&&lı için bina emini Mehmet Pata 
tarafından ve su tesisatına aarfe -
dilmek üzere padif&hın beli.tinden 
istenilmittir. Selimi Sani de kendi 
yazısı ile kollekaiyon meyanında 
görülen emri yazarak 20 bin florin 
itasına mezuniyet vermiftir. 

Reisin koluna girdiler .• 
Ve saraya getirdiler. 
Bora'yı herkes kutluluyordu. 
Suriyeli aulzadeler , Türklerin 

reisi önünde hürmetle eğilmeğe 
bqlamıtlardı. 

Meydandan uğultu halinde yük
selen sesler arasında: 

Bundan sonra bizim kralımız sen 
• 1 
sın ... 

Cümlesi güçlükle anlatılıyordu. 
Yerliler, o gün, akılları durdu

ran bu mülhit 'döğüf hadisesinden 
sonra, Bora'yı kral olarak tanıma
ğa karar vermitlerdi. 

Sarayın bahçesinde dağılma bo
rusu öttü. 

Davetliler yavaş yavaş sarayı ter· 
kederek evlerine gidiyorlardı. 

Bu sırada ne yapacağını, nere
ye gideceğini, ve ne söyliyeceğini 
bilmiyen bir kadın vardı: Hita .. 

Zavallı çoban ltızı, hala dalgın 
bakışlarile Akat'ta yaban öküzü
nün sırtını yere getiren Baykut'u a
rıyordu. 

Hatta bir aralık kendinden geçe-
rek yanındaki adama: 

- Baykut nerede .. ? 
Diye sormuftu. ' 
Halbuki Baykut'u sürükleyerek 

bir kenara çekmi,lerdi. Delikanlı 
çok yorgun ve bitkin bir halde kum 

Nafia ve 
Tramvay şirketi 

(Başı 1 inci sahifede) 
olunacaktır. 

Vali ve belediye reisi Muhit 
Beyin bugün veya yarın Ankara 
gitme:;i muhtemeldir. Muhittin 
Nafia vekaleti tarafından tramv 
şirketi meselesini müzakere etm 
üzere davet edilmittir. Aldığı 
malumata gör tramvay tirketi · 
Naf ia vekaleti arasındaki müz 
reler ilk safhadadır. Bundan b 
ka Tramvay tirketinden, muka 
le mucibince yapılması lazım ge 
len hatların inşası da istenmekte 
dir. Fakat mevsukan öğrendiğ" 
ze göre fİrket, bilet ücretlerin 
tenzilat yapılmamasını isteme 
ve yeni yapacağı hatlar için f 
masraf edeceğini ileri sürmekte 

Tramvay tirketi meselesi, 
suretle bülasa edilebilir. Evvela 
ketten üç esaslı talep vardır: 

1 - Sekiz seneden beri bi · 
mi' olan 3600000 ilranın, iadeıi 

2 - Mukavele mucibince ya 
ması lazım gelen hatların inşa• 

3 - Bilet ücretlerinde, ha 
prtları nazarı itibara alınar 
tenzilat icrası. 

Fakat, bilet ücretlerinde tenz 
lıit muhakkak surette yapılacak 

Şirketten in,ası İstenen ha 
tunlardır: (Eminönü - Eyüp) ( 
saray - Kocamustapafa) (Takı" 
Y eni,ehir - Kıuımpaşa - Azapk 
pı.) (Betiklaf - Maçka). 

Yeni yapılacak bu hatlar iç 
tramvay tirketinin iade ed 
paranın bir kısmile istimlıikat y 
lacaktır. 

Balkan konseyinde 
-·-

Akalliyetler için 
Bir karar 

ATINA, 3 (Milliyet) - B 
kan konseyi dün ekalliyetler m 
leıi ile metgul olmuttur. Netic 
alakadar devletlerin merkezler" 
de ekalliyetlerin tikiyetlerini d" 
leyecek iki taraflı bürolar teşkil 
dilmesine karar verilmiştir. 

Konseyin verdiği diğer bir 
rara göre, Balkan gençliğinin 
nevi tesanüdünü kuYVetlendir 
için tertip edilen senevi müsa 
kalar bu sene Zağrepte yapılac 
tır. 

Konferansın İsmi Jeğiftİ 
ATINA, 3 (A. A.) - Atina Aj 

l>ildiiryor: 

Balkan konferansı bundan böyle 
mi merlı:ezi latanbul olmak üzere p 
manter ve ~timai Balkan Birliği te 
edilecektir. 

ıc-ruı 
cektir. 

Fransa ile Modus vive 
ANKARA, 3 (Telefonla) - 21 

mll2 933 te Pariıte lkbaat Vekili ~ 
mut Celi.1 Beyin İmzaladıkları Mochı• 
vendi gümrük ve inbiıarlar encüı'" netll!I 
Labul edilmiıtir. 

_,,_ 

Yem bedeli 
ANKARA, 3 (Telefonla) - G"" 

aüvari ve muhafaza memurlanna v 
leri icabı tedarikine mecbur bulu 
lan bayvan için verilen yem bedeli 
nununun birinci maddesi deii•tiril 
.,,. ıimdiye kaclar yem bedeli olarak 
-1rtuan verilen 18 lira, 14 liraya i 
mekteclir. 

ların üstüne uzanmı' yatıyor 
Hitay'a muhabbı elile it 

derek: 
- ı,te, orada yatıyor - de 

Zavallı yeğit son yediği bo 
rın acisile kıvranıp duruyor .• 
müyor musun? 

Hitay, bala, Akat'taki 1c .. 11ır11• 
lığı zihninde yerle,en Ba 
mefguldü. 

Yerde iyi büklüm yatan d 
lıya bakmıyor, bakmak iste 
du. 

Biraz sonra Baykut'u bir 
kıncı kucaklayıp götürmü,tii• 

Hitay'ın aklı batma geldi 
man, Baykut arkadaşları 
ha götürmütlerdi. Akıncılar 
rinin huyunu biliyorlardı: 
nilen yeğiti derhal yr .ındaO 
!attırır ve: 

- Gözüm görmesin .. 
Diyerek geri kollara atar 
Baykut için böyle bir r,e'/ 

memişti. Fakat, akıncılar 
detlerini bozmadan deli 
derhal geriye çekmişlerdi. 

Baykut döğüt gününe ka. 
isin maiyetinde ve Hamal 
da yatıp kalkıyordu. HitaY 
dönünce delikanlıyı arattı .. 

Nöbetçiler dudak bükerelı 
- Onu artık buralarda 8 

sin! - Bitm 
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lnsull Amerika ya Dönmekten Niçin Korkuyor? 
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(Ha~ı 1 inci sahifede) . 
re, lnsull, henüz Londra otel ne 
olan yedi li:-alık borcunu ödeme
miş ve otel sahibi bu parayi kim· 
den alacağını müflis bankerin a
vukatı Ahmet Esat beye sormu,, 
Ahmet Esat Bey de paranın gön· 
derileceği cevabını vermi,tir. 

Müflis banker, henüz avukatı
na da para vermi• değildir. 

lnsull, dün bir aralık tevkif 
hanede kendisile gi!rii(enlere, ma
li vaziyetinin güçleştiğinden bahis 
açmış ve telgrafla Londradaki 
vekili vasıtasile para istediğini söy 
lcmişt;r. 

Müflis banker gene söz arasın
da, bir müna·etet getirerek: 

- Bu gidi~le Amerikaya dön· 
düğüm zaman, oğlumun yardımı
na muhtaç olacağımdan korku -
yorum .. demi~tir. 

lnsull neden korkuyor? 

Maamafih, M. lnsull, ekser za
>1anlıu, hissiyatını ve düşüncesi
ni aahMetle gizlemekte ve soru
la."\ ~eylerin pek azına cevap ver
mektedir. 

M. lnsull, bir aralık, avukath
rrndan birine demittir ki: 

- Ben Amerikaya dönmek • 
ten çekinmiyorum. Hatta isterler· 
sc beni bu clakikada Amerika se
faretine teslim etsinler, benim çe
kincliğim .okta, orada kllrŞıla,,,_. 
cı:ığım siyasi hasımlarımdır. Biz 
ir:tih:ıb~tı kaybettikten sonra, ha
ıımlarımız, cok. kuvvetlendiler. 
B;mlann siyasi ihtiraslarına beni 
l.nrhan ebne1t istiyeceklerine sÜD· 
he etmiyorur.:ı. 

Yoksa, normal vaziyet olsa, 
hiç korkmam ... ,, 

Rankerin avukatı ne diyor? 

Dün bir mt•harririmiz M. in · 
sull lııı.klmıdaki mahkeme kararı
nı temyiz eden avukat Ahmet E
sat beyi Galatl\da Billur hanında
ki yazıhanesinde ziyaret ederek 
kendisile r,örü\lmÜ• ve sorduğu su-
allere Ah net Esat Beyden fU ce
vapları almıslır: 

- Amerikalı banker M. lnsull 
hcl!kınd~ i k.narı han..,.i noktala
ra istinaden temyiz ediyorsunuz? 

- Üçüncü ceza mahkemesi zap 
l~"ll dün mahkemede tetkik ettim. 
Bundan a.-ıladığıma göre M. in -
sull lıakkmcb Amerikadan verilen 
be~ aılet idaıaname mahkemede 
o' unmu~. Ve itham k~yfiyeti de 
mahke ece ln:ull'e anlatılmıf. 
!'.~üddciumumi, bunun üzerine cür· 
niin ıidi olduğuna ve lnsull'ün ken 
di ;fadesine nazaran Amerikan 

"ti tabiiyetinde bulunduğuna karar 
verilmesini mahkemeden istemi,, 
mahkeme de bu kararı vermittir. 

Bir kere lnsull'ün vaziyeti ia
dei mücrimin esasına İstinat eder. 
Mücrim olabilmek için cürmün sa 
bit olduğunu gösteren kat'i bir 
vesikaya ihtiyaç vardır, Böyle bir 
mahkumiyeti tazammun eden mah 
keme ilamının asliye uçuncü 

1 ceza mahkemes;nce tetkik edildi • 
ti ~ine dair zabıtna"mede bir tey gör

medim. 

1 • Kanaatimce iddianame, veya 
ıthamname mücrimin sübutu i • 
çin kafi değildir. Eğer kafi olsay-
dı, ~imdiki kanunumuza göre müd 
deiumuminin iddianamesi üzerine 
suçlunun mahkemeye değil, doğ· 
ruca hapishaneye gönderilmesi la
zım gelirdi. 

llhamnameye gelince, bugün -
' kü adli teşkiliitmıızda heyeti it • 

hamiyeler yoktur. Fakat evvelce 
" vardı. Ve bir ithamname hiç bir 

za'_'.'.an. mahkumiyet ilamı demek 
degıldı. Kaldı ki, Türk ceza ka
b~nunu~ ~-uncu maddesi muci • 
b ~nce cunnun mahiyeti hakkında 
ır ~arar verilmek lazım gelir. 

Adlıye vekıileti celilesi tarafından 
ne~rcttirilerek hakimlere tevzi o • 
lunan ceza kanunu h" . b" . . .

1 
,er ının ı . 

rıncı cı dinin 54 u··nc·· h'f . d b . u sa ı esın e 
en ŞU ızahatı görüyorum: 

"'Kendisinden iade talebinde 
unul:ın devlet mahkemesi, is-

rdadı ıstenilen kirns . 1 1 h kk . enın suç u • 
ı:u a ındakı delilleri tetkik et

mek hakkına ınalik mid" ., 
ır. 

Bu hususa lngiltere ve C 
biri Müttefikai Amerika kan:'::~. 
rı müsbet tarzda cevap veriyor • 
lar. 

Ekseriyet noktai na.zarından 
haiz rüçhan fikre göre, vekillerin 
t tkiki ecnebi memleketin hakkı 
kazasına bir tecavüz mahiyetin • 
dedir. 

Kendisinden iade talebinde bu
lunulan devlet delillerin haricen 
İnlızamını mü~hede ile iktifa 
mecburiyetindedir. 

- Ceza kanunu •erhının bu 
maddesi ile lıısull hadisesi era • 
ııında naııl bir alaka buluyorsu • 
nuz? 

h .. -::-- Bir kere, Amerika birleşik 

1
.uku_rnetleri kanunlarına göre, de
ıllerı tetkik etmek mecburiyeti 

1 
vardı. Bizim kanunumuzda bunu ı tis vapuru elan !'manda bek'emek 
meneden bir hüküm olmadığına tedir. Amerikalı banker vapuru 20 
göre Mister lnsull'ün itharmnı Niıana kadar kiralamı~tı. Bu re • 
müstelzem olan suçluları, mahke- heple vapur kaptanı, Insull'ün ken 
memiz pek ala tetkik edebilirdi. disine hareketinde serbest olduğu-

Kaldı ki, gene ayni eserde şu nu tebliğ etmedikçe, konturat müd 
cümleye de tesadüf ediyorum: detinin hitamına kadar rmanımız 

" Bizim fikrimize göre mahke- da kalacaktır. 
melerimizin, Diminutio Capitis, Dünkü nüshamızda Yunan hü • 
yani salahiyetlerinin tenkisini sa- kumetinin, vapurun limanda uzun 
ı-ahaten teyit eden bir kanun mev- müddet kalması ve kaptanın tran
cut olmamasına nazaran mahke· ait olarak l"mana geldiğini iddia 
ınelerimiz, esas hakkında karar ett'ği halde, lnsull'ün yakalanma
vermek hakkına maliktir. Ve bu- sına sebebiyet vermesi noktasın. 
na mecburdur.,, dan bu mesele ile alakadar oldu • 

Zabıtnameyi tetkik ettiğim za- ğunu yazmıttık. Kaptan Muauriı 
man, bu hakkın kullanıldığına, transit olarak geldiğini ve hare • 
bu mecburiyetin yerine getirildi- ketine Türkiye hükumetinin mani 
ğine dair hiç bir izahata tesadüf olduğunu idd"a tetmit ite de bunu 
etmedim. Hatta, suçlu mevkiine isbat edememittir. Bu sebeple Yu 
oturtulan lnsull' e bile bu husus- nan mahafili kaptanı yolsuz ve u • 
ta hiç bir sual sorulmamıttır. Bu sulsüz hareket etmekle ittiham et· 
İtibarla, kanunlarımızın hüküm • k d" l 
1 

• me te ır er ... 
erme tevafuk etmiyen bu karan Yunan Ceneral konsolosu M. 

temyiz etmeğe mecbur kaldım. Kapsalis vali Muhittin Beyi ziya • 
Temyiz layihası, kanuni müddeti retinde vapurun ne suretle hareke 
zarfında mahkemeye vereceğimi tine mümanaat edildiğini sormuf • 
söyledim. Henüz layihamı hazır- tur. Kendisine verilen cevapta va
lamaı:lun. purun ifaret vermek suretile pra-

- Ortada hüküm mahiyetinde tika istediği ve usulen kontrol mu
verilmit bir mahkeme kararı mev- amelesi yapıldıktan sonra Türk ka 
cut olmadığına göre, temyiz et • ııunlarının kazası dahiline girdi!ii 
mek için bir sebep olmadığı ileri cevabı verilmif ve o sırada Ameri. 
sürülüyor. Ne dersiniz? ka hükfunet~ tarafından lnsull'ün 

- Kanunlarımıza göre , mah- tevkif ve iadesi talep edilince ln
kemenin ittihaz ettiği her hangi sullün hareketi~e müsaade edilme 
bir karar, kat'i ve nihai olmak sar diği cevabı verilmi,tir. Yunanis • 
tile kabil_i _temyizdir. Vazu k~- tanın Ankara sef· ri M. Sakellaropu 
n~n, te~yızı mümkün olmıyan hü-/ los ta Hariciye vekili Tevfik Rüt
küınlerı s~rah:-ten usulü muha • tü Beyi ziyaret ederek bu hususta 
keme de gosterır. malumat istemit ve verilen izahat 

Bunların haricinde kalan bü- Yunan hükfuneti tarafından kafi 
tün k:"r~rlar, te~y~z edilebilir. Her görülmüttür. B"naenaleyh mesele. 
h~~gı ~ır.karar ıçın temyiz edilcı- nin Türkiye ile Yunanistan arasın 
bılır mı d~ye ~arahat ara_nmaz .. B_u- da sivaai h:ç bir tafhası kalmamıf· 
nu umumı kaıdeler, tesbıt etmıftır. tır. Esasen Yunan hükumetinin 
Binaenaleyh • bu ~ararın temyiz e- mesele i.le alakadar olması lnsull 
dilemiyeceğine daır bir sarahat ün iadesi noktasından değil, vapu 
bulunmamasına nazaran meaelede run harekefne mümanaat edilme
tereddüdü mucip bir nokta gö • si zannından ileri geliyordu. Hü -
remiyorum. kumetçe verilen izahat kafi görül-

- Bir de ayrıca tevkif kara- müt olduğundan meselenin siyaai 
rma itiraz ettiğiniz söyleniyor. Doğ safhası kapanmıf demektir. 
ru mudur? Kaptan hükümeti dava ediyor 

- Hayır. Henüz itiraz etme • Diğer taraftan usul üz hareket 
dim ! ett' ği iddia edilen kaptan Musuris 

- lnsull'ü limanımıza getiren kendisini mesuliyetten kurtarmak, 
Maiotis vapurunun vaziyeti ne o • için, vapurun sebepsiz olarak ha • 
lacak? reketine mümanaat edildiğinden 

- Vapur, henüz limandadır. dolayı hükumet aleyhine dava ika 
Mister lnsull'ün efyalarından bir me etm"tşir. 
kısmını vapurdan çıkarmak iste- Kaptan Musuris dün kendiaile 
diğini haber aldım. görüşen bir muharririmize bu hu. 

Bunun için icap eden muame· susta hiç bir •ey söylemek iateme
leyi, lnsull bizzat yapacaktır. mittir. Kaptan Musuris telaşlı ve en 
Vapurun burada transit müddeti- d"tcli görülmekte ve arasıra Yu
ni geçirerek kalmruıı ne gibi sebep nan konsoloshanesine giderek kon 
!erden ileri geldiğini tamamile soloshane erkanı ile görütmekte • 
tetkik etmean.u. dir. 

- Vapur kaptanının, geminin Maiotis kaptanı Amerikalı ban 
limanımızda kaldığı her gün için kerin vapurda geçirdiği on on h.,.. 
hükfunetten 500 lira tazminat is- günlük seyahati hakkında iazhat 
tediği doğru mudur? vermek istemiyor. Yalnız bunlan 

- Eğer vapur, kaptanının ha· günü gününe vapurun defterine 
reket arzusunu izhar etmesine rağ- yazdığını söylüyor. Anlatıldığına 
men her hangi bir idari tedbirle göre kaptan bunları İngiliz ve A • 
alıkonulmut İse, kaptanın bu yol· merika gazetelerine satarak kendi 
da bir talepte bulunma11 müm- sine menfaat temin etmek heve • 
kündür. Bu talebin haklı olup ol- sindedir. 
madığı meselesini , dava açıldı- Amerika sefareti talimat bekliyor 
ğı zaman mahkemelerimiz halle • lnsull'ün Amerika birle,ik hü • 
der. kumetine ne zaman iade ve teslim 

- Heyeti vekile kararlan hak- edileceği malfun değildir. Sefaret 
k~nda devlet fUrasına müracaat im- bu husurta Vat'ngtondaıı verile • 
kanı var mıdır? cek talimatı beklemektedir. 

.. - Vardır. Fakat bu hadisede, Metresi de bir yere kabul edilmiyor 
muracaa~ edip etmemeğe henüz ka- lnsull'ün metresi olduğu söyle • 
rar vernııt değilim. nen Madam Kuyumcu oğlu iki üç 

- Müvekkilinizi tevkifhanede gün evvel Atinadan gelen vapur • 
gördünüz mü? 

la limanımıza gelmit ise de.pasa • 
- Dün ve eYVelki gün ııördünı. portu olmadığından karaya çıkma 

Davayi temyiz ettiğimi kendisi- sma müsaade ed'lmemi9ti. Ma • 
ne anlatbm. Bugün görmeğe lü- dam Kuyumcu oğlu buradan Ko&-
zum görmüyorum. tenceye gitmit ise de orada. da ka 

Avukatın sözlerinin kıymeti bul edilmediğinden dün Romaııof. 
yok vapurile limanımıza gelmittir, bu-

lf albuki diğer taraftan isin hu. radan ayni vapurla Pireye gidecek 
kukl vaziyeti hiç le Ahm:t Esat ı·r. 

Beyin dü,ündüğü gibi değildir. Ecnebı· gazetecı"ler 
Bir kere, lnsull hakkında as· 

liye üçüncü ceza mahkeme.inin 
verdiği karar, hüküm mahiyetin
de değildir ki temyizi kabil olsun. 

Diğer taraftan hükumetimiz, 
bankeri Amerika birlesik hükümet 
lerine teslim etmek ü~ere daha 
ziyade misafir vaziyetinde, lstan· 
bul tevki/hanesinde bulundurma~ 
tadır. 

lnaull hakkında, bizim kanun
larımıza göre kanuni takibat ya • 
pılmaJığı için bu husustaki iti • 
radar, hiç te varit değildir. 

ln:rull'le görü~ülemiyor 

h 1.•';anbuldaki ecnebi gazete mu
:ıbı~, müddeiumu91i Kenan Ber 1 zıyaret ederek tevklfhanede 
~- unan lnsull'le görütınek ıçın 

musaade istemitlerdir. 
Kenan Bey, bunun . d"l"k •• 1 •• 1 fım ı ı 

m
1
. uın:<un o amıyacağını söylemit • 
ır. 

Yunan hükumeti izahatımızı 
kafi gördü 

. S~muel lnsull'ü limanımıza ge
tırmış olan Yunan bandıralı Maio-

Bir muhabir yanlışlıkla 
haberlerini 

rakip gazeteye verdi 
Amerikalı müflis banker lnaull 

lstanbula geldiği günden beri ga
zeteciler de rahat yüzü görmemiş· 
ferdir. Sabahtan aktama kadar yek 
diğerini atlatmak, fazla haber ala 
bilmek için uğratan gazetecilerin 
hatlarından hazan garip vakalar geç 
mekte, arkadaşlar arasında eğlen
celi mevzulara yol açmaktadır. 

Bu meyanda ,bilhassa şehrimiz 
de toplanan ecnebi gazeteler mu • 
habirleri adeta seferber hale geç • 
mişlerdir. Muhabirler her gün sa
bah erkenden Galatasaray kartısın 
daki pastahanede toplanmakta, gü 
nün programını ç'zmektedirler. 
Dün de hep bir arada mesleğe, gü 
niin meselesi olan lnaull' e ait mev 
zular görü9ülürken pastahaneye 
muhabirlerin tanımadıkları bir zat 
girmit, kahvesini esrarengiz bir 
tarzda içm't ve tavırları gazeteci. 

Define arayıcılar 
AYDIN, (Milliyet) - Geçen· 

lerde jandarmamız tarafından ev
velce meyhane olan bir arsa~a 21 ~l 
tın bulunarak maliyeye teslım edıl· 
dii'i ve karapınarda da bir para çı· 
ka-·ıldığı hakkında vilayete ihba~d~ 
bulunulduğunu yazmıttım. Bu ıkı 
vak'a define meraklılarının biraz 
yatı9an hırslarım yeniden ayaklan· 
dırmıt ve son günlerde gene y-.;r 
yer define aramağa ba~lanmıştır. 
Marangoz Nusrat Efendi hükumet 
civarında iki yer kazdırmıf, bir tcY 
bulamamı1, yağ ve yumurta tücca· 
rı, Mustafa Efendi d~ karacaahmet 
mezarlığı yanında bjr yeri kazdır· 
mıf, onun da eli boş çıkmı,tır. Mus
tafa Efendi bayramdan sonra daha 
bir çek yerler kazdıracağım söyli
yor. Bu aramalar her ne kadar boş 
rıkıyorsa da netice itibarile bir çok 
Türk amele ve itÇisine it temin 
ettiğinden define muhbir ve arıı:yı
cılarının çoğalması çok temennıye 
~ayandır. 

!erin dikkatinde uzak kalmamış • 
tır. 

Kahvesini etrafına 9üpheli, fÜP 
heli bakarak içen bu zat birden 
bire yerinden kalkmış ve pastaha
neyi terketm" 9tir. Tam bu sırada 
gazetecilerin sıkı temasta bulun • 
dukları diğer bir zat içeriye gir • 
mit, masa batına yaklatarak herke 
sin duyduğu bir sesle: 

- Karşınızda kahve içen a~~ 
kimd; tanımadınız mı.. Maıotıs 
vapur:ınun kaptanı demiştir . 

Kaptan lnıull'ün vapurdaki ya
fayıf tarıma ait malUnıat topl~:J' 
için fedakarlıklara katlanan ve on 
!erine çıkan fırsatı kayb<"<len ecne 
bi gazeteciler derhal pastahaneden 
fırlamı~lar, bazıları Yunan konso
loshane sine, bir kısmı da rıhtıma 
kotmutlardır. 

Fena bir tesadüf 
Gene şehrimizdeki ecnebi gaze

te muhabirlerinden birin; n ba~ın • 
dan gazetecilik noktasından acık
lı bir vaka geçmiştir. Londrada çı
kan büyük bir gazetenin muhabi • 
ri M. x birçok fedakarlıklarla top 
ladığı kıymetli malumatı gece yarı 
sı Londraya bildirmek için tele • 
fon b3'ına geçmi,tir. Telefon hat· 
tt bir parça bozuk olduğu:ıdan mu 
habir mü,külatla konufmğa baş • 
laınıt ve hemen bir saat kadar te • 
lefon batında ter içinde kalarak ha 
berlerini verebilmittir. 

Muhabir haberlerini v"rdikten 
sonra telefondan ayrılacağı sırada 
gazeteden kendisine tefekkür e · 
dilmi,, fakıı,.t kendi ismi yerine bu 
radaki diğer bir ecnebi muhabirin 
ismi kullanılmıttır. Bunun iızerine 
telata dütcn çalıfkan muhabir kar 
tısındaki gazetenin ismini sormu1 
tur. Verilen ceyap üzerine havadis 
ler:ni telefon batası yüzünden ken 
di gazeteıiınin rakibi bir gazete · 
ye verildiğini anlayan muh~bi_r_~~ 
tün emeklerinin botuna gıttıgını 
görünce telefon başında çupınma
ğa başlamıt ve rakip gazeteden 
havadislerinden istifade etmeme • 
ıini rica etmitfir. 
Arkadaşımıza geçmİf olsun ••• 

• • • 
"Amerikada t"laka 

V AŞINGTON, 2 - Türk hüku· 
metinin lnsull meıeles;nde göster
diği hüsnü niyet hükfunet mahafi
linde alaka ile k~ılanmaktadır. 
Fakat lnrullil. ·tesellüm etmek için 
hükumetin ne yolda mukarrerat a
lacağı etrafında salah· yettarlar be 
yanatta bulıınmamaktadırlar. 

Filhakika timdiye kadar lnsull 
ü almak için Türk zabıtası nc,zdin 
de tetcbbüste bulunacak Ameri • 
kan mümeuillerini tayin iç: n ma • 
kamat henüz bir tedbir alını~ de • 
ğildir. Şikago hakiminin atili tak'
bata mürae-..uttan ziyade Insullün 
doğrudan doğruya tebidini Türk 
hükumetine teklif ettiği sö;leni • 
yor. 

lnsull Yunan bayrağını siper 
yapıyor 

ATINA, 2 - Burada çıkan Ati
naika Nea gazetesine göre Yunan 
Hariciye nazırı M. Maksimos müf
lis Amerikalı bankerin hala Yunan 
bayrağını s"per alarak kullanmak 
istemesinden dolayı hiddetini be • 
yan etmittir. 
Yunan hükılmeti hiç bir tqebbüs • 

te bulunmı1acak 
ATINA, 2 - Yunan hariciy.e 

nazırı M. Maksimoı lnıull ve Ma·· 
otia vapuru meselesi hakkında ga· 
zeteciler tarafından sorulan suale 
verdiği cevapta, Yunanistanın, İs
tanbul Yunan ceneral konsolosu • 
nun yaptığı tetebbüale iktifa ede
rek yeni hiç bir tetebbüıte bulun· 
mıyacağını röylemitfr. 

E 
HA 

T ekirdağda güzel bir 

Tekirdağ Belediyesinin vücuda getirdiği park: 

TEKIRDAG, (Milliyet) -Şehri Tekirdağmın en ~!ek ve en yük-
miz belediyesi bu sene bütçesine sek bir yerinde. ~lan bu çocuk bah-
vazettiği tahsisatla geçen sene baş- çeai m.emleke~ ıçın çok faydalı ve 
lanmıt ve natamam kalmıf olan te·ı sıhhah .umu~ıyey~ ç?k yardımı o
hir parkı ittisal indeki istimlak e~il· la~ bır .Jekılde ınkıtafına ehe~
•nit yerleri çocuk bahçesi halıne mıyet venlmekte ve nevakısını guo 
frağ etmektedir. · geçtikçe ikmaline çalıtılmaktadır. 

Balıkesir iyi güreşçiler yetiştirecek 

ilalıkesir mıntaka heyetinin çalıfhrdığı gençler .• 

BALIKESiR, (Milliyet) -1 lar aalona hücum etmeğe başla
Mmtaka güre• heyeti son zaman- mıtlardır. Eğer çalışmalar böylece 
!arda ~a~iyeti~i ar~t""!"•f~· 01- devam ederse milli ı:üref ekibimi· 
dukça ıyı tanzım edılmtf guref ~- ze iyi uzuvlar hazırlanmıf olacak
lonunda haftada üç akşam on hır tır. 
genç büyük bir hevesle. çalıt•Y0~· Güreş heyeti reisi ve ealci bir 
Bu gençler arasında bılhassa cı· l Netct Beyin gayreti 
var köylerden devam eden ikisi sporcu 0 an . . G"' fede-
fevkalade kabiliyet gösteriyorlar. çok pyanı takdırdır. _ ureş fak 
Bir çok namlı pehlivanlar yetifti- raayonunun yapacagt bazı u 
ren Balıkesir ve civarında bilhas· yardımlarla bu çalqmalar artar ve 
sa ,imd"ye kadar bu istidatlar ala feyizlenir. Ali.kadar federasyo
turkada görünüyordu. nun iae bu alakayı göstereceğine 

Alafranga muntazam güref yap •üphe etmiyoruz. Çalı~an gençle
mak fırsatı çıkınca bu heveskar- rin bir fotoğrafını gönderiyorum. 

Aydın ziaai 
Kredi kooperatifi 
Kongrede okunan rapora 
göre bir senelik faaliyet 

AYDIN (Milliyet) - Aydm 200 nu· 
waaraJı 2i~ ~M''; kooperatifi umumi he-

yeti halkeYİ ıalonunda 
------• 7iraat bankası müdürü 

Muıtafa Nedim Beyin 
~1uzuru ile toplandı. 

idare heyeti ve mü· 
rakipler raporu okun• 
lu. Rapordan koofera
ifin tahıil edilmit ser· 
nayeıinin 34, 180 ihti
ıat sermayesinin 2763 
e ortaklanmn mecburi 
.aaarruflanndan da 
~251 lrra _ .. duaıları 

aı;;z__~..._.,. oldulu anlaıılıyordu. 

Kooper9tif reiıi Raporlarda; koopera-
Neıet Bey life yazılı ortnklartn 

iktisadi buhrana ral· 
men borçlarım ödemek hu.ıuıu~da Ç

0
ok 

hüsnü niyetle hareket cttıklen 90 lıra 
borcu olan ve borcunu verem~diğin~en 
hakkında baci:z karan alınan bır ortn:_ıın 
mallıırınm satılmadığını ve bu ortağın 
bugün borcunun 10 liraya i~d~ği zikro!u· 
nuyor ve eski senelerden murur 4159 lır.a 
baka alacaktan bu sene 1~20 lirası tah~ 
olunaraıc: 2238 liı-a kaldığını bunun da ~ 

·· ·· d ki sene içinde t..,_,,..,n tahıil numuz e kah J ve 
olunacağı yazılıyordu. Raporlar u 
idare heyeti ibra olundu. . kili 

Yeniden bir ıatıf kooperatifi .t~ş. v~ 
t tı' birliklerinden bırıııne gı .. ya mevcu u .. 

riJmesi ve sermayeden bu!'~n ıçın pa· 
ra aynhnaıı hu~uı.lan ycnı _ıd~re heye-
tine bırakılarak, ıntıhaba geçıldi. 

Avukat Nqet, Avukat Osman, Müt.J<;ı 
it kaymakam Sait, Çiftçi Muıtafa ve hah· 
çavan Hafı:ı Ahmet Bey ve Efendiler 
idare heyetine seçildiler. • •. . 

Bu yazımda kısaca hülasa. ettıgım ı~a
re heyeti raporu, ziraat kredı kooperatı!· 
)erinin her gÜn daha ziyade kuvvctlendı
ğini ve ortaklann da taaarruf ve h:ıreket· 
!erini uyandırdığlnı, borçlu orto.klann~ 
da mallarını satarak onlann verun kabi· 
livetlerini öldürmek deiil bil&k.iı onu can• 

Aydında cinayet 
AYDIN, (Milliyet) - llıi sün e~ 

tehrimizde brr .... ı.· a olmut bofulauok -
retile ö\düriilen bir adam yatafmda ölli 
olarak bu\unmu1tur. 

Harp m&l\ıllerinden Mehmet oğlu Meh
met içki n kadına fazlaca münhemik ol· 
duğuııdan ailesile reçiııemezmi1 ve a)'Tt

lrmuf. Bunun üzerine Mehmet tütün san
dığını karacaahmet mahallesindelö bara• 
kaya naklebnİf ve orada y tıp kallmuı-
ya baılamıf. · 

Mehmeclin ban.kuına bir çok kadınlar 
ziyaret edermit- Melımedia kapıaı berk.,. 
ıe açılmuf. Hatti recderi bile kapaına
ğa lüzum görmeden yatannıt- Mehmet 
her üç ayda bir maliye<!~ 60 lira tekaüt 
ınaıı,,ı alırmıı. son defa bu parayı alınca 
bir arkadaıına bllf Y\lnnuı: Ben ananm 
ihata davarlarını yaptıracağım, içine do 
bir baraka koyduraca&ım, 60 liram var, 
üç ay ıonra 611 lira daha alacaiım, bana 
bir usta bul demit,, Arkadaşının tavauu· 
tu ile iki yapıcı bulunmut bunlarla paz.,.. 
lık bitirilmİf ve SO lira pepn Yet"İle..el< i
te batlarunıt. us.talar puarteıi günü ak· 
.. ~mı Mehmedin yamna gelerek beı lira 
daha almıtlar. 

Ertesa gWı o civarda çingenelerden ha
cı Muıtafa, kamı Mehmedin barakasına 
yollryarak tütün aldınnalc iatemit, kız gel 
mİf, öilo olduğu halde henüz kalkmıy"n 
Mehmedi uyandırmak istemi4, fakaı yor
ganı açı.aca Mehmedin öldüğünii anlıya
rak gitmi,, anıuma bo.bcr Yerınİttir. Bu
nun üzerine anası relmit. Mebmedin ha .. 
kikaten öldüğünü anlamıf, bir müddet 
barakayı aranuı, tarannf, sonra da v:ak'a· 
yı zabıtaya haber vermiştir. Cümhuriyet 
müddeiumumi mua•İni Şükrü ve hiıkU
met doktoru Kemal Beyl~r zabıta memur
lıu-ile vak'a yerine gelnütler, Dr. Kemal 
Bey Mehmedin boiularak ôldüriildiiğünil 
ıöylemiıtir. Ceset haıtahane7e kaldml
mıf, olop•i yapılntJJ• filbıılJka gırtlağının 
çatladığı cörülnıüı ve boğularak öld~ğü 
anlatılmıttır. 

Vak'anın bir ırün eYVel Mehmeıten bet 
lira daha alan yapıcılar o giindetı beri 
meydandan kaybolmuılarcbr. Adliye YO 
zabıta tahkikata devam etmektedirler. 

!andırmalı: ve verim kablliyelini arttırmak 
yollan arandıiıaı tebar.ia ettirmektedİI'. 
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Deniz yolla- · RADYOl.İN TURK ANONIM ŞiRKETi 
lST AN BUL ACENT ALICI 

Liman Han, ·T•lelon: 22925 

İmroz yolu 
Her PERSEMBE günü Gala
ta rıhtımından aaat 18 de TAY
Y AR vapuru kalkar. Gidit ve 
dönü,te mutat iskelelere uğrar 

Önümüzdeki 6 Nisan Cuma 

alqamı -t 21 de 

FRANSIZ TtY ATROSUNDA 
mepur tenor 

MlGUEL FLETA 
tarafından 

YEGANE BiR KONSER 
verilecektir. 

''DEGEA,, 
Meıhur KEDİ markalı 

Gömlek fitilleri 
200 - 6" ' l . ' -

E ı sağl.m ve 
dayanıklı 

Fitili erdir 
Her lambaya ve 

fenere uyar. 
Satış mahallerinden 

(tDEGEA ,, 
Markasını arayınız. (14439) 

1847 

Büyük Fırıat 
Ayakapı'da Fener caddesinde 254, 256 

No. lu Vasil Nahurn efendinin kızakla
nnda mevcut bir adet deniz tenezzüh 
motörünün icra kılınacak açrk arttırma 

neticesinde verilen bedel haddi layık gö
rülemediğindeıı müzayedenin 5 Nisan 
1934 tarihine miisadif PerıemJıe giinü 
saat 10 da muzayeclesine devam edilece
ği ve kat'i ihalesinin icra kıhnacağı illin 
olunur. (15342) 

OSMANLI BANKASI 
% 5 faizli 1918 - 1334 tarihli dahili 

istikraz tahvilatma ait olup vadesi 1 - 5 -
929 da hulül eden ve ayni tarihte tediye
sine baılanan 23 numaralı kuponlardan 
it ·az edilmiyenlerin 1 Mayıs 934 tari • 
hinde Türkiye Cümhuriyeti hükiimeti le
hine müruru zamana uğrayacağa, mez .. 
kür tahvilat hamillerinin malümu olınak 
üzere.ilan olunur. 

['3' üncü kolordu ilanları ' f'/I. f\f. V. Sa. Al. Kom. dan : 
Ordu ihtiyacı için Klirning 

mukavelesi aktedilmiş mem
leketlerden celbedilmek üzere 
120 : 200 adet hamut kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
' tur. ihalesi 9 Nisan 934 pazar
tesi günü saat 11 dedir. Talip
lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinde teklif ve teminat 
mektuplarile Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. (1239) 

1864 

iŞLETMESi 
Aeeateleri ı Karakôy Köprllıq1 

Tel. U362 - Sirkeci Miilıiirıılaraad• 
Haa Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 4 Nisan 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1494) 

1921 

Trabzon sür'at 
yolu 

CUMHURlYET vapuru 5 Ni
AD PER.sENBE 20 de Gala
ta Rıhtımmdan kalkacak. Gi
difle lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'
ya. Dönüfte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Pulathaneye uğraya-
caktır. "1508,, 

Mersin sür'at yolu 
lNEBOLU vapuru 6 Nisan 
CUMA 11 de Sirkeci Rıhtı
mından kalkacak, Giditte İzmir, 
Antalya, · Mersin, Payaa'a. Dö
nütte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya -
cakbr. "1509" 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 5 Nisan PER· 
SENBE 19 da Sirkeci nhtı -
mından kalkacaktır. "1510,, 

Tophanede kain telsiz telgraf 
merkezimizin, 935 senesi bida
yetinde tebdili icabeden cihazı, 
pazarlık suretiyle talibine ihale 
edilecekti~. 

Şartnamesini görmek ve daha 
fazla malumat almak isteyenler 
her gün saat dokuzdan On ıeki
ze kadar idaremiz levazım Şefli
ğine müracaat etmelidirler. Pa
zarlık 16 Nisan 934 Pazartesi gü 
nü saat On bette yapılacaktır· 
(875) 1857 

Sull<ın Ahmet Sulh üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: Muammer B. ve Kir
kor Keseciyan Ef, veresesi Kayyiıni An
dre Pirlın ef. ve Agop Kasapyan efendi 
ve Ihsan Bey ve ·Behire hanmı ve Fuat 
Bey varisleri Muazzez ve Emi

ne Hanrmlar ve J stanbul E vfı:af 
Müdüriyetinin ıayi'an mutasarrıf ol
dukları Akıarayda Koğac:ı Dede 
mahallesinde Koğacı Dede bostammn iza
lei şuyuu znnnında furuhtu tekarrür e
derek müzayedeye vaz olunmuıtur. Kıy
meti nıuhammenesi ( 7897,5) yedi bin 
sekiz yüz doksan yedi buçuk liradır. Bi
rinci açık arttmnası 8 • 5 • 934 tari
hine müsadif salı günü saat on bqte ic
ra kılınacaktır. Kıymeti muhammene
sinin yüzde yetmiı beıini bulduğu tak
dirde ihalei katı'iyesi yapılacaktır. Bul
madığı takdirde en son artbranın taah
hüdü baki kalmak üzere on beş gün müd
detle temdit edilerek ikinci açık arttır
ması 23 - 5 - 934 taıoihine müsac1if çar
f'IDlba günü saat on beıte İcra oluna
cakbr. ipotek sahibi alac;;ldılarla diğer 
aliikadarlılann gayri menkul üzerinde
ki haklanru hususile faiz ve masrafa da
ir olan iddialarını evrakı müsbitelerile 
yinni gÜn içinde bildirmeleri Jaznnd.r. 
Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sa
bit olmadıkça satııı beledinin paylaı
maaından hariç kalacaklardır. Arttrrn ıa 
şartnamesi iıbu ilan tarihinden itibaren 
mahkeme salonuna talik kılmrnııtır. Ta
lip olanların kıymeti muha.mmenesinin 
yüzde yedi buçuğu niabetind-; pey a~· 
çesini hamilen yövm ve saati mezkur· 
da Eminönünde Gülbenkyan hanında Sul 
tan Ahmet Sulh iiçiincü hukuk mah . 
kemesine 934 - 17 N o. ile müracaatları 
ilan olunur. ( l 012) 

OSKODAR iCRA memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı ınahçuz ve satılma

sına karar verilmiş olan dükkan came
kanlan ile yazı masasının . 10/ 4/ 934 

salı günü saat 11 de Oslrudar'da Taşçı
başı kahvehanesi kartmnda 187 No. lu 
dükkanda satılacaktrr. Talip olanların 
yevmi rnezkiircla hazır bulunan memura 
müracaat etmeleri ilan olunur (15368) 

Ademi iktidar ve 
bel gevtekllgine 

kartı en müessir deva SERVO!N 
haplarıdır. Deposu, lstanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. Taş

raya 150 kuruş posta ile gönderilir. !z
mir'de frgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

(15116} 

SATILIK 

C:n buyuk sergilerde 17 diploma 
48 madalya kazanmıştır. 
Eöyle gUzel dişler yalnız 

RADYOLIN 
kullananların 

dişleridir. 
Diş tabipleri diyor ki: 

ve akşam pnde 

''Dişlerin wı afZlll ııbhati sabah 
2 defa di,ıeri temlı:lemekle kabildir.,. 

•• 
Uçüncii Kolordu 

• Kumandanlığından: 
1 - ihtiyat zabiti yetişecek kısa hizmetlilerden 328 -

329 doğumlularla 'Ve bunlarla muamele gören diğer tevellüt
lülerde bakaya ve sair suretlerle çağırılmamış olanlar mual -
lim olsun veya olmasın ellerinde yüksek ehliyetname bulunan 
kısa hizmetlilerin kaffesi 1 Mayıs 934 te ihtiyat zabit mektebi
ne iltihak edeceklerdir. 

2 - Ehliyetnamesiz 328 - 329 doğumlu ve bunlarla mua
mele gören diğer tevellütlülerle şimdiye kadar sevkleri tehir 
edilen bakayalar da dahil muallim olsun veya olmasın 1 Ma • 
yıs 934 de, Orta ehliyetnameyi haiz olanlar 1 Temmuz 934 
de, tam ehliyetnamesi olanlar da 1 Eylül 934 de smıflarma 
mahsus hazırlık kıt'alarmda ispati vücut edeceklerdir. 

3 -Yüksek ehliyetnamesi olan doktor, baytar, kimya -
ger, eczacı, disçi sınıfına aynlmış olanlar 1 ikinci Terşin 934 
de tatbikat mekteplerine iltihak edeceklerdir. 

4 - Deniz sınıfına aynlan kısa hizmetliler 1 ikinci Teş • 
rin 934 de Deniz Efrat deposuna iltihak edeceklerdir. 

5- Hava sınıfı mensupları birinci maddeye tabidir. 
6 - Sevke tabi olan bu Efendilerin nüfus cüzdanlan, 

mektep şahadetnameleri ile ehliyetname suretlerini yanlarına 
almaları laznndır. "736" "1521,, 

•• 
Urgüp C. Müddeiumumiliğinden: 

Urgüp'te , mnumi hapishaneye çevrilecek olan mahallin 
15108 lira bedeli keşfi üzerinden 21 gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuş olduğundan taliplerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde depozito makbuzu ve yahut Hü
kUmetçe muteber bir kefaleti veya istikrazı dahili tahvilatile 
evrakı müsbite ve fenniyelerin ihale günü olan 22 - 4 - 934 
tarihinden evvel Urgiip'te müteşekkil Komisyonu mahsusu • 
na ibraz eylemeleri ilan olunur. , "1506" 

Akay lıletmesl Müdürlüğünden: 
Adalar hattı Cuma tarifesine 6 Nisandan itibaren her 

cmna yapılmak üzere B. Adadan 18,30, Heybeliden 18,45 
Burgazdan 19,00, Kınalıdan .19,15 te kalkarak Köprüye sa -

" at 20,00 de varmak üzere iş'an ahire kadar bir sefer ilive o-
lunmuştur. "1477., 

lıtanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. K. Gr. Cinsi Eşya ! 
40 Fıçı A B 1/40 ' 1020 00 Naftalin 

Yukarda yazılı bir kalem mal arttırma ile ~'4-4-934,, Çar 
şamba günü saat 14 te satılacağından isteklilerin lstanbul lt. 
halat Gümrüğünde 6 No. Satış anbarmda hazır bulunmalan i-
lan olunur. "1194" 

Büyü~ Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 6 ncı keşide 11 Nisan J 934 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

liralık ikramiye ve 50.000 liralık bir 
mükafat vardır. 1838 

• '..r!fl..,. • ' • • 

Afyon Vilayetinden: 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulup 21 Mart 934 

tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen Afyon - Konya 
yolunun (8193) lira bedeli keşifli o+ooo - 0+250 kilo
metreleri arası parke ferşiyatına muayyen saatte talip zuhur 
etmediğinden 18 Nisan 934 tarihinde saat 16 da Encümeni Vi 
}ayette ihalesi icra kılmtnak üzere münakasa müddetin tem-
dit eclildiği · ilan olunur. (1376 > 1870 

Istanbul Mıntakası Sanayi 
Müdürlüğünden: 

iptidai mevat nıuafiyetindep istifade edecek sinai mües
seselerin 19-2-934 tarih ve 2-153 sayılı kararname mucibin
ce hemen idaremize müracaat etmeleri ve evrakın 15 Nisan 
934 te vekalette bulunması lüzumu ilan olunur. (1478), 

1.914 

A b 1 •ı k k.Agw ıf .1 Hilaliahmer İstanbul Merkezinden: m a J 1 a •ı 6 Nisan 1934 cuma günü sabah saat onda Cağaloğlunda Hili 

1 . . . , .. liahıner binasında Merkezimiz kongrası aktedileceğinden aza-
T a hpl erı n ıdaremıze muracaatları. yi muhteremenin aidat makbuzlarını hamilen teşrifleri rica o-

.: [ lunur. (15352) 1922 
1710 

Hakiki, saf, lıati tesirli ASPiRiN, EB marbo 
sını faşır, A!inları çabuk ve emniyetle gider
mek için başvuraca§ınız. deva, dünyad. 
meşhur• ..,.. •müstahzarı olmalıdır. 

lsr·arla tASPİR• ~ 
.-:;;~..:_-ve 2 ('1 orimellk ambalajtarda bulunur. 

Am.balajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz! 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 
ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 lstikrazmm 4.000.000 lira 

birinci tranşmı teşkil eden A. tertibinin muvakkat makll>w~ 
rile asıl tahvillerinin değiştirilmesine 1 - 4 - 934 tarihind 
itii>aren aşağıdaki şartlar dairesinde başlanacaktır. 

Hamillerin mezkıir tarihten 30 - 6 - 934 tarihine ka 
muvakkat makbuzlarını ilk defa aldıkları bankalara ibraz 
asıllarile tebdil eylemeleri lazımdır. Bu müddet zarfında a 
kadar bankalara müracaatla değiştirilmiyen veya borsa 
yahut da borsa haricinde alman muvakkat makbuzlar ar 
oralarca değiştirilmiyeceğinden bunların tebdil ~ek 
zere ya Cüınhuriyet Merkez Bankasmm Umum Müdürl 
ğüne doğrudan doğruya veya Ziraat ve iş Bankalanmn h 
hangi bir şubesi vasıtasile gönderilmesi şarttır. Bu ikrami')". 
li % 5 faizli 1933 İstikrazı A. tertibi muvakkat makbuzla 
nm asıl tahvillerle değiştirilmesine başlandığı tarihten iti 
ren faizlerin kupon ve amorti ve ikramiyelerin de asıl tah 
mukabilinde ödeneceği hamillerin dikkat nazarlarına tekr 
arzolunur. {1378) 1 

Sıhhat ve İçtimai Mnavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Yapılacak itlifıfar ameliyelerinde kullanılmak üzere a 
gari 30 azami 50 ton kükürt alınacaktır. Şartnamesini gÖ 
mek isteyenler Ankara' da Umum Müdürlük Ayniyat Mu 
hasihi mes'ullüğüne, lstanbul' da Galatada lstanbul Lim 
sahil sıhhiye merkezi Baş Tabipliğine, lımir'de lzmir sahıl s 
biye Merkezi Baş Tabipliğine müracaatları. lhale 8 Nis 
1934 tarihinde lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde 
mübayaat Komisyonunca yapılacaktır. (1169) 1858 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Başta l :.: b etinden: 

Haydarpaşa Emrazı Sariye hastanesi müstahdemini 
çin açık münakasa ile 16 takım elbise ile 16 çift fotinin ihal 
si 16 Nisan 934 Pazartesi günü saat ondörtte Galata'da K 
ra Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhi 
Merkezindeki mubayaa Komisyonunda yapılacağından şar 
namelerini görmek isteyenlerin Merkezimiz Levazım Daire 
ile mezkllr hastane İdaresine müracaatları. (1345) 

1 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 240 Milimetrelik dört adet ışıldak 7-4-934 cuın 

tesi gÜnÜ saat on dörtte pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan ,al.ahi 

ler. 
3 - Pazarlığa girecekler malin tasarlanmış tutar 

yüzde yedi buçuğu olan (126) liralık vezne makbuzu ve 
teminat mektuplariyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

(1482) 191 

Türk Tayyare Cemiyeti 
U~unköprü Şubesinden: 

Muhterem Uzunköprü kaz ası halkı tarafından şubemiz 
Kurban Bayramında teberrü edilen 321 koyun ve koç 111 a 
det keçi ve 2 adet Manda ve Dana 1 Nisan 934 tarihinde 
itibaren 10 Nisan 934 tarihine kadar 10 gÜn müddetle mü 
zayedeye konmuştur. Kat'i ihale 10 Nisan 934 Salı günü sa· 
at 16 da Şubemizde yapılacaktır. Talip olanlarm ve şerait 
öğrenmek iatiyenlerin Tayyare Cemiyeti lstanbul şubeııiı11 

ve Şubemize müracaatlan ilan olunur. "1517,, 

Vmami Nqriyat ı:ıe Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ı:ıe Matbaacılık T. :A. Ş • 


