
senelik bir 
muhtelif 

Beş 

dahilinde 
eni Reicnstag ın top.anış 

hazır ık arı ilerleyor. Bu de
faki mecliste 91 fazlasıyla 
661 mebus var .. 

program 
şehirleri

miz arasında muntazam hava 
servisleri başlıyor. 
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Hükômet Beş en elik Sınai • 
ır Program Hazırlıyor 

F ransada hükumet 
Ve teşkilat !:>uhranı 

Fran"lda kısa fasılalarla birbirini la· 
lı:ip eden hükümet değiımeleTi, bu de· 
ğiımelere sebep olan buhranları bükü
met ve kabine bubranlan olmaktan çı
kararak Kanunu esasi buhranı ıekline 
ifrağ ediyor. Filhakika mayıs 1?32 in
tihabatmdanberi bet defacl'ır ki Fran
ıada hükumet değiımektedir. Bunlar
dan Herriot bükümetinin değişmesine 
sebep olan Amerika borçları meselesi, 
kabinenin ittifanna sebep teıkil ede
cek derecede ebenuniyetli bir ibillaf 
mevzuu telakki edilebilirse de diğer bü
klımetleri deviren sebepler gülünç de
necek derecede küçüktür. Sarraut ka
binesi, şu ihtilafın kurbanı oldu. Yeni
den vergiye tabi olacak memur maaıla
rı hangi hadden başlamalı? Hükümet 
on bin frankdan yukarı maaılardan ver
gi almayı bu hadden aşağı olan maaıla
rı vergiy~ tabi tutmamayı teklif etmişti. 
Bu hbul edilmedi. Haddin on iki bin
d.n haılamau ileri sürüldü. Hükumet 
pe1.arlığı'll\ ı;:iriıerek, on bir bin frank 
t•l<liı elti. Bunu kabul ettiremiyeceğini 
.. ,..ınyınca itimat meıelcıini ileri sürdil 
Ye ekalliyette kalaraı. iıtifa etti. Bi
naenaley'ı bütlin mesele, haddin ıenede 
bin frank aıağı ve yahut yukarı maa§ 
alnn memurlardan baılamaıı noktasın· 
da teınerVüz eıfıyor. Esaı meıele tabii 
.J.i<lçenin müvazeneıidir. Eğer on bin 
franktan baılasm diyenlerin bütçeyi te
nzdn ellirmek için müabet bir teklifle
ri olsa it kolay. Fakat Öyle bir vaziyet 
;ok. Bunun içindir ki hükumet bubran
lan Fransn: teşkiliıb esaaiyeıi için birer 
Uelılik• halini almağa batladı. 

Mayıs 1932 intihabatı, mecliste, Ra
dihl Sotyalistlere en çok azası olan bir 
fırka vaziyetini tlemin etti. Faka.! bu 
çnkluk ınecliain ekseriyeti değildir. Bi
naenaleyh Radikal Soıyalistler ya lnti
hab~t"1a beraber yürüdükleri Soıyaliıt
lerin yardımını temin el.ıneği, yahut ta 
aağ tkrafa dönerek ıol cenah cümburi-
7etçiler denilen zümrelerin müzahereti
"' elde etmeğe çalıtmalı. Radikal Sosya
listler ile Soıyaliatlerin bir araya gele
rd< büküme~ teıkil edemiyecekleri 1932 
lntihabatından sonra acılaııldı. Fakat 
nükümete girmemekle beraber, So•ya
lütler Raılikal Sosyalist hükumetine 
yadım vadettiler. D .. ba d'oğrusu bu hü
kumetin iktidarda kalmasına rnüoe.ma• 
ha ettiler. Bu müsamaha devam ettik
çe, Radikal Soıyalist büklımetler de ik
tidan muhafaza etti. Fakat en ufak bir 
sebeple bu yardım esirgenince hüku
metler birer birer arkası sıra devril
eli. 

Nihayet~ Sarraut, Sosyalistleri bir 
tarafa bırakarak diğer taraftan yardnn 
temin elti: Sol cenah cümhuriyet birli
ği zümrelerine dayanan bir hülı:Umet teı· 
kil elti. Görülüyor ki bu kombinezon da 
yürümedi. Şimdi Cbautempı tarafından 
teıkil edilen kabine denilebilir ki mün
hasıran Radikal Soıyalistlere dayanı
yor. On dört meb'us nazırın on biri, 
Radikal Sosyalist, biri Soıyaliıt, biri 
ıol cenah Radikali ve biri de müsU.kil
dir. Yani Chautemps kabinesi bir ekal
liyet ıükumetiılir ve her gün sağdan, 
soldan ııelecek taarruzlar karıısmda 
düımek tehlikesine maruzdur. 

Bu §Brtlar altında devamlı bir hü
kumeti teıkili mümkün olmadığına gö
re, 1 s2e senesinde Poincare'nin 
yapbğı bir milli hükiimet teıkilin
den bahsediliyor. Filhakika yedi 
sene evvel, frengın sukutu 
karıı,ında böyle bir bükiimet teı· 
kil edilmitti. Fakat bugün henüz öy1e 
bir vaziyet yoktur. Meğer ki bir \laraf. 
tan doların sukutu, diğer tarafdıın büt
çenin tevazün ettirilememeıi ve devam
lı bir hükumeti teşkil edilememesi böy
le bir zaruret meydana getirsin. An
cak böyle milli bir büküme't teşkili, 
buhranlı bir vaziyete kartı alınan Ued
bir mahiyetindedir. Fransanın İstediği 
nonnal vaziyetleT için yürüyen bir sis
tem kurmaktkr. Fransız teıkilib eaaai
yesinde meclis; devlet mekanizmasının 
hakim unsurudur. O derecede ki devlet 
idaresini ele alıp bükümeti bile ikinci 
plana atabilir. Son zamanlarda ıiyaai IJ,.. 
kimül, kuvvetli meclislerden ziyade kuv
Yetli hükiimetler teıkiline doğru isllika
met alınııbr. Parlamenıb an'aneıine en 
çok saplı kalan lngilterede bile icra 
kuvvetinin sali.biyetini genişlelliıek yo
luna doğru yürünüyor. Fransa da ergeç 
bu cereyana uyacaktır ve ikide bir, en 
ufak sebeplerle meydana ııelen hükü
met buhranları da bunu tlacil ediyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Tevfik Rüştü B. 
Ankaraya gitti 
Dün bazı zevatın ziya

retlerini kabul etti 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtlü Bey 

dün Tokatliyan otelinde istrabat ellmit 
\le öğleden sonra bazı zevabn bu me
yanda Vali Mubittln Beyin ziyarttini 
kabul etmiıtir Tevfik Rüttü Bey akıam 
üzeri Haydarpa,aya geçerek Ankaraya 
hareket etmi~l~r. Vekil lley istasyonda 
Vali Muhittin Beyle ba:ıa zevat tarafın· 
te}yi edi:mittir. 

Sınai program, mukabil 
ihtiyacı karşılayacaktır 

İktısat Vekili ve iktısat mütehassısları 
programı tesbit ile meşguldürler 

Başvekil isme: Pt. Hz. leri ve lktısat 
Vekili Celal Beyin son defa yaptıkları 
aanayi tetkiklerinin müspet neticeleri 
meydana çıkmaktadır. Aldığımız malıi 

Celal B. meaal m<ısaaında 

mata göre hükümet Türk Sanayinin 
yeni alacağı istikameti tayin ve tespit 
edecektir. Memleketimizde aanayi yedi 
sekiz seneden beri hükumetin gösterdi· 
ii azami müzaheret ve himayenin alim· 
da süratle intiıaf etmiıtir. Umumi ihti
y•çların her ıabasmdn sanayimiz kendi· 
ni bisettirlr bir mecudiyet göıtennekte· 
dir. Bundan ıonraıı için sanayimizin 
memlekete en faydalı ıekilde plô.nlaıtı
nlma11 bükümetçe arzu edilmektedir. 
Hususi sermayeleriçin olduğu kadar 
devlet fabrikalan için de ayni ıekil mev
cut bulunmaktadır. Baıvekil ismet Pf .. 
ve lkbıat Vekili CelaJ B. in son tetkik 

Beş senelik 
Sınai program 

ANKARA, 1. (Telefonla) -
lkhsat Vekili Mahmut Celal B. 
ve iktısat mütehasaıslan bir kaç 
gündenberi Vekil Beyin evinde 
geceli gündüzlü çalışmaktadır. 
Temin edildiğine göre lktısat 
Vekili hükumetin beş senelik 
sımıi programını hazırlamakta
dır. Bu be1 senelik faaliyet 
devresinde devletçe ve hususi 
teşebbüslerce yapılacak bütün 
işlerin bu programda teıbit e· 
dileceği anltlfılmaktadır. 

seyahatlerinde edindikleri intibam mü•· 
pet neticeleri ıehrimiz ra~yi mebafilin
de uzak gOrülmemekrtdir. 

Verilen malümat ııöre hükiimet bun• 
dan ıonraaı için hem aanayiin in!oıafını, 
hem de vücut bulan sanayiin tutulma
sını ve mukabil ihtiyacı karıılamaaını 
programlı bir ;ekle ıoknıağa çalı~m,kta• 
dır. icap eden kanunlar kararlar bu 
ı:aye üzerinde topla11arak tadiJ edilecek 
ve himaye ıekileri buna göre tertip e
dilecektir. Bu milli sanayiin ııene dev• 
let yardnnile ihtiyaç çerçevesine göre 
inkışafını temin etmi§ olacaktır. 

Hükümetin uzun müddetli bir sanayi 
programı neıredilıliği israr sÖylenır ·,. 
tedir. 

aradenizdeki fırtına her 
yerde tahribat yaptı 

Karadeniz sahil şehirleri kar altındadır. 
Bir vaptırda 6 kişi boğuldu 

(Karadenizde son fırtınanın yaptığı 
tahribat lıakk•nda Sam,un muhabirimiz 
den aldığmıız telgrafı dün neıretmiştik. 
Dün gelen mütemmim haberler bu fırtı
nanın bütün garadeniz sahil ıclnrleı·imi:? 
del"' büyük zararlar yaptığını göstermek
tedir. Karadeniz sal.il §ebirleıinde bir 
taraftan da kar yağınaktadır.) 

ORDU, 1. (Milliyet) - Batumdan 
Samsuna beru in götürmekte olan Rus 
bandıralı Gelincik vapuru bu gece fır· 
tmadan Yona limanına sığırmak it.terken 
dümeni kırılarak :lıhilimizde karaya düı 
müştür. Yinni kiıilik mürettebabnda 
14 Ü kurtarılmıı diğerleri boğl}lmuştur. 

Mütbiı dalgal~r geminin teknesini 
paraçlamış yolcu ve yük iskeleleri ile 
sahil parkımızı temamen yıkm!fbr. 

Kazazedelere biı; derece yardım edil
mektedir. Kar fırbnası bütün ıiddetli 
ile devam ediyor. - Vebap 

Giresoncla 
GlRESUN, 30. A. A. - Dünden be· · 

ri devam eden ıiddetli fırtına bazı de
niz kazalanna sebep oldu. Beı mavuna 
parçalandı. Yüklü bir kotra kayalara çar 
parak batb. insanca zayiat olmadı. Kar 
ve fırtına devam etmekte, yolda bulu-

nan bir çok motörlerin akibetinden en• 
diıe edilınektedir. 

Trabzoncla 
TRABZON, 30.A.A. - Yirmi dört 

saattenberi müthiı fırtına devam ediyor. 
Sahillerde büyük hasara! yaptı, gaz yük
lü iki büyük motör parçalandı. On beş 
bin teneke gaz ve benzin karaya vurdu. 
Türk vapurları limanlara sığındı. Ecne
bi vapurlan açıkta dolqıyor. Pul;.tane 
kasabasına kar yağdı. Trabzona serpin· 
ti oldu. Sahillerdeki tahribat ve hasarat 
teshil ediliyor. insanca zayiat yoktur. 
Civar iskelelerdeki hasara! henüz ma• 
lıim değildir. 

Sinopta 
SiNOP, 30.A.A. - Kara denizde üç 

ııündenberi fırtına devam etmekte oldu
ğundan limanımıza bir çok vapurlar ilti
ca etmektedir, Poyraz her an ıiddetini 
arttırmaktadır. Sinop boyabat dağları· 
na kar yağınakta, kasabaya ara sıra 
kar düımektedir. 

Balkanlarda 
BÜKREŞ, 1. (Milliyet) - Dün bü

tün Tuna o"alarında karlı fırbnalu 
devam etmittir. Galats ile Brayl'de bir 

(Devaını 6 mcı sahifede) 

Yeni Alman sefiri dün geldi 

Yeni Alman sefiri iatisyonda karıı Ianırken (Madalyonda ıelirin daha 
yakından alın mi'.§ bir reımi) 

Almanyanın Ankara elçiliğine ta- Yeni sefir yarın aktıun Ankaraya 
yin edilmit olan Pı(ösyö Von Rosem- gidecektir. 
berır dün sabahki ekspresle ıehrimi
ze gelmit ve ;,ıasyonda sefarethane 
erkin ve memurini larafmdan kartı· 
lanmııtır 

Şehrimizde bulunmakta olan se
farethane erkin ve m~murini dün ak
famki trenle Ankaraya ı:itmiılerdir. 

~ 

Başvekil Tasarruf 1 ( 

Haftasında mühim 
Nutuk söyleyecek 

Bundan sonra tetkik 
seyahatine çıkacaktır 
ANKARA, 1 (Tel::fonla) - Bat· 

vekil ve heyet~ vekile azasından bazı 
!arının Salı günü Eskitebir ıeker fab· 
rikaaınn açtlma meradiminde bulun
malan tekarrüı• etmiıtir. 

Başvekil Paııa Çarıamba günü tek 
rar Ankaraya dönecek ve Tasarnıf 
haftası münasebetiyle mühim bir nu
tuk söyliyecektir. ismet Paşanın Tur· 
hal ve hava!iıtnde Karft.denizde taaav 
vur ettiği tetkiiı; seyahati bundan son 
ra başlryacakhr. 

Bu seyahat Ankara • Sivas tarikiy 
le yapı1acaktır.• 

Yugoslavların 
Milli bayramı 
Dün ittihat ve istiklalleri
nin 15 inci yıldönümünü 

kutluladılar 

Yugo&lau hükümdar/on Kral 
Alexandre ue kralife Marie Hz. 

Yugoslavya dün Sırp, Hırvat ve Slo 
nnler ittihadının on beıinci yıldönü
münü tes'it etti. 1918 aenesi 1 kinu· 
nuevvelinde Yugoslavya bugünkü ser 
besi ve müstakil ıeklir.i bulmuıtu. 

Dahili, harici bir çok müşküller 
arasında başta kral Aleksandr haz· 
retleri olmak Üzere, Yugoslav hükı'.i· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

İzmir telefonu, 
Tayyare postaları 
Umumi muhabere ve mü

kalemeler kolaylaşıyor 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Pos

ta ve telgraf umum müdürü Fahri 
Bey murarririmi
zin muhtelif itler 
hakkındaki ıual• 
!erine atideki i· 
zahatı vermiıtir: 

"- lzmirle An 
karanın ve latan• 
bulun telefonla 
görüıebilme&i içjn 
yapılan faaliyet İ· 
lerlemektedir. Dev 
re 6alıkesire ka
dar uzatılmııtır. 
Balıkesirden iz. 
mire kadar demir
yol telgraf telle. 

Fahri Bey rinden istifade i'· 
çin kumpanya ile 

bir itilaf yapıldığından bu kısmın 
ikmali de nihayet bet aylık bir me• 
aa · -·~ kalmııtır. 

"u halde azami niaan nihayetine 
- lstanbul ve Ankaranın İzmir· 
(Devamı 6 ıncı sahifede) .................... 4\~ 

AYNAROZ 
Yazan: Mecdi Sadrettin 
5 inci aayfamızda 

okuyunuz. 

Oıtte resim Vela ue Süıeymaniye' birinci tahımları, altta Alhn Orou ııe 
Be)'lerbeyi 

Dün Fener bahçe Bey kozu, 
Vefa Süleymaniyeyi yendi 

• 
Galatasaray-/ stanbulspora yenild! 

Lik maçlannın üçüncü haftası 
dün tehrin üç tarafında yapıldı. Tak• 
simde, Fenerbahçe B<oykozla, Eyüp 
Topkapı ile F enerbilhçe stadında, 
Süleymaniye • Fefe, Altınordu Bey
lerbeyi ile Galatasaray ııenç takımı da 
Beşiktaıla maçlar yapblar. Taksimde 
ııünün ilk maçını husu•i mahiyette ls
tanbulsporla Galatas.:ıray takımları 
yaptılar. Geçen hafta Fenerhabçeye 
bir golle maitlüp olan Galatasaray ta 
kımı hiç ummadığı bu neticeden çok 
ümitlenmif, adeta eski kuvvetli ıek
lini almıı zannediyordu. Halbuki dün ' 
bunun tamomen akaini görm\q ve la .. 
tanbulsporun karı11mcl4 muvafakiyet • 
sizliğe uğramııtır. 

Bu kmmlarda daima tenkit ettiği
miz. ıert ve favüllü oyun tarzının ta
rihe kanımasını iıtediğimiz zaman, 
bazı oyuncular bu fikrimizin tama· 
men aleyhinde bulunuyorlardı. Halbu 
ki, dün Galataaaray tekımı sert oyna 
manın gene acısını çekmit ve kırk da
kikalık müddet içinde lstanbulspora 
mağlup olmuıtur. iki ll\kımda da mü
dafaa hattında birer kiti noksan, di
ğef hatlar taıramdı. Oyunu bir Rum 
hakem idare etti. lstanbulspor Gala
tasaraya galip ve hi.ki-n rnevkie çıkın 
ca, Galatasaray müdafaası topla de· 

Altrnordu • Beylerbeyi maçından 
bir enstantane 

ğil, adamla oynamağa batladı. Bu 
tiddet o kadar ileri ııitti ki, lstanbul
sporlular sahayı terketmeğe mecbur 
oldular. 

Günün ilk resmi m'lçını Fenerbah 
çe • Beykoz B. Takımları yaptılar. 
Hakem Kemal HaFm Beydi. iki ta.kım 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Ocak kongreleri başladı 
Nahiye ve kaza kongreleri gelecek ay 
başlıyor.Vilayet kongresi yapılmıyacak 

Binbirdirek semt oca ğınrn dünkü torlantm 

C.. huriyet Halk fırkası bu sene 
um . 'b ha 

kongrelerine dün sabahtan ıli aren t· 
lanmııtır. Bu ayın nihayetine . kadar 
fırkarun ıemt ocakları ~o~grelen yap~
lacakbr. Gelecek ayın b":ınden on be§ı· 
ne kadar nahiye ve onheıınden aonuna 
kadar da kaza kongreleri yapıla~~· 

iki &enede bir defa yaı:ılan vılayet 
kongresi geçen sene yapıldığından bu 
sene yapılmıyacaktır. Bu sene fırka 
kongrelerinde halkın dileklerine büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. Bu istek
lerin listesi tan7im edilerek tahakkuku· 
na çalııılacakbr. . . . . . 

Dün bu seneki kongrelerın bırıncııı 
Alemdar nahiyesine bağlı Binbirdirek 
semt ocağı kongresi olarak saat 9 bu· 
çuk~. yapılınııtır. 

Semt ocağı reisi Raıit Beyin açbğı 
bu kongrede Ayni Zade Hasan Tahsin 
B. reis ve Kadın Birliği umumi katibi 
Aliye Eaat H. ikinci reis olarak bulunu
yordu. 

Kongrede bu seneki nahiye kongresi
ne mümessil ol<ırak Ayni Zade Ha
san T absil B. Efdaladdin B. oeçil· 
dikten sonra azanın dileklerine geçil
miıtir. Bu hususta bir çok aza söz .. ı . 
rnışlar ve balkın ihtiyaçlarını söylcmi;
lerdir. Nahire reiıi Rıfkı bu dilekler h<ık· 
kında azaya cevap ve izahat vcrmi§ ve 
tasvip edilmiıtir. Bundan ıonra eıki. j .. 
dare heyeti yerine Raıit, Cemal, Ferı· 
dun Beyler ibkaen ve Hafız lbrabim, 
Abdürahman beyler de yeniden ıemt o
cağı idare heyetine seçilmiılerdir. 
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Sultan Azizin Hal'i Dönecek mi? Toplanış hazırlığı 
8 

Abdülaziz, halkın teveccühünü kaybetmiştir! - Koca Rüştü 
Paşa da, Hünkardan dilkir! - Padişahın ısrar ettiği para 

meselesi, savsaklanacak! 
Sadrazam Rüttü Pata, Serasker ı 

Hüseyin Avni ve ,Mitat Paşaların 
rey ve tasviplerine ittirak ettiğini 
söyleyince, Milat Pata, meselenin 
tesrii lüzumunu ileri sürmü~tü. Bu
nun üzerine Sadrazam, dikkatle 
Serasker Paşanın yüzüne baktı: 
~ Yapılacak iş, pek mühim bir 

emriazimdir. Hatırnak noktalara 
tesadüf olunması da cayimülaha
zadır. Bu cihetleri bir iyice dütü· 
nülse hizmü ihtıyat kaıdei merru
::a muvafık olur, derim. ı 

Serasker, sadrazamın ne demek 
istediğini anlayıvermişti: 

- lradeialiye ve ihtarı hakima
neleri mahzıisabettir. Hünkarın 
maiyet askerinden ve silahşörlerin
den ve bir takım bafıbozuk bende 
ve hademelerinden gayri kartımı
ıa çıkacak kimse yoktur. Yusuf 
İzzettin Efendi, hassa ordusunda 
ruhsuz bir heykel ve adi bir heyu
la mahiyetinde olup ordu, zabitan 
ve efradından hiç taraftar ve sal
ıanata fedakar ,f erdivahide malik 
değildir. Buna rağmen bütün or
du, acizlerinin kumaru:lama tevfi
kiharekette asla teahhür ve teallül 
göstermiyeceklerinden ve ciheti
bahriyece de Ahmet Pata birade
rimizin pederane nüfuzu cari bu
lunduğundan işin askere ve kuvve
te taalluk eden noktasından emin 
olmalarını dilerim. Ahalinin ala
cağı vaziyete gelince, son zaman
larda halk, hünkardan çok soğu
muştur. ilk cülusunda Ok meyua
nmda, Kağıthanede, Veliefendi 
sahrasında at oynatarak, mızrak . 
ok, tüfek talimleri yaparak avam 
takımından kazandığı teveccühü 
kaybetmiştir. Bununla beraber, za
tıfahimanelerile Mitat Paşa Haz
retlerinin talebeiulı'.ima ve münev
ver Osmanlı gençlerine ve Ahrar 
F ırkasma azim tesirleri, geçen iki 
senelik tecrübelerle sabit bulundu
ğundan hiç bir veçhile enditeye 
mahal yoktur. Maamafih zatıseni
yeleri, esasen büyük, mütefennin 
bir asker ve orduca itimat kazan
mış serasker olduklarından, işin 
askeri cihetinde daha ne gibi •ted
birler alınmak lazım ise, emir ve · 
İrade buyurulmasını niyaz eyleriz. 

Seraskerin bu suretle koltukla
ması, sadrazamın pek ho9una git
mişti. Rüştü Pa,a, ihtiyar.ıfi'ma 
rağmen zekasınınlparlaklığım, ile
riyi görme kuvvet ve kabiliyetini 
kaybetmiş değildi. Esas itibarile 
hünkardan o da yaka silkmekle 
idi. 1283 te Fuat P&fllllın azlile 
sadaret makamına getirildiğinin 

ikinci ayında Yusuf İzzettin Efen
dinin' saltanata tevrisi suretile Os
manlı Padi9ahlığının veraset usu
lünü değittirmek için ızhar ettiği 
arzuya hizmet etmediğinden dola
yi kendisine darılıp soğuk muame 
leler göstermesi ve biraz sonra azl 
ile hayli müddet düşkün vaz:y,.··e 
bırakınası•ve bu sefer olduğu gibi 
para metalibesile sıkıştıım .. o;ı ~·· 
het ve sebeplerinden naşi dilgir 
idi· 

Diğer cihetten de haşin mizaçlı, 
sert muameleli ve kinci bildiği Hü
seyin Avni Pata ile böyle nazik bir 
zamanda kötü kiti olmak istemi
yordu. Hele boşboğaz Yusuf İzzet
tin Efendinin, kendisine atfen se
rasker aleyhinde söz söylediğini 
ifta etmesinden çıkacak badireden 
çokça çekiniyordu. 

Mitat Patanın dahi Osmanlı ül
kesinde münevverler arasında ve 
hatta Avrupada mühim bir mevkii 
olduğunu ve siyasi, idari mehareti
ni iyiden iyiye biliyordu. Binaena
leyh bunlara kartı muhalefete kalk 
mayı, kendi hakkında tehlikeli 
gördüğünden bütün fikri kuvvetle
rini seferber etmiş ve bütün bela
gatini sarfederek ona göre lisan 
kullanıyordu: 

- Hemen Cenabı Hak, millet 
memleket hakkında hayırlı etsin 
ve Hak muvaffakıyet ihsan buyur
sun! 

Diyerek kasemi billahi ile vaki 
olan teklife muvafakat ettiğini an
latmış ve ilave etmitti: 

- ı lcrası kolaylattırılan i,in 
azim ehemmiyeti derkar olduğun
dan gayet mahrem ve mektum tu
tulup saray mensuplarına hiç bir 
veçhile sezdirilmemesi ve neticei
matlubeye erilmesinin yegane ça
resi ve yolu olduğunu mücerret, 
efendilerim hazf;'>'tından ıyaşh ol
mak ve hizmü ihtiyatı ötedenberi 
kendine gaye edinmiş bulunmak 
hasebile söylerim. 

Serasker Patanın en çok sinir
lendiği ve pek içerlediği mesele, 
hünkarın seksen bin lira talebi ol
duğundan onu, diline dolamıştı. 
Sadrazamın bu muvafakati üzeri
ne i9in kökünden bitirilmesi te
karrür ettiği cihetle, teferrüattan 
olan bu meseleden bahse hacet 
kalmamıtken Hüseyin Avni Pafa, 
dayanamayıp: , 

- Seksen bin lira talebile ma
beyinden biri gelip başıma dikilr
se, Allah bilir kovacağım! 

Diye yüksek sesle haykırmıttı. 
( Arkaaı .var) 

ı- Yarın: 
ı Sultan Azizin hal'i 
lll Hünkar aleyhinde :ropagandaya cıevanı. _ 
I fJal' fetvasının müsveddesini Kara Halil Efendi 
L..ıimo:Rhyor. - Seyhülislamm i~Rı. 

Balkan haberleri 

Yunan muhalifleri meclis 
müzakerahna girecekler 
~u karar umumi memnuniyet uyandırdı 

ATINA, t. (Milliyet) - Muhalifet li· 
derleri dün toplanarak meclis müzake
relerine ittirak meselesini tekrar gÖriİf• 
tüler. Muhalifet fırkuı Atio.a polis mü· 
dürlüğüne İıtinaf muhakemesi müddei
umumisi M. Georges'u tayirini istemiı
tir. Bu arzu yerine getirildiği için mu• 
halifet partisi pazartesi itibaren meclis 
müzakerelerine i§tirak etmeğe karar 
vermiıtir. Bu karar cfkiir umumiyede 
1üyuk hır memnuniyet uyandırauıtır. 

Veni zelos namzetliğini 
koyacak mı? 

A TlNA, t. (Milliyet) - Gelecek se
ne son baharda ya.t:lacak olan r•İ>icüm 
bur intihabında M. Venizelos namzetli
ğini koyduğu takdirde muvaffak olaca
ğı hakkında ıon günlerde gazetelerde 
vakı olan netriyat üzerine hükumet ta· 
rafları ağırbaşlı gazeteler hi.ikümetin 
M. Zaimis'in namzetliğin iltizam ede .. 
ceği ve bu İntihaba muhalifet fırkasının 
da riza göstereceğ~nj yaz.yarlar. 

~ unan ciı anı day . tııırsa 
ATINA, 1. (Milliyet) - Bazı hüku

m.t ga'.feteleri yeni intLhap yapılacaf;f• 
ve ayan m4:cl~iain la~v Ld.ileçcjii hak .. 

kında ne!rİyat bulunmuılardD'. MııhaJi. 
fet gazeteleri bunun bir ihtilal vaziY"ti 
ihdas edeceğini yazıyorlar. 

( 

Bir tekzip 
ATINA, 1. (Milliyet)- Harbiye na

zın M. Kondilis'in ordu umwn müfet
tiı ceneral Otoneoı'u vazifesinde uzak
laıtırdığı hakkındaki lıaberler teksip et
mektedir. 

Filibede numayiş 
SOFY A, 1. (Milliyet) - Novo Vre

me bildJ-iyor : Filibede dün alı:§&ID saat 
7 de yüz kadar amele Gülbahçe mahal
lesinde toplanarak tahrikamiz nutuklar 
ıöylemiıler ve sonra lnternasyonal mar• 
şmı söyliyerek nümayiı yapmıılardır. 

Zabitan nümayiı dağıtmııtn-. 

Bulgar kralının iadei ziyareti 
BELGRAT, 1. (Milliyet) - Resmi 

mah:ıfllden çıkan malumata göre Bulgar 
Kral \'e Kraliçesi bu ayın altısıfül~ 
Belgrat'a geleceklerdir. Bu suretle ev• 
velcc Varnaya giden Yugoslav a.uKUm .. 
darlarına iadei ziyaret edeceklerdir. Bu 
münasebetle Yugoslav)·anın Sofya elçi· 
ıi M. V rikçiç ayın be1inde b..,.aya ge• 
lecektir. 

1 

Almanlar muahededen 
bu maddenin çıkarılma

sını istemişler 
P ARiS, 1. A.A. - Havas ajan

undan: 
"T emps" gazetesi dünkü bat ya

zısında Londra ve Brüksel parla
mentolarında evvelki gün _yapı
lan müzakereler ve meb·usan mec· 
lisi hariciye encümeninde M· l-ri
bourg tarafından l:iarre mıntakası • 
na ınuteallık olarak verııen iza
hat hakkında yürüttüğü mütalea
lar sırasında bılhassa diyor ki : 

" Bugünkü vazıye.in mes'ul hü
kumetler tarafından daha büyük 
bir dikkat ve uyanıklık gr erılme
:sine lüzum hissettirdiği ı. ;rupada
kı hükumet merkezıerınin hepsın
de kavranıp aniaşdmaktadır. 

" Avrupanın geri geri gitme
mesi ve sulhun bir defa daha teh
likeli surette tehdide maruz kat
maınl\sı isteniyorsa mes'ul hüku
metlerin nutuzlu, kuvvetli ve me
tanetli bir dil kullanmala!'ı lazım· 
dır. ' ' 

Ba} yazısının sonuna doğru 
Sarre meselesini de tetkik mevzuu 
yapan "Temps" VerEay muahede
smın bu meseleye ılışıgi O<an mad
delerini andıktan sonra diyor ki : 

" Sarre mmtakasında halkın re
yine müracaat edilmesi hakkında· 
ki maddenin Fransa ile Almanya 
arasında bir anlaşma yapılması 
surehle ortaıian kaldırılması Yer
say muahedesine, l:iarre halkının 
\'e milletler cemiyetinin hakları
na açıktan açığa rıayetsizlik gôs
•.e> meğe muacW bir hareket olur. 

" .Sarre ımntakasmda halkın re
yint' yapılacak müracaatın verece
ği neticelerin kendi davalarına mü
sait bir surette çıkacağmdan emin 
olduklarım daha şııncııden idaıa 
eden AlmanJarın böyle bir mü
caatten niçin kaçınmak istedikle-. 
rini anlamakta ınsan çok zorluk 
ve sıkıntı çeki,.or. . 

BERLIN, l (A.A.) - Volf a
jansından: 

Devi&che Allgeoeine Zeitung 
gazetesi 1-ransız mebusan meclısi 
haricıye encümeninde Sarre mese
lesi hakkında yapılan müzakere
leri bahse mevzu ederek yürutbi
ğü mütalealar sıraşınaa aıyor Kı: 

" }fa müzakereler bu mesele 
h~kkında bir ı-·raıı.sız - Alman an
latması ve her türtü F ranuz - Al
man konu,ması ateyhinae yeni bir 
matbuat münakilfasına sebep ol
muştur. 

::ıarre halkının Alman tabiiyetin 
ni tekrar elde etmek için gınşnk
leri mucadeıenin tran&ız sıyaset 
adamlarına fU ciheti anlatması 
lazım gelir ki bunların teheddüt 
ve teauülleri Sarre ahalisinın ken
di vatanları hakkındaki sadakat 
ve merbutiyetlerıni sarsamaz. 

" Almanyanın kendi lehinde çı
kacak arayi wnumiyeye müracaat 
neticesinden vazeeçmesi için en 
küçük sebep bile mevcut degıldir.'' 

M. Litvinoft Cebeliüttarıkta 
CEBELOTTRlK, 1. A.A. -

Conte di Savoia posta vapuru Lit
vinoff yoldaşı hamil olduğu halde 
dün Cebelüttarik' e gelmiftir. 

Litvinoff yoldat herhangi bir 
beyanatta bulunmaktan kaçırmıt
tır. 

Lehistan, yahudi aleyh
tarlığı istemeyor 

V ARŞOV A, 1-A.A. - Hükümet 
yahudi aleyhtarı tanınmış Rozoj 
cemiyetini umumi sükun ve emnı
yeti tehdit eder mahıyettc görerek 
dağıtmağa karar vermittir. 

Fransaia hır suiistimal 
P ARiS, 1. A. A. - İçtimai sigor

ta idaresinde vuku bulan bazı sui· 
istimaJer münasebetiyle ittihaz e
dilen tedbirler cümlesinden oia
rak, mesai nazırı nezaretin iki fU· 
be ~~dir~ni, tenzil. sınıfla tecziye 
ve ıçtımaı aıgortalar umumi temi
nat sandığı umum müdürlüğüne M. 
Marcel Bernarci'ı tayi netıniştir. --Arnavutluğun Paris sefiri 

Ba§ka fırka kalmadığın
dan mebuslar hece sıra

sıyla oturacaklar 
BERLlN, 1. A. A. -Volff ajan

sından : Rayiftag meclisinin yeni 
içtima devresinın Kroll operası sa
lanunda açılması için yapılan ha
zırlıklar hararetli surette ileri gö
türtilmekteair. ~eçen şubatta ya
nan l<ayıştag binasının tamiratı 
bitıııeKten henüz uzak bulunmak
tadır. 

) eni mecliste 661 mebus bu
lunacaktır. ı-ıaıbuki evve.ki mec
liste yaımz SıU aza vardı. tlunı.tan 
dolayı :11 azalık yeri daha hazır
lanmak lazım geımekteoır. Alman
yada artık siyasi tırri:aıar kalma
aığından meouslarıo oturacalüu.rı 

yerıer grup itıbarııe tlegil heca 
hartıerı sırasııe tesbit edıleceKur, 
) eni meclısı evveıkılerden ayıran 
başıca bır husus;yeti de hiç bır ka
dın mebus bwunmanıasıau. 

Almaniar ve yahudiler 
.3üu..lN, 1.A.A. - Volf ajansı 

bildirıyor: lJahiliye nazırı M. 
t rıck, ırk meseıesı hakkında bır 
gazetecı taratma.an ııoruıan sual 
uzerıne fU beyanatta huıunmuş
tur : 

tfütiin iusan ırklarının ayni ol
dugu hakkınoaki Marke umdesi
nııı yanlı' oıdugunu anlamış oıan 

mıllcjretperver sosyalizm muhteıit 
insan ırıcıarının cedıerınden atoık.
ları karakterlerin katiyen ayrı şey
er olcôugunu ııan etmektedır. 
Nazır bundan sonra yahudi me

selesme geçerek demışur ki : 
Almantarıa )' ahua1&er arasında

ki ırk tarkları o .kaaar büyüktür
ki yahudi nüfuzunun nihayet Al
man hıssine, Alman fikrıne, ve al
man örf ve adetıeriue tahripkar 
~esir yapması mukadder idi. liu 
hiitün hars sahalarında ezcümle si
yasi sahada sayısız misallerle sa 
bıttir. Yahudi nütüzü 1918 sene
sindenberi siyasi sahada o derece 
hakim olmuştur ki, hakiki Alman
lar kendi memleketler.inin mukad
deratına iştirakten hemen hem<:n 
hariç bırakıımışlardı. 

Fransız Hava nazırının 
bir nutku 

PAR1S, 1.A.A. - Havas ajan
sından : M. Daladier askeri mat· 
buat müntesipleri tarahndan ve· 
rilen bir öğıe zıyafetine riyıuet et
tiği sırada söylediği nutukta l'ran
sanın emperyalıst olduğu hakkın
da uydurulan maıaJin manasız ol
duğu kadar da gülünç bulunduğu
nu beyan etmit ve demittir kı : 

- Fransamn hürriyetine riayet 
gösterilmesini kendi kendine ve 
bugünkü kuvvetlerile teminden a
ciz olduğu yolunda ortada dolaşan 
başka bir masal da ayni derecede 
asılsızdır. Bir Fransızlar serbest, 
vakarlı ve milletler arasındaki mü
nasebet',,re hakim olması liizım ge
fon adalet fikirlerine uygun bir va
sayiş hususunda haiz olduğumuz 
hakkı tesirli surette koruyacak va
ziyetle bulunuyoruz. 

Bununla beraber 'milli yurdumu
zun bütünlüğünü korumak için lii
zum görülen tedbirleri de alma-
mız gerektir. · 

Yangın davası 
LONDRA, 1.A.A. - Reuter A

jansının Leipzig muhabirinden : 
Rayiftag yangını davasının bu

günkü celaesinde mahkeme heye
ti Von Schleicber ile M. Brunmg
in de fahit sıfatile mahkemeye çağ 
rılmaları hakkında maznun Dimit
rof tarafından ileri sürülen dileği 
kabul etmek istememittir. ---Pariste Almanya aleyhin

deki nümayiş 
PARIS,l.A.A.- 28 ikinci te9rin 

gecesi Alman elçiliği binaH -Onün 
de yapdan nümayişe iştirak ec. l J 
iki kişi 3 ve altı gün hapae maıı· 
kum edilmitlerdir. 

Çifte cinayet 
CUENCA, (Ekuatör Cümhuri

yetinde) 1. A.A. - :;iyasi mahi-
FARİS, 1.A.A. - M. Paul Bon

cour dün sabah Arnavutluğun ye
ni Paris elçisi Ekrem Bey tsibiho
va'yı kabul etmi,tir· 

Ekre. l Bey itımatnamesinin bir 
suretini M. Paul Concour'a tevdi 
etmittir. 

' yette bir münakata neticesinde 
bir komünist sağ cenah fırkaların· 
dan " ha~ hareketi" adlı tetkilat 
azasından iki genci revolverle ö!.
dürmüştür. 

dundan sonra M. Paul Boncour 
lran ve Litvanya hükumetleri nez
Jine memur Frans_ız el~ierini ka-
1-ıul etmiıtir, 

-o-

Lindbergin dönüşü 
NA TAL, 1. A.A. - Lindberg i

le karısının Greniviç ayarile saat 
13,55 te Batburst' a geldikleri öğ
renilmittir 

DAK.i 
Sulh ve Türkiye 

Dail Telgraf, fasılasız bir sulhtan Gazi 
kadar istifade eden yoktur diyor 
LONDRA, l ( A.A.) - Dail Telgraf gazetesi, haftalık sayfala

rında modern Türkiyeye tahsis ettiği ilk serinin mukaddemerinde di
yor ki: 

Büyük Britanya ile Türkiye aı·asınaa mevcut münasebetlerin 
samimi olmasına müteaddıt amiller h•zmet etmistir. Bunun zikredil
mesi cali bir a.iikadır. Çünkü iki arasında daha· sıkı bir anlaşma i
çin muhtel'! vasıtalarla çalışan tamamen şahsi nüfuz ve tesırlerin 
aiplomasinin mutat usullerine nc.sıl yardım edebilecef;ini göstermek 
tedir. Dail. Telgraf, Türkiyenin l<önesansı hakkındaki başmakale
sinde ezcümle su satırları yazmalı.tadır: 

Türk inkıl~bı bir hükumetin değ.şmesinden namütenahi başka 
bir şey olmuştur. Bu inkılap milletin enerjilerine, harsına ve hayatı
na tamamen yeni bir istikamet vermek suret•yle onun Rönesansı 
oımuştur. Bütün tarihini harp ve mağlUpleı·in ramPdilmesini teşkil 
eden Türk/er bütün komşulariyle kuvvetli bir surette tesi& edilmif 
sulh münasebeti halindedirler. 

Gazete, elde edilen eseri kaydederek, ezcümle Tiirkiyenin mali 
taahhütlrine noktası noktasına hürmet ve riayet ettiğıni ve her şe· 
yin gerek harp zamanında ve gerek devlet işlerinin idaresindeki 
milli saliısklir liderlerinin kurucu dehasına hudutsuz itimadı olan 
milleti muva!lakiyet!e yapıldığını bildirmektedir. 

Gazetede diyor ki: Tarihte fasılasız bir sulhün en senesinden 
Gazi Mustafa Kemal kadar pek az kimse istifade etmiştir. 

Gazi Hazretlerinin 
.., 

armaganı 
ÇAN KIRI, 1 ( A.A.) - Gazi Hazretlerinin Cümhuriyetin onun

cu yıtdönümii hatırası olarak Çankırı Halkevine armağan eylediği 
imzalı büyük kıt'adaki lotoğraflan geldi. Merasimle Halkevinin top
lantı salonuna konuldu. Bu münasebetle Halkevinin büyük kurtarıcı
ya Uiyezal sayğılan cc zedi!.:." 

Bir kuyumcu mağazasını soydular 
ANKAl<A, 1 (Telefonla) - ctiikimiyeti lUilliye meydanındaki 

Fırsat magazası dün gece soyulmuştur. Zeynel ve Feyzullah bira
deıere ait otan bu mağaza mücevher ve gümüş eşya satmaktadır. 
Hırsızların Taşhanın altındaki Pasaje açılan arka kapıyı kırmak 
suretıte mağa:uuıy girdikleri tesbit edilmiştir. 

Ça!ınan eşyanın kıymeti üç, elli dört bin lira olarak tahmin edil 
mektedir. 8u meyanda mücevher ve gümüş eşya ile be•aber bir mik
tar da para çalınmı.~lır. Camekanda teşhir edilmekte olan bir kürk 
manto, pırlanta üzük ve bilezikler çalınmtftır. 

Zabıta bu sabah keyfiyetten haberdar olunca deı·.lıal tahkikata 
başlamış, mağazanın içinden ve muhtelif yerlerden parmak izlerini 
almı1tır. Faülerin o.n ktsa bir zamanda elde edilecekleri kanaati 
vardır. 

Muntazam hava servisleri başlıyor 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Bir Amerikan fİrketıyle hükUmel 

hava servislerin arasında devam eden müzakereler i!erlemektedir. 
Tanzim edılmekte olan beş senlik bir programa göre, ıiıket, seferlerin 
y .. lnız idaresine memur edilecektir. Önümüzdeki Maı tla muntazam 
ııelerlerm baslaması1a İntizar edilmektedir • 

ilk tesis ~dilecek hava hattı lstanbul - Eskişerir - Ankara -
Kayseri hattı olacaktır. Bu hat her gün işliyeccktir, Tayyareler yolcu 
dan başka mektup, havalename ve paket alacaklardır. Haltad iig 
defa D<yanbekire tayyare gidip gelecektir. Beş senelik programa 
lzmir - Atina, lstanbul - Bağdat ve Tahran seferleri de dahildir. 
T ayyareleı·de ücretlerin tenzili mukarrerdir. Bu meyanda lstanbuldan 
Ankaraya ikinci mevki, Vagonli bileti muadili ücretle binilecektir, 
Mart ayına kadar bütün hazırlıklar ikmal olunacak, yeni tayyareler 
getirilecek ve -0 vakte kadar lstanbul- Ankora ara~ında haftada iki 
del olmak üzere hQt/a seferleri yapdacaktır. 

Denizlide şiddetli bir zelzele 
DENIZL.l, 1 (A.A.) - Bu sabah saat 6 da 1iddetli ile ıüredl 

bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

M. Chautemps'ın 
Beyannamesi 
Üç sahifeden ibaret ve 

gayet kısa olacak 
P ARİS, 1.A.A. - Yeni hüku

metin parlamentoda okuyacağı be
yannamenin çok kısa olduğu teey. 
yüt etmektedir. 

Hakikatte bu beyanname yazı 
makinesinde yazılmış 3 sahifeden 
ibaret olacaktır. 

M. Herriot'nun bir sözü 
PARIS, 1. A. A. - M. Herriot, 

radikal sosyalist fırkası icra komi
tesinde irat ettiği bir nutukta son 
hükı'.imetlerin harici siyasetine ve 
bilhassa Lausanne konferansına 
kartı ileri sürülen ittihamları cer
hederek : 

" Fransız emniyetinin .fırkala
rın haricinde ve fevkinde tutulma
sı çaresini bulmak iıterdik • " 

Demİftir: 
M. Herriot, keza radikal sosya· 

listJerin mali siyasetini müdataa 
etmİf ve demittir ki : 

" Kendini methetmek değil, hiz
met etmek, çekilmek değil, idare 
etmek zamanı gelmittir. 

1 
Dançigde de f aydasızlara 

kısır yapacaklar 

ı 
DANÇIC,ı. A. A. - Dançiğ a

yan meclisi dimağ inkitafının dur
ması ve sar' a gibi irsi hastalıklara 
tutulanlarla İrsi surette kör ve sa
ğır ola~arm ve bekri denecek de
recede sarho9larm kııırlandmlma
sı hakkında - hl!-iz bulunduğu 
fevkalade salahiyetlere dayana
rak - bir kanun çıkarmıştır. 

Bu k11ırlanma İfİ hakkında ıon 
kararı vermek üzre fevkalade bir 
sıhhat mahkemesi tetkil edilecek
tir· 

Almanyada tatbik edilen kanun 
hilafına olarak bu kanuna iğdi' et
me hakkında bir madde konına
mıttır. 

Bu kanun 1934 ikinci kanunu
nun birinden itıbaren meriyete gi
recektir. Dançiğdeki katolikler bu 
kanunu tiddetlı itirazlarla kar9ıla
ınıflardır. --Fransız meclisinde 

istihbarat grupu 
PARIS, 1.A.A. - Meb'uaan 

meclisinde tetekkül eden " milli 
İstihbarat ve ilanat " grupu dün 
muhtelif istihbarat ajanslarını zi
yarete başlamıt ve ilk önce Havas 
ajansının istihbarat ve ilanat dai
relerini gezip görmüttür, 

Halk ahizeleri 

Enflasyon ile kıymetini kaybet
mit bir maa9 veya kazacın zama
na icaba uygun her hangl bir fe. 
dakarlıkla azalacağından namü
tenahi fazla azalmıt olacağını kim 
takdir etmeı: ? BERLIN, l.A.A. - Volff ajao-

Mesele, manevi bir mesele ol- sından : Alman telıi7: telefon sana 
maktan evvel bir hesap meselesi- yii "halk ahizeleri " adlı ma.kine-
d • ' lerden 500.000 tane dl.ha r;ı.pmağa 

ır. 

Cesaretimizi kaybetmiyeceğiz. karı>r vermişti"" 500.0~ inci ahiı:e 
Millet bunu isteyor. Harekete ge· başvekil !'il. H:tlc.re hs4i1• edıl• 
çelim. Tam zamanıdır. cd<Lir. 



Ne yenecek? 
- Haftanın ya.zıaı --Vaktiyle sinirime dokunan bir 

ilan gorudüm: 
"~ocuğum ne yesin? .. " 
O zaman daha gazete yazıları

hın sinire dokunmaması lazım ge 
len zararsız ve bo' birer kalıptan 
ibaret olduğunu henüz anlıyama
dığım içın fena halde içerliyor
dum. 

Bu ilan coktanberi sustu. Zan
nederim, ..;-e yemesi sorulan ço
cuk büyüdü ve artık o manasız 
•uali sormağa lüzum kalmadı. 
Kalmadı amma ayni suali hemen 
hemen her evde ititmeğe ba,Ia
dım .• 

- Bu gün ne yençcek? .. 
Bizde tehirli,;in zayif noktai,, 

rından biri de istahsızlıktır. Tabiı 
istisnaları vardı~. Amma urnum1 . 
)etle 9ehirli ittahsızhktan şikayet 
eder. Hangi eve gits~niz, hanım· 
lar ve beylerin aöz mevzularındıın 
Yüzde yirmi be~ yemek yenmedi· 
iinden ne yenec:••gi oilinmediğın· ' . den - ayıptır siiylemesı ! - ye-
ıneklerin sofraya konduğu gibi 
kalktığından bahsedılir. 

Benım bu çetıt muhavereleı· 
zıbına gıder _ Yt.mek b .. hsi İte bu 
kadar pervaslz, aıemın içınde mc}' 
ğul olursak neden vücudun buna 
zıt olan öteki vazifesinden bahset 
ınemeliyiz? . 

Evlerımizde bu yemek faslı ma 
alesef halledilmiş değildir. Bunu 
ben ev hanımının bir kusuru saya 
rmı. Mutfak ve sofra onun salahi 
yeti dahilindedir. Erkek eğer hu
ausi surette isted•ği bir fey olursa 
ıöylemelı ve üst tarafı hanımlara 
ait olmalıdır. Lakin bizim hanım
lar maalesef kendi itlerini, evleri
nin içerı meşgalelerini bırakıp 
kimisi asker olmak, kimisi polis
lik etmek, kimisi mahkemelerde 
zabıt katipliği, hatta hakimlik yap 
ınak ve kımisi de mühendislik he 
l'esine dü9mekle kadın ve erkek a 
rasmdaki vazife taksimini ihlal et 
ınislerdir. 

0

nunuan ba9ka hanımlarımız es 
kisinden çok daha tuzıa sokağa 
çıı<mru<ta, z,yarecıer kabul ebnt:k 
te ve zamanının mühım bır kısmı
nı havaiyata hasretmektedirler. 
erkeklerın çalı,ma, eğıenme ve 
dınlenme saatler.yle kadın.annki 
ni kartııa9tırırsak araoa erkeıuer 
lehine büyük fark görürüz. Bu
günkü kadın, gününün en a9ağı 
bir saatini tuvaletine vermekte
dir. Uyanık kaldığı 16 saatten mu
hakkak 10 saatini laf, sohbet, de
dikocıu ve gezıntıye ayırmakta, ka 
lan beş saatin de evinin itini ve 
kendı dınlenmesini temin etmek
tedir. Erkek öyle midir?. Bir kere 
en aşağı yedi saat çalı9ma zamanı 
l'ardır. Bır saat ta i!e gidip gelme 
ye ayırırsak, sekiz saat eğle~c~, 
istirahat ve 9ahsi meseleler ıçın 
ancak sekiz saat kalıyor. O esna
da da ona: 

- nu ısun ne yenecek? Diye 
sormak aensıznk aıur. 

.ı:s..nım anıauıgım kadın yeme-
g- ı evın ın.ıza.wı..ı, ı<aouı ve zıya-, . 
ret ,,,er.nı, çocugunun terbıyesını 
oeı unte euer ve 1>aşkasının ona Ka 
rı9mı.sma müsaaae etmez. Amma 
t•uıuıKuer - uama9a1ıah - yel 
üfürsün su !l"Ötürıiun, dıyorlar. A

lıp böflarını bu~i.in bu çayda, ya
rın br.çte, öbiırgün o pokerde ge
ziyorıar ve toplandıkıarı zaman 
da falan berberdeki manikür kI-
2ın mı, yoksa fiıin kuvafördeki 
nın mi daha iyi tırnl'k boyadığını, 
p.yasada artık iyi dudak rüjü bu
ıunınadığını, Maribello marka 
podraların kotusu altı liraya çıktı
ğını, bu ıene omuzların sivri oldu 
ğunu görüşüyor ve bu mühim(!) 
ıohbetıer ustünde at oynatıyorlar .• 
Tabii sabah olunca evin beyine so 
ruyorlar: 

- Bu gün ne yenecek? .• 
Bir de beni: 
- Neden evlenmiyorsun? •. Di

ye muanaze ederıer. Hüyük lok
ma yiyelim, büyük söz söylemiye
lım ... Amma ben evlenirim de bi
zim hanım bana: 

- Ne yenecek derse? .• 
Deli olurum. Zaten deli olmaz

sam evlenmem ya! .• 
lJnun ıçindır ki; gitgide erkek 

lerde yemek pışirme merakı, ye
mek l.stesı tertıp etme sevdası ar
tıyor. Geçende bir dostumla bir
likte Beyoğlundan gcçıyordum. A 
damcağız her IC1lı:antanın önünde 
durup yemeklere bakıyor.. Sor
dum: 

- Yahu! Nedir bu? Serseri ço 
cuklar gibi lokantahrın yemekle
rine b" kıyoraun? 

- Bizim evdi' yemek listesi 
yapmak bana aittir de. Aklıma 
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Yeni silolar 
Yeni mahsul senesine 

kadar bitirilecek 
Ziraat vekAleti bütün mmtakalar

daki buğday silolarının yeni mahsul 
aeneıine kadar ilar~i için karar ver .. 
mİ§tir. Eski§ehirdeki dört yüz vagon
luk buğday ailosu ilk Qlarak bitirile· 
cektir. 

Arpa tiatları 
Son gÜnlerde arpa fiatleri dÜ§· 

müştür. Mevsim başında Marmara 
havzasının yemlik arpaları 3 kuru§& 
aatılıyordu. Şimdi 2 kuruşa düşmÜ§
tür. Verilen bir habere göre Alman
ya da Türkiye arpalarına rekabet et
mektedir. 

Yeni ölçüler 
Yeni ölçülerin kultanılmaama ö

nümüzdeki aydan itibaren başlana

cağı için lazım gelen hazırlıklara de
vam ediliyor. 

Fakat eaki ölçü ve aletlerin ye
ni ölçüler nizamnamesine göre değiı
tirilmesi için tllyİn edilen ııniddet a
zalmıştır. lktıtat vekaleti, alikadar
lann müıkül bir v3ziyette kalmama
lan için tedbit"ler ctlınmaaını bildır
miıtir. 

Bunun için muhtelif vaaıtaJarla ta
mimler yapılacak, eldeki aletlerin bir 
an evvel değiıtirilmesi davullarla ilin 
edilecektir. 

Yunan murahhasları pazara 
geliyorlar 

Türkiye ile Yunanistan araamda 
aktedilece~ ticaret mukaveleıi müza .. 
keratına memur edilen Yunan murah
haslarının pazar günü şehrimize ge
lecekleri anlaşılmaktadır. 

Heyet Yunan hariciye nezareti 
mukavelit ~ubeai müdiirü Möayö Ar
giropulos ve lktısat nezareti ticaret 
ye sanayi §ubesi müdürü Mösyö Teo· 
doropulos ile Atina ticaret ocla11 er
kanından bazı zevllttan mürekktJ>· 
tir. 

Tel Aviv'de i3ulgar pavyonu 
SOFY A, 1 (Milliyet) - Bulgar 

hükümeti son zamanlarda ticari mü
nasebatıru takviye etmcğe çalıımak
tadır. 

Mısır ve Filistin ile Bulgar itbalit 
ve ihracatı ehemmiyetli derecede yük
aelmi§tir. 

Bulgar ma hau1ünü ve maanuatını 
göstermek için TeC Tviv panaymn
da bir Bulgar pavyon11 açılacaktır. 
Bu pavyon Pragd.,ki Bulgar pavyo
nuna mÜ§abih olacak~ır. 

1 tt <> K SA 1 
(lı Bankaoındnn alınan cetvelidir) 

30 Teşrinisani 1933 
Aktam Fiatları 

lıtikrazlar 
l•tiltrazı dahili 

Tahvilat 
94.25 .Elektrilc: -.-

1933 l•tikraz.ı 97,50 Tram..,ay 
Şark D. yoJları 2.45 -.-
D. Muvabhide 53 Tüne) 

-~ 

Gümrükler 7.80 Rıhm 17,75 
Sayd mahE 6 Anadolu 1 46 
Baiclat 9,25 .. il 47.50 
T. ••keriye 9,50 Mümes•il 52,25 

ESHAM 
it Bankası Na- Telefo" 11.75 
ma 9,55 Bomonti 18,60 

" " H.am'.lin.e 9,70 Tetkos 2 ,.5 
" ,, Müesaia 1 1 f.imento ıı.so 

Trann••J' 46.50 ttihat dey. 11.10 
Anadolu Hi••• 2 , .. o Şar..c Jey .• '·-Şir. Hayriye 15 Balya ı.ss 
Reji 3.50 Sark m. ecza 2,85 

ÇEK FlATLARI 

Puie 12.06 Prai 15.895 
Londra 700,35 Viy•na 4.20.625 
Nü7ork 73.90 M ldrit 5.78.58 
Mllano 8.97 Berlin ı97.365 
B .;ilı;ael 3.395 BtılKrat 34.585 
Atina 81,90 Zloti -{.3325 
Ceneyre 2.4375 Peıte 3.50.875 
Anı•~erdam 1.17.47 l Bülı;reı 78.1825 
Sof ya 65.16.25 Mo•kova 10.95.75 

NUKUT (Satıı) 

KurUf Kurut 

20 f. Fran•ı• 167 1 Şille. A.-. 2-4.50 
1 l•terlin 703 1 Pez•te. 16 
1 Dolar 13'> 1 Mark 49 

20 Liret 223 1 Zeloti 24.-
10 f. BelçiL:a 117 20 Le7 0.23 
20 Dr•hmi 24 20 Dinar 46.-
20 1. la-.İçr• 818 1 Çerno.-i~ -.-
20 Le•• 25.- ı Albn 9.32 
21 Kur. Çek. 118 ı MecidİJ• 0,34 

l Florin 83 Banknot 2.3,, 

gelsin diye bakıyorum .• Dedi: 
)'emek pifırmıyorlar, lıstesiz 

yapmıyorlar, tıtmanlamasınlar di· 
ye yemıyoriar da... Anlatılan ha
nımlar artık yemek içmekle alaka 
!arını kestiler .. Eskiden llmuhal o 
kunurken bize Melekleri töyle ı.a
rif etmislerdi: 

"Y e~ezler içmezler, anlarda 
erkeklik ditilik yoktur". 

Hanımlarımız yPmekten içmek 
ten kesildiler. Erkeklik ditilik bah 
si de son zamanlarda pek karı9tı. 
Kim erkek, kim kadın, artık farke 
dilemez oldu.. Dernek bizimkiler 
Meleklettiler ..• Desenize! Ah Me
lekler ah! .• 

FELEK 

••l•alyed• 

Şehir bahçeleri 
1 P'ollate 

Lokanta ve 
Meyhaneler Bir kısım boş arsalar 

bahçe haline konacak 
~edıye, şehrin bazı me) :!dlllarını ve 

boş arsalanndan bir kısmını bahçe hali
ne koymağa karar vermiıtt:r. 

Bu yerlerden bir kısmı oçcuklara, di
ğer kıımı da umuma mahsus olacaktır. 

Modada yaptınlandan başka biri Şişli 
veya Ni§antaımda, diğeri de Haliçte ol
mak Üzere iki çocuk bahçesi daha yapı· 
lacaktır. Bundan başka Şehremini hr
ka binası önünde de umumi bir bahçe 
daha tesis edilecektir. 
Boş arsalardan hepsinin bahçe hali

ne konmasına imkan görülmediği takdir
de bazılarına belediye bahçeler müdür
lüğü tarafından °çiçd< ve Y"fİllik ekil
mek suretile ıehrin güzelleıtirilmesine 
çalışılacaktır. 

Ruhsatsız inşaat 
Yeni yollar ve yapılar kanununa mu

halif ve ruhsatsız olarak Y.apılan evler
den bir kısmının Ankara belediyeıi ta
rafından yıktırılmasına karar verild;ği 
telgraf havadisi olarak yazılmı§tL 

Kanunun tatbiki tari.\indenberi lstan
bulda hiç bir bina hakk.nda böyle bir 
muamele yapılmamııtır. Ancak, evvelki 
gün Bakırköyünde ruhsatsız olarak ab
fap bir eve yapılan ah§ap bir kabn yık
tırılması için Bakırköy belediye dairesi 
belediye reisliğinden müsaade istemit· 
tir. 

Kanun, bahçe içinde ve diğer binalar 
la bititik olmamak üzere ah§8p bina 
inta•ına bazı tartlarla miiıaade ediyor. 

Belediye kanuna muhalif olarak yapı
lan binaların evvela kanuna uygun bir 
hale getirilmesini temine çalıtacak, ıon 
çare olmak üzere binayi yıktıracaktır. 

Kadıköy tramvayıarı 
Haydarpatadan Kadıköyüne uzatıla

cak olan tramvay battı, lbrahim ağa çayı 
rından dolaıtırılarak Kadıköyüne getiri
lecektir • Şirket, bu semtte fazla kala
balık bulunduğunu nazarı dikkate al
mıı ve hattın daha kısa bir zaman içın· 
de inıaat masrafım koruyacağım hesap 
etmiıtir. 
Haydarpaşa hattının diğer bir kısmı 

da rıhtımı takiben Kadıköy iıkelesine 

uzanacakt:r. Bu hat için her ıeyden ev
vel Haydarpaşada tren battı üzerindeki 
geçit köprüsünün İn§B•• liiznn geliyor. 
Belediye tarafından yapılan teşebbüs Ü• 
zerine Haydarpaıa köprüıü için demir• 
yollar idareıinin bu ıeneki bütçesine 
yeni tahsisat koyacağı baber al.nmıthr• 
Bu takdirde köprünün inıasına bu yaz 
batlanabilecek ve köprü bir senede ta
mamlandıktan sonra ancak 935 ıenesin 
de Haydarpaıa rıhtımına bat dötenme• 
ıine ba§lanacaktır. 

Muayeneye gelmeyen kapıcılar 
Belediye müstahdemin idarehaneıône 

§İmdiye kadar muhtelif sınıftan bet bin 
hizmetçi .~~üracaat etmİ!tİr. Bunlar muay 
yen zamanlarda 111üracaat ederek mua
yenelerini yaptırıyorlar. Han ve apartı
man kapıcılarının da teaçiline lüzum gö
rülmüıtü. 1ıtanbulda 5 bin kadar kapıcı 
bulunduğu halde timdiye kadar ancak 
700 ü müracaat ederek cüzdan alın §•ar 
ve muayene olmuşlardır. Müracaat et
miyenlerden elli liraya kadar para ceza
sı alınacakbr. Bunların isimleri tesbit 
edilmektedir. 

bir çeşme hikAyesi 
Evkaf idaresi bir müddet evvel Çak

makçılar yokuşundaki tarihi binalardan 
lbrahim Paşa mektebi ile altmdakı çeı
me ve sebili ıatmıı ve tapu senetlerini 
de vermiıtir. B!nanm yeni sahipleri 
manifatura mağazaları yaptırmak için 
burasını yıkmıya baılamıılardır. Fakat 
derhal Müzeler idaresi i§e karı§BTak bu
ranın asarı atikadan olduğunu söylemiı 
ve yıkma itini durdurmuıtur. Bunun 
üzerine mal sahipleri Ankaraya giderek 
Maarif V ck3letile temas etmitler, Ve
kalet aeb"li eıki heyetile Müzeler idare· 
sinin göstereceği bir yere nakletmek ve 
teoiı masrafını da kabul etmek f ı .ile 
buraımın yıkılmasına müsaade venniı· 
tir. Yer sahipleri bunu yapacaklarına 
dair taahhütname verm'ıler, sonra 11-
tanbula dönerek tekrar yıkmıya bqla
ınıllar ve miizeden de bir mühendis is
temiılerdir. Fakat bu sefer de Belediye 
i§e karı§arak: "Çeımeler ve akarlar ye
ni Belediye Kanunu mucibince Belediye
ye ııeçmiıtir. Evkaf burasını satmak hak
kını haiz değild:r. Çeıme, ıatılan yerin 
dörtte birini i§gal ediyor" demiı ve Ev
kaftan yerin parasını iıtemiı, ayni za• 
manda iıi de durdurmuıtur. Mal sahip
leri Belediyeye müracaat ederek bura
sının yıkılmasına müsaade edilmediği tak 
dirde zarar ve ziyan istiyeceklcrini ıöy .. 
!emişlerdir • 

Yugoslav sefiri geldi 
Belgratia l,ulunmakta olan Yugos· 

lavya sefiri Mösyö Yankoviç dün sa
bah şehrimıze reln>İ§tiı. Sefir bu ak
§am Ankaraya gidecektir. 

Müstahdemleri hakkında 
tahkikat yapılacak 

Polis üçüncü ıube müdüriyeti la
tanbulda mevcut içkili lokanta, pas· 
tahane, bilıimum meyhaneler hakkın· 
da yeniden bir liste tanzim etmekte
dir. 

Her poli• merkezi kendi mmtaka· 
aı dahilinde bulunan bu gibi yerlerin 
sahip ve müatahdemleri hakkında tah 
kikat yapacaktır. 

Mevcut meyhane. ıahip ve mÜs· 
tahdemlerinin polisçe sabıkaları olup 
olmadığı daktiloskopi kısmından tah
kik edilecektir. • 

Yeni kaçakçılık vak'aları 
Dün limanımızdan Sel&niğe hare• 

ket eden ltalia bandn alı Ganateiy va
puru yolculanndan Jerekyan, Abidin 
Fazlı namında Üç ki§i üzerinde 12000 
drahmi, 75 fr"nk ye bir Fransız al
bru ve Tophanede aahibi meçhul 20 
kilo yaprak tütün ve Fındıklıda iki" 
çuval kaçak ıiiaam yakalanını§ ve mü 
aadere edilmiıtir. 

Tramvaya asılan çocuk 
Cemal isminde on üç yaılarında 

bir çocuk Samatyadan geçmekte o
lan vatman Sellin efendinin idaresin
deki tramvaya asılmak istemiı, mü
vazeneıini kaybedip düımüıtür. 

Düıme neticesinde çocuğun başı 
kaldırunm kenarına çarparak tehli
keli surette yaralanmıştır. Çocuk has 
taneye kaJdmlmı§hr. 

Esrarkeş 
Beykozda pofü noktası bir kah

venin önünden geçerken içeride bir 
adamın kocaman bir sigarayı çekip 
olduğu yenle sızdığını gÖrmÜ§ ve fÜp
he Üzerine bu adamı yakalamı§tır. 

Şevket iominde olan bu adamın 
elindeki ıigare.nm içinde eırar sarı· 
lı olduğu görülmü~tür. Şevketin ce · 
binden de paketlerle esrar çıkmışbr. 

Bu adamın esrarı kendi içtiği gı
bi ötede be• ide aatbğc da anlaşılınıı· 
tır. Şevket mahkemeye teslim edil
miıtir. 

Bir hırsız yakalandı 
Zabıta bir müddettenberi hırsızlar 

arasında Hacı Fitil namile maruf Ali 
Rıza isminde azılı sabılı:alıyı aramak
ta idi. Hacı F;til Fatihte Çarşamba 
civannda bir lııin11.nın parmaklıkları· 
nı sökerken yaka!anm.~br. • 

Randevu evleri 
Emniyet müdürlüğü ikinci ıube 

müdürlüğü gizli rande\PU evleri hak
kında takiplerine devam etmektedir. 

Geçenlerde Beyoğlunda vuku bu
lan rüşvet :ıadiseai üzerine halen açık 
olan umumi evlerin açılma muamele
lerinin yeniden tetkikıne lüzum görül
mü§tü. Polis ikinci ıubeıi bu itle biz
zat meşgul olmakta ve aıkı tahkikat 
yapmaktadır. 

Son günlerde yapılan tahkikat ne
ticesinde Beyoğlunda Fevziye, Şük
ran, Kadriye ve Hayriye iıimlerinde 
dört kadının evvelce evleri kapatıl
dığı halde bili.hara bunların muvazaa 
suretile tekrar evlerini açtıklan mey 
dana çıkarılmış ve bunlar yeniden 
kapatılmııtır. 

Polis müfetti§leri tahkikata devam 
ediyorlar. 

Kahvede yapılan &i'ama 
Galatada Mahmudiye caddesinde 

Salibin kohvesinde zabıta bir arama 
yapmıı, Arslan vapurunda çalı§an ya 
zıcı Ömerin Üzerinde bir ustura , S.b
rinin üzerinde bir tabanca, lsmailin 
üzerinde bir sustalı çakı bulunınu§
tur. 

Bir çocuk ambara duştu 
Sirkecide lnönü vapuruna çikola

ta satmağa giden Ziy" ismindeki ço
cuk vapurun anbarına düşerek göz 
ve batından yaralnnın.ıtır. 

Pencereden aşağı 
Cerrahpatada fırın ittisalinde ber

ber dükkanının içinde oturan Hakkı 
efendinin mabtumu R.,mzi pencere
den düıerek baımJan y aralanmı§tır. 

Kumar 
Tophanede Nazminin kohveıinde 

kumar oynarken zabıtaca görülen 
Panayot, Yorgi, Niha', Ali namında
ki ıahıslar cürmü meıhut halinde ya
kalanını§lardır. 

Otomobil ile araba arasında 
Dün sabah Beyazıttan geçmekte 

olan Sehure Hanmı 1228 numaralı §<>

för Yaninin otomobili ile arabacı Is. 
mailin arabaıı arasında kalmıf, batın
dan , ayağından ağır ı.urette yaralan .. 
mı§ , Hasekiniıa hastanesine yabrıl· 
mıştır. Şoför Yani ile arabacı lsmail 
yakalanmıılardır. 

Hilaliahmerin danslı çayı 1 YURTDAŞ ! m 
Hilalinhmer Cemiyeti tarafından 1 On para harcerken bile kimin ~ 

fakir çocuklar menfaa(ine olmak ü- cebine gittiğini düfÜn ! 
zere tertip edilen dan•!• çay, dün Bey 
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Milli iktisat ve Tasarruf 

oğlunda hal) an klübü salonunda ve· ı Cemiyeti 111 

rilmiıtir. =--•••••••ll!ı-e;;;;;;;-!I 

Talebe kongreleri 
Birlik kongresine murah
haslar bu hafta seçilecek 

Hukuk fakültesi Talebe Cemiyeti dün 
Halkevinde senelik kongresini yapacak
tı. Fakat! ekseriyet ol'madığından kongre 
gelecek cuma gününe bıralulmıştır. 

Milli Türk Talebe Birliği camiasına 
dahil yüksek mektepler ve fakülteler 
talebe cemiyetleri kongreleri bu haf
ta içinde yapılacaktır. 

Pazar gÜnÜ eczecı ve mülkiye, 
pazartesi günü Tıp talebesi içtima e
derek Talebe Birliği kongresine gide
cek murahhaslarını seçeceklerdir. 

Ankara liselerinden mezunlar 
cemiyeti 

Ankara kız ve erkek liselerinden 
mezunlan Cemiyeti diin halkevinde 
senelik kongresini yapacaktı. Fakat 
ekseriyet olmadığındau kongre bir 
hafta sonraya bırakılmı§tır. 

On iversitede lisan imtihanları 
Üniversite talebesinin lisan bilgi

lerini arttırmak için bir lisan mekte
binin açılmaıı karan üzerine üniver
sitede bir veya bir kaç lisan bildik
lerini iddia eden talebenin bir imti
hana tabi tutulması takarrür etmi§· 
ti. 

Bu imtihanlar perıembe günü ya
pılacaktır. imtihanla•" yüzlerce ta
lebe girecektir. 

l.kmekteplerde yeni tedris usulu 
İlk mekteplerimizde talebenin zih· 

ni inkişaf kabiliyetini arttıracak ye
ni bir usul kabul edilrnİ§ ve ilk defa 
olarak ıehrimizde tatbikine baılanıl· 
mışbr. 

Bu §eklinin esası talebeyi dinle· 
yici vaziyetten çıkara> ak tam mana
aile faal bir hale getirmektir. Bunun 
için çocuklara muayye:ı mevzular ü
zerinde etüt! bazırlanmakta, bun
ların doğru veya eğri cihetleri etra
fmda münakaşalar yaptırılmaktadır. 

Nizım vaziyette ka.Jan muallim, 
amıfın heyeti umumiyui hataya düı
tüğü zaman müdahale etmek vaziye
tindedir. 

Biribirlerile daha sıkı bir şekilde 
teması da temin eden bu yeni usul 
ayni zamanra, çocuklardaki arayıp 

bulma kabiliyetini de arttırmaya ya
rayacaktır. 

Maaş bugün 
Emlak bankası tehacüme 

karşı tertibat aldı 
Devlet dairelerinde umumi maa§ 

tevziatına bugiliıden itibaren başla

nacaktır. Belediyede le hükıimet be
lediyenin gümrük hissesi olan 25 bin 
lira daha gönderdiğinden maaı veril
meğe ba§lanacaktır. 

Eytam , Eramil ve mütekaidinin 
Üç aylıklannın verilmesine çar§8mba 
gününden itibaren baı:anacaktır. 

MalmüdürWklermde Kanunuevvel, 
Kanunusani ve Şubat maaıları verile
cektir. 

Emlak ve eytam ba,.kası d• bu
günden itibaren yeni cüzdan kabul 
edecek ve per§embe g iinünden itiba
ren de eskiler'_n mart, nisan ve mayıs 
üç aylıklarını lnnlnuş olarak verecek
tir. 

Harp malullerinin buhran vergi
ainden iatiına edilmeleri için menıup 
bulundukları askerlik §ubelerinden 
kendilerine veıika verilecektir. 

Emlak Bankası fazla tehacüme 
meydan verm.,mek içm günde 400 
kiıiye maaı verilecek ;ekilde tertibat 
almıştır. 

Lübnan, tuzunu bizden alacak 
Lübnan hükıimeti, Foça memle

haaından ( I!) bin ton tuz satın almıı· 
tır. 

Bu miktarın yarısı inhiaarlar i
daresi lzmir ıuhesi müdür muavini 
Hüsnü bey tarafından Beruta götü
rülmÜ§ ve Hü<nÜ bey avdet etmiıtir. 
T uzlann m;jtebaki kı~mı bilihara gön 
derilecektir. 

Yapılan bir mukavele mucibince, 
Lübnan hükumeti bac!ema tuz ihti
yacını Türkiyeden ted_.rik edecektir. 

Bir aylık kaçak sigara ve içki 
lnhisarlr.r lstanbul ba§müdürlüğü 

takibat müdürlüğü nıemurları tara· 
fından bir te§rinisaniden nihayete ka· 
dar bir ay zarfında 40 bin küsur muh
te1if cins ıigara, mühinı miktarda ka· 
çak içki müsadere etmişlerdir. Bun
ların mühim bir kı::mı ihtisas mah .. 
keme!erine intikal etmiştir. 

0'-----
T ahir ve Cemil Beyler 

ANKARA, 1 (Milliyet) - Hukuk 
Fakültesi Orclunariuou Tahir eByle 
Akay müdürü Cemil Bey lstanbo4a ha
reket ettiler. 
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İsadan Musaya .. .! 
Yeni bir hareket var! 
İsa mezarından basını kaldırıp 

baksa tesis ettiği din.in ı Martine 
Luther' den sonra Hitler tarafın
dan da yeni bir tekle sokulduğunu 
görür ve zaten Havariyunun bil
hassa saint Pierre'in elinde deği
şen Hıristiyanhğın bugün ahti ka
dime büsbütün veda ettiğine baka
rak ikinci bir defa çarmıha geril
memek için derhal Kudüse kaçar
dı. 

Almanyada Naziler dini teşkila
tın milli gayeler hesabına hareke
te getirilmesi için çalışıyorlar. Bu 
hareket belki de yeni bir reformun 
ba,Jangıcıdır. Almanyanın yeni 
rejimi sefalet çekmi' ve nihayet 
çarmıha gerilmiş bir din müessisi
nin 1pe9inde gitmekten utanıyor. 

Naziler: 
- Biz kahraman 

}fun bir İsa bize yol 
diyorlar. 

isteriz, maz
göstercmez ! 

... * * 
Fatist kıtaları Roma üzerine yü

rüdükleri vakit Papayı telaş al
mıftı. Fransız ihtilalinde ecdadı
nın batına gelen hadiselerin Vati
kanda tekerrür edeceğinden kor
kuyordu. Ve Faşistler bütün hızla
rile yürürken kiliseyi de çiğneyip 
geçmek istiyorlardı. İtalya topra
ğında eli asalı bir şövalye hayatı 
geçiren Papa epeyi buhran geçir
di. Adeta Vatikan'da mahsur k;,,1-
dı. Fakat sonra ne oldu, 'nasıl ol
du. Kiliseyi silip süpürmek istiyen 
Duçe'nin bir gün Vatikan'a kadar 
gidip Papanın elini öptüğü ve kili
se tetkilatının F atizme yardım et
mesi için iki taraf arasında bir mi
sak imzalandığı işitildi. Ve bu ha
dise Kurunuvüstada krallığını tas
tik ettirmek için yalınayak batı 
kabak Papanın kapsında kar, yağ
mur altında sabahlara kadar yal
varan hükümdarın macerasını ha
tırlattı· 

Faşizmin kudreti hesabına bu 
bir acizdi. 

Naziler daha inkılapçı görünüyor 
!ar. Hiç olmazsa dini, •müspet bir 
inkılap unsuru olarak kullanmayı 
tercih ediyorlar. Buna rağmen her 
iki rejimin bu noktada tam bu ile
ri hareket yapmaktan uzak kaldığ: 
görülüyor. 

Büyük harp dünya üzerinde bir 
çok inkılaplar yarattı. Fakat vic
dani davalarda Fransa ihtilalinin 
yaptığı ileri hareketi gösteremedi. 
Yalnız komünizm bu noktada e
saslı bir vaziyet alabildi. 

1789 da daha krallar bile mu
kaddes birer mahlUk addedilirk n 
büyük hatip Mirabeau ilk Millet 
Meclisinde föyle bağırmıttı: 

- Fransayı Katolik mezhebin
den kurtarmalıyız! 

Voltaire'in fikirlerile beslenen 
Fransa inkılabı Mirabeau'yu böyle 
bağırtmıfh. 

Anlaşılıyor ki büyük inkılaplaı 
derin ve devamlı fikir hareketleri
le beslenmedikçe kendilerine isti
nat noktası bulmakta tereddüt edi· 
yorlar. 

Böyle olmasaydı harpsonu inkı
laplarında aradan bu kadar yıl 
geçtiği için bir değil bin bir Mira
beau'nun ayni sözü tekrar etmesi 
lazımdı!ı 

Burhan CAHIT 

Haham İlyas 
Ef. geliyor 

-o-

Şark sinagonlarında mu
seviler türkçe ayin yapıyor 

Diyarıbekir Hahambaşısı llyaa E
fendi yakında §ehrimi.ı:e gelecektir. 
llyas efendi §Ark ve cenup vilayetle
rinde muaevilerin Türl.çe konu§maıı, 
Türk ismi almaları hakkında ilk çığı
rı açan zattır lly .. s efendi bir kaç 
ıenedir bu yolcla yorulmak bilmez bir 
tekilde çalı~me.ktadır. 

llyas efendi bu sene de muaevi ço
cuklarının kamilen Tiirk mekteple
rinde tahsil etmeleri vr musevi mek
teplerinin kapatılması için faaliyete 
giriımit ve kendi mıntakasında büyük 
bir muvaffakıyet elde etmiştir. 

llyas efendi son aylarda bir pro
paganda seyahatine çıkarak, §arlı: ve 
cenup viliyetlerinin ekserisinde mu .. 
sevi cemaatJerile temaı etmiı ve Türk 
çenin tamimi icin vaazlnr vermiıtir. 
Diyarıbekir başhaharnlığı dahilinde 
bütün sinagonlarda ve havralarda du· 
alnr, i.yinler münhası;:l\n türkçe ya .. 
pılmaktadır. 

lstanbulda llyas efendi meclisi cia. 
mani ile temas edecek ve türkçülük 
cereyanının bütün Tüı·k yahudilcrino 
tetmi1ini ıatiyecekt:r 
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c Fikirler ve insanlar 

BiR CEVAP 
HİKAYE 

20 tetrinisani tarihli Hakimiyeti 
milliye' de Burhan Asaf'ın "Şair 
hakkında,, isimli, en particulier 
benden, en general tenkidin bu de
virde tutması laz~m gelen yoldan 
bahseden bir yazısı vardı. Yazının 
ismi ile mevzuu arasında ne müna
ıebet olduğunu mu soracaksınız? 
Asıl dava pirdir, bugünün şiirin
de aradığımız muhtevadır; şair de 
varatıcı sanatkar demektir. 

bir münekkide ihtiyacı olduğu mu-
hakkakbr; hatta bu beklediğimiz Şerif Agv a, Piç Hasan, Salih 
münekkidin işi o meşhur Almanın· 

Burhan Asaf fikir işlerinde dai
:na küllü gözönünde bulundurmak 
icap ettiğini bildiği içindir ki Ha
kimiyeti Milliye' deki yazıları, her 
birinin mevzuu ne olursa olsun, 
daima "Yarı • siyasi,, başlığı altın
da çıkar. Ancak "yan,, kaydı doğ
ru değildir, daha doğrusu umumi 
olduğu kadar yanlış bir kanaate 
belki farkına varılmadan, belki 
istenilmeden yapılmış bir tavizdir: 
bir memlekette tiir meselesi de, 
sport, radio, giyim meseleleri de 
tamamile siyasidir, çünkü o mem
leket adamlarının hepsini, batta 
hepsinden fazla bi_r ,eyi, cemiyetin 
özünü alakadar eder.Mademki biz 
"siyaset" kelimesini "politika" mu 
kabili olarak kullanıyoruz, politika 
nın - yunanca iştikakının gö~cer
diği gibi - bütün cemiyet, cite 
(yunanca "polis,,) işlerini ihtiva 
ettiğini unutmamalıyız. Bu mana 
unutulduğu zaman politika asaleti
ni kaybetmiş olur. Burhan Asaf 
yazılarını o ba,lık altına koymakla 
her şeyin cemiyete göre düşünül
mesi mukadder olduğunu ispat et
miştir. 

Bahsettiğim yazısında: "bu de
virde bilmek, yapmak ile mütera
dif olmuştur,, diyor ve münekkidin 
"edebiyat hakkında derkenarımsı 
mütalealar yürütmekten vaz geçe
rek devrin yeni sanat şartlarını ta
harri etmesi, lazım geldiğini söylü
yor. 

(Vakıa dostum bunları bilhassa 
bana tavsiye ediyor ama mesele be
ni çok geçtiğinden kendi ismim 
yerine, "münekkit" kelimesini ika
me ediyorum.) 

Onun indinde münekkit yetiıti
rici bir adam olmalıdır. O kadar 
da değil: münekkit devrimizin 
"güzel,, den ne kasdettiğini bula
cak, estetiğini - muhtevası ve 
şekli ile - kuracaktır- Kendisi or
taya tam bir sanat eseri koyamasa 
bile o tam eserin nasıl vücude ge
tirileceğini tayin eder, hatta "ha
zan kendinden geçerek örnek eser
ler bile yazar,,. 

Burhan Asaf böyle münekkidin 
tarihte misallerini gösterip sözünü 
uzatmak İstemediğini söylüyor· 
fakat misal gösterse sözü pek uz:.. 
mazdı. Kendisi, makalesini yazar
k~n eminim ki Lessing'i düşünmüt
tür; o Alman muharririnden baş
~a F ~ansızla~ın Boileau' su ile lngi
lızlerın Pope unu, bir de belki kus
kin'i zikredebilirdi; bu dört isim
den batkasını pek bulamazdı. Çün
kü göstereceği adamların hakika
ten büyük birer edebi cereyan çı
karmış olmaları lazımdır. Sainte • 
Beuue ile Hazlitt yapıcı, yetİftirici
den ziyade tasnifçi, yayıcı Bran
des ise anlatıcıdır. Bizde 'Burhan 
Asaf'ı.n İstediği münekkide misal 
olarak belki Ziya Gökalp'ı zikre
deb~liriz, fakat onun yetiştirdiği e
de~ıyat, meydandadır: Lessing'in, 
Boıleau nun eserlerine kıyas edile
mez. 
Zamanımızın Lessing cinsinden 

kinden çetin olacaktır. Çünkü Les- Şerif Ağ!!. mahllenin zenginle-
sing'in etrafına sanatın membaları· rindendi. l.ızun müddet odun, kÖ· 
nı, tari!ıini hatırlatması kafi idi. mür ticareti yapmış, emlak almış, 
Onun Yunanlılardan, xvın inci şımdı ıhtıyarıauıgı ıçın tıcart:U 
asır Fransız filosoflarından aldığı terkederek emlaKınin geliri ile ge 
ve yaydığı sanat telakkileri ile /.l- çınme6t! koyulmuştu 
man edebiyatı dirildi ve milli ru- "\'ağmurlu ve fırtınalı bir havada 1 
hunu da buldu. Halbuki bugün et- evden çıktı. Uzerınae Kenaııu:: 
rafımızda gördÜğümüz rahatsızlık mahsus kahverengi bır balto, boy 
sadece küçük, mevzii bir değişme nunda açık renk ye,ıl bir aıdı var
değildir. dı. l'encereden karuının tırtınacıa 

kaybolan son tavsıyesini işıtır gıbi 
Lessing'in adam'ı, eski adamın oımuttu. 1'.Wa gına geıe!htr, bır ı-

biraz daha zenginleşmit bir tema- ki kelimeden ibarettı: 
disinden başka bir şey değildi; - Unutma ... Latanın cebinde •• 
timdi İse büsbütün yeni, makine- Şerit Afra, ge•iye dönerek, ka-
nin, yeni teknik terakkinin icap et· rısına, fırtrnada kaybolan cümıe
tirdiği adam aranıyor. Eski ada- sini tamamıaya.bihrdi . .takat kara 
mm ruhi muhtevası, irfanı makine- sıncıa onu cıana ziyade meşğu1 e-
yi anlayıp idare etmesine kafi gel- den mühım bir mesele vardı. Bu 
medi; hatta makine denen "fait kötü havada evden çıkmazdan ev 
nouveau,, yu - bütün itiyatlarını vel karısının "şu alınacak, bu alı
bozduğu için - şimdi inkar edi- nacak, şu yapuaca.K" dıye birbıri 
yor. 1~te devrimizin istediği mü- arkasına dizdıği işleri düşünmi
nekkit, filosof o "fait nouveau" yordu bile • 
nun icabatını bulacak, onun "spri- Bir defa oturdukları sokağın 
tuel" ini vücude getirecek adam- icabı gen.ş ve haıi bır arsadan geç 
dır. mek ıcap .:-diyordu. Sonra o gun 

Avrupa mütefekkirleri son za- kiracuarından para toplamak ıa
manlarda bir "sprituel d'abord., zımdı. Ay bir oldu mu, Şerıt Ağa 
düsturu çıkardılar; hakları vara- kıracılarına damJardı. Seneleraen 
ma bunu makineyi bilmiyen devir- beri bu ıtıyadını hiç bozmut değıl 
lerin maneviyatından almak iste- di. Yalnız geçeceği arsanın bir ke 
meleri yanlıttır· Makine insanına narında basık bir kahve vardı. Piç 
bir maneviyat kuran filosof gelin- Hasan i1lminde her zaman bu kah 
ciye kadar sanat de bocalıyacak- vede pinekliyen bir serseri Şerif 
tır. Ağadan kaç defa para istemit1 a-

Burhan Aıaf bana, meseleyi lamayınca: 
mahsus genitlettiğimi, bunların bir _ Vermezsen alacağın olsun, 
kaçamak olduğunu soyııyemez. diye tehditte bulunmuttu. Bu Piç 
Çünkü elbette o "bize göre ölçüler, Hasan hakikaten korkulur insan
milli edebiyat prtlan,, diye bir fey lardandı. Yavaşça arkadan gelip 
düşünmedi. Bugün hiç bir milletin te ense kökü burasıdır, diye bıça
hayah telakki tarzı sadece "milli,, ğını saplaması yüzde doksan do
olamaz. Buna yine makine, tek- kuz olur işlerdendi. Böyle bir teb
nik terakki manidir. Zamanımızın like varken Şerif Ağa, karısının 

fascisma,bitlerisma gibi ananeperest ~...,,...,...,,....,.......,,,....""""""-----"'I 
denecek kadar milli hareketleri bi
le bütün dünyayı teshire çalıtan 
hareketlerdir. Dünya o kadar de
ği,miştir ki evvelce biribirine zıt 
ffİbi görünen ıstılahların yan yana 
geldiğini görüyoruz. Mussolini, 
Almanların "national • socialisme,, 

ine itiraz ediyor; eski terminologia
ya göre hakkı vardır, fakat bugün 
"milli,, ve "socialiste,, kelimeleri
nin manası değitti. Böyle bir za
manda münekkit nasıl yetiştirici 
olur? zihinlerin bu peritanlığı ara
smda nasıl bir bedii "doğma,, ku
rulur? 

Burhan Asaf ile esasta biriz; za
ten ben de ne zamandan beri yeni 
iıayat teıakkısini aramak icap etti
ğini söylüyorum. Fakat Burhan 
Asaf, öyle bir "dogma,, getiremi
yen münekkitleri susmağa davet 
etmekte haksızdır. Kendimi değil, 
bir nevi tenkidi müdafaa edece
ğim. 

Bugünün sanatkarları, yeni a
damı bulamadıkları için eski kıy
metlere göre çalışmakta, eskiyi söy 
!emekte devam ettikçe yıkıcı ten
kit zaruridir. Bilhassa bizde eski 
kıymetler tamamile tanınmadığı 
için onlann yeni kılıklarda can
lanmasına mani olacak bir tenkit 
şarttır. Tekrar ediyorum, bunları 
kendimi müdafaa , iÇ.-ı söylemiyo- · 
rum, benim yapabildiğimin neden 
ibaret olduğunu tayin etmek bana 
dü~mez. 

Burhan Asaf bende 
meziyetler bqlduğunu 

bir takım 
söylüyor; 

gerek açık, gerek ancak satırlar a
rasında sezilen kayıtlarına rağmen 
teşekkür ederim. Onları kafi bul
muyor ve bana istediği cinsten bir 
münekkit olmadığım, yani bir ya
pıcı olmadığım için sitem ediyor. 
Fakat o, bir "dahi,, istiyor; benim 
öyle bir adam olabilmekte maatte • 
essüf hiç bir ümidim yok. Bir ada
ma ya biç olmazsa Lessing olınağı, 
yahut susmağı teklif etmek •.. lJo.
tumu bu kadar gaddar bilmezdim. 

yeni alemin nizamı doğuncuya 
kadar yıkıcı tenkit İster istemez 
devam edecektir. O, hayırlıdır da, 
çünkü hepimiz eskiyi gördüğümüz 
yerde ittibam etmekle, bugün sa
nat kartısında bunaldığımızı 
söylemekle, rahatsızlığı kurcala
makla, hatta sözlerimizdeki tena
kuzlarla yeninin gelmesine hizmet 
ediyoruz· Ama yeni gelince hepi
mizi süpürecektir. 

Sadece "yarı • siyasi,, mi? Ha
yır, tamamile politik. Sadece "şa
ir hakkında,, mı? Hayır, yeni adam 
petinde ••• 

Nurullah ATA 

Hamiş. - Genç ve değerli,şaİr· 
lerimizden Ahmet Muhip: "Bur
han Asaf, tairlere fener tutarak 
gidecekleri yolu göstermek istedi
ğinden Nurullah Ata'ya kınıyor,, 
diyor. Hayır, dostum, Burhan A
saf, beni bilakis o iti yapamadığım 
için "kınıyor,,; yoksa tiirin yaşa· 
dığına değilse de yapması liizım
geldiğine o da inanır. - N. A. 

Milliyet'in edebi romanı: 58 Biz arka sırada üç koltuk alınış· 
tık. Kalabalıktı. Bir aralık etrafa 
bakarken yan locaların birinde Ma 
hir Beyi gördüm. Gözlerim yanın· 
da hanımefendiyi aradı. O yoktu, 
fakat locanın gerisine doğru çeki
len Mahir Beyin yanında çok bo
yalı bir genç kadro vardı. 

--. ~. 

,;KIR (l(lf.I 
)-Q---------BURHAN CAHiT -- ~ı.nJalii.p Komanı} 

Terbiyeli genç .. Zaten halinde 
kibarlık var. Küstah değil-. Ben 
burada nihayet aylıkla çalışan fa. 
kir bir kızım. Onu bildiği lialde 
bir hanımefendi gibi konuşuyor. 

Reşit Bey geldiği zaman kendi
ıine her akşam verdiğim haberler 
arasında Suat Beyin geldiğini de 
söyledim. Çantasından bir çok dos
yalar çıkarmıştı. Onları verdi. Ya
zılacak yerleri işaret etti. Telefon 
la konuştu. Gitmek zamanı yaklaş· 
mıştı. 

Beni çağırdı. 
içeri girer girmez sor~u: 
- Bugün Suat Bey geldi dedin. 
- Evet. 
- Niçin gelmiş? 
- Defterinde okuyamadı/;ım ke 

limeler varsa tashih edecekti. , 
- Okuyamadığın yer oldu mu? 
- Hayır. 
-- Çok oturdu mu? 
Dü~ünür gibi yaptım. 
- Pek iyi bilmiyorum. Fakat 

1 içeride Ali Efendi ile konuştukla
rını işitiyordum. 

Retit Bey dikkatli dikkatli yü
züme baktı. 

Ben de bir taş gibi kımıldama
dan ona bakbm. 

Bir şey söylemek istedi, sonra 
11az geçti! 

- Peki.. Haydi artık işin bittise 
eve git. 

- Teşekkür ederim. 
Çıktım. Retit B. beni adeta istin

tak etmitti. Ne tuhaf adam. 
Daha yemeğe vakit olduğu için 

tunele girmiyerek ağır ağır yokut
tan Beyoğluna çıktım. Akşama ka
d.~r yazıhanede kapalı kalınca yü
rumek, hava almak ihtiyacı artı
yor. Eskiden ne kadar spor yapar
dım. Şimdi vakit bulamıyorum. 
Sabahleyin yaptığım İsveç usulü 
hareketler bana az geliyor. Kot· 
mak, uzun uzun yürümek istiyo
rum. 

Bu gece gene sinemaya gittik. 

Öyle oturmutlardi ki ancak ar· 
ka srra koltuklardan görünüyor
lardı-

Demek Mahir Bey bot kalan a
partımanına yeni bir misafir bul
muş ••. Acaba hanımefentli ne a
lemde? 

Film çok heyecanlı idi. Onu sey
rederken hepsini unuttum. 

.. * * 
Bugün yazıhanede gelen mek

tupları yerlettirirken üzerinde is· 
mimi okuduğum bir kart gözüme 
il itti. 

Şefik Bey Atinadan yazıyordu. 
Köşesinde şu iki satırı okudum: 
"lttirak ebnediğiniz seyahate 

batladım. Atinadan selamlar.,, 
Düşündüm. Şefik Bey bunu ne 

maksatla yazmıştı. Beni pifman 
ettirmek için mi? Zenginlik insan
ları şımartır, derler. Fakat budala 
ettiğine de fÜphe yok! 

Bundan Reşit Beye bahsetmeğe 
lüzum görmedim. Çünkü Şefik 
Beyin bu iki satırlık yazısında ba-

tavsiyeleri ile pek o kadar metgul 
oımıyordu. 

Kaç defa polise müracaat et
miş, tehdit edıldiğini söylemış, 
hımaye istemitti . .1:- akat ortada bır 
vaka olmadıgı ıçin polis harekete 
geçememıttı. Oyle y!l, durup du
rurı<en rıç .Hasana bir tey yapıla
mazdı. 

Şerıf Ağa, kahvenin önünden 
geçerken, hep böyle dütünüyor
du: 

- Eğer beni görürse, itim bi
tiktir. 

Çünkü Piç Hasan daha bir gün 
evvel ve hem de bu sefer katiyet
le tehdioini tekrar etmitti. Kendi 
sine ma:.sus poltasından, boyun 
atkısından kolaylıkla tamyacaı:ını 
da bilıyordu. Fakat bunları değış
tirmek için para sarfetmek te hiç 
kafasına uyğun gitm:yordu. Akşa
ma doğru Şerif Ağa öteberi teda
rik ettikten scnra, eve dönmek la
zım geldiği zaman, içinden fena 
bir hissikablelvuku •ıyanırdı: 

- Bu Pic, bu akşam beni vu
rur, dıye düşündü. 

u .. na ar~aya ı.elmeden civarda 
Ahmet Efendının kahvehanesi ö
nünden geçıyordu. }çeriye Hir göz 
attı. f.skıden kendi odun deposun 
<1U çalıştırdığı !iatihi gördü. Elin
de evin nevaleleri ile içeriye gır
di. Hemen gidip Salibin yanına o
turdu: 

- Ne berbat hava! Dedi, eve 
gitmeden evvel turada bir çay içip 
ısınayım bari .. Ne o, Salih, sen ha
la iş bulamadın ını? 
-ı•e ge..:t:r, aıayıp auruyoruz? 

lrfan u•ta v .. de•tı aıu.ua, uıu<aum 
ne· oJca.Cdn ! 

- ;,anh, sana Ol! kuruş vere
yim. Hızım eve kauar g•u•p geıri 
mısin? 

- .t.mret ustacığım. 
Şerıt Aga cebınC:en bir kağıt 

çıkardı. Ozerıne ikı satır kara.a
dı: 

- Bunu eve götür, cevabını 
getir, ben bu~adayıı:n, dedi. 

Salıb kağıdı aldı, kapıya doğru 
gidıyordu. Şerif Ağa çagırdı: 

- l avrum, ha.va reu .... ::ıen fU 
baıtoyu !>•Y· fU Y"'f" au.ıyı ...... uUJ'• 

nuııa s"r. 1 ... e oı.ur, rıe oıil.li:lZ, Uf"' .. 
sun .• 

uüzelce baltosun\! ve atkısını 
S.ıl.ht: g.yJ.r<'ı ve auamcaı:ı.:ı gun 
aeruı. n.enoi kenuıne: 

- Bekıiyelım baıı:alım, 

kar! l.>edı. 
• • • 

ne çı-

Ne gelen vardı, ne giden! 
:;>t:rır """''" eı.ecını uguf•Urarak 

eve t.onoü: 
- 'farın öğreniriz. Piç Hasam 

her haıde yakalamı,ıardır. 
- 1'1e yaptı rıç rtasan? 

- Bizım eski aepocıa çalıtan 
bir Saıih vardı. Onu olc.ürmuf. 

- .t'iç tiasanın öldürütdÜgtinÜ 
nereden oı1iyorsun? 

- Hen, bılirian, ben bilirim. 
Çünkü keratanın oğlu beni öldür
mek istiyordu. Hala da beni öldür 
düğünü zanneder. Ben de balto
mu, boyun atkımı Salibe verdim, 
buraya gôndcrdim. Arsada Piç Ha 
san meseleyi halletmit. 

Bu defa Şerif Ağanın karıımı 
bir telat ald1: 

- Ne zaman oldu bu mesele? 

na nedamet hissi duyurmaktan zi
yade fakirliğim, kimsesizliğimle 
de acı ve tatsız bir istihza zevki de 
vardı. Şefik Bey bu yazısı ile ba
na, sen karanlık daktilo }odasında 
budala gibi sürün- Önüne çıkan 
bu fırsattan istifade etme zaten 
sana layık olan odur. Demek isti-
yordu. 1 

Şefik Beyin, balo gecesi ı>arasın· 
dan cesaret alan küstah bir adam 
olduğunu anlamıştım. Görünütü· 
ne rağmen o kadar da zalim ruhlu 
bir adam .• 

insanları tanıdıkça tecrübem ar
tıyor. Artık bana güleryüzle uza
nan ellerin bana bir tey, bir dost· 
luk, bir tefkat vermekten ziyade 
benden bir şey, bir zevk, bir arzu 
koparmak istediklerini anlıyorum. 

Dünyada anasız ve babasız kal
mak, hayatını başkalarının yardı
mile, himayesile kazanmağa çalıt
mak çok güç. 

• * • 
Bugün Suat Beyin yazılarını bi

tirdim. 
Ona kartı mahçup olmamak i

çin bir gece evde yazdıklarımı tek
rar okudum. Makine yanlıtı olan 
bir kaç harfi de düzelttim. Artı~ 
güvenebilirim. O daha bir hafta 
sonra hazır olacağım zannecııyor-

1
. 

du. 

· ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halle için müsait §eraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

WJ Tel. Beyoğlu : 4887. 90J7 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1-1273 adet kütüklü nalaska kapalı zarfla münaka· 

saya konulmu§tur. 
2 - Münakasaya 23-12-933 taı•ihine raalayan Cumar 

tesi günü saat 14 tedir. 
3 - istekliler biçilmi§ bedelin yüzde 7,5 muvakkat te

minatlarile birlikte teklif mektupları muayyen saatten evvel 
komisyona versinler. 

4 - Şartname ve nümune her gün komisyonda görüle 
bilir. (6632) 

lnbisarJar U. üdürlüğü 
1 Alım, Satım Komis onu ilanları. 

~ıiin ve K.eş,fna~~leri mucıbince pazarlıkla Paşabah
çe fabrıkasmda muhtelif ınşaat yaptırılacaktır. Taliplerin 
pıan ve keşıfnameleri gôrdükten sonra pazarlığa i§tirak et
mek üzere yüzde 7,5 teminatlarile beraber 4-12-933 pazarte 
si günü saat 14 te Galatada Alım, satım komisyonuna mü 
racaatları. (6563) 

F ort, Şevrole ve Berliye markalı İç ve diş otomobil lis· 
tikleri satın alıancaktır. Taliplerin listesine göre pazarlığa 
iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatları ile beraber 4-12-
9;:si$ pazartesi günü saat 15 te Galata' da Alım, Satım Ko
misyonuna müracaatları. (6542) 

Pazarlıkla 10,25 ve 50 santilitrelik şişelere mahsus 
(2,5) milyon Mantar satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve 
§artnameleri gördükten sonra pazarlığa i§tİrak etmek üze
re yüzde 7,5 teminatlarile beraber 13-12-933 çar§amba günü 

saat 14 te Galatada Alını, satım komisyonuna müracaatları. 
_______ _:.(6407) 
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Doktor 

MABUSE'Un 

Vaaiyetnımes 

(10'iH;\ J 
lstanbuldan dönü,te mi? 1 

- Yarım saat evvel .• Ben latan 
bula inmedim ki.. 1 

- Eyvahlar olsun, paraları 
bankaya götürmedin mi? 

- Ne paralarını? 
- Sen gıderken de arkandan 

bağırdım. Unutma, <ledim, para
lar !atanda dıye seslendim. 

Kadıncağız bembeyaz kesildi 
ve kendisini sedire attı. 

Ertesi gün eve gden polis fÖY· 
le anlatıyordu: 

- Piç Hıısanı salıverdik. Sali
bi öldürdü~ doğru değil. Salibi 
vapura binerken görenler var. üs
tünde epeyce para olduğunu da 
söyliyorlar. Sırtında kahverengi 
palto, boynunda yetil bir atkı var 
ınıt· Galıba lzmire odun deposu 
açmağa gıdi)'ormut• 

Katip Ali Efendiye bıraktığı te
lefon numarası ile onu buldum •. 
Zeki genç. Sesimi nasıl tanıdı. Ya
zıların bittiğini, birisini gönderip 
aldırmasını söyledim· 

- Nasıl olur, dedi. Bu bir muci
ze .. Şimdi kendim geleceğim. 

On dakika sonra yazıhanede 
idi. 

Hararetle ellerimi sıkarak teb
rik etti: 

- Bana sürpriz yaptınız Çiçek 
Hanım. Doğrusu bu kade,'I' çabuk 
beklemiyordum. 

- Yalnız tebrikte acele etmeyi
niz. Kim bilir kaç yanlıt yaptım. 

Güldü:, 
- Ona hiç ihtimal vermem. Çün 

kü sizin, yapmıyacağınız teyi ka
bul etmiyen bir karakteriniz var. 

- iltifat ediyorsunuz beyefendi. 
Yazılardan iki de kopya çıkar-

mıştım. . 
Aslından sonra kopyalardan bi-

rini de uzattım: 
- Yazarken iki de kopya çıkar

mıttım Suat Bey. Belki lazım olur. 
Fakat müsaade ederseniz ikinci 
kopya bende kalsın .• 

Buna çok sevindi: 
- Vallahi ben rica edecektim. 

Size belki müşkül olur diye cesa
ret edememittim. Çok teşekkür e
derim· Bilmezsiniz ne kadar sevin-

iRTİHAL 
Sanayi müfettiti ve milli ik

tisat ve Tasarruf Cemiyeti rei
si Daniş ve Doktor Aziz Fikret 
beylerle Esat Pa9a Toptani ha
remi Şadiye Hanımının valide
leri Mürvet Hanım vefat etmit
tir. Cenazesi 2 kanunuevvel cu
martesi günü tam saat onbirde 
Taksim Bahçesi kartısında A
mir Bey apartımanından kaldı
rılarak öğle namazı Fatih ca
misinde kılındıktan sonra Edir
nekapıda Şehitlik kabristanın
daki makberi amhsusuna def
nedilecektir- Allah rahmet ey
leve. 

Asrın umdeai " MiLLiYET " tir. 

ABONE 

3 ayhit 
6 .. 

ÜCRETLERİ: 
Tü, kiye i~n Hariç içia 

L. K. L. K. 
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7 50 14 -

ız " 14 - 28 -
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Gelen ••rak seri •erilmez.- Müddeti 
ıeçen nÜ•halar 10 kuruttur.- Caz.ete ye 
matbaaya ait itler için müdiri7ete mü· 
Tacaat edilir. Gazetemiz ili.nların mes'u• 
H• .. lİl'\İ kabul etme11:. • 

dim. 
Ali Efendinin başı camlı kapı· 

dan uzandı: 
- Bizim küçük hanımın elin· 

den bir fey kurtulmaz .•. Retit Bı;y 
gibi titiz, sinirli adam bugüne ka
dar bir kusurunu bulamadı. 

Suat Bey gülüyordu: 
- Ona tüphe yok., Ben bu yazı· 

ları bizim dairenin Kolej tahsili 
görmüt daktilolarına emniyet ede
medim. Doğrusu Çiçek Hanım çok 
yüksek. 

Ali Efendi başını salladı: , 
. - Bu yazıhanede on yıldan be

rı çalıtıyorum, kaç tane daktilo 
geldi gitti. Ne yüksek tahsil gör
miit kızlar geldi. Fakat Allah se
lamet versin bizim Retit Bey biraz 
huysuzdur. Bir yanlış gördü mü 
batır gönül tanımaz. Hemen yü
züne vurur. Pek hırslı zamanına 
rastlarsa azarlar da... Onun için 
çokları burada dikiş tutturaınaz
lar. 

Suat Bey elinde defterler önüm
de duruyor: 

- Şimdi bu zahmetinize m\ıl 
te~ekkür, daha doğrusu nasıl mu
.,abele edeceğimi dütünüyorum 
Çiçek :.~anım, dedi. Müsaade eder
seniz. · . 

Sözünü kestim: 
(Bitmedi) 



Yunanistanda gördüklerim: 1 

AYNAROZ 
Papaslar arasında geçen saatler 
Dişi mahlukun ayak basmadığı mukaddes yer -

Bahçeler arasında manastırlar 
Papasların çoğu Türkiyeden oraya gitmişler 

So!Ja yukarda mana.trrdan iskele ye döniif (önde M. Papa:nıutaayu oe 
Rufen Eırc•f 8.) , altında Vatap ma nastrrında Habeı Haricı.ve naJ:ırı M. 
Herovir ve sağda mısafirleri almak için vapura yanaıan manastırların 

Kayıkları 

Yazan: Mecdi SADRETTIN 
Balkan konferansm•n bu sene Se· 

lanikte topalnmaar, Aynarozu görme· 
nıize veıile hazırladı. Filhakika dün. 
yanın her bir köıeıinden Yunanistanm 
bu eırarla dolu yarımadasını ziyarete 
koıanlan dü9ündükçe, bir gazeteci 
için bu fırsatın kıymetini takdir et• 
tim. Daha bir kaç gün evvel Habet 
Hariciye Nazın M. Heroui Seli.nikten 
geçerek Aynaroza gitmiıti. Avnıpa 
'Ye Amerikanın tanınmıt mecmualan 
•ık ıık aayıfalannda "mont Athoı,, a 
ait reıimler ve yazı1ar neırediyorlar
dı. Papaılarm kurdukları bu müsta· 
kil idarenin hususiyetleri hakkında 

bugüne kadar nice kitaplar neşrolun· 
tnuştu. Aynarozun asıl kafalarda is
tifham jpretleri çaktıran, haklı bir 
merak uyandıran tarafı bu mukaddes 
topraklara diti hiç bir mahlukun gir
nıeyiıi değil midir? Elen güz< ]lik 
krali.çesinin bir gemici kıyfetile .·.söz· 
de Aynaroza ayak basabildiği haberi 
günlerce gazeteleri mqgul eden bir 
nıeıele halini almamı§ mıydı? 

.. * * 
Vapurumuz ge<:eyarısma doğnı Se· 

lanikten aynlmııtı. Sabah erkenden 
Aynaroz sahillerinde idik. iki bin 
ınetre yüksekliğinde olan "Athos,, da. 
ğının eteklerinde sahillere kadar en
ırai türlü ağaçlarla süslenmiı olan bu 
yarmıadanm vabti olı!'uğu kadar yü
ze gülen bir manzarası var. 

Vapurumuz '•Lavra,, bumu açıkta .. 
rmda demirledi. Buradan karaya çı· 
kabilmek için evvelce teıebbüs yapıl· 
tnış, ve merkezi ''Karye•,, te olan pa· 
paslar idaresinin müsaadesi alınmış .. 
tı. Burada ziyaret edeceğimiz manas· 
tır, onuncu asnn sonlarında Trabzon. 
lu bir ası!zade tarafından tesis edil· 
ıniıti. ''Büyük Lavrıa,, ismini taııyan 
bu manastır, Lavra burnuna ve önün
deki küçük limana hakim muntazam 
bir kayanın Üzerine kı:rulmuı, bütün 
ihtitamile görülüyordu. 

Vapuru karıılamıya gelen papa•· 
lar ve Efzun kıyafetli mahalli jandar· 
ınalar kayıklarile misafirlerini sahile 
taııdılar. Sahilden muıaalıra kadar 
dik yokuşu katırlar su-tında tınnan
dık. Kale içinde inıa edilmiş bir kö
yü hatırlatan bu manastıra demir ka· 
pılarla tahkim edilmil dar bir geçit· 
ten girdik. 

''Büyük Lavra,, yirmi manastır 
içinde en güzeli olmakla ıöhret alını§• 
tır. 11lviron,, ve ''VatopC.di., manastır· 
ları İn§a olunurken buranm mimari 
tarzından istifade olunmuıtur. 

Lavra'nın zengin kütüphanesinde 
bet binden fazla kitap ve iki binden 
fazla tarihi vesika bulmak kabildir. 
Bu kitaplar arasında yeryüzünde azlı. 
ğı ve kıymeti ile maruf eserler vardır. 

* * * 
"Büyük Lavra,, dan sonra ziyaret 

ettiğimiz ''Vatopedi,, manastm Ada
lardenizinin süslü bir koyunu İşgal 
etmektedir. Bahçeleriade zeytin, por
takal ve limon ağaçlan bulunan- bu 
manastıra varmak için iki tarafı defne 
dallarile örtülü, küçük kaldmm taşla· 
rile işlenmi9 güzel bir yoldan geçtik. 
Manastrnn avluaunda kar§ılaştığımız 
ihtiyar ve genç yüzden fazla papasın 
ekserisinin misafirler arasında Türk 
murahhaılannı araması merakmıızı 

celbeıti. Az zamanda öğrendik ki, 
bu manastır mensuplarının çoğu bi
zim taraflı lmi9. Bursalı, Çanakkaleli, 
Konyalı, Kayıe.-ili. Muhtelif sebeple.-
"" vesilelerle Aynaro7a gelmişler. 
Kiminin büyük baba11 bu manastırla· 
rın ileri gelen~erindennıiş. Kimisinin 
amcası burada imiş. Ve Bursalı kır 
saçlı bir papas anlattı: 

- Amcam beni buraya aldırdı. 
Otuz beş sene oluyor. Onu iki sene 
evvel kaybet{ ıtn. Manastırın aı: kasın
daki mezaı·lıkia yataı. Ailemiz l..ala· 
balıktı. Biz beı kaı :le~tik. Annemle 

babam her birimhi okutmaya hev:o3 
ederlermiş. i:'araları da yo!mıuı. Am· 
camdan bir gun bir mektup alınıılar. 
''Çocuklardan birini buJ'Bya ııönderin. 
Hem aileni7in yükiı. hafifler, hem de 
onu ben burada okuttı.rurwn., diyor
muı. Ben o zaman on altı yqındaydnn. 
Gönderdiler. O gün b:.ıgün burada· 
yun. Rahatım ve memnunum. ilk fır· 
sattS\ Rur!' <> va '!'eleceğim. Doğduğum 
)eri görmek için para biriktiriyorum.,, 

<• ,,. 

41Vatopedi,, manaatırınm büyük a .. 
yin dairesi, saatlerce içinde kalıp tet• 
kik edilmeğe layık bir servet memba· 
ıdır. Eski Biz,..nı lıaparatorlarmm 
hediye ettikleri altın ievhaların Üze. 
rinde göze çarpan hndık büyüklüğün. 
de pırlanta, yakut ve zümrütler, ma ... 
nastırlarda mevcut hazinenin maddi 
cepheden ufak bir delili sayılabilir. 

Manastırın üst katınci.aki denize na .. 
zır geni§ odalarda sekiz bin cildi ihti· 
va eden zengin bir kütüphane kurul· 
muıtur. Aynarczun en kıymetli kütüp· 
hanelerinden biri sayılan bu dairede 
evvelce bir çok ecnebiler gelip tetki
kadca bulunurlanruş. Tetkik ve tetebbu 
maksadile buı·aya ·giren ilimlerin bazı 
kitap sayıfalarmı da birlikte götür
dükleri meydana çıkınca, kütüphane, 
sıkı bir İnzibat altına alınını§. 

Kütüphane odasmm duvarlarında 
çerçeveler içinde Osmanlı Padişahları 
tarafından manastn lat'a verilmiş imti
yazlara dair olan iradeler görülüyor. 
Tavandaq dötemeye kadar uzanan 
bu uzun çerçeveler önünde papaslar
dan biri dert yandı: 

- "Eski idareler; arıyoruz. Bize hiç 
dokunmazlardı. Bizleri korurlardı. 
Halbuki Yunan Hükı'.i.meti muhacirle· 
re dağıtmak Üzere bir çok mallarımızı 
elimizden aldı.0 

Aynaroz sakini, Avnaroz haricinde 
manastırlara ait ve Yunan Hükiimeti 
tarafn•dan istimlak edilmiı bulunan 
emlaki kastediyordu. 

lcimden: 
Yunan Hükumeti Aynarozdaki &a· 

yısız servete vazıyet 'et:e de, bunu E· 
len divarmm imanna sarfetse fena mı 
olur, dedim. Ve birden Londra konfe· 
ranaının kararını hatırladım ve sus· 
tum. 

(Deoamı var.) 

Şüpheli bir adam ---Kendisini dilsiz gibi gös-
teren bu adamın memnu 

mıntakada işi ne? 
Trakyada memnu mıntakayı dola

ıan ve Bulgar Makedonya komitesi· 
ne mensup olduğu zannedilen bir §8• 

hıs zabite tarafından yakalannuştır. 

Bu tahıs Trakyayi dolaştıktan sonra 
lstanbul hudutlan içinde yakalanınıJ 
ve emniyet müdürlüğiıne getirilıniş· 
tir. 

Zabıtanın bütün aı-aıtırmalarına 
rağmen bu §ahsın hü"'.iyeti anlaşıla
mamı§, halta milliyeti bile öğrenile· 
memiıtir. Çünkü bu hıiviyeti meç
hul §ahıs bütün sorulııa suallere taş 
gibi sakit kalıyor, dihi,. ve aağır ol· 
duğunu göoteı·iyordu. 

Emniyel müdürlüğıinün tecrübeli 
memurları bu adamın bütün nıahare• 
tine rağmen maksat v"' gayesi meç ... 
hu! biri olduğunu anlatmakta gecik
memişler ve dilaizliğiııin de uydurma 
olduğu netices!.ne varr.ııılardır. 

Lakin yeniden yapılan tecrübeler 
bu adamın ağzından tek kelime bile 
çıkaramamı,tır. 

Nihayet kurnazca bir çareye baı 
vurulmuştuı·. Dilsizler cemiyeti reisi 
Süleyman Sırr. Bev çağırılmı§ ve bu 
adam kendisin ... ~ teslim edilerek bu za .. 
valhnın dilsiz olduğu, cemiyetin bu 
biçareye yardım e!me~i lazım geldi
ği adamın yanında söylenmiş, fakat 
ayrıca da harekatını kontrol itmeai 
bildirilmiştir. Süleymon Sırrı Bey 
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KUçUk lktıbaslar 

Ada kale 
Tuna nehrinin karpat dağlarını 

yarıp geçtiği yerde, evvelce üç 
devletin, umumi harpten sonra ise 
iki devletin hemhudut oldukları 
bir noktada ve Tuna nehri üzerin· 
de küçük, güzel ve yemye9il bir 
adacık vardır. 

C_•~l ___ R_A_D __ Y_O __ P_R_O_G_R_A_M_I _____ • ___ ı 

Bu toprak parçasının ismi Ada· 
kaledir. Osmanlı imparatorluğu, 
bir buçuk asır kadar evvel çök
meğe başladığı zaman Türkiyeden 
apılan ve yarı istiklallerinı kaza· 
nan memleketler ortasında kalan 
bu Adakale 1791 de aktolunan ::iis 
toıra muahedesile Türkiyeye bıra
kılını9, Balkan harbmdan sonra bi· 
le, Türkiye hudutları, Avrupa ta· 
rafında, İstanbul kapularında bit· 
tiği zaman da bura511 tarihi takat 
sembolik bir hatıra kabilinden, 
gene Türk hakimiyeti altında hı· 
rakılmıştır. 

Müteaddit harplerin icabettirdi. 
ği bir çok hudut kesme amelıye
lerine rağmen daima unutular.ıtk 
Türkiyeye bırakılan Adakale 1::119 
senesinde, Versay muahedesi ile 
Romanyaya terkedilmiş bulunmak
tadır. 

Üzerinde 150 kadar öz Türk ai
lesinin barındığı bu birkaç yüz dö
nümlük Adacığın bu sefer nasıl O· 

lup ~a unutulmıyarak sulh konfe
ranslarında müzakere mevzuu teş· 
kil ettiğini ve Romanyaya bırakıl
dığım bir Fransız muharriri fÖyle 
anlatmaktadır : 

" 1919 kıtında yirmi küsür dev
letin murahhasları Pariste Avru
paya ve cihana yeni bir nizam ver
mek için çalıfmaktalarken Tuna 
sahilinde ve Romanya toprağında, 
Aclakaı'e karfısında Orsova ile Tur 
nusevin ar~!lında, kalın kapotuna ı 
sarınmış hır Romen askeri nöbet 
bP.kliyordu. 

Saat, günün doğacağı zamandı 
ve hava soğuktu. 

Romanya neferi Adakaleden a
çılan bir kayığın yavaş yavaş ken
Ji istikametıne doğru geldiğıni 
gördü. 

Bir az sonra kayık yanaşmıştı. 
Kayıktan ihtiyar ve fesli bir adaın 
çıldı. Hu ihtiyar kürküne sımsıkı 
saıılmış, elinde bir kağrt tutuyor
du. O civar halkının hepsi Romen
<·e bildiklerinden ihtiyar da zarar
srz bir .Komence konuşuyorau ve 
nöbetçiye şunları söyledi : "Dos
tum, beni Adakaledeki ahali se· 

çip buraya gönderdi. Akşam top} 
landık, adamrzın Romanyaya ıre
rilmesinin bizim için bir çok cihet· 
lerden daha münasip olacağına ka· 
rar verdik. Ne )· ) ,:ıaıım? evvelce 
Osmanlı idik; tımdi o koca dev· 
let yıkıldı, sonra Avusturya işga· 
line uğradık, bugün onlar da u
zaklarda kaldı. ::iırbiya İle Roman. 
yadan biz, sizi istiyoruz. " 

Bunun üzerine nöbetçi Adaka
leli Türkü zabitine götürdü. Ora· 
da bir protokol İmzalandı ve Ada. 
kalelilerin arizaları Bükreşe, ora
dan da Parise, Versay sulh kon
feransına gönderildi. Bu suretle 
bütün murahhaslar Adakalenhı ge 
ne unutulmak üzere olduğunu gör· 
düler ve Adakaleyi Romanyaya 
ve1 diler. 

(/skeçede çıkan Yeni Adım'dan.) 

1 iş ve işçi 1 ....__.__.;..;;__ 
Milıiyet bu sütunda İf ve İffİ isli· 
~e?lere tav~ssut ediyor. ~ ve işçi 
ıstıyenler bır mektupla f büro
muza müracaat etmelidirler. 

İşçi aranıyor 
~· Lise veyahut orta mektep nıezu· 

nu tecrübeli bir türk erkek katibe ve 
ayrıca bir de daktiloya ihtiyaç vardır. 
Müsbet evrııkları ile Y"'ni postahane 
arkasında Beyker hanı birir.ci kat bir 
N o. ya müracaatları. '" 

İş aranıyor 
lngilizce, franıızca, İtalyanca ve türk· 

çe bilen bir matmazel büroda daktilo
luk ve katiplik arayor. Mill:yet matbaa
sında "La Turquie" idarehanesine mü
racaat edilebilir. R. S. 

ve bu hüvıyeti meç!ıul adam emniyet 
nıüdürlüğünden çıkınca memurlar da 
kendilerini büyük bir dikkat ve ma
haretle takibe batlaınıılardır. 

Süleyman Sırrı Bey adamın arka· 
smdaki yırtık <'lbisele.-e ayağındaki 
patlak papuçlara bakarak kendisini 
giydirmeğe çalıımıt bir taraftan da 
yoklamağa başlamııtır. Fakat Süley. 
man Sırrı Bey bu dilsizin her dili ol· 
mıyanın bildiğ; dilsiz ;şaretlerini bil. 
mediğini görmüştür. Bu arada dilsiz 
adam kaçmak teşebbüsünde de bu. 
lunmuştur. Nihayet Süleyman Sırn 
Bey bu şahım dilli dilıizlerden oldu
ğunu anlamış ve kendini zabıtaya teı· 
lim etmiştir. 

Bunun Üzerine emniyet müdürlü
ğünün bütün şüpheleri zail olmuş 
Bulgar oldı..ğu ve memnu mmtakay~ 
dolaşmağa geldiği anlaşılmıştır. 

Adamın vaziyeti tetkik edilmekte. 
dir,. 

ISTANBUL : 
18 Gramofon. 
18,30 Franaızca dera (Müptedilere mahaus). 
19 Belki• Hanım. 
20 Bedayii Mu•iki Heyeti. 
21.30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat ayarı. 
ANKARA 
12,30 • 13,30: Gramofon. 18 - 18,45: Or

kestra~ Schumann 4. em Syphonie. 18,4? : 
19.30: Alaturka au. 19,30 • 20: Danı musıkl
•İ. 20: Ajan• haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17: Mada.m We1rrzaynow•ka tarafından 

ıarkılar .• Mü•aahbe. 19125: Bariton mugan• 
ni Tnwroszewcz tarafından So1iat konser. 20: 
Muhtelif sözler. 21.05: Nawrot takımı tarafırı 
dan hafif muai.ki. (Tenor muganni iıtirakile). 
22,25: Şopenin eserlerinden mürekkep kon
ıer. 23: .. Polonyada nasıl çalıııhr" isminde 
Fransn:ça konferan•. 23,lO: Pl8.k m\lsikiai. 
24,05: Tayyarecilik. 24,10: " Ga•tranonya" 
kahveh.ıa.neainden: Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE 550m. 
11: Çocuk maaallarr. 18: HahMler. 18,35' 

Sandor Bura Siıanmuaikisi tarafından ve mu• 
ganni Joaef CseJeyi'nin iıtirakiyle Macar halk 
ıarkılarr. 19,35: Konferan•. 20: lsviçre Sa.lon 
orkestrası. 20,35: Haftalık ha.herler. 21: 120 
KILOVATLIK YENi BUDAPEŞTE BÜ· 
YÜK MERKEZiNiN MERASiMLE KÜ· 
ŞAT RESMi. 

V 1 Y A N A 518 m. 
18,15: Hafif musiki. ( Julius Herrmann; 

Aite DeutschmeisterkapelleJ. 19,15: Saat a
yarı. 19,50: Halk ıarkıları. (Dr . . foaef Pom• 
m er ' i habrlayıı). 20,50: Muhtelif müaahabe
ler. 21,05: Viyana sanatkirlan he yeti (Fakir; 
lerin menfaat.:no). Mütealciben pli.k konıeri. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13: Haberler. - Pli.k. 14: Haberler. - Plak. 

17,lSt Mektep netriyatı 18: Dans muaikiai. 
19 Haberler. 19,15: Cazband. 20: Üniveraite 
dersi. 20,20: Plik. 20,45: Konfer•ns. 21: Kar• 
tet konser.i. 21.30: Müaahabe. 21,45: Olga 
Ho~b tarafından taganni. 22,45: Haberler. 23: 
Romen ahlk musikisi 

3 Birinci kanun Pazar 
ANKARA ı 

12.30 - 13,30 Gramofon. 
18. 18t45 Orkestra. Veve.r ouYerture Pre

cioaa, Verdi Fantaiaie Rigoletto. Strau• Val .. 
•ıe Ander Schönen. Llamen Donan. 

18.4S • 20 Alaturka aa:ı;. 
20 Ajana haberleri. 

V ARŞOV A : 1411 m. 
16,25 P~ik ile alon rousikial, 17, Şen ço .. 

cuk neıriyatı, 17,ZO Plik meıbur artistlerine• 
serlerinden, 17,SO Müaaha.be, 18 Kadın •••· 
ti, 18,15 Ka~ıık köylü programı, 19, Mü
aahabııl!!I, 19,45 Taganni Ciol'da o, Masaenet, 
Alvarez, To•ti, Melodyıt, 20 M.i••h.abııl!!I, 20,..ıö 
Hafif mu• ki, 21~5 Haberler, 22,20 Net eli 
neıriyat, 23,.20 Spor 23,30 .Dana mu•iki•i, mü 
sahabe, dana musikisi. 

BUDAPEŞTE: 550 m. 
15,.20 Sah.binin 5eıi plikları, 16 Zirai mü

aahabe1 16,50 Stefan Bertha •alon takrmr, 
17.J.S Müsahabe, 18.JS Karııık musikili net· 
:riyat musiki ali: mektebinden naklen. 20.35 
Spor ve Koıular, 20,50 musahabe Kontes Bet 
)en, 21,20 Macar halk ıarkllan Ella Nemethy, 
Bela Caoka, L Szilaui taarflarrndan •e Si
ıan ta.kttnı refakatile, 22,50 Haberler, 23,05 
Piyano konseri Mel. Marıarete Lasxloffy t•
rafından, 23,45 Salon musikisi ve cazband, 

V 1 Y A N A : 518 m. 
18 Hafif mua.ki Kadyo orkestra.•ı, Joacf 

Holzer, 19,35 Franz Braumann kendi eserle· 
rinj okuyor. 20,0j Francia Aranyi tarafından 
keman konseri, 20,55 Sa:Jt ayarı, haberler va. 
21,0S l apanya geceleri iamiııde •ahn ~ler ve 
mua:ki, 22,50 Akıam kon.eri, radyo orkest
rası, Joaef H olzer. Müteakiben, Tamimler. 

ROMA: 441 m. 
18 T &&annl ve ttı\.SJki konseri, Mandolin 

Kuateti, haberler, 19..35 Haberler, 21.50 Cuı
cinanın eserlerinden Üç perdelik StentereUo 
operet temaili. 

PRA~: 488 m. 
17 O•h• ~auaen, rauyo orkıtraaı, 18,30 Mü· 

sahabe, 18,45 Pli.k, \9 Almanca ne1riyat, 20 
Haberler, 20.05 Askeri muıik.1, 21 müaahabe, 
21,20 T aganni Madam Su.zan ne Karin tara
fından, 22 Saat ayarı, 22 Oatravadan Orkest· 
ra konseri, 23 Haberler, 23,20 Karııık neı· 
riyat. 

MILANO. TORINO. FLORANSA: 
18 Ork ... t ... muaikı a ı , ı~,ıJS Spo,. haberle

ri, 19.20 Haberler, pli.k, 21 Müsahabe, pli.k, 
21,05 Muaababe, ,~ l.35 La G iornata dj Mar
cellina isimli mel udram mu•ikili piyes, lıti
rahatlerde mÜ•ahabe!~r. 

BELCRAT 430 m. 
18 Kon&el'ı ~ "' ~ .• uaaı.ab ... , 2ı.t,30 Pl.ô.k, 21,05 

Mitli tema!), 23,35 Dva J elena lokantaundan 
n~ len, aigan mu•ilrai , 24,05 Knrz Mihailo 
lokaıitaa · ndarı n&klen d an,. musikisi. 

BÜKREŞ 394 m. 
10 Ruhi n ... .., r.ya~ t' 1ı. tr K:h n.tden, 11,30 Ru

lııi: ne1riyat, 11,45 Ruhi muı;iki plik, 12 Sen
fonik pl8.k muaiki•i, 13 Pli.le. 14 Haberler, 
14,15 Plak. 17 Köylü programı, 18 Jean Mar 
co orkestrası karıtık ınu siki 19 Haberler, 
19,15 Konaerin devamı, 20 bruverıite radyo 
au, 20,45 Haftanın icmali, 21 Madam Radu
lııl!!laco tarafından taeanni, 21,20 Radyo orkest
rası, 22 Konferan•, 22,15 Radyo orkeıtraaı1 
23,45 Son baber11!!r. 

4 Birinci kanun Pazartesi 
ANKARA: 

12.30 • 13,30 Gramofon. 
18. - 18,45 Alahırka sa%. 
18,45 - 19.ZO Dan• musikisi • 
19,20 • 20 Alaturka su. 
20 Ajana haberleri. 

VARŞOVA: 1411 m. 
17,15 Viyolonsel kon.seri. 17,45 Fr. ders. 

18 Hafif musiki taıannili, 18.SS Z!rai müaa
babe, 19,05 Muhtelif aözlr:r. 20,45 Budapeı• 
te'den naklen •enfonik konser. · Beethoven. 
22.SO MüHhahe. 23 Caıtronomja. lokantaaın
dan naklen dana muaikiıi. Müaahabe. Dans 
musiki•i. 

BUDAPEŞTE: 550 m. 
18 kadın nalı. 18,0S Odeon Vııl!!I Parlofon 

pli.kları. 18,50 Almanca der•, 19,20 Viyolon• 
• e t.:.o n ı; en. L.0 Loteri numaraları .u ilin. 20,45 
Filharmonik konser. 22,45 Haberlııl!!lr. 23,05 
Eugen Farkas Siıan muaikisi. 24,05 müaaha
be. 

V 1 Y A N A : 518 m. 
18.35 Piyano konael"i, Leoty Per•che, Ri

cha.rd Hauaer; Leo B t kenfeJd, 19,10 Ciiı::el 
aan'atlara dair. 19,35 Müsababe. 20,05 Avua· 
turya nufu.zu. 20,3() Haberler, 20,SO Viyana .. 
Londra futbol maç.1 hakkında. haberler. 21,10 
Senfonik konse.r l~ kitilik bir takım tarafın· 
dan ~e Arturo Lucon idaresinde, Sopran mu
l'annıyo Lotte Lehmann'ın iıtirakile 23,05 
Son haberler. 23,20 Avusturya hakkında kon
ferans; Zima U Auıtriyi. 23,30 Palmhof kalı· 
vesinden naklen : Dans musiklsi. 

ROMA: 441 m. 
18,35 Filbarmonik konser, 19,45 Spor ha· 

berleri. 20,15 musahabe, 21,SO Büyük Piya .. 
no keman konseri Beethoven, Vitali, Buaao
ni. 21,50 Bari'den naklııl!!ln Trio konser Bee. 
thoven, Scbubf'-t, 23 Hafif musikisi kon•eri. 

PRAi'.:: 488 m. 
18,55 plik, 18,35 l>era , 19,10 Zirai rnüaa• 

habe, 19105 Zira.i müaababe. 19,20 Amele neı· 
riyatJ, 19,25 Almanca habcırler, 19,30 Alman• 
ca. neıriyat, 20,05 Müaahabe, 20,10 Trio kon
ser. 20.30 Briinodan karı1ık neıriyaL 21.30 
İ•lav dansları, 22,50 Piyano konaeri, 23 Ha
berler, 23.20 Alma.nc-ı. i 1 · tİıı;adi konferana. 

MILANO • TORINO - FLORANSAı 
18,15 Orkestra kon,erı. 19 Haberler, l~,45 

Haberler, plak , 20 Haberler, pli.k, 20,15 Zi
rai müsahabe, 20,25 Haberler, plilk, 21,05 
Konferans 21,20 Ora Campari isimH muaiki· 
li temsil, 22 20 Bir perdelik pl ye•, 22,50 Bü· 
yük konser, 23.2~ Pli k. 

B E L C R A T 4~ _:,. 
18,0S PJ.a.k, Zv .. u a a , ... 5 Radyo or· 

kestrası. 20,35 Sırp halk ıarluları. 21,05 Rad· 
yo orkestrası. 211,35 Belgrat operasından 

naklen opera temsili, operayı müteakip, pli.k 
ile dana muaikiai. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Borsa babeclerı, plak, 14 Haberler, pli.k. 

18 Radyo orkestrası Cimarosa, Nedbal, M. 
Bruck, Halevy, Benal"Zk.İ. 19 Haberler, 19,15 
Mel. V rioni tarafından tacanni Gruia, Riche
pin, Covler, R. Nelaon. 19,35 Radyo orkestra 
ır Rubin•tein, Voodford Finden, 20 Ünh/ rsi· 
tııl!!I dersi, 20;20 Pik, 20,45 Konferan•, 21 So· 
natar Nistor Stavar, 21,30 Konferans, 21,45 
T aganni. 22.20 Mozarba eserlerinden Kuin· 
tet kon.seri , 22,45 Haberer, 23 Djn.ico idare• 
sinde milli Romen rnuıiki konseri. 

5 Birinci kan un Salı 
ANKARA: 

12.30 • 13,30 Gramofon, 
18. - 18,45 Orkeı;tra: Veber Ouverture 

Freischütz, Veber Fantaisie Balmasque. 
Strauı Vahe Yuren Liebe. 

18,45 - 20 Alatuvka aaı:: . 
20 Ajarıa haberleri. 

V ARŞOV A : 1411 m, 
16,45 Orkestra konserı, 17,30 Müsababe, 

18 Krakovada.n Piyano konseri Bach, Stra• 
vinaki, Strialin, Maliızevaki, 18,30 Şarkılar ve 
hafif lıav.lar Puccino, Smetana, Masaenet, 
Duparc: Debuııy, R. Strauıa, K. Gorski, M. 
Karlovicz, 18,50 Müsahabe, 19,05 Konferans, 
19,35 Az tanınm•• operalardan parçalar 
pli.k. 20 Mü5ahabeler, 21 Madam Angot'nun 
la.zr isimi operet, 23,20 Danı musikisi. Mü· 
aahabe, dana. 

B U D A P E Ş T E : 550 m . 
18,05 Şandor Bura 5.ıan takıını, 19,0S Bir 

çocuk hahçe&inden nakil, 19,35 Radyo kon&e· 
ri, 20,35 Müaababe, 21,20 Seali film parçala· 
rr. 21,50 G a la akıamı. 22,50 Son haberler, 
23,05 S imi Kurina Siıan muaikiai, 23.35, Bu· 
dapeıte musiki hey'eti taarfından orkestra. 

V 1 Y A '' A : 518 m. 
18 Güze aan'a .. ara dair, 18~:) Pli.k konae• 

ri 1 - A. Cirardi, 2 - Emil Kai•er, 19,05 
Tıbbi mü.aa.habe, 19,15 Neıeli neıriyat, 20 Mü· 
sahabe, 20',20 Saat ayarı va. 20,30 Viyana o• 
pera11ndan naklen Tief1and operası, 23,25 
Ambaasador otelinden naklen Ak.,am kon· 
seri. 

ROMA: 441 m. 
18,20 Radyo orke•traaı1 19,45 Spor haber .. 

leri-, 19,45 Müsahabe, 20 Haberler, 20,15 Zi· 
rai müsahabe., 21120 Konaer, 22 Mütenen-İ 
konaer Beetho•en, 22,SO L'ignota bir perde· 
tik piyes , 23,20 Danı musikisi. 

PRAC: 488 m. 
17,05 Fılh&rmonik konser.a 18 Müaalıabe, 

18,40 Almanca neıriyat, 18,55 Plak, 19,10 Zi· 
rai müsahabe, 19,20 Amele neıriyab, muhte
lif müsahabeler, 20,35 Ami.lar bey'eti tara
fından konser, 21, Radyo orkııl!!latraaı, 22 Plik, 
22,35 PiV" l"l" ıı.onatları, 23,15 Yeni pliklar. 

MILANO - TORINO • FLORANSA: 
18,15 1.lkll& musikis1, ı:;J Haberler, pl•k, 20 

Haberler, pl&k, 20,10 Müaahabe_, plB.k, 21 Mü
•ahabe, 21.30 Müsahabe ,22 Montmartre me· 
ne~,eai iaimli Kalman'ın opereti. 

BELCRAT 430 m. 
18,35 lJanı mu.U..isi, 20 Mü&&habe. 20,35 

Pli.k, 21,05 Petar PetrOTİç süyareıi a) Mü&&· 
habe, b) Konser, 22,05 Radyo orkestrası. 
22,35 Halk ıarkıları. 22,05 Müaahahe, pli.k, 
23,45 Dan• musikisi Zanatzki Dom lokanta· 
amdan. 

B0KREŞ 394 m. 
13 Bor•a haberleri, plik, 14,05 Haberler, 

14,20 Hafif pliklar, 19,05 Motoi orkestrası, 
20 Üniversite radyoau., 20125 P&k:, 20,45 Kon• 
ferana, 21 Ca.rmen Koosu Muaice•co'nun bea .. 
lelerinden havalar, 21,35 Senfonik kon•er 
Radyo orkeatrası tarafından, 22,05 Konfe
rana, 22,15: Senfon~ konserin dıtv•m• (Ta
cbaikovsky) 22,45: Haberler. 

6 Birinci kanun Çarşamba 
ANKARA: 

12.30 - 13,30 Gramofon. 
l~, - lt51..o vr ... e•ı.ra: Veber Ouverture 

Yube, Keman konseri Ekrem Zeki 
B . Cuch Valse Fanta.ia.ie. 

18,45 - 20 Danı musikisi. 
20 Ajanı haberleri. 

VARŞOVA : 1411 m. 
17 Plik, ll115 Çocuk neıriyall. 17,45 Mü

aahabe, 18 Hafif mu•ilti konıeri, 18,SS Zirai 
müaahabe, 19.20 Dsna pl&klarr. 20,10 Muhte
lif. 21,05 Polonya iatikliline .;t mu•ikiden 
mürekkep konser, 22,05 Müaahabe, 22.ZO Pi
yano konseri, Beethoven1 Cbop!n, 23,05 Vil
nodan naklen konser, 24,05 Münhabe, dan• 
musikisi. 

B U D A P E Ş T E ' 550 m. 
17 Ber.::nd salon ta.ttımı ta.rafından konser, 

18,40 Konferans, 19,15 Radyo konseri T .Bisz
triczky, 19,55 Şiirler. 20,J 5 Operadan naklen 
Ga.la müaamere•i. 23,35 Akıa.m haberleri, Mü 
teakiben A. Toll Sigan takımı, 24,20 Fenlan
diya iatiklilinin onuncu yıl dönümü münase
betile Fenlandiya. musikisi ve konferans. 

V 1 Y A N A ; 518 m. 
16,30 Noel munasebet.ıle ç.ocuk neıriyab, 

17 Seali filmlerden mürekkep pli.k.1aı-, 17,40 
Çocuk neıriyatı, müıahabe, 18,30 Yeni A
vusturya muaiki•i, 19,10 Kadın Ye kızlara 
apor tavıiyeleri, 19,40 Müaa.habe, 20 Ne,'eli 
musiki Radyo orkestraliı1 Joaef Holzer, 21,05 
Müa1.habe, 21..ZO Şiir Ye ıarkı., 21,50 Komıu. 
22,15 Eaperantoca haberler, 22,30 Son ha.her 
ler, 22,45 Avuaturya'da Noel, 22,55 Bar mu
•ikiai, haberler • 

R 0 M A' 441 m . 
18,20 Radyo orkestrası, mü .. h.abe., 21,50 

La Sonnambula isimli Bellin.inin operası, lati· 
rabatlerdf' müsa.bnberler. 

PRAC: 488 m. 
18,40 l"lak neı'eli neıriyat, pl&k, 19,10 

Zirai müaalıabe, almanca neıriyat, 21,10 Sme 
tana •aolnundan Filharmonik konser, haber
ler. 

MILANO • TORINO - FLORANSA: 
18,15 ·ı aıannili kon&er, haberler, pli.le, 

20,15 Zirai nııü•ahabe, plik müsahabe, 21,.30 
Pli.le:, 21,45 lami bildirilmiyen üç perdelik bir 
pi7ea muaikili, 24 Son ha.herle. 

BELGRAT 430 m. 
17,35 ı-ıak, 20,US Plik, 20,.35 Konferanı, 

21,05 Tübilyana'dan nakli, 23,0S Haberler, 
müteakiben, radyo orkeatraaı. 

BÜ KREŞ 394 m. 
13 Borsa haberıeri, J;lak. 14 Habu1er, plAk, 

14,20 Hafif musiki, 18,05 Radyo orkestrası, 
Ambroiae, Biaet, Ze1le1;, Dvor~'m e.erlııl!!lrin
den, 19,05 Habe.,.ler, 19,20 Rad70 orkestrası, 
Geige.r, Leopold, Süppe, Meyerbeer, l. 
Straus•'un eserlerinden, 20,05 Radyo Üni· 
ve·raite•İ, 20,20 Plik, 20,50 Konfean•, 21,0S 
L. Rohosinak7'nin eserlerinden konser. 21,35 
Konferans, 21,45 Madam Aida Halta ta.raf111.· 
dan taaanni, R. Strausa, Brahma'rn eserlerin
den, 22,20 Anton Sarva• takımoun kon•eri, 
23,50 Haberler, 23,05 Romen musikisi. 

7 Birinci kanun Perşembe 
ANKARA: 

12.30 • 13..30 Gramofon, 
18. • 18,45 AJaturka saz 
18.45 • 19,15 Viyolonsel konıeri Edip B. 
19,15 - 20 Alaturka ••%. 
20 Ajans haberleri. 

VARŞOVA ı 1411 m. 
16,45 Mandol.iıt orke•traaı ta.rafından kon

ser, 17,45 Konferans, 18 Koro konser!, 18,20 
Keman konseri, 18,50 Muhtelif mÜ•ahabeler, 
21,05 Senfonik orkestra konaeri, 22,05 Mün· 
ha.he, 22,20 Konaerin devamı, 23,0S Hafif 
musiki, , ... Mii•ah.ahe , 24.10 Dans. 

BUDAPEŞTE: 550 ın. 
17,05 .:...ahc.tor Bura ~.g ... n mu.tıCJ takımı. 

18,35 L. Ratjer idıııre•indeki opera orkestra· 
aı, 19,35 Der•, 20,05 Piyano ile mizahi mu
•iki, 20,50 Harici •iyaaete dair konferans, 
21,05 Karıtık mÜ•ahabeler, 21.SO Salon orke•t 
raaı tarafından konaer, haberler, 23,25 A•ke
ri mu~ iki . 

V 1 Y A N A : 518 m. 
18,2..ı ;...on• ... r E . . y 1 ..... , El sie StE"!n. 

\.9,05 Mü ahabe1 19,30 l\ıli.ııami netriyat, 
19,50 Sahne hayatına da:r neş riyat, 2~105 
Konser Dr. Berrıhard, Paumı r •en, Luİıııl!!I 

Brix. Viyana. Senfonik heyeti, 21,50 Neş'eli 
musiki 1. Holzer, Ne1' eli Kua.rtte takımı, Er
kek koro heyeti, F. Lövenroaen 1 Albrecht 
Claus, Funk orkeıter, 23,JO Son haberler, 
23,45 Dans musikisi. 

ROMA: 441 m. 
18.20 T aganni ve ınusiki konseri, 19105, Ro 

man tefrikası, 19,45 Müıa..h.abe, 20,15 Zirai 
müsahabe, 20,.25 Raaatane haberleri, 20,45 
Gazete haberleri, 21,05 Saat ayarı va. 21,25 
Spor va. 21,50 Sopran muıanniye Scavizzi .. 
abria'i:n iıtirakile opera parçaları. 23 Da.na 
musikisi. 

P'RAC: 488 m. 
17,05 Gençlere mahsus muaikili neıriyat, 

17,30 Noele dair müaababe, 1820 iktisadi 
neıriyat, 18,30 Pl&k 18,30 Franuzca dtır•, 
18,55 Plak, 19,05 Ziraat, 19,15 Aınele progra· 
mı. 19,30 Almanca neıriyat ve haberler, 
20,20 Tıbbi neıriyat, 21,30 Kartet k~naeri, 
22,05 Karıtık neıriyat, 23 Son haberler, 23t20 
Muhtelif lisanlar ile propaganda., 23,30 Ope
ril musikisi. 

MILA.NO • TORINO • FLORANSAr 
18,15 Oda roıuikiai plWarı, müaahabe, 20 

H-herler, pli.k, 20,40 Plak 21,45 Pai.k il• Ver .. 
di'nin Otello ope"t'aaı, 24 Son haberler. 

BELCRAT 430 m. 
19,55 Saat ayarı, yarınki prog. am, 20 Plak, 

müsahabe, 20,30 Plak, 21,05 Pononya tarkıla
rı, 21,35 Senfonik konser B elgrat tilharmo4 

nik taklmı tarafından, Müteakiben, haberler, 
plak. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Bor&a haberleri, plak, 14 Haberler, pl i k, 

18,20 <.'ocuk provamı, 18 Diniko crkeatra• 
•ı mütenevvi musiki., 19 Haberler, 19,20 Di· 
niko orke&trasının devamı, 20 Oniversite rad .. 
yoau, 20 20 Konferans, 20,45 P1.ii.k ile bir o
pera temsili. 

8 liırinci kanun Cuma 
ANKARA: 

12.30 • 13,30 Gramofon. 
18 • 18, ... u ~emad kon•eri Ekrem Zeki B · 
18,40 • 19,15 Fran•ız:ca ders. 
19,15 • 20 Gramofon. 
20 Ajanı haberleri. 

VARŞOVA: 1411 m. 
15,20 rı ... .1ıı: .ı.Je ıenfonik dana plakları, 

15,55 Konferans. 16125 Piyano refa.katılo) ~ ,a .. 

&'&n.nİ., 17 Çocuk neıriyatı, 17,35 Plik .;'~ 
yüksek eserler, 17 5 'l onıan tııl!!lfrikau, ı ... ,.J5 
Müaahabe, 18,20 Polonya halk muaikiai. 
19,45 Koro lıı:g~ae. ı, ...,.,,/Jj adü.ıah.a...>eler 1 
20,50 Plak, 21,0S Konferana, 2J. ,35 Viyana
dan naklen umumi Avrupa konseri, 22,20 Ha 
herler, 22,30 Viyanadan umumi kon•erin de· 
vamr, 23,45 Spor habe.rleri ,23,55 Dana 
mu•ikdi Femirıa kaba.resinden na'~len, mü· 
sahabe, dana muai.k.iai. 

BUDAPEŞTE: 550 m. 
13,20 Opera orkeatı a•ı'nın kon•e . i, l:i Pli.k 

16 Mü.&&habe, 16,50 Ço .. uk, 17,35 Hubay Pa
las'tan na.kien kon•er, 19,05 Mt.iaahabe, 19,35 
İmre Magyari aiıan takımı, 2ıJ,:i5 K.aaıtık 
aiizler, 21 Harpa konıeri1 21,35 Viyanacıan 
naklen umumi Avrupa konseri ,23,35 Haber· 
ler, 23,50 Viyanadan naklen V.iyana be&tele .. 
ri. 

V 1 Y A N A ' 518 m. 
17,35 Koro Kon•eri \...ar-1 Führich, Kari 

Pil••, trenciler arobu b:r kısmı konser aaİo
nundan naklen, 18.20 Müıahabe, 18,50 Met
bu:r aan1atkirlar plik i le. 19,30 Müsababe, 20 
Schramroel mu•ikiai Tali'annili Ye Maria Jae
ger, Hana Tolar, Ludvi« Strobl, Strauaa, 
Lanner .. Karteti, 20,50 Saat ayarı, va, 21,05 
Haftanın haberleri, 21,35 Umumi Avrupa kon 
s:eri Os.-ald Ka~sta, Lotte Lebmarın, Viyana 
Filbarmonik hey'eti, 23,35 Sok.at haberleri, 
23,45 Akıam mu•ikiai Viyana musikiıi, Ra d· 
yo orkeıtraıı1 

ROMA: 441 m. 
19,45 Haberle r ve ko nferans, 21.20 Or& 

Campari isiınH konaer~ 22ı2!) Mütenevvi mu
siki, 22,45 Bir perdelik p~yes-. Men.zogne di 
bordo, 23,25 Mütenevvi muıik.i, 24 Haberler. 

PRA~,488m. 
18,25 Pl.ik, l~.0.5 Aııntlnıwa n.eıriyat. 20 Ha· 

herler, 20,40 Mlzabi neıriyat, 2l Mii•ahabııl!!lt 
21 115 Karrıık konser, 21,35 Viyanadc1n uak. 
len umumi Avrupa konseri, 2-2 Haberler, 
22,35 Viyanadan naklen deva.mı, 23,05 Haber• 
ler, 23,50 V!y•nadan naklen devamı. 

MILANO • TORINO - FLORANSA: 
17,50 Hafif muaiki,19115 Oda muaikiıi Ho.

gannili, 18,15, Kartet ıkonaeri, 19,05 Haberler, 
19,45 Haberler, plak 20,15 Müaahahe, pli.le* 
21,05 Konferans, 21,20 Zengin musiki, 21,35 
Senfonik konser Viyanadan naklen, 23ı35 
Danı musik isi, 24 Haberler. 

B E L C R A T 430 m. 
18 Fr. ders, 20 Ylak, 20,_\) ı-1.alk 4arkılar1 1 

21,05 Müıahabe, 21,35 Viy•nadan umuı.ni Av
rupa konserini nakil, 2J135 Haberı er, •İran 
musikisi. 

BOKREŞ 394 m. 
13 Borsa baberler, pl.ik, 14 Haberler, plik, 

19,20 Radyo orkestraıı, Millöcker , Doora .<, 
Becce, Akerman•, Souso, 20 Oniver•ite rad· 
yo&\11 20.25 Plak 20,50 Konferan•, 21,05 t' iJ. 
harmonik takımı tarahndan Senfonik konser, 
22,05 Miltalea, 22.,20 konserin devamı. 

9 Birinci kanun Cumartesi 
ANKARA, 

12.30 - 13,30 Gramofon. 
18 - 18,45 Orke•tra: Sch.uhert Syınphonie. 
18,45 - 19,30 Alat~rka au. 
19,30 • 20 Dans mu•ikisl.. 
20 Ajans haberleri. 

VARŞOVA, 1411 m. 
8,20 pli..k., 8,40 Pli.le, ld,10 Plak, ltaJyan ••r 

kıları, 19,40 Pli.k, 16,40 Pli.k, 18 ıarkılar, 
18,55 Konferan•, 19,20 Büyiik konser, mÜ•A· 
habe, 21,05 Senfonik konser, 22,05 Müaah.a· 
be, 22,20 'Lhopin ' in eesrle.dnden müre .... kep 
konser, 23,05 Neı'elı neıriyat, 24,05 Mü1oaha• 
be, 24,40 Dana plakları. 

BUDAPEŞTE: 550 m. 
14,35 Tilııannili konser, 17 B .. -apcf[e mu

siki hey'eti, 18,35 Teknik ne1riyat, 20
1
05 Sa

hibinin sesi pli.kları, 21,05 Üç perdellk Geı•· 
ha. opereti, 23,05 Haberler, 23,25 Caz.band, 
24,20 Siran mu-.ikiai. 

V I Y A N A : 518 m . 
17,10 Mandolin konseri Viyo.na Mandolin 

takımı birliii, 17,50 Mi.isababe, 18,10 Ruhi 
rouıiki, Dr, Leopold l\laxperaer, Gençler ko. 
ruau, 19,20 Mü.aha.be~ 20105 Beethoven, kon· 
•eri, 20..SO Saat ayarı, V•. 21,10 Avusturya 
isimli neıriyat, 22.SO Son haberler, 23,10 Ak· 
ıam konaeri Max Schönherr, Radyo orkest• 

ROMA: 441 m. 
18,15 Radyo orkeıtra•ı Mü.aba.be, 21,50 

Bellini'nin. La Sonnambu.la isimli üç perdelik 
operaıı 1 lıtirahatlerde müsahabeler. 

PRAC: 488 m. 
17,0S Caı:: orkestrasJ Tawannili, 17,50 Mü· 

aah.abe, 18,30 Pli.k, 18,40 Müıahabe, 18,55 
Pli.k, 19110 Z!rai müaahabe, 19,35 Almanca. 
neıriyat. 20,30 karııık musikili neıriyat, 21,30 
kaantrik plildar. 22 Hafif mua~ki, 23,20 Bra· 
tislav.adan naklen Radyo orkestrası. 

MILANO - TORINO • FLORANSAı 
18 Kadına a.İt netriyat, 18,15 Uda muşıkİ· 

ai, b.aberler, 20,45 PlBk, 21 Müaahabe, 21,.>0 
Variyete, 22,50 Yeni k.!taplara dair, 23 Ba.lo 
muı;ikisi, 24 Soo haberler. 

BELCRAT 430 m. 
17,45 Halk meJod.ileri, 20 Müaahabe, 20,30 

Piyano, keman konseri, 21,30 Radyo orkestra 
aı, 22 Halk 1arkdarı, 22,35 Radyo orkeıtra
ar, 23 Haberler, pli.k, 23,50 Dana mu.aik:İa• 
Otomobil klübünden. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Borsa ua.uerleri. pıi..k., 14,15 Plik 17,15 

Mektepli saati, 18,05 Vitoiu takunı'nın dana 
musikisi, 19,05 Haberler, 19,20 Vitoiu caz'ı· 
nın dan• muai.kiai, 20_03 Üniversite radyosu, 
20,25 P18.k, 20ıSO Konıerana, 21,0-' Mme Eli
nesco Cristofovici tarafında.o taganni, Dtıl 
l'A n "I, Pr <'h . Mayer Helmund Alvarez, 

n .. ;•-; ai, 22,05 Konfe-
ranı, 22,20 Yeni musiki Thtr Syncop accor .. 
der•. 22,:>V Haberler, 23,05 D..n..c :> idares i.n .. 

.,,, n m1.ı•İ si k .. j 
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Hergün bir gazı 
~~~~~~~~~~~~--~ 

Tiryaki çarşısının bugün 
Yugoslavların 
MiJJi bayramı 

(Başı 1 ınci sahifede) 

yalnız adı kaldı 
1 

Şimdi sönen bu yer eskiden Istanbulun 
en kalabalık çarşısı idi 

met adam1arı muıetın \Je yardımı İ· 
le bu müşkülleri iktiham etmiş, kanun 
!arını temelleştirmiş, maliyesini dü· 
zeltmiş, ve takip ettiği pe>litika ile 
mevcut muahedelerin hududu dahi
linde Avrupada kuvvetli bir sulh un
.suru olmuştur. 

Harp aonraaının ilk aeneJeri Yu .. 
yoslavya için pek çetin olmuştuı. u. 
mumi harbin bıraktığı tahribatı ve 
bozuklukları düzeltmek, her şeyi sa
lim mecrasına sokmak pek o kadar 
kolay bir iş olmamışbr. Maamafih 
kraliyet idare&İ her !eye rağmen, 
memleketin kalkınmasını mümkün 
kılmış, evvelce baıka başka hayat ge 
çir"n memlf."ket parçalarını perçinle
meğe muvaffak Glmuştur. 

Tiyraki çarşısı!.. Alın size bir 
çarşı ki, bugün için ne çarşı ile bir 
münasebeti kalmış, ne de tiryaki İ· 
le ..• 

Beyazıttan Süleymaniyeye giden 
yolun bittiği yerde, köşeyi ısaptığı
nız gibi Tiryaki çarşısına girmiş o
lursunuz. Eski Süleymaniye med
resesinin altında, şimdi dörtte üçü 
kapalı olan dükkanlar, ve nasılsa 
acıkta kalabilen bir kaç kahve, bu 
e;ki çarşının kırık dökük son halı· 
ralarıdır. 

Tiryaki çarşısında, karşıma ilk 
çıkan bir kahveci oldu; selam ve
rerek sordum: 

- Buranın en ihtiyarı kimdir? 
Adamcağız, kendisine uzak bir 

maziden bahsetmişim gibi, hafıza. 
sını yoklamak ihtiyacını hissede
rek alnı uzun uzun kaşıdıktan 
sonra: 

-Az bekle. • • dedi, nerdeyse 
gelir •• İbrahim Efendi derler .. Sek· 
senlik bir ihtiyardır. Süleymaniye 
camiinde kayyumluk eder.,, 

Tiryaki çarşısında İbrahim E. 
fendiyi bir fincan kahve içmeden 
beklemek uymıyacaktı. 

Alçak, arkalıksızlık iskemleler
den birine oturarak bir 'kahve ıs
marladım. 

Yoğurt kasesi büyüklüğünde 
kulpsuz bir fincanla önüme mis gi· 
bi kokan köpüklü bir kahve getir-
diler. ! 

Tiryaki çarşısmm biitün kahve
lerinde kahveyi böyle deve tiiyü 
fincanlarla içmek adetmiş ••.• 

Cigaramın ikincisi bitti, daha 
kahveyi yarılıyamadım. Bu suada 
İbrahim Efendi de, camideki işini 
bitirmiş, geldi: 1 

- Ne!ini sormak istedinizdi 
Tiryaki çarşısıııın? •• 

- Hele otur bakalım, İbrahim 
Efendi .•• 

Oturdu ve. kçınuşmağa başladık. 
İbrahim Efendi anlatıyor: 

- Bu Tiryaki çarşısı, bir za-
manlar lstanbulun en işlek çartıla· 
rmdan biri idi. Semt, Süleymaniye 
olduğu için, fodlacı softalardan tut 
dersiamlere kadar bütün başı sa· 
rıklılar, burada idi. 

Camiin duvar pencerelerinin her 
biri önünde ya bir dükkan, ya bir 
kahvehane bulunurdu. Bunlar, bi
rer birer yıkılıp ortadan kaldırıldı. 
Kahvehaneler, tam tiryaki işi idi. 
önlerinde bir kaç ayak merdiven
le ıvkılır camekanlar vardı. Kalla
vi sarıklı tiryakiler, bu camekanla
rın içinde bacak bacak üstüne abp 
uzun çubuklarını tüttürürlerdi. 
Medreselerden talebeiulôm, Har
biye Nezaretinden askerler, Şehis
lam kapısından hocalar, akşam ol
maz m• Tiryaki çarşısına akın e
derlerdi. 

Ben (302) senesinden evvelki za 
mamm hatırlamam. Fakat bu tarih 
!erde, camiin avlu duvarı bir ba
;11ndan öteki başına kadar dükkan
larla dolu idi. 

Yaldızcı, varakçı, fenerci, divit· 
çi, kunduracı dükkiinlarL. 

Kalemtraş ellerinde cızır cızır 
kalem yontup maktaların düzgün 
olup olmadığını muayene eden ka
ımşkalemciler, pirinç divitlerini 
zımpara kağıdile parlatan divitçi
ler, durmadan altın döküp varak 
haline getiren varakçılar ••• Bundan 
başka, çarşıda bir kaç bakkal dük
kanı, bir iki kasap ve kunduracı da 
bulunurdu. Ne kadar tanınmış tir
yaki varsa - ama, kahve tiryaki· 
si ha! .. Afyonkeşler buraya uğra-
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mazlardı - sırtlarında elma kürk, 
başlarında abani sarık, ellerinde 
marpucu yumruk büyüklüğünde 
kehriba ağızlık, aksıra öksüre, ca
miden çıkar, sqpalarına dayana
rak tiryaki kahvelerinde dinlenme
ğe gelirlerdi· 

Daha eskiden, cıgara yoktu. Her 
kes tütün içerdi. Tiryakiler, koyun
lannda uzun, biribirine geçme lü· 
leler ta ,\rlardı. 

Yerlerine yerleşince, lüleyi tak 
tak diye tahtaya vurur, tütün ke
sesinden avuçladığı tütünü lüleye 
doldurup, ağızlarından burunların· 
dan baca gibi duman salıverirler
di. 
Kurşuncu başı Hüseyin Efendi, 

Hacı Vehbi Efendi, Ziştoylu Hacı 
Mehmet Efendi, Adliye pul memu· 
ru Tahsin Efendi, sayılı tiryakiler
dendi. Günde elli, altmıt kahve i
çenleri bilirim. Tiryaki kahveleri· 
nin müşterileri, ayrı ayrı idi. Der
siam kahvesine, talebeiulôm gire
mezdi. Yasaktı. Girecek olurlarsa 
ceza görürlerdi. Şu Süleymaniye • 
medretesi yok mu, vaktile bu med
resede tamam bin kişiye her ı;ün 
tatlısı ile tuzlusu ile yemek çıkar
dı. Her kazana 60 okka pirinç, 20 
okka et, 16 okka yağ atarak pilav 
yapılır, çömezlere dağıtılırdı. 

Zerdenin 15 okka pirinç, 40 ok
ka şeker, bir avuç safran hakkı 
vardı. Şimdi Tiryaki çarşısının yal 
nız adı var. Yüze yakın dükkan 
ve kahY'eden kala kala dört kahve
hane ile iki dükkan kaldı. Evkaf 
müzesinin yerinde bir imarethane 
vardı. Sabahtan akşama kadar ka
pısının önü amelimanda, işsiz, güç
süz serserilerle dolardı.,, 

İbrahim Efendi, kepenkleri ka
palı bir dükkanı göstererek sözünü 
tamamladı: 

- Şu kahvenin yalnız senelik 
gediğini 120 altın liraya satarlar
dı!.· Bugün kendi satılsa 60 kağıt 
zor eder •.. ,, 

Tiryaki çarşısının en kıdemlisi 
İbrahim Efendiyi dinledikten son· 
ra, bir tek adamın günde altmış 
kahve içtiği devirde kuru kahveci
lik eden birinin neslinden gelmedi· 
ğinize üzülseniz de hakkınız var! •• 

M. SALAHADDiN 

İzmir telefonu 
Tayyare postaları 

(Başı 1 inci sahifede) 
le telefonla görü§mesi mumkün ola· 
caktır. 

Tayyare postaları 
Tayyare ile posta nakliyatına pek 

yakın bir zamanda baılanacaktır. 
Mektuplar için tayyare farkı altı ku
nıttur. Tayyare için mevcut pullar 
Üzerine bir tayyare resmi aürıarj yap 
trrılmışhr. 

lsıanbulda bir kaç yerde eski pos
ta kutulan yanında t"yyare pe>sta 
kutuları da asılmıştır. Bu kutulardan 
Ankarada a.stlmaya henüz lüzum gö .. 
riilmemektedir. 

lstanbul telefon iicretleri 
Nafia vekaletinin l•tanbul tele

f= ücretleri hakkınd~ki son tebliği. 
ne §İrket itiraz etm.i§- ve itirazım ve
kalete arzetmişıir. Bu işle vekil B. 
bizzat meıııul olmaktadır. 

Etimes'ut telsizi 
Etimesutta yapılacak telsiz istas

yonunun İD§ası için alınan altı tekli ... 
fin bizce tetkikah hakikiyesi bitmiıı· 
tir. Son günlerde Macarlann yaptı
ğı teklifin de mühcndizlerimizle be
raber tetkikin,. devam olunmakta• 
dır. 

Bu da hemen hem•n diğerlerine 
benzemektedir. İ§e ba§lanmıuıı tah· 
ıiıatın teminine kaloıı§ıbr. Kıımen 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'da sinema 

~azan: VICKI BAUM 
nu deliğe tıktılar. O da bet parasız ev
de kaldı. O sırada kaçakçı çetesinden 
biri gelip ona: «Seni mahkemeye şahit 
diye çağıracaklar. Derhal orÜıdan yok 
ol» &miş. Malum ya, eğer tahitlilı e
derse hiç dinlemezler, öldürürler. O da 
pılıyı pırtıyı toplamı§. Aparlımanı mü
hürlediler. Benim eşyam da orada kal
dı. Dodra kutum, bir tüh Koldkremim 
bile yok. Geçen hafta gözümün üstünde 
ki yara için doktora gi'l.Jtjm. «Bunu vak 
tiyle dindirmeliydiniz. Şimdi başınıza İ§ 
açacak» dedi. Tenürdiyot sürdü, kote
rze etti, üç vizite için on iki dolarımı al 
d!ı. lflis! Biraz param vardı. Para birik 
tirip memlelretime dönmek niyetinde İ· 
dim. Artl.k memlekete hiç dönemiyece
ğim diye ödüm kopuyor. Otomobil ka
zasından sonra bir lokantayA Servöz o
larak girdim. Parlak bir iş değil. Onu da 

yıldızlarının romanı 

Terccıme: KAMRAN ŞERiF 
bana K.it'in dostu buldu. C>rada Servöz. 
!ere, tene yapı§ık, sarı renktb pante>lon· 
la sarı bere giydiriyorlar. Bana da san 
renk hiç yakı~maz. Sonra lokantaya çok 
Zenci geliyord'u. Ancak Salı gününden 
Pazartesine kadar barmabild:im. Orada, 
Alman sucuğu pişiren bir adam var. 
Pis bir ihtiyar. Elleri leı gibi soğan ko .. 
kar. Bıyıkları da boyalı. Bir müddet ha 
na yapll.ğı sarkıntılıkları anlamamazlı
ğa geldim, sonra sabrımı tükettim Heri 
fe bir tokat attım. Artık Hollyvood'a 
da o mundar herifin gönlünü hoş et
mek için gelmedim ya .... 

Franci.s ellerini bitjftirerek endişeli 
bir bakışla Granit,e baktı. 
a - Ne yapayını? Demin apartıma
na gelip kapıyı mühürlii. bulunca neye 
uğradığımı anladım. Cebimde K.it'in 
mektııbundan başka bir şey yoktu. Şa-

Bugün , on beş sene sonra mem .. 
leket, milli, iktısadi V'-' içtimai her 
noktai nazardan bir tek organizma 
haline ginniş bulunuyor. 

Yugoslavyanın beynelmilel haya
tından bahsederken, şurasını kaydet
mek lazımdır ki, 1918 de hükümetin 
komşuları ile sabit hudutları ye>ktu. 
Bu mesele halledilip memleket hu· 
dutları kat'i ıeklini alınca, Yuge>slav• 
ya bir çok memleketlerle milletler ce• 
pıiyeti çerçeve•i d"hilinde dostluk ve 
ademi tecavüz misakl3n aktetmiştir. 
Yugoslavya . Merkezi Avrupada ve 
Balkanlarda birincı derecede bir •ulh 
unsunı olmakla beraber, beynelmilel 
teşriki mesaide daima Önayak olma
ğa çalışmıştır. 

Memleket dahilinde her sahada 
bu on beş •ene içinde "lde edilen le· 
rakki ve inki,aflar aynca zikre de· 
ğer hadiselerdir. 

Yugosla••lar , azim ve mesailerile 
ve elde ettikleri •emereleri meydana 
getirmeğe vesile olan Sırp, Hırvat, 
Slovenler ittihadının on beşinci yıl
dönümünü tes'it etmekte, gurur ve 
iftihar duymB Ha haklıdırlar. 

Belgratta 
BELGRAD, l. A. A. - Avala ajan

sı bildiriyor : Yuğo•lavya milli birliği
nin onbeşinci yıldönümü münasebetile 
bütün gazeteler geçen on senenin tarih· 
çe•ini yapan ve bu müddet zarfıda elde 
edilen kr~!tkiyatı kaydeden uzun ma• 
k,ıleler neşrctınektedirler. 

Kral diyor ki : 
BELGRAD, 1. A. A. - Avala ajansı 

bildiriyor : Politika gazetesi Kral A· 
lez;anderin Çekoslovak Lidovz Noviny 
gazetesine yaphğı aşağldaki beyanatı 

neşretmektedir ' 
Devletin ve milli birliğin teşkilatı icin 

olan oıı beş senelik mesaiden sonra Yu
goslavyanrn istikbalini terkkiyatım ve 
inki!lafım lam bir itimatla derpiş ede· 
bilir, şimdiye kadar olan ve bundan se>n
ra olacak mesaim, Yugoslav mı11etine 
harsi ve iktisadi terakkiyalın ve bu ka· 
dar büyük fedakarlıklar ve çetin müca
delelerden sonra hakkı olan refahı için 
bütün şeraiti lemine matuf olacaktır. 
Bu münasebetle mazide çetin muhare
be güıılerinde olduğu giJ>i, düşünceleri• 
"'in Çekoslovakyaya müteveccih oldu
ğunu kaydetmekten kendimi menede
mem, Çekoslovakya ile mazide istirap 
çektik, onuııla hayati menafi 'Ye kardeş
çe tesanüt ile bağlı bulunuyoruz. Çekos
lovakya ve YugGSlavya terakkiyatmın 
en iyi unsuru hu ıeniyet ve · iştirak his· 
!erine istinat etmektedir. 

Ayni gazete M. Chautemps ve Paul 
Boncour'un bu münasebetle beyanatla· 
rmı'da netretmektedir. 

Karadenizdeki 
Fırtına 

(Başı l inci sahifed~) 
çok telefon, telgraf direklerile ağaçlar 
devrilmiştir. 

9obruca ile Besarabyada epeyce kar 
yagmıflır. 

Karpatlarda da. •• 
VARŞOVA, l.A.A. -· Lebistanda bir 

soğuk dalgası hüküm , sünnektedir. Şar
ki Karpatlardaki V ııroçta' da hararet 
sıfırın altında 25 dereceye düşmüştür. 

veya tamamen bunu temin eder et .. 
mez başlanacaktır. Bu.nun için ev• 
velemirde yarnn kile>ıu<>tre murabba· 
!ık bir arsa satın alınacak ve tekli
fi kazananlann projesindeki veçhile 
işe baılanacaktır. 

Estern şirketi 
Şirket itini bitinnı§tir. Mevcut alt

mı§a yakın memur mukavele mucibin
ce idare hizm.,tine alınmıttır. Ancak 
bu memurların 934 eylulüne kadar 
kazanç vergileriJe te.kaüdiyelerinin 
ve terfi müdd<'ti gelmiş olanların hak 
lannın ıirket tarafından tediye•ine 
devam olunacaktır.,, · 

yet bu binadan dıJan çıkacak obam 
bir daha hiç bir yere giremezdim. 
Hollywood'da kimoeyi tanımıyorum. 
Beni buraya oturtup derdimi diıılemek 
ile lütfettiniz, de>ğnıau, Mister Granit .• 
Biraz daha mÜ&aade edin. Bir çare dü
şüneyim. Sonra giderim. Aldens bana 
biraz yardım eder zannediyordum. AJ. 
dens'i tanır mısınz. Şu sarııın genç Al
man ••. Bir zamanlar çok ahbaplık. Fa• 
kat o otomobil kazası gecesi onu biraz 
gücendirdim. Şimdi kendisile konuş
mak mümkün değil. ''Sinemada çalışı· 
yorum ... Büyük bir yıl.Jız rolü yapaca
ğım ... Daha fazla bir şey söyliyemem, 
Miss Warrens ... ,, dedi. Hepsi iyi hoş, 
bari şu Oliver'in iti oJ.nasaydı... Ak .. 
lım fikrim hep onda ... Vakıa hiç bir 
§eyiniz olmıyan bir kimse için bu ka· 
dar üzülmek doğru değil ama ..• Dün 

Francis çantasından Kit'in buruşuk 
mektubunu çıkardı ve bakmadan oku
mağa başladı. Ezberlediği anlaşılıyor
du. 

Bir müddet daha oturduktan sonra 
şapkaoile çantaoını aldı. 

- Yazık Mister Granit, dedi. Şayet 
beni ''BiJl'in izdivacı,, filmine almıı ol
saydınız işler böyle olmıyacaktı. 

DünFenerbahçeBeykozu, 1 .ÇOCUK 1 
mahluklar 

(Başı 1 inci sahifede) 
da tam kadrolariyle çıkmışlardı. Oyu 
na Fenerbahç.-nin vunışiyle ba§landı 
ve bir buçuk saatlik müddet zarfında 
tamam on bir gol yaparak maçı ka
zandılar. Fenerbahçenin on bir goli
ne ancak bir golle mukabele edilebil 
di. Beykoz takımı; aleyhlerinde on 
bir gol yapJmasına rağmen, açık ve 
temiz .bir oyun oynam•ştır. 

ikinci müsabaka, Eyüp - Topkapı 
taknnJarı arasında cer;;yan etti. Ha .. 
kem Mehmet Reşal Beydi. Oyunun bi 
dayetinde Toplrapı takrmı çok f:anlı, 
atak bir oy'1n gösteriyordu. Sağdan, 
soldan daima Eyüp kalesine akan to• 
kapılılar Eyüp müdafaasının çok gü
zel oyunu karşısınJa gol yapaınıyor
lardı. On beş yirmi dakika sonra E
yüp mühacimleri de uykudan uyanır 
gibi nldular ve Topkapı kaleaine hü
cuma başladılar. 

iki tarafın mütekabil akınları oyu 
nu zevkli bir şekle koymuştu. ikinci 
kümede böyle güzel oynıyan iki takı· 
mm bulunması, seyir edenlere neşe 
veriyordu. Kaqılıklı akınlarda iki ta· 
kım müdafaasının gösterdiği güzel o· 
yun takdire değerdı. Brrinci devrenin 
sonlanna doğnı hakimiyeti alan E
yüp bir gol yaparak hakimiyetinin se 
meresini görmÜ§ o1du~ 

lkinci devrede Eyüı> hakikaten gÜ· 
zel oyruyor. Yalnız sağ içleri çok kor 
kak bir genç. Topa çıkmağa üşeniyor, 
orta mühacim ile sol iç ve se>l açık da 
ima hasmı kaleci önünde gol pefinde 
dola§ıyorlar. Bu devrenin ortalarına 
doğnı Toplrapılıların güzel bir vuru 
tunu Eyiip kalecisi kurlanye>r ve bun 
dan sonra Eyüp tamamen hakim bir 
e>yunla kuvvetı: hasmına iki gol daha 
yaparak maçı 1 - 3 galibiyetle bitiri 
yor. Eyüplüle..; dünkü güzel oyunla· 
rından dolayı tebrik ederiz. 

Fener - Beykoz 
Sıra günün en mühim maçına gel· 

mitli. Sahaya evveli. Fenerliler tam
piyon kadrolariyle çıktılar, ve mutat 
alkıtlarla karıılandılar. Arkadan Bey 
kozlu gençler de çıktılar. Sol tribün
den sürekli alkıılarla karıılandıJar. 

Bu ilk göriınüş maçın ehemmiyetini gös 
termesi itibariyle §ayanı dikkatli. Ma 
14,55 le .Beykozun vurutiyle ba9lan
dı. Topu Fener muavinlerinden muha 
cimlerine geliyordu. Muzafferin kale· 
ye doğru akını esnasında hakem bir 
düdük çalarak e>yunu kesti. Ortalıkta 
uzun süren bir münakaşadan sonra 
mesele anlatıldı. t;.i takımın forması 
birbirine benzediği İçin bir tarafın 
formalannı tebdil etmesi lazım gelİ· 
yordu. Eyüp klübünün B. takımı for. 
malan mevcuttu. Beylı.e>zun değişme· 
si teklif edildi. Fakat Beyke>z kabul 
etmedi. F eııerbahçelilLr sahanın e>rta 
smda formalannı tcbd<l ettiler ve o-

yun tekrar başladı. 

Maçın tafsili.tını vcı·meğe lüzum 
gömiyonız. Çünkü bu maç bize iki ta 
kımm arasındl'ki kuvvet farkını gÖs· 

!ermekten pek uzaktıı·. Oyun baılar 
baılamaz Beykoz takıını iki İç muha 
cimini geri aldı ve Üç müdafii ile gol 
yapmasına mani oldu. Fenerbahçe 
muhacimleri bu vaziyet dahilinde Bey 
koz kale•ini mütemadi tazyik altında 
bulundurmakla berabrr, tüt atacak 
fır•at bulamrye>rlardı. Hakem Kemal 
Bey oyunu iyi idare ediyor ve sert 
oynanmasına e>lduJ.ça mani oluyordu. 
Beykoz takımı sol hafı takmımm en 
sert ve soğuk oyuncu•u idi. 

Perıembe günkü yaznruzda hakem 
}erimize: "Düdük öttürdükten sonra bir 
oyuncunun hakkı olınııdan topa vur· 
ması doğnı değildi, halta bu hareket 
çok yanlı§b!:", c!emit :ııc bilhassa bu 
noktalara dikkat etmc)lerini maçı i
dare edenlerd .. n rica etmiıtik. Halbu
ki dün bu hareketler çok defalar tek 
rar etti ve hakem mükerrer defalar 
hunlan gördüğü halde bu oyuncuya 
ceza vermedi. 

Bu hay ve huy içinde Fenerbahçe 
muhacimleri Beykoz kalesine ancak 
uzaktan §Üt atıyorlar ve Beykozun 
kalecisi o tiltleri geri çeviriyordu. Bi· 
rinci devrede Beykoz muhacimleri 
dört bet defa Fener kalesine gelebil 
diler. Fakat buna mukabil Fenerliler 
Beykoz kaleaini bir çenber içine ala· 
lak şüt yağmuruna tuttular. Birinci 
devre bu ıerait ve bu netice ile bit
miı ve Beykoz takımı memnunen sq .. 
hayı lerketmfişti. 

İkinci devr<>ye baş?andığı zaman 
Fenerbahçe takımında Muzaffer sol 
İçe, Şaban •ağ içe geçmiıti. Bu tebed 
dül biraz tesirli olmu§ ve Fikret Mu· 
zafferle dah3 ıı-üzel oynamağa başla• 
mıştır. Fakat Beyke>z mil.dafaası F e· 

- Ne yaparsın? Film için adam seç· 
meğe memur e>lmak la kolay it değil. 
insanın sinirlerini bozan bir it• Herkes 
sana dargın, beni niçin ahnadın diyeo 
Dün ı!ek bacaklı bir adam anyo~dUm. 
Ne kadar çok adam geldi tasavvur e
demezsin. Hele bir tane•İ petimi bı
rakmadı. Şimendiferlc Sanla • Barba

ra'ya kadar arkamdan geldi. 
- Acaba bana bjr İ§ veremez rni1.1i .. 

niz? 
- Sana mı? Bilmem doğrusu.. Ev· 

vela çok çekingensin .. Sonra bu saçla
rının boyası nedir ':;yle ... Senin gibiler 
burada çok. .• 

- Öyle İse gideyim .. Şaraptan dola
yı teşekkür ederim. 

Gayet kısa bir süküt oldu. O e•na• 
da Granit billur balık havuzunun ar• 
kaoındaki elektrik lambasını yaktı ve 
birden bire: 

- Dur bakayım? dedi. Şu havuzun 
önünde dursan galiba daha güzel ola
caksın. 

Francla bir müddet Qdanm ortasın
da ayakta durdu. Sont"a balık havuzu
na yaklaştı. Havuzun içinden geçen ı .. 
şık yüzünü aydınlatıyordu. Bu çehre 
ilk gördüğü zaman Gı·anit'in hiç ho~u-

nerbahçe muhacimlerine gol yaptırı
yor ve üç muhacim1e araaıra Fener ka 
lesine tehlikeli akınlar bile yapryor• 
Jardı. Hatla bu akmlaım birinde Fe
ner kalesi bir de gol tehlikesi allatmıt 
ve taraftarlarına korkulu saniyeler ge 
çirtmişti. 

Bu devrenin on beıinci dakikasın .. 
da Zeki arkadan aldığı pası bir kaç 
metre sürmüş ve üç kişi arasında kaldı· 
ğı bir ande, sıkı v.a tutulmaz bir şüt
le takımının ilk ve son go1ünü yapa .. 
rak klübüne bir golle Üç puvan ka
zandırmıştır. Bundan sonra geçen 
tam yarım saatlik müddet zarfında 
Beykozlulaı· tı>cmamen müdafaa vazi
yetinde kalmıtlar ve batka · gol yap
tırmamı§lardır. Oyunun sonlarına Fe .. 
ner kalesine uzanan Üç kişilik Bey· 
koz akını as kalsın bir ge>lle neticele· 
necek, F enerbahçe ile berabere kala· 
caklardı. Fakat Beykoz muhacimi to 
pa yanlış bir kafa vuru§İyle avuta at 
tı. Neticede Beyko·ı dü..,kü maçta an
cak bir gol yiyerek mağlup olmuş ve 
hasmını çok ye>nnuıtur. 

Şunu da kaydedelim ki, dünkü 
maç bize iki takımın hiç bir zaman 
kuvvet farkını göstermemiştir. Bey
koz taknnı lik maçı yaptığını düııüne 
rek kalenin önüne toplanmı§ ve gol 
yaptırmamak için oyı::ımışhr. Bunda 
da tamamiyle muvaffak olmu§tur de
nebilir. Fakat oyu!'IUD zevki yenilme
meğe değil, yenmeğe çalışmaktır. 

Beykoz taknnı "ğer her maça bu 
suretle çıkar da, mağlup olmamak ol
mamak için oynarsa, muhakkak iste .. 
diği neticeyi almakta güçlük ef',kmez. 
Fakat hiç bir zaman d .. futbol oynadı 
ğı da iddia edilemez. Biz Beykozun 
daha açık, d'lha temiz oyunlarını 
gördüğümüz için, d·ürı~ü oyun tarzı 
bizi hiç le lahnin etmadi. 

Vefa - SUleymaniye, 
Beylerbeyi - Altınordn 

Kadıkoyünde Süleymaniye, Fefa 
birinci takımlan maçında Vefalılar 
l - O galip gelmi§lerdir. Süleymani -
ye takımı Ali, Bülent. Ruhi ve daha 
bir oyuncusundan mahrumdu. B. ta
kımları maçmm Süleymaniyeleriler al 
h goller kazanolılar. lltmci küme maç 
lannda Alt.nordu, Beylerbeyi birinci 
takımları oynadı ve Bevlerbeyi takı
mı lisans.siz oyuncu oynatan Al tınor
duya hükmen galip geldi. Hususi ola 
rak yapdan maçı Altı'lordu altı gol
le kazandı. 

Gençler maçı 

Bei!İktaş Şeref sahasında Fener· 
bahçe Genç takımı Anadolu takımını 
7 - O, Beşiktaş takımı Galatasarayı 
2 - O kazanmIJlır. Fenerbahçe ve 
Betiktaş gençleri bilhassa kayda şa
yan bir varbk göstermişlerdir. 

llerispor, Bozkurt - Altın HilAI 
maçı 

Gayri federe klüplerden ileri· 
spor - klübü talomları dün kendi 
sahalannda Altınhili.1 klübü ile bir 
maç yapmı:stır. 

ilk maç •aat 13 te llerispor - Boz 
kurt B. takımı ile Altınbilfü B. taknnı 
araııında yapılmıııtır. Maç fevkalade 
heyecaıılı olmı>.ş ve ekseriyetle Altın· 
hilalin nısıf sahasında mukabil tara• 
fın hakimiyeti altında cereyan etmiş
tir. Bu maçta llerispro - Be>zkurt B. 
takımı hir gol atarak klübünün gali
biyetini temin etmi1tir. 

Saat 15 te Ahmet Beyin hakemliği 
altında birinci A. takımları maça baş
lamıııardır. Bu esnada sahada binler• 
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Boynuzlu kurbağa 

Resmini gördüğünüz hayvan Bre 
zilya ve Kübanlarda ya,amaktadır. 
Çok parlak renkleri vardır. Boyu 
da 25 santimetre, hatta daha fazla 
uzundur. Gözlerinin üstünde alt ta
rafı kalın ve yukarıya doğru siv· 
ri iki boynuz vardır. Ağzı son dere
ce geniştir. 

En zengin diHer 
Missonsi Üniversitesi Profesörle· 

rinden Doktor Ramsay hayatının 
büyük bir kısmını yeryüzünde ko
nuşulan dillerin kelimelerini say· 
makla geçirmiştir. 

Bu masum ve uzun tetkikatın 
neticesine göre, yeryüzünde en zen· 
gin dil İngilizce imiş. Şimdi kulla
nılmayan ve yekônü elli bini bulan 
eski kelimeler de dahil olmak ü
zere, İngilizcede takriben 250,000 
kelime varmış. 

Ondan sonra gelen zengin dil 
184,704 kelime ile Almancadır. Fa
kat bu kelimelerin çoğu hep mü
rekkep kelimelerdir. Yani bir çok 
basit kelimelerin bir kısmından hu
sule gelmiştir. Hakikatte Almanca 
da 70,075 basit kelime varmış. 

Üçüncü gelenler 120,000 kelime 
ile Macarcadır. Fransızlar da 
93,032, İspanyolca da 70,683 keli
me varmış. Gene Doktor Ramsay' e 
göre ltalyanlarda 64,642 kelime vaı 
dır. Halbuki İtalyanlara geveze 
millet derler. Bu kadar az kelime 
ile diğer milletlerden nasıl daha 
fazla geveze olabiliyorlar. 

1ST ANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHiR TiYATROSU 
D .. -l,~,,..,, saat 21 de 

Halk gecesi. 

GÜNEŞ 
BATARKEN 

Yazan : Gerhardı 
Hauptmann 

Türkçeye çeviren 
Seniha Bedri 

5 Perde 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cuma pazardan ba§ka günlerde sa • 
bahleyin (9 - 11) Beyoğlu • Takliın • 
Altın bakkal No. 2 Teleton 42519. Ogle· 
den sonra (2.30 - 6) lstanbul Divanyo· 
in Ne>. 118 Telefon 22391'-

Perşembe günleri saİ>aLleyin Beyoğ• 
!undaki kışlık ikametgahta fukara mec· 
can en. 8530 

ce kiti bulunmakta ve Haliç sakinle· J "'"""""'"""""'--"""""'""'""'""'""'""'""'""'""' 
rini yakından ali.kadar eden bu ma· 
çın neticesini heyecanla beklemekte 
idi. Maçın daha ilk a..<ıolannda. İleri· 
spor - Bozkurdun Jıakimiyeti hisse
dilıneğe başlamıştır. Bılhassa müda
faa hattı kaleyi mükemmel şekilde ko 
nırken forlar tehlikeli akınlar yap· 
makta idiler. Buna rağmen birinci 
haftaymda Altrnhil;l takımı bir gol 
yapını§, buna Jlerispe>r mukabele ede 
mediğinden birinci haftaym O - 1 
Altmhili.lin lehine bitmiştir. 

ikinci haftaymda llerispor - Boz
kurtlu gençlerin büyük bir azimle 
oynadıkları göcülü:vordu. Bu gayretin 
semere•i nihayet görülmeğe baılamış 
ve goller b:ribirini takip etmiştir. ile 
riapor bu haft;ıymda 4 ge>l atmış buna 
mukabil Altınhilalliler de bir gol da· 
ha atarak oyun 4 - 2 llerispe>r -
Bozkurt lehine neticeleruniıtir. 

llerispe>r - Bozkurdun Edirneka· 
pı haricinde yeni yaptıklan spor sa· 
hası günden güne halkın artan alaka 
8Inı celbetmektedir. Her hafta burada 

na gitmeınitti. Fakat şimdi daha fazla 
beğeniyordu. 

- Oliver'le senin aranda ne var ba
kayım. • • Bana şunun doğnısunu sÖy· 
ı ..... 

Franciı omuzlarını ~ilkti ve cevap 
vennedi. 

- Bugünlerde Katalina'ya gidip 
baıka balıklar da getireceğim. Biliyor 
mUAun, orada dibi camdan vapurlar 
vardır insan denizin dibini seyredebi
lir. H;fta se>nunu geçirmek i-çin be
nimle beraber gelir misin? 

Francis öksürdü ve terbiyeli bir ta· 
. vırla: 
' - Maalmemnuniye, dedi. 

- Ben de sana iş veririm. Olmaz 
mı? 

Franci• kovalanan bir hayvan gibi 
Granit'e baktı. Fakat gülümsüyordu. 
Epeyi cesaret lazın:dı. O Granit'ten zi
yade kendi k<"ndine, kendi tecrübesiz
liğinden korkuye>rdu. Vakıa Granit şiş
man bir gudibetti; olsun •.. Faka! bu 
yaptığını bir iş olarak yapıyor, his ka .. 
rıştırmıye>rdu. 

- Niçin olmasın? 
Evet, niçin olmasın? Granit de bu 

fikirde idi. Büyük şey'..rde muvaffak 

muhtelif futbol ve voleybol maçları ya
pılmaktadır. 

Tarla koşusu 
Halkevi Spor tube•i tarafından ge 

]ecek hafta yapılmak üzere bir tarla 
ke>şusu tertip edilmiştir. Kiinunuevve 
!in sekizinde yani Cu:na günü yapıla 
cak olan bJI kuşuya biıtün spor te· 
şekküllerinden bir çok atletizm itti
rak edecektir. 

At yarışları 
ANKARA, t.A.A. - Dahiliye 

Vekili ve Ankara avcılar klübü 
hami reisi Şiıkrü Kaya Beyin ne

zaret ve himayesinde bugün öğle
den sonra at yarıf meydanında 
Ankara avcılar klübü tarafından 
tertp edilen av ve atış müsabaka
ları yapılmış ve mükafatlar veril· 
miştir. 

olmayınca insan hayatın küçük, a§a"' 
ğıhk zevklerinden iatifade etmez mi. 
Sevdiği kadınla evlenemeyince böyle 
küçük figüranlan elde etmeli. 

- Çok iyi, dedi. 
Ertesi gün Granit Eiaen!Ghr' a de· 

diki: 
- Duvar sahnesi için çok iyi biri

ni buldum. 
Eisenlohr aksi bir atvırla cevap 

verdi: 
- Ne sahnesi? Ne duvarı? Ne söy 

liyorsun? 
- lfani hapishanenin uzun duva

rı önünden Tatiana bir ba~ka kadına 
zincirle bağlı olduğu halde geçmiyor 
mu? İ§te o kadın. Hem de yüzünde 
sahiden bir yara izi var. 

- Ne olursa olsun... bana hepsi 
vız gelir •.. arlık illallah! Donl<a Mo
resko ile iğne Üzerinde dansetmek
ten bıktım. Oliver'jn halini öğrensin, 
başımızdan defolup gitsin. Amma 
film kalacakmı~, bana vız gelir. Bana 
kalsa filmi derhal durdururum. 

Stüdyoda herkes sinirli ve huyauz 
olmu§IU. iki günd<"nberi devam eden 

(Bitmedi) 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika mızda çıkartlınağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her iiteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~nval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sandıtta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurnstnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Uepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet-müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hes:ıbına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon ilipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 

Mudanyada 
Fırka kongresi 

Köy murahhasları da kon
greye iştirak ettiler 
BURSA, (Millyet) - Mutlan~ 

yalılar busün yıne bayr:ı.ma benzı 
yen gün.eraen uırıni yaşadı. ıvıu
.ıanya mutarekesının ımzalanaığı 
bınanm her tarah bayraklarla ao 
natılmıştı. Gençleı· Bırliği bando 
sunun çaldığı mu teıit havalar 
Mudanya afakıı.ı çınlatıyordu. 
Ben bu günün miliı günlerimizden 
biri olduğunun farkında idim. Cu
ma günlerinin ise bu gibi mera
simlerle ne alakası olabılrdi. Bu
nunla beraber, yine, büyük bir ne~ 
e ve sevinçle öteye beriye koşuşan 
gençlerin bu vaziyetleri beni büs· 
bütün mersklandırmağa batlamış
tı. Cünkü; herkesten ziyade bir ga 
zet~ciyi alakadar etmesi icap e
den bu itin içyüzünü -;.nlayabil
mek için derhal sokağa fırladım .. 
Polis komiseri Hamdi Efendiyi 
<>örmek üzere karakola gittiğim 
~ 

sırada Belediye aı:asından Küçük 
Ali Beyle lrartılattım. Bütün Mu· 
danyah.ların. haaa Bursalılardan 
da bır takımının tanıdığı ve sevdi 
ği genç.erden biri olan Ali Beyle 
aramızda fU yolda bir kon~ma ol 
du: 

- Ne oluyorsunuz yahu!. Bu 
tezahüratmızdan bir teY anlıya.
madım. Yoksa milli bayramlardan 
biri kutlulıı.nıyor da ben mi farkın 
da değilim? Dedim. Ali Bey ce
vap verdi: 

- Doğru söylediniz. Bu gün 
hakikaten bayram yapıyoruz. Hız 
Muaanyaldar, tam hır tesanüt ve 
yekvücut hır kitle halinde bu bay
ramı her sene ayni his ve ayni he
yecanla kutlulıyoıuz, dedi. Ve aon 
ra anlatmağa batladı. Ha.Ik Fırka 
sı ıenel:k toplanbaınt yapıyor· 

mut·• Kazayi teftite gelen Vali 
lsey de dinleyiciler arasında bulu
nacakmıt·· 

- Gelmez misin. beraber gide 
lim, dedi. 

Haık F ırka.sındayı:z.. Saat do
kuz .. ınurabhasıar b.rer bırer gel· 
mege batı .. aı. öunıarın çogunu 
köy.üıer teskil edıyordu. lSır çok 
ta d.n1ey1ciler vo.rm.. Kongrede 
saat on bıade Vilayet Reısı Ook· 
tor Sadi Rasim Beyin veciz ve ala 
kalı nutkiyle açddı. Bunu da, aa.
bık idare heyetının senelik çalıt
ma raporunun okunması takip et· 
ti. Raporda, Mudanyanm iktısadi, 
zirai vaziyetin inkitaf ı, ümran fa. 
aliyetleri etrafında yapılan teteb· 
büsler birer birer :zikrediliyor. 
Bundan böyle de memleket heıa· 
hına daha faydalı ümctler veren 
neticelerin elde edileceği anlatdı· 
yordu. Bur.dan sonra da intihaba
ta baflandı Verilen reylere naza
ran sabık idare Heyeti Reiıi Hacı 
V a.sfi, Maarif Memuı u F ıfkı, Ec
zacı Mehmet, Ziraat Bank memu
ru Mitat, Belediye azasından Ali, 
1 üccardan Nafi ve Galıp Beylerin 
kdzandığı anlatılmıştı. Kaza İ9le
riy.e uğrB.facak encümenler de bu 
arada seçıldi. Şimdi ınra, Beledi
yede murahhaslar şerefine verile
cek ziyafete gelm:tti. .Fırka Reisi 
Hacı Y asfi Bey bu ziyafete beni 
de davet etmek nezaketinde bu
ıundu. 

Halk Fırka.sının halka ve köy· 
,üye verdiği bu :ziyafet her sınıf 
halkın birb;riyle kaynatması için 
de güzel bir vesile olmuştu. Hem 
Je, tam m&.na&iyle imtiyazsız, ve 
,ıfats:z bir kayr ı • idi bu.. Bir 
:arafta Vali Bey I< v murabhasla
riy'e senli brnli g f;iyor, onlara 
köy itleri hakir. el sualler soru• 
yor, dertlerini , .ek riııi öğıen-

Adres : İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 8073 

HA 
Germencik 
Güzelleşiyor 

Bir buçuk sene içinde ka
sabanın siması değişti 
GERMENCiK, (Aydın) (Milliyet) 

Nahiyemiz belediyesi imar işlerine faa 
liyetle devanı ediyor. Belediye reiıi 
Tahir Beyin İf" hatladığı bir buçuk 
sene içinde kaıabanın ıman huıuaun .. 
daki çalı§Dlall ve elde edilen netice• 
ıer cidden tr.kdir ve tebrike değer Baı
ladığı itleri ayni ht'veş ve azimle yö
rüteceğine şuphemiz olmayan Tahir 
Beyin yakın bir zamar.da nahiyemizi 
bir çok kazalarmıızdan daha memur 
bir tekle sokacağına §Üphe edilmez. 

Harap bir halde olan kabristanın et
rafı divar ve parmaklıklarla çevrile
rek asri bir ıekle sokulmuştur. 

Elektrik fabrikası bitirilmİf ve Cüm
huriyet bayramında ilk ceryan veril
miıtir. Yakında umum kasabanın ten• 
viratı yapıli\cak dükkan ve evle ~ de 
ceryan verilecektir. 

Kasabaya gelen İçme suyuna bir çak 
menba suları daha açılmış ve yeniden 
800 metre demir boru döşenmiştir. 

Ayni zamanda dört mahalleye 
Iİhhi IU taksimatı yapılmıJtır. 

Kasap ve bahçevanlar halinin içi 
beton arme yaptınlmış kapuları da 
taktırılmııtır. 

30 dükkanlık bir manifatura ve el. 
biseciler çarşıaı yaptırılmıştır. 

Belediye akarlarına yeniden 3 oda
lı bir memur evi bir kahvehane ve 
gençler birliği için bir bina ilave o
lunmuıtur. 

lataıyon caddesindeki belediye a .... 
aalanna yaptırılacak memur pavyon.
larmın İnfas• münakasaya çıkarllmJJ
tır. 

Yeniden açılan 3 caddenin istimlak 
!eri bitirilmiıtir. Çarııdan &"eçen ana 
caddenin kaldırımları yaptmlmıı ve 
kasaba içinde 8000 metrelik §Öıe yap· 
tırılmııtır. 

Bir kaç ..ene evvel germenciği sel 
basmış ve bir çok haaar yapmı§tı. Be
lediye timdi ıehir içinden ve yanların
dan geçen üç çayı birleştirerek ıeh
rin ve kasabayı daima tehdit eden 
doğru cihetinden &"eçir:ıecek ve ger• 
mencik çay basma tehdidinden kurtu• 
lacaktır. Belediyen.in y.a.rdım ve ön 
ayak olmaai!e kıaa bir zamanda 4000 
metre uzunluğunda 11000 metre mu• 
rabbaı kanal açarak binlerce dönüm 
araziyi bataklıktan kul'taran germen
ciğin çalışkan halkının, germenciği 
tehdit eden çayların mıızarratmı def. 
edeceklerine şüphe edilmez. 

Daha bolluk ve ı·efah ıenelerinde 
bu çaylar senelerce geı-nıenciği tehdit 
ebnİf ve bir çok zararlar vermiıti. 
BugÜnkü teesbbüsün ve muvafakiyet• 
lerin aıJTtnı Cümhuriyctin yurttaıtar .. 
da yarattığı intibah ve çalışma qlmı. 
dan bıııka ne olabilır. · 

ÇUrUk direkler 
Kırklareli, Tekirdağ, lsıanbul, Bakır

köy, Yalova, !:tın.it, Adapazan ve Sa· 
banca. ~mtakalarında birçok telgraf di
reklerırun harap bir vaziyette olduiu ıö 
rülmüş ve bun!arın değiıtirilmelerine b· 
rar verilmiftir. 

Bunun için posta telgraf umum mü
dürlüğü, yeniden 4 b:n telgraf direği a• 
lacaktır. Herhangi bil' fırtınada mulıabe
ratın ıekteye uğramaması için bu direk· 
lcr sür'atle değiıtirilecektir. __., __ 

Sındırgı • Bigadiç telefonu 
Smdırdığı, Bigadiç telefon hattı ya

pılmıı ve muhaberata l:aılannuıbr. 
..... .-.. ·--·----·----·-·······---

mek istiyordu. Beri taraftan diğer 
hır gurup hrka reiıinın etrarını 
çevirmif, memleketin zirai ve iktı 
sadi vaziyeti etraf mda haabihal
ler yapıyor, mahsulün daha uy. 
ğun fıalerle satılabilmesi için bir 
an evvel lazım gelen tetebbüslere 
girifilmesini istiyorlardı .. 

Ben, halkımızın hükumet ve 
memleket itlerine karşı olan mer
butiyet ve sevgisini, memleket i
daresini üzerine .. ımıt amirlerimi
zin de ayni his ve ayni duyğu ile 
halka karş1 olan yüksek alikaaını 
bu münasebetle bir kere daha an
lamış ve öğrenmi~ bulundum. 

9ERVIŞ 

lzmitte kanlı bir vak'a 
IZMIT, (Milliyet) - Dün akıam 

şehrimiz.de saat 21 de Balıkpazanndaki 
Acl:ilin n~oybanesinde baılıyan ve sokak 
ta biten kanlı bir aarhoıluk nkaaı ol
muı, Bahriye binbaıılığmd.an mütekait 
•alık Ereğli Liman Reisi Nazmi lley 7 
yer.inden Besim isminde bir adam tara· 
fondan ağır ıurette çakı ile yaralanm•t-
1!.r. 

Y aptığnn tahkikata göre vaka bir 
hiç yüzünden olmuı, &"Üzel güzel içip 
eğlenmek iati)len carih ve mecruh rakı
yı fazla kaçırınca ne yaptıklarını bil
mez bir bale gelmiılerdir. 

Adi.lin meyhaneıinde bir çok müıte
riler vardır. Bunların içinden birisi ga· 
zel IÖylemeğe baılıyor. Hazır bulunan• 
lar ~azel söy!iyeni tefyi ediyorlar. Y &• 

nık ve senn<!st sesler yiilueldikçe Beıinı 
fena halde kızıyor. 

Bir müddet sonra gazel söyliyen 
meyhaneyi u.....ı..ediyor. Ve o zaman Be
sim, aleyhinde bulunuyor.. Nazmi Bey 
Besimin bu hareketini doğru bulmıyor. 
Gidlen bir adamın aleybinde bulunma· 
ının fenalığını, yakııık almıyacağını aöy 
liyor .. Kafası rakının tesiriyle dumanla. 
nan Besim, Nazmi Beyin bu makul ıiiz 
leri~ kızıyor .. Derken evvela ağız kav
gasına başlıyorlar.. Hazır bulun~nlar 
gitgicl<o büyüyen bu kavganın önünü al 
mağa çalıpyorlar. Ve meyhaneyi terk&. 
clerek ayrılıyorlar .. 

lıte bu ande Nazmi Beyden hıncını 
ala1111yan Besim çalasmı çekerek Nazmi 

Aydında veraınla mücadele 
AYDIN, (Milliyet) - Tqekkül 

ettiğini bildirdiğdıı verem mücadele 
cemiyeti merkez hey"eti ve tabü aza· 
)arı fırka. aalonununda toplanarak İ· 
dare heyetini aeçtiller. Toplantı da 
vali Fevzi, Fırka reU.i Etem Kadri ve 
Halkevi reisi aYUkat Neı'et beyler de 
bulundular. 

intihap nctic~ünde, bırinci reiıli· 
ğe Dr. Naci S'1it, ildnci reisliğe Dr. 
Operatör Mitbat umumi katipliğe 
Dr. Tevfik, veznedarlığa eczacı Zi· 
ya, Müessis azalığa inhisarlar bat 
müdürü Srm, hesap müfettitlii'in• 
muallim Hüseyin Avni, azalıklara be 
:ediye reisi Nafiz, ve Dr. Kani beyler 
ıeçildiler. 

Veremin yurtla yapbğı tahribatı 

ve yaktığı c.a.nlan gözOr:anüne alarak 
•,.)imiz Fevzi Beyefer • .in himmet
lni'e kurulan bu çok hayırlı cemiye
tin ilerlemesine ve kurulmasındaki 
biiyÜk gaye ve nıa!<aadına ulaşmasıru 
dileriz. 
-••••H••••••••••••.t••n••••nıı•ıeıııııııı• .. ••••••••• 
Beyin Ü•lüne atılıyor.~ Aralarında kan 
lı bir boğuıma oluyor.. Beaün rutge
len yere çakmnı batırıp ç: karıyor ve 
Nazmi Beyi 7, 8 yerinden ağır ıure\.l'.e 

yaralayıp ka~ İ5terken yetiııen za. 
bıta memurları tarafından yablanıyor. 

Nazmi Beyin yaralan ağır olmasına 
ragJMn hayatı tehlikede değildir .. Adli
ye tahkikata iıa}lamıfU.,r. 

Arapsun Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

- 1 - Kapalı zarf uıulile münakasaya vazolunup bedeli 
keşfi 792780 kuruştan ibaret bulunan Arapsunda tadi!en ha
pishane ittihaz olunacak kilisenin satışı 28-12-933 perşembe 
günü saat 14 te Arapsunda komisyonu mahsus tarafından ic 
ra kılınacaktır. 

2 - Talip olanların teklif edecekleri mebaliğin yüzde 
yedi buçuk nisbetindeki teminatı muvakkatelerile teklif mek
tuplarını ve taahhütlerini bihal<lrin ifa suretile şimdiye kadar 
asgari yedibin lira kıymetindehir bina ilana! ett:klerine dair 
resmi veya hususi vesailcle birrlikte yevmü mezkurda ıaat on 
dörde kadar komisyonu mahsusuna makbuz mukabilinde teı 
lim etmeleri lazımdır. 

3-Ta1İp o'anlar bu baptaki şartname, mukavelename, 
keşifname ve planları Arapsun Cümhuriyet Müddeiuırumili
ğinde görebilecekleri ilin olunur. (6546) 

-----------------------------~--------------------------~9041 
1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 

Yük ve yolcu vagonlarının yedek aksamının kapalı zarf 
la münakasası 3 - 1 -934 çarşamba günü saat 15 te Ankara· 
da İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde O!lar liraya sahlan prbıamelerde yazılı
dır. (6638) 

Bütün Mülkiyelileri davet 
Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 

Adresleri mektepçe bilinemediği için 4-12-933 tarihi 
ne tesadif eden Pazartesi günü Mülkiye mektebinde yapıla
cak olan elli yedinci yıl dönümü toplantısına davet edileme· 
yen bütün Mülkiyelilerin mezkôr günde saat 14,5 ta Yıldız-
da Mülkiye mektebine teşrifleri rica olunur. (6628) 

~, _____ E_V_K_A_F __ M __ UD....-IR-i~Y-E~T~I~l-L~A~N;LA~R~l::....-.-1 
Mıktarı 

1000 Adet Kabahas~ 
100 ,, Kavata 
300 Kilo İspermeçet 

1200 Adet Orta Haıır Süpürğe 
500 Metro Yerli Bez 
150 ,, M. Muşamba. 

Cevamii Şerifeye lüzumu olan yukarıda cins ve mikta
rı yazılı altı kalem eşyadan beş kalemin İcra edilen münaka
sası neticesinde verilen fiatlar haddi layik görülemediğin
den bi~ ~~afta müddetle temdidine ve muşamba için talip zuhur 
e.tmedıgınden p~a.rlıkla mübayaasına karar verilmiştir. Ta 
lip olanların şeraıtı anlamak ve nümuneleri görmek üze 
re her gÜn Levazım idaresine ve ihale günü olan birinci kanu 
nun altıncı Çarpmba günü saat on dörtte idare Encümeni-
ne müracaatları, (6625) 

~J üncü kolordu ilanları 1 
İslahiye Askeri SA. KO. 

dan: 

İslahiyedeki kıt'at ihtiyacı 1 

için 175,000 kilo ekmek kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. İhalesi 12-12-933 çarşam. 
ba günü saat 14 tedir. Hariç 1 

ten talip olacakların ihale za 
marondan evvel teklif mektup· 
larını bulundukları yerlerde
ki SA. AL. KO. larma verme
leri. Evsaf ve şera:ti görmek 
isteyenler de İstanbul, Anka
ra, Mersin, Adana, İslahiye 
SA. AL. KO. larma müracl.at
ları. (3399) (6435) ' 

9074 

• • • 
Çatalca Mst. Mv. krt'aları 

ihtiyacı için açck münakasa i
le 12,000 kilo mercimek alma
::aktrr. İhalesi 13-12-933 çar i 
şamba günü saat 14 tedir. Ta
liplerin nümune ve şartname 
yi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel temi· 
natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
S • AL. KO. na rrüracaatları. 
(500) (6436) 9075 

l 

• • • 
1 

K. O. ve 1. F. Kıt'alan ih· ı 
tiyacı İçin 48,000 kilo merci- 1 

mek kapalı zarf'a m:inakasaya 
konmuştur. İhalesi 13·12-933 
çarşamba günü saat 14,30 da 
dır. Taliplerin nüınune ve· 
şartnameyi görmek üzere her 1 

gün ve münakanya iştirak 1 

için de o gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektup
larile Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KO. na müraca-.tları. 

(501) (6437) 9076 

••• 
Çorlu Askeri Sa. Al. Ko. 

da\~: 

Çorludaki krt'at ihtiyacı i
~in 45,000 ve T ekirdağındaki 
kıs'at ibtiyo.cı için de 60,000 
kilo bulgur k<ıı.l8lı zarfla müna 
kasaya konnıuştur. İhalesi 18-
12-933 Pazarttsi günü saat 
14 tedir. Talipleri..11 ıııümune 
ve şartnameyi gönnı~k üzere 
her gün ve münakasaya i~ti
rak için de o gün ve vaı'ruı..den 
evvel teklif ve teminat mek· 
tuplariyle Çorluda Askeri Sa. 
Al. Ko.no müracaatları. 
(3403) (6433) 90dl 

••• 
Çorlu Askeri Satınalma Ko

misyonundan : 

Çorludaki lat'at ihtiyacı i
çin 8,000 kilo ve T ekirdağm
daki lat'at ihtiyacı için de 
10,000 kilo sabun açık müna
kasa ile alınacaktır. İhalesi 
19-12-933 salı güq.ü saat 14 te 
dir. Taliplerin prtnameyi gör 
mt:k veya almak için her gün 
ve münakasaya İştirak için de 

o gÜn ve vaktinden evvel te
minat1ariyle Çorluda Askeri Sa 
tmalma Komisyonuna müra· 
caa,tlarr. {3397'1 (6420) 

9082 

Çorlu Askeri Satmalma ko 
misyonundan: 

Tekirdağmdaki lat'at ihti
yacı İçin pazarlığa konulan 
300,000 kilo odun için teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün 

VAPURCULUK 
TORK ANONİM ŞlRKETt 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Te!elon: 22925 

K.ARABIGA YOLU 
SAADET vapuru 2 Birinci 

Kanun cumartesi günü sa.at 18 
de Tophane rıbbınmdan kal
kacak. Giditte: Tekirdağı, 
Marmara, Erdek, Karabiga. 
Dönüfte: Mürefte, Teki::dağa 
uğrayacakbr. 

BARTIN YOLU 
BARTIN vapuru 2 Birinci 

Kanun cumartesi günü saat 18 
de Galata rıhtımından kalka
cak· Gidit ve dönüşte Ereğli, 
Zonguldak, Bartin, Amasraya 
uğrayacaktır. 

KARADENiZ YOLU 
SADlKZADE vapuru 3 Bi

rinci Kanun Pa:zar günü saat 
18 de Galata rıhtımından kal
karak giditte: Zonguldak, f. 
nebolu, Ayancık, Samsun, Un
ye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Görele, Trabzon, Rize. Dönii?
te bunlara ilaveten Ofa uğra
yacaktır. 

IZMIT POST ASI 
KIRLANGIÇ vapuru 3 Ka

nunevvel Pazar günü Galata 
rıhtımmdan saat 9 da kalkarak 
gidit ve gelifte mutat iskelele
re uğrar. 

AYVALIK YOLU 
SEYYAR vapuru 4 birinci 

kanun pazartesi günü .saat 17 
de Sirkeci rıhbmından kalka
cak. Gidif ve dönütte Celibo
lu, Çanakkale, Küçükkuku, Ed
remit, Bürbaniye, A}'Yalığa uğ
rayacaktır. 

lstanbul Mr. Kumandanlığ, \ 
s .. tm .. ım,._ k""1. ilanları .\ 

Sirkecide Saraçhane an
barmda 3 No. lu tefı.iı komis
yonunun 2686 evrak sandığı
nın Tophaneye naklinin pa· 
zarlığmda verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 3-12-933 pa
zar günü saat 13,30 pazarlı 
ğı tekrar yapılacaktır. Nakli
ne tali9 o~anlarm lıe'li s:ı:ıtin
de Merkez Kumandanlığı Sa. 
tınalma komisyonunda hazır 
bulunmalan. (636) (6635) . . .. 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
r.fil 1500 çift terlik 3-12-933 
ı.ıazar günü saat 15 te pazar 
lıkla satın alınacaktır. Şart 
namesini göreceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı• 
ğı S .ıtuıalma Komisyonunda 
lıaıı:ır 'bulunmaları. (621) 
(6571) 9098 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

Merbut kıt'at ve müeaseaat ih 
tiyacı i.çin alınacak olan iki 
bin çeki oduna verilen fiat pa
halı görüldüğünden 4-12-933 
pazartesi günü saat 14 te pa 
zarlıkla aatm alınacaktır. Ta
liplerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko
misyonunda hazır bulunmala
rı. (626) (6587) 

9100 

den ihalesi 7 - 12 - 933 Per
şembe günü saat 10 a bırakıl

mıştır. Taliplerin P~&Z!3f:~~ 
tirak için o gün 
Corluda Askeri opurn, Üsküdar 
... • ' Bu müıademe 
mısyonuna mürvapurunda bir rab-

(. 6 mcı aahilede'l. 



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen 
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Her cins lesıııc, Potin ve 'Venmurıullae. (Uyet ~k zarif 

ve metin Şapkalar. Her yerden ucuz ffatlarla satılmaktadır. 
Yeni Postahane Karşısında Hamidiye Türbesi sokağında 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaa Komisyonundan: 

1 

2 
3 

750 kilo Tavuk 
750 ,, Hindi 
560 ,, Tereyağı 

1500 ,, Marma
lat " kayısı, erik, 
Ayva" 

ihale Tarihi '5aati 
19-12-933 14 

" 
15 

" 
15,30 

Mektep İçin lüzumu olan yukarıda cins ve müfredatı 
yazılı iaşe mevaddı aleni münakasaya konulmuştur • Münaka
~ası hizalarında muharrer tarih ve saatlerde yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek ve münakasaya iştirak etmek 
üzere teminatlarile beraber komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (6510) 9038 

• 't •• ı.. .. ,,~ . .. ••• • • • 1. • .- ... ~.·;., ·-,. .... ~- .... """~~-""'~ '.;. . ...-

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi lSKENDERIYE 
TÜRKİYE iŞ BANKASI tarafından tesis edilmiıtir. 

İTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERİ YAPMAKTADIR. 

fSKENDERİYE de ıatılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, beıabımıza, TÜRKİYE iş BANKASI 

ıubelerfnden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek isteyeuleriu MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRİŞ - İ•kenderiye 

9012~ 
-

lST ANBUL TRAMVAY ŞiRKETl EVKAT TARlFESt 
1933 aenesi birinci ."(anunun birinden itibaren ilanı ahire kadar müteberdir. 

ilk Son 
No. Hudut H•relı:et Fa•ıla Hareket Hareket 

Saat Saat 

10 ŞiŞLi - TÜNEL ( Şi.tliden • Tünele 3' 7' 6.10 24.20 
( Tünelden - Şiıliye 6.30 24.40 

12 HARBiYE-FATiH ( Harbiyeden - Fatihe S' 10' 7,04 1.00 .... ( Fatihten • Harbiyeye 6.20 24.16 
!il 

15 TAKSIM • SiRKECi ( 
ı.:ı 

Ta.lıt.inıden • Sirkeciye 8' 7.30 19.00 
( Sirkeciden - Talı:aime . 9' 7.50 19.25 

~ 
ı.:ı 16 MAÇKA • BEYAZIT ( Maçl<adan .. Beyazıt& 6' 13' 6,15 24.00 

( Beyazıttan - Maçkaya 21' 6.57 24.40 
llQ 

MAÇKA • E. ÖNO t NlaÖkadan - E. Önüne 9' 
ı.:ı 

7.10 19.45 

fil 
E. nünden - Maçka7a 19' 6.40 20.15 

• 17 ŞiŞLi - SiRKECi ( Siıliden - Sirkeciye 7' 7.04 19.31 .... ( Sirkeciden .. Şiıliye 9' 7.36 20.03 
...ı TAKSIM - AKSARAY ( T•kıimden - Akıaraya 12' 7.00 19.10 .,,. 

( Akıaraydan • T akıime 25' 7.37 19.47 -.,,. 19 KURTULUŞ-BEYAZIT ( Kurtuluıtan - Beya:ı:ıta 7' 15 6.00 23.50 
( Beyazıtlan - Kurtuluıa 21' 6.45 24.35 

- KURTULUŞ • E. ÖNÜ ( Kurtuluıtan • E, Önüne 10' 7.05 19.30 
( E.Önünden • Kurtu1uıa 21' 6.30 20.02 

- { B. Taıtan • Bebeie ., 6.08 -~ w " E. Önüne 8' 6.20 it -.-
w 22 BEBEK - EMINÖNO Bebekten .. 16' 6.30 23.27 
111 ~ Emiöoünden - Bebeie 25' 6.40 24.00 ... Bebekten - B. Taıa 24.42 
"" 

~-

"" 23 ORTAKÖY-AKSARAY ( Ortakö-,den - Akaara,-a 11' 6.30 19.10 

~ ( Akıaraydan - Ortak.öre 15' 7.14 19.54 
w ;;;. 34 BEŞiKTAŞ • FATiH ( Beıiktaıtan - Fatihe 8' 14 7.00 19.38 ... ( Fatihten - B. Taıa 17' 7.42 20.20 
111 

... ( Alcaaraydan - T oplı.:ap11a 7' 6.05 -.-
!il 32 TOPKAPl-SIRKECI 1 T opkapıdan - Sirkeciye 14' 6.20 23.00 
ı.:ı Sirkeci.den - T opkapıya 20' 6.51 23.30 
~ ( T opkapıdan - Akaaraya -.- 24.00 
ı.:ı 
llQ ( Akta raydan - Y edikuleya 7' 5.56 
lal 33 YEDIKULE-SIRKECI ( Yedikuleden - Sirkeciye 14' 6.15 23.01 
!il ( Sirkeciden - Yedikuleye 21. 6.48 23.35 
..ı ( Yedikuleden. - Akaaraya -.- 24.05 

~ ( Akaaraydan - Edirnekaprya 6' 5.52 
;z: 37 EDIRNEKAPl-SIRKECI ( Edirnekapıdan - Sirkeciye 12' 6.15 23.12 

< ( Sirkeciden • Edirnekapıya 19' 6.44 23.40 

~ 
( Edirnekapıdan - Akaara1a -.- 24.08 

Haıiye : Bir araba saat 1.20 Karakö yden Bebeğe gidecektir. 
9020 

Nafia Vekaletinden: 
(150,000) kayın yol ve (1716) adet kayın makas tra

versi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Bu traverslerden (100,000) yol ve (1170) adet ma

kas traversinin münakasası 16-12-933 tarihine müsadif cu 
martesi günü saat 15 te. (50, 000) yol ve (546) makas tra
versinin münakasası da 18-12 -933 tarihine müsadif pazarte
ai günü saat 15 te Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamınca ic
ra edilecektir. 

Taliplerin cari seneye m-ıhsus Ticaret Odası vesikası ve 
teminatı muvakkatelerile birlikte aynı gün ve saatlerde ko
misyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Talipler (100,000) yol ve (1170) makas traversine ait 
şartnameleri beşer, (50,000) yol ve (546) makas traversine 
~e 1•,t1tı, ,u~. -""leleri de üçer lira mukabilinde Ankara' da Nafia 
"'- as. ıraz ı>- d · • d İ b l'd H d tirip memlel<etime·:ızım aıresın en ve stan u a aydarpaşa a 
dim. Artl.k memlek<1üdürlüğünden tedarik edebilirler. (6533) 
ğim diye ödüm kopL qo45 
zasından sonra bir lr 
!arak girdim. Parla~ 

6- ' 
TAYYARE YILBAŞI 

PiYANGOSU 
BOYOK iKRAMİYE 

Yar m Milyon Liradır 
Numara adedi (25.000) olduğundan isabet 

ihtimali geçen seneden çok fazladır. 
Yeni plaru Müc.iriyet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. 

\ı. q ı qrı ~ 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Reisliğniden: 

Mülkiye Mektebi talebesi için lüzumu olan 
350 - 400 metro yerli elbiselik kumaş a~eni mü
nakasaya konulmuştur. Taliplerin nümunes"ni görmek ve 
şeraiti anlamak üzere Yıldızda Mülkiye Mektebi rr ülür üğü · 
ne ve iha'e günü olan 18-12-933 pazartesi saat 15 te Fındık 
lıda Güzel Sanatlar Akademisinde Yüksek Mektepler Muha: e
beciliğinde müteşekkil komisyona müracaatları ve münakasa
nm saat 17 de r.ihayet bufacağı ve teminat ak::e' eri :ıin b;r 
gün evvel yatırılarak makbuz almaları lüzumu ilan olunur. 

(6536} 9040 

Bodrum Belediyesinden: 
Su Borusu Münakasası 

Şartnamesi mucibince ve 21 gün müddetle kapalı zarf u 
sulile aşağıdaki çefik borular münakasadadır. Boruların te 
seH '\ münden sonra bedeli peşinen tediye edilecektir. Talipler 
Bodrum Belediyesine müracaatları. 

100 milimetrelik 876.80 milimetrelik 1036.50 milimet 
relik 437 1 - 5 parmaklık galvenizli 583. 100 milimetrelik brit 
li 512 80 milimetrelik britli 20 metre ve 11 adet Vana.(6640) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Kadıköy Lisesi tarafından keşfi mucibince Haydarpaşa

daki eski Tıp Fakültesi binasında yaptırılacak tadilat 20-12-
933 çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şart 
nameyi görmek üzere İstanbul Lisesindeki Komisoyn kalemi
ne ve münakasaya İştirak edeceklerin de ihale günü teminatı 
muvakkate makbuzlarile beraber Komisyonumuza mürac'lat-
lan. (6480) 9035 

Umum vekili : 

AHMEr R0ŞT0 ZAOll 

MEHMET HAYRf 

reıgraf Adresr : MUHAYER ISTANBU-

Teteron : 24420 ve 24429 

Sirkeci Mıtat Pa$a Han ikinci Mal' 

Kula 1n·z.,_ ,... 
Here~zane~ 

o 
de satılır . .:::: 

Her zaman 
bize sorunuz 

yapacağınız tesisat ne bü· 
yüklükte olursa olsun size 
kudret istihsali için teklifat· 
ta bulunmağa ve planları ih· 
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türlü 
arzularmızı isaf ederler ve 
tesisatmıza uygun bir maki· 
nayı bizde mutlak bulursu
nuz. 

1 O beygirden 800 beygire 
kadar Exzosla çalışan tek si· 
lindirli Kondense ile işleyen 
çift silindirli LOKOMO· 
B1LLER1M1Z vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 ta• 
ne R. WOLF LOKOMOB1· 
Lİ işlemektedir. 

Her büyiiklükte ve her 
şekilde KAZAN imal ede-
rız. 

BUHAR MAKlNALARl
MIZ her tarafta tanınmış
tır, çok yüksek takat ve 
tazyiklerle de imal edilmek• 
tedirler. 

8 beygirden 300 beygire 
kadar - BUCKAUER -
KOMPRESÖRSÜZ. Dizel· 
lerimiz fennin en modern 
kavaninine göre imal edilir· 
ler ve her tarafta rağbet 
görmüşlerdir. 
SÜPERHlTER, EKONO· 

MA YSER ve her maddei 
muhrikaya uyar OCAK 
TERTİBATIMIZ vardır. 

:ı;. ~ŞC~INE,NF~BRIK B.µCKAlL_R.\YOLF A-:-G .. 
'· ·• · "~' · " ~ ' - ·· .. · "- · .··· MAGDEBURG 

Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı İl- J:\. 
teyiniz. \m 

., "'"'-~ • ~ "'\< J , • • - • r ~ ~ - "' 
9017 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Yabancı bir dil bildiklerine dair beyanname dolduran bü 

tün Üniversite talebesinin imtihanları 7 Kanunuevvel Per
şembe günü saat 15 te İstanbul Lisesinde yapılacaktır. Ala 
kadarlara ehemmiyetle tebliğ olunur. (6641) 

• 

9010 

, . 
DiKKAT: 
• Bir tek " Tath müıhil 11 

• vardır. 
8 Lezzeti tatlı başka müshil-
• Ier bulunabilir. Fakat "tatlı 
• müshil 11 uamı yalaı:ı:. 
• Yetil bandrollu yetil beyzi 
• tenekelerde aablan müshil 
• haplarına mahıustur; 

BiZDEN 
SÖYLEMESi 

Sizden dikkat etmesi 
._ ______ {105341-

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel. 22740 

Karadeniz postası 
ANKARA 

vapuru 2 Birinci kanun 

CUMAR TESI 
18 de Galata rıhtımından kal· 
kacak gidişte İnebolu, Sinop, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri
ze,'Hopa'ya dönü,te bunlara i
laveten Pazar, Sürmene, Fatsa, 
Onye'ye uğrayacaktır. (6596) 

9047 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galalaıarayda Kanzük eaahaneıi 
kar111mcla Sahne ıokağında 3 numa

ralı apartnnanda 1 numara. 

--1------~~ 8062 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


