
Yunanistanla yapılacak 
yeni anlaşmada iki memle
ketin cam ve şişe imalatı ya
rıyarıya taksim edilecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

kı 
M. Maksinıos Balkan misa

müsveddelerini C ene v
reye getiriyor. Misakın Ce-
nevrede imzası da muhtemel. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Milletler Cemiyeti 
Çıkmaz içinde 

---o--
Almanyanm Milletler Cemiyetin· 

den çekilmeaile beynelmilel münaae· 
betlerin bu vaaıta ile tanziminde bir 
:•kon müıkülita tesadüf edileceği 
11~lınıin edilmitti. Bu müıküilerin bir! 
. •~ayet geldi çattı: Geçen pazartesı 
ı~tınıaiıe baılayan devrenin ruzname· 
j'"~': müddetleri biten Saar komiaer· 
•rının intihabı ve gelecek sene yapı· 

1•cak olan reyiim için de hazırlık 
~••elesi baılıca mevzuların birini tef• 

ıl •diyordu. Saar Almanya ile Fran· 
•a arasrnda .ekiz yüz bin nüfuslu bir 
'1ı"'1ayi mıntakaaıdır. Versailles mu~· 
•deıiJe bu mıntaka Milletler Cesnı· 

Yetİnin mürakabesi altında ve cemi· 
Yet tarafından intihap edilen beş ko
llıi..,r tarafından idare edilmektedir. 
1(0ınisyonun timdiki aza.lan lngiliz, 
~-•~naız, Fenlandiyalı, Yugoal!'-~ ve 
~ de yerli olmak üzere bet kiıı~en 

111~kkeptir. Bu heyetin mem~~yet 
llıuddeti bu aenenin martmda bıtıyor. 
niııaenaleyh bir defa yeniden bir he· 
1~~ intihap etmek lazımdır. Bu ~efa· 
~ •ntihabın ehemmiyetini tebaruz et· 
tı~en bir nokta ıudur ki muahedeye 
lôre gelecek ıene Saar' da reyiam 
hpıJacak ve 1920 senesinde bu mın· 
1•kada aakin bulunan halk ıu üç tık• 
1•n birini tercih edecektir: 

1 - Almanyaya avdet etmek, 
2 - Franaaya iltihak etmek, 

. 3 - Şimdiki beynelmilel idareyi 
id;u,,e etmek. 

Binaenaleyh Almanya ve f~an~ 
'>oktai nazarından çok ehemmıyetlı 
0 1an b ·• · • · 1 r· me u reyıam yenı ;eomııer e ın -
İ)~riyetleri zamanında yapılacaktır. 

•ter Ariya müracaata ait ehemmi .. 
!•ili bazı hazırlıkların yapılma11 li
.:.,ın.dır. Meaeli muahedede 1920 ıe· 

••nde Saar'da bulunan halkın rey 
j,"bibi olacağı tasrih ediliyor. Acaba 
~ansız iıgal askerleri de reye ittirak 

e ebilecekler mi? Sonra bu iriıya mÜ· 
••caaı ne ıekilde yapılacak? 
f ~illetler Cemiyeti meclisi bu de
•kı İçtimaında bu ehemmiyetli me
~leler hakkında karar verecektir. 
d ncalı; Almanya Mi:letlcr Cemiyetin· 
• ~çekildiğinden bu mesaiye iıtirak 
d Yor. Meclis tarafından yapılan 
~V~te de kat'i olarak ret cevabı ver• 

1 ~lı~. Almanlar, bu davetin , kendi· 
J"nı tekrar Milletler Cemiyetine it· .. r;ı.. ettirmek için bir biiedeu ibaret 
ti Uırunu söylüyorlar. Sonra cemiye
~~·.ı~ilatındaki za'fı tebarüz ettir· 
di"· ~çın kararların ekıenyet1e ve~ 
ta!'};! bu kararJara meıele i.i.e uzak ... 
r; . ıle alakadar olmayıuı devleUe· 
,.." •ıtirak ettiğini, bu vaziyette Ce
llı »eye gelmekten bir fayda hasıl ol· 
ı.;'hcağını bildiriy_orlar. Bu tekilde· 
Ilı •kseriyet kararlarile beynelmilel 
t ••eteJerin halline Jtalyanın da ta• 

1 •ftar olmadığı malümdur. Binaen&· 
.:!'kh ~manya bu cevap!a İtalyanın 

taı nazannı da takvıye ediyor. 
~ Saar meselesi ~men bir Millet• 
ı/ı.. Cemiyeti meaeleıidir. Ancak ha· 

1 aten b" F Al Iİd" . ır ransız • man meaele· 
•·ı •r. Bır senedenberi HiUer hu me. 
~ey· •• 
ı. ı, araya müracaat etm.eie ma .. 
.. al bırakmadan Fran..a ile halletme
~· çalıımakta idi. Sili.haız.lanma hak. 
'in.da yap.ı.l~n Alman teklifinin ıart. 
lannda~ bın de Saar'ın ariya müra. 
•aat edılmeden Almanyay t ki dir. a er ~ 

-., Sa~'.daki reyi&mm neticesi Alınan. 
~-Ya ıltihak teklinde •-ellı" d ". ... ak ~ e eceıı· >""- Y ın zamanlara kadar ··ph 
.. , '" F ızl fu e "'lcıeı-i i . r~s ~ . ela bunu bil-
~lıtni b ~ınclir ki bir kaç vesile ile 
lıır; 1 ır anlatmanın ""rtlanndan 

o rnaı. .. ·-
h:va 1 uzere bu mıntakayı Alman· 
>ulcak •rketmeği teklif etmiılerdir. 
i4nıiır •on sene zarfmda vaziyet de
te;İırıi ır. Evvela Alınanyada Hitler 
~İy . hatladıktan sonra Franaa, 
~ti ıneaeleaine daha büyük e· 
llıittir Ye~ venrıek lüzumunu hiaaet• 
lıı.ıııd • Bınaenaleyh sevkulceyİf bakı· 
lı-.ıın '';' ~henuniyetJi olan bu mınta· 
lı-ı,,,a •kı lllemleket arumda bitaraf 
dan 2 •

11 Franaanın iıine her zaman
da Al!ade elverecektir. Sonra Saar' -
~ 2aıf anyaya kartı hi11iyat son ae
lıir .. _ ında değiımiştir. Saar keaif 
lı ...... a. 
"llıiiıü1Y

1 ~mtak~ıdır. Soayalist ve 
bııd, _t zwnrelerı 1932 intihaba. 
'lıı,,11 ":ide otuz altı niıbetinde rey 
ilah r:~ ır. Almanyada bu ıol ce
""'•ııy aların ilıaımdan ıonra Al· 
hfla:.. •Ya iltihak cereyanı hayli za· 
ılen ~tır. Bu fırkaların liderlerin
~llled~~ Braun J<>n ıii.nler zarfında 
'<l: Ilı nutuklann birinde demiıtir 

tıb. 

lııeııı.ı 12 Almanız. Saar da bir Alman 
~ld11~k~t.idir. Fakat vaziyet böyle 
~,t k •çındir ki bu mmtakanm aer
lla al •lınaaını iıtiyoruz. Eaaret aJtı. 
lıı"lnl:'i:n Al~anr:~~an bu lı:üç~ hür 
~ak .et~ hur dutunen Te bur Ya· 
lıı.._dıı "!•Yen Almanlar gelsinler ve 

I)·. hır melce bulsunlar." 
lııiir, •ger taraftan Hitler'in de ariya 
la ı-.C•at edilmeluizin Saar'ı almak
.ı.ı,,,.;r etmeai Fransızlan, net}cenin 
l-ıitıe,..?'a aleyhine tecelli edeceğinden 
~ ...... ı.n .!<~rmakta olduğu gibi bir 
"1.!d., b~Uturüyor. Binaenaleyh her 
4'lıııa •r lccriibe yapmadan Saar'ı 

s "Yaya terketmek istemiyorlar. 
liı-f:•r nıe•elesi ehemmiyetli bir ih· 
ıı.. Ç~- ve tehlikeli bir ihtilaf olabi
._,tr•in Unkü reyiinı ne netice verirse '•ita ' .. her h;tlde Almanyanın bu mın· 
lııiy«e ~~erindeki iddiasından vazgeç· 
'•lieey!'' .anlaşılıyor. Hitler makus bir 
lııak . 1

• ••nıdidcn kabul etmiş olma· 
•çırıdir ki bu meoelede Milletler 
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lktısat Vekili Celil B. lzmirde tetkiklerine başladı 
Celal B. evvelki akşamdan! İran_ Şahı Hz. ı 
b . ı• . d b. } Mayısta geliyorlar 
erı zmır e u unuyor . ---

şah Hz. nin Ankaradan 
En mühim ihraç iskelemiz İzmirin yeni şeJtrimizi teşrifleri 
vaziyete göre ihtiyaçları tespit edilecek ANK~R:,~:~;e~:~ıa> - Iran 

lktısat Vekili C elCil B. 

IZMIR 19 (Milliyet) - Bir müddet· 
tenberi t;tkikat yapmak Üzre ıehrimize 
ırelmesi beklenen lktısat Vekili Celal B. 
Afyon yoluyla Ankaradan ıehrimize gel· 
mit bulunmaktadırlar. Celal Beye Ziraat 
Bankası umumi müdürü, Sümer Bank 
rnüdüy muavini ve hususi kalem müdür· 
leri refakat etmektedirler. Dün akşam 

ıehrimize gelen Vekil Beyi Karııyaka İs· 
tasyonda Belediye reisi Dr. Behcet Salih, 
nuntak tİcp; et müdürü Saffet, Basma· 
hane İstasyonunda Vali Ki.zım, müstah· 
kem mevki kumandanı Mümtaz Paıalar· 
la Cümhuriyet halk fırkası vilayet idare 
heyeti reisi Hacim Muhiddin Beyler ve 
lzmirde mezununen bulunmakta olan ba· 
zı meb'uı Beyler ve ticaret odası reis ve 
azaları şehrimizin maruf tüccarları ve 
daha bir çok zevat ve balk karıılamııtır. 

Polis ve Belediye inzibat memurları 
müfrezeleri tarafından rasimei .ihtirami
ye ifa edilmiıtir. 

Celal Bey, doğruca misafir oldukları 
Gazi köşküne gitmiılerdir. 

Celal B. mühim bir ihraç limanımız o
lan lzmirde derhal tetkiklerine baıla. 
mıılardır. 

Bugün büyük bir toplantı 
yapılacak 

IZMIR, 19 .A.A. - Şehrimizde bulu
nan iktisat Vekili Mahmut Celal Bey ı 
misafir bulundukları Gazi konağında ö/. 
leye kadar bir çok zevatın ziyaretlerini ' 
kabul elmittir. Ayni zamanda Vali Ki
·~~ P!''!'nın ve tehrimizdeki Banka mÜ· 
~urlerı!'ın ve bazı tüccarların iştirakiyle 
ıktıoadı hareketler üzerinde ihzari müza· 
kerelerde bulunmuşlardır. Vekil Be 
öğleden sonra Vali ile birlikte tehr~'. 
zin m~htelif yerlerini gezmiıler ve hu· 
susi zıyaretler yapmıflardır. 

. ~arın Ö~~eden s~nr.a Gazi konağında 
bılumum tuccarın ıştırakiyle yapılacak 
iktısadi toplantıya riyaset edecektir • 

' 

Eski Romen sefiri gitti 
M. Carp yakında imzası haber verilen 

Balkan misakı hakkında ne diyor? 

M. Carp 

Memuriyi Lizbona tahvil edilen Ro
manyanın Ankara •el-iri M. Carp dün 
tehrimizden Köaence tarikile Bükreıe 
ıitmiıtir. M. Garp on güne kadar tek
rar şehrimize gelecek, buradan Lizbona 
ıidcktir, Romanyarun yeni Ankara ıe-

firi M. Ciuntu da bu ay nihayetine ka
dar şehrimize gelecektir. 

M. Garp dört seneye yakın bir za
manda.nberi Ankarada Romanyayı mu
vaffakiyetle temsil etmiş bir diplomat· 
ıı_~· M. Carp kendisini sevclirmeğe ve 
do~ seneye yakın bir zamanda Türki
yek ıl~ Romanya araaındaki münasebatı 
ta vı?'.eye muvaffak olmuıtur. 

D?.rt sene evvel Türkiye • Roman· 
Y~. munasebetı normal olmakla beraber 
munaseb t b d ' . ... a ımız u erece dostane ve 
~amımı değildi. Türk • Romen dostlu
g~~da? bu hususta M. Carp'a ela bir mu M ~kıyet hissesi ayırmak lazım gelir. 
.: harp Ankaradan ayrrlırken Reisi· r 

cum ur Hazretlerile Baıvekil ismet Pa 
şa ve ;rariıiye Vekili Tevfik Rüıtü Be
yke d~ .4 etrnit, Reisicümhur Hazretleri . 

en ıııne .. hattr destlerile muharrer bir 
k_ıta f~t".!lraflarını, 1 smet Paşa ile Tev 
fık Ruı~u Bey _de keza birer fotoğrafla 
rını hedıye etmıılerdir. 

M. ~arp Ankarada memuriyetinin 
memnunıyet baıh semerelerinden çok 
memnundur. Evvelki gün konsoloaha· 
nede bizi kabul eden M. Carp bu mes'. 
ut neticelerden bahsederek dedi ki: 

- Dört ıeneye yakm bir zamandan 
b_eri Türkiyede Romanyayı temsil et
ti!". B.u. müddet zarfında Türk rical hü 
k_k;meti ıl~ garet samimi bir şekilde teı 
rı mesaı ettım. Türkiye - Romanya mü 

. _(Devamı 6 ıncı sahifede) === ~ ::z c 
s 

tahı Rıza ·Han Pehlevi Hazretlerinin ma· 
yıa ortalarında. Ankarayı ziyaretleri 
kararlatmııtır. 

Yakında merasim programı hazır
lanacaktır. Komşu ve kardeı mil
letin muhterem devlet reisine büyük 
bir istikbal yapılacak ve bu ziyaret 
Türk • ·lran dostluğunun tes'idi için 
bir vesile- teşkil edecektir. 

Şah Hazretlerinin Ankaradan Is-

:A.lcihauet Rıza Şahı Pehlevi 

lanhula ıeçmeleri ve Karadenh: yolu 
ile memleketlerine dönmeleri muhte
meldir. 

Japonya bir iş 
Çıkaracak mı? 

--o--

Stalin Uzak Şarktan gele
cek tehlikeden bahsediyor 

PARlS, 19. A.A. - Humanite ga· 
zetesi M. Stalin tarafından 25 kanunu· 

_
4 

evvelde Nevyork Ti-
.,,--,..--~~ nı.?S gazetesine yapı

M. Stalin 

lan beyanatı nefret· 
mektedir. M. Stalin 
bilhana Japonya 
hakkındaki •Üale 
verdiği cevapta de
miştir ki : 

'' Biz Japonya i
le eyi münasebet
ler idame etmek İs 
tiyoruz. Fakat bu, 
maatteeısüf bizim 
elimizde değildir. E· 
ğer Japonyada ma 
kul siyaset muzaf· 
fer o) ursa, iki mem 

leket eyi bir anlaıma içinde yaıayabi· 
lirler. Mamafih biz harpcu unsurların 
makul ıiyaseti arka plana atabilecekle· 
rinden korkuyoruz. Hakiki tehlike itte 
buradadır, ve buna artı hazırhklr bulun· 
mak mecburiyetindeyiz. Bir hükumet te
cavüz tehlikesini gördüğü halde milleti· 
nİ müdafaaya haznlanmazsa o bükiimet 
milletine hürmet ve riayet ebnez. Bence 
Sovyetlere tecavüz etmek Japonya için 
ıuurlu bir hareket olmıyacaktır. Ja
ponyanın iktisadi vaziyeti pek parlak de
iildir, gerek Korede, gerekae Mançuri 
Ye Çinde zayif noktaları da vardır. Bun· 
dan baıka Japonya böyle bir Macerada 
cliier devletlerin yardımına da pek ıü· 
Yenemez. 

Sivi)ingrattaki 
Lüzumsuz gürültü 

--o-

oayramda verilen matbuat balosuna gelenler 

1 
Bayram nasıl geçti? 

i Matbuat cemiyetinin verdiği balo bay
ramın en güzel bir eğlencesi oJd u 

Bu senenin Şeker bayramı bulanık 
bir ha\'11 ile girip heıi<eai bilhassa ço
cuı..la11 bir hayli ıslattıktan sonra dün 

ıüzel bir hava ile çıktı. 
Çartamba sabahı hava kapalı olma· 

aına rağmen yağmursuz:du. Bunu fırsat 
bilen herkea, bilhassa çocuklar yollara 
dökülmüıJerdl. Belediyenin iıabetli bir 
kararla salıncaklara müsaade etmemeai
no r11fm~11 bayram yerleri - alıtıklık 
teılrile olacak - tıklım tıklım dolu 
idi. B~yramda muhaldcal< çocukların en 
90k paratını çeken arabacılar ve balon• 
cular olmuıtur. 

Bayramın birinci günü artık tam ma 
nasile bir Hilaliahmer ıünü olarak ialm 
lendinnek lazımdır. O gün Hilaliahmer 
kadar mevcudiyetini hiuettiren hiç bir 
fCY yoktur. Bili.istisna kadın, erkek, ço· 
luk çocuk herkesin göğıünde bu büyük 
bayır cemiyetinin rozetleri vardı. Her· 
kesin evine ıiderek bayramını tebrik e
den Hilaliahmer heyetlerinden hiç biri
nin bot çevrildiğini görübniyordu. 
Halk, bu cemiyete yardunı bir vazife 
telakki etmekte idi. 

Çar§amba günü öile üzeri baılıyan 
Jafmur biraz umumi nqeyi bozdu. Bay 
ramın ikinci günü de havanın kapalı ol 
ması daha ziyade sinema ve tiyatroların 
İ§İne yaradı. 

Dün hem Cuma, hem de bayramın 
ıon günü idi. Buna bir de havanın açık 
ve güzel olması inzimam edince latan· 
bullular hakiki bayramı dün yapmış ol 
dular. Dün caddeler kalabalıktan he· 
men geçilemiyecek halde idi. Herkes bu 
üç gün bayramın acısını dün çıkartıyor 

du. Dün gece geç vakte kadar şehrin 
bu kalabalığı ve halkın bu neşesi devam 
etti . 

Dün de Türk Hanımlar esirgeme 
derneği tarafından rozet tevzi edilmiı
tir. 

Matbuat balosu 
lstanbul Matbuat Cemiyeti 

senelik balosunu, evvelki aktam 
(Devamı 5 inci sahifede) 

mutat 
Mak-

J 

'Josephine Baker 

Josephine Baker 
Bayramda geldi 

--o--
Şöhreti birçok meraklılarını 

c_t~afına toplayor 
Şehrımızde bir ka~ oy k 

• T ıın ı.-~rece o .. 
lan maruf Munk Hol artisti M im 
zel Jose.phine Baker bayramın bTrin:~ 
günü ıehrimi~e . ~e1mitlir. A vrupad~ 
(Siyah inci) "mını alınıt ola~ bu .. Zen
ci artistin Avrupada. kazan~_ıgı t<;>hrct! 
bir çok meraklıları geçen. ıun Sı_rkecı 
iılallyonuna toplamı~tı. Bır çok _kımse· 
ler artisti otomohilirie kadıtr takip ede
rek, Zenciler diyarının, çukulRta ren· 
ıtinde, fakat tirin artistini ~zun ~e mu· 
habbetli nazarlarla seyretmıtlerdır. 

Bir saat sonra kendisi ile T olıatli· 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 

Galatasaray Vela ta lıımları bir arada 

F. ~ahçe 8".9Süleymaniye O 
G.saray 2-Vef a-Kumkapı 1 

M. Muşanof mes'ullerin ce- •• •• 
zaıandırııacakıarın1 söyledi Dunku maçta Galatasaray merkez mu-

Dün açılan D. grupu sergi.inden bir kö,e (Yazısı iç sahifclcrimizdcdir). 

Cemiyeti mecliıinin mesaiıine iıtirak 
etmiyor. 

Filhakika Milletler Cemiyeti, AJ. 
manyanın da iıtiraki olmadan mesaj.. 
ıine devam eder ve Saar'da reyiim 
hazırhklannı bitirerek nihai kararı
nı da verebilir. NAzariyatta bunları 
yapmak için hiç bir mani yoktur. Fa
kat iki fili vaziyete karıı göz yum· 

mak kolay değildir : 1 - Karar, son 
zamanlarda preıtiji hayli sarsı1mıı 

bir müeısese tarafından verilecek. 2 -
Kararın verilmesine müncer olan me
saiye meseJe ile en yakından a1Akadar 
büyük bir devlet iştirak etmiyecck. 
Bunun içindir lci Milletler Cemiyeti 
bir çıkmnz içindedir. 

Ahmet ŞÜKRO 

soFY A 19.A.A. - Bulgar ajansı bil- • • N· h .. .. d d 
diriyor: Trakya muhacirlerinin Sivilin- avını 1 at ceza yuzun en oynayama 1 
grad' da yaptı klan mahalli toplantıyı teı· 
vik etmit olanlara karıı hüküıneteç alı· 
nan tedbirleri zikreden yarı resmi La 
Bulgaı·ie gazetesi başmakalesinde diyor 
ki : 

" Memleket Bulgaristanın bütün ecne
bi milletlerle idumeaini kat'iyen arzu et
tiği iyi komşuluk münasebetlerini boza
bilecek en küçük tezahürleri merlıamet
ıizce cezalandırmak hususundaki l'zmini 
ispat edecektir. Efkirı umunliye hükQ .. 
met maknmatının bu ilk hareketini t:ısvip 
eylemektedir. Bulgaristan bütün komş:ı-

(Oevamı 6 ınc1 sahifede) 

Dün Taksim stadında, fazla sayılmı 
yacalc bir kalabalık önünde Galat~·~
ray - Vefa Kumkapı 8 takımları, !kın 
ci kümeden Anadolu - Beylcrbe!ı. v! 
Galatasaray - Vefa Kumkapı bırıncı 
takımları arasında tik maçları yapıldr. 

Galatasarny B. galip 
Galatasaray B takımı, hasmına naza .. 

ran biraz daha d~izğün oyniyarak bire 
karı• iki sayı ile marı kazandı. 

ikinci küme maçı 
Anadolu - Beylerbeyi maçı, daha 

ziyade rastıele vuruılarla geçti. Bu 

maçta güzel bir kombinezon, hesaplı 
bir hücum göremedik dersek yanlıt yap· 
mış olmayız. 

Takım itibarile değil de, oyuncularr, 
ferdi kabiliyetleri itibarile rakiplerine 
faik olan Anadolu, maçı bire karıı döı t 
sayı ile kazandı. 

Çorap meşheri 
Anadolu - Beylerheyi maçıntla g;;. 

zümüze çarpan bir noktayı burada ktı~' 
delmeden geıçen1İyecf"-ğiz: 

iki takımın yirmi iki oyuncuıunun 
(Devamı 5 inci s;,hifodc) 



• Tarihi tefrikamız: 5 

Napolyon imperatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi ? 

Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası-
Yazan: PAUL REBAUX. Tercüme eden: H. TAHSiN 

Ceneral ilk defa gülüyor 
Bu hadiseden bir kaç gün sonra, 1 

Bonapart bahçeden geçerken, bir
den bire saklanmak istiyen bir ada
ma tesadüf etmitti. 

- Ahçıbatı, neden böyle kaçıyor 
sun? 

- Ceneralım korkuyorum! Kö
peğimin yaptıkları elbet kulağınıza 
gitmittir. Şimdi arbk onu gece gün 
düz bağlı tutuyorum. Yeniden bir 
kabahat itlememesine çok dikkat 
ediyorum. 

Bonapart hiç adeti olınadığı hal
de güldü ve: 

- Bırak hayvanı serbestçe ge
zinsin beni birincisinden kurtardı! 
Belki ikinci belayı da ortadan kal
dırır .. , demişti. 

Zafer •akağı 
İtalya harbi zaferle bitti. Bona

part, siyasi adamlar tarafından ida 
re edilen ordu kumandanlarllıa gü
zel bir misal göıtermi,ti. Tekmil İ
talyan hükumetlerini cümhuriyete 
rohvil etmek iddiasına bulunan Di
rectoire'ın emirlerine bat eğmemek 
cesaretini göstermitti. 

Campo • F armino muahedesi, Di
rectoire' ın istediği gibi değil, bir 
kumandan olduğu kadar bir komed 
ya oynamasını da bildiğini İspat et 
mit olan Bonapart'ın arzusu veçhi
le imzalanmıftı. Bonapart, muahe
de müzakere edildiği sırada, Avus
turya elçisinin önünde duran mü
rekkep takımını, yapma bir tehev
vürle kırdıktan sonra parasını, ana
neye mugayir olarak gene ona ödet 
mitti. 

Fakat Talleyrand'ın "Bonopart'
vari bir sulh., dediği bu sulh, her 
halde bir sulhtü.. Fransa bundan 
çok sevinmitti. Mütemadi bir alkıt 
içinde devam eden bir seyahatten 
sonra Bonapart, 5 birinci kanun 
1797 de Parise geliyor ve Jozefin'i 
orada buluyor. 

Bonapart kazandığı zaferi ka
dar, Jozefin'e tekrar kavu~mut ol
maktan memnundu. 

Jozefinle bir tiyatro locaaına gir
diği zaman, seyirciler artık sahneye 
bakamıyorlardL Tekmil dürbünler, 
ilk sırada azametle oturan Bona
part' a ve mahviyet göıtererek ar
kada bir yer alan Jozefin'e tevec
cüh ediyordu. Tiyatrodan çıktıkla. 
rı zaman büyük bir kalabalık etraf 
larını alıyor ve bir adım bile atma 
!arına mani oluyordu. 

- Seni bu derece taci:z ettirme
ğe sebep olduğum için beni affet 
Jozefiıı... ' 

Bunun Üzerine, Bonapart, bir 
meydan harbi zaferi kadar ehem
miyeti haiz olan bir tebessümle mu. 
kabele görüyordu . 

Directoire'ın Bonapart'a kar,ı o
lan hürmeti bir kat daha arlmıftı. 
Bütün Fransa, galip kumandanın 
medih ve senasına ittirak ediyor
du. Fransız Pindare'ı adile anılan 
Lebrun, ya:zdığı eserinde Bonapart 
için: "İki sene içinde bi~ asırlık za 
fer kazanmıftır,. diyordu. Bona
part 26 birinci kanun 1797 de Fran 
sız İnstitut' süne aza seçildi. 

İnstitut'ye kabulü günü, Maire • 
,Joseph Chenier, sadık ceneraUar
tlan Hacke'in hatırasını tecdit için 
methur arkol köprüıü muharebe.i
ni ima derek mevzun bir parça o
kumut ve ihtiyar akademi azaları
nın hepsi, Bonapart'1 büyük bir al
kıt tufanı içinde aelamlamıftı.F ran 
sada büyük ~ir nam kazanmıt olan 
Madam Tallıen Bonapart'ın evine 
,{elip kendisini tebrik ediyor Mo
niteur gazetesi hadiıeyi par)alc cüm 
lelerle kaydediyordu. 

Bir gün Jozefin, modaya ait ufak 
<efeğini aldıktan sonra Chante. 
raine sokağındaki oteline döner
ken bir takım amelelerin "Chante
raine sokağı,', levhaıını indirmeğe 
çalıttıklarmı görmüt ve buna J&ta
rak: 

- Orada ne yapıyoraunu:z? de
mitti. Bu levhayı kaldıracak olur
sanız, posta müvezzileri ve tekmil 
ziyaretçiler ceneralın evini kolay
lıkla bulamıyacaklar, uzun uzun a
ramak mecburiyetinde kalacaklar
dır! 

Jozefin, .kartısındakini meclup 
eden, kendıne mahsus büyük bir ne 
zaketle bu ihtarda bulunmuştu. 

Merdivenin yukarısında uğrafan 
amele cevap verdi: 

- Korkma yurttaf ! Bu sokağın 
gene bir ismi olacaktır. Fakat bu i
sim eskisi gibi değil.. İfte yeni isim. 

Bunun üzerine eski levhanın ve-

rine konacak yeni levhayı göster
di. Bu levha üzerinde "Rue de la 
Victoire., (Zafer sokağı) yazılı idi. 

Dansederken 
Bonapart 2 ikinci kanun 1798 de 

Bac ve Lramella sokakları başında 
Lafillet oteline yerleşen hariciye 
nezaretinde Talleyrand'ın misafiri 
bulunuyordu. Ceneral, balonun 
tertip edildiği salon.a, şair Arnault' 
un refakatinde girdi. Askeri ünifor 
ması yerine lnııtitut azasına mahsus 
yeşil ruba!ile bulunuyordu. Bona
part'ın bu mütevazı elbisesi, Bar
ras'nın ortaya çıktığı İpekli ve altın 
itlemeli kostümü yanında büyük 
bir tezat tetkil ediyordu. 

Bonapart Arnault'un kolunu hıra 
kınca, kadınlar etrafını aldılar.Bir 
erkek gibi cüsseli Madam de Stael 
Bonapart'ı diğerlerinin elinden ka
pıyor, genİf göğüsleri üzerinde ıı
kiyor ve ceneralı müteheyyiç bir li
sanla methü sena ederken soruyor
du: 

- Ceneral, en ziyade sevdiğiniz 
kadın hangisidir? 

Bonapart , pek uzakta olmıyan 
ve sefir ve zabitlerin arasında bu
lunan Jozefin' e bakarak cevap ve
riyordu.: 

- Benimkisi ..• 
Bu eğlence gecesinin kahrama· 

mndan, arzusuna daha muvafık bir 
cevap alamadığından muğber olan 
Madam de Stael; 

- Bu kadarcık mı? diyor ve tek
rar soruyordu: 

- Ya en ziyade takdir ettiğiniz 
kadın hangisidir? 

Bonapart, ehemmiyet vermediği 
bu kadını iskat etmekten memnun 
kat'i bir lisanla fU cevabı veriyor~ 
du: 

- Evi ile en ziyade uğraşmayı 
b·ı . 1 ı enı .•• 
Şitman kadının sualine böyle ma 

kul bir tarzda cevap veren genç ce
neralın mukabelesi, hazır bulunan 
ları gizli tebe11ümlerile karıtık 
memnuniyetlerini mucip olmu,tu. 

Madam de Stael son bir hücum 
yapmak te,ebbüıünde bulundu: 

- Peki ceneral, sizce en kıymet
li kadın hangisidir? 

- En çok çocuk yapan, madam •. 
Bunun üzerine herkes gülmeğe 

baş!adı. Madam de Stael de Na
polyona tevcih ettiği bu suale "en 
bilgili kadın,, cevabını alınayı bek
lerken bu suretle mukabeleye ma
ruz kalması üzerine, müteessir bir 
tavırla fU söleri söyliyerek uzaklllf
h: 

- Bu büyük adam, hakikaten 
• 1 

garıp ... 
Jozefin arabada avdet ederken 

kocasına: 

- Niçin böyle lnstitut azası kı. 
yafetile baloya geldin, demitti. 

- Directeurs'ler beni sevmez
ler ..• Bunu biliyorum, bana söyle
mi,lerdir ve bunun farkına da var
madım değil ... Fakat benim muvaf
fakıyetimden kıskandıkları kadar 
bana ihtiyaçları da vardr. Bu sebep 
ten tasavvuratımı vaktinden evvel 
hissettirmemek için böyle hareket 
etmek mecburiyetindeyim ... Arcale 
galibinin kılıcından ise bir akade
mi azasının bastonundan daha az 
korkarlar ••• 

Kurtul Uf 
lngiliz casuıları Bonapart'm Ak

deniz havzasında bir rol oynamak 
niyetinde olduğunu biliyorlardı. 
Fakat ceneralm harekatını meçhu
lat üzerinde takip ediyorlardı. Bo
napart' ın talibinden de korkuyor
lardı. Moniteur gazetesi 31 mart 
1798 de ltalya galibinin Mısıra git
mesi ihtimalinden bahsetti. Bu ha
vadis üzerine Directoire, meseleyi 
derhal tekzip etti .. 

(Bitmedi) 

Recep Bey cuma 
Günü geliyor 

--Recep Bey 

Tebdili hava i
çin Atinaya git • 
miş olan Cümhu
riyet Halk Fırka • 
ar umumi katibi 
Recey Beyin bu 
cuma günü fehri -
mize geleceği ha
ber alınmıştır. Re • 
cep Bey buradan 
doğru Ankaraya 
gidecektir. 

HARiCi HABERLER 
M. Maksimos 
Cenevrede 

Binlerce 
Ölü 

Balkan misakının musved- Hindistanda müthiş zclzc-
deleri yanında bulunuyor 

ATINA, ı9 (Milliyet) - Harici· 
ye nazırı Mösyö Maksimos dün tele· 
fonla Baıvekil Möayö Çaldariale le· 
masta bulunarak, gece Cenevreye İlô'\
reket ebnek niyetinde olduğunu ve o
rada bulunmakta olan Romanya ve 
Y ugoalavya Hariciye nazırlarilc de te 
m a sta bulunacağını bildinni§lir. 

Mösyö Makaimos Pariste bul.ın· 
du ğu müddet zarfında, Yunanısta -
run Paria aefiri M. Politia ile bir;ikte 
hazırlanan Balkan misakı müavett&
lerini gözden geçirmiş.lerdir. Mösyö 
Maksimos bu müsvet teleri Cenevı e 
ye götürecektir. 

Her ne kadar resmi malumat yok· 
sa da , misakın Cenevrede imzalan • 
ması ihtimal haricinde değildir. 

PARIS, 19. A. A. - Yunan hariciye 
nazın M. Makıimoı Cenevreye gi•mek 
Üzere Lyon istasyonundan trene .i.ıe
rck Paristen ayrılmııtır. 

İtalyan kabinesinde 
değişiklik 

ROMA, 19. A.A. - Kabine a
zası arasında bazı değitiklikler o
lacağına dair vakit vakit ortaya sÜ• 
rülen bazı J&yİalar üç dört günden· 
beri israrla dola,maktadır. 

Vukuu ihtimali ileri gürüJen de
ğitikliğin şimdiki halde bat vekal 
miiıtetarı olan M. Roosininin kor
porasyonlar nazırlığına getirilme· 
sinden ibaret olacağı malUındur. 

Korporasyonlar hakkındaki ye
ni kanunun parlemento tarafın· 
dım kat'i surette kabul edilmesinin 
esasen eıki olan bu ,ayianm taze
lenmesine aebep olduğu llfİkar bir 
şeydir. 

Amerikanın deniz 
kuvvetleri 

VAŞiNGTON, 19. A.A. - De
niz kuvvetleri encümeni reisi, Ame
rikanın deniz kuvvetlerinin Lond
ra muahedesinde muayyen h.adde 
kadar artırılmasını bütçe nazırı M. 
Duglas'ın tasvip ettiğini söylemit
tir. 

M. Duglaı bu müsaadenin M. 
Rozve~tin mali programına aykırı 
dütmeyeceğini söylemittir. 

Filipinin istiklali 
V AŞINGTON, 19 .A.A. - M. 

Rımkin Filipin adalarına heman 
istiklalal verilme·..i hakkında me
busan meclisine bir kanun layiha
sı tevdi etmittir. 

Katalonya muhtariyet 
fırkasında 

BARCELONE, 19 .A.A. - Ka
talonya muhtariyet fırkası netret
tiği bir beyannamede fırkanın muh 
tariyetçiliğe ve demokrat müessata 
olan imanını bildirmekte ve intiha
batta nisbi usulünün derhal tat
bikini istemektedir. 

T rablosta İngiliz filosuna 
ziyafet 

GARP TRABLUS, 19. A.A. -
Maretal Balbo limanda bulunan in 
giliz birinci torpido muhripleri fi. 
!osunun ve dördüncü ltalyan deniz 
filosunun zabitleri şerefine bir öğ
ra bir kabul reımi tertip edilmf. 
le :ziyafeti vermittir. Ziyafetten son 
tr. Mülki ve askeri rical bu mera· 
simde hazır bulunmuttur. 

iki lngiliz vapur kumpan
yası bir:eşti 

PARIS. ı9 .A.A. - Daily Mail 
gazetesinin Pariste çıkan nüshaaı 
Jngilterenin büyük vapur kompan
yalarından Cunrad ve Vhite Star
line' in birletmelerinin heman he
man olup bitmit bir İf halini aldı
ğını yazmıştır. 

Bu gazetenin verdiği izahata gö
re bu haberi teyit edecek mukave
le pek yakında resmi surette teb
liğ edilecektir. 

Fransa-Almanya ticareti 
PARIS, 19. A.A. - Fransa ile 

'.Al.manya aruındaki ticaret muahe
desi mefsuhiyetinin bir hükmü 
haiz olması için muayyen üç ay
lık mühlet nihayet bulmazdan ev
vel bir anlatma temini maksadile 
ilk hükumet arasında hemen mü
zakerey giritilecektir. Fransa bu 
müzakereleri iyi bir neticeye bağla 
mağa kuvvetli surette azm etm:t 
bulunmaktadır. 

lenin yaptığı tahribat 
MUZAFFER-PUR, 19. A.A.- Yakıl· 

mak üzre belediye arabalariyle toplanan 
cesetlerin miktarı 1 ıoo tahmin edilmek
tedir. Ayni mıktarda ceset de bizzat ö
lülerin yakın akrabaları tarafından ya· 
kılmııtır. Enkaz altmda daha yüzlerce 
ceset bulunmaktadır. 

(Bu mütbiı zelzele bayramın bi. 
rinci günü Hindistanın ti.mal kısmın· 
da vuku bulmuıtur. Biribiri arkasını 
takip eden aadameler Muzaffer - Pur 
şehrini tamamile harap ebniştir. Bu 
nisbette insan zayiatına ve çok fazla 
sile ağır ve hafif yaraiı'ara aebep olan 
zelze.lenin dehıeti kendiliğinden an· 
laıılır.) 

Kübada vaziyet 
V AŞINGTON., 1 9. A.A. - M. 

Rozvelt'e Kübadaki sabık Ameri
kan elçisi M. Velles arasında bu 
sabah yapı!acak bir müzakereden 
sonra Mendieta hükılmetinin bu 
gün Amerika tarafından tanınması 
muhtemeldir. 

Alman ticareti 
BERLIN, 19. A.A. -Volff ajan

sından : Almanyanın geçen birin
ci kanun ayına ait harici ticaret mu
vazenesi 49400000 reichmark değe 
rinden bir ihracat fazlası göster
mittir. 

İkinci tefrindeki ihracat fazlası 
42900000 reichsmark idi. 

Himalayaya tırmanmak 
isteyenler 

AUCSBURG, 19 .A.A. - Volff ajan· 
sından : Tanınmıt mühendis ve alpiniıt
lerden merkel, Alman alpinistlerinden 
mürekkep bir kafile ile birlikte gelecek 
tubatta Hindiıtana gİbne k niyetindedir. 

Merkel'in bu aeyahatinden maksadı 
Himalaya dağlannm 8115 metre yükaek
liğinde olan ve ketmirin şimalinde bulu· 
nan Nanııa Parbat tepesine çıkman için 
iknici bir teıebbüae giritmektir. --Çindc korsanlık 
ŞANGHA Y, 19. A.A. - Puan va 

purunu soyan korsanlar ellerinde
ki dokuz rehineyi terbeıt bırakmak 
için bir milyon beş yüz bin dolar 
necat fidiyesi istemektedirler. 

Dolar kıymeti yeniden 
düşürülecek 

VAŞiNGTON, 19.A.A. - Me
buıan meclisinde mütetekkil para 
komitesi dolar kıymetinin yeniden 
düşürülmesi hakkında hakkında 
M. Roosvelt tarafından teklif edi
len kanun layihasını tasvip etmittir. 

Amerikanın satın 
aldığı altın 

V AŞINGTON, 19. A.A. - Mali 
vaziyeti düzeltme müessesesi altın 
satın alma müamclerine nihayet 
verdiği tarihe kadar 131671604 al
tın dolar satın almıtlır. 

Bu mıktarın 108307000 dolarlık 
kısmı Paris ve Londradan satın a• 
lınmıftır. 

Alman sefaretine kurşun 
sıkan yahudi 

VARŞOVA, 19. A.A. - lstın· 
tak hakiminin lazım gelen tahkika
tı yaptıktan sonra vasıl olduğu ne• 
ticeye göre dün Alman elçiliği bi
nasına kurtun atan Bachman al
man değil fakat leh ahalisindendir. 
Aslen yahudi olan Bachman bir 
müddet evvel Almanyadan hudut 
haricine çıkarılmıthr. 

Japonlar bir Çin köyünü 
boşalthlar 

PEIPİNG, 19. A.A. - Çin men
balarından bildirildiğine göre bü
yük Seddin berisindeki bir Çin kö
yünün Japonlar tarafından İfgal e
dilmesi yüzünden çıkan hadise ka
panmıştır. Japon askerlerinin Hsi
fenk Chai'ye çekilmek üzere Lug· 
mensu'dan ayrıldıkları söylenmek
tedir. 

ltalya Hariciye müsteşarı 
Viyan ada 

VIY ANA, 19. AA. - İtalya ha
riciye müsteşarı M. Suvitch dün öğ
le üzeri başvekil M. Dollfuss'u zi
yaret etmittir. Bu mülakat hususi 
bir samimiyet arzetmit ve bir saat
ten fazla sürmüttür. --o-

Kutup yolunda 
NEVYORK, 19. A. A. -Amiral 

Byrd cenup kutbuna giden sefer 
heyeti ile birlikte batlıca hareket 
üssüne ~etmiştir. 

Cam ve şişe fabrikaları 
Yunanistanla imalat miktarının yarı 
yarıya taksim edileceği anlaşılıyor 

ANKARA, 19. (Telefonla)- Memleketimizde kurulması karar-
laşan sanayi şubeleri kesbit olunurken dost Yunanistanla olan ve zaman 
la inkişafı mukarrer iktisadi münasebetimiz de nazan tfikkate alınmı' 
tır. Bu maksatladır ki lstanbulda kurulacak olan şişe ve cam fabri
kası memleket ihtiyacının ancak yüzde ellisini temin edecek geniş
likte olacaktır. Geriye kalan cam ve şişe ihtiyacımız Yunanistandan 
temin edilecektir. Önümüzdeki aylarda Ankaraya gelecek olan Yunan 
iktisat nazırı ile burada cereyan edecek müzakerelerin başlıca esasını 
her iki memleketin iktisadi sahadaki mesaileri teşrik etmeleri mevzuu 
teşkil edecektir. · 

Ortamekteplerden bazısı kapanıyor 
ANKARA, 19. (Telefonla) - Maaril Vekaleti önümüzdeki 

der• senesinde tatbik edilmek üzere bi.r ulalıat pliinı hazırlamaktadır. 
Planı tatbikati münasebetile me11cut lise oe orta mekteplerden bazıla
rının kapatılması muhtemeldir. 
• 

I zmirde polisi öldürenler yakalandı 
ANKARA, 19. (Telefonla)- lzmirde poli• Nureddin Ef. yi öl

diiren caniler bugün Nazili ile ödemiş arasında Dereköyünde yaka
lanmıplardır. Bu hu•usta Emniyet Umum müdürlüğüne resmi malümat 
gelmiftir. 

Bir tehdit mektubu münasebetile 
ANKARA, 19. A.A. - Haber gazetesinde Petrol i.minde bir 

Bulgar İmzası üe Türk ünioersitesi aleyhinde tecaoiizkarane bir mek 
tup intişar etmiştir. Böyle bir mektubun husule getireceği tesir hak
kında Anadolu Ajansı Ankarada talıkikat yapmııtır. 

Ankarada alakadar mahalil böyle bir mektubu oe onun intifaTlnı 
kaba bir tahrik addetmekte ve efkan umumiyeyi sahibinin kim oe 
mak•adının ne ofduğu malüm olmıyan böyle bir neşriyata karp ika 
etmeği lüzumlu görmektedir. Çünkü, hüviyeti malum olan oeya olmı
yan herhangi bir ecnebinin böyle mektup yazmı1 olmCl$ı o ecnebinin 
mensup olduğu milleti asla mes'ul ve muatep etmez. 

Başka memleketlerde böyle t'!hrikiimiz mektuplan gazetenin sa 
hip ve muharriri yırtıp atmasa bıle behemehal zabıtaya verir. T ees
süfe ~ayan görülen cihet Haber gazetesinin böyle lecavüzkarane bir 
mektuba neşir oasıtası olmasıdır. 

Efkarı umumiye ve Türk gençliği böyle hangi menfaat oe hangi 
maksada hizmet ettiği belli olmıyan mektuptan asla müteessir olmı
yacaktır. 

Bayramda gelen mühim harici haberler 

Almanlar tekrar Cenevre
ye daveti kabul etmediler 

Sarre' da yapılacak reyi amın ehemmi
yet kespettiği günlerin içindeyiz 

[Gazetemizin çıkmadığı bayram gün• 
!erinde, Cenevrede Milletler meclisini en 
ziyade meıgul eden mühim mesele, Sar• 
re meselesi olmuıtur. Bu mmtakada ö
nümüzdeki sene müracaat edilecek reyi 
amın haiz olduğu ebemiyetin, Almanya· 
yı tekrar Cenevreye avdete imale edebi· 
lecek bir fırsat olabilmesi ihtimali düıü· 
nülmüf, fakat Almanlar Milletler cemi· 
yeti meclisinin ileri sürdüğü noktai na .. 
zarları takdir ebnekle beraber, Cencvre
ye davet teklifini reddetmiıtir. Sarre me
selesinin aldığı ve bundan sonra da ala· 
cağı ebemiyeti okuyucularmıız bugünkü• 
başmakalemizden daha vuzuhla daha vu• 
zuhla öğrenıniı olaca!Jardır. l 

Almanlar nasıl düşünüyorlar ? 
BERLIN, 17. A.A. - Almana

jamından : Milltler cemiyeti mec
lisinde Sarre'in istikbali ihtimalleri 
ne dair alınacak tedbirler hususun· 
da İngiliz matbuatı tayanı hayret 
bir beraberlikle vaziyet almış bulu
nuyor. Sarre' de reyiam hazırlıkları 
meselesi Almıı.nyanın tekrar Cenev 
reye avdetini temin için güzel bir 
behane ittihaz edilmiştir. Almanya 

ya yapdan davet, Almanya Milleb
ler cemiyetinden çekilelidenberi 
meclisin dü,tüğü mütkül vaziyetin 
bir ifadesidir. Milletler cemiye
ti, reyiam esnasında ittihaz oluna· 
cak tedbirlere karşı Almanyanın 

melhüz itirazlarının önüne geç
mek için bu tedbirlerdeki mesuliye 
te Alman hükılmetini de ittirak et· 
tirmek arzusundadır. Milletler Ce
miyetinn mukadderatı milletlerin 
kendi haklarına tasarruf etmeleri 
prensipine bağlıdır. Milletler ce
miyeti bu prensipe olan merbutiye
tini Sarre reyiamı yapılırken göste 
recektir. Almanya bunun meıuliye
tini deruhte edemez. Bu meEuliyet 
temamile milletler cemiyetin ait
tir. Esasn bu mesele hakkındaki 
kararlar ekseriyetin reyine tabi ol· 
duğundan Almanyanın mecliste VÜ· 

cudu daima kendisine kartı ekse
riyet tetkil edebilecek devletleri 
mesuliyetten kurtarmaya yaraya· 
caktır. 

F ransanın akti beklenen Balkanlar 
misakı hakkındaki görüşü nedir 

PARIS, 17. A.A. - Havas a
jansı bildiriyor: Hariciye nazırı 
M. Paul Boncour dün ayan mecli
ainde harici siyaset t:<"llı:kındaki is
tizahlara cevap verdiği sırada de
mİftir ki: 

Daha dün o kadar enidetelerin 
ocağı olan Balkanlarda l>üyük bir 
proje taazzuv etmektedir, Bu pro· 
jeye diğer bir mukarenet siyaseti 
de yardım etmittir. Bu mukarenet 
siyaseti geçen mayısta tasdikname 
!erini İmza etmekle teref duydu
ğum misakla Türkiye ile takip etti
ğimiz siyasettir. Türkiye ile imza. 
ladığımız bu misak harbin fena ha
tıraları üzerinde asırlarca devam 
e_decek bir anlatmayı temin eylemiş 
tır. 

Bu proje ayni zamanda, ne için 
söylemiyelim. tavsiyelerimizle ve 

dostlarımızın istiklaline hürmet· 
kar hareketlerimizle de yardım gör 
müttür. Bu hareketimiz devamlı ve 
azimkarane olmuştur. Ve mesele· 
lerin hallini yangın ocaklarının ıön 
dürülmesini ve bu suretle Avrupa· 
nın üzerine çöken tehlikelerin tah· 
didini istihdaf eylemektedir. Bir 
çok noktai nazar talilerinin, hü· 
kümdarlar arasındaki ziyaretlerin 
ve hariciye nazırları arasındaki te
masların neticesinde en çok alınan 
haberlere göre Yugoslavya, Roınal'.l 
ya, Yunanistan, Türkiyede kısa bir 
müddet zarfında bir itilaf akdı hu• 
&usunda itilaf ittifak vardır. 

Buna bizzat Bulgaristanın da il· 
tilıdu ümit edilebilir. Bu itilaf a· 
k it tlevletlerin arazi temamiyetini 
kefalet altında bulunduracaktır. 



[fELEi&l 
liiküs hayat- Bayram-Balo 

- Haftanın yazısı -
Bir aydır oynayan (Lüküs Ha

hat) operetini herkes gördüğü 
• alde ben neye görmedim diye 
~ıeın iiyıplamağa başlamıştı. Her 
oniiıne gelen: 

- (Lükü~ Hayat) ı gördün mü? 
- Hayır. Daha görmedim •• 
- Öyıc ya! ::ıemn (Lüküs Ha-

Yat) · - ·h · k 1 
1 ı gormege ı tıyacın yo 1 a • 
ah Versin! 

B G,bi soğukluklar yapıyordu. 
Unların hır kaçını atlattık, lakin 

artık bizim valide bile bu sözü ba
:a tekrara bat.ayınca dayanama· 
ıın, gittim ... 

d Etendim! Bu (Lüküs Hayat) 
/niten operet, bir operet değil
d~·r. Bu mübarek ,ey ala bir revü-
ur. Güzel mızıkası vardır. Doğ
~su kendi hesabıma iftihar etti~. 
I Serisinde her zaman zevkle din
enecek, plaka çekilecek, hatta 

"a . l rıyete numarası olacak parça· 
ar Var. 

Artistlerin ekserisi muvaffak 
:ıllyor. Hazımı, Vasfiyi, Halideyi 

11al~n ıaymıyacağım. Onlar s~~-
e:n kanıksamıtlar. Yalnız - ıtı· 

'af edeyim - mevzuu aradım, 
:.r_:ı:dırn, aradım. Galiba benim git· 
•aıın gece orada değildi. Bula-
llıadırn. Diyeceksiniz ki: .. 

- Canım! Sen de amma guç 
lıeğenirsin. itte güzel bir eser, gü
~el tarkılar, güzel figürler ve gü
~l artistler. Uç saat eğleniyorsun. 

aha ne ararsın? 
liakaız laf değil. Fakat bat ta· 

ra.fta bir mevzu başlıyor .. Orta 
Yerde kayboluyor. Sonunda ise 
~erhum Hasan Efendinin i.tık· 

11•rl~ maşukları evlendirmesi sah
k eıı tekrar ediliyor ... Herkes her· 
fıeı~e evleniyor ... itin mevzu tara-

bıraz sakat. .. ipin ucunu kaybet
llıeınek için pek dikkat lazım, 
Sı Bir de haddi~d.en fazla ~un. 
di~cı olmadığı ıçın tahammul e
lıo 1Yor amma, sonra halk normal 
1ı Ydaki piyesleri kısa bulmaya 
yaşlar, Şehir tiyatrosu o zaman pi-

es ararnağa mecbur olur. 
k lakin, şu bir sene zarfında er
t'ek kadın ve bilhassa kadın ar
;~tlerimizin gösterdiği terakki ta· 
f~ &cak fey ... Daha iki sene evvel 
1 ~_iiraıı ve balet olarak sahneye 

çı,.aıı gençlerin bu kadar az za. 
~anda faltosuz ehemmiyetli rol
Vr alınalarını hayretle gördüm. 
lq e dikkat ettim, yeni unsurlar es
lı unsurlan pek yakında gölgede 
h:rakacal<lar, eğer fimdiye kadar 
rakınadılarsa .. 
b Uınalım ki, bu fim,ek kadar 

Ça ı. ı.ık terakki diğer ilim ve fen 
tlluelerimizde de görülsün. 

Sözün kısası: 
I bliiküı Hayatın mevzuu revü ka
a alığında kaybolmasa, boyu bi
r~z daha kısa olaa, sahnedeki ar
lıstlerin sesleri de ititilebilse mü
:e~el bi.r eser olacak .. Her şeye 
~gm_en, hır yere hırsızlık yapma. 
lı;. gıden profesyonel bir hırsızın 
d:" (Lüküs Hayat) esnafı tarafın'. 
tak '<>yulması eserin en ibret ala-

larafıdır. 
1) •• * 

di erken efendim, bayram gel-
ııe~·~j· ~al?"am, gazetecilerin pek 
Çe g 1 erı hır tarihtir. Çünkü Türk
llıındaz~t~ler, yalnız Şeker bayra
llıe a ıkı gün tatil ederler. Bil
ı\~ Patronlar için ne tesir yapar. 
Siıı a bizim gibi amele kısmı i
~erj Pek rahattır. Ferah fahur ge
ker z, 0 • günler yalnız el öper te· 
ıııeı:.erız ... Ne yer, ne öperiz bil-

•er!'tiden el öpenlere mendil 
hana e adeti vardı.. Hatırlarım, 
lları açoc~. iken ortas_ı beya:ı;, ke
di ... tl hır i'pek mendıl vennıtler
Buruıı e .Y_apacağımı bilemezdim. 
ın~ sılınmez, göğüs cebine kon
tu. Ni Mendil batıma bela olmuş
"ald hayet - allah razı olsun -

e b· · dı. ırıne verdi de beni kurtar-

dahBayram ziyaretlerinin gitgide 
}'ara azaldığını görmekle bahti-

ırn D - b ' . \>er b·" ogrusu en an aneyı se-
du. ır adamım. Lakin eskiden ol
~11~11 gibi bayram namazından çı
lıq çıkınaz bütün mahalleyi do
da~k bir garip adetti. Osküdar
lıir ~.:"imizde bayramın zevkini 
hah urlü anlayamazdık. Daha aa
ibr 0lınadan mahalle imamı, ve 
tetİ~r .. ~eyeti ile başlayan ~iya
lllJd ogle yemeğine kadar surer, 
leJj an ~nra da ikinci parti mahal-

~elır giderdi ... 
ram hunun zevk neresinde, bay
Sirnd·nerede kalırdı.. bilemem •• 
dık 1 azaldı. Pek samimi olma· 
ı c:a • 11art1 ~ıyaret yapılmıyor. Birer 
Jıı;l'r a '' aavu,turuluyor ve insana 

• &ında Pezmek ve hava almak, 
!'' vakit kalı or. Za-
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Ekoaoıal 

Mürefte petrolleri 
-o--

Baharda sondaj yapılma
sına karar verildi 

Müreftede petrol araJtınnası yapan 
lktısat Vekaleti petrol arama ve İJlet
me şubesi müdürü Cevat Eyüp Beyin 
riyaseti altındaki heyet Müreftedeki tet 
kikabn ikinci kısmını bitirdikten sonra 
ıehrimizde lktısat Ve.kiletine verilecek 
raporu hazırlamakla meJğuldur. 

Heyetin bu tetkikatı üzerine bahar
da Müreftede sondaj yapılma11 mukar
rerdir. 

Maamafih heyet raporunda Mardin 
civarında yaptığı petrol araıtınnasına 
ait intihalarmı da bildinnekte olduğun
dan en ümitli tarafın sondaj yapılma.sı 
Vekaletin takdirine bırakılmaktadır. 

Baharda Müreftede baılıyacak son
daj !""eliyesinin bir kaç ayda netice ver 
mesı muht<ımel olduğu gibi bir seneden 
fazla devam etmesi de ihtimal dahilin· 
de bulunmaktadır. 

Heyet §İmdilik Türkiyede petrol bu
lunan araziyi tesbit ederek jeolojik tet
kikatını bitirmit bulunmaktadır 

. Heyetin bundan sonraki me~ıi son 
daıla~ ve petroldan istifade derecesini 
meyuana koyacaktır. 

Çay fiatları 
Piyasada çay fiatleri ucuzlamakta

dır. ı:;vv~ce toptan 270 kuruıa satılan 
çay. tımdi 23~ kunota inmiıtir. Hükii
metın kootenıan cetvellerinde fazla mik 
tarda çay ayırması fiatin İnmesine ae .. 
hep olmuıtur. 

Ne kadar fındık satıldı? 
Gireson Ticaret oda11nın yapbğı bir 

hesaba göre Kinunuevvelin 22 sine ka 
dar, muhtelif memleketlere yalnız Gire
sondan 26, 735 liralık fındık sevkedil
mi§olir. Yapılan bir hesaba gÖre, ıimdi
ye kadar, mahsulün yarısı satılnuıtır. 

Tiftik kooperatifi 
Ankarada Tiftik cemiyeti, tiftik sa

nayiinin teeuüsüne çalışmaktadır. Ce
miyet bu gayeye varmak için Ankara 
tiftik müstahsilleri araıında bir koope
ratif yapacaktır. 
• Kooperatif, tiftik, İpekli yapan İma· 

lithaneleri iptidai hir vaziyetten çıka
raca!'tn:· B'! imalathanelerde yapılan i· 
peklile.-ın kilosu yedi liradan fazlaya 
mal olmaktadır. 

A vrupadan gelen ipeklilerin kilosu 
ise beş liraya satılıyor. Bu ıerait altın· 
da Avrupa sanayi mamulatına karıı re
kabet edebilmek için, bu müesseseleri 
fabrika haline getirmek laznndır. 

Balkan ticaret odasının faaliyeti 
Geçen sene tehrimizde tqekkül e

den Balkan Ticaret odasının faaliyeti 
arlmaktadır. Balkan ticaret odasına iı
tirak edecek heyetler teıekkül etm.ittir. 
Bu heyetle.-, odaya olan mali teahhütle 
rini vermiılerdir. 

Ballcaıı Ticaret odası, Balkan memle 
ketleri arasındaki iktısadi vahdeti te
min için, bir program hazırlunaktadır. 
Bu programa göre, Balkan ticaret oda. 
11, Balkan ihracat tacirlerini, ve sanayi 
erbabım yekdiğerine tanııtımıak için 
adres kataloğları yapacak, bir Balkan 
ticaret müzesi te~ edecektir. 

••l•dlJ•ııl• 

Tiyatrolarda 
Tertibat 
Sinemaların hepsi yeni 

yangın tertibatı aldı 
Belediye fen heyeti şehrimizdeki si

nemaları birer birer tetkik etmiı, netj... 
cede &İnemalann yangın tehlikesinden 
mahfuz kalabilmesi için yapılacak tadi
lat hakkında tebligatta bulunmuıtu. 

Sinemalar İcap ed- tadilitı yaptır
mıtlardır. 

Belediye timdi de tiyatroların tetki
kine baılamııtır. 

lstanbulda mevcut tiyatrolardan mü 
him bir kısmı yangın tertibatını hiç te 
haiz değildir. Tiyatro binalarının der
hal kapatılması ıehircle temata faaliye
tine nihayet vennek demek olacağından 
belediye buna taraftar değildir. Ancak 
her tiyatr sahibine tebliğat yapılacak 
ve yangından krunma kiçin almağa mec 
bur olduğu tedbirler için bir mühlet ve
rilecektir. 

Belediye, bu tedbirler alınıncaya ka 
dar tiyatrolarda hatta koridorlarda ve 
istirahat salonlarında bile siğara içilme 
mesini temin edecektir. Tiyatrolarda si 
gara içildiği takdirde tiyatro müdür ve 
sahipleri mes'ul edilecektir. Tiyatro 
müdürü, söz dinlenuneyeiler için poli· 
ıin muavenetini istiyecektir. 

Yola verilecek kabirler 
Topkapı, Edirnekapı Silivrikapı me

zarlıklarının önünden geçecek olan bü
yük asfalt caddenin İn§a11 münasebeti
le yola gidecek mezarlardan bir kısmı
nın kaldırılmasına baılanmıııtır. 

Buradaki mezarların sahibi olanlar
dan . b!r kınru aile mezarlarını kaldır
~ ıçın belediyeye müracaat etmiıler
dir · !'unların müracaatları üzerine me
zarhgın yola loılbedilmiyecek kısımlan 
na .eski kemikler ve mezar taşlan nar.: 
ld~dlmeılerkekd?uradSaahı;e";i mezarlar tesia e-

ı te ır. ıpsız olan mezarla 
d~ kemik.leri belediye tarafından nakl'": 
dılerek bırer çukura gömülmektedir. 

içlerinde tarihi kıymet ve mahiyeti 
ol.~ '?~lar iç_in müzeler müdürlüğü
nun fikrı alındıgından tarihi mezarlar 
da daha gerilerde muayyen bir yere nak 
lediliyor. 

EyUp yolu tamire muhtaç 
Eyüple Keresteciler arasında bir 

kaç senedenberi otobüs seferleri yapıh
yor. Fakat yollann bozukluğu otobüs 
sahiplerinin haklı ıikayetleri.J ele ek
sik etmiyor. 

Son aylar içinde bu yol fevkalade de 
necek tekilde bozulmuı, kısa mesafeler 
üzerinde çöküntüler, hendekler ve çıkın 
tılar peyda olmuıtur. 
.. Otobüs sahipleri belediyenin bu yo

lu adamakıllı tamir ettinnesi için müt
terek bir müracaatte bulumnıya karar 
vennİflerdir. 

Mesken bedelleri 
. ilk mektep muallimlerinin 931 ıene-

alasınden kalma bir senelik mesken bedeli 
caklan vardır. Mesken bedeli erre.i 

:7eden !ıi":'ren kaldırılmı,, fakat_"l\fa. 

YllAyott• 

Yeni mektepler 
-o-

yeni bütçeye bakılırken 
tahsisat konacak 

htanbul vilayet 933 senesinde lotan 
bul vilayeti dahilinde yeni hiç bir mek
tep yapamamı§, yalnız mevcut eıki mek 
teplerden bir kısmını tamir ettirmiştir. 

Fakat lstanhula her sene ilk mektep 
talebesinin arttığı nazarı dikkate alına· 
rak 934 senesinde yeniden bazı mektep 
!er açılmasına karar verilmiştir. 

Yeni bütçe tanzim edilirken bilhas
sa bu sene yaptırılacak yeni mektepler 
için tahsisat konulacaktır. 

lstanbulda yeniden kaç mektep inıa 
edileceği ve bunların nerelerde yapıla· 
cağı henüz belli değildir. Ancak, bu 
mekteplerin bir kısım arsaları intihap 
ve tedarik edilmiıtir. 

Anası henüz tedarik edilmiyen mek 
tepler için de yakında bazı arsalar te
darik edilecektir. Yeniden yapılacak 
mektepler arasında hiç bir mektebi ol· 
mıyan köylerin tercih edileceği muhak
kak olduğu gibi yeni mektep binaların
dan bir kısmı da önümüzdeki ders sene 
sinden evvel bitecektir. 

Yeni gelecek muhacırlar 
Memleketimize gelecek muhacirlerin 

hemen iıkaniyle bunlann müstahsil ha
le getirilmeleri için tertibat alınması te 
karrür eylemiıtir. 

Hükumet, hu vatandqlara henüz 
tevzi edilmemi§ miri topraklardan ara· 
zi verecek ve sanatkarlara da sermaye 
venneğe çalıııacaktır. 

llahkomelol"ııl• 

Asıl yerine, 
Suret saklanacak 

Adliye vekaletinin bir 
karan tebliğ edildi 

Mahkemelere açılan davalar üzeri· 
ne borç senedi, mukavele, tasarruf ıene 
di ve sair sübut evrakı mahkeme kasa· 
lannda muhafaza edilirdi. Bu vesikalar, 
muhakeme sırasında mahkeme heyetin· 
ce tetkik edilerek karara esas tutulur· 
du. 

lstanbul Adliye binası yangınında • 
mahkemelerin kasalarında muhafaza e
dilen bu gibi mühim evrak tamamen 
yanmıı ve hak sahipleri çok müşkül va 
ziyetlerde kahnışlardır. 

Adliye V elcileti. bu mühim noktayı
nazan dikkate almıt ve bundan sonra 
mahkemelerce ve adliye dairelerinde bu 
gibi evrakın asıllarının kabul edilmiye
rek yalnız mahkeıme bqkatiplerince a
sıllarının tetkikinden sonra baıkitipler
ce tasdik edilecek suretlerinin kabul ve 
dosyalarda muhafazasını emretmiıtir. 

Bu gibi evrak aııllannm suretlerine 
otuzar kuruıluk pul yapıştırılmaktadır. 

Fethi Bey yarın gidiyor 
Sabtk Paris Büyük Elçiıi Fethi Bey, 

yarın tedavi için Avrupaya gidecektir. if Y ekaletı son seneye ait olan para· 
run ıdarei huıuıiyeler tarafından üç ıe-

430 bin travers Şirketi Hayriye ücretleri ne ,zarfında muamm1 .... verilııneaw ııa
rar aştınnııtı. 

Liman tarife komisyonu yann Deniz Önümüzdeki Haziranda bu .. Devletdemiryolları 430 bin ah1&P 

Ticaret müdürlüğünde bir içtima yapa• li~. ~Ü~~~ bittiği için lstanbu~~= travers almağa karar venniıtir. Bu tra 
rak Şirketihayriye bilet Ücretlenru" · tel· durlug b h' · d" kik edecektir. mu. • . u ~ ır senelik mesken he- versler lzmit ormanlarından tanın e ı-

ddı ıçın Yeru ~~e bütçesine tahsisat Jecektir. 
Şirketi Hayriye geçen bir sene zar. koymuıtur. Daınu ~cümen bu tahsisa · 

hnda 5000 yolcu daha kayhetmiıtir. Bu tı kabul ed~rse !"'_Uallimierin mesken be Bu sebple orman amenıman guru-
vaziyet karımnda bilet Ücretlerinin ay- clelleri Hazır~ ıçınde bir senelik ve top pundan bazıları lzmite giderek aiaçla-
::. ipka11 çok muhtemel görülmekte- tan verilecektir. Beher muallime yüz kü ra iıaret koyduktan sonra dönınüıler-

. ıur lira verilecektir. dir .... ···················· ............................. · ................................. ... b,,,,,,,,,,,,,,,,, • .., .... ..,...._...,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c••·••••••••••._... 
ten. a_yra .. m müddetini tayin eden- ı manronun meşhur sözü hatırıma \ E t Bilmem ler ıyı d .. .. 1 B' . • .. . - ve amma... ... 

. Ufunmut er.. ırıncı gun gelır ... Arayanlar için içki müzi- _ Hah! itte o bilmediğin teY 
zıy~retler ve me~asi~. !kin":i gün ka, açık saçıklık ve arkasından da dansta ve baloda Sexualite'nin e· 
gezıp tozma. Oçuncu gun dınlen- dans ekseri balolarda bulunan sas olutudur, eğer bu olmasa er-
me.... bir teydir. Lakir.ı - söz aramız- keğin erkekle, kadının kadınla 

Bayramda bir yere gittim. Ba- d b 1 ı ~ - a 0 ev i. erkekler için dans etmesi ayıp olmaz ve her i-
na çikolata verdiler. Bayılırım am- y ek t b 1 ur oyna an ır teydir. ktısa- ki cins te ayrı ayrı balo tertip ede· 
ma dokunur, yiyemedim. Ben bay- di ve hissi sebeplerle!. bilirlerdi.. 
ram tekeri arasına çikolatayi sok- Bekarlara gelince: - Sen Freud (Fröyd okuyu-
maın. Benim bildiğim klasik bay- Aman allah i..:n onu hir ~rmı- nu ) c ı ı 

k 1 
'} kum b d 1 >"" ,. -:,. Z U O mUŞ!Un ... 

ram fe eri atı o , ve a em ya ım.. Biz bu muhavereyi yaparken, 
tekeridir ... Hatta akide ve berga- Birisi bana sordu: Baloda amil (Va • Nu) bir takım uçmıyan ba-
mat bile bayram tekeri arasına olan his unsuru nedir?. Ionlar dağıtıyordu.. Bunlar kah 
girmez. Onlar kandil ve mevlut Şu cevabı verdim: patlıyor, kah bir iskemleye takılı-
tekerleridir. - Cinsiyet!. Yani frenkçesi yor ve füphesiz gözlüklü arkada-

lktısatçı Vedat Nadim dostu- sexualite.. tımızın pek uzağına gft!emiyor· 
muz istediği kadar fındık üzüm -Amma yaptın ha!.. Neden?.. du ... 
vecizeleri yapsın! Bayramda alem - Dinle ve kızma! .• Kadınsız Bire doğru kotyon dağıldı. Ba-
teker alıyor, teker yiyor. Hem ar- balo olur mu?.. lonun en hararetli safhası bence 
tık şeker de yerli olduktan sonra - Hayır... budur. Herkeste bir merak ... Ben 
kimin ne demeye mecali kalır?. - Erkek•İz balo?.. de kotyon dağıtanlardan idim ... 

• • , - O da olmaz... Hediyeleri almaya gelenlerin göz-
- Kadınsız bir kongre, bir lerinde tıpkı her gün gazetf/ ·imİ· 

Bayramın ikinci günü ak,amı 
bizim balo vardı: Matbuat balo
su. Ben yalnız bu baloya giderim. 

Sanki başkalanna da gitsem dün
yada bir değitiklik olmaz amma, 
esasen baloya gitmem. 

- Neden? .. Diyeceksiniz ... 
Vallahi utanarak söylüyorum. 

Çünkü baloda eğlenemiyorum ... 
Ve daha fenası b;\fkalarının na
sıl eğlendiklerini de anlamıyo
rum.. içinizde: 

- Amma da hissiz adam! di
yecekler vardır. Lakin kusura bak
masınlar, ben dans etmem. Vakıa 
dansın bir çok bedii teınaili oldu
ğunu takdir ederim. Likin Kle-

konferans, bir içtima olabilir mi?. zi alırken besledikleri o mahut 
- Olur. ..-e öksüz ümit okunuyordu: 
- Erkeksiz içtimalar?.. - Bakalım, içinde ne var? .. 
- O da olur... Masalarına dönüp te kağıttan 
_Yalnız kadınlar bir balo yap- bir külah, bir yelpaze bir düdük 

salar ve aralarında dans etseler? ve bir kaç ufacık inhisar hediye-
- Ayıp bir şey.. ııi bulunca bu ümit sönüyor ve çeh-
- Yalnız erkekelr olursa?.. reler porsumut balona dönüyor-
- Berbat.... du ••• Suratım bu temaili almasın 
- Neden yahu?.. diye ben hediye paketimi evde 
- Erkek erkekle, kadın kadın- açtım ... Onda da bir külah, bir 

la dans eder mi? .. Bunun sonu ne- yelpaze ve bir kaç inhisar mah .. 
ye varır?.. Her gün gördüğümüz, sattığı

- Erkek erkekle, kadın kadın- mız ve yaptığımız şeyler .. Matbu
la iskambil oynuvor, tavla ovnu- at balosu. senenin en parlak ve 
yo~, münakata ediyor, it görüyor zenızin balo!uydu ... 
ya •.. • FELEK 

"' 

P'ollet• 

Gene mangal 
Yüzünden 

Hayriye lisesi de bir kaza 
geçiriyordu 

Saraçhane başında Hayriye lisesin· 
de dün öğleden sonra bir yangın bıış
laigıcı ofmuı ise de, derhal önüne geçi 
!erek söndürülmüttür. 

Mektebin ikinci katındaki apdestha· 
ne aralığındaki odaya mektep hademele 
rinden Mehmet Efendi tarafından hıra· 
kılan mangaldan kıyılcımlar 11çraınıt 
ve oradaki bir çuvalı tutuıturmuısa da 
söndürülmüıtür. 

Kira meselesinden 
Ha1ıcıoğlu Ermeni kilisesi mütevelli 

heyeti idare azaamdan Agop ile kundu· 
racı Bağdasar arasnıda bir dükkôn ki
rası için kavga çılrnııf, her ikisi birbir· 
!erini döğüp yaralaınıılardır. 

Şüpheli iki kişi 
Galatada Kazmacılar sokağında ma 

halle bekçisi iki ki~inin ıüpheli vaziyet• 
te dolıqtığmı görmüş ve bunları kara· 
kola götünnüttür. 

Üzerleri aranınca Mehmedin üzerin· 
de bir elektrik feneri ve Muhsinin üze
rinde de büyük bir bıçak buluıvnuı. 
haklarında tahkikata ba,lanmıtıır. 

Adanıı.dan gelen bir cinayet 
maznunu 

Zabıta Ki.mil isminde birini yaka1a
mııtır. Bu adam Adanada bulunduğu 11 

rada bir adam öldürmeğe teıebhüs cür 
münden dolayı hakkında takı'bata ba§• 
lamnı§, bu ıırada Kamil de ortadan kay 
bolmuıtur. 

Mahalli zabıtası tarafından yapılan 
tahkikat neticesinde Kamilin lstanbula 
kaçtığı anlll§ılarak yakalanması için lı
tanbul Emniyet müdürlüğüne müracaat 
edilmiıtir. 

Polis ikinci ıube birinci kısnn me
murları tahkikat yaparak Kamilin Be
yazıt taraflannda bulunduğunu meyda
na çıkarnnılar ve evvelki akJam Kamil 
Beyazıtta hir kahvede otururken yaka
lanmı§tır. Maznun Adanaya gönderile
cektir. 

Bayramda vukuat 
Bayram günlerinde zabıta vukuah 

nisbeten az olmuftur. Olanlar da ufak, 
tefek adi vakalardır. Yalnız hu vakala
nn ekserisinin &arhO§luk yüzünden ol
duğu nazan dikkati celbetmektedir. 

Bayramın birinci Çarıamba günü 
telırirnizde ıu vakalarolınuıtur: 

Cebren taarruz 
Kumkapıda oturan Matmazel Brur, 

üıne gitmekte iken aiJihçı AJekaan önü 
ne çıkarak cebren hanesine götürmüı. 
tabanca ile tehdit ve cebretmiı, kadının 
feryadı üzerine suçlu Aleksandr taban
cası ile birlikte yakalanmııtır. 

Sarhoşluk vakaları 
Osküdarda, Aynlık Çemşesinde mu 

kim ameleden Nııri oğlu Necati gece 
sarhoı olarak Üsküdar iskelesine inmiı: 

- Anam babam, var mı bize yan ba 
kan, dıyla sanıyla Afili Necati derler ha 
na, diye nara savurmağa haJlamışsa 
da yetiten zabıta memurlan tarafından 
karakola sevkedilmiıtir. 

• Galatanın me.ı>ur kabadayıların
dan Yedi Beli Ahmet kafayı- güzelce 
tü .. ülemit ve ötedenheri can düımanı 
ol!"' kahveci Dimitrinin dükkaruna git
mıı, cam çerçeve, takım ne varsa al a~ 
ğı etmiıtir. Suçlu yakalanmııtır. 

Kumarın sonu 
Küçükmustapaaıda kahveci Tahsi

nin tesviyeci uıtası Reıat gelmiı ve 
Tahıinin kardeit Receple partisi 25 ku
ruta 66 oynamağa baıJamıılardır. Fa· 
kat Recebe §&nll yardun etmemi§, arka 
arkaya 10 parti yenilmiıtir. 

Tabii yemeden, içmeden 2,5 Jiran1n 
verilmesi kolay olmamı§ ve ReaJtla Re 
cep adamakıllı kavğaya tut~şınutl~rdır. 
Kavgaya bir aralık kahvecı Tahaın de, 
ittirak ehniı, iki kardeş bir olar":" Reşa 
dı güzelce ulatmışlar ve muhtelıf yerle 
rinden yaralamı,lardır. 

Ref&t hastahaneye, suçlular karako-
la gönderilmiılerdir. 

ikinci gUnU de .. 
Eyüpte, Bahariyede lastik fabri~ı 

amelelerinden Mahmut bayram ferefı· 
ne adamakıllı kafayı dumanlamıf, lstan 
bula inmek için Hasköy vapur iskelesi
ne gelmİflİr· Bilet alırken bozuk para 
meselesinden hil~t~İye kızmış, iskelenin 
camını, çerçevesını tuzla buz etmiıtir. 
Suçlu yakalanmıtıır. 

Fırtınaya 
Karşı tedbirler --Fırtınalı zamanlarda gemi-
ler Boğazdan çıkmıyacak 

Hemen he.- fırtınanın sonunda deniz 
ticaret filomuz ya bir kaç teknesini kay· 
heder yahut ta mühim bir zararla b~ 
badireyi geçiıtjrir. Bilhassa Karadenız 
gibi senenin üç dört ayı müstesna he· 
men her zam,..; fırtınalı olan bir ~e -
niz Türk denjz ticaret filosunu dauna 
hırpalamaktadır. Bu fırtınalardan en az 
zarar1a kurtulmak için bundan ıonra 
vapurların boğazlardan çıkıılarına bü
yük bir itina gösterilmesine karar ve -
rilmiıtir. Bundan ıonra frrtınalı zaman
larda siç bir geminin boğazlardan çık -
muma üsaade edilmiyecektir. Hafif fır. 
tınalarda da cemil~rin alacağı yük n 
yolcu miktarına dikkat edilecektir. Yol-

Kış gecelerinde! 
İstanbul polisi bir kaç geceden

beri karanlık, karlı sokaklardan sı
zan zayıf çocuk seslerini takip et
mekle meşguldür. 

Bu sesler hayata ilk adımlarını 
atan aşk mahsullerinin ilk feryadı
dır. Daha geçen gece bir mahalle 
bekçisi kar tipisi içinde kulağına 
kadar gelen cılız bir sese yaklatbğı 
zaman sovuktan morarmı' bet gün· 
lük b:r kız çocuğunun bir avuç tu
tan çıplak vücudu ile kar,ıla,tı. Ka 
ranlık kı' gecelerinde kapı efiklerİ· 
ne, kar yığınlarına bırakılan bu 
yavrular gizli a,kın günahsız kur
banlarıdır. 

Ben yavrusunu elile kaldırımlara 
bırakan bir ana tasavvur edemem. 
Hatta bu bir gizli sevginin mahsu
lü bile olsa nihayet dokuz aylık bir 
ana duygusunun eseridir. 

Fakat böyle yavrusunu sokağa a
tacak kadar analık duygularmdan 
mahrum kalmanın sırrı, sebebi ne
dir? Hicap mı, korku mu, maitet 
kaygusu mu? 

Bütün bunlar içli bir ana ~<!fkati 
yanında ehemmiyetten dü11er. Se
ven, sevginin mahsulünü dokuz aJ 
tatıyan bir kadın kimseden perva 
etmeden doğan çocuğunu bağnna. 
basabilir ve onu inkar eden şeriki-, 
ne: 

- Atk hayvanca bir çarpışma 
değil, insanca bi: anlatmadır. Aş
kının mahsulünü inkar eden erkek 
a,ka layık olmıyan bir nankördür. 

Diye haykırmalıdır. 
Ve gittikçe artan bu a~k kurban· 

!arını daha ilk teneffüs ettikleri kal 
dırımlarda canvennekten kurtar
mak İçin devletin bütün sıhhiye tet 
kilatı kapılarını açmalı: 

- Her gebe kadın buraya gelip 
doğurabilir. Hiç bir kadından ço
cuğunun babası sorulacak ve hiç bir 
an evladını alıp götürmeğe icbaı 
edilecek değildir. 

Diye ilan etmelidir. 
Fransada gayrimeşru çocukları 

layık olmadıkları muhakkak ölüm
den kurtarmak için açılan bir çok 
müesseseler vardır. 

Genç bir kadın tatlı bir günahın 
eserini kaybetmek İçin buraya ge
lir. Bir kaç gün yatar. Çocuğunu 
doğurur. Hatta isterse verilen ismi 
de öğrenir. Ve sonra mantosunu, 
şapkasını giyer, çıkar gider. 

Fransız nüfus dairelerinde böyla 
binlerce kayıt vardır. 

Ve hemen ilave edeyim ki birçolt 
me,hur adamlar bu gayrimeşru mü· 
nasebetlerin eseridirler. 
k ~aııkör erkeklerin askına değil 

a rına uğrayan genç' kadınları 
kurtarınak için onJara bütün hasta-
hane kapılarını serbest I • b' k çe açma ı ve 
hıç ırd ~yıt ve

1 
fart kottnadan ra-

hatça ogurma arını temin etıneli. 
dir. 
Yazın sıcak ve kokulu a,k gere. 

)erinde işlenen günahlar mahsulle
rini hep böyle karlı kış gecelerin
de veriyor. Onların ne günahı var! 

Burhan CAHIT 
----o•----

Yangından 
Korunmak için 

--Devlet dairelerinde alına
cak yeni tedbirler 

Her vekilet kendi dairelerini yakTn· 
dan korumak için alınacak tedhir!er 
~nda tamimler göndennitlerdir. Bu 
tanumlerde zikredilen tedbirler derhal 
alınacak ve neticesi derhal vilayet• ve 
o dairenin ait olduğu vek'.\lete bildirile
cektir. 

Tamime nazaran, devairde her oda
nın kap111nda cainlı birer delik buluna· 
caktır. Bu delik gece nöbetçileri tara· 
~~d~ .~n her tarafının kolayca gö
rülmesını temin edebilecek büyüklükte 
olacaktır. 

Gece nöbetçile~i dairenin içini ve dı· 
tını daiına dolaıacaklar ve binanın muh 
telif yerlerine sokulacak nöbet saatleri· 
ni kuracaklardır. Bu saatler ertesi gÜ· 
nü dairenin en büyük imiri tarafından 
bizzat kontrol edilecek ve ayarlanacak
tır. 

Devairde her odanın birer yedek a
nahtarları bulunacak ve hu anahtarlar 
bir kilitli camekin içinde dairenin met 
haline asılacaktır. 

Bu cam bir tehlike vukuunda kırıla
rak içindeki anahtar almahilecek ve 0 
kapı açılacaktır. 

Her daire~e Terkos tesisatından baş 
ka bct ton mıktarında ihtiyat su hulun 
ması mecburidir. 

Bütün bu tesisat tamamen kirgir o. 
lan devlet dairelerinde de yapılacaktır. 

da fır~nay~ t~tulan bir gemi en yakın 
ve salım hır lımana iltica edecektir. 

lktısat Vekaleti deniz ve hava müs. 
teıarlığı bu hususta bazı esaslar teıpil 
~ektedir. 

Bülent vapuru kurtarıldı 
Bundan bir hafta kadar evvel Kara • 

taıta Hurma boğazı dalyanında kara
ya oturan Vapurculuk şirk~tinin Bülent 
Yapuru kurtarılmıthr. Bülent Yapuno • 
nun arızası pek iula değildir. 
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• • • 
Geçit' çil ere mektup Dalga! 

- Aşkın bir hastalık olduğu
na inanırım, diyordu, çünkü her 
seven insan, leylasını arayan bir 
mecnundur; rüzgarı süründüğü 
yerde bile sevgilisinin hayalini 
bulur. 

Çocuklar, 
Mecmuanızı her ay alıp okuyo

rum; beğeniyorum desem elbette 
ıiz de inanmazsınız. O halde ni
çin okuduğumu mu soracaksınız? 
Sadece merak saikasile diyebilir
dim ama o da doğru olmazdı. Doğ
rusunu söyliyeceğim. 

Umit hastalık gibi bir şeydir, 
muhakemeye de mukavemet eder, 
tecrübeye de. Sizin mecmuanızı 
da, öbür genç mecmualarını da 
ümitle alıp açıyorum. Aranızda 
iyi muharrirler, değerli şairler bu
lunabilir; yarının kıymetlerinden 
bugünden haberdar olmak, hatta 
onları meydana çıkarmak talihine 
mazahr olmak ..• Hülyası bile in
sana tatlı geliyor. 

Sizde, itiraf edeyim ki botuma 
giden bir taraf da var: Sizden ev
vel gelmit muharrirlere çatıyor
sunuz. içlerinde ben de varım, İ· 
yileri de var. Fakat zarar yok: 
lse yeni batlamıtların kendilerin
den evelkilere çatmaları lazımdır. 
Sanatte inkarın kudretine imanrm 
vardır; yeni bir yol bulmak için 
güzelin bile biraz itilip kakılması 
faydalıdır. Yaşlandıktan ıonra ne· 
damet duysanız da zararı yok, tim
di çatın, çatlatıncıya veya çatla
yıncaya kadar çatın. 

Ama niçin çatıyorsunuz? Yani 
bizim, sizden eve! gelenlerin ya
zımızı nıçın beğenmiyorsunuz? 
bunu söyleyin. Söyliyemiyorsunuz, 
çünkü müdafaa ettiğiniz bir e:as 
yok, fikriniz, fikirleriniz yok. 

"Size paydos!... Bize mart 
mart!...,, diyorsunuz, "Geliyo • 
ruz!" diye bağırıyorsunuz. Ne du
ruyorsunuz? gelsenize!... Ama 
kim geliyor? Yalnız tahıslar mı? 
Sadece Hakkı Nasuhi, Nuri Tahir, 
Kenan Şehabettin, v. ı. Beyler 
mi? Buyursunlar, hem de on defa, 
yüz defa daha kalabalık olarak 
buyursunlar. Fikir sofrasında her
kesin yeri vardır, herkes için yer 
vardır. Fakat o sofranın azıkla
rını herkes, hiç olmazsa her grup, 
kendi ıı:etirir. Siz ne getiriyor:u
nuz? Mecmuanızın sayıfaları ara
sında çok aradım: bizi de. hatta 
sizi de doyuracak bir lokma bula
madım. 

"Türk gençliği vazife ve me
suliyeti daha öğretilmeden vicda
nında duyar,· ve ona uyar •• ,, "Müı
terih olun, yarına gidecekler ede
biyat ve fikir meydanlarında •İzi 
aratmıyacaklar.,, 

Bunları ve buna benzer sözle
ri fikir sanıyorsunuz; halbuki bun
lar, yüksek perdeden olmak iddi· 
aaında, ama yalnız iddiasında söz· 
lerdir. 

Siz dünya i,leri ile de alaka
i:lar olmak istemiyorsunuz. Sine
ma yıldızları hakkındaki yazılar
dan, bir aktöre çifte telli oynatıl
ması haberinden tikayet ederken 
gazetelerin "Orta Asya' da hacılı 
hocalı bir Türk cüınhuriyeti zu
hur etmi,,, olma•rndan, "Ameri
kalı valinin Lyneh kahramanları· 
nı affetınit,. olmasından bahset
melerini de istihfaf ediyorsunuz. 
s;z bunlara, yani yeni tetekkül e
den devletlerle Amerika' daki 
Lyneh hadiselerile alakadar olmu
yor musunuz? Öyle ise ayıp fey! .. 

,Gazetelerin onlardan bahsetınek 
Va7ifeleridir. 

Bir yazımda size mecmuanızın 
ismini niçin Geçit koyduğunuzu, 

' -

1 
nereden nereye geçtiğinizi somut-, 
tum. Cevap vermediniz, alay et • 
tiniz. Hakkınız da vardı; sızın 
nereden nereye geçmek İstediğini
zi sormak doğru değildi, çünkü 
sanatte veya herhangi bir sahada 
inandığınız, teklif ettiğiniz yeni 
bir nizama değil, ancak tanın
mazlıktan şöhrete geçmek istedi
ğiniz aşikardı. 

Bu sefer de benimle bir alayı
nız var. Yeni adam'da Yahya Ke
mal' e dair yazdığım birkaç satırı 
son derece tuhaf buluyorsunuz. 
Fakat niçin tuhaf bulduğunuzun 
izahı yok. O parçayı aynen alıyo
rum: 

"Bizde mizah mecmuası neden 
rağbet görmüyor diye soran bir 
kariimize cevaptır: 

"Yahya Kemal aruz ile yaz
mıf, hatta divan edebiyatını tak
lit etmiştir. Fakat onlara bakarak 
Yahya Keınal'i ananepereıt bir 
,air sanmak yanlıt olur. Vakıa a· 
nanevi şekillere hürmet etmiştir, 

ancak, kalıplara batka bir r..,h a
kıtmıştır. lyice bakınca Yahya 
Kemal kendisinden evel gelen 
Edebiyatı cedide'cilerden de, ken
disini takip edenlerden de daha 
Avrupalıdır; hem bu vasfı bilhas
sa eski tarz şiirlerinde sezilir. 

N. A. 
"Yeni adam gibi ciddi bir fikir 

mecmuaıında bu canlı mizah/ar 
dururken imkan mı var?,, 

Beniqı sözlerimin bilerek ve· 
ya bilmiyerek yapılmış tuhaflık 
neresinde? O satırla söylediğimin 
doğru olduğuna kaniim: bittabi 
yanlış olabilir. Fakat tuhaf değil
dir. Yahut ki izah edin, biz de gü
lelim. Yoksa siz yeni bir tuhaflık 
tasnifi mi çıkarıyorsunuz? Aman 
çok iyi! Şunu bir bildirin, o za • 
man belki fikir buluruz. 

Nesirleriniz çok fena, çünkü 
boş, içinde fikir yok. Halbuki ne
sir ancak fikirle yaşar. Manzume
lerinize gelince; içlerinde bot o
lanları var, fakat onlar da iyi de
ğil, çünkü onlarda hep eski kry
metlere göre yazılmış. Sizden eve) 
gelenlerin, yani beğenmediğiniz 

Onun içinde oturduğu evi gör
mek, sokaklarında dolaştığı ma
halleden geçmek, sevdiği bir tar· 
kıyı mırıldanmak, aşkını hatırla
mağa vesile olur. Sevgilisinin is
mi, mesela K ile baflıyorsa bütün 
K harfi ile başlayan isimler ez
berindedir! 

Ona ait olan her feyi, mesela 
sevgilinin seyahat ettiği tram • 
vay arabası , sevgilinin baktığı 
ayna, sevgilinin ayağına giydiği 

iskarpin bile mukaddes bir hüvi
yet alır .. Birlikte dola,ılan bahçe, 
birlikte dans edilen otel salonu, 
mukaddes bir ziyaretgah gibi a
şıkı kendine çeker. Bu cansız eş· 
yayı görmek, onlara elle dokun • 
mak, biraz da sevgiliyi görmek· 
tir! 

Gülüştük: 

- Anlatıldı!.. Sen atık olmuf· 
sun ..• 

Cevap verdi: 
- Pek kestiremiyorum am

ma, belki de öyledir! Dün gece, 
bir aralık onun evi önünden geç
tim. lçerden , uzun kıvrak gülüt
meler geliyordu; kendi kendime: 

- Ey Yahya Kemal! .. Sen bu 
mısraları benim için mi söyledin? 

Dedim: 
Şen kahkahalar yükıeliyorken 

evinizden, 
Bendim geçen ey sevgili, san

dalla denizden! .• 
Ben atıldrm: 
- iyi amma, azizim, Yahya 

Kemalin mııralarile senin vaziye
tin arasında hiç münasebet yok ... 
Bir kere, o sandalla geçiyormuş .. 

Güldü: 
- Yağmurlu bir gece idi. Be

nim de ayağımda sandala benzi. 
yen lastikler vardı. 

- Peki ..• Ya, deniz ... Yoksa 
denizde oldui{unu mu sandın? 

Batını salladı: 
• - Arada büyük bir fark yoJc.. 

Denizde değildim amma, dalga
da idim! .• 

M. Salahattin 

adamların yoluna gidiyorsunuz. MÜESSİF ÖLÜM 
Siz beni alaya alıyorsunuz, ha- Evkaf Nazırı sabıkı Hüseyin Kazon 

Bey üç dört gün evvel tepdili hava için 
di ben de sizi alaya alayım: Şair- gittiği Tarsusta kalp hastalığından vefat 
lerinizden Nazım Kemal Bey di- ebniıtir. 
yor ki: Cumartesi günü getirilecek olan cena• 

"Ttrman yalçın dağlara, alnın zeıi pazar günü saat 14 te Beylerbeyin 
deki Y altlarından kaldırılarak Küplüce

dayalı yere .. ,, Yalçın tepeye tırma- deki aile kabristanına defnedileceketir. 
nırken İnsanın alnı nasıl yere da. Cenabı Allah rahmet eylesin 
yalı olur? Olur ama ellerini de Dr. ı H s A N s A M 1411--
yere dayarsa, yani dört ayak yü. 
rürse ... "Geliyoruz!,. diyorsunuz, ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
iki ayak üzerinde, alnınız yukarı- Öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
da gelin ! kızamık öksürükleri için pek tesirli 

Size bu mektubumu kızdığım ilaçtır. Her eczanede ve ecza depo. 
için, yahut size na;ihat için yaz- l iı•ı>larmda bulunur.-cm 220 ... ..,, 
mıyorum. Kızmadım, nasihat da 9322 
dinlemezstniz. Sizinle konuşmak lSTANBUL BELEDlYESl 
istedim. Belki siz bizlere cevap '"F."f I 

d ,, . .-. R T YATROSU 
verelirıı, tanınmanıza yar ım ede. 

Bu ak,am lim diye çatıyorsunuz. Emreder. 
saat 19;30 da 

siniz; ben sizden arasıra bahsede- '.OKUS HAYAT 
cegım. Temenni edelim ki alkrt- Büyük opereli 
lamak için olsun; fakat daha zi- t"azan: Ekrem 
yade paylamak için olmasından ve Cemal Reşit 
korkuyorum. Jmuma 

Yolunuz açık olsun. Operetin son haltaııdır 
Nurullah :ATA 121 

( Bir kadının 24 saat/ık hayatı ]' 
Bu hali gördükten sonradır ki 

o ellerin neden bu kadar ihtilaç 
ile biribirini sıktıklarını anladım. 
Merkezi sıkletinden kopup ayrıl. 
mı, olmasına rağmen bu vücudun 
hala muvazeneyi muhafaza etme
si, belli ki, hu mukabil tazyikten, 
bu tekallüsten ileri geliyordu. 

Yazan: Stelan Zweig 

Benim için bu, ala bir fırsattı: 
Karşımda adeta bir maske, alçıdan 
yapılmış bir kafa duruyordu. Ben 
bu gözsüz kafayı uzun uzadıya 
tetkik edebilirdim. Evet gözsüz di
yorum; çünkü bu b~a~ bakışlı 
gözler, velev bir saniye ıçın olsu.n, 
ne sağa ne sola dönmüyordu. Şıf· 
kin gözkapakları altında sert ve 
dik duran siyah gözbebekleri cam· 
dım yapılrnıt cansız bir yuvarlağa 
benziyordu. O da rulet masasının 
teknesi içinde deli ve küstah ham· 
leler le sıçrayan akaju renkli yu. 
varlak gibi idi. Gene tekrar ediyo
rum: Ben müddeti ömrümde bu de
rece tatkın, bu kadar sehhar bir yüz 
gördüğümü hatırlamıyorum. 

Bu, yirmi dört yaşlarında bir 
genç adamın yüzü idi. 

ince, nazik, biraz uzun ve son de
rece manidar bir yüz ••• Bu genç a· 
damın elleri gibi yüzü de erkeği 
hiç andırmıyor, büyük bir ihtirasla 
kumar oynryan bir çocuk simasına 
daha çok benziyordu. Ben bu tefer 
rüatın sonradan farkına varmıftım, 

Tercüme eden: lsmail MUŞTAK 
10 

çünkü rulet masasının önünde onu 
öyle bir hırs, o kadar tatkm bir te
hevür kaplamıttı ki simasının ha
kiki ifadesini okutmuyordu. 

Narin bir ağzın açık duran hum
malı dudakları arasından ditleri 
yarı görünüyordu: bu ditlerin ate· 
tin bir hiddetle gıcırdadığı ta on 
adım mesafeden farkolunabiliyor· 
du. 

Buna mükabil dudaklarının san· 
ki donmuf gibi bir hali vardı. Ha
fif bir ter tahakasile alnına yapı. 
tık kalan parlak kumral renkli bir 
kaç tel saç yüksek bir yerden a,ağı 
düten bir adam vaziyetinde yüzü
ne doğru sarkıyordu. 

Yüzünün üstünde sanki göze gö
rünmez dalgacıklar geziyormuş gi
bi burun deliklerinin etrafında fa. 
ciasız rateler dolaşryordu. 

Hep öne müteveccih olan batı 
gayrituuri bir hareketle daima ile
riye doğru uzanıyordu, sanki rulet 
yuvarlağının bir kasırga süratile 
dönmesi bu başı kendine cezbet. 
mitti. 

Mütemadiyen tekrara mecbu
rum: ben hiç bir simada ihtirasın 
bu kadar açık, bu derece behimi, 
böyle pervasızca çıplak ifadesini 
görmemittim. Artık nazarlarım o
na dikilmiş, bütün dikkatimle bu 
simaya bakıyordum. O dakikadan 
itibaren oyun salonu gözümden 
silindi, hiç bir şeyin farkında de
ğildim. Bu simadan fışkıran atefe 
nispetle salonun insanları, efyası 
donuk, soluk ve silik görünüyordu. 
Öteki oyuncuların hiç birine dik
kat etmiyerek, başka hiç bir kimse 
ile metgul olmıyarak belki bir sa
at kadar bu adamı, hep onun evza 
ve harekatını tetkik ettim. Bir ara
lık gözlerinde vahşi bir ziyanın kı
ğılcı.mları uçuftu, bir yumağı andı
ran ıhtilaçlı elleri sanki bir infilak 
ile birden yırtılıyormuş gibi bir ha
reketle biribirinden ayrıldı: O da
kikada kropyenin tahta küreği, o
na kazandığı yirmi altını uzatmı,tı. 

Bu yirmi altın onun haris bir İş· 
tih • . . 

• A 

HiKAYE 
• Kabus 

Affan Efendi gece yarısı, yatağı 
yorğant karma karııık, ter içinde göz 
!erini açtığı zaman, birdenbire kendi. 
ni toparlayamadı. Şa.tkm ıaıkın etra· 
fma bakındı. Nihayet kendi odasm· 
da, kendi yatağında olduğunu anla· 
ymca, içini bir •ükiinet kapladı. 

Rüyada başına müthiı bir ıey gel
mişti. Dairedeki arkadaşlarından N i
hat Bey, hiç te kendisinden beklenil· 
miyen bir kabalıkla küfürler, tehdit· 
ler, savurarak, üzerine hücum etmiı, 
en sonunda da suratına iki tokat aı· 
ketmişti. Dairedeki öteki arkadaşlar 
da maıallah ne arkadaşlarmıı. Hep
si içlerindeki sevincin bariz ifadeleri 
yüzlerine vurmu" bu vahıiyaner sah· 
neyi zevkle seyrediyorlardı. Halbuki 
Affan Efendi, bu arkadaıların kendi 
sini pek sevdiklerine kanidi. Dernek 
ki, başına maazallah daha büyük bir 
felaket gelse, bu pek dost görünen ar 
kadaılar keyiflerinden kaplarma aığ· 
mıyacaklardı. Fakat Affan Efen<linln 
bir tesellisi vardı: 

- Canım rüya bu! Dedi. 
Asıl mesele Nihat Beyin tokatla

rında idi. Çünkü bir akşam evvel ha· 
fifçe atıımıılar, Nihat Beyin yüzü hid 
detten kıp kırmızı olmuı: 

- Vakit geç, acele gideceğim, 
yoksa ben aeni benzetirdim, demitti. 

Affan Efendi, kab;.ıu dağıtmak i
çin hemen yatağından kalktı. Yüzün 
de rüyasında yediği tokatların izi kal 
mıt mı diye, gayri ihtiyari aynaya 
baktı. Kendi kendisine söyledi: 

- Yahu, bu rüyalar da amma ma 
nasız §eyler •• Dün ileri geri biraz söy 
lendik. Söylendik amma, tokatlaınıa• 
ğa kadar yolu var mı ya? ... 

O aırada içinden gizli bir seı pey. 
da oldu. Nefain iıuanı iğva eden şey. 
tani aea .. Bu sea diyordu ki ı 

- iyi amma Affan Efendi, Nihat 
Bey küfürleri savururken, suratına iki 
tokat aıkederken sen sesini bile çıkar 
madm. Bu, erkekliğe yakııır mı? 

Affan Efendi gene kendi kendini 
teselli ettiı 

- Canım rüya hu.. Hakikat olsa, 
elbet bizim ·de aöyliyeceğimi:ıı bir iki 
söz bulunur. 

Fakat ,eytani sea devam ediyorduı 
- Ne maliim? Çocukluğundan 

beri timdiye kadar tokat yemit adam 
değilain. Çünkü buna meydan vero
cek bir hal ve hareketin olmadı. Fa• 
kat günün birinde gördüğün rüya ha
kikat olsa, eminim ki, gene hiç aeıin 
çıkmıyacak. Sen cesur adam değilsin 
vesıelim .• 

Affan Efendi kendi kendine sor 
du: 

- Ben mi ceeur değilim? 
Esrarengiz aeı cevap verdi: ,-
- Evet, sen.. 
Ve bu seı ona hayatında geçen bir 

çok vakalan hatırlattı. Bu vakalarda 
Affan Efendi hep kıyıdan, bucaktan 
kaçmıf, kendisini her hangi bir badi· 
reye atmamak imkanlanru bulmuıtu. 
Şimdiye kadar aklına gelmiyen bu 
aahneler, birer birer &'Özlerinin önün• 
den geçiyordu. Fakat derhal kendisi• 
ni derleyip toparladı: 

- Yok canım, dedi, benim Nihat 
Beyden ne korkum olabilir? 

Sonra da kendi kendine övündü. 
Ziya Pqanm bir mısraı hatırına gel
di: 

YumufQk huvlu atın çilte:ri pektir. 
Bu mıera, Affan Efendiye o daki

ka bir arslan şehameti vermi,ti. 

1 
KB.busun son ağırlıklan da geçin .. 

ce, Affan Efendi, traf oldu, yüzünü 
yıkadı, kahvaltısını etti, giyindi ve da 
ireye gitti. Fakat bu zihni meığuliyet 
ten dolayı yirmi dakika kadar da İŞİ· 
ne gecikmiıti. . 

Daireye girince. bütün jtine geç 
kalan memurlar gibi, başını önüne e.
ğerek: ''Merhaba arkadaılar'' ı baa· 
tırdı. Ötekiler çoktan işlerine hatla· 
mıılardı. Her birinin kafası kağıtla
rın, dosyalann Üzerine eğilmiıti. Af
fan Efendi de masasına oturdu ve ça 
Jışmağa koyuldu. Fakat buna çalııma 
denemezdi. Çünkü önündeki kağıtla
ra yazılı satırlardan, rakamlardan 
bir ıeyler anlayamıyordu. Gözü hep 
Nihat Beyin oturduğu köıeye doğru 
kayıyordu. Hayatında ilk defa hasmı 
nı daha iyi tetkik etmeğe haılamıştı. 
Naaıl olmuıtu da, ıimdiye kad~r bu· 
nun farkına vannaını§tı. 

Nihat Bey iriyan bir adamdı. O· 
turduğu yere aığmıyordu, Geniı o
muz.tarı, kiliae direğine benziyen kır· 
mızı bir ensesi vardr. Elleri iri, etli 
ve kıllı idi. Hani insanın boğazına sa 
rılmayagörsün .• 

içinden §Öyle düıündü: 
- Amma da hayhan herifmiı ha .. 
Bu sırada Nihat Bey, aanki bu son 

cümleyi ititmit gibi birdenbire yerin
den kalktı ve Affan Efendiye doğnı 
yürümeğe ba~ladı. Eyvah, i,te ıimdi 
ne olacakaa olacak. Affan Efendinin 
beti benzi keailmiıti. Kalbi yerinden 
kopacakmı• gibi çarpıyordu. Bir aani 
ye içinde aklından şunlar geçti. Nihat 
Bey ne diye kendi maaaaına doğnı ge 
livor? Tesadüfi bir gelif mi? Acaba 
dünkü atıf111anm arka.aını getirecek? 
Bir rezalet ml çıkaracak? 

G.;.,e rüyaamda yediği daya][ gÖz• 
!erinin önünden bir defa daha geçti. 
Nihat Bey bir aksam evvel aceleden 
yarım kalan niyetini simdi mi tamam 
lıyacaktı? Eier herif tecavüze gecer· 
se ne vanmalı? Hemen avağa kalkıp 
tedafüi bir vazivet mi alrn~lı? Yok, 
dur bakalım. bu deli herif ne yapa. 
cak"" ona l(Öre •.• 

Bütün bu karıaıı< aüAflerin henai 
bir ıaniye !cinde Affan Efendinin ka 
fasından gelip geçmi,ti. 

Tam o sırada Nihat Bey iriyan 
gövdesile karşıaına dikildi: 

- Merhaba Affan, d .. di, yahu he
sap makinesi burada mı? 

Sonra cevap beklemeden, daha 
yavaı bir sesle ilave etti: 

- Affancıfon. dün a'!<tam tana 
biraz sert söylendim amma, kusura 
bakma.. Canan, aramızda. bövle hiç 
yoktan me~le çıkarmak ta olur mu 
ya? 

Ve iri, kıllı elini :A.ffana uzattı. 
öyle hararetle sıktı ki, Affanm par• 
maklan çıtırdadı. Fırhnanın geçtiği· 
ni görünce zavaıtr adamcalızın içi 
ferahladı. Fakat Nihat Bevin hlll an 
layamadığı bir ıeyler de mırıldandı: 

- Bu rüyalar da ne manasız ıey
lermiş be? 

SEM 

Dr. l H S A N S A M l --~ 
lST AFlLOKOK AŞISI 

istafilokoklardan mütevellit ( er&'en· 
1ik, kan çıbant, koltuk altı çıbanı, 

arpacık) ve bütün cilt hastalıklarına 
kart• pek tesirli bir aııdır. Divan-

--• yolu No. 189. llli45 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu: 4887. 5 <11111= 

lince siması birden parlıyarak bat
tan atağı gençletti, yüzünün buru
tukları yavaf yavaf kayboldu, göz· 
lerinin içi aydınlandı, o vakte ka
dar ileri bir tekallusle uzanmış du
ran vücudu bir yükten kurtularak 
hafiflemiş gibi aşikar bir hamle ile 
doğruldu. Yarışı kazannut bir sü· 
vari gibi haline bir yumutaklık gel
di; timdi yuvarlak altınlar parmak
ları arasında muhabbet ve gururla 
,akırdıyorlardı. Onları bir İstif ha
linde dizerek biribiri ardınca bir 
su cereyanı gibi akıtıyor, sonra bu
nu bırakarak onlara rakslar yaptı· 
rıyor, onları biribirine çarparak ses 
ler çıkartıyordu. Bir müddet bu hal 
devam ettikten sonra tekrar batı· 
nı endite ile çevirdi ve burun delik 
!erinin yardrmile iyi bir iz arıyan 
genç bir avköpeği gibi nazarlarını 
yetil masanın üstüne dikti .. Sonra 
bir an içinde karar vererek avucun· 
da duran bütün o yirmi altını, sÜ· 
ralli ve asabi bir hareketle, numa
ralardan birinin üstüne koydu. 

Sinirler tekrar gerildi, pusuda av 
bekliyen vaziyet tekrar batladı. Du
daklarda, bir elektrik ihtizazrna tu 
tulmut gibi yeniden o hareketler be 
lirdi, eller yeniden tekallüs etti, 
deminki çocuk siması kaybolarak 
on'!n yerine hırs ve arzunun endi-

ğı batka bir numara üstünde durun 
ca sukutu hayal bir bomba gibi pat 
!adı; artık ne tekallüs kal • 
mıttı ne de asap gerginliği: Onun 
bir d~kika evvel çocuk siması andı
ran yüzü birden bozuldu, soldu, a
deta ihtiyarladı; gözleri donuk ve 
sönük bir renk aldı. Bütün bunlar 
rulet yuvarlağı başka bir numara 
üstünde gidip dururken, bir saniye
lik bir zaman kinde olmustu. 

Kaybetmi9ti, ~. bunun hc.nüz far. 
kına varmamıt gibi bir hal ile iki 
saniye kadar tatkın tatkın bakın· 
dı; fakat çok geçmeden, kropyenin 
oyuncuları oyuna davet eden ses Ü· 
zerine, guya suratına bir kamçı ye
miş gibi, kendini toplıyarak bir 
kaç altın daha çıkardı. Görünüyor
du ki tansına emniyeti kalmamıftı; 
altınları ilkönce bir numaranın üs
tüne koydu; sonra tebdili fikrede
rek oradan başka bir numaraya gö-

türdü ve rueltin yuvarlağı dönmeğe 
ba,layınca, o ande kalbine doğmuş 
bir ilham sevkile, cebinden iki bu
ruşuk banknot daha çıkararak bun
ları da ayni numaranın üstüne koy· 
du. 

Kar ve zarar çarpıntıları içinde 
bu ameliyeler, fasılasız, bir saat 
kadar devam et.;. Ben bu bir saat 
zarfında hep ona baktım; yüzlerce 
· · ltı da mut-

Halk evinde 

Halkevinin ikinci yıldönUmU 
lstanbul Halkevi 19 Şubatta ikinci 

yılını bitirerek üçüncü yılına basacak· 
tır. 

Bu münasebetle Halkevinde mera· 
aim yapılacaktır. Müteakıben Halkevi· 
nin bütün şubeleri azası wnum bir top• 
lantı yaparak evin yeni sene mesaiıinİ 
tanzim edeceklerdir. Ayni zamanda do 
kuz komitenin idare heyeti intihabı ya• 
pılacaktır. Bu seneki kongre hararetli 
olacak ve komitelerin daha ziyade ça· 
hşmaları etrafında müzakereler cereyan 
edecektır. 

Beyoglunda temsil 
Dün Beyoğlu Halkevinde Halkevi 

Temsil şubesi tarafından Faruk Nafiz 
Beyin Kahraman pİyeıi temsil edilrniı· 
tir. 

Alemdar nahiye kongresi 
Cüınhuriyet Halk Fırkaaı Alemdar 

nahiyesinin kongresi bayramın birinci 
günü akıamı saat 20,5 ta nahiyenin mer 
kezi olan Halk Fırkası vilayet merkezin 
de yapılmıştır. 

Kongreye Fırkanın Eminönü kaza 
reisi Belediye bat müfettişi Hikmet 
Beyle kaza heyeti idaresi bazı Fırka er• 
kanı, ıehir mecliei azalarından bazıları 
ile nahiyeye mensup semt ocak reisi ve 
heyeti idarelerile fırka azaları ve hanll11 
lar iıtirak etmitlerdir. 

Kongreyi nahiye reisi sigortacı Rıf 
kı Bey açmıı ve riyasete Ayni zade Ha· 
san Tahsin, katipliklere de Tarık, Şe
r« Beyler İntihap edilmittir. 

Senelik faaliyet raporu olrunmuı, ra 
por alkıılarla kabul edilmittir. 

Ocak mümessilleri mahalle ihtiyaç• 
lannı söyliyerek bazı dileklerde bulun• 
muılar, yeni Adliye aarayıiın bu civar• 
da yapılmasını, yeni parkın Çocuk hah· 
çeıi haline getirilmesini, umumi yerlere 
konacak radyolarla konferanslar veril• 
meei, Halkevinin Temsil tubeıinin da• 
ha umumi ıekilde teşmil edilmesini, ha• 
ta yataklarının fazlalaıtırılmasıru iste .. 
miılerdir. 

Bundan sonra yeni idare intihabatı 
yapılmıı neticede, riyasete Doktor Ali 
Riza Bey, azalıldara da lbrahim Eteııı. 
Hüsnü Sadık, Tevfik Salih, Haydar 
Beyler aeçilmiılerdir. Yedek azalıklara 
da Fuat Hamit, AgA!ı Ömer, Rasinlr 
Sanatlar mektebi müdürü Yuıuf Ziy., 
mütekait Adnan Ferit Beyler intihap e
dilmiılerdir. 

Konırre büyüklerimize tazim telgraf 
lan da c;ekmiıtir. 

Dikkat: 
• Bir tek " Tath mOshil " 
• vardır. 
• Lezzeti tatlı başka mllshil· 
• ler bulunabilir. Fakat " tatlı 
• mnshil,, namı yalnız. 
• Yeşil bandro'.lu yeşil beyıi 
• tenekelerde sahlan mnsbil 
• haplarına mahsustur; 

Bizden 
Söylemes· 

Sizden dikkat etmesi 

Asrın umdeai " MiLLiYET " tir• -
ABONE 

3 aylıiı 
8 " ız 

.OCRETLERl : 
Türki1• lçiıt Hariç içilı 

L. K. L. K. 
4- a-
7 50 14 -

14- 28-

Gelen e•rak ••r.i vullmes.- Müdd.ei 
•eçen nÜ•halar 10 kuru,tur.- Caxete •• 
ınatbaa1a ait iıler içiıı müdiriyeta ıoil• 
rac.aat edilir. Gazetemiz Uiol.rın met'""' 
liyetioi kabul etmeıı:. ' 

tası! şekilden tekle giren bu siıll' 
nazarlarımı sihirli bir tesir ile kell' 
dine cezbetmişti, gözlerimi ondll11 

ayıramıyordum. Bir fiskiyede ııl 
sütunları nasıl yükseldikten so11t' 
tekrar yere düterse onun aihirkli' 
ellerinin her adalesinde de bütiill · 
hisler ayni suretle kah yükseliyor• 
kah dönüp sukut ediyordu. Naz<'Ç 
larım hep buna takılmıftı. Hiç lı• 
tiyatroda hiç bir aktörün yüzül1e 
bu kadar merak ve alaka ile ba1'1~ 
ğımı hatırlamıyorum. Renkleriıı "~ 
hislerin bütün tahavvülleri - tıP ti 
bir peyizajdaki ziya ve gölge 01" .. 
!arı gibi - fasılasız hamlelerle tıı 
ribirini takip ediyordu. 

Bu genç adamın mevcudiyeti~~ 
den latan bu ihtiraı dalgası beıı'., 
hiç bilmediğim bir 9eydi; hiç tıı. 
manzara beni bunun kadar sarıfl;, 
mıştı. Eğer o aralık birisi beniıll (i• 
lime dikkat ebeydi bir çelik set~ıl' 
ğile sabit bir noktaya dikilmi~ tıi 
ran nazarlarımı İpnotize ediJınıtJ-l' 
adamın bakı9larına benzetirdi. i 
kikaten ben o esnada öyle un:ııııll r 
bir uyuşukluk içinde bulu11u:l"~e 
dum ki bu vaziyete ancak ip1101\. 
olmuş bir insan düşebilirdi. 1'jç 
şımdaki adamın siması daiınll·ıliil 
ğişen ifadelerile nazarlarımı b~ 
tiyar kendine cezbetmitti. Iı~ 

Bitmeıl1 



tfaUanın fllmlerl 

Arti•tik: Güneş Doğarken 
E!hamra: Milyon Aı>oıları 
ipek: Milyan Avcıları 
Melek: Vals muharebui 
Saray: Joz.efin B_eyker tropq 

Türk: Boğaz.içi §arkısı 
. .-rtıatık -
Güneş doğaıken 

( Fransızca ) 
Oynayanlar : Gustav Frölich, An· 

tıaheııa. 

. Bu film geçen sene lstanbuln. gel
"1ı9 olan Gustav Frölicb ismindekı Al
~aıı aktörünün fran11zca olarak çe-

h~•tdii; i ük fılmdir. Kendisi fa.nsızca 
•ı~ d .. r .... ....ıenıeaine rağmen film e soy ıy 

~eğ; •özleri öğrenmiştir. Kadın arka· 
h~t•, Annabella ise fran .. ~zdır. O ~ 
'P.e asıl mükaleme rolu ona dut• 

:,•ktedir. Bu filmin bir de a lmanca 
U•hası va"dır ki; o rada da Annabel

: az söylemekte Gustav Frölich çok 
Ylemektedir. 

1 • Filın hissi bir dramdır ve güzel:.;
f 0&'tafları vardır. Artistler m~v . • 
dak .olmuşlardır. Mevzuu ~ana ı~: 
•kı delikanlının denize du§<'D hır kı 

hı ~Urtarması ve o andan itib~r~n 
u •ki gencin biribirini aevmelerıdır. 

Elhıımra ve Melek -Milyon avcıları 
( Türkçe film ) 

1 Oynayan!ar: Hazım, Ferdi, Me
•k, feriha, Muammer, Mahmut. . 

ııı· Bu film bugüne kadar memlek~~
. '•de çevrilmı• olan filmlerin en ıyt• 

11d' y • .. d ' ır. Henüz fi lm itlermde mupte ı 
olduğumuzu batırdım çıkarmıyarak 
arı · · 18tlerin muvaffak olduklarını zık· 
'•der1' z. 
ı, "'1em!eketimizde yapılan filmlere 
\t 

1 l' 1 cı.et verirken onlara en zenginler 
ı • kudretli stüdyoların mahsulü o-
~ 11 Aınerika ve Avrupa filmlerine 
~'l"ı:ş gözlerimizle bakmak doğru ol
d «lığ.,., burada bir kere daha kay-

•deriz. 
> ~ilyon avcıları iki genç l<ızm ka
vT~ macerasıdır. Ve bir nevi vod
J 1 d~r. Birisi fakir, diğeri zengin o-
aıı ık' k . . . 

ttı· ı genç ızın gazeteye ıı ıçın ver• 
't' 

1
f oldukları ili.nların cevaplan ka· 

a'§11>ı1 ve her biri yanlıılıkla diğerinin 
/~dığı yere gitmiıtir. Fakat her iki-_ 
ı,1111 e bu . y~nlış git!iği yerd~ bir aşk 
ltl .. arak ıkı ortak lavantacı ıle evlen-

1t!erdir. 
d Filmde bilhassa Kızkulesi parkın-
ı ~ •lınrnıt güzel manzaralar ve eğ· 
erıc ı· e • §arkılar da vardır. 
Pıleıeıc -
Vals muharebesi 

MiLLiYET CUMARTESi 20 KA.NUNUSANI 1934 

ı Bir istatistik J 
Amerikadan Türkiyeye 926 dan· 

beri girmit olan sessiz filmler: 

1 
ı 

Senesi kıymeti (dolar) boyu (kadem) 

1926 16752 634414 
1927 11865 573552 
1928 5150 202282 
1929 11579 475828 
ıl930 2102 107445 
1931 1632 51990 

Sesli filmler 
1930 13222 647547 
1931 10410 433340 

TUrkiyede film firmaları 
ve acentaları 

Türkiyedeki film firmaları ve acen-
teleri F ox Metro Goldwin, Para-
mount, Ufa, Warner Brothers, CoJom
bia , Universol. 

Acenteler de ıunlardır : 
ipekçi kardeşler, Halil Ki.mil film, 

Rauf ve kumpanyası, Kemal film. 

Milyon '.Avcılan filminden bir sahne 
1932 senesine ait istatistik 

1932 senesinde Türkiyeye gelen 
nı havi olan bu film çok zengin ve 
eğlencelidir. 

Saray 

Habeş güzeli 
Saray sinemasında bu hafta hapef 

güzeli (Josefine Baker ) in revü ta
kımı temsiller vermektedir. 
TUrk sineması 

Boğaziçi şarkısı 
(Almanca) 

Oynayanlar: Güstav Frölich, Jar-
mila Novotna • . . 

Bu filmin harici sahnelerim çe~ır
mek üzere geçen ae~e ~iman ~kt_or
lerinden Güstav Frölıc~ ın b.u ~ılmı çe
virten rejisör Bolivary ıle bırlıkte 1 .. 
tanbula geldiği hatırlardadır'. O za • 
man bazı harici sahnelerde fıg6ran o
larak bazı Türk gençleri de ahlUDlf
tı. 

Filmin harici sahneleri en ziyade 
Karaköy, Fatih, Çamlıca, Göksu Ka
ğıthane, Eyüp gibi yerlerde çevri\.. 
mittir. 

Film bir hissi aık filmidir. Çok 
güzel tarkılar vardır. 

Mevzuu şudur: 
lıtanbula gelmiı olan bir harp 

gemisinin zabitanından birisi öteden. 
beri lstanbulda oturmakta olan bir 
dul ve güzel bir hanende kadını se
ver, kadın da zabite tutulur. Kadının 
on altı yaılarında genç kızı da zabi-

ti aevmektedir. Kızını bedbaht etme
mek için bu dul kadm zabitin ıt-di-

Boğaziçi Şarıkıırı filminden bir 
ırahne - Sultanahmette -

· · ni almak hususundaki teklifini red
J eder. 

Film güzeldir ve a rtistler muvaf
: ~k olmutlardır. Harici manzaralar 
J a iyi alınmıttır. 

veya burada yapılan filmler : 
71 F ranaızca, 
41 lngilizce 
30 Alman~ 
2 Türkçe 
2 lspanyolc:a, 
2 Lehçe 
1 ltalyanc" 
,], Rusça 
11 Muhtelif 
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Güneı Doğarken filminden bir sahne 

1 KUçUk sinema haberleri ' Almanyada: 
• Hana Weslman isminde son dere

ce vatanperverane bir film çevrilmit· 
tır. 

• Klanır film ,irketi yeni atölyeleri 
için bir milyon marktan fazla para 
sarfedecektir. 

• Paul Hain'in Ein Walzer auı Wien 
ismindeki eseri filme alımnaktadrr. 

ltalyada: 
* Mousaolini'nin oğlu oa beı yaıın· 

da Vittorio Mussolini timdi sinema mü 
nakkitliği yapmaktadır. "On ikinci 
ıehir,, ismindeki mecınuadaki aon ya· 
zılarmda kendi memleketinin film iı
tihsalatına hücum etmektedir. 

Vkranyada: 
• Ukranyada yüz elli iki film çev.-İ· 

lecek ve bunun için a.ltmıt milyon ı·ub
le aarfedilecektir. 

* After to micht İominde Amerİ· 
kada çevirilecek bir fihnde Saray Boı 
nada Ar§idük Ferdinandm içinde öl
dürilldüğü araba da göste< ileccktir. 

• Amerikada altı ıioema ıirketi, 
Rooaevelt'in ileri sürdüğü nizama ta· 
bi olmak istememiılerdir. 

* İngiliz sinema mecmuala.n, Al
man propaganda nazırı doktor Gob
belıin lngilterede televiziyonla pro
paganda yapmak üzere verdiği karan 
tiddetle protesto ediyorlar. 
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Hergün bir yazı 

Bir iğnenin deliğinden 40 
iğneyi geçiren adam gibi •. 
Hikaye içinde hikaye amma, yerinde! 

Bizde öyle iıler vardır ki ettik
leri hayır, ürküttükleri kurbağaya 
değmez. Bu işler üzerinde çalışan
ların emeğine, döktükleri alın 
teri, harcadıkları göz nuruna siz 
olun da acımayın .. 

Dün, bir seyyar s. • • gözüme i
lişti. Demir telle l irine bağlı 
yüz kadar boncuk tespihi, boynuna 
asını~, dolaşıyordu. 

Tespihlerden bir tanesini uzata
rak tordu: 
. - Beğim .. Almaz mısın? Bet 

kuruta! .. 
BP.ş kuruta bir tespih.. Şaştım. 

Pazarlığa girifecek olsam, belki 
yüz paraya bile bırakacaktr . Kul
lanmak adetim olmadığı halde bet 
kuruş verip bir tane aldım. 

Fakat bana merak olmuştu: Bet 
kuru~a satılan bu tespihi kimler ya
par? 

Satıcıya sordum: 
- Siz, bunları toptancıdan mı 

.Zıyoraunuz? 
- Hayır .• Dedi, fakir bir adam 

vardır. Evinde yapıp gezgincilere 
aatar. Ben de ondan aldım. 

- Size kaç kuruta bırakıyor bu 
tespihleri? 

Birden cevap vermek istemedi. 
Durakladığını görünce: 

- Söyle ... Canım dedim gizliye
r.ek ne var bunda? ya yüz paraya, 
ya üç kuruta! 

Nihayet ifşa etti: 
- Yüz paraya satar! .. 
Ağızlık yapılan oriental dedik

leri sıkma kehribadan 33 taneli 
tespihi yüz paraya satan bu adam
cağız acaba ne kazanır? 

Ummam ki eline tespih batına 
kırk paradan fazla geçmif olsun. 
En çalı~kan bir işçinin bu te~pih
lerden günde on bet, yirmi tane 
den fazla çıkarabileceğini benim ak 
hm kesmiyor, hadi hesabı genit tu
tup otuz tespih yaptığını farzede
lim. İğne ile kuyu kazar gibi, sa
bahtan akf&IDa kadar bu mini mini 
boncukları biribirine tutturacağım 
diye uğrqan bir işçinin eline gün
de ancak 30 kurut mu geçmeli? 

Bizde zahmeti çok, kazancı az 
iş mi aradınız? Tümen tümen •. A
lın size dumanı üstünde bir zanaat: 
Leblebicilik? lstanbulda kaç kiti
nin evinde leblebi yenir? Kırk yıl
da bir, evinize boza götürürken 
büyük valdenin hatırı bot olsun 
diye, yüz dirhem de leblebi alıve
receksiniz. Ben bu yqıma geldim, 
bütün ömrüm içinde yediğim leb
lebi, sanırım ki iki kiloyu zor bu
lur. Halbuki, latanbulun dört tara. 
fında Allahın günü bağıra çağıra 
leblebi satarlar! Bunları kimler al
dığını bilmem ama, leblebi aht ve
rişinin pek te hararetli olmadığına 
yemin edebilirim. 

Revacı az, bıraktığı kar, devede 
kulak, alıcısı na.ılı olan bu nevi satı 
cılara hem acımalı, hem kızmalı .• 

Vaktile, herifin biri yirmi sene 
uğraşarak bir iğnenin deliğinden 
tamam kırk iğne geçirmek hüneri
ni öğrenmİf. Vaktin paditahma ar
zetıni,! er. 

- Gelsin, hünerini huzurda gös
teraın ! demİf. Herif, alacağı ihsa
nı dütünerek, İğneleri alını,, kot-

Tarihi roman: 32 -

muş saraya .• 
Bir iğneyi yere batırarak, on beş 

adım uzaktan kırk iğneyi de birer 
birer tek iğnenin gözünden geçi
rince paditah, emir vermif: 
-Yıkın şu herifi falakaya .. Her 

geçirdiği iğne için bir sopa vurun!. 
Hünerbaz kırk sopa yedikten 

sonra paditaha sızlanacak olmut: 
- Ne kabahatim vardı ki beni 

döğdürdünüz? 
Padi,ah, kükriyerek: 
- Be herif, insan yirmi sene, 

çahttıktan sonra, iğne deliğinden 
iğne geçirmeği mi öğrenir •. demİf, 
dünyaya yarar bir hüner göstersen 
olmaz mı idi? 

Marifetin her zamandan fazla il
tifata tabi olduğu bir devirde yaşı
yoruz. 

Geçmeyen, alıcısı olmıyan işler 
üzerinde kafa patlatıp, dirsek çü
rütmek neye iyi .. 

Geçen gün birisi anlatıyordu: 
- Mısır buğday patlatmağa mah 

aus küçük kalburlar da amma ço
ğaldı. On kuruta satıyorlar .• 

Evinde mısır buğdayı patlatan 
kaldı mı bilmem .. Diyelim ki kenar
da köşede bazı meraklıları bulun
sun. 

Fakat, koca listanbulda bunca 
aari ihtiyaçlar dururken mısır buğ
day patlatmak için kalbur yapmak 
insanın aklına nereden gelir? 

Geçen gün de birisi, koltuğu al
tında küçük bir değirmen satıyor
du. 

Sordular: 
- Bu değirmen ne ite yarar? 
Meğerse bulgur çekermiş. Çekil-

mit bulgurun aliaı on bet kuruta 
aatılırken ayda yılda bir, çetni de
ğitsin diye pişirilecek bulgur için 
kim bu zahmeti göze alır? 

Bulgur çeken değirmen, mısır 
buğdayı patlatan kalbur, kavrul
mut leblebi .• Bunlar İstanbul gibi 
her dilediğini önünde hazır bulan 
bir ,ehir halkı için sürümü olan me 
ti.lardan değildir. Apartımanlar 
muhiti olan Şitlide koka tespih 
aatmakla ele bir şey geçmez. Es -
nafımız biraz muhite uysunlıır, mu 
bitin ihtiyaçlarına cevap veren fey 
ler satınağa alışsınlar .• 

Bügün artık kimsenin itine yara
mıyan metalar için bir dilim kuru 
ekmeğini zor çıkararak kıymetli sa. 
atlerini öldürenler, körler memle
ketinde ayna satanlar gibi gülünç 
oluyorlar. 

Küçük el emeklerinden kazanç 
umanlar, umumun rağbetini üzeri
ne çeken derli toplu itler edinmeğe 
çalışsalar, daha iyi ederler! .• 

M. SALA.HADDiN 

Sivilingrattaki 
Lüzumsuz gürültü 

(Başı 1 inci sahifede) 
lan için değiımez muhabbet ve dostluk 
hisleri beslemektedir. Bulgar baıvekili 
bu husustaki düıünceaini ~bütün mes'ul
ler cezalandırılacaktır'' demek suretiyle 
en samimi bir tarzda ifade etmittir. Bul
garistan sulh davasına ve anlaşma ülkü
süne bütün kalbiyle merbuttur ve kom
tularına kartı olan dostluk hislerine sar
sılmaz bir surette sadık bulunmaktadır. 

· Güneşin Oğlu 
Yazan: lakender FAHREDDiN 

bir ceylan tekli hala göğsümde du- \ - Ben tanımıyorum.. iki yıldır 
rüyor. Onu sen itledin ! benim kuyumu kazan bir adama, 

Bora birdenbire eski günleri ha artık ben bir arkadat gibi el uzata-
tırlıyarak titredi. ma m .• 

BatıkufU biraz daha cesaret gös- Batıkutu gülerek sordu: 
terdi: - Ya göğüslerimizdeki işaret-

- Göğsünü aç, Bora! Orada da ler ne olacak? 
benim kanımla islenmit ufacık bir - Onlan da kafamızdaki hatı-
engerek görecek;in .. ! raları kazır gibi, bıçağın ucile kazı-

Bora büsbütün yumutamıştı.. yıp yok edeceğiz .. Anladın mı? 
Elindeki hançerine dikkatle bak- Günet'in oğlu bu sırada belin-

tı.. den asılı duran küçük saplı bir bı-
- Ömründe, vurmak için çekti- çağı eline alarak, hiddetle göğsü

ğim bıçağı, ilk defa, kana boyama- nü açtı .. Ve bıçağın ucile göğıün-
dan kınına sokuyorum, Batıkuşu ! deki engerek resmini kazımağa baş 

Bir müddet sustular.. ladı: 
Başları aşağıda, yavaı yavaş ko- - Ne yazık ki, yıllardan beri 

nufuyorlardı: bu yılan yavrusunu göğsümde bes-
- Beni neden öldürmek iste- lemişim ..•• 

ıniştin? Batıkuşu da kendi göğsündeki 
- Bunu sen, benden iyi bilirsin! işarete bakarak söylendi: 
- Benden ne fenalık umuyor- - Ben de, yıllardan beri göğ-

aun? sümde sakladığım ceylan yavrusu-
- Her fenalığı ... Ve bugünden nun günün birinde kudurmuş bir 

sonra, aramızdaki yeminin değeri kaplan gibi üzerime saldıracağını 
yoktur. dü•ünmemittim .•. 

- Hakikat inkar edilir mi? Bora, bu sözleri itilmedi •• 
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Eski Romen 
Sefiri gitti 

(Başi 1 inci sahifede) 
nasehatı bugün dört sene evvelkine nis
bet!e pek farklıdır. Bugün Türkiye ile 
Romanya Balkanlarda müıterek bir si 
yaset takip etmektedirler. 

M. Carp bundan sonra yakında İm• 
za edileceği haber verilen Balkan misa
kı hakkında sorduğumuz suale cevaben 
fU beyanatta bulunmuştur. 

- Evet, Balkan misakının imza e
dileceği haber veriliyor, fal<at imzanın 
ne zaman ve nerede olacağı hakkında 
sarih malumatım yoktur. 

Yunan hariciye nazırı M. Maksimos 
un bu hususta Londrada vaki olan be
yanatına Türkiye ve Romanya da iş ti
rak etmektedirler. Ba!kanlarda bugün 
umumi anlaşmaya doğru bir temayül 
vardır. Esasen bugün Balkan de••letleri 
iki taraflı itiLiflarla birbirlerile anlaş
mışlardır. Balkan misakı ile Balkan dev 
!etleri arasında umumi bir anlaşma te
minine doğru gidiliyor demektir. 

- Balkan misakı yalnız Y unanis
tan, Türkiye, Romanya ve Y oguslavya 
arasında mi imıa edilecektir. 

- Bütün Balkan devletlerinin sa
mimi arzusu, misakın bütün Balkanla
ra ıamil olması ve Bulgari•tanın da bu 
umumi anlaımaya iıtirak etmesidir. Bu 
nun içi.n evvelden dermeyan edilecek 
tart ta Bulgaristanm tevsii arazi fikir 
)erinden feragat etmiş olmasıdır. 

Arnavuluğa gelince, bu devletin 
Balkan misakına İştirak edip etmiyece
iini henüz bi1rniyorum." 

- Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Be
yin yakında Bükreşi ziyaret edeceğin· 
den ve Romanya Başvekili M. Tatares
cu'nun da Ankaraya geleceğinden hah 
ıeriliyor. 

- Evet Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Beyin Şubat ayı zarfında M. Titules 
cu'nun Ankaraya vaki olan ziyaretini İ· 
ade için BükreŞe gitmesi mevzuubahis
tir. Bu ziyaret esnasında Türk.iye ile 
Romanya arasında aıktedilen dostluk vo 
ademi tecavüz misakının musaddak nüa 
balan teati edilecektir. Faka Romanya 
Baıvekili M. Tatarescu'nun Ankarayı 
ziyare edeceğinden malumatım yok
tur." 

Balkan misakımn netice6i; Ma
riııtan ve Bulgaristan 

Balkan mioalunın imzası, yalnız P..J 
kanlarda değil, bütüıı Avrupda mühim 
oiyasi bir h&dise olacakhr. Bu hadise
nin baıhca mahiyet~ dört Balkan dev
letinin, Balkan siyaseti ile alakadar o
lan ve muahedelerin yeniden tetkiki si 
yasetini takip etmekte olan devletler 
zümresine kartı bir cepheteıis etmeleri 
dir. 

Bu devletlerin baımda Macariıtan ve 
Bulgaristan gelmektedir. B.ulgaristan ö 
tedenberi arazi tev0ii ve bu maksatla 
Butni mu..Jıedesinin tadili siyasetini ta
kip etmektedir. 

Türkiye, Yunanistan, Y ogusl~vya, Ro 
manya Balkanlarda lstatokonun muha
fazası ve muahedelere sadakat prensipi 
etrafında anlatmışlardır. Balkan misakı 
da bu eııaalarclan "mülhem olmuıtur. Bul 
garistan ise arazi tevsii ve muahedelerin 
tadili siyasetini takip ehnektedir. Hari
ci iiyaaetineböyle bir vecih verıniı olan 
Bulgar komıuınuzun Balkan mi kına 
İ§tirak edebilmeai için harici siyasetinde 
mühim bir tahavvül vücude gelmesi la
zun gelmektedir. 

Dört devletin Balkan yarım adasında 
ki umumi anlaımanın tam ve mükemmel 
olma•· ve Bulgar hükiimetini de bu züm 
reye ithal etmek için sarfı mesai etmek 
te oldukları anlaıılmaktadır. Bu mesai
nin ne dereceye kadar müsmir neticeler 
vereceğini zaman gösterecektir. 

Balkan misakının karıısında Maca
riıtarun vaziyetine gelince: 

Macaristan ötedenberi muahedelerin 
tadilini istiyen devletler zümresine men 
bilinde kalırut ve Macarlarla meskun o
suptur. Macarlar, Romanya hududu da
lan topraklar ' Macaristana ilhakı için 
Trianon mua' ~'!sinin yeniden tetkikini 
istiyorlar. Bu muahedenin tadili, Macar 
harici siyasetinin rüknünü teıkil etmek. 
tedir. 

Macar efkarı umumiyesi harici aiya
sete hep hudutların tadili esaımdan bak 

Göğsünü kazırken, canı acımış-
tr •. 

Elbiseleri kan içinde .. Elleri kıp
kırmızı .• Batıkuşu'na bağırdı: 

- Haydi, ne duruyorsun? Sen 
de benim gibi yap.. Göğsündeki 
ceylanı kökünden kazı .• Sil! Yok
sa onu da ~en kazıyacağım .• Ben 
sileceğim ••• 

Batıkuşu, erkeklik gururundan 
doğan geçici bir cesaretle bıçağını 
çekti ve göğsüne götürdü. Fakat, 
tam bu sırada oda kapısının önün
de bir çığlık koptu •. 

- Ahhh... Biribirlerini öldürü -
yorlar ... 

Bu bir kadın sesiydi .• 
Mersa'nın seıiydi .. 
Biribirlerine bakıştılar. 
Bora ifine devam ediyordu, 
Batrkuşı.ı'nun eli işlemedi .• 
- Ben canımı kendi elimle ya. 

kamam .• 
Diyerek, biraz evvel çektiği bıça

ğı tekrar kınına soktu ve kapıya 
koştu. 

Mersa kapının önünde bayılmıf, 
yerde upuzun yatıyordu. 

Güneş'in oğlu bir iki adım iler
ledi •• 

Yerde yatan genç kızın yüzüne 
dikkatle baktr. 

Onu iki yıl evvel, bir sabah, Ba
hkutu ile beraber, çadırınm önün-

Josephine Baker 
Bayramda geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
yan otelinde kartı karııya bulunuyo
ruz; Matmazel Josephine Baker zarif, 
ince, uzun boyludur. Vücudünün bütün. 
hatlarını göıteren kahverengi bir kos
tüm giymiJ, başında kıVIrcık siyah saç
larını gösteren bir bere tatıyor. Nafiz 
ve mütebessim nazarlarla muhatabını 
süzdükten sonra gazetecilerle görüı
mek itiyadının verdiği ahfkanlıkla so
rulacak suallere intizar eder gibi bir va 
ziyet alıyor: 

O, lstanbul hakkındaki intibalannı 
söylemek istemiyor: 

- .Şimdilik bir §"Y söylemek iste
mem. Bırakınız lstanbulda bir gezelim, 
ondan sonra gördüklerimi, hissettikleri· 
mi açıkça söylerim; şimdilik ıize sami
mi bir itirafta bulunayım: Ben burada 
o peçeli, çarşaflı kadınlan, sonra bazı 
muharrirlerin letafetini tasvir ede ede 
bi • "meGİkleri o sihirli tarla görmek is 
terdim. Biz, ecnebiler bu orijinal ıeyle
ri görmeği tercih ederiz. 

• 
- Kadınlar hakkında ne düşünüyor-

sunuz, ça1ıtmalı mr, yoksa evde mi o
tunnalıdırlar? 

- Bana sorarsanız evde oturamlı
dırlar derim. Kadınlar hayatını kazan
mak ve çalışmak vazifesini erkeklere hı 
rakmalıdırlar. Bugün kadmJann mühim 
bir kısmı zevkleri için çalıııyorlar. Fa
ka! bir gün gelecek piıman olacaklar
dır. 

- Artistliğe ne suretle başladınız, 
liitfen anlatır mısınız? 

O kahkaha ile gülerek dedi ki: 
- Bu sorduğumuz o kadar ••kidir ki, 

artık hatırlanuyorum bile. Aklımda kal
rığına göre Nevyorkta 19 yaşında iken 
ilk defa sahneye çıktnn. Ayni sene Pa. 
rise geldim. Parisi çok severim. ve ora 
sını kendi memleketim addederım. Pa
ris beni çok cezbettiğinden daima ora• 
da oturacağım. 

- Spor yapar mısınız ? 
- A:r... Spordan yalnız tenisi tercih 

ederim.. 
Josephine Baker ile bundan sonra 

biraz musikiden bahsettik. O, bir Mu
zik Holl artisti sıfatile cazbandı tercih 
ediyor: 

- Bakınız, bir salonda klasik mıni
ki çalındığı zaman herkes bir mabette 
bulunuyormuı gibi sairin ve ııakit dinli 
yor. Fakat cazbant çalınca herkes neı.e 
ile harekete geliyor, gülüyor, dansedı
yor, eğleniyor ••• " 

Matmazel Jose:phine Baker her §CY
den evvel latanbulu gezmeğe tehalük 
göstriyor, bir kaç dakika ıonnı onu Bey 
oğlunda gezerken gördük. Fakat lstan
bulun ratıp havası kendisine yarama
mış olacak ki, cSiyah inci» dün alqa
ma kadar şiddetli bir soğuk alğınlığm
dan muztaripti. 

Otelin doktoru, evvelki alqaın ilk de 
fa olarak sahneye çıkabibnesi için ken
disine enjeksiyon yapmııtı ..• 
- - -----o 
Kız muallim mektebi 
edebiyat muallimliği 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Sabık 

Galatuaray lisesi müdürü Tevfik B. 
latanbul kız muallim mektebi edebi
yat muallimliğine tayin edilmiıtir. 

maktadır. Bu sebeple Macaristanda ikti 
dar mevkiine gelen her kabine mevünde 
durabilmek için hudutlann tashihi mad 
deıini programın ba~ına gecirmek mec
buriyetindedir. Balkan miııakırun imza
sı Macaristanın hudut tashihi ve mua
h:denin tadili gibi emellerin husulüne 
kısmen set ~ekecek mahiyette olacağın
dan, Macarlann bundan memnun olını
yacaklan ıüphesizclir. 

Bir Macar dostumuz bu hususta de-
miıtir ki: . 

- Balkan misakının imzası, rakıp
lerimizin Balkanlarda kuvvet bulması de 
mektir. Bu sebeple bu hadiseyi biz hid'ç 
birzaman memnuniyetle karıılıyacak e 
ğiliz. Bir çok Macarlar elin milli hudu
dumuz haricinde kalmııt.r. Bu vatan
daşlanmızın serbestze intiııaklarmı te
min için bunlarm sakin bulunduklan 
topr~arı milli hudut dahiline almak 
Jaznndır. Biz en ziyade rakibimiz olan 
Romanyanın bu misakın imzası dolayı
sile kuvvet bulmasından endiıe ediyo-
ruz." 

den geçerken görmüştü. 
O vakit hayalinde yafayan (Fı

rat incisi) ile timdi yerde baygın 
yatan Mersa arasında ne büyük 
farklar vardı • 

O sabah at üstünde giderken 
yüzünü açan Mersa ne göz kamat
tırıcı, ne sehhar bir kızdı. 

Şimdi yerde yatan (Fı~at incisi) 
bakır gibi soluk çehresıle ona ne 
kadar sevimsiz ve cazibesiz görün
müştü. 

Günet'in oğlu göğsündeki enge
rek yılanını iyice kazıdıktan sonra, 
kapıdan dıtarıya çıktı .. Göğsünü 
örttü .. Ve atına binerek: 

- Kendini benden koru ve sa
kın dağlarda kartıma çıkma .. ! 

Dedi •• Ayağının topuklarını hay
vanının karnına vurdu .• Rüzgar gi
bi uçup gitti. 

• • • 
Sadakat yemini bozul-

duktan sonra .. 
Mersa ayılınca, iki arkada! ara-

11nda geçen münaka,anm iç yüzü
nü öğrenmişti. 

Batıkutu'na. : 
- Ben, Bora'yı öldüreceksin 

sanmıştım! 
Dedi. 
Batıkutu katlarını çattı: 
- Keaki öldüneydim. Artık o-

Balkan haberleri 

Bulgar kralı ayın 24 ünde 
Bükreşe hareket ediyor 

Bulgar hükümdarları Bükreşte iki gün 
kalıp Sinayaya gidecekler 

SOFY A, 19 (Milliyet) - Bulgar 
kralı ve kraliı;eai bu ayın 24 üncü ak
p.nu Bü.kreıe hareket etmek üzere bu
radan yola çıkacaklardır. 25 inci ıa
bahı Tuna sahi.i üzerinde Rusçuk ıeh-. 
rinde bulunacaklardır. 

Rusçuk.an da. Komen sahilindeki 
Gürgevo ıehrine iki Bulgar vapurile 
gidilecektir. Burada Bulgar hüküm
darları Romen krr TD.iimeısilleri tara
fından karıı!ana~ r ve bir alay ta
rafından ael&m.laca~ .. klardır. 

Gürgevodan da gece saat 12 de 
huausi bir trenle Bükrete hareket e
deceklerdir. Bulgar hükümdarları Bük
rette 48 saat kalacaklardır. Buradan 
Sinayaya giderek Romen kralile görü-" 
ıeceklerdir. 

S.nayada Bulgar misafirlerinin ıe
refine reımi kabuller, gezinti ve av 
eğlence!eri tertip edilecektir. 

Bulgar kral ve kraliçesine Başve
kil Cospodin Muşanof ta iştirak ede
cektir. 

Gospodin Muşanof, Romen Baıve
kili M. Tataresku ve Hariciye nazın 4 

M. Tituleako ile de görüşecektir. Bu 
ıebeple M. Tituleaco bu ayın 25 inde 
Bükreıte bulunacakbr. 

Ziyare. P• o,.r..ını hakkında Bük
reşe giden Bulgar kralı yaveri mira
lay Panof bugün yann krala progra-_ 
mı verecektir. 

Bulgarların Yugoslavyaya 
teklifleri 

BELGRAT, 19 (Milliyet) - Yu
eoslavya, Bulgaristanla bir anlaıma 
yapmak için ıu maddeleri ileri sür-
mektedir: J 

1 - Bulgar ve Yugos.Jav demir • 
yollarının Komanovo ve Vi~in Pançevo 
da birleıtirilmeai, 2 - lkı tarafın 
menfaatlerini temin edecek ıurette Tu 
nada seyrü sefer itlerinin birleıtiril
mesi 3 - iki memleket §oselerinin 
birle~tiriJmesi için Yugoslavya, Bul -
garistanın yeni yapacağı yollarla a• 
li.kadar, bilhassa yapılmaaı kararlaı
tınlan Londra - lstanbul otomobil 
ıosesini nazarı dikkate alacaktır. 

4 - Yugos.lavya, Tsaribrod'ta ya
nsı Bulgarlara ait ve Bulgar topra -
ğında olmak üzere müıterek bir !.• -
tasyon yaptıracak, pasaport ve guın
rük itlerini sad~le!tirecek ve trenlere 
vakit kazandıracakhr. 

5 - Bulgar tebaasının, Yugoslav
yada ikametleri için müsaade ve ka
rar hususundaki muamele basitletti -
rileı:ektir. Halbuki bu muamele tim
di 3 ay sürmektedir. 

6 - Yueoslavyadaki ekalliyetler 
meselesinde, Yugos.!avya ilk olarak • 
"Tııaribrod., daki Bulgar mektepleri
nin açılmasına müaa,(\• edecek , ted
ricen diğerleri de açılacaktır. 

M. Tataresco Parise çağrıldı 
BOKREŞ, 19 (Milliyet) - Romen 

Baıvekili M. Tatarescu Parise davet o
lunmuıtur. Fakat henüz gideceği tarih 
belli değildir. 

M. Tatarescu şimdilik Bulgar kral 
ve kraliçesinin Bükreı ziyaretini bek· 
liyecektir. 

Bulgaristanda evlenebilecek 
olanlar 

SOFY A, 19 (Milliyet) - Delior
man gazetesinin yazdığına göre, Sofya 
sıtma teıkilatına memur iki dokor Bul 
gar Ekzarbıru ziyare ederek memleke
tin ıelimeti namına müteverrim ve fren 
gililerle, sağırlık, körlük gibi aakatlık
lan bulunanlann •evlenmelerine müsa
ade olunmamasını rica etmiılerdir. Ek 
zarlı bu teklifi derhal kabul etmiıir. 

Yunan ordusunda politika 
ATINA, 19 (Milliye) - Hayırper-

nunla aramızdaki arkadatlık bağ
ları çözüldü. Şimdi iki düşman gi
bi, biri birimizi ilk fıraa tta boğaca
ğız. Bana: "dağda kartıma çık
ma!,, dedi. Mertse beni şehrin ka
labalık yerinde öldürsün. 

Mersi. haykırdı: 
- Bugünde mi ölüm lafları din

liyeceğim? ! Usandım artrk senin 
bu yüksek uçmalarından ... Kes se
sini! 

Bu esnada kapının önünde bir 
kamçı şakırtısı ititildi.. Ve arka
dan Mersa'nın sesi .• 

- Ahhh .. Gene mi dayak .. ? Ölü 
yorum .• 
Kamçı şakırtısı devam etti. 
Batıkutu'nun kalın sesi, Mersa' 

nın feryadını örtüyordu: 
- Onu hiila seviyorsun, değil 

mi? .. Al sana... Kalbinden onun 
aşkını kazıyıncaya kadar dö~ece
ğim ! Al bir daha .• 

Şırak. ... 
Şırrrrak ..•• 
Şırrrrrrrra ...• 
Batıkuşu'nun gözleri dönmüştü. 
Mersa'mn kapıda neden bayıldı-

'ğını anlayınca, kudurmuş bir sırt
lan gibi genç kızın üzerine saldır
mıf ve döğmeğe başlamıştı. 

Mersa geceleri Günef'in oğlunu 
rüyasında görüyor ve uyku arasın
da yüluek 1eale konufuyordu. (Fı-

ver fırkası reisi M. Mctaksas'ın Kefa"' 
lonyaya giL-nesi siyasi mehafile gör~ 
Meakaas fırkasına mensup zabitlerın 
Makedonyadaki faaliyetleri ile alak•· 
dardır. Bu zabitler Harbiye nazırı r.f. 

Kondilis aleyhtarıdırlar. 

M. Mavromihalis'in masuniyeti 
ATINA, 19 (Milliyet) - M. Veni•• 

losa karşı yapılan suikast için para ver: 
mekten maznun 1 til mebusu M. Maroıııı 
hafü, gazetecilere söylediği aözlerd~, 
meclis adliye encümenin tqrü masunJ"' 
yetini kaldırmamış olmasına rağmen, b~ 
maauniyeti bizzat refederek müstantik• 
!iğe gideceğini aöylemiıtir. 

Yunan telediye intihabatında 
mu seviler 

ATINA, 19 (Milliyet) - Maliye ne
ları için Yahudilere hariçten gelecek eı 
ya ve emtiamn gümrük rüsumundan ını.J 
af tutulması hususunda Ayan meclisin• 
bir layiha venniı ve tasdik olunmuştur· 
Bu tedbirden maksadın yakında yapıla• 
cak belediye intihabatında Müsevi unsu 
runu hükiımet zümresine kazandırmak• 
tır. 

Yunan sporcuları Kıbrısa 
gidiyor 

ATINA, 19 (Miliyet) - Kıpnsta Yu 
nan konsolosu Yunan hariciye nezareti"' 
ne gönderdiği telgraflarda, Yunan spor 
cularının maç yapmak üzere Kıprıs• 

gelmelerinin menedildiği bildirilmişir. 
~-------o--~-------

lz mir de şiddetli yağmurlat 
lZMIR, 19. - iki gündenberi ıehri• 

mize tiddetli yağmurlar yağmaktadır· 
Bir çok caddeler yağmurdan ve selde~ 
çamur içinde kalmıftır. Dün ıehirde JJJU' 

nakalat 4 saat kadar durmuıtur. Araba· 
lar, otomobiller çamurlara saplanıp kal• 
mrıtır. 

Etraftan gelen sularla bir çok yerleri 
sel basmııbr. Sel bir kısım evlere ve dii1' 
ki.nlara gİrmittir. 

Civar arazi kô.milen su altındadır. Sel 
ve yağmurlar yüzünden bazı duvar!•• 
yıkılmıflır. Şimdilik zarar ve ziyanın ıı• 
derece olduğu belli değildir. Yağmurun 
devam etmesi İzmir için bir ıehlike O" 

lacaktır. 

"D,, grupunun sergisi 
Abidin Dino, Cemal Sait, El~ 

Naci, Zeki Faik, Nurullah Cemal v• 
Zühtü beylerin teıkil ettikleri cı:ıı 
grupu ikinci sergisi dün Beyoğlu Hal 
evi binasında açmııtır. 

llk sergİ•İnİ desenlere tahsis "' 
d.en (D) grupu bu sergiyi renkli re· 
ıımlere basretıniıtir. Sergide 48 par· 
ça eser teıhir edilmektedir. 

Dün eayet kalabalık bir davet!İ 
kütlesi huzurunda resmi küıadı ya· 
pılan (D) sergisinde te,hlr oluna• 
eserlerden billııusa Abidin Dino B•' 
yin ''tekil,. !eri, Zeki Faik Beyin koJll' 
pozisyonu._ Elif Naci Be.l'in "Abnı•1 

Haıimin,. bir mısraı ve (Gaco) au j 
Nurullah Cemal Beyin gayet gü~• 
ve modem bir tarzda yapılmıt ••Mii,J· 
cerret un..aurlar,, ı, ''portre,, ai, Cerrı 
Say it Beyin "Okuyan köylüler , İe ( /.~ 
kara) ar, Zühtü Beyin heyk~lleri ii• 
:ı:er!erine pek çok takdirler toplamı!" 
!ardır. ı 

Bu sergi ilo (D) grupu san'at Jı•' 
yatımıza bir canlılık kahnaktadır. 116 

noktadan kendilerini tebrik ederiz. ~ 
gi duhuliyesi olarak dünden itibar•P 
yirmi gün müddetle yani ıubatın (9) 
uncu gününe kadar umuma açık bu' 
lundurulacaktır. 

(D) grupu sergilerine bilhas•• 
gençler davet ehnektedirler. ,,,; 

rat incisi) bu halinden memnun dır 
ğildi, fakat ne yapsındı? insan u>'' 
kusu arasında hislerine nasıl haki,ıı 
olabilirdi? 

Gözlerini açar açmaz, Batıkuşu: 
.- Gene mi onu gördün? Gerıe 

mı onu düşünüyorsun? 

Diyerek kamçıya sarılıyor ve he' 
men her gün böylece bir dayalı 
faslı geçiriyordu. 

O günkü dayak hepsinden dah11 

çok müthitti. Batıkutu genç kııırı 
suratına, memelerine ve gözlı-rirıe" 
neresi rastgelirse orasına vuruyor· 
du. 

Mersa baygın ve bitkin bir h11I· 
de yere yuvarlanınca, BatıkufU dtı 
elinden kamçısını duvara asara!<: 

- Geber •• kaltak! 
Diye söylene söylene sokağa çı1'' 

mıttı. 

Mersa'yı evde iki erkek göıciİ 
muhafaza ediyordu. Gözcüler JJll' 
trkutu'na köpek gibi sadık dağlı 11~ 
damlardı. Mersa, Batıkuşu'ıııl3 

gizli sokağa çıkmak için bu adaıYI; 
!ara ne kadar yalvarır, bediyele i· 
verir, fakat dağlıları bir dakil<a 1ı 
le kandıramazdı . • " 

Ogün gözcülerden biri Mer,
ya çok acımıttı. Kendi kendioe.: 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

• 
ŞEKER F ABRIKALARI • 

Şi~ketinden: 
Fabrika mızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 T emınuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 

Fiatlarımız eıkisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanla~a va~~n başına beş li.r~ indirilir. İstanbul haricindeld yerlerden yapdacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gonderılir. Depodan ıtıbaren bütün maıraHar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket taı·afından müşteri hesabına si· 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına be§ 
lira tenzilattan istifade ederler. ı 

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 

RADYO PROGRAMI 
ISTANBUL: 

l 7,30 Gramofon. 
l& Franatzca der• (Müptediler• mah•ua). 

l&.30 Bellc.ia hanım. 
19.30 Ta.nburi Refik Bey •e arkadaılart 
21 C.ramofon v• Ajan• haberleri. 

ANKARA: 
12.30 Gramofon. 18 Orke•tra: Monrt S,-m.

~boı:ı.i Sohninör, 18,45 Alaturka SAL ZO A
-_ı:ı., ha~rlerl 

VA. R Ş O V A : 1411 "'·' 
"ı7, l!eetolı•enİn son.atları pi.fa.Do ile, tS,SO 
- 'tıahabe, 19,20 Muae•İ lcoroaQ W•':"""da.o 
~"•er, 20 Müaababe, 21 K•t• ma•aas taıan 

lıı) ı_ CL • •• •r· 
1 .. 0 naer 22 Müaahabe: 22.20 "opta. ıo. ea ,,.. ' ' . ._. 
, •nden mü.rekkep lconaer1 23,tS Dana rnutıa.1-

'11 24 M:üıab.abe, 24
1
05 Dana ınuıikiaL 

ll0DAPEŞTE 550 •·• 
18,40 Macar ıarkılan. 19,30 Leh.ar'•• o.,.. 

;ttltrin.de1t parçalar , 20 Viyaoadaa' aakl .. 
~41\t Leh.ar'ın Cuidi.tta operaıı, 23,20 Maa

dıtt orlceatraaı tarafından &ı:onıer, 24,15 S i
l•tı. - ... ... u,, ia, 

V 1 Y A N A 518 m.: 
~1~'1.3() koro L:oaaeri, 18,15 Müaahabe, 18,45 
ı, .._k konıe:ri 18 Bir a1hk dün.7a Ynlmabna 
Oır b ' -.t . •lıcıt , 19,25 Aktüalite, 19,45 Saat ayan. 

1 
'•ıre. 19.SS Cuiditta ismindeki .F'ranz Lehar 

0:~..._i operası, 23,10 Akıam lıconaeıri R.ad10 
tıtraıı, Joıef Holzer. 

1 
B 0 K R E Ş 39~ .. . : 

17 :\ Boraa lıaberlerl plak haberler, plAlıı::. 
.15 • ' . 

1;1\d Mt-kt~pli netriyatı, 18 Lafayet ıekercı-
)\ flQ h•klen konser, 19 H•berler , 19,15 

Otıı • 2Q 45 
l( "'"1n de••mı, 20 Ders, 20,20 Plik • • 
0rır, .,. 

Fer "a1:1s, 21 Keman jle son.atlar, 21,30 A.00. 
b •nı, 2l,4$ Aleksin taraftnd•n tapo.i, 22,15 

•na t:.ı_ 
ttı. P ._lan, 22,45 Haberler, 23 Popüler Ro 

"" ıu.uaikial. 

1 B it E S L A. U 394 m.ı 
~·· 7 

lia(if musikisj 18.50 Dört .ı a. pİfUlıO, 
ı.ı••ha•- • s·ı· ··-· lj oe 20 Milli netnyat, ı 1s7a IDtutaı-

\~~!ılO Aaker~ rıe,riyat,. 2.2 Müıahabe, 22,30 
LtrJ "' lümdir bilirmiain ? isimlı Slıt~ , 23 ffa .. 

ti', 23,35 Cece musikisi. 

21 ikinci kAnun Pazar 
12 

AN KARA ı 
l ·30 Cramofoa. 

d 8 Viyolonael konseri (Edip B. tarafca.
lıtı), 

1840 2o · Alat11rlca ıac. 
· Ajanı·haberleri 

1 
V A R Ş O V A 1412 ıa , 

''Uk.6·20 Salon cazı tarafından konser, 17 Ç 0 .. 

l? lıeıriyatı, 17,30 Plilı; (7ülaek se•ler). 
"' ·

45 
Mizahi netri1at. 18 Müaahah• 1815 

""or ~ • • ls ~- onaeri. , 18,45 Plik ile Leh musikisi, 
t'iı:ı Je •U~lı.al>e, 19.40 Sopran mu••nniya Ma
lif .. 1'

1"1e•a1u. tarafındaa taganni. 20 Muhte
<: •o:r.ler, 20,.50 Ha(if ork••tra ma.•İl~.İ•İ, 

1 1 ~0 Haberler, neı'eli n•trırat, spor habt!r
trı, 23,25 Dana mualkiıi. Müıahabe. 24,05 D "L". d an. muaı-.ıııne eyam. 

B0KREŞ 364 m 
11 . 

ll ~~ Rulai konferanı, 12 Senfonik plaklar 
ltı."'·ı~k konseri, 14 Haberler 14 15 H r·r 

'"'-ı • ı ' ' • 1 
Je•n ~ P a.k ile, 17 Köylü provam. 18 

herfer 
1
;to orkestraıı hafif rnuaildai, 19 Ha

t'•d10; .lS konserin de..-amr, 20 On.i•eraite 
8'er~t lu, 20,.2() Pli.le., 20,45 Konferans 21 0-

enııi.li. • 

ıs s!.? D " p E ş T E 550 .... 
16 ıoıntq • 1" kl 1 ı4S Aalc; . •eıı P oı. •rı, 16 Konferans 1'r, 
~Otıilc: 1erı tnuıilci• 18,30 Konferan• 19 Har-
J 0 1'w.eatr •-11Pon 

1
.. • "'onseri, 19,30 Gramofon ile 

~l •ır • . &i:id• • t•rlularr, 20,45 Spor h.aberleri, 
ı.ı. Pette ınua"' · ı . • • •~ • · JI'" ''•İnd ıııcı DCJ'f!lının aonaerı rıe ıD 

t..kıırıın •. 22.ıo H•berler, 24 Suı"atki.r t.rİ• 
ın konıeri. 

17.2sV~ .. Y ANA 507 m. 
~i''"o lclt&llhahe, 17,SS Pli.le: kon~r• 20 

~-İ"e:, 2~.S:tnan konıeri, 20.45 Saat ayan Ye· 
~ 11ın Naılhat aö:zleri, 21 Us:un Jule 

ıaı,, te Jule , . ı· 
l'ltı'ıtı 1"m ı 5 perdelik Cari Haupt 

1'~· ••eri · d • .ı ı~le Cl'ın en b!r dram. 22.SO Haberler, q' ... 2Jos J 
1 1\ 1ılc., · oaef Holzef takımı tarafın 
e,. '"' lı:ona • ·· •-·L ~ . • arı, muteaıuuen ream• tamım 

17 li B il. F. S L A U 316 m, 
,, •fıf "' . . 
d:· 19 O taıikj Leip:zik Senfonik orkeıtra• 
''ti • d•ı.kt"f b"'-' • <tı e,., 20 1 1 -Y~•·. ~9,30 Keman ile 

1 -la '7· Hanan mua•kıtınaslart pl.A.k i.le. 
"'• ·ıra• 
.. 'ltılı; 1_ .. 

1 neıriyat, 21 Radyo resmi l'eçidi 
"t . q\a)'''k • 
1 • "'" ~ " •Ü•are netri,.•t., 23,45 Beotbo-
ııı:ı, · •eri • 

ı. ~"•nden lı.onaer, 24,45 elana muaı-

22 ikinci kAn.un Pazartesi 
l~.Jo~l!ıcA.RA: 
ıa "-t... rarnoroo. 
1ft.4s ~ı.ark._ ••s. 

~ l9.2o ıın, ınuıilı.ial. 
1). .\.. "-L.t11rka aaz.. 

la"-·bahoerleri 

ıa.s5v " it ş o v A u12 "'
ı c.. "-.·4() l> ._ orlıı:eatraat taraFından kon ıer, 

ı. h., l!}tı-r: 17.SS Solist kon• rİ, 18,50 Müaa-
~ii,.,b1" 'PU.Jr. ile a1.keri musiki, 20 Muhte· 

~"ıtl.t ~h•ler, 2l Polonya iıtikl.i.liyeti za
~tı~., "1.t ınnıilt.j tııarcalanndan ınürrkkep 

() 1 ,.' 
22 lı:qnF .. r•na, 22,15 Konserin devamı, 

ıı.ı\ı • I tlı\a 'I ' • 
•ıki · . •ııoıu, 24 l\fü•ahabt> 24,05 D11nı 

'•nın d , 
8 "••mı. 

la flo 0 1( R E Ş 354 m. 
1-aa ltal l . 1 1 l"k ~r erı, p .ık, haber Pr, p ~ , 18 

Radyo orkeatraa1, 19 Haberler, 19,15 Madam• 
Lucie Petruıcu t•rafından taıann.i, 20 Oni
yeraite rad7oaa, 20,20 Plıik 20,45 Konferana 
21 Oda mu•ik1ıi (Tlıııe Odoreaco Kart.eti), 21,30 
Konferans, 21,45 Yuaan ıarlulan , 22,15 Pi-

7ano konseri, 22,45 Haberler , 23 Popüler Ro
sn.en muaüriai.. 

BODAPEŞTE 550 m. 
14,30 Stefan Bertlı.a .. ıon takı:nu, 16,30 Ta

lebe1e mabau.s neıriyat. 17 Ka_dın aa.ati., 18 
Konferanı, 18,30 Yaylİ aletler ile konaer, 19,10 
Almanca. derı, 19,40 Opera orkestrası tara
fından konıer Soliıt Vilma Tihaııyin.ia iıtira· 
kile , 20.SO Zoltan Nedanyi b.rahndan konfe
rans, 21.20 Ernö Dohn7inin jdareainde ope
ra orkeatraaı, 22.35 Haberler, 22,55 Bela Raç 
Sicaa takımı, 24.15 Caz orke~traaı. 

ViYANA 507 ..._ 
1&,05 AYuıturya nıuailc.iıine dair konferıu:ı.s 

18,30 Kol'laer (fl•e Vinılmav, lnıe Jakobaen, 
Robert Kuppelrieaer), 19,20 Tiyatro kritik
leri, 19,40 Müsahabe, 19,45 Ders 20,0S Aktua
lite, 20,15 Saat ayan Yetaire, 20,20 Kıı spor
lan, 20,ZS Verclinin Simone Boccane~a ope
rall Viyana operaamdan nalıclen, 23,15 Müaa. .. 
lıabe, 23,35 Akıam konıerl t"adyo orkeıtraır. 

Joaef Holzer. 

B R E S L A U 316 m. 

17 Hafif mu•ikiai, 18,50 Taıan.nili konser, 

müıahabe, 19,10 Kuartet takımı. 20 Kim700 
aaa'atkirları, ismindeki temsil , 21 Günün la 
•• haberleri, 21,10 A•uıtur7a isimli rıetriyat, 
21,.30 Beetho..-en konıeri Keman ile romanz
lar , 22 Beetho•en'in 6 cı senfonisi ·Dur. 22,45 
Müaah•be, 23,20 Spor, 23,55 Ha•a haberleri, 
24.10 Beethoven'in eserlerinden od& muıikiıi 
ko.,ıer, 

23 ikinci ka.nun Salı 
ANKARA: 

12.30 Gramofon. 
18.30 Orkestra: Mendelaaohn Ou•erture 

Hebridea. Puccini Fantezi Laboheme. 
18.45 Alaturka .. z. 

20. Ajanı haberleri 

V A R Ş O V A 1412 m. 
16,40 Tri•tan •• laolda temsilinden bazı 

ıa.hneler, 17,25 Müsahabe, 17.SS Çift piyano 
Ü;aerinde cas, 18,25 Leh t•rkılart. 18,SO Yeni 
Ziraat ,19.20 Piyano - keman konıeri, 20,0S 
Muhtelif, 21 3 perdelik Emmerich Kalman'ın 
••erlerinden Die Craefin Maritza isimli ape
~et temsili, 23,30 Dana mu•ikiıi, 24 Mü1ıah.a• 
be, dana Muıilıı:.iıinin de•&mı. 

BOKREŞ 364 m . 
13 Boraa haberleri. plak, haberler. plik, 

18 Motoi orkestrası öileden sonra konseri. 

19 Haberler, 19,15 Konserin de•aın1, 20 Oni
yerıite radyoıu, 20,20 Pli.k , 20,45 Konferans, 
21 Aida Helta tarafından taganni, 21,20 Rad· 
70 orkeatraat tarafınd•n senfonik konser, 22 
Kon(erana, iz,ıs Senfonik konserin devaou 
22,45 Haberler. • 

B 0 O A P E ş T E 550 m. 
17 Çocuk proırramı, 18 Friell'in idareıinde 

Ope:ra orL.estraır, 19,lS Ders, 19,45 llonika 
Kaboa tarafından piyano konaerl, 20,25 Kon· 
ferana, 22.30 Haberler, 22.SO Telefunlı.en. ırra· 
bıofoo. plilcları, 23,45 Simi. Kuri.na Siıan ta• 
lamL 

ViYANA 507 m. 
18.15 Viyolonael ile parçalar Lucian Hor

•İt-.:, 19,0S Yuka_n Ermeniatan, Cürciıt.an ve 
Kafkat7aya ait bir seyahat habraları, 21,15 
Haftanın haberleri, 21,45 Spor veşa.İre, 19,35 
Ders, 20 Viyana ımuaikiti.ne .Ut parçalar Jo
aef Holzer0 r4'.dyo orkeatr•sı, L7a Bcıyer, Dok
tor Josef Berıauer, 21,15 Haftanın haberleri, 
21,55 Altüalite, 22,15 Ha_berler, 22,35 Oda 
musikiai, 23,40 Kon(erana , 23,55 PJilr. ile ak~ 

ıam konseri, 

B R E S L A. U 316 m. 
17 Hafif muaikiaj , 18,30 Si7aıi bahisler, 

18 50 Viyolonıel musikiıi ınü .. habe, 20 Ro• 

ıı::ko iıimli skeç, 21 Milli neıriyat, 22 Bectbo
Yen konseri, 22,40 Y af ayan bestekarların e

•erlerinden. parçalar, 23 Son haberler, 23,55 
Oda muailciai Beetbo•en, 24,40 Oda musikisi 
•• hafif musiki. t.3o Plilr. ile neı'ell parçalar, 
2,30 Çelikten Romantik, iaimli aeıri7aL 

24 ikinci kAnun Çarşamba 
ANKA.RA.ı 

12.30 Gramofon. 
18 Orke•tra: Bellini Ouverture Norma Ke .. 

man lr.onnri (Ekrem Zeki B. tarafından) • 
J8,45 Dana muaikiıj, 

20. Ajana-h-.ber1erl 
V A R Ş O VA 1412 m. 

16,40 Bu aırın beatek•rlan eserlerinden mü 
reil.lr.ep konser, 17,10 Çocuk propamı, 17,40 
Müaahabe, 17,SS Plak ile salon muailr.iai, 18,20 
ltalyan opera lıa•alarından parçalar. 18,50 
Müa•habe. 19.20 Dana musikisi, 20 Müaaha_be, 
21 Sahibinin •eaj plikl•rı, 22 Müa.ahabe, 22,15 
muaikiai parçaları, 23 konferans, 23,20 Dana 
ınuıikiai, 24 l\fÜa•habe, 24,0S Da.na musikisi. 

BÜKREŞ 364 m. 
13 Boraa haberleri, plik, haberler, plik, 18 

R~dyo orkeatrası , 19 haberler, 19,15 Radyo 
orkeatraaı, 20 Üniversite radyosu, 20.20 Plik. 
20,15 Konferana1 21 Oda mu&ikisi, 21,30 Kon
ferana, 21,45 Coıu Stefanaco ta_rafından ı•r
krlar Opera parçaları, 2.2,15 Theodoıeaco hıra 
fından piyano muıikisi hafif musiki pa.rça_l-.r .. , 
22,45 Haberler, 23 Popüler Romen mu•ikiıi. 

B 0 D A. P E Ş T E 550 m. 
16,:W Tal~be netrjyah, 17 Konferana, J8 So 

- • 1 • ., ._ 

moıni Salon orkeıtraaı. 19 ltalya.nca ders, 
19.30 Sahibinin Sesi pli.klan. 19,55 Konferanı 
20,30 Puccininin Turandot operası Budapeıt• 
opera•ından naklen. müteakiben Jenö Pertia 
Siıan talumı. 

V 1 Y A N A 507 m . 

18,05 Zamanın Avuaturya beatek&rlarına alt 
eserlerinden Alfred Arbter, Roaz.ika. Revay, L 
Auber, Beatelıı:ir, 19,20 Konferans, 19,45 As
keri konıer Jobann Thumser, Vi7an.a •Üvari 
bölüğü takımı 2) 21.15 Spor haberleri, 21,35 

Müaababe • 22,25 Son. haberleri, 22,45 Espe
ranto liaanile harici haberler, 23,05 Aktam 
konseri Radyo orkeıtraır, Joaef Hol:uır, 

B R E S L A U 316 m. 

17 Hafif muıiki, 18,30 limal kültürü, 18.SO 
Oda muailıtiai, 19,10 Alman lı:abramanlı'ltlan 

Büyük Frederilr:'in son ,Unleri, 19,30 Müaaha 
be, 20 Orlıcestra konseri. 21,10 Ti7atro direk· 
törü İ•imli musilıı:ili ılr:e~ 22,40 Mü•ahabe, 
23,10 Haberler, 23,45 Beethoven konaerj Pi .. 
7ano ile ıonatla.r, 24,20 Akı~ konseri , 24..SS 
Dana nıu•ilıiai. 

25 ikinci kAnun Perşembe 
ANKARAı 

12.30 CramoFon. 
18, Orkeıtra : Beetlto•en OuTertur• Ne0 .. 

nere Lakome auite Cotilloıı. 
18,45 Alaturb sa&. 

20. Aj•n•-h.aherlerl 

V A R Ş O V A 1412 "'· 
16,40 Hafif musiki pJAlr:lan 17 Aft M" h 

t •""' Uta a• 
be, 17,55 Hafif muaildden müre'-kep ı. 

•• 11; ona er, 
18,50 Musahabe, 20,05 Muhtelif ıözler 21 05 
Polonya İıtiklBline a.it btuıik.i eserlerinden 

1

mü 
reklı:ep konıer, 21,35 Popüler konser, 23 Ope .. 
ra pliL1arı, 23,30 Dana pl&kları, 24 Müaeba
be, 20,0S Sil'•n musikisi. 

BÜKREŞ 364 m. 
13 Borsa haberleri, pli.k, haberler, plak. 

17 Çocuk 11et riyatı, 17,30 Dinico takunı Ha .. 
fif muıikiai, 18-30 Haberle;, 18,45 Konıerin 
de.amı, 19,10 Oni-.eraite radyosu, 19,30 Kon .. 
fera.,a, 19,45 Romen operaıında •erilecek o .. 
lan temaili nakil. 

BÜDAPEŞTE 550 m, 

u.rt'ın 3 perdeJjk Sara7dan Kaçırılma, iıimli 
opera lemıili , 23,30 Habt-rler • cazbaod, 

ViYANA 507 m. 
17,18 Çocuk neırjratt, 18,3!1 Konaer Oda 

muıikiıi, Joaef Gerinser. Valter Kleinecke, 
Natalie FreundJich, 18,50 Seyyahlara •e aair 
neıriyat , 20 Neıeli mu•iki Rudolf Pelım, Vi
yana oda muaiki heyeti, 21,05 Mozart kon••· 
ri, 22,35 Haberler 't'eN.İre. 22,SS Joaef Hol· 
ur rad70 orbatrau. 

B R E S L A U 316 m. 
17 Hafif muıiki, tnüaalıa_be, 18,50 Ender iıi

dilen piyano eıerleri, müıahabe, 20 Milli t•r
kılar •• 200 •ene ..,....elki e't' •uaiki•i, 21 Cü· 
llÜn kııa haberleri. Darbı meseller • halk pr
lalan, 22 Karıtık muiki, 23.JO Bertin •auta.
•İle •e Amerikad •• naklen aünüo haYadiıleri, 
24 Cec• Konıert 

27 ikinci kanun cumartesi 
ANKARAı 

12.30 Cramofoa. 
18 Orkestra ı Be•tho• ... Sympboa.le Eroi

que. 
18,40 Alaturka ..., 

20. Ajana-haberleri 

V A R Ş O VA. 1412 m. 
16,40 Pli.k_ 16.55 Mü.ıalaabe, 18,.25 Orı lr.on

ıeri Vilno'dan naklen, 18.SO Müsa'habe, 19,.20 
Popüler konser Senfon.ik takım tarafından. 20 
Müaababeler, 21,05 Hafif ınuaiki, 22 Teknik 
müaahabe, 22,20 Piyano refakatile polont-% ha-
vaları, 23,05 Danı muaikiaJ, 24 Müaahabe, 
24,05 Dansın de•a.mı. 

B 0 K R E Ş 364 m. 

13 Boraa h11berleri, pl.ik, haberler. plik, 17 
Mektepli netriya.tı, 18 Radyo orkestra_11, 19 

Haberler, 19,15 Rad7o orkeıtr•ıı, 20 Üniver
site radyosu, 20,20 Hatip Titi Botez tarafın .. 
dan hitabe. 20,45 Konferans, 21 Çift piyano 
tararından konser, 21,30 Müaaha_be, 21,50 Theo 
dor G,.uia. tarafından taganni, 22,tS Haberler, 
23 P°opüler Romen musikisi. 

B0DAPEŞTE 550 ıa. 
17 Çocuk neıri7ah, 18 konser, 19,30 Ha

berler* 20 Plak, 21 Konferans, 21,.30 Macar 
halk ıarluları Mal-ılt Karacaonyİ tarafından 'Y• 

Siıan musikiıi r•fakatile, 23 Haberler, 23,30 
Royal lokantaınıdan Caray ca:s orleatTası, 
24,20 EtoUe &ı:ahYe•indeu1 caz musikisi. 

V I Y A. N A 507 m. 
17.30 Koro konaeri. 18,10 Müaaluı.l»e, 18.JS 

Mandolin musiklıl, 19,30 Aktü.alit~ 20 Çift 

•• • -- .. ~. ~ J - • • - ~ , • -Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1'çiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin çekleri) uıtar 

Liret, Frank, lngiliz lirası veya Dolan Frank olarak sahlan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
fır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilininiz. Travellera çek· 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmiftir. (5999) 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 4 Uncu keşide 11 Şubat 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 lira 
Aynca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

9 

Mevcut niimune ve evsafı veçh e satın alınması mukarrer aşağı 
da cins ve mıktarları yazılı eşya kapalı zarf münakasaı;, 
hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacağından şe· 
raiti anlamak üzer her gün ve münakasaya ginnek için tek· 
lifname ve teminat makhuzile beraber mezkôr giinün muay· 
yen saatinde komisyonumuza müracaatları. (127) 

Miktan Cinsi Tarih Gün 
25000 Metre Kılaflık bez 30-1 .934 Sah 
4000 Adet Tavla Elbisesi 30-1-934 Sah 

Saat. 
15 
16 
257 

14,30 Bando orkestra, 17 CenU loı:lara mah· 
aua neıriyat, 18 Zira_at , 18,30 Britanya ote .. 
linden, C•z muaikisi, 19,10 ln.ıl. ders, 19,40 
Şandor Bura. •İl'•n takımı, 20,35 Konferana 
20,50 Piyano •• -viyolonsel ile sonatlar, 21,40 
Stüdyodan bir temıil, 23,30 Haberler, 23,SO 
Opera orkestrası t•raf:andan konser, 

piyano ile konser, 20,45 Sut ayarı Yeıaire, 1 -------------------------------------

V l y A N A 507 tn. 20,50 Spor, 20,55 Nasihat, 21 Karlo Coldonİ• ı t b ı D • L 
18,15 Konser Kari Frotzer, Gertrude Köol.. nin eserlerinden Aıı1'1ar isimli pi7e•, 23 05 S an U enız ev azım 

ser, Hanıi Veiner, Kari Lafite, 19,05 Mü.... Haberler, 23,25 Altıam lıı:on•er Rad70 orke•t- ı K • 
hahe<ler, 20.05 lo•rl AYuaturyaya mah•u• halk rau, ı ••• ı Holzer. Satına ma omısyonundan: 
tarkılan 20,SS Muh.telif, 21,20 Yeni lnıil.iz mu.. B R E S LA U 316 m. 

~kiai Antoa Konrath, Er;k. Rokyta, Mu 17 Neı'ell mualki, müaababe, 18,50 Piyano 197 kalem Kimya alat ve edevatı Açık azaltına ile 29 ikinci 
undel'raher, Helen Perk.in, Viyana Senfonik konseri, 19,15 Mü .. habe, 20 Firola ait bir pas Ki..nun 934 pazartesi gÜnÜ aaa t 14 te. 

takınır, 22,40 Son ba_l:Mırler Yeıair-e, 2l,tS Ak- k.tya netriyab, 21 Günün la•a haberleri, 21,10 b • • yuk d . 
fabl mu•ilôai radyo orlte•trasr, t. Holzer. Kıt kardeıim •e ben isimli 2 perdelik muıiki· Deniz Harp Mekte i Laboratuvarı ıçın ar a cma ve 

8 Ii ••m•il, 23 Haberler. 23,35 Eakl danalar, 23.SO mıktarı yazılı kimya alat ve ed ~vatı alınacaktır. İtasına talip 
R E S L A U 316 m. Partenkirchendeki dünya ıpor müsabakaları- " t 14 t t 17 

Hafif muaiki, müaababe, 18 50 Alfred na da.i. neticeler ' 24,40 Münih'to paakalya, olanların 29 İkinci Kanun 934 Pazartesi günu saa e şar 
5.c.hattma_nn"ın farıları. 19,10 ŞHrle~. 20 Ku"- d 1 • • •• k . 1 • h .. K da ka~ı·n ko 
çuk muaikJ P I 1 Yenö an• ar. namesını gorme ısteyen er1n er gun asırnpaşa -· 

. a'rça arı, 21,10 Avusturya, isimli ,, ~~--I il"!l!"!l!''!'!!ll!!!l'!!!'ll!~----:::: •• l 181 n•t"J•I, 21,30 Ziter aletile oda muaiki•i 2150 1 misyona muracaat arı. (28) 
Müıahabe, 22 B~tbo•en konaerj, 9 cu ~enf~- D Ü K T O R 
71 i D-Moll. Müıa_babe 23~5 B tb ko R ki H kk 
a•ri Yarlı aletler ;ı; Maall 2~•40••;;;_ in- USÇU U a 1 
-ve valı1ar. • ' •rı ar Ga1atasarayda Kanzük eczahaneıi 

26 ikinci ka.nun cuma 
ANKARA: 

12.30 Gramofon. 
18 Keman konıeri Ekrem Zek.i 

dan. 
18,40 Fransı~ca. d~ra, 
19,15 Gramofon. 

20. Ajanı-lıah•rleri 

B. tarafın-

V A R Ş O V A 1412 m. 
16140 S.Jon orkeatraaı 17 40 M" h h 

1 ı USa a e0 

17,55 Od" muıikiıi, 18.25 Piya- 1 k 
1
.1 . ...o reaaıe 

ta_pnnı , 18,SO Zirai: müaahabe 19 K 1 1 on erana, 
19,20 Dao.a muaikisi, 20 Muhtelif nıüaahabe
ler, 21.15 Senfonik lıonıer- 23 40 D 1 , ı arıs mua • 
k.iai, 24 Müaahabe ' 24 Danı muailıı.isjn.in de
'Yamı. 

BÜKREŞ 364 m • 

13 Borıa haberleri, pl&lc, haberler, pl&k. 18 

Gica Joneako takımı hafi( musiki, 19 Haber

ler, 19,15 Konserin deyamı, 20 OniYeraite rad 

7o•u, 20,20 Plak, 20,45 Konferanı, 21 Senfo

nik lıı:onaer, Romen beateki.rlar cemiyeti he• 
yeti tararından, 22 Mütalea, 2115 Seofonik kon.· 
ıerin devamr, 221 45 Haberle!", 

BÜDA.PEŞTE 550 m. 

16,30 Müaahabe, 18 Stenoırafi dersi, 18,30 
Çimbal aletile konser Krudy Andor tarafıa• 
dan, 19,15 Amele7e mahsuı tteıri1at, 19,35 
Bacbmann trioıunun koa•eri, 20,10 Harici ai .. 
yasiyat haklan.da konferans, 20,30 Richard 

Strauıı'un eıerlerinden Joıefa Leıende iıimJi 

bir perdelik opera temaili ile müteakiben Mo .. 

kar§ısmda Sahne sokağında 3 numa
ralı apartımanda 1 numara. 

1 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan batka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kı,tık ikametgah 

Telefon 42519. 
4 

lstanbul Sıhhi müesseseler 
Satmalma Komisyonu Reis

liğinden: 

4300 Metre yerli bezi 
Şişli Çocuk Hastanesi için 

lüzum olan 4300 metre muh
telif renk ve örğüde yerli be
zi 23-1-934 sah günü saat 14 
te pazarlıkla satın alınacaktır. 
isteklilerin müracaatları. 

(283) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması ~ukarrer (18758) metre kaputluk ku 
maşın kapalı zarf munakasası 29-1-934 pazartesi günü saat 
15 te y~~ılacağ;?Idan isteklilerin şartname ve numunesile ev 
safmıAgor?.1~.k uzere her gün ve münakasaya girmek için 
mezkur gunun muayyen saati.ıde Komisyonumuza müra-
caatları. (50) 230 

satın alınacak Külçe kurşun 
Barut İnhisarı Umum Müdürlüğün den: 

idaremizce müstacelen dli ton külçe kurşun mübayaa 
edilecektir, Arzu edenler lazım gelen izahatı ve külçe kurşu 
nun evsaf mı idaremize müracaatla öğrenebilirler. 

Kat'i ihale 22 İkinci Kanun Pazartesi günü saat 15 
te idaremizin Galata'da Bahtiyar hanındaki merkezinde ya-
pılacaktır. 

Muvakkat teminat teklif olunan bedelin yüzde yedi bu-
çuğu nisbetindedir. (244) 

Deniz Levazım 
Satınalma Komisvonundanı 

222393 kilo Ekmek : Kapalı zarfla münakasası : 11 Şu 
bat 1934 pazar günü saat 14 te. 

İstanbul Deniz Efrat ve talebelerinin altı aylık ihtiya 
cı için lüzumu olan Ekmeğin kapalı zarfla münakasası hiza 
sındaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek is

teyenlerin her gÜn ve itasına talip olacakların da münakasa 
gün ve saatinde teklif mektuplarile birlikte Kasmıpaşada 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(277) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden 
1 _Yüzer tonu (91) ve (273), (60) tonu da (114) 

Milimetrelik olmak üzere cem'an (260) ton bobin halinde be-
yaz Sellüloz ; , • 

2 _ (6) ton (56X79) eh adında ınce Penhe tefrik ka· 
ğıdı satın alınacaktır. 

Taliplerin nümune ve şartname!eri gördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarile beraber 
31-1-934 çarşamba günü saat (14) te Galatada Alım, satım 
komisyonuna müracaatları. (243) 



lı 

Her zaman 
b• 1 
ızesorunuz 

10 beygirden 800 beygire kadar Exzosla çalışan tek silindirli 
Kondense ile işleyen çift silindirli LOK0!\-10BILLERIMIZ vardır. 

Yalnız Tür!Jyede 1~7 tane R. "\\'OLF 1 .OKOMOBILI ltlemektedir. 
Her büyüklükte ve her şekilde KAZAN imıl ederiz. 
BUHAR MAK1\IALARJMIZ her tarafta ıuınmıştır, çok yüksek 

takat ye tazyiklerle de imal edllm<ktcdir. 
8 beygirden 300 beygire kadar - BCCKAUER - KOMPRESÖR 

Süz. Dizellerimiz fennin en modom kavaninine göre imal edilirler 
ye her tarafta rağbet görmiişlerdir. 

SÜPERHITF.R, EKONOMA YSER n her madde! muhrikaya uyar 
()CAK TERTlBATIMIZ vardır. Teklıl ve hususi katalu~lanmızı isteyiniz. 

Umumi vekili: AHMET RÜŞTÜ ZADE MEHMET HAYRI 
l'elgraf Adresi: MUHAYER lSTANBUL Telefon: 24420 ve 24429 

Sirk"~ri ~it•t Pasa Jl!tn 11.-in•• ıt .. .. 

....... ~nrn:1 .... ,..., 

Yapacağınız tesi'1t ne büyüklükte 
olursa olsun ıize kudret istihsali için 
ıeklHatt• bulunmağa ve planlan ihzara 
amadeyiz. 

Mühendislerimiz her ıürlü uzularınızı 
isaf ederler ve tcsisa[ınıza oy~un bir 
makinayı bizde mutlak bulursunuz. 

17 

•• 
Oksürenlere: K A T R A N HAKKI EKREM12231 

• 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

~ 

UmuJQ Müdürlüğünden: 
Müstahdemler için 159 adet yün gemici fanilası alına· 

caktrr. Ve ihale 27 lkincikanun 934 cumartesi günü saat 14 
te İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil Ko
misyonda yapılacağından şartnamelerini görmek isteyenler 
mezkiir Merkez Baştabipliğine ve Ankara' da Hudut ve Sahil· 
ler Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasipliğine müra· 
catları. (27) 144 

M. M. Vekaletinden: 
Bazı eşhasın nufus dairelerince mukayyet künyelerinin 

tashihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğullarının vefatı vuku bulmuş olduğunu isbat ve o su· 
retle nufus kayıtlarının tashihine karar istihsal ettikten sonra 
aynı karara İstinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu 
heyanile yetim maaşı tahsisini vekaletten ta-
lep etmekte oldukları görülmekte ve- müteveffa 
nın şehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadığı tak· 
dirde bunun ayrıcu mahkeıneden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vekalet dairelerinin müdafaası da dinelnmesi )azım gelmek 
te olmakla badema bu husustaki davaların 
nufus daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi la· 
zım gelece2i tavzih olunur. (4450 (7149) 66 

1 1 3 üncü kolordu ilanlan=) 

M. M. V. SA. AL. KO. dan: 
Çangırı kapıda yaptırılacak 

olan Ankara Askerlik Şube bi
nası kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 1-2-934 
perşembe gÜnÜ saat 11 dedir. 
Taliplerin keşif ve şartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve mü 

nakasaya İştirak edeceklerin de 
tayin edilen gün ve saatte tek
lif ve teminat mektuplarile An. 
karad M. M. V. SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3462) 

(134) 253 
• • • 

M. M. V. Satınalma Komis· 
yonundan: 

Hava İhtiyacı için muhtelif 
cins fotoğraf kağıdı, cam, ve 
eczaları pazarlıkla alınacak
tır. Şartnamesini görmek iste 
yenlerin her gÜn öğleden son· 
ra, pazarlığa İştirak edecekle
rin 28-1-934 pazar giinü saat 
10,30 ela teminatlarile birlikte 
M. M. V. Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (3466) 

(259), 382 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Karyesi 

Kartal 

" Başıbüyuk 

Mevkii 

İstasyon civarı 

" 
" Karyederunu 

Cinsi 

Arsa 

" Tarla 1 20 
Arsa 
Tarla 

" 
" 

Metro Kıymeti ~I 
hamıni• 

Pendik 
Kartal 
Maltepe 
Kartal 
Pendik 

Çavuşoğludere 
Köycivarı 
Kesimoğlu kuvt. 
Pendikardı Mukaddem hos tan elyevm 

Tarla 

275 
151 

22479 
80 

9186 
530 

9186 
1837 

400 
200 
200 
200 
300 
200 
300 
200 

Maltepe KüçükYalı Tarla 1/20 585 100 
Kartal İstasyon civan Arsa 1232 1100 
Pendik Ayazma Bostan 4/32 elyevm tarla 2755 100 
Kartal Çeşmebaşı Tarla 9186 500 
Pendik Eski İstasyon Hane 201 350 600 
Maltepe Üsküdar caddesi Tarla 229 30 

Yüzdı yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimllbadil bonosile &denmek üzerll 
yukarda ıvaah yazılı gayrimenkuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmııtır. Kat'i ihaleleri 3-2-934 
cumartesi glinü aaat on beıtedir. Taliplerin yevmi mezkürda Hat on dört buçuğa kadar pey akçelcrinİ 
yatırmaları lazımdır. Şartname Bınka kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile Belediye rusumıı 
mli,t•riye aittir. (198] 

Maliye müfettiş 
muavinliği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
25 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 

10 Mart 1934 tarihinde imtihan yapılacaktır. Aranacak 
şartlar şunlardır : 

1 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 
yazılı evsafı haiz olmak, 2- Kanunusani 1934 de 26 dan 
aşağı ve 30 dan yukarı yaşta bulunmamak, 3 - Mül
kiye Mektebinden, Hukuk Fakültesinden, ali derecede 
bulunan Ticaret Mektebinden veya bunlara mümasil 
ayni derecedeki bir ecnebi mektebinden mezun olmak, 
4 - Ahlak ve seciye itibarile şayanı itimat olduğu an· 
laşılmak, 

İmtihana talip olanlar: 15 Şubat 1934 tarihine 
kadar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisli· 
ğine istida ile müracaat edeceklerdir. İstidaya şu vesika
larm raptı lazımdır. 1 - Nufus cüzdanı ve adresi, 
2 - Şahsi el yazılı tercemei hal hülasası, " Memuı·iyet· 
te bulunanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair res· 
mi vesika raptedeceklerdir." 3-Askerliklerini yaptık· 
larma veya tecil edildiklerine dair vesika, 4 - Mektep 
şahadetnamesi veya tasdiknamesi, 5 - Sağlam ve yol
culuğa mütehammil olduklarına dair hükfunet tabibinin 
raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imti
hana tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve 
lstanbulda ve muvaffak olanların şifahi imtihanı da An. 
karada yapılacaktır. 

imtihan Programı : 
1 - Maliye A (Bütçe) ihzarı, tatbiki, tastiki ve 

kontrolu "Muhasebei Umumiye kanunu ahkamı, B" 
Vergi nazariyeleri, teklif usulleri, vasıtalı vasıtasız ver· 
giler " Sedüllü vergiler, veraset vergileri, İstihlak üze· 
rinden alınan vergiler, Gümrük inhisarlar, harçlar," 
T ıirkiyedeki vasıtalı vasıtasız vergiler, C" Maliyemizin 
varid.At ve muhasebe teşkilatı, D" istikraz nazariyeleri, 
tahvil amortisman, Türkiye Düyunu Umumiyesi, 
2 - lktısat, " istihsal, tedavül, inkısam ve istihlak ba
hisleri " 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit, faizi 
mürekkep, iskonto, faizli hesabı cariler, 4 - Hende
se, satıh ve hacım mesahaları, 5 - Ticaret usulu defte· 
risi " esaslı ve pratik malfunat " 6 - Hukuku idare, 
Memurin ınuhakemab kanunu, ceza mahkemeleri usulu 
kanununun tahkikat usullerine müteallik hükümleri, 
ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, kanunu 
medeni ve borçlar kanunile ticaret kanunlarının Mali
yeyi alakadar eden ahkamı, 7 -Türkiyenin tabii, ikti
sadi coğrafyası ve tarihi hakkında malumat, 8 - Fran· 
sızca "imla ve terceme ". 

İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliği alma· 
caklar Memuriyet te yapsalar altı ayhk bir namzetlik 
devresi geçirecekler ve üç sene sonra yapılacak ehliyet 
imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişliğine 
tayin ve bir sene staj için Avrupaya gönderileceklerdir. 

(167) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Tophanede Sultan Bayezit mahallesinin Yeni Şehirli 

eski 54 yeni 56 No. lu evin keşfi mucibince tamiratı kiracıya 
ait olmak şartiyle senevi 408 lira kira üzerinden ikisenemüd 
detle ve açık arttırma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin 
21-1-934 pazar günü saat 12,5 da pey akçalariyle müracaatla. 
rı. (R) (7209) 

lstanbul ithalat 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Nümunesi Müdüriyetimizde mevcut iplik numarasıru öl 
çen alatten beş ve kumaşların metre murabbaı sıkletini öl· 
çen aletten de 16 tane şartnamesine tevfikan münakasa ile a· 
lmacaktır. Talip olanların 6-2-934 tarihine tesadüf eden Sah 
günü saat 14 te İstanbul İthalat Gümrüğündeki Satınalma 
Komisvonuna müracaatları. (282) 

VAPURCULU1' 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENT ALIGl 
Liman Han, Telefon: 22925 
-~~~~---------

Mudanya yolu 
Her PAZAR, ÇARŞAMBA. 
PERŞEMBE, CUMA, gün· 

leri Tophane rıhtımından saat 9,30 
te kalkacak mutat iskelelere uğra• 
yarak Mudanyaya gidecek ve döne
cektir. 

~-----------~•: 
İzmit yolu 

:-fer PAZAR,SALI, ÇARŞA 
BA, CUMA ırünleri Tophane 
rıhtımından saat 9 da kalkacak •• 
mutat iskelelere uğrayarak lzmit• 
gidecek ve dönecektir. 

Karabiga yolu 
SAADET vapuru her 

CUMARTESİ ve ÇAR· 
SAMBA, ırünleri Tophane rılı· 
tımından saat 20 de kalkacak ve mu· 
tat iskelelere uğrayarak Karabig3' 
ya gidecek ve dönecektir. ----------- _....., 
Karadeniz yolu 
MiLLET npuru 21 

ikinci kAnU 

PAZAR ırünü saat 20 de Galat• 
nhtımından kalkacak. Gidiıte: ZoP" 
ıruldak Ayancik, Samsun, Ünye, Ot• 
du, Gireson, Tirebolu, Görele, Tralr 
zon, Rize ve dönülte bunlara ila"C
ten Ofa uğrayacaktır. 

Mürekepll 
dolnıa bfemııu 

~ \ arayınıı 

~ 1.so 
ta 
ın T. l. 

~ ~' 
;: 
cıı 

E 
::ii1 

111 .... ~.. ~ 
·lııadolıı· ._ perakendeci ıranıff' 

101 Ilı Şark umumi depozııert 
11 h TOLEDO 

latanbul. Sultan Hama"' 
Hacoouıo Han No. 35 

"f eıeton , 20620 

Devredilecek ihtira beratı 
" Bakraçli cephane elevatörlerind• ıf. 

mi vermekte müktezi emniyet tertilı'1~ 
hakkındaki ihtira için istihsal edilınİI 
lan 14 Mart 1931 tarih ve 1244 nu# 
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği h.Jı~ 
kun bu kerre baıkasına devir ve y-1'~ 
icara verileceg" i teklif edilmekte ofJıl' .... 
fundan bu hususta fazla malümat eıli it 
mek istiyen zevatın, lstanbul'da ll' 

Çe Kapuda Taı Hanında 43-48 nuın~; 
larda kiin vekili H. W. Stock Efcrıılij 
müracaat eylemeleri ilan olunur. ~ 

Devredilecek İhtira berBj 
"Top cephanelerine mahsuı aJI'~ 

mahreçli elevatörler için otomatik b t' 

tı 1 il hakkı dak .• h . . • • "h••1 
cı ar n ı ı tıra ıçın ııtı .-ı'J9. 

dilınit olan 14 Mart 1931 tarih "e 1 ·ı• 
al ih • be . . eti' numar ı lira rabnın ıhtıva f". 

hukukun bu kerre baıkasına devir .re 0ı1 
hut icara verileceği teklif edi]mckt•eJİ~ 
ğundan bu hususta fazla malümat fil' 
mek isteyen zevatin vekili lstaııbU ıJ' 
Bahçe Kapuda Taş hanında 43.48 ;,, 
maralarda kani H. W. Stock Efcıı ıj()I) 
müracaat etmeleri ilan olunur. ( 1~ 

Gazetecilik ııe Matbaacılık f. ,4· • 


