
Bütün otobüsler bugün yeni
den muayene ediliyor. Yunan 
İktısat nazırı ıalı günü şeh
rimize gelecek .• 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Mcb'usu MAHMUT 

lngilizler 
lanma 
Yeni 
eder 

yeni bir silahsız
projeıi hazırlıyorlar. 

proje eskisini tadil 
mahiyettedir. 
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a kan misakı 2 şubatta • 
zalanı 

Bulgar ve Romen kralları bugün 
Sinayada misakı konuşuyorlar 

Bulgar kralı da hükumetinin misaka iştirak edemiyeceğini 
Sinayadaki ziyafette söylediği nutkunda bildirdi 
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l(r l Borı• S (Milliyet) - Bul-a gar hiikümdarla-

B •• k 't n dün Tuna üze-
U reş e rindeki Ramdan'a 

-o-- ge)miıler ve ora-
Bulgar kralı Boris ile kraliçe dan hususi bir tren 

Joanna hazretleri geçen per9em- le hareket ederek, 
be günündenberi Romanya kralı saat on bir buçuk-
Karol hazretlerinin miaafiri ola- ta Bükreşe vasıl 
rak Bükre9 ve Sinaya'da bulunu• olmutlardır. Hü-
Yorlar. Bulgar hükümdarına ge- kümdarlara resmi 
Çen ay Be!grat ziyaretinde old~- istikbal merasimi 
ğu gibi Batvekil Mupno~, Harı- yapılmı§tır. Kral 
ciye nazırı ve kalabalık hır heyet Carol Hazretleri 
refakat etmektedir. Kralın bu Ro- misafirlerini biz-
ınanyayı ziyareti, Belgrat ziyareti zat istasyonda kar 
ile beraber kararla9hrılmı,tı. O ıılamıştır. Hü-
:ı:aman teabit edilen programa gö- kümdarlar evve· 
re, kral Boris evvela Yugo!lav li doğruca Caka 
kralı Alexandre'i, sonra da Ro· Victoria nrayına 
manya kralı Karol'ü ziyaret ede- gitmitler, bir müd B l K l B · R • • u gar ra ı orıa ve omanya Kralı Carol 
cek , bu hükümdarlar da bilah.ara det ıatirahatten 
Bulgar kralına Sofyada bu zıya- aonra Cortscheni sarayını tep-if ebniı 
retleri iade edeceklerdi. Belgrat !erdir. Saat on buçukta operada bir 
:ı:iyaretinin akabinde yapılmau la- gala konseri verilmiıtir. 
tını gelen bu Romanya !eyahati· Hükümdarl .. r saat on yedi buçuk-
nin azacık teahhura uiframasına ta Sinayaya hareket etmiflerdir. Si-

D • nayada Pelech ıatoıunda saat yirmi-
ıebep, Romanya Ba,vekili uca • de bir kabul resmi yapılmıf, ıaat yir-
nın ansızın bir suikasta uğraması· mi buçukta hususi bir ziayfet veril-
dır. Bu hadisenin Romanyada mey miştir. 
dana getirdiği buhran zail olun- Bulgar hükümdarları bugün de Si 
caya kadar kral Boris ziyaretini nayada kalmışlardır. Saat on üçte 
tehir etmek mecburiyetinde kal- resmi ziyafet verilmiıtir. Akşam yir. 
bııttı. mide hususi ziyafeti müteakip Konao 

Boris'in Bükret ziyareti, geçen li bir kabul resmi tertip edilecektir, 
ay zarfındaki Belgrat ziyareti gİ· Yann ıiyaai müzakereler ve müli 
\ıi, Bulgaristanı siyasi yalnızlık- katlar olacaktır. Bunu müteakip hü-
~ll kurtarmak makııadile yapıl· kümdarlar şerefine tertip edilevek 

bir av gezintiaine gidilmesi muhtemel 
tııı, bir seyahattir. Balkan misa· dir. Ava Kraliçe loanna ve eski Yu-

• • 

naniıtan Kraliçesi Eliaabeth'in iıtirak 
etmeleri de muhtemeldir. 

Bulgar hükümdarları Pazar "kşa• 
mı Soffyaya hareket edeceklerdir. 

Bir madde 
BOKREŞ, 26. A.A. - Balkan huıust 

muhabirimizden : Sinaya mülakatlarına 
rağmen Bulgarların timdilik Balkan mi 
sakı haridnde kalacaklan hakkında ev
celce verilen haberler bugün alınan yeni 
haberlerle teeyyüt etmİftİr. Eaaaeıı Ro· 
manya kralının bugün öğle üzeri Sina. 
yada verilen ziyafetin sonunda irat etti
ği nutukta Balkan milletleri arasında 
sulh ve yaklatma lüzumunu aarahat ve 
katiyyetle ve çok hararetle iıaret etme
aine mukabil, Bulııar Kralının Balkan 
milletlerinin emniyeti Ye anlatmaaı lü· 
zumu hakkmda umumi mahiyette temen 

· ( Devamı 2 inci aalıilede ) 
kı aruk bir emri vakidir. Dün A
lladolu Ajanııınm Balkan muha • 
lıiri miaakm imza edileceği tarihi 
lıne' bildiriyor. Bulgaristan gerek 
kollıfu devletler arasındaki iki ta· 
~afh itilafları, gerek misakı kendi 
tlevhine müteveccih bir hareket 
lelaJ.ki e~iğinden bundan çekin· 
~i•tir. Belgrat ziyareti esnasında 
11.ral Boria h8.2retlerine bu nokta 
etrafında teminat verildiği gibi, 
ayni teminat bu defaki Romanya 
tiyaretinde de verilebilir· Balkan 
bıiaakı, Bulgaristanın h~1rar~t1Ie taraftar olduğunu her vesı e ı e 
tekrar ettiği Balkan sulhundan 
başka hiç bir maksada matuf ola
maz. Bu. o kadar Bulgaristanın a
leyhin.de değildir ki hu komtu dev
let ~·•aka •İmdi iştirak etmediği 
takil!~~e ileride i•tirake karar 
ver.lııu zaman hemA- • b'I · • • k -· gıre ı mesı 

Yunan lktısat nazırı salı 
• 

ıcm apının her za- k b k 1 d"" .. • .. an açı ıra· 
ı maaı tıAunülınektedir. 

d ınlBulgar hükümdarı ve devlet a· 
a arı Bükr n k e•te Balkan misakı-
ın ço hararetli taraftarlarına te

sad"' f d t e eceklerdir. Karo! haz-
ret erinin Balkan miaakını benim· 

günü lstanbula geliyor 
İki memleket sanayiine, iki memleket 
ihtiyaçlarına göre istikamet verilecek 

Türkiye ile Yunanistan arasında 
geçenlerde aktedilen yeni ticaret mu
kavelenamesi müzakeratına murahhas ıı 
fatile ittirak etmiı olan şehrimiz tüc
canndan Möayö Triand Fufasa Atina
dan gelen hususi bir mektuba nazaran 

Yunan Milli 1 ktısat nazırı Mösyö Pes· 
mazoğlu bu hafta pazarteai günü Pi
reden hareketle salı günü şehrimize ge
lecek ve erte•i günü Ankaraya ııide
cektir. 

Mösyö Pesmazoğlu'na bu seyaha· 
tinde Mösyö Argiropulos , Mösyö Teo
doropulos ile Mösyö Fufas refakat et
mektedir. 

Yunan lktısat nazırının Ankara se
yahati Türkiye ile Yunanistan arasın
da yapılacak iktısadi teşriki mesai et
rahnda lktısat vekili Mahmut Celal Bey 
le görüşmek içindir. 

1. 
' 1 

1 

Recep Bey geldi 
idare heyeti içtimaında 
bulunmak üzre salıya 

gidecek 
Tedavi ve istirahat için Atinaya git

mit olan Cümhuriyet Halk Fırkaor 
umumi katibi Recep Bey dün akıam 
lzmir vapurile Pireden tehrimize gel
miıtir. 

Recep Bey rıbhmd.a kolordu ku· 
nıandanı Şükrü Nali Paşa, belediye mu
avinlerinden Hamit, Halk Fırka11 latan· 
bul idare heyeti reisi Cevdet Kerim, 
ticaret odası reiıi Nemli zade Mitat Bey• 
!er ile şehrimizde bulunan mebuslar ve 
Hııfü Fırkau erkanı tarafından karıı· 
lanmııtır. 

Recep Bey iatikbale ııelenleri betilt 
bir çehre ile karıılamıı ve kendilerine 
teıekkür etmiıtir. 

Recep Bey Halk Fırkasının çarf8J11• 
ba ııünkü idare heyeti içtimaın.:la bulun• 
mak üzere salı günü Ankaraya gidecek
tir. 

Recep Bey, dün bize Yunanistanda 
istirahat ettiğini memlekete tekrar ka.:. 

Rect!p Bey rıhtımda, kar,.layanlar 
aıasında.. 

vuımaktan mii•evellit büyük bir haz 
ve sevinç dayd.,iunu söylemiştir. 

Otobüslerin bugün 
Muayenesi başlıyor 
Muayene şubahn dördüne 

kadar devam edecek 
Belediye son Maalak yolu faciasından 

sonra latanbuldaki bütün otobüsleri 11kı 
bir kontrol altına olmağa karar vermit
tir. Bunun için ilk it olarak bütün oto
büslerin buııünden itibaren dört ıubata 
kadar fenni muayeneleri yapılacak ve ruh 
aatiyeleri yenilenecektir. Otobüslerden, 
fenni muayeneler neticesinde, matlup ,e .. 

raili haiz bulunmıyanlar seferden menedi 
lecektir. Bu seferki muayenelerde ayrıca 
bir hususiyet vardır. Evvelce muaye~": 
ri Seyrisefer heyetinden yapılmakta ıdı 
Bu defa Belediye merkez fen heyeti mua 
yeneyi bizzat yapacaktır. Bilhassa regü. 
latörler ukı bir muayeneye tabi tutula
caktır. Son Maslak faciaaında otobüsün 
regülatörünün bozuk olduğu neticesine 
vanlnuttır. Otobüılerin 30 kilometreden 
fazla gitmemeleri icabettiği halde bir 
çok otobüalerde bu alet bozulmuıtur. 
Reglilatorü bozan toförler ve otobüı ıa· 
bipleri tecziye edilecektir. 

Dört fubatıan sonra işlemesinde mah 
zur görülmeyen otobüslere yeni ruhsa• 
tiyeler verilecektir, 

aed'" • ıgı malumdur. Hariciye nazı· 
rı M. Titülesco ise, Balkanlarda 
jul~ hareketlerinin belli bath lider· 
erındendir. Romanya Hariciye 
n:kı~ı'. ~agrep' de içtima eden kü
ç ıtilaf devletlerinin konferan· 
Bından ge~iyor. Ajans telgrafları, 
f alkan mısakı meselesinin bu kon-

lktısadi teşriki mesaiden maksat 
Türkiye ve Yunanistan sanayilnin iki 
memleket ihtiyacını birden temin ede
cek bir tekle ifrağıdır. Memleketimizin 1 
sanayileştirilmeıi hakkında esasen bet 1 
senelik bir program tanzim olunmut • 
tur. Bu programda Türkiyede tesiaine 
karar verilen sanayi, Yunaniıtanda nıev 

M. Peamazoilu 

cut olmayan ıanayidendir. Yunanistan. 
da mevcut olan bazı sanayi vardır ki 
bunlar da memleketimizde yoktur. Tür
kiye ve Yunanistan bugün 20 - 25 

' Sigaralarda 
İkramiye 

~r~ta , müzak~re edildiğini, M. 
Tıtülesco nun mısak fikrini etraf
lı surette izah ettiğini ve mesele i
le doğrudan doğruya değil dola. 
Yısile alakadar olan Çeko'slovak 
liariciye nazırı M. Bene~'i de bu 
noktai nazara imale ettiğini bildi
riyor. Zagreb içtimamdan sonra 
ne,redilen bir tebliğde küçük iti
laf devletleri arasında Balkan mi
•akı da dahil olduğu halde her me-
elede bir fikir mütabakati oldu
ğu bildirilmistir. Üç Hariciye na
t!rı, Zagreb'den aonra Belgrad'a 
llıtıni~ler ve kral Alexandre tara
fından kabul edilmi~lerdir . Bina

:ııaleyh M. Titülesco ~~ikan ~-
jkı hedefine varmak ıçın faal lrir 

t.l'aset takip ettikten sonra bu fi. 
,•rler ile mahmul olarak Bükreşe 
;:~et ediyor. Kral Boris ile be· 
d~"r Romanyaya giden B~g~r 

let adamlarile bir aralık goruş-

mesi faydalı bir netice verebilir. j 
Bu ziyaretin Romanya - Bul- / 

garistan münasebetleri üzerine 
yapacağı tesirlere gelince; bugiın 
Balkanlarda vaziyet öyle bir fekil 
almıştır ki, her hangi iki devlet 
arasındaki münasebet diğer Bal
kan devletleri arasındaki münase· 
betlerden ayrı ve müstakil olarak 
tetkik edilemez. Bütün yollar Ro
ınaya gider derler. Balkan mem
leketleri arasındaki iki taraflı an
latmaların ve itilafların hepsi de 
Balkan misakı hedefini yaklaştır
mak bakımından tetkik edilir ve 
faydaları da bu noktai nazardan 
ölçülür· Bunun içindir ki, Bal
kan kralları, Balkan Başvekilleri 
Balkan Hariciye nazırları arasın: 
da temaslar daima faydalıdır. Yu
goslavya kralı Alexandre ile Bo
ris arasındaki temas çok iyi netice 
verdi. 

( Devamı 4 üncü sahifede ) 

Şimdi Karol ile Boris arasın
daki temasın ayni neticeyi verme
mesi için ortada bir sebep yoktur. 
Bilakis Romanya ziyaretinin neti
cesi hakkında daha büyük ümit 

beslenebilir. Çünkü Romanya ile 
Bulgaristan arasındaki ihtilaflar 

Yugoslavyayı Bulgaristandan ayı
ran ihtilaflar ile kıyas edilecek o
lursa, binnishe daha az ehemmi
yetlidir. Bulgaristanın komtuların
dan her hangisile ayrı ayrı anlaf
ması, esas hedefe, yani Balkan 
misakının umumile,mesine, Bal • 

kan sulhuna doğru atılmı' ehem
miyetli bir adımdır. Bunun için • 
dir ki bu Romanya ziyaretinin iki 
krala ve iki tarafın devlet adam
larına temin ettiği temaslardan 
hayırlı neticeler beklemek yerinde 
bir ümit olur. 

Ahmet ŞVKRV 

inhisar idaresi böyle bir 
tasavvuru tetkik ediyor 

1 nhisar idaresi Yenice ve Enili. ai
ııara paketlerine ikramiye numaralan 
koymak taıavvurundadır. lkramiyele • 
rin 5 liradan 200 liraya kadar olacağı 
söyleniyor. Maaınafih bunun ıekli he
nüz teıbit edilmiş değildir. 

8 kuruşluk aigaralar 15 ıubata ka· 
dar çıkanlacaktır. 

Yugoslavya 
Kabinesi çekildi 

Kral M. Uzunoviç'i kabine 
teşkiline memur etti 

BELGRAD, 26. A.A. - Dün saat 17 
de kabine toplanmıı ve başvekil hüku· 
m etin istifaımı krala vermiş olduğunu 
ve kralın bu istifayikabul ederek yeni 
kabinenin teşekkülüne kadar hükumetin 
vazifesine devam etmesini bildinniJ ol
duğunu ıöylemittir. Kral ayan ve mebu 
san reislerile görüıtükten sonra yeni 
kabineyi teıkile esbak baıvekil ve me
bus M. Uzunoviçi' memur etmiıtir., 

IM~mleket hava şehitlerine 
bugün ihtifal yapılıyor 

Saat 11 de Fatih parkında İstanbul; 
şehitlerin önünde eğilecek 

Bugün hava ıehitleri günüdür. Me""' 
leketin her tarafında, tehirlerde, kua
balarda buırün Türk vatanının müdafaa. 
il uğrunda canlarını veren hava kartalla
nnın, türk semasının fedakar tehitleri
nin hatıraları tebcil edilecektir. 

lstaiıbulda bugün Fatihteki tayyare 
parkındaki abide önünde merasim yapı
lacaktır. 

ihtifal merast71i saat 11 de merkez ku 
mandanı tarafındon açılacak ve bir da
kika ıukı'.it edilecalıtlr. lhtifalde Harbiye, 
Maltepe askeri liae•i tal•beleri, bir miif.. 
reı:e · asker suvari ve topçu polis, mek· 
tepliler ve halk teşekkülleri mümessille
leri hazır bulunacakl.ır: 

lhtifalde ordu namına hava zabitleri
mizden Suat B. bir nutuk söyliyecektir. 
Bunu Tayyare cemiyeti namına cemivet 
idare heyetinden ticaret odası muamelit 
ıubesi müdürü Taip Servet Beyin bir nut 
ku takıp edecektir. Taip Servet Beyden •

1 
sonra ıchir namına Şehir meclisi azasın
dan Ali Riza Bey bir nutuk söyliyerek 
hava kurbanlanna ve Türk semalannın 
muhafıdanna tehrin min net ve ıükranla 
rmı bıldirecektir. 

Harbiye talebesinden mürekkep bir 
mangn tar~ındaa üç defa havaya atef e-

• 

dilecektir. Merasime bir geçit resmi ile 
nihayet verilecektir. 

Türkiyenin her tarafında hava tehitle• 
rinin hatırasına hürmeten hava faaliyeti 
bugün saat 10 dan 13 e kadar tatil e
dilecektir. Öğleden aonra Edimekapı 
haricindeki sehitlik ziyaret edilerek çe
lenkler konulacaktır. 

ıMaarif vekili dün Konser
vatuvarı ziyaret etti 

Eksikler 
linde 

ve yapılması imkan dahi
olan şeyler görüşüldü 

Maarif Vekili llikmet Bey konservatuıJarda .• 

Şehrimizde tetkikatlıı meıııul bulu· ı 
nan Maarif vekili Hikmet Bey dün de 
tetkiklerine devam etmiıtir. Vekil Bey 
dün ıaat 11 de BeyoJtlunda konscrva· 
tuvarı ziyaret etmiıtir. Vclcil Bey ev-

veli binayı tetkik ettikten sonra, takip 
edilen metot, der$ ~clc:iUeri, Garp ve 
Şark musikisi üzerindeki me!sai, eski 
Türk eserlerini takip ve tetkik eden he-

( DeıJaını 4 Üncü sahifede ) 

Beşiktaş tehlike atlattı 
ilk devrede mağlup, ikinci devrede 
beraber, nihayet bir sayı farkla galip 

Be,ikta, • lstanbul spor bir arada .• 

Dün Taksim stadında hirinci kü
me lik maçlarından yalnız bir tanesi 
yapıldı. 

B12 maç Betiktaf - lstanbulspor a• 
raaında idi. 

Maçtan evvel yazdığımız veçhile, 
ıampiyonluk yolunda Beıiktaıın bir 
engele takılması diğer sporcuları ve 
bilhassa Fenerlileri alakadar ettiği 
için Takaim stadına mühim denilebi-

1 
lecek bir seyirci kitlesi toplanmıttı. 

Saha epeyi çamurlu idi. 
ilk maç, Beıiktat - l stanbulspor 

B takrmları araaında oynandı "·e çok 
faik oyniyan Betiktaılılar müsabaka
yı 1 • 7 kazandılar. 

· Bu nasıl iş? 
Bundan sonra ikinci küme fampi. 

yonasına ait bir maçın yapılması !a-
( Devamı 4 Üncü sahifede 1 
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Tarihi tefrikamız : 11 

Napolyon • • 
ımperatonçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
Yazan: PAUL REBAUX. Tercüme etlen: H. T AHSIN 

AVUKATLAR NEHRE ATILMALI 
dinlemif, güzel ve asil çehr 'sin· 
de emniyet alametleri görünmeğe 
başlanmı~tı. Jozefin, bu dört ka
dın arasında vekayiden en ziyade 
haberdar olmak itibarile bir gurur 
hissediyordu. 

- Foucke'den aldığım haberlere 
göre korkulacak hiç bir teY kalma· 
mıtlır .•• Hatta !imdi gelen bir me
mur, galebenin bizim tarafımızda 
olduğunu temin etti ... Bu sabah Na 
polyon, maiyetinde ceneralleri bu
lunduğu ve bütün sokak b~ları U• 

kerle muhasara edilmit olduğu hal
de Ayan Meclisinin kararnamesini 
dinledi ..• Barra mağlilp edilmi,tir. 
İstifasını gönderdi... Grasbois'daki 
malikanesine çekildi... Directoire 
Meclisi feshedildi ... 

Madam Latitia söze kan•arak: 
- Ordunun bizimle beraber ol

du~una emniyet edebilir miyiz? 1 
- Kat'iyyen merak etmeyiniz! 

Lefevre bize tamamile sadıktır. 
Kendi ta iri vechile "avukatlar ne
hir,. ah!.m• '•ilrr !,, ••• 

F oucke, Bonapart tarafından en 
az itimat edilen bir adamdı. Onun 
da Bonapart'a iltrhak etmesi, da
vanın tamamile kazanılmıt olduğu 
nu İspat ,. ~er. 

- ftt:hkamlar tutulmuıı~r ... So
kaklar askerle doludur ... Duvarlar· 
da beyanamelerden b-.ka bir 'ey 
görünmüyor •• Jakobenler i~ted;kle
n kadar cırJ'msmlar, memlekette 
hakim olan biziz ••• 

Bonanart ile Jozefin ancak gece 
~eç vakit l-u 1 u!l8.bilmislerdi. Büyük 
hir sevi"'c i,..inr1~ ö~1; • ...;~1 .... _,.- --- - : 

- Nihayet davayı kazandık de
ğil mi?. 

- Is bitmittir... Hakim biziz. 
Jozefin kocasına yardım etmİf 

olmakla iftihar edebilirdi. Ordu· 
yu tehre sokabilmek için bir geçit 
resminin vesile ittihaz edilmesini 
ve bu gecit resmine de - süpheyi 
davet etmeden lazım olan kuvveti 
elde bulunrlurabilmek için - saat 
altıda te•ehhüs edilmesi fikrini Jo
zefin v~l'misti. 

- Elhrt rnk vorgunsun değil mi? 
Benim hüvük kahramanım. 

- Asla! •• Her ey yolunda l!İdi
yor. Ş'ımdi Moreau, Luxeml-ourg 
sarayını i~,.al etmek>edlr .• J .~n"e 
Tuileri'~e; Murat da Sen Klu'da: 
dır. 

- y,. Jakoben'ler? •• 
- Onh'!'I mııtettim ••• Zannedivo 1 

rum ki arbk hunlllJ'dan kf'ndim:?.; 1 
kurtul,..uA tdakki edebiliriz. Bu j 
mem!el'e~e askerin vicdanı müs- • 
tesna. h..,. ev sahlın eıkarılmısh •• ı 
Actık seh .. P.t • müteahh;tleri, mul-te
kirllj!', · aclik i,:larecileri ortadan 
kal~ı olacaktrr.- Fransa'dıı ra
hat bir. nefes almak kabil olabile
cektir ! .. 

Bonaoa..-t. cizmelerini Ye ünifor
masını cık,.nrken bu tarzda bir nu
tuk imt e<livordu. 

- Vav, Jozefin ••• Hava haki
katen ao~k! 
Karn~a söminenin içinde hemen 

taınami 1e yanını$ bir kaç odunun 
son alPvleri PÖrünüyardu. 

- Gel, azizim, yatağa gİr. • • ve 
istirahat et. • • Buna tamamile bak 
kazan"''~ bulunuyorsun! •• 

Onu bir anne sefkatile örtüyor 
ve Bonanart ta. bu çetin günü mü
teakr>. ni.ivaziskiir bir elin ihtima
mından memnun oluyordu. 

Jo,,efin, !amdanları birer birer 
söndürrne~e çalıtırken: 

-- Simdi uslu uslu uyumak var! 
diyordu. 

Jozelin Tu'leriu sarayında 

Bonapart, 14 ikinci te•rin 1799 
da Luxembourg sarayında yerlet
mek üzere küçük evini terkediyor
du. 

Jozefin, birinci katta :littktör 
Gakier'nin i•ga! etınit olduğu apar 
tımanı almıttı. Fakat bu suretle 
kendisine en fazla hürmet ve mu
habbet göstennit olan birisinin bu
radan çıkmasına sebebiyet vermit 
olmaktan vicdani bir teessür duyu· 
yordu. Ne çare ki siyasi kavgalar· 
da hissiyat hakim olamaz •• 

1799 birinci kanun ortalannda 
Bonapart birinci Consül ilan edildi 
ve bu vesile ile pek parlak merasim 
yapıldı. 

19 şubat 1800 tarihinde Bona· 
part'ın Luxenbourg sarayında it
ı:al ettiği odaya Bourrienn girince, 
Bonapart: 

- Nif.avet, Bourrienn, Jozefin 
ve benim için Tuilcries sarayında 
bu ..Un yntınak nasip olabilecektir! 
Asıl canımı sıkan rl'>kta, bu saraya 

1 büyük bir alayla gitmek icap etti
ğidir ••• Fakat nümayif yapmak ih
tiyacı da vardrr •• Bunun halk üze
rindeki tesiri inkar edilemez. • Di
rectoires pek sade bir idare idi.Bi
naenaleyh milletin hürmetini kaza· 
namamıfh. • • Baksana, Bourrienn. 
Her fey intizamında mıdrr?. Oç 
Consül de, altı beyaz atlı arabala· 
rile buradan saat üçte hare!.ıet ede
ceğiz; ben sağda Cambaceres so
lumda. • Lebrun ileride ••• 

- Evet, cer.erahm ! 
- Y erleteceğim odanın, 16 ncı 

Louis'nin işgal etmif olduğu daire 
olacağından eminsizi, değil mi?Bu 

hususta kat'iyyen ısrar ediyorum. 

- Evet, ceneralım, emrinizi har

fi harfine ifa ettim. •• 
- Pekal&. • • Jozefin de Marl 

Antuvanetin odasını alacakhr. 
- Evet, ceneralım 1 
Bourrienn mütebessim: 

- Hatırlcyor musunuz, diye ba,
lamı,, 

-Neyi? 
- Hatırlıyor musunz, ceneralım 

Saint. Anne sokağında asileri topa 
tuttuP.urnuz gün bana ne sövlpm:a
tiniz? Bana demiştiniz ki "Kendi· 
mi kral ilan edebilirim, fakat he
nüz bunun suasr gelmemiftir ... ,, 

- Hakkın var. • • Biliyor musun 
ki o vakitten beri az fey yapmadık. 
Neticeden memnunum. Halkm da 
bize iştirak ettiğinde şüphem yok
tur. 

Hanımler geç kalınız! 
. 1800 de Noel arif,.sin.fe, Opera 

tiyatrosunda Hayden'in bir orator
yo~u -. - ~ini ~evzu üzerine tertip 
edılmıa hır facıa _ temsil ediliyor
du. Meşhur mu~anni Garat te,.an-

• .J k l ' nı e,.ece ve or ·e~tra heveti fevka-
lade kalabalık olacak, sahne ~örül. 
memit bir tekilde tenvir edilecek
tir. 

Saat sekizde bütün koltukJar it
~l edilmi, bulunuvorılu; tekmil 
localar dolmustu. Dürbünler. gü
zellijii ve e\maslannın kıymeti iti
barile ehemmiyeti olanlara tevc'h 
edilmis bulunuyorclu. Artıi{ perde
nin açılma•ı İçin birinci Consül'e 
intizar edilivordu. 

Neden bÖyle lt'eç kalmı,tı? 
Bonapart. Tuôleries sarayında, 

uzun gün bilainkrta Ç"' lrcmı$ nltJuğu 
(Bitmedi) 

Balkan habarh•rl 
. ~·---......; 

Suikast tahkikatı 
Eski tJahiliye nazırının 

iştiraki var mı? 
ATINA, 26 (Milliyet) - ..Muhale

fet ırazet"leri dün herkesi hayrete dü-
ı,,.,ı..,., .. neşret,...,islerdir. Bu ha

bere ııöre, auikaıt tahkik"tma ,,_.....,r 
. ,dilen yeni müstantik M. Z-uınos Mösyö 
v e-ni'l:e1oıtan ikinci defa izahat ai r 
. .. ~- ,..._,_: - • ··~ ~ -- --· "1. P"'l.1 .. 
!isin bu iıte zimethal olduğuna ka-

.e:liğini aöylemiıtir. Möa
·0ö 7..anno<1J.'•1n bu sekil~e bevanatta bu
lunması efkin umumiye üzerinde bir 
yıldırım te-=..: "a•ıl .. "-Uıtir. 

Kılkış vi!Ayeti 
ATINA, 26 (Milliyet) - K.ılkıı mm· 

takanrun ayrı bir vilavet lıaline ifrağ, 
hakkındaki kan•ın li\vilıasım ayıın Ye 

~eb'usan .. meclislerinin müıterek Lir 
r~lıede muzakere etmesi ihtimali var .. 
dır. 

Yunan basve~Alet mUsteşarı 
isticvap edilecek 

ATINA, 26 (Milliyet) - Mösyö 
Papanastaayu, büklimcti mevkii iJdi. 
darda kalmak ic;in kanunıaz bazı icra 
atta ~ulunmalda itham etmektedir. 

B•llıaı.. Ba~vekalet miistqan M. 
S..yaı'in Selanikteki P."ayrİ kanuni ban 
müdahalelerinden dolayı meclis encü
meninde tahb isticvaba almmalilU is-
• ;miJtir. Müstef&I' iıticvap edilecclı: • 
tir. 

Mahkemede tokat 
ATINA, 26 (Milı; .. et) - Tatoi ha

"'• k•rar iihı ku ,._ haft! v· ""'."danı M. Repaı ııe
,....- . rre clen12 mahkemesinde i
fadesı alınırken, müd.taa talı. di M 
Sarros'a tokat abm•b. Bu 

1 
dan• 

d 1 • "L- d" ' suçun o ayı ın7ınat ıvaru kendiıini j]Q 
h .. -- ... -.,ı..ki1..., f""-İ'\tir. ay 

M. Muşanof Yunan sefirine 
teminat verdi 

ATINA, 26 (Milliyet) - Sofyadan 
Hariciye nezaretine gelen telgraflara 
göre, Bulgar BaıvekiH Mutanof, dün 
Sofyadaki Yunan elçisini kabul etmiş, 
ve Sivilingrad kongresinde izhar edi· 
!en endişeyi mucip talepler hakkında 
izahat vermiştir. 
. Bulgar BQf\·ckili bazı müfritlerin 
deri ı:"irdük?eri bu ts.Jeplerin cJıemzni .. 
yeti haiz olmadığın1, hükümetin kongre 
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Silah bahsi 
İngiliz kabinesi yeni bir 

proje daha hazırladı 
LONDRA, 26. A.A. - Stefani Ajan· 

11ndan : Gazetelerin yazdıklarına ııöre 
nazırlar meclisi dünkü toplantısında 
silahlan azalbna hakkında yeni bir 
mukavele projesi bazırlamağa karar ver
mittir. Bu proje geçen martta teklif edi 
len mukavele projeıi.nj tadil eder bir ma· 
biyettedir. 

Bundan batka nazırlar mecfüi evvel
ce hakkında itilaf baıd o'an nokta!an 
kuvvetlendirmek için lngiltere ile ltalya 
tarafından bir tavassutta bulunulmaum 
alakadar devletlere teklif etmeği de ka
raralaşbnmfbr. 

Silahlan azaltma hakkında Fransa i
le Almanya ....,,.ında doğrudan doğruya 
yapılan konuşmalar esnasıncla baş göıte 
ren ve bu müzakerelerin inkitaa uğrama 
ıma ıcbep olmasr ihtimal dal-ilinde görü 
len zorluklann ortadn kald nlması idn 
İtalyan hiikiunetinin tavaııutta bulun. 
maaı ihtimali oezilmektedir. 

Almanya ve Lehistrn 
BERLIN, 26. A.A. - Resimli :en.. 

koiar gazetesinin Berlin muhabiri pro
pa.ğanda nazın M. Goebbelı ile bir mÜ· 
lakatta bulunmuıtur. 

M. Go•bbelı mirivetperver ıoıvaliıt· 
liğin a1man ıeciyesinden mütevellit bir 
hayat telakkisi olduğunu ve ye,.;,.ı.,.an 
d'vlet ,eklini de bu telakkinin doğurdu 
ğunu &Öylemiıtir. M. Goebbels milliyet
perver ıoıyaliıttiiin bir ihracat emti9t.tı 
olmadıi•nı, eaaıen Almanyanm böyle 
bir teıebhiiate de bulunmayı hatmndan 
geçirmediğini, ancak bu hareket diğer 
memlel<•tlerde hususi ıartlar altında yer 
tutacak oluna bunun milliyetperver ..,... 
yalistliğe ihraç edilmit nazanla bakıh
mıyac'imı ilıive eylemiıtir. Lehistan Al
manya münasebab hakkında da M. Goeb 
beis demiıtir ki : 

Baıvekil ;ıa memleket arasmda &n• 

!aşma hurn•lünü istemektedir. Bunu Le
histan aefirile yaptıiJ iki mü'akatta ye 
aövlediği nutuklarda da kaydetmi,tir. 
Yapılmaltta olan müzakereler ıu:t-frh· 
hümlerin aebeblerini izale etmek için· 
dir. iki memleketin menfaatlerine teal• 
luk eden meselelerin müşkilıitma rağmen 
mü,terek a:rim ile bu neticeye varmak 
miimkiiıı olabilecektir. 

Amerika - Çin ticareti 
VAŞiNGTON, 26. A.A. - Hariciye 

naz'1't M. Cordell Hull, Cin hükıimetinin 
Amerika ile Çin arasmck mü""k't tica· 
ret muahedesinin yeniden gözden ııeçi· 
rilmes.ini teklif ettiğini b"ldimıiıtir. 

M. Hull, Çin hükumetinin ileri aüre
c';'ği vazib ve muayyen her türlü teklifi 
tetkik~ A,..erikanm hazır olduğunu ila· 
Ye etmi,tir. 

Cuba'vı tanıyar.'ar 
BERLIN, 26. A.A. - Volff ajansm

ılan: Hükıimet Kübada t"t"kkül eden ye
ni hükumeti buunuttır. 

NANK!N, 26. A.A. - Cin bükıimeti 
yeni Küba hükWııetini taıÜıruıtır. 

Mançuri imperato· u 
ve Çin ~azeteleri 

PEKiN, 26. A.A. - Çin gazetelerin
d~n bir çoğu M. Pu-yi hakkındaki ten· 
kit1erine ri°"ayet venneyec-k .olnrf .. ,, 
gavPt ıid-letli tedbirlere tabi tutulmakla 
tehdit edilmitlerdir. 

R•t "'Ill:etel,...:n idarehanel....i polialer 
tarahndan muhafaza olunmaktadır, 

Amerikada para isleri 
VAŞiNGTON, 26. A.A. _ Ayan mec

lisi para işleri hakkındaki kanun layiha 
sntm müzakeresine yeniden hll~lamıştır. 
Cümhuriyetçi azadan birçoğu bu layiha 
lıakkmda ıiddetli tenkitler yürütmekte
dir. 

Hindistandaki zelzelelerde 
ölenler 

LONDM, 26. A.A. - Hint iıleri ne
zareti tarafından neşredilen bir tebliğde 
bu yakın'arda Hincliıtanda vuku bulan 
zelzele neticesinde ölenlerin 2500 kitiden 
çok fazla olmadığı bilhassa beyan edil· 
miıtir. 

Bin.S?azi - Sudan h •duc'u 
LONDRA, 26. A.A. - Bingm:i ile 

Sudan arasındaki hududun tayin ve tab· 
clidi hakkında lnıiJiz ve ltalyan lıukıi· 
metleri arasında müzakerelere batlandr
ğı Kab ireden ıı:clen baberlOnle bil diril· 
melrtedir. 

İtalyada iptidai askeri 
terbiye 

ROMA, 26. A.A. - Askeri Şura M. 
Mussolinin riyaseti altında toplanark İp· 
tidai askeri terbiye meselesile ve bazı 
askeri tayinlerle meşgul olmuş ve me
sai ıin tatil etmiıtir. 

Almanyada mahkum 
edilen komünistler 

BERLIN, 26. A.A. - Volff Ajansın· 
elan: M. Hitlerin bat vekilliğe tayin edil
diği geçen ikinci kanununun otuzuncu 
günü akşamı Berlinde milliyetçi sosyalist 
hücum kıt'alanndan birine hücum et
mek, bundan sonra bir polisi ve bir mil· 
liyetçi sosyalist milis neferW öldürmek 
ı~çlariyla zan albna alnup muhakemele
rı yaprlan 53 komünistten bet tanelİ bat
lıca. ıuçlu addedilmiıtir. Bunlar bet ile 
sekiz sene arasında tabalüf eden kürek 
cezalarıllll çarptırılmıılardır. 

•:ll{_UT~:- tını t:ı::vip ebncdiğini aöyle
rnış~ır. l\'iösyö bI~şanoi, hükiimctin bes
lediği dostane hi )erden Yunan mille-
. · • emin bulunmasını ıefirdcn rica et
miıtir 

Stavisky meselesi 
Parlamento haricinde bir 

tahkik heyeti teşkil ediliyor 
P ARiS, 26. A.A. - Havas ajansından: 

Meb'usan meclisinin nizamname encü:me 
nine Stavisky meselesi hakmd,. bir lah· 
kikat komisyonu teşkiline dair birçok ka 
rar sureti layihaları verilmiştir. 

Komisyon bu projeleri tetk;k için yan• 
tığı ton!antııla Basvekil M. Ch•uten>pı' 
in verd'ği k sa izahatı dinlemiştir • 
M. Chautempı bu beyanatında demiıtir 
ki : 

'' Meb'u&an meclisi sırf parlamento a. 
zasmd'UI mürekkep bir tııhkik komisyo
nu \eıkilin' k•bul edecek olursa hükumet 
istifa edecektir.'' 

M. Ohautempa •osyalis.t grupu tarafın· 
dan teklif edilen tarzda ve parlamento 
haricinde kala" zatlard:ın mÜr•kkep bir 
komisyo'1 te•kil ed"lmesİ'>e ve bu i<OTT'i•· 
yona m • bu"lar,.an iyandan ve yüksek 
MPmUr)<'lrdan da b-,z1 i.zi alınams1na ot .. 
dukça tara'tftr görünmü.ş. b,ınun'a bera· 
ber bazı itirazlar ileri sürmüı ve nihayet 
'demiıtir ki : 

•<" Sosvalist PTtJnunun teklif etti6 
takrire benzer bir k•rar sureli kahulü su 
retile İ•tenecek olur-a taz..., gelen k'\• 
uni meti.,.,Jeri çarçabuk meclise tevdie 
ha,.n- bnlunuvorum. ., 

PARIS. 26.A.A. - M·busan mediıi 
n;zam..-.a""'e en('ümeni rarlamen•o hari
ci.,deJrj kim.sPl•rd-n mü-k'tcf""" J,ir t.Jı
kik heveti teskiH h•kkmdaki !<arar ıure
~ni 11 muh•lif vp ? ... üıtenkif reye kartı 
14 reyle kabul etmiıtir. 

Avusturyadak\ m'lliyetçi 
so~yafist1 er 

BERLIN, 26. A.A. - Volff abnım· 
d..,.: Propa..,.nda naz-n M. c.,..ı.ı.eta bir 
konuşma elruı.aınd• A,,,15tul'Yftd1'c:i mil· 
liv .. tci sosyalist hakkında tun!ıın söyle-
miştir. · 

" Alman ye Avus•u.-,,.. mi'l•tleri ara· 
amdoki ırk 1'el"'b"l"Iİğ: d'isü-,üı v .. du
Ylll tanı itibariyle m:lliyetçi •oıval:ıt· 
Jile Avu•turya milletinin de dü·ünce ve 
d 11yrtUl"rqıa inkar ve itiraz götürmez 
bir suretle uygun dü"f"'r!' 

Bu konnsma ııraımd~ M. G""'b" ... '"''in 
muhat•b1 b'r•ok meml4·tl•rde hel'r•n 
hAY.,., ko•kulannı chemmivetle kavdet• 
=.;şti.r. Bunı1n Üzer!n'!' M. Goebbels ıu 
bcvı:-.n~t•a hulunmuştur : 

" Bütün memlekPtlerde 1>ilh:ıA•" SA. .. 

b k muh•rİplere sulh veya harp h•kk•nda 
al'nac•k kara,.,. t•rcihA'I işt:rak J.akkı 
verilll"e•ine d~ir M. H; .. ı~r tarafm.dan İ-· 
!eri sürülen fikre bakik~t s~li verile
cek oluna bu her türlü harbe karı• en 
sağlam teminat te~kil eder." 

Rom'l - Buenes yolu 
ROMA, 26. A.A. - Hava şer:nti ci

hetinden bir mani ç k->ad-~ t~kdi•-le 
btyareci Lombardi ile Mazotti, Roma ile 
Buenos-Airea arasında hava yolile ilk 
posta seferini yapm,.k için cumartesi ıa· 
balır beşi 20 geçe c:ampino tayyare Ji. 
manından havalanacalardır. 

Sim<ll deniz yolu 
LENINGRAD, 26.A.A. - Şimal de· 

niz yolu idaresi bu yol üzerinde !Ptkikat
ta bulunmak üzre 1934 senesi için 30 
milyon ruble ıarfedecektir • 

Lokomotif alt·nda 
HALLE, 25. A.A. - Volff •İ•n•m· 

dan : Dubendeki maden kuyu•unun bu· 
lunduğu saba dahili.,J.. ""' ~ •ek bir 
yerde çalışmakta olan bir mübendiı ile 
b'· m•k'~iıt üzerl•rinP. do~ ı:relen bir 
lokomotifi , o sırada keıif bir ıis hü· 
küm sürmekte olmaı-ndan dolayi, p,-Öre· 
memişler ve lokomotifin altında kalarak 
ezilip ölmüılerdir. 

Bir f ahrikada isti; 1 
VOELHLINGEN, 26. A.A. - Volff 

ajansınden : Çelik fabrikalarından biri· 
· nin bekleme aalonunda gaz iıtiali netice
sinde bir işçi ölmüştür. Diğer işçilerden 
iki kiti ağır ve altı kiti hafif surette ya
ralaruru1lardır. Enkaz alt-nda kalan ya
ralılar birkaç saat süren çalııınaclan son• 
ra kurtarı!nutlardır. 

Fransız - fngiliz ticareti 
LONDRA, 26. A.A. - Reuter ajan· 

11mn öfrencliğine göre kont en j:ınlar hak 
kında cliplomatik bir hareket Ye teıebbü 
ae müracaatedilm~kıizin muılihane bir 
anlatmaya ulaımalr için Fransız ve ln
giliz hükıimetleri arasında birkaç gün· 
denberi muhabere cereyan etmektedir. 

Bir İtalyan nazırı 
Amerikada 

SAN FRANSlSKO, 26. A.A. - ltal
yan nazırlarından M. Parini haTB yoli\e 
San Franaiakoya gelmiı, ltalyan mck· 
teplerini ve mües•eıelerini cezip gör
müıtür. 

iki komün · st mahkum oldu 
DANTZIG, 26. A.A. - Liman ame

lesinin grevi eınaıında gönüllü iıçilere 
karıı musallab komünist çeteleri teşkil 
eden iki komünist reisi hu cürüm için 
azami ceza olarak kanunda derpiş edilen 
iki sene bapıe mahkıim olmuıtur. Mah· 
keme sefahatmda anlafıld rğma göre ko
münüt fırkası taraftarlarını silahlandır· 
mıı ve on!ara ıilah kullanmasını öğret· 
mek için mühim paralar sarfetmiıtir. 

Moskovada bir sergi • 
MOSKOVA, 26.A.A. - Sovyet Rus

yarun iktisadi ve barsi sahada son üç 
ıene içinde elde etmiı olduğu neticeler 
için politeknik müzesinde bir aerııi açtl• 
mııtır. 

Fransadan Hindi Çini'ye 
TUNUS, 26. A.A. - Fransayı bava 

yolile Hindi Çiniye bağlamak teşebbü· 
ıüne giriıen tayyareci Cbartoire dün ıa• 
hah ıaat yedide yaln•z ba,ına tek satıbll 
bir tayyareye binerek.. havalannuıtır. 

' • 1', ·'- '' ~ • • <ı • ' a 

DAK.i 
Celal Bey tetkiklerine devam edigoı 

lZMIR, 26. A.A. - Şehrimizde bulunmakla olan iktisat Vekili 
Celal Bey misafir bulunduklara Gazi konağında Kemal Zaim Beyle 
birlikte tetkikatlanna devam etmişlerdir, 

M. Titulesco hasta olduğundan 
Bulgar rica/ile görüşemedi 

BVKREŞ, 26. A.A. - Balkan hususi muhabirimiz bildiriyor: 
Birkaç güntlenberi rahatsız bulunan M. Titulesconun vaziyeti 

bugün biraz daha iyileşmiştir. M. Titülesco rahatsızlığı dolayisiyle 
Sinayaya gidememiş ve binaenaleyh Bulgar ricaline karst yapılan me
rcuime i~tirak edemediği gibi Bulgar başevikili ve hariciye nazırı M. 
Muşanolla da henüz görüşememiştir. 

Kuvvetli bir ihtimale göre Bulgar Başvekili lff. lf1uşanol yarın 
sabah Sinayadan Bükreşe gelecek ve Romen hariciye naztnnı evinde 
ziyaret ederek kendisiyle görüşecektir. 

Bulgar Kralı ve Başv11kili be raberlerintle getirdikleri yirmiyi mü 
tecaviz Bulgar gazetecilerle beraber ayın 28 inci pazar günü buradan 
hareket edeceklerdir. Bu itibarla 29 sabaha Salyada bulunacaklar de· 
mektir. 

M. Titulesconun bir iki güne kadar temamiyle İyileşeceği ve pcı 
zar günü toplanacak ola11 kabine meclisine i'!tirak ederek Zağrer~eki 
son küçük itiliıl konferansının kar arlarırıdan kabine arkadaşlarını et· 
raliyle haberdar edeceği bildirUm ektedir. 

Dördüncü av koşusu dün yapıldı 
ANKARA, 26. A.A. - Muh alır. alayının al sporunu ilerilet

mek ve yaymak maksadi!e ve on beş günde bir tertip ettiği av koşu· 
larının dördüncüsü bugün öğleden evvel telsiz civanntla telsiz - Ak 

taş sırtlan - Karacakaya istikamet inde ve beş kilometrelik bir uzan· 
lukta yapılmıştır. 

Koşuya i~tirak eden yetmİf katlar biniciler arasında Mürsel Pa
şa ve refikaları hanım da vardır. Koşudan sonra alayın süvari bölük 
feri ga:r.inoıruntla biniciler çay almı şiardır. 

Bu koşulan ayni zamanda A tlt spor külübü da onbeş günde bir 
olmak üzre tertip elmiftir. Önümü ztleki halta bu kulup hesabına ya· 
pılacaktır. 

Leh ordusu 
VARŞOV A, 26 .A.A. - Pat aj:ınım 

dan : Milli miidalaa biitçesinin Diyet 
meclisi ask~rlik işleri encümeninde mü· 
zakereıi ııraımda mil'i II'Ü~af.n.a nazm 
muavini ceneral Sk'adkovıki k1ıa bazı İ· 
zahat vermiş, leh ordusunun harp leva
znru, yiyecek ve silah kuvvetleri tedari
ki hususunda ecnebi memleketlere tabi 
ve muhtaç olmadığını kaydetmiştir. 

Muhalcf.,t f rkasma mensup meb'uslar 
dan bu rrüzak ... re dolavİl\İle !'"n söz a
lanlar mi!li müdafaa ifinin fırka müna• 
ZMl"r' h•r'cinde olduğunu bilhassa kay 
detmişlerdir. 

Encümen bütcevl ı.;cbir değitiklik yap 
makaızm kabul etmittir. 

Feci bir vapur kazası 
ŞANGHAY, 26. A.A. - t~;nde bir· 

çok yolcu bulunan küçük bir gemi ikin) 
et kanunun yinninci l(ecesi Tangtıe
kiang nehrinden geçerken kara~a otur• 
mus ve ıonrft. tutusarl'k van.rn.·~M. 

Bu fclf.k•tli k".Za' neticesi olarak en az 
175 kişi ölmü,tür. 

c; •;; nlarak kurtulanlar Şangb.aya a:el
miılerdir. 

J-litler muhahheti 
BREM, 26. A. A. - Volff ajıuıamdan: 

Milliyetçi •osyıdist hareketine ıimdiye 
kadar muarz bir vaziyet a1an mahfeller 
son 7 amantardaki sivasi inkif!,""f netir.esi 
olarak yeni devlete her gün biraz daha 
fazl" ısınmakta Ye il'ihak etmPktedir. 

Bundan dolayi vaktile tevkif edilen• 
lerin bir arada toplanıp alıkonduklan 
garnizonlar gÜn geçtikçe biraz daha bo
talınaktadır, 

Brem mmtakasında tesis edilen bu ka 
bil . İ~İ gam:~o .. dan biri bu sebepten do 
'""• ılga edılmiıbr • 

Fransanın harici siyaseti 
PAR I '). 26. A.A. - Havas ajanım-

dan: Par~amenlod.Ja ticaret komitesi 
dün ayan azaımdan M. Lerdunun reisli• 
ği altmda toplanıruı, Fransanın ecnebi 
memleketlerle olan ticaret münasPhetleri 
ve ı;c•ret ,:vaseti hakkındaki müzakere 
yİ bitirmittir. 

Komite, sabık, nazıilardan meb'us Ju-
1ien D11.-""'°'''" ,..., ... -~- ..... · .. ı..,.,rriri ııfa .. 
tile verdiği izahah dinlemiıtir. 

M. Julien Dura.-.d evvelki müzak~re
lcrin bir hülasaımı yapmıı beynelmilel 
ticaret münasebetlerinin tabii ve düz· 
giin temeller üstüne dayanarak eski ha· 
lini bulması için ıülhu ne bahasına olur
sa olsun muhafaza ebnek hususunda sar• 
ı•lmaz bir arzu ve azim gÖıle~k !izım 
oldui:tınu iıbat etmeğe çalışmrttır· 

f a'Sist Estonva 
TALLIN, 26. A.A. - ltalyan faşistli

ği Örnek tutularak teıkil edilen yeni fa. 
§iıt Estonya hükümetinin teessüsü ve 
parlamentonun bilkuvve ilga11 evvelki 
ııcc 21 tane top atmak auretile selam. 
lanmııtır. 

Cümhur reisliğini M. Constantin Pae
ta deruhte etmiıtir. 

Sovyet Rusyada bir 
müsabaka 

MOSKOV A, 26.A.A. - Bu sene Soy. 
yet Rusyanm en ileri gelen piyano, ke
man ve viyonlonsel çalanlanla muğanni. 
lerid arasında bir müsabeka yapılacaktır. 
Maarif komiserliği birinci gelenlere alt· 
mı§ bin nıple mükafat verecektir. 

Baden Povell ağır hasta 
LONDRA, 26. A.A. - Boyıcoutlann 

reisi !.~rd Baden Povell'in sıhhi vaziye
ti oldukça endite uyandırmaktadır • 

Lord Baden Povel:'e bu ıı:ünlerda iki 
defa amelivat vaoılmııtır. 

Eski nüfus tezkereleri 
ANKARA, 25. - Nüfus idaresine p

len malümata göre, mektum nüfuslar, 
her tarafta büyük bir tebalükle nüfusa 
yazılmaktadır. Bilhassa bu it için lzmi· 
re giden nü'us umum müdürü Galip B. 
buraya avdet eylemittir. 

Galip Bey lzınirde bulunduğu sıra
da, l.tanköylü muhacirlerin ifkanı iıile 
de meıgul olmuftur. Bu mühacirler, 
Çetme kazasının Alaaçtı ve Koste nahi· 
yclerinde yerleıürihniılerdir • 
• Burada çıkan ve balla telıifa düıüren 

bir rivayete göre arap barflenle yazıl· 
mıı olan nüfus tezkereleri bu ayın niha· 
yetine kadar deği§tİrİlmediği takdirde 
sahiplerinden ellıier lira para cezası al1-
nacaktır. Galip B. bu rivayet lıakkmıla 
diyor ki : 

- Aıb yo1'tur, ccvabmw •erdi. Bu f8'" 
yia, bazı kıu:a kaymakamlanmn aJnuı. 
olduktan tedbirden galattır. --Muğlada konferans 

MUÖLA, 26 (A.A.) - Bu gece halk 
evinde demokrasinin tarihi tekamülü 
hakkında bir konferans verilmittir• 

Konferansçı Yunan, Roma ve Türk 
demokrasisine temaı etmiı ve Gazinin 
hayatım anlatarak demokrasiye bizme.. 
tini yadebniıtir. Konferansta bükıimet 
erkanı ile büyük bir kalabalık hazır 
bulunmuıtur. --.--.---
Bu 1 gar ve Romen 
Kralları 

(Ba§ı 1 inci ııah;fede)" 
ni ile iktifa etmesi Bulgarların resmi' 
vaziyetini gösteren yeni bir mi~l teş,kil 
etmiftir. Bu çekingen vaziyetlerine rai• 
men misaka konulacak bir madde Bul· 
garlara ayın 2 oinde imzalıuıacak Yeol• 
kaya sonradan İftirak imkanım Yerecek· 
tir. 

Mevırukan öğrendiğime göre ba 
madde gayrı muayyen değil, fakat 
muayyen bir mühleti ihtiva ede
cek ve bu müddet :z.arlıntla Bul
garTar misakı inualamamak iste
dikleri talr.Jirde İfliralc hakları 
kaybolacaktır. 

Diğer taraftan bugün Romanya Ye 

Bulgar kırallarmm Sinoyadan Belgrada 
t:lef_?n ederek Yugoslavya kralı ile gö
nıştükleri ve bu mülakatta ve üç Kral a
raomdak; bu telefon muhavcreainde Bal· 
kan miıakmm mevzuu bahaedJdiği ve 
Üç hükümdar arasında yeni bir mülikat 
vukuunun tespitine çalışıldığı haber a• 
lınmııtır. 

Herhalde şubatın ikisinde Türkiye, 
Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 
hariciye nıu:ırlarının Belgratta toplana
caklan ve bu toplanhda vaki olacak mil 
zakerede misak metninin gözden ıreçiri
lerek imzalanacağı mulıakkalı: gibidir. 

lalya müaka muarız 
ROMA, 26.A.A. - Stefani Aj:uuı bil

diriyor: Balkan misakı müzakereleri bak 
kında Giornale d'ltalya diyor lr.i : 

Mezkıir misale hakındaki fikirler kati 
bir sekil almıt olmaktan henüz uzaktır. 
Y llnan hariciye nazırı M. Maluimoı'un 
.M. Muuoliniyi son ziyareti esnasında 
ltalyanın mezkıir misaka muva! kat et· 
tiği doğru değildir. Yunan hariciye na• 
zırı Romada bulunduğu müddetçe misa• 
kın umumi mahiyetini anlatm~t.la il<ti• 
fa Plmiş, ve lıalyadan bu bantn~<i b ttı 
h_at·ek"?tini tesbit eylemesini istem mıif4 
lır. ltalya, esasen muhteviyatmr hi'me
ı!iği mezkUr rr.isakın kativen akd~ui tal'" 
~io "tmerniıtir... 
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• 1 ji LE+ataJ 
Karşı karşıya 

- Haftanın yazısı -

ŞEHiR HABERLE 
• 

Bilmem içinizde bizim gibi her 
&ün ayni feyi yapmağa mecbur o
lanlar var mı? •• Varsa Allah yar
dımcısı olsun. Size muayyen bazı 
fey.er. verseler. Meseli: Şeker, 
ıın yag, patates, pirinç, fasulye ve 
et. Bunlarla, her gün bllfka türlü 
ve lezzetlı' b. k • 

ır yeme yapmaga 
mecbur etseler, aiz de dünyanın en 
usla: ~ıs~ olsanız, kaç gün daya
nafıılırsınız? •• 

,
1 

Biliyorum, her gün el alıtkınlı
ğı e. yazı.larımızı arar, föyle istih
faf ıle hır niın nigah edersiniz: 

lçin:zden: 

- Bakalım! Gene ne saçma 
Yazınıt ! •• Dediğiniz de çoktur .• 

Ayda bir belki üç ayda bir, ya
zıyı beğenirıoiniz .• O zaman da: 

- Eh! Neyse kedi olalı bir sı
Çan tuttu •• Diye hafif görürsünüz •• 
lakin hiç kendinizi bizim yerimi
ze koydunuz mu? •• 
. Ne uzağa gidiyorsunuz: Evde 

sıze üç gün üst üste ne yeneceğini 
IOraaJar dördüncü günü cevap ve
reınez, hiddet eder, ileme çatarsı 
nız •• 

• - Ne bileyim ben! Azacık ta 
•ız dütünün ! Diye bağınramız. 
E i(endi yiyeceğinizi üç ~den 
~la dütünemezken, ii.lemın her 
&üıı okuyacağı ,eylerde çetit bul
;rnın bir muharrir için ne ka
dar zor, ne derece çetin bir teY ol 

11~u habnnıza getirmezsiniz .•• 
•~-11iz bir taraftan sizin, bir taraf 
_,. kaıeınimızın esirıyız. !:iize ya

, rıı~!Daıt ıçın yazıak, zülfüyar inci 
ır z··u 

•ı ' u üyarı okfasak, 6İz alınır-
ee ~· lkinızi yakıattırmağa ge.in

• nerede o ip can bazı? •• 
111.i ~~!rdıın alimallah.. Zengine 
ınıf'''IQlvukluk edelim, patlıcana 

İçi • • • • • • .. • F a.l llızde ımıtım gıbı bilırım .• 
siııjiı .v~ filin itlerin iyi gitmeme 
•iniı. ı:~ıın sükutumuza hamleder: 
tirke l,;oğı.ınuz bizi bilmem hangı 
lı, fa.~11 a.ylıklı, turadan arpalık
ta.lı ı:: lllali müesseseden avan· 
llıa.ııı lleder. Fakat hiç bir za-

"8· 
ır Yercf8 ki, yolı nağmeni tak 

"' dir edecek gı1, s crz .. ,. 
Yi ı ııeleı eyleme tebdili 

k t ,,. B ma ame. 
bu b el'!inj hatırlamazlar. Biz ise 
bu b e~tte dediği gibi (temdili 
dili .:J:te dediği gibi (tebdili 
llliit te a.l) ederiz. Fare dağa küs 

da.ğın haberi olmamı, ... 
llır B~ de iki adamın dostu yok
riıı' ~r dütenin, bir de ınuharri-
1.,. ·:aı u kadar gayri müsait şart
ın le tında çalı'an adanıı hor gör 

e reva mıdır? 
Her .n;~ · b" · •. Ji •-- yem ır 9ey ıateraınız... 

enı iyi, dikkatli, dokunakb ve 
Ilı.analı 9ey iaterainiz. Eğer ayni 
hahai üç ııün arka arkaya kovala
aak: 

d' 1 - Bu. d.a a~ kabak tadı ver-
ı .. Derıınız, ınkir etmeyin! 

•·lı~~in efendiler! Biz keramet 
- lQ\ •• ? 
za. ırid ınıyız • • Hangi fey botunu
lelinı ı er, lıangiıi gitmez nasıl bi-

ki~iııiz latl 
ıniniz tuzluYU. T' aeveniniz, ki
levenler, tuz! ~t~ günü tuzluyu 
Yenler h u &unu de tatlıyı ıe
Pabilir • ~•nut değildirler. Ne ya· 

ız •• 
itin fenaıı b 

rııı da sin· d u Yazıları yazanla 
lllürekk ır . e!1, etten ve kemikten 
duğu11u ep sızın. gibi bir adam ol
endife ~ ve daınıa aevinç, keder, 
Ita.ra.Jct ~~~ f~rahlık gibi insanın 
... erı UZerıne • • 1 .. a.n his! • b anı lesır er ya-
duİiunu ~~.. aıkı•ı altında bulun 
•İniz. u•unınez, muttasıl ister-

Bu "nk ğunı.ız iN ü yazısını soğuk buldu 
odun nıuha.rririn evinde ısınacak 
iliz? u olup olmadığını bilir misi-

lıiıi~!"ıa iki gün evvel içimizden 
Yuttuın Varıııı yoğunu alet yaladı 
•ız h.i Aınına bu çocuk bugün tat
llızı h·~ Yazı yazsa hemen dudağı-

uker: 

lliı: -- Bu da kötüledi ! Diyebilirai
hiı:~ dÇ~?kü ıiz bol keseden bize 
illi k' ~&.ıl, bizim gibi be,, on, yi; 
l!ii.ze:• ııın el birliği 1e çıkardığı 
İiph e~e (be,!) kuruf veriyor, 

lluz esB 0 nun kartılıiiını iıtiyorıu 
ru, h'J aklısınız.. Bazan bet ku
leri,,,l e ;tnıiyen yazılarımız, fikir 
hef h:~ e Yok deiiildir.. Lakin 
Ilı;: :ı:aın ku~, edenlere rastladığı
lü Yaz , an •ıze ne yaptınız ki; kö 
liiyor,'.. arırnıza bef kuruşu çok gö 

y ~nuz? .. 
azarız k 

l:a.rl8 , ızarlar, vazmayız kı-
• ' Sıt8a, • ) ''>. İcerl l rız ıçer erler, söyle-

da.ıı ev el er ... Ben P-azeteci olma
ve dostu çok olan bir a-

Ekonomi 

Erganide 
Yeni tesisat 

Yeni tamirhaneler ve 
asansörler yapılıyor 

Erganiye giden demiry?lu bakıra d~ğ
ru her gün bi.r.ız daha ılerlemekted~r. 
Hat bu sene nihayetinden evel Ergaruye 
varmış olacakbr. 

Ergani bakın Türk anonim ıirketi Er
ıanide maden ıaheıında yeniden bazı te
aiaat yapbrmağa karar vermiıtir. Bu 
meyanda maden sahasında bir tamirhane, 
Dicle nehri kenannda muazzam bir su 
hazinesi ve gene maden salııumda tesis 
olunacak 155 metrelik bir vagon atan· 
ıörü yapılacaktır. 

Devlet demi ryo'larındaki tenzilAt 
Devlet demi .. yollannın fazla buğday 

ve hububat nakliyatı yapanlara yapaca
iı yüzde 50 tenzilattan istifade i<in ya· 
pılan letekküllerden değirmenciler ve 
büyük zahire firmalannın ıirketleri bu
ıünden itibaren faaliyete geçeceklerdir. 

Evvela, bunun bir mHvAzaalı vazivet 
olduğu ve bu nevi teıekküllerin tenzi
lattan iıtifade ~dememeleri 18znn geldi
ği ileri ıürülmütıe de bu iddia varit gö
rülmemiıtir. 

Bu ~':'"!ıta ke~disile . gö~üıen bir 
muharrırımıze zahıre tacırlerınden biri 
demittir ki: """ 

- Bizim teıekkülümüz hiç bir firma
yı veya zümreyi istihdaf etmiyor. Mak
sat sadece idharatımızı birleştirerek nak 
liyatı daha ucuza mal edebilmektir. Bun 
elan belki halk da istifade edebilir. 

Belediye ta'imatnamesinde 
tUIUn işçileri 

Belediyenin yeni Belediye zabitası ta
limatnamesi üzerinde görüıülmek Üzere 
bugün tütün depolan •.'.'11ipl~~· ~ütün ta
cirleri ve inhisarlar mumes .. lı ticaret o
cla11nda bir içtima yapacaklardır. Bu 
toplantıya büvük bir ehemmiyet veril
mektedir. Talimatnamenin bugün tütün 
depoları ve amelesi hakkındaki bir kıs
mı maddeleri baki kalıraa lstanbulda tü
tün iıçiliğine büvük bir darbe vurulmuş 
olacağı iddia edilmektedir. Yarın da O
dada konıerveciler içtima edecektir. 

Tüt 'J n ihraç şirketi 
inhisarlar idareıi kurulması bir kanun 

la takarrür eden tütün ihraç limitet ıir
ketine ait hazırlklan ikmal etmiıtir. 

Türkiyede mevcut ve ötedenberi tütün 
iılerİ}f'! uğras'!'llıı tütün müesseseleri ve 
tüccarlarına ıirkete İştirak etmeleri için 
gönderilecek davetiyeler h&ZJrlanm•ştn-. 

Şirketin Mvt baş 1 anf!'ıcmda faalivete 
geçebileceği kuvvetle ümit edihnekte
dir. 

Fındık fiatları 
Son bir kaç gün içinde fındık fiat

leri 45 kuruştan 47 buçuk kuruıa ka
dar yükselmiıtir. Alınan haberlere gö
re, lopanya fındık piyasası Avrupa pi
yaaalanna olan sabşlarım kesmiştir. Fi
atlerin artma.sına sebep budur. 

Hugday 
Ticaret boraasında buğday fiyatla

" bet kuruıla altı kuruı arasında oyna
makt•"'·-

Evvelki ı·· 
b 5 kuru un Yll!Duıak buğday fiya· 

! 80 santimdi A . .. A nadoludan ıeh · . · ynı gun -
·i•tir. rıınıze 675 ton buğday 

Amerikalı mUtehassısların 
tetkikleri 

~N~~~ 25·- Meınleketin ikti-
sadı vazıyetinı tetkik, altlı .. ti'' . 
lıa--t.•-- b' , uı u venm 
r-~·~ tes ıt ettikten sonra bir ra 
~ tanzmııne memur edilen Amerikalı 
mutehauıa heyeti, meınleketi baıtan 
bata ~?laıtıktan, halk, tüccar ve her 
ıınıf z-umre ve insan ile temas eyledik
ten sonra rnesai&.ini bitirmiı Ankaraya 
dönmüştür. Heyet, sanayi,' ticaret ve 
maadin faaliyet ve vaziyetleri hakkında 
........ "~·Jarını h&:ı-.ı:-lamakta, muhtelif mın-

takalan yer yer ifBJ'el ebnektedirler. Şim 
diki mesaileri mevcut vaziyeti ve tabii 
zenginlikleri işarete münhasırdır. 

Bir yankesici mahkum oldu 
Muzaffer isminde bir yankesici Üçün

cü ceza mahkeme!İnde muhakeme edil
mit ve cürmü sabit olduğundan üç ay 
hapaine karar verilmiıtir. Fakat Mu2af
ferin sabıkaları da olduğu için cezaıma 
onbeı gÜn daha ilave ediJmiıtir. Sabıka
lı yankeıici üç ay onbeı gün de emniye
ti umumiye nezareti albnda bulunduru 
lacaktır. 

Evkat umum müdürü gitti 
Bir müddettenberi fehrimizde 

Evkaf İflerini ve evkaf müessese
lerindeki yangın tertibatını tetkik 
eden Evkaf umum müdürü Rüttü 
8ey evvelki gün Ankaraya hare
ket etmittir. 

Halkevinde temsil 
Halk~vi temsil ıubeai azalan dün 

ra1:e~n~e bir temsil venniılerdir. Genç 
er !'-oyu~ namuautt ismindeki piyesi 
temsı1 etmiılerdir. 

damdım. Şimdi •abık dostlarım 
ordu olurlar ••• 

Şaşırdık alimallah, zengine mi 
dalkavuk olalım, patlıcana mı?. 

FELEK 

1'•11•1• M••rlfta 

Kömür ve ateş Lisan tahsili Eski dirhemler 
Bir genç zehirlendi, ı 

bir kız tutuştu 

--v ckalet yeni bir ders 
usulünü tetkik ediyor 

--Kilo üzerinden satış yap
ını yanlar takip ediliyor 

Dün aabah iki ölüm vak'ası olmuş 
br amele zehirlenerek, bir genç kız da 
yanarak ölmüılerdir. Calatada Arapca
mde Yağkaparu iskeleıi önünde bağlı 
bulunan Liman Şirketine ait 5 numara• 
lı romorkörde tayfa İnebolulu Mehmet 
iıi bittikten ıonra Balıkpazanna git· 
mİ§, kendiıine bazı yiyecek alıp romor· 
köre dönmüıtür. 

Mehmet geceleri romfo·körde nöbet
çi kalmakta ve kamarada yatmakta
dır. 

lnebolulu Mehmet, romörkörün gü
vertesinde ufak saç mangalını y~kmıt 
yemeğini Pitinnit, kamarasına çekile
rek k~rmnı doyurmuıtur. 

Mehmet gece yatarken ütümemek 
için yemekten sonra mangala yeniden 
atet koymuf, mangal iyice yanmadan 
kamarasına alarak yatağına girip yat
mıtbr. 

Manoal ivice yanmadığında.'\ kömür 
Mehmedi zehirlemis, oabaha kartı za. 
vallı Pemici ölmüş tür. 

Sab.Jı saat ona doğru romörköre 
ııiden Li""R"l Sirkeli memurlan kama
rı"'a ııirclikleri zaman tafva Mehmedi 
ölü olarak bulmuşlardır. Mchmedin ce
sedi ,.-.bıta doktoru tarafından muave
ne er11fmi~~ kömür çaw-,,maıından zehir
JP~.:ı:": l\nlaıılmışbr. Defnine ruhsat ve
rilmiştir. 

ikinci vaı,•,. İte Ka<lıkövünde ,..,.,. 
rııisti'"'. K.a~rf{;\vÜn"" Bahrive ,.,_ddesin
de M numaralı evıle oturan 12 ya~m-
da :R•''"'Ul i~minrfe hir genç lnz gece 
ınutfakta ateş vakarken enta,.;"-İ"'lİn f'fek
leri nıaltrzrlı:ııo" · tutnsmuştur. Belma ha
nım hemen fervadı kooarnrAk anne"ini 
İmdR-lı.,.. çaifırmıısa da alevler biitün 
e~t:arİ'\İni. sarmış ve zavallı genç kızın 
vucudu hır çok yerlerinden Yanmış
br. 

F ervaila anne,; ve komşulan veti'e
rek alevleri eön~;;"'"ii"ler Ye BelT'rla 
hanımı bi· nt,,..,,.ı.aı., 7.eynep Kamil has 
tane-.ine P.'Ötürmüşlerdir .. 

Hastanede ıtenc kmt İcao eden teda
vi ya.,,r ..... ,.sa da genç kız bu sabah ve
fnt etmistir. 

Ka7a· hakkmda zabıta tahkikat yap-_ ... ,_ .. _ _, __ 

Tayyarede kaçak ipekli kumaş 
Dün ltalva ile lstanbul arasında İt

leven tayyarede gümrük muhafaza leş• 
kilab memurları tarafından yapılan 11° 

ramada kar•k olarak 12 metre İpekli 
kumaş ve bir kaç çift ayakkabı bulun
mu•tur. 

Bu eşvarun aalıipleri hakkında tah· 
kikata baolanmıştır. Bunlar ihtisas mah
kemesine ........ ;ı,..r~klerdi.-. 

Tutuşan baca 
ıc.~ragümrükte Bakkalzade sokağın

da Acem Alinin kulübesinde çamaıır 
vıkamak Üzere yaJ.,Jan odundan baca 
tutuırnu, .. ~ ~" ~Ö"'t'li1riilmü"tür. 

O Mustafa değil 
Sehrem;~;.,.ıe Nahit B.,v sokağın

da oturan kahveci çırağı 60 Y•tlanncla 
Mustafa i•mindeki §alus bundan bir 
kaç gün evvel kansı Halideyi yarala
yarak öldürmüştü. 

Muıtafa aıla bir ıurette aranmakta
dır. !!ugünlerde ele geçmesi muhte
meldır. 

7 ~l>ıt~ memurları Mustafaya lıen
zer bır adam yakalamıtlar iae de bili
bara yapılan tahkikat neticeıinde bu
nun aranılan Mustafa olmadığı anla
~ılmı~tır. 

Vagonlar altında bir memur 
ağır surette yaralandı 

Evvelki gece ..,baha kartı Çerketkö
yünde manevre )'l"patt bir katar feci bir 
kazaya ıebep olmuftur. 

Saat gece yanımdan sonra üçü 45 ge 
çe ıard dö vagon Hasan Süleyman ef. 
91 numaralı katarın lokomotif ve va
g~~l"'7" tek~rleklerindelô yağ lıazinele
~nı elinde b.,. fenerle muayene ebnekte 
dı. Bu eınada naıd oldug"u mal" hm 

b' ki um o -yan ır fe ide lokomotif hareket ebniı 
ve zavallı Süleyman ef. tekerlekler albn 
i:,~mııtır. Süleyman ef. bir dizi parça-

1 tan, batmdan ve omuzundan ağ:r 
ı~tte yaralandıktan sonra feryadı üze 
nne tren durmuıtur. Yaralı 0 sırada egç
~~kte ?la~ ek~prea~e d~hal lıtanbula 
gondenlmif, Sirkecıde mdirilerelr ifade
si alınd:i.tan tonra Balıklı haıtaneaine 
yabnlmııtır. 

Dün Şark demiryollannın bir müfetti
ti hadiıeyi mahallinde tetkik için Çer
keıköyüne gitmittir. 

iki tavcı 
Zabıta tavcılık ıuretile ötekini beriki

ni dolandıran bir kadınla bir erkek ya
kalamıthr. Madam Roza ve 1 smail iı:im

•l?Ap "P'l•l'l"ı laAllj !'I! nq 111110 "P"!-1"1 
i!"'(".ll !""" uepnıopıruy ua>pıi"J.op -ııuu 
bir adamcağızı yakalamıılar ve Roza bu 
adamın yan;na sokularak elindeki yüzü
ğü gösterip bunun babasından kendisi· 
ne miras kaldığını, timdi parasızlık yü
zünden ucuzca satmak istediğini :1öyle
ınİ§tir. 
Adamcağız kadının göıterdiği altın 

yüzüğü almak üzere tetkik ederken öte
den lsmail de gelmiı ve Rozayı tanımı
yormuı gibi o da yüzüğe müşteri çık
mıştrr. 

iki tavcı bu suretle adamcağızı kan. 
dırıp teneke parçasını albn diye satmak 
illerlerken polisler tesadüf ebniılerdir. 
lki tavcı evraklarile birlikte adliyeye 
teılim edibni,lerdir. 

Kaçak sigara 
Evvelki gece Üzerinde muşamb ka 

palı bir ıanclal karanlıkta Osküdara iık;_ 

Maarif vekaletinin lise ve orta mektep 
lerin ıslahile yakından alakadar olduğu 
nu, bilhatsa orta tedrisattaki ecnebi di
li derslerine daha ziyade ehemmiyet veri 
leceğini yazımıtık. 

Memleketimizdeki liselerden mezun 
olanlar - Galatasaray lisesi müllesna 
- ecnebi bir dili tamamile öğrenemiyor 
lar. 

Maarif veki.leti, liselerle orta mektep 
leri lisan derslerini islah ederken mekte
bi bitiren gençlerin o dilde okur, yazar, 
konuşur bir halde olmalarını temin e
decek yeni bir tedris usulü tatbik edil· 
mesi fikrindedir. V ekilet bilhasıa bu ye
ni ders usulü hakkında tetkikat yapmak 
tadır. 

Cenevrede konferas 
Istanbul hukuk fakültesi iktıoat pro

fesörü Her Röpke konferans vermek ü
zere Cenevre O nivenitesi tarafından da
•et edilmiıtir. Her Röpke sömestr ta
tilinde Cenevreye giderek dört konfe
rans verecektir. 

YllAy•tto 

Emlak suiistimali 
Evrak Vilayet idare 
heyetine gönderildi 
Ba,ıkpazarında bazı emlakin 

kadastrosu yapılırken bir suiisti
mal meydana çıkardmıt ve alaka
dar memurlardan bazılarına itten 
el çektirilmitti. 

Tapu umum müdürlüğü tahki· 
kat evrakını İstanbul vilayeti ida
re heyetine göndermitli. Vilayet 
idare heyeti evrakı tetkik ederek, 
bazı noksanlar görmüş ve bunla
rın ikmali için evrakı Tapu idare
sine iade ehnİfli. 

Tapu idaresinde yirmi kitilik 

Bazı eınafın kilo yerine okka kullandık 
n haber almmıtbr. Eminönü kaykamlı
iı Balıkp:ızarmda bir araıbrma yapmıf, 
kuşakları arasmda eski okka ve dirhem
leri ta§ryan esnaf baklanda ı ibat ya
pdmasma karar vermiıtir. 

Eıki dirhemlerin ortadan kaldmlma
SI için bazı lcimıeler bu dirhemlerin mü
sadere edilmesini teklif etmiılerdir. Bu 
na imkan görülememiştir. Ancak esnafın 
kilo yerine okka ve dirhem kullandığı 
görülürse bunlar ortalanndan kınlarak 
iıe yaramaz bir bale getirilecektir. 

Geriye kaldırılan mezar 
Sur haricinde yapılmağa baılanan as

falt büyük cadde için EdirnekapJ, Top
kapı mezarlıklaruun bir kıımı yola 
kalbedildiğinden mevcut mezarların da· 
ha gerilere nakledildiğini yazınışbk. A
çılan mezarlardan bir kısmında cenazele 
rİn gÖmü1düğü gibi çılrbklan görülmek 
tedir. Bu ölülerin kireç tabakasına teoa
düf ettikleri anlaıılmııbr. 

Gömiilmüt bazı mezar la§larmdan Fa· 
tih devrine ait kabirler bulunduğu an
laıılmııtır. 

Bayat yumurtalar 
Son giinlerde bazı yerlerde ıünlük yu

murta diye günü geçmİ.f, bayat yumur
talann sabldığı görülmektedir. Belediye 
ıelırimizde yeni ve eski yumurtaların 
ayn ayn fiatlerle ıablma11 için bir ted
b.ir dütünüyor. 

Yeni in4asına batlana n h&lin hazira
na kadar ikmal edileceği dütünülerek 
bundan sonra bale gelen yumurtaların 
muayene edilmesi, üzerlerine belediyece 
tarihini gösteren damga vurulması eoa 
11 kabul edilecektir. Bu suretle bir yu
murtanın kaç gÜn!ük olduğu anlaııla
caktır. 

bir heyet evrakı tetkik ederek nok 
sanları ikmal ve rapor ile birlikte 
tekrar ~liyete iade etınittir. İda
re heyetı bunlar hakkında bir ka
rar verecektir. 

Dünkü kongreler 
İzmirli ve 

dün 
Ordulu gençler 
toplandılar 

Dün toplanan Galatcuaraylıtar ve Egeliler 

lzmir Lisesinden yetitenler ce I ve yurdun genişlemesine karar 
niyetinin senelik kongresi dün ce verilerek yeni heyeti idare intiha-
ıniyetin Cağaloğlunda açmıf oldu batına geçilmiftir. 
ğu Ege yurdu salonunda saat 14,S intihabat neticesinde Kemal 
ta yapılmıftır. . Emin, Enver, Sait, Le'bit, Nedim, 

Kongre reis Kemal Emın Bey Osman, Hayri Beyler intihap edi
tarafından açılmıf ~e niz~~ame lerek kongreye saat 6,5 ta niha
mucibince kongre dıvanı ıntıhaba yet verilmittir. 
tı yapıldıktan sonra, cemiyetin bir Ordulu gençler 
ıenelik faaliyet raporu okunmut lstanbulda yüksek tahsilde bu-
ve raporda açılan Ege yurdu ve lunan Ordulu gençler aralarında 
Ege gecesi faaliyetleri hararetle yeni bir birlik yapmak üzere dün 
karşılanmış ve aza ara•mda lesa- saat 14 te lstanbul Halkevinde 
nüdün daha fazlala,tırılmasına Toplanmışlardır. 

letine yanafmI§ ve bir adam sandaldan 
öteberi ç:karmağa hatlamışbr. Bu sırada 
iskele civarından geçen zabıta memurla .. 
n tesadüf etmiıler ve gece karanlığındtı 
eıya çıkarılan sandaldan fÜphelenerek 
araşbrma yapmıılardır. 

Sandalı getiren adamın Salih isminde 
birisi olduğu anla§ılmııtır. Sandalın i· 
çinde üzerine kapatılan mutamba açıhn
ca 60 kilo kaçak sigara, si~ara kiğıtla
n ve çakmoklar dolu o1duğu görülmüş
tür. Kaçak müsadere edilerek Salih hak· 
kında tahkikata başlamıştır. 

lctimada evvelce teşekkül e
den heyet tarafından tanzim edi
len birlik nizamnamesi madde 
madde okunmus ve bazı tadilat 
ile kabul edilmiştir. 

8u'ldan sonra yeni heveti ida
re intihabatı yapılmış, neticede şu 
zev?.t ::,P'" "f .,,i~tir. 

M,.l;ha Avni H"nım. Can, Muh 
sin. RPkir. Cemal Beyler. 

T pfti• heveti~,. de Ali Güne,, 
\'!. Salahattip, Kazım Beyler inli 
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1-l•rpa:ri' 
Deve.! 

Geçen saban matbaaya gelir. 
ken garip bir manzara ile kartııat
bm. 
Kulağıma evvela ağır, ahenkli 

bir çan sesi geldi. Köşeyi dönün
ce muazzam bir deve kervanı ile 
karşılaştım. Sıcak memleket er:n 
bu garip mahlıikları etraflannda
ki alakadan bihaber, hörgüçlerile 
botlukta dalgalı helezonlar resme. 
derek yumuşak adımlarla yokuş
tan iniyorlardı. Arkalarında çoculı 
lar, kadınlar, hamallar şehir'erde 
nadir görülen bu mahlıikları sey
retmek için yarı tecessüs, yarı kor
ku ile onları takip ediyorlar. 

lstanbula kömür getiren bir de
ve kervanının Babıali yokutundaıı 
geçifi oldukça heyecanlı bir hadi
se tetkil etmitti. Kitapçı dükkıin
larmdan b8flar uzanıyor. Kahve
ci çırakları biribirlerine se-leniyor. 
Ve kervanın arkasındaki kafile git 
ti.kce geni~liyordu. 

Can sesleri latif bir ahenkle u
zaklqb ve kalabalık Sirkeciye doğ 
ru yayıldı. 

• * • 
Bir kaç yıl evvel meşhur Amar 

sirki lstanbula geldiği zaman teş
hir ettiği vahşi hayvanlar arasında 
esek ve deve gibi mahlıiklar da 
v~rdı. Avrupada ancak hayvanat 
bahçelerinde seyredilen bu mah
lôklarrn lstanbulda henüz birer na 
kil vasıtası olduğunu itilince etek· 
!erile develerini bir ahıra kapadı
lar ve bize yalnız aslanlarını, kap
lan!armı gösterdiler. 

Geçenlerde bir ahbap Viyana
dan bir ahçı kadın getirtmitti.. E
renköyünde oturan bu dostum bir 
gün bana fU vakayı anlattı: 

- Bizim Viyanalı kadın yolcu 
galiba! · 

- Neden? 
- Geçen gün yemek yiyorduk. 

Birden bire gözleri dışarı uğramıt, 
saçları dimdik olmuf bağıra bağı
ra geldi. 

- Kurtarın b&'1i ! diye bağırıyor 
du. 

Koştuk. lş anlasıldı. Bahrenin 
vıkık dr rrarından bir eşele görmü~. 
Kadın eşe/ti kendi ınem}PJ,.etinde 
hayvanat bahçf"·~--de göritüğü icin 
bunu kafesten kacmı, bir vahsi 
hayvan zannederek korlımus. hi 
anlattık. Fakat vakmda kömi;~ü 
!er deve kervanlarile P'Pl..,.el.ler. 
O zaman ne yapacağız bilmem! 

• • * 
Dört arşınlık aııfalt yollarında 

bet metrelik otobü-lerin aihc'ar:\ 
çarphğı, en kalabalık caddelP~in· 
ele deve kervanlannm homurrlan
dıi?ı bir tehre A Vl'UJ>;\dan .,.,,.,,~ h 
get:rmek istivenler icin Ail,.Jarı 
şenlendirmekten evvel yamll'citk 
ok i,Ier var zan,..,.il,.rim. 

ç Burha11 CAlllT 
• .... .. ~----~·- ~~-., 1 BURSA _ 

(lı Bankasından alınan cetveld'r) 

25 Kanunusani 1934 
Aktam Fiyatları 

istikrazlar Tahvilat 
l.tilrruı dahili 96 Elektrik -.-
1933 l.tikrazı 18,50 Tram-.a7 ---
$arlr D. Yollan 2.60 Tün•f 
Onitürk 28,40 Rıh.bm 

• il 28.95 Mü.m•••jl 
111 27.40 .. 111 

GG::.riilder 8 • 111 
Baidat 1,75 K uponsut 
T. aek•riT• 9,75 Müme••il 

-.-
17.7~ 

53.35 

ESHAM 
11 Ban.lı::a•r Nama 10 Telefon 12 
,. ,. H.mili.ne 10 T erkoa 21.50 
.. " Müessis 

Tramll'ay 
Anadohı Hiaıe 

Kuponıaz. 

Şir. Ha7riya 
Reji 

Kuponıus 
44.SO Çımento 
24.80 hı;b.t d.y. 

Şark dey. 
15 Balya 

4.15 Şark m. •eza 

ÇEK FIATLARI 
12.0G Prai 

663 Virana 
Paria 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Brülıı.ae! 

Ati na 

75,37 1-2 Madrit 
9.01 Berlin 

3.3991 Belııırad 
83,21 Zloti 

2..44..50 Pette 
1.17.92 t Bükref 

67,25 J Moıknwa 
N U K U T (Sabt) 

Cene•re 
Amıterdam 

Sof ya 

20 F. F ranııa. 
1 lıter1Ln 
1 Dolar 

20 Liret 
20 F. Btılçika 
20 Drahmi 
20 l. lıwiçr• 
20 Le•• 
21 Kar. Çek. 
ı Florin 

Kurut 

167 1 Şille. AY. 
663 1 Pe:uta 
JJJ 1 Mark 
218 1 Zeloti 
113 20 Ley 
24 20 Dinar 

818 1 Cerno-.iç 
24 t Albn 

118 l Mecidiye 
83 Banknot 

11.70 
17.70 
1.30 

' l.85 

15.96 
4.22 
4.24 

2.0089 
34.;'S 

4.2083 
3.65 

79,75 
10.87.50 

Kurut 

24 
16 
50 

24,-
20 

46.-
-.-

9.28 
0,34 
2.35 

hap edilerek kongreye nihayet ve
rilmi,tir. 

Ekseriyet olmadığı için 
Dün sabah lstanbul Halkevin

de Edebiyat fakültesi talebe cemi 
yeti kongresi yapılacaktı. Fakat 
ekferiyet olmadığından yapı'ama
mıştır. 

Öğleden sonra da Toros Genç· 
ler Birliği senelik kongresi yapıl
ması mukarrer iken, ek•eriyet ol· 
madığından bu kongre de toplana 
mış ve 2 Şubat Cuma gününe te
hir edilmiştir. 
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[-------------------,, _ Fikirler ve insanlar 
ICUl.A.11. - ....... .,. .•. Beşiktaş dün 

(Başı 1 inci sahifede) 

bir tehlike atlattı 
den koştuğu galibiyeti hasımlanna te 
min etti. 

Yunan İktısat 
Nazırı geliyor 

Durmuş 
Hüseyin Cahit Bey Fikir hare

ketleri'nde bugünkü edebiyatı
mızla da uğratıyor; timdiye ka
dar bir iki tairin, muharririn ese
rini tetkik etti. Yazılarına ehem
m:yet verdiğim bir tairden de 
bahsetınesini bekliyordum. Oldu, 
"risale" sinin 25 • 1 • 1934 tarihli 
nüshasındaki edebi tenkit sayıfa
sını Necip Fazıl'a tahsis etmit·· 

Bu tairi benim ne kadar beğen 
diğimi tekrara lüzum görmüyo
rum ; onu, bugünün en iyi Türk 
tairlerinden saydığımı kaç ~~fa 
söyledim. Vakıa onun eserının 
dayandığı bedii kanaatlerin bazı
ların..\" n son senelerde ayrıldım; 
frk• t bu, Ben ve öte·i'ndeki (1) 
s;irlerden aJ.lıltım zevki, onları O· 

kurken duyd•ığum heyecanı inkar 
etm.,me sebep olamaz. Hüseyin 
C..hit Beyin onlardan hoalanmıya
cağını da biliyordum, çünkü onun 
•iirden anlaması bizimkinden büs 
bütün b~kadır. Hüseyin Cahit 
Bey bugün canlılıklarını kaybet
mit telakkilere bağlıdır; diyebili
riz ki, yatamıyor, çünkü değitmi
yor. 

Fikir hareketleri'nde gerek ken 
ki kalemi ile, gerek ecnebi muhar 
1 irlerinden iktibaslar yaparak 
müdafaa ettiği içtimai, siyasi k~~ 
naatleri mevzuubahs edecek degı 
lim· fakat Hüseyin Cahit Beyin 
"fikir hareketleri" kartısındaki 
vaziyetini anlamamız için onlara 
da biraz temas etmek lazım geli
yor. Hürriyet esaslarının mü~afa
asmı M. Nitti'nın makalelerıude, 
kitaplarında arıyor .. ltalya'~un. es
ki basvekili ehemmıyet verılmıye-
ek bir adam mıdır? Hiç şüphesiz 

c . " b" d hayır; fakat ".geçmı~. ır a am-
dır· fıkirlerinın, mutalealarının 
an~ak tarihi birer kıymeti va~dır. 
Onun idaresi zamanında tatb~~ et 
ti ğ i esaslara yine avdet edehılır; 
fakat bir havli deği,tirerek, onla
ra bi r yenilik hali verecek ba,~a 
unsurbr ilave ederek... Hüseyın 
Cahit Beyin "durmu•" bir adam 
o'ması J:beralizmi müdafaa etme· 
sinde değil, M. Nitti liberalizmini 
mü~afaa etmesindedir. 

H ü•eyin Cahit Bey, P.usyanın 
bu i;nkü idaresini aevmi;,oor; bu
na bir diveceğimiz yo rtur; onu 
ten :t edebilir. onun aleyhinde ki 
taplar, makaleler tercüme edebi
l ir. İyi; fakat 1917 denberi müte
mad "yen dei(ismekte olan bir mem 
leketin ahvalini, bundan on sene 
evvel yazılmı• bir kitaptan öğren
mek ve öj?retmek doğru mudur? 
H em <le Henri Beraud'nun Le 
Journal'de çıkmak üzere yazilı~ı 
bir "rennrtaae" kitabından .. : H~~ 

. C h"t Bev o kitabın pesm hu 
SPVın a • k ·ı· b" 
)r.. .. zılm,..1ıPını pe a a ı

UIT'A"Z ya ' •rr 
)İr o .. u nasıl "f'kir hareketlerı 
. .. ·n·ı t .. sıvan bir mecmuada ne,. 
ıam1 • 1. k 

.1 ... 7 ~unu hir takım gız ı ma • re .• 
ratl,.ra h~ml~tmiyeceğim, karileri 
ile alay ediyor onları aldatmak 
istiyor demiyeceğim. Kendisi de 
iı:anıyordu•, Bol$e\· İk regimi hak
kında 1922 de söylenen sözlerin 
1934 te de doğru olacağına kani
dir. Çünkü tek~ar ediyorum, "dur
muf" bir adamdır. Halbuki, belki 
her :lf'virde, bilhassa ha~p • sonra 
ıı devı inde fikir hareketleri müs
takir bir halde değildir. Zaten 

( 1; !:uhulot KUtüphanosi 

adam bir 
1 

"hareket" denen yerde "istikrar" 
olur mu? 

Hüseyin Cahit Bey fikri istik
rarını bulmuttur. O kadar ki, zevk 
terinde bile durmuf. Bir zaman
lar edebiyat için "kavgalar" et
mif, romanlar, hikayeler yazmıf, 
edebiyat tarihinde yer kazanmıt 
bir adamın memleketinin edebiya 
tı tiiri ile alakadar olmamanna 
imkan var mıdır? Böyle bir iddia
da bulunur mu? Hüseyin Cahit B. 
elbette edebiyatla ı:aetguldü, elbet
te bir takım türkçe romanlar, fİİr· 
ler okuyordu. Ama kimi? Kendin
den evelkileri, kendi mensup oldu 
ğu neslin adamlarını ve belki de 
kendisini derhal takip edenleri. 
Sonrası ile mefgul olmamıt, oku
mamıt, onları yok farzetmi?• Oku
yup beğense idi demiyorum, ister
se kızsaydı, köpürseydi, fakat oku· 
saydı. Okuyamazdı, çünkü, de
dim ya, durnıllf bir adamdır. Şiir
den, edebiyattan anlaması bir za
mana kadar ilerlemi,, orada don
muf, değitmez bir bile gel~t· 
Şairlerini, romancılarını da tayın 
etmit; onlardan bazılarını çıkar
mağa, onlara yeni bazı isimler ila
ve etmeğe ne lüzum var? 

Fikir hareketleri'ni çıkarmağa 
karar verince bu mecmuada ye
n! nesıllerden bahsetmek lazım 
geleceğini de dütünmÜf. " Ortada 
kimler var?" diye ahbaplarından 
soruyor. Uzaklardan, çok uzaklar 
dan gelmit, gördüğü çehreleri ta
nımıyor, anlamıyor. Tavsiye edilen 
kitapları okuyor, fakat hepsini 
"dıt" tan okuyor. 

Duran hiç bir tey yoktur; itlen· 
miyen, hareket ettirilmiyen güzel
lik telakkisi, içimizdeki telakki de 
ölür. Hüseyin Cahit Beyinki öl
müf. Necip Fazıl'ın tiirlerini okur
ken onlarda kendi bedii kanaat
lerini "cho'guer" eden bir ruh gör
müyor; tairin estetiğini tenkit et
miyor. Kendi tiir telakkisine göre 
Necip Fazıl'ın veya bugünkü her
hangi bir tairin vaziyetini aramı
yor. Bunlar, yani tenkidin esas 
tartı olan münakafa, bir hierarhia
ya göre tasnif, hüküm yok. Sade
ce lisan tenkidi. Derhal söyleyim 
ki hazan haklı, mesela "böl" keli
mesine itirazında olduğu gibi. Ek
seriya haksız, 
Şebnem gibi cloğ ve öl 
Yıldızlı bir gecede 

beytinde bulduğu kusur gibi. Şii
re "fosfor" kelimesinin girmesine 
itiraz ederken bize, omuzlanmızı 
ailktirecek kadar manasız oluyor. 
Hüseyin Cahit Bey, Kavgalanm'ı 
yazarken bir gün kendisinin de 
Muallim Naci gibi tenkitler yaza
cağını aceba hiç hatırından geçiri
yor muydu? Muallim Naci temiz 
beyitler söylemiş bir adamdı. fa. \ 
kat Edebiyatı • cedide! cilerle 
karfılattığı zaman geçmİf bir a
damdı, Hüseyin Cahit Bey aceba 
geçtiğini hissediyor da onun için 
mi bu biçim tenkide giri9iyor? 

Nurullah ATA 

VEFAT 
Zaman mağaza11 salı.iplerinden lb

rahim Tevfik Beyin biraderi ve Ali 
Dervit Beyin kayınpederi Hilaliahmer 
sabık serambar memuru Zeki Bey ve
fat etmiıtir. Bugün saat 14 te Bomon
tide terkos su deposu karıısmdaki ha· 
nesinden kalclınlarak aile kabristanına 
defnedilecektir. Mevla gariki rahmet ey
leye. 

Tehlike! 
Geçende Maslak yolu gene ka

na bwandı. IJağ gibi bir otobus 
devrildi. Sülün gibi iki genç öl
dü. l:Set on kışı agır hatif yaralan
dılar. 

Bari, bu korkunç akıbetten ib
ret alanlar, oldu mu, dersiniz. Zan 
netmem, otobüsler, gene vızır vızır 
mütteri tatıyor. 

Dün, iki kiti tramvayda konu
şuyorlardı. Birisi dedi ki: 

- Ben belediyenin yerinde ol
sam fU Maslak yolunu kapatır, ne 
otomobil, ne otobüs, hiç birini ge
çirtmezdim. Yazık değil mi, bof 
yere giden canlara ..• 

Öteki güldü: 
- Yasak etmek faydasız olur. 

İnsanlar, menolunduklan teye ha
ristirler. O zaman, seyret sen ka· 
çak yolculuğu ... 

- l'eki, ne yapmalı? 
- Ben olsam, bu yolun iki ta-

rafına büyük levhalar koydurarak 
münakalatı tamamen serbest hıra· 
kırdım. Levhalara, fU mealde fey
ler yazılabilir: 

"Ey ahali! Bu yol, tehlike ve ö
lüm yoludur. Giden bir daha gel-
mez .. ,, 

- Amma, yaptın ha .. Bu levha
lar, kazaların büsbütün artmasına 
sebep o.urdu. 

- Neden? 
- İns-nlar, tehlikeli sergüzett· 

!ere atılmasını severler. Eğer öyle 
olmasa, s.eksen fU kadar senedir, 
kazasız, belasız, Boğaziçinde itle 
yip duran tirket vapruları, bu ka
dar tenhal~ır mı idi? Ve bunca 
kanlı tecrübelerden sonra, otobüs
lerde mumla arasan bir tek müfte
ri bulabilir mi idin? 

"Ay, çarptı, ay çarpıyor .. Ha, 
timdi parçalanıyoruz, telatı yok 
mu? İtin bütün zevki burada! •• 

M. SALAHADDiN 

Maarif vekili 
Konservatuvarda 

(Başı 1 inci sahifede) 
yetin faaliyeti, derleme işleri, konser· 
vatuvarı ıslaha memur mütehaıııılann 
ed indiği intiba ve tavsiye ettiği yollar 
hakkında uzun boylu izahat almııtır. 

Bundan sonra konservatuvar hoca· 
]arından bazılannın ve ihtisas sahibi 
bazı zevabn iştirakile bir toplanb yapıl
nuıtır. 

Bu içtimada vali ve belediye reıaı 
Muhittin Bey de bulunmuştur. içtima 
bir buçuk saat kadar devam etmiş ve 
konservatuvar üzerindeki düşünceler 
programlaştınlmıştır. 

Vekil Bey konservatuvardan saat 
14 te aynlmııtır. 

Maarif Vekili Bey konservatuvar • 
dan sonra saat on bet buçukta Kandil
li raıathaneıini zivaret etmittir. 

Yek.il Bey rasathanede müdür Fatin 
Bevden raıatb1-ne İ!\leri ve ihtiyaçtan 
hakkında mal\ımat almıtlar ve 
lstanbul rasathanesinin beyne! • 
milel rasat İslerinde ve ilim a-
lemindeki mevkii hakkında sualler 
sormutlardır. Vekil Bey rasathanede ak
ıam geç vakite kadar kalnuılardır. 

Hikmet Bey bugün de şehrimizde
ki tetkiklerine devam edecektir. Vekil 
Bey daha br müddet ıehrimizde kala
caktır. 

İrtihal 
Müderrisini kiramdan Abdülaelam 

Efendi merhumun kerimesi; Galata 
gümrüğü memurlanndan lbrahim Ser
vet Beyin refikası; Hattat Macit Be
yin kayınvaldesi, mühendi. Ziya ve 
Muzaffer Beylerin valdeleri Mutia Ha
nım vefat ebniıtir. Bugün saat 11,30 ela 
Kuzguncukta iskele karımndaki hane
sinden kaldınlarak Nakkattaki aile kab
ristanına defnedilecektir. Köprünün O .. 
küdar iskeleşinden saat 11 de vapur 
vardır. 

zım geliyordu. Fakat futbol heyeti ta 
rafından bu maçı idare ebnek Üzere 
tayin edilen hakem gelmediği için o· 
yun yapılmadı. Bu naaıl ittir, aklımız 
ermiyor?... . 

Hakemliği kabul etmiı bir zat, ru· 
çin gelmez ... Gelmi:ı:ecek ~ir hake
mi futbol heyeti ne dıye tayın eder?. 
Tayin edilen bir hakem gelmezse 
(olabilir a, belki o hakem hast":lan• 
mııtır.) Maçın oynanmaması mı ıcap 

eder?... . 
Sonra da bu gibi halleri yazdığı· 

mız, tenkit ettiğimiz zaman tenkitle
re tahammül edemiyen (aman spor 
tenkitsiz, dedikodusuz, çıt çıkmaksı· 
zın vapıJ"ın) dive yırtına.o hl\zı ida
reciler, bil•meviz ne hakla böyle bir 
arzu beslerlPr? ... 

Bizim bildiğim:z. tavin edilen bir 
hakem her banl?i bir sebenle gelmedi 
jli takdirde futbol beveti buna saha• 
da bir çare bulur, baska bir hakem çr 
kllrır daha olmazsa heyet "zasından 
biri .:C,yunur çıkı"r. macı idare eder. 
Yoksa marlar böyle sudan sebepler
le tehir ,..,.. ''""ez. 

Gelelim büyük maça 
Beıiktaş ve l•tanbulspor takımla· 

rı tU tekHlerde oah'.'ya çık.~ı: .. 
Beıikt"': : Sadrı - Husnu, A~

nan - F,.hri, Nuri. Fevzi - Hayatı, 
Hakkı Nl\zrm, Şeref. Eşref. 

lst~nbulspor: Lutfi - Samih, Sa· 
bih - Sllmi, Hasan, Halit - Nevzat, 
Jam~il. Nihat. Aziz, Neaat. . 

Hakem futbol heyetinden Nurı 

Bey. ı h' 
ilk devre Beşiktaş a ev '"e 
Ovuna Bıa~iktaırn akınlar;le ba~· 

landı. F .. kat l•tanbul•p~r çok ~anlı 
ve ek&erivat dört ,.,uhsıı:cırnle .nvnıy!"r. 

• • 1 k R,..,ktat ı 1k R•1nun netıcel'ı o ı:ıra • . 
hiicuml1tnnı dev11.m ettıremr~_or v~ 
cok """"meden müAav"'t teP.••us edı-

D h ·-nra cta lctll\nhu]~.,on•"• 
Vl'\1'" 0 1\ & r'6 •

1 h: ıL sai ve so1 ,.,.,kJ"'"" v11.ııt"c1 e 
"a•aa. ı.rk ı· h"" 1 daha mÜ,..,";r ve tf" '.,.. ı ur.'."'~ -.n .. 

na •ah;t oluvoruz. Besıktu rın1dAfaa• 
11 bu hürumleri kesmek icin bir hav· 
li müşkülat çekivor, hatta sık sık fa· 
vül vanmalc merhnrivetinde ka1 ıvor. 

14 üncü daVikada lstanbul•por 
aal iri k111 le ve doiru "lc:ıvor' kar&•"•n· 
daki Besiktaslı müdafi Adn,.nı atl"t! 
yor, fakat t!tanbl-•1.,o"rlunun b~. m,.~l 
dPn lmrtulmasile hakemin favul du· 
düğü 1'""' .,."'lıtTH\n;t.ı\ öt;iuor. 

T"b;i l ıııt"nhul~oorln.,un hemen a 
kabind,. v•otıih ,..,ı d"ha evvel çalı
nan '°"y;:11 ... bna11. pid:vor. 

Mal<Pm;.._ faviH r_,.)tııırnt h111k••.,.. bul 
dn'k1111r•nı. f•t11n.,n1•o~r 1ııo"'i"r hir a-

h · ~ • • •· l"vpft b"'?:' •ft va.ntftiı "' ~ v.-ttı" ' "' şov 1 -· •• 
1 

•• 
. ·ı .. d."k HakPm;n hu f~v" ·1 

y1rrı er ıror u • . y 1 
. 1 t amen v e rinr'.-A1r. " s-ca nı 111 ıı am . . 1 

tl'lnbul•rınr sa~ içi kendıcıne y :tp1 a n 
bu favüJ.l.,n kurtul•mıvan"k ':"lü ya· 
l>Rımasa idi ne "),.caktı ? .. F\ .... ,., ktft.I a 
l .. vhöne verilen bir ceza mutlaka kay
niy.ıııc ,. k•ı. 

Bund~n sonra lstarhnl•por dl\ha 
canlı oynllmakll ba.Iı>.l•. ~;•ı,,. • .,. 
merkez muavin ltaıan.. '"i ic N_.vzl\t, 
ani acık Retat hücumlarda müessir O• 

luvorlardı. .. .. .. 
On yedinci dakikada Hu•nuyu at· 

latan Resat yerden bir süt rrkti. c;,.,ı. 
rinin nlnnionuna ra~en top zaviye
den a .. ,iktaş k• lesine ı<irdi. 

Beşikta~ bütün gayretine rağmen 
devre sonuna kadar bu neticeyi de
ğiştiremedi. 

ikinci devre ba~larında 
ikinci devre haılarmda lstanbul

ıpor caplı oyununu devam ettiriyor_:
du. Fakat takımın yavat yavat "."g 
taraf oyuncularında, bilhassa Samıde 
yorğunluk belirmeğe başladı. Bu hal 

1 "t "de bu Betiktaıın hücum arına ve gı gı h 1 hücumların teh'ike olabalicek a e 
gelmesine aebep oldu. 

24 üncü dakikada lstanbulEsporf~-
k d nra are ın levhine bir orner en ao .. 
d • Beşikta• sag a-

~üzel orta1.a ıgı tnuu, rak takımının 
cıi?ı Havatı yakalaya 
ber•herlik sayı•mı yaptı: ·ı •o b" 

B t i "lk de,,,.evı mav u •· u 1lt1rP e ı • • 
• B "kt • herabPt"e vazıvetıne tirf'n esı • • d k 

1 • _,,, 1;bivet Pft'••f't en oşma· JPe mıı ve .... 
.... ı.. ..... 11 ,.....,,; 'hu'onu~~du. 
"K,,1,,,,;.,;,. ""'rt•ı ,,.,. .,.,.,,r,1.~htvPt 

~1 1nr; tf,.tr:t.."'d" f.t .. '""1,n}<11ıoor ~"'" 
le<"iıi bir h"tar.ilfl!, BeA;kta~ın pe•ın· 

Bakınız naaıl: 
Saba orta11ndan lstanbulspor kale 

sine gönderilen top kale önünde yere 
indi. Kalecinin hemen atlayarak topu 
yakalaması lazımdı. Fakat kaleci, bu 
nu yapacağına topun zıplayarak ken 
disine gelmesini bekledi. Bu arada 
ileride bulunan Be,ikta§lı Hakkının 
ileri fırlamasile tehlikeyi anlayan ka 
leci de atıldı. Ne çare ki, bu hareketi 
yapmakta bir kaç saniye geç kalmıt 
tı. Top beklenilen zıplayışını yaptı ve 
kalecinin kolu altından ı<eçti. Kaleci 
yakalam•k için döndü~ü zaman bu 
dönüşü ile topnn kaleıine girmesini 
kolaylattırmı§ oldu. 

Seref Stadında 
Beşikt~t Şeref stadında lstanbul

spor ve Anadolu genç takımları ara· 
sında yapılan maç sayısız olarak be
raebrlikle neticelendi. 

F enerbabçe ve Betiktaf genç ta
knnlan arumdaki maç mühimdi. iki 
taraf oyuncuları, birbirini marke et .. 
meğe her feyden fazla dikkat ettikle
ri için bu maç ta ıayıaız olarak bera· 
berlikle bitti. 

Kadıköy stadında 
Dün Kadıköy sahasında Fener• 

bahçe futbolcu!an aralarında ekzer
ıiz yaptılar. At"§ • Günet, ltalyanlar 
la yaptığı maçta 1 • 1 berabere kal
dı. 

Sadun GALiP 

Fransa 3 • Belçika 2 
Brükselde Fransa ve Belçika milli 

takımlan arasında büyük bir kalaba 
lık önünde yapılan maç çok hararetli 
olmuı ve Franıa milli takınır 2 • 3 ka 
zarunıştır. 

Londra (Amatör) 4 • Paria (Ama 
tör) 1. 

Peşte (Profesyonel) 3 • Paris (Pro 
fesvonel) 1. 

Pariıte. Londrada ve Paris ama• 
tör muhteHtleri ara11nda yapılan maç 
1 • 4 )ngilizler lehine, Pette ve Paris 
profesyonel muhtelltleri araıında ya· 
pılan maç la 1 • 3 Mac11rlar lehine ne 
tice1enmiıtir. Peşte • Pariı maçında 
Pariı m11htetitinin kalecisi eski Avua. 
turva milli takını kalecisi Hiden aa· 
katlanmıştır. 

Ankarada dUnkU müsabakalar 
ANKARA, 26 (A.A. ) - Bugün 

istiklal ve Ankaragücü spor sahala
rında lik maçlarına devam edilmiştir. 
Hava güzeldi. 

Çankaya . lttifakspor maçı: 
Çankaya birinci takımı bire karıı 

sekiz. ikinci takımı da bire kartı altı 
sayı ile galip gelmiştir. 

Altınordu • Muhafızgücü maçı: 
Muhafız'!"ÜCÜ birinci takrmı sı fına 

karşı üç, ikir.ci takımı da bire karıı 
yedi aayı ile galip !!"elmiştir. 

48 güreşçi karşıkarfıya 
ANKARA, 26 (A.A.) - Bugün 

Evkaf Apartımanındaki idman salo
nunda Ankara mıntakasının güre§ 
teıvık müsabakaları yapı.mııtır. Saı
lon dolmuttu. Mı.ısabakalara 13,30 da 
baılanmı§ ve 48 güreşçi iıtirak etmif
tir. Neticeler ıunlardır: 

56 kiloda: Demirspordan lsmail 
birinci, Demirap.ordan Küç~k I:Iüıe .. 
yin ikinci, Demırıpordan Huaeyın ü
çüncü. 

61 kiloda : 
oemirsoprdan Selim birinci, De· 

"rapordan Kamil ikinci, Demirapor-
mı ..... . 
dan Oıman uçuncu. 

66 kiloda: 
Demirspordan Berri birinci, Demir 

fl,nnrrf ... n F.c~t ilc-i.,r:. Df"rn;'".,nnrd11.n 

(Başı 1 inci sahifede) 
milyon nüfusluk bir müstehlik kütleıl 
teşkil etmektedir. Bu seyade teıis edil· 
mit ve edilecek olan fabrikalar ınamu· 
latı hem Türki,e, hem Yunanistanda 
iı tihlak edilecektir. 

20 - 25 milyonluk bir müstehlik kül 
lesi karımnda eşyanın maliyet fiyatı, 
az olacağı gibi ucuzluk ta temin edil· 
mit olacaktır. 

iki memleket arasında yapılacak teı· 
riki mesainin diğer kısımlan da tütün, 
incir, üzüm gibi müıterek ihracat mal· 
lıı.n için hariç piyaıalarda rekabetin kal 
dırılması ve Türkiye ile Yunanistan a· 
ra11nda rüchanlı gümrük tarifelerinin 
kabulüdür. Rüchanlı gümrük tarifeleri• 
nin kabulü , Balkanlarda yapılması ar• 
zu edilen gümrük ittihadına doi:ru atıl· 
mıı bir hatve olacaktır. 

Mösyö Pesmazoğlu iktıaadi teşriki 
mesainin ana hatları hakkında Celal BeJ 
le mükazereye girişecek ve bu hususta 
bir proje tanzim olunacaktır. 

Diğer taraftan Yunan lktııat nazı• 
rının Ankara seyahati hakkında Atina· 
dan ıu malumat veriliyor: 

"Milli lkbsat nazırı Mösyö Pesmaz• 
oğlu gelecek hafta Paris, Berlin ve Pra• 
ğa oradan da Ankaraya gidecektir. 

Mösyö Pesmazoğlu, Fransa, Alman• 
ya ve Çekoslovakya hükumetlerile Yu• 
nanistarun bu memleketlerle olan tica• 
ri münasebatı ve bilhana Yunan tütün• 
!erinin bu memleketler piyasalarında 
satılması hakkında görüıecektir. 

Mösyö Pesmazoğlunun Ankara se· 
yahati ile beraber gaybubeti bir ay ka· 
dar sürecektir.,, 

Zeki üçüncü. 
?2 kiloda: 
Demirspordan Raif bi;;nci, De• 

mirıpordan Ragıp ikinci, Demirapor 
dan Mehmet üçüncü. 

?9 kilodan: 
Demirspordan Hüseyin birinci, D• 

mirspordan Mehmet Ali ikinci, D.,. 
mir1-pordan Riza üçüncü. 

Y anağırdan : 
Demirıspordan Hüınü birinci, De

m;rapordan Sabri İkinci. 
Ağırdan: 
Gençler birli~inden Necmi birine~ 

Demirspordan Namık Beyler ikinci. 
Müsabakala,.dan sonra umuınl 

merkez reiıi Erzurµm mebuıu Az:İıl 
Bey derece alanlara madalyalarını tak· 
mı~tır. 

Mii~abakaların İntizRn\ından ilo1R'V1 
güreş heyetine ve göoterilen alakadan 
dolayı da haziruna teşekkür ederek haf• 
taya federasvon güreş teşvik müsa~ 
!arı yapılacağım söylemiştir. .. 

Bu müsabakalara seksen kadar gıı• 
reşçinin i ştirak edeceği tahmin edil• 
mcktedir. 

Kayakcılık şubesi 
ANKARA, 26 (A.A.) - Mubafıs 

gücü spor ~ubelerinde ilaveten bir l(a• 
yakcılık ıubesi teıkil etmeie karar ,;et 
rr.i" ve hn.nrlıklara ba$ amıştır. 

•illiyet 
Asrın umdesi " MiLLiYET " tir• -
ABONE 

3 .,ırp 
8 .. 

12 

OCRETLERl: 
Türk.İJ• için Hariç içi• 

L. K. L. K. 
4- a-
1so u-

14- u-
C.len e.-ra.lıc seri •eri.ime&.- Müddeti 

seçen nÜahalar 10 kurUt\\lr.- C.z.ele ~ 
matbaa ya ait itler için m.UdirİJ•l• mil· 
racaa t edilir. Gazetemiz üi.nlana. m••'O" 
liyetini kabul elm~z. • -

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleri:ı 
Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
AcentaJl bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 5 

~ir kadının 24 saat/ık hayatı J 
)azan: 

noktada bulunuyordum ki onun 
yüzünü görmeden geçmek kabii 
değildi. Bir damın saçağından ko
pan bir laf parçası 'uursuzluğu ile 
hayatımın rota!ına düten bu ada-

- -- -- ~;;efkati vardı. Evet bu bakıtı 
rak timdi de tunu söylemek i~te· hatka bir kelime ile tarif edem~ıı:ı· 
rim ki o dakika mes'ut ve müatc- Kendi çocuklarımı dünyaya getırır 
rih bir uykuya dalmıt gördüğüm ken çektiğim zahmet ve ıatıraptan 
bu adamın simasındaki saf ve her· daha büyük bir acı ile tekrar haya
rak ifadeye bir melek sükılnet~le ta kavu•turduğum bu gence b~k-. 
uyuyan çocukların simasınd_a bı~e tıkça kendimde bir ana tefkati hıs 

gibi bir hali vardı. llkönce naz,,t' 
!arı bu yabancı ve meçhul odan:; 
dört köteıini dolaftı, bu zahn_Je..J 
tetkik ameliyesinden sonra ~ 
görünce gözlerini hayretle yüz~ 
dikti. Ben onun ağız açmaa'!',j 
Yahut aklı bllfına gelmesine ~ 
kalmadan kendimi topladım. _.4 
yapıp yapmalıı, onun bana bir "'~ 
söylemesine, bir fey sormasına, ı,r 
teklifsizlik yapmasına meyda?. fi 
rakmamalı idim. Hele dünkii 
bu geceki teylerden hiç bahsol~ 
mamalı, bunlar artık bir izah. 
münakata mev7uu olmamalı idı. 

d 
1 

• 
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Bu itkence içinde ne kadar müd- ı 

det kaldım, pek bilemiyorum. Esa- 1 
sen böyle azap ve utırap <lakikala- 1 
rı alelade zamanın mıkyasile ölçü. 1 
lemez ki ... 

Bu vazivette iken bir aralık kal
bime batka bir korku daha girdi: 
İsmini bile bilmediğim bu yabancı 
adam uykudan kalkıveriıs; n~. ol~
cak? Bu ihtimal ve hatta muthıt 
bir korku halinde yüreğime saplan· 
dı. Evet ya bu adam uykudan kal· 
kar ve benimle konutmağa başlar· 
sa? Bu korku tesiri le zihnimi top
ladım, ne yapacağımı dütündüm 
ve nihayet kararımı verdim : Be
nim için tek selamet çaresi hemen 
kalkıp giyinmek ve o uyanmadan 
evvel buradan kaçıp gitmekti. 
Başka yapılacak fey yoktu: Her 

ne suretle olursa olsun hakiki mev
cudiyctime kavuşmak için bura
cl.ın cı!.:ıp hemen kendi otelime ı>İt· 
meli: m. hareket edecek trene atlı. 
varak bu mel'un şehirden, hatta 
hütün Fran~adan uz,.klıoımalı idim. 
Gu adam! bir daha hiç k r4ıl'4tna· 

mak, bir daha onunla yüz yüze gel
memek lazımdı. Bu hadisenin ta· 
bitlerinden, bu ganahı yüzüme ura
bilecek insanlardan, bu geceyi ba
na hatırlatabilecek teriki cürümler
den, evet bunların hepsinden kaç
malı idim. 

Bu mülahaza ve karar ile ken
dime geldim. Bir dakika evvelki 
baygınlığım geçmitti. Yavat yavat 
yat~tan kalktım; bir hırsız gibi 
sessız adımlarla yürüyerek el yor
damile elbi ;.elerimi arattırdım. o. 
nu uyandırmamak için en ufak bir 
gürültü yapmaktan bile korkuyor
dum. 

Bin ihtiyat ile giyinmeğe başla. 
dım. Uyanacak diye her dakika 
yüreğim titriyordu. Nihayet elbise 
!erimi giymeğe muvaffak oldum. 
Şapkamı başıma geçirip odadan 
çıkabilirdim. Şapka yabı.P,ın öbür 
tarafında bulunqyordu. Bnnu al. 
m. k icin avaklıorımın ucuna basa
rak yürü<lüm. Tam elim; ıı~taca
rım sıra.la ra~ar•,.,.ı...,. ı,:ıq:ht:.,,ar, 

onun aimasile karşılattı. Öyle bir 

mın yüzünü - gündüz gözü ile -
bir defa görmek istedim. Sade bir 
defa görmek; çüııkü yatakta uyu. 
yan bu İnsan tam manasile benim 
için bir yabancı idi. 

Tuhaf değil mi, nazarlarım on
da dün ıreceki simayı bulamanıı•· 
tı. Dün öldürücü bir heyecanın pe
ri,anlığı içinde gördüitüm bu si
mada, timdi mütekallis çizgiler 
yoktu, adeta silinmi•ti. Onda bir 
çocuk simasının safiyet ve sami
miyeti vardı. Dün iki sıra diılcr 
üstünde burkulu duran hu dudak
lar •İmdi yarı kavis seklini almı,, 
bir rüya tebessümü ile gülümsü
yor'1u. Kumral saçları yumuşak 
lüleler halinde alnmrrı ü•tüne da
ğılmı•tı. Sakin teneffüsleri tıpkı 
gö~sünden kopup gelen dall!"acık
ların bu dinlenen vücut üzerinde 
tatlı f.:r raksını andırıvnrdu. 

Belki hatırlarsınız: Demin size 
hu a<lamın kumıtr mıoAası ba•ında 
ki hıo ı:ni anlatırkPn ihtirum. ta. 
J>ıarn hu dPrece sirldetli V" arılc bir 
ifa.le~ine AİrıvHve kAd"r hic h:r İn-
1'#\n~:ııı '"a't..,p1"',..,.Jif!;mi .sövlem;~ .. 
tim. Bu sözümün tam aksine ola. 

rastgelmemittim. Bütün hısler!n ıediyordum. . . 
emsalsiz bir canlılıkla okundugu Dün gece geldiğim bu kırlı ve 
bu simada timdi lahuti bir huzur, füpheli otelin eski püskü etyalarla 
bütün iç ukmtılarının ağırlığı al- d bana 

b h f "fl"k b" süslenmit bu murdar 0 ası . 
trndan silkinmif ir a ı ı • ır bir an içinde bir kilise ka~ar az~ 
kurtulut hali vardı. .. .. d"". ankı" hayatım hır mucı-

h t k gorun u, • "b" , Bu tayanı ayre manzara ar- ze ile takdis olunmUf gı ı . me~ ut 
•ı•ında bütün kederlerim, bütün bir zevkin bütün mevcud_ıyet!~e 
korkularım ağır bir siyah manto yayıldığını duydum. Tetbı~ ıç.~n 
gibi üstümden düştü; hayır artık kullandı~ım bu kelimeler sıze gu: 
yaptıjhmdan utanmıyor, adeta hah lünç görüne bilir, fakı;-t .ne çare kı 
tivarlık aibi bir şey duyuyordum. b 1 d H t ,. benim duygum öy e ı ı. aya ı-
Dün geceki korkunç ve anlaaılmaz h d" · • d 

d b" mın en müthiş a ısesını yasa ı-
hadise birden bire nazarım a ır ğım 

0 
dakika bende en kuvvetli ve 

mana kesbetmişti. Şimdi karşım· tayanı hayret diğer bir dakikayı 
da bir çiçek sükıln ve saffetile u- "k" k d d 

b ·k ·· l adamı dog~urmuştu. Bunları ı ar et a-yuyan u nazı ve guze 
ben kurtarmıştım. Benim fedakar- kika olmuttu. 
lığım olmasaydı belki yarın onu bir Şapkamı almak için elimi uzat
kayanın dibinde kırık dökük, kan- tığım sırada fazla gürültü mü yap· 
!ara bulanmı,, yüzü parçalanmış, tım yoksa bilmiyerek bir teyler mi 

1 • -' f 1 b •o""yl,edı"m farkında değilim, yalnız göz erı uı,arı ır anu,, cansız u- 0 

B d d • d' fU var ki tam o aralık genç .a.dam lacaklardı. u ü~ünce en şım ı ku d 
bir haz, bir vurur duyuyordum. gözlerini açtı. Ben kor ıçın e 

Evet onu ben kurtarmıştım. ar- geri cekildim. Demin hende oldu
. tık 0 tamamile kurtulmuştu. Buka ğu gibi fimdi de o, hayretle etrafı
ru,.,tı~ ona bakıtrken nazarlarım- na bakınıyordu. Derin ve büyük 
da, bilmem nasıl anlJ1.tayım. bir an bir kabustan kurtulma~a çalışıyor 

Bu kararla derhal atıldım: ıJ• 
- Benim gitmem zamanı ge ~ 

Siz biraz daha kalırsınız, oııcl f' 
sonra giyinip çıkarımız. öğl~ I' 
doğru gazinonun methalinde bı~ 
şiriz. Ost tarafını hana bırak•ll;,> 

Ve cevap vermesine mahal bl j( 

madan çıktım. Bir daha görınelıl' 
temediğim bu odadan kaçtıııtı;. 
mini bilmediğim yabancı bir e~,i~ 
le bir geceyi birlikte geçird;ılı 
bu hala ismi bence meçhul ot~.11jjt sokağa fırladım ve arkama do 
bakmadan uzakl'4hm. J" 

• • * """" Madam (C ... ) hikayenin bfef"i 
tasında bir parça durarak ne . 
dı. Artık sesinde eski geri!" 
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_(---..;Ş~e_h_it_K_a_rt_al_Ia_r_G_iı_· n'""!!!!ü-~J ~YN~~ao~n·:~l 1 
ISTANBUL: 

17,30 Gramofon. 

RADYO PROGRAMI "" ...... J. I 
Memlekette 

Feci yangın 
18 Fransızca ders (Müptedilere mabsuı). 
18,30 Belkiı Hanım. 

19,30 Refik Talat B . .,.e arkadaılan. 
21 Gramofon 
21,:')() Anadolu. Ajansı, Borıa haberi, Saat 

ANKARA; 
12.30 Gramofon. 
18 Orkestra : Beethoven Symphonie Eroi• 

que. 

18,40 Alaturka ıu:. 
20. Ajanı-haberleri 

V A R Ş O V A 1412 m. 
16,40 PJAlc, 16,SS Müaahahe, 18,25 Orc kon

a.eri Vilno'dan naklen, 18,50 Müu.habe, 19,20 
Popüler konıer Senfonik ı.lıum tarafından. 20 
Müıahabeler, 21,05 Hafif mu.tiki, 22 Teknik 
müıah•be, 22,20 Piyano refakati1e polonez ha· 
vaları, 23,0S Dana muaikiai, 24 Müaahabe, 
24,0S Danaın de•amı. 

BÜKREŞ 364 m. 

Almanca dera,. 19,30 Len Bak.er caz: takımı, 

20 Müaahahe, 20 Keza, 20,40 Filharmonilıt 
heyet'in konserj, 21 Haberler müteakiben Si.
can muaikiai, 22 Konferans, 

V 1 Y A N A 507 m.ı 
17,55 Taıannili Mozart muıikiai, lS,20 Ja

pon farluları Mitschiko Meinl-Tana.ka, Tamo
zu Kinoshita, H. Scbmidt, Midorj, Hoao Ka
va İsimli Japonlann ittiraklerile, 19,10 Müaa• 
habe1er, 18,35 Dera, 20 Dünya cüz.eldir ismi 
verilen muaanni Dario Med.ina ile Radyo or
keatraatnın Joıef Holz.er'in idareıindeki par
lak konseri, 21,15 Aktüalite, 21.30 Anto11. 
Bruckner'in eserlerinden konser, 22,30 Haber 

Jer ve propaıanda neıriyatı, 22,50 Akıam 
lr:onıori. 

B 0 K R E Ş 364 m.ı 

19,20 Skeç, 20 Muhtefü 
konaeri (Tenor muaanni ittirakile), 22 Mü
aababe, 22,15 konserin devamı, 23 Dana 
plikları, 24 Müsahabe, 24,05 ltalya kahveha
nesinden naklendan• musikisi. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 
18 Müıahabe, 18,30 Plak, 19 lnıl. dera, 

19,30 Georı Kosa tarafından piyano musiki

ıi, 20 Konferans, 20,30 Şarkılar (Mel. lrene 
Eyısen ve Mr. M.ichel Szekely tarafından). 
21,45 Harici siyaıete dair konferans, 22 Ha
berler, 21,20 Stüdyoda balo (Fricaay'in ida
reıinde), 

V 1 Y A N A 507 m.: 

Bir köylü ve beş hayvan 
diri diri yandılar 

KAŞ, (Milliyet) Kazamızd• 
feci bir yanğın vakaaı olmuı ve bıı 
yangınd• bir insan ve bet haırvıuı a
te~ler arasında can vererek yanmıt" 
tır. 

l'l.ğrı hava şerııtleri için Karakösed e 
yapılan güzel 

1930 da Necmettin Bey taralınclan 
bir abicle 

13 Borsa haberleri, pliı.k, haberler, pl&k, 17 
Mektepli neıriyab1 18 Radyo orL:eıtraaı, 19 
Haberler, 19,15 Radyo orkeatraaı, 20 Üniver
ıite radyoau, 20,20 Hatip Titi Botez tararın
dan Litabe, 20,45 Konferanı, 21 Çift piyano 
tarafından konser, 21,30 Müaababe 21 50 Tbeo 

13 Boraa haherlert, pli.L:, 14 Haberler, pl&k, 
18 Radyo orkeıtrası hafif parça •e fantaziler. 
19 Haberler, 19,15 Radyo orkestrası, 20 Oni• 
•eraite dersi, 20,20 Plik, 20,45 Konferans~ 21 
Metzner Kuarteti'nin konseri, 21.30 Konfe• 
ranı, 21,45 Mircea Lazar tarafından 4arkı

la.r, 22,15 Mme Cella Delavrancea tarafından 
piyano konseri. 

B R E S L A U 316 m. r 

17,55 Muhtelif milletlerin kadınlanna dai:r, 
18,15 konser (BeUa Alten1 Alfred Mildner1 

Dr. Hana Veber, Erich Meller), 19,05 lkb· 
aadi siyaset •• iktisadi adap isimli konferans, 
19,30 Yuvasız •ençlik, Müaahabe, 19,55 Ti
yatro haberleri vesaire, 20.25 Senfonik kon
ser (Oıvald Kabaata, Emil Telmamyi, Viya
na Senfonik heyeti), 22 Haftanın haber icma
li , 22.JO Son haberler, 22,50 AYuaturya lr:ar 

haberleri 1 23,05 Max Schönherr (Radyo o .... 
keıtraaı). 

BOKREŞ 364 m.: 

Tırmısm köyünde Ali oğlu Osm•• 
na ait ev 15 • 16 Kiınunuıani gecesi 
aaat 3 te samanlığa düıen kıvılcım• 
dan samanlar ate§ alıyor, Osman bıı 
aletin farkına varmıyor. Atet büyüye 
rek evin dört tarafını çevirdiği za• 
man Osman yangından haberdar olu. 
ya:. jÇocuklarıru evden çıkararak dı 
farıda bırakıyor, ahırdaki hayvanlan 
kurtarmak İçin ahıra girdiği bir za• 
manda yanmakta olan evin tavanı &• 

ni olarak Osmanın üzerine çöküyor 
ve bu enkazın albnda alevler araım· 
da beı hayvıuıla birlikte cayir cayir 
yanıyor. a Yngını etraftan gören köy· 
lüfer söndürmek için kofuıuyorlaraa 
da yetitememitlerdir. . 1910 ıeneainde Avrupa devletle

~nin erkaniharbiyeleri nazarlarını 
h ranıaya çevirmitler, orada dev 

atvelerile ilerliyen tayyareciliğin 
hakert noktai nazardan alacağı e
eınıniyeti gözetliyorlardı. 
O senenin eylufünde Pikardi'de 

~~ı~an manevralarda tayyarelerin 
. ~hun birer ketif vasıtası olarak 
hlıınaJ edilebilecekleri anlatılınca, 

u devletler hemen ordularının 
~~htelif sınıflarından kıymetli za· 
r ıt er seçerek bu yeni mesleği öğ
enınek ·· F ·· d d' 1 uzere ranaaya gon er ı· er. 

t d31 tnart vakasının alevlerini has-
ır ık•- d 'h . .,.. "'n sonra or unun, ı tıyaca 

.. ore t 'k· · • M h t ş k ensı ıne gırıten a mu 
.,::. et Pata, garpte hatlıyan bu 
aç~ ce~eyana bizde de bir çığır 
F ran_ ak ıizere, bir kaç zabitimizin 
ıni•r'aya gönderilmesini tensip et. 

M.'· 
hu ilkınleketin havacılığına seçilen 
da.l\ F U:ı:uvlar süvari yüzhatılarm
:ı:iınıe ~•a. Beyle istihkam müla
Bu g:1nden Yusuf Kenan Beydi. 
da Fr nç :ı:abitle• 1911 temmuzun-

. 191~l\ıaya hareket ettiler. 
fıle; i t~~iranmda ikinci bir ka
Yade: ~··~im: Cemal, Salim; pi· 
~Uti, "M.~~k, Feyzi; topçu: Salim, 
er Fran_ıt at; süvari: Şükrü Bey-

8· •aya,. 
to"" ır a.y aorır' .. .. .• b' k f'I F r>-U: s f a, uçuncu ır a 1 e; 
• &.:ı:ıl, Sah ~et; piyade: Aptullah, 

Ye: Fetfı-.rı, i'ttehmet Ali; bahri
lngiltere;• toJ>hane: Aziz Beyler 

Brö .. I e R<inderiliyordu. 
... e er· · 

tneınıek ını aldıkça birer iki,er 
· ete d 1 ltıı:ı: İr • " a.v et eden uçucu arı-
~ın 1 •

1 ntekteb· efı köyde bir tayyare 
tepte ~ kütat edilmitti. Bu mek
'l'e ıııe:unde!ik uçutlarile meleke 
rııı:ıı:ı: ~etlerini arttıran havacıla
llıı:ı:d~ sa bir zamr nda semaları
bir h I eınniyetle kanat açabilecek 

F./ e geliyorlardı. 
saat ırne'den kalkan Nuri Bey üç 

&onra y 'Ik·· d Yord etı oy mey anına ini-
)' u. 

F anında rllaıdı ile havalanan 
eaa. Bey Silivri hizalarındaki Bul

lfar kıtaları üzerinde ketifler yapı. 
Yordu. 

hi lBtanbul' dan hareket eden F et
l.iileby Çekmece • Silivri • Çorlu • 
E:dirnu~gaz • Babaeski üzerinden 

eye 'd' av.ıet d' gı ıyor ve ayni yoldan 
A. e ıvord 
rtık l'·· u. 

nat çırpanu.br~ havacıları henüz ka-
tec "b ır Ya ru eli uçutl .jru değil, fakat 
saatlerce ... t arı e yükseklerde 
tal ı ... unab'I · 

o ınuşlard 1 en bırer ana kar 
Balk 1

• " an harh' · 
ifan Ve ferd tnın arifesinde do-
1\tan zarfındasına ~adar geçen za· 
~\~· Rençliğeah!eti,ş.en havacılığı
! " ık İcinde k asd' ır kudret ve zin-
er 8.rad en ıne bu·· • .::L 1 

8 ı. J'""' eme • 
&I\ h ~ikan harb. • .. 
1( ır Paris tını ınuteakıp, Fran-

k. a
1 
hire sef •. •tanbul, latanbul • 

ı 0 .._ erı tertip tm• • 
ı ""etreye b I'. e •ftı, 5500 
un11 F ra a ıg olan bu hava yo

corut aç:sıkz pilotlarından Dau
. Sefer· ca b. 
ılk kıaın'ın· 1.stanbula kadar olan 
'?nra, i ıyı geçti. Fakat ond 
8•Iai[eaj!. deği,ti. Daucourt, Tor': 
olan bi 1 a•arken, tayyaresine ar 
re İçin: ~akatI.ık dohyıaile, bir d~~ 
llıecbllri ~11;'11ege me.c~ur oldu. Bu 
~lnıus f~kı•te kendıaıle rasıdı kur. 

· " at tayyare parçalanmı._ "lr uauc y
d ı ve l ourt memleketine avdet 
a taınaat~nhul • Kahire yolculuğu 

it' 'l'İirk h anmadan kaldı. 
~ eöate avacılığımn mevcudiyeti
( 1Uı. F. rınek İçin iyi bir fırsat çık
ç eri Frasaaen lstanbul • Kahlre se-
Ucıı.Ia.rı:•ızlardan ziyade Türk u

A. vru,, adYaraşan bir teşebbüstü. 

Abidenin claha yakından s;ekilmif 
bir rumi ve kınk kanat 

dan Fethi Beyle Nuri Beye teklif 
edildi. 

Fethi Beye Harbiye Nezareti ya
verlerinden Sadık Bey, Nuri Beye 
de topçu mülazimlerindel\ lsmail 
Hakkı Bey refakat edecekti. 

Mevsim kıttı. Havalar fena gi
diyordu. Buna rağmen seyahatin 
hemen yapılmasına karar verilmia
ti. 1913 ikinci kanununun 26 ne~ 
günü Fethi Bev "Muaveneti milli
ye,, sile, Nuri Bey de "Prens Cela
lettin,, ile havalandılar. 

o gün lstanbul afakı kesif bir 
sis tabakasile örtülmüttü. 

Eskisehir istikametinde bir müd
det uctuktan sonra sisi yarmıvan 
Nuri Bey, Y etilköye avdet ederken 
Fethi Bey de, bir kolayım bulup 
Eski~ehire iniyordu. 

Ayni günde Y etilkövden ikinci 
defa havalanan Nuri Bey, sis için
de kaybolarak, Lefkeye iniyor ve 
orada geceliyordu. 

Yoluna devam eden Fethi Bey 
29 ikinci kanunda Toroslan aşmıt 
ve Tarsusa inmlsti. Motoruna arız 
olan sakatlığı Bozoyük'te tamir e
den Nuri Beve gelince: arkadatına 
hiç olmazsa Sam'da veti•mek icln 
acele ediyor ve kestirmeden gidi
yorrlu. 

Feda.kar u"ucul h 
mili et'lle . 'ta ar enüz lekem· 
tü I" ·ı m:s yYarelerinin bin 
1 r. u eh .vesıne karsı e:elerek hedef 
erbı~e ıkr an evvel ulatınak ' ırın 

ta ıate ar~ı bütü· . 
d . l n varlıklarıle cenlii'e ıvor ardı. 

14 tubat P'Ünü B@nıt't S , 
h 1 F . - an aııı a 

av8; anan ethı Bev ile Hunus'tan 
Sam a havalanan N,,ri B .. t'k 
bal k'' evıısı-

etml e dıçın Şam'lılar çok hazır
lanmıs ar ı. 

O P'Ün, İni, meydanında toola
nan halk. Türk J<,.rtal'"r"" Şam u
fuklarında ~özetliyorlardı. 

Ozüntülü bir intiz:ırdan sonra, 
kartallardan birisi görünmüstü. Bu 
Humus'tan gelen Nuri Beydi. Nuri 
Bey, Şam'lılann ayuka çıkan ava
zeleri arasında yere indi. 

Fethi ile Sadık'm bindikleri "Mu 
aveneti milliye,, ye gelince: Berut
tan kalkalı saatler geçtiği halde 
elan Sam ufuklarında görünmü
yordu. 

Sam'lılar "Muaveneti milliye,,
yi beyhude bekliyorlardı. o ve ra
kipleri çpktan bir yığın enkaz ol
m\lflardı. 

Fethi ve Sadık Taberiye kazası 
dahilinde sukut etmi,lerdi. Bunlar 
Türkün verdiği ilk hava sehitleri 
idi. . 

14 fubat, Fethi ve Sadık'ın ka
l~tlarında kapana1', Türk havacı
ıgının ilk matem günü oldu, 

K 
Bu kaza üzerine Nuri Beye _ 
ud" ' h us ~ dahilden yapılacak seya. 

Katd~e~ıne - Berut'a ve oradan 
""'tlet .. a an h ·· ·· 1 etın· enuz uç sene evve 
:areselcrj'': Balkan harbinde mü
~ an ate,j n~n azlığına ra.Tmen düs 
,,_ a:ı:ifeler .. ~.tında muvaffakıvetli' 
.. ,ı:ı: b .. ornı" 1 . 
ı· Öyle b. "• o an ucuculan
ıySrlard1, ır te~ebbüsü c;ndan di-

u us e gitmesi emrolundu 
Nuri Bey 26 tubatta Y~fa'dan 

havalandı ve deniz üzerinde 200 
y:tre Yii~sekten uçarken düştü, 

uzme bıh!n rasıt İsmail Hakkr 
Bey kurtulurken Nuri Bey, aldığı 
yaraların tesirile hastahanede 0··1. 

u ferefJ• 
ı va 'f h zı e avacılarımız-

d.. ' u. 
26 •ubat, Türk havacılığını ka-

• • 
dor Gruia tarafından taıaıınj, 22,15 Haberler, 
23 Popüler Romen muaikiai. 

BODAPEŞTE 550 m. 
17 Coculc netriyab, 18 konser, 19,30 Ha

betler, 20 Pli.k, 21 Konferana1 21,30 Macar 
halk ıarkıları Marıit Karac•onyİ tarafından •• 
Siıan muaikiai refakatile, 23 Haberler, 23,30 

Royal lokantasından Garay caz orlc.eıtraaı, 
24,.20 Etoile kah..,eainden, caz muaikiai • 

ViYANA 507 m. 

17,30 Koro konseri, 18,10 Müıababe, 18,35 
Mandolin muaikial, 19tl() Aktüalite, 20 Çift 
pi)'ano ile lr:onaer, 20,45 Saat ayarı •eaaire, 
20,50 Spor, 20,55 Naaibat, 21 Karlo G~cloni• 
nin eserlerinden Atıklar iaimli piyea, 23,05 
H&berler , 23.25 Aktam lr:on•e:r Radyo orkeat
ruı, Joaef Holzer. 

B R E S L A U 316 m. 
17 Neı'e}j muaiJd, müaahabe, 18.SO Piyano 

konseri, 19,15 Müsalıabe, 20 Firola ait bir pu 
lralya neıriyab, 21 Günün luıa haberleri. 21,10 
Kıı kardeıim •o ben isimli 2 perdelik musiki
li temsil, 23 Haberler, 23,35 Eıki danslar, 23,50 
Partenltirchendelcl dünya spor müıabab1arı-
na dair neticeler 24 ..... M" 'b't •--I 
ly . , ,...,, u.ıu epaaa.a 7a~ enı danalar. 

28 ikinci kanun pazar 
ANKARA: 

12,30 Gramofon. 

18 Viyolonael konaeri 
dan). 

18,40 Alaturka ay . 
20 Ajana haberleri'. 

(Edip Bey tara(ın-

VA R Ş O VA 1412 m.: 
18-20 CaCz orkeıtraaının konseri, 17 ç

0
• 

cuk ne,riyah. 17,30 Meşhur artistlerin pl&k.la
rı1 17,45 Şiirler, 18 Müıahabe, 18,15 Polon-
7.tı muaikiai Popüler, 19 rt1üNhabe, 19,40 Ta 
eanni Piyano refakatile, 20 Muhtelif sözler, 
20,50 Unutulmuı Karnaval itimli orkettra 
m -. .. iki parçaları, 21,50 Haberler, lı.:onferans, 
22 Konferans, 22,15 Lembera'ten neı•eli neı
riy ·t, 23,15 Spor haberleri, 23125 Danı tnu• 

ıi-... İ, müıababe, dan11n devamı. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 
1G,SO Zziıa Racx Sigan tala.mı, 17,30 Jcon

feı·a na, 18,30 Keza, 19 Stefan Bortba Salon 
takımı, 20,30 Stüdyodan bir temaH, 22,20 Ha 
herler, 22.30 Şandor Bura Siean talomr, 24 
Sonatlar lmt'e Stefaniai. ve E. Korpely tara
fından.. 

V 1 V A N A 507 m.: 
b 18.25 Oda Kartet musikisi, 19,30 Müsab.a
I ~· 2

0.30 Saat ayarı veıairo, 20,25 Beynelmi• 
e ~p~r haftaarna ..;ı haberler, 20,35 Gök 
ma•ıaıne ben · · ı· zeyen zaman ısım ı Oakar Strauıı 
; taıannill temsili, 23,05 Son haberler 

,25 Orkestra konseri • , 

BOKREŞ 364 m· 11,3 •• 

12 S 
Of R;hi ne,riyat, 11,45 Ruhi muaiki, 

on on ık pi""' k "ki • & 

14 Haberi a muaı aı, 13 Plak konıeri, 
• er, l 4,1s Hafif musiki pli.k, 18 Ghin-
da caz takımı dan "k' • 19 H 5 D • muaı ••ıı aberler 
19'1 anı rnuıikiıinin devamı, 20 Üniverai: 
te radyoıu, 20,20 Pl&k 20 45 K f 

. . , , on eranı, 
21 •1~ ~ı:'tra d.ı~ caa& isimli Flechtermacher'in 
muaıkını temı:la, 23 Müsahahe 2 15 M'•lt . . ı· . ' ~ o DWektor ıaım. 1 ınuaıkili teınail. 

B R E S L A U 316 m. : 

17 Yohaim Strauaa Ye Joaef Strauıı'un e

eerlerinden müreLkep konıer, 19 lt-1üaa.hahe 
19,20 Neı'eli muaiki, 20 Müaahabe, 20,25 Zi: 
rai müaahabe, 21 Mozart'ln Fiıaronun Dü. 
aünii operası, 23.zs Spor, 23,45 Haberler, 24 
Dana musikisi v• neı'eli havalar. 

29 ikinci kanun pazartesi 
ANKAR.A· 

12,30 Grarnofon. ., 
18 Alaturka saz. 
18,45 Dana musikisı. 
19.30 Alaturka ••z. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1412 tn • 
17,55 Piyano konseri M rt .• D 

Sy:ınani•aki, 18,30 M d oza ı ebuaay, 
a •me Veyherı tarafın-

dan ıarkılar, 18.SO Muıah.abe 19 .,... . 
·ıa 20 M h ı·r b . , 14u Hafıf mu-

•• • u le ı ahıaler 21 Pol I • onya •tiJd&I 
u.manını hatırlatan bestelerden. mür '-' k 

eauı;:ep OQ 
ıer, 23 Danı musikisi, 24 Milaahabe, 24 05 
Daıı. mc.aikinin de•arnr. ' 

B U D A P E Ş. T E 550 m.: 

17 Kadına mahauı netriyat_ 18 Pli.k ,19 

nalan, !kinci matem günü oldu. 
F ethı, Nuri, Sadık ile batlıyan 

hava ,ehitleri bu sütunlarda sayı
lamıyacak kadar çoktur. Türk ha
vacılığının matem kaplı kitabında
ki isimlerin hatıramızda canlan
dırdığı sıcak hayallerde hep ayni 
dik ba~lı, sert bakışlı, esmer yüzlü 
genit omuzlu vatan evlıitlarını gö
rürüz. 

27 ikinci kanun, Fethi, Nuri ve 
Sadık ile ha,lıyan ve senelerin her 
gününde bize acı duyurmut olan 
bu ulu şehitlerin günüdür. 

Türk havacılığı, şehit yavruları
nın bugün matemini tutar, 

Ak saçlı, dalgın bakı~lı ,ehit a
nafarının pözleri bugün y~arır. 

Bugün, Türk elinin havalarını 
bekleyen kartalların kara toprak
larda yalanlarının günüdür. 

17,30 Hafif musiki, 18,30 Müaahabe, 18.SO 
Brüno Stelnbacb'ı habraJ'lt konaeri, 20 Milli 
neıriyat, 22 Laypz.iı'den Hafif musiki, 23 

Son haberler, 23,20 Ha•a haberleri, 23,35 
Ceee mo.ai.k.iıi Leipziı, Senfonik takımı, 23,30 
Cece muıikiai, Senfonik takımın. konsere de

Ya.mı. 

30 ikinci ka.nun salı 
ANKARA: 

12,30 Gramofon. 
18 Orkestra; Mozart Ou•erture Donjuan 

Popy ıu.ite Ballet, Straua VaJae Du 
und du 

18,40 Alaturka ıaz. 
20 Ajana haberleri. 

VA R Ş O V A ı4:2 m.: 
17 Hafif mualkider. mürekkep pli.klar, 17,25 

Müaalıabe, 17,55 Hafif orkoatra muıikiıi, 

18,50 Zi.raat, 19,20 Konferans, 19,35 Pli.k ile 
salon muailciai, 20 Muhtelif hah.isler, 21 Pli.le. 
21,30 Aık •e altın İsmindeki operet teınıili1 
24,15 Dana pli.klan. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 

17 Orkestra kona eri, 18,20 Müıahabe, 15,50 
Elemer Saray Siıan takımı, 19.SO Konferan.t~ 
20,30 Joaerin hikayesi isimli Richar Strauas 
un opereti, müteakiben Sevilya Berberi iaim
li Verdinin operası (her iki opera temıjli de 
Budapeıte operasından nakledilecektir), Mü
teakiben Mandita Salon ca..z.ının konıerj, 24,30 
Sil'an musikisi. 

V 1 Y A N A 507 m.: 
18,05 Müaal:.ahe, 18,25 Çift piyano ile kon· 

ser, 19,15 Müsahabe, ders, konferans, aaat 
ayarı ••· 20,35 Popüler operet •e Operalar· 
dan paraçalardan müteıekkil bir radyo popu 
riai Max Schönherr, Yanda Achae1, Maıda 
Yelle, Kari Zie:gler, Arthur FJeiacher, Gusta• 
Voaelhut, Büyük opera or1ı::eıtraaı, Viyana 
Senfonik heyetin.in ittirakile •e Vilıı:tor Hru• 
by'nin idaresinde, 22,10 Aktüalite, 22,25 Ha· 
herler ye propacancla netriyah, 22,45 Joaef 
Holzer idareainde radyo orkestraıı. 

B 0 K R E Ş 364 m.: 
13 Borsa haberleri, pli.k, 14 Haberler, pli.k 

18 Sibice.-ıno orkeıtraaı hafif musiki, 19 Ha
berler, 19,15 s ;bicrano orkestraıınrn konser• 
devamı, 20 Oniveraide de:rai, 20,20 PJiı.k, 20,45 
Konferanı, 21 Muganniye Mme Roıer tara
fından tarkılar, 21,20 Senfonik konser Rad
yo orkestra••, 22 R-omanya ha.klnnda franıız· 

· ca konferana, 22, 15 Senfonik lıı:onserin deya .. 
mı, 22J4S Haherler. 

B R E S L A U 316 m. : 

17 Leipziı scnfon.ik talamı tarafrndan lı::ör 

lil muaikiıi, 18.30 Konferana, 18 50 Ne•'eti 
parçalar Müaalıabe, 19,45 Kısa ziraat haber• 
Jeri, 20 Milli neı..-iyat Balet müıikiıi, 21,10 
Köylü itit köyde kıt, 22,10 Avcı1ılr: ıarlcrla .. 
rı, 23 Son haberler, 23,25 Spor haberleri, 
23,45 Dana muıikiai, 1 Harmonik konseri. 

31 ikinci kanun çarşamba 
ANKARAı 

12,30 Gramofon. 
18 Orkeatra: Vaaner ouverlur• Metr Şaa.

tör Keman konseri (Ekrem Zeki B. 

tarfından). 

20 Ajana haberleri. 
V A R Ş O V A 1412 m.: 

17,55 Se~fonik orkestra tarafından popüler 
musiki, 18,50 Müaahabe, 19,20 Piyano konse
ri, 20 Muhtelif bahisler, 21 Orkestra muıiki 
Taıannlli 22 ıs Oda. muaikiai Kartel talanı • • 
tarafmdan), 23 Oaı:e danainainden naklen 
dana ınuaikiıi, Mü.aahabe, Dana muaHciıi. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 
18 Mü1&babe, 18,30 Em~I Rooız orlıı:oatra• 

sının kon.seri, 19,20 lıal1anca ders, 19,SO Ha 
Cif hayalar •• ıarkılar, 20,25 Şiirler, 21':15 
Jancai Riao S ia:an talumı1 22,30 Haberler, 
22,50 Alctam lr:onaer Ernö Dohnanyiıün ida· 
reıin.de. 

V I Y A N A 507 m.: 
18,05 Mü sahabe, 18.20 Y a,ayan Avuatur• 

yalı beatelr:irların eserlerinden mürellep ltoıa 

1er, 19,10 Keyif •eren zehirler aleyhinde kon 
frant, müaahabe1 20 Ne,'eli muajki (Radyo 

orlıı:ealraaı, Hol:ıer'in idaresinde), 21,15 Bir 
Setir ve onun inıanları Budapeıte iaimli bir 
mübahase, 22,35 Viyana polis heyeti tarafın· 
da naktam konseri. 

B 0 K R E Ş 364 m.: 
13 Bor•• haberleri, pli.le, 14,15 Hafif muai

kl, 18 Radyo orkestrası (Mozart, Masae .. et, 
1. Strauaa1 19 Haherler, 19,15 Radyo orke•t· 

• 
rası (Clinka, Lehar, Dvora.k, Cesare LuiJ, 
20 Oniveriate radyo kursu, 20,20 Pli.k, 20,45 
Konferans, 21 Oda Muaikiai, 21.30 Konferans, 
21,45 Jean Athanaı.in tarafından taganni, 
22,15 Theodoreac~ tarafından Keman kon
•eri, 23,45 Haberler. 

B R E S L A U 316 m. ı 

17 Ha1k muaikiıi, 18,30 Alman haabuballe
ri, 18,30 Chopin'in eserlerinden mürekkep pi
yano konaeri, 19,10 Amele netriyab, 20 Milli 
netriyat (Köylü mektubu, 21 sünün laıa ha
berleri, 21,10 Romantik popüler musikiden 
mürekkep konıer, 23 Son haberler, 23,35 Ge
ce kon.seri, (Radyo orkeatraaı, muhtelif! rnÜ• 

teakiben dana musikisi.. 

1 şubat perşembe 
ANKARAı 

12,30 Gramofon. 

18 Orkestra Adam Ouverture S.i j'etaia Rol 
Lakome Suite Laferia. 

18,45 Alaturka ıaz. 
20 Ajana haberleri.. 

V A R Ş O V A 1412 
17,40 Kadın netriyah, 17,SS Tagannili kon· 

ser, 18.SO Zirai müaahabe. 19 Konferan• 

13 Boraa, Plik oıuaikiıi, 14 Haberleri, pl&k 
17 Çocuk proıramı, 17,30 Cr. Din.ico orkeı• ' 
ır, 18.30 Haberler, 18,45 Kon•erin. devamı, 

19,10 Dera,. 19,30 Konferans, 19,45 Bükreı O• 

poraaında vet'ilec:ek temsili nakil. 
B R E S L A U 316 m . : 

17 Neı'eli musiki, 18,30 Müıahabe, 18,50 Pi 

yano ile sonatlar, 19,10 Ha•a haberleri, 19,35 
Aktüalite, 20 Milli neıriyat, V •l"ner'in eıer

Jerinden l:DÜrekkep t.aıann.iJi konser, 21 aü
taün keaa haberleri, 21,10 AYuaturya iaimli 
neıriyat, 21,30 Alqam konıeri (Radyo orkeat
raaı), 22,30 Sözlü neıriyat, 23,55 Emde or
keıtrau tarafından Dana muıikiai. 

2 şubat cuma 
ANKARAı 

12,30 Gramofon. 
18 Keman konıeri (Ekrem Zeki Bey tara-

fından). - ----. 
18,40 Franıızca ders. 
19,10 Craınoforı. 
20 Ajanı haberleri. 

VA R Ş O V A 1412 m .: 
10,20 Plak, 10,40 Pl&k, 13,15 Filharmonik 

takım Urafında.n Senfonik national konser, 
15,15 Popüler plWar~ 15,35 Taıannili k,,nıer, 
16.30 Salon orkestraaı1 17 Çocuk prosramı, 
17,30 Tarun.mıı artistlerin pli.klan, Müıaba
be, 18,15 Popüler Polonya muıilı::iıi, 19 Mü

aahabe, 19,~ Pli.k, 20145 Müıahabeler, 21,15 
Varıo•a Fılh.arınonik heyeti tarafından Sen .. 
fonik konser, 23,40 Spor , 23,SO Danı muıi
kiai, Mü ... h.abe, Danı muıikiainin de•amr. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 

13,30 Orkestra, 15 lmre Manari Sipn. ta .. 
lıı:ımr, 16,15 Budap~ıte musiki heyetinden kon 
aeri, 18,30 Plik , 19,15 Müıahabe, Spor, 20.35 
Neı'eli bir alcıam neşriyah, 22,40 Joaepb 
Somlo larafmdan ıarlı::ılar, 23,15 Haberler, 
23,30 Caz ve Sjpn talamlan tarafından itan
tık parçalar muıanni Paul Kalmar'ro iıtira
kHe). 

V 1 Y A N A 507 m.: 

18,05 laYeç musikisi (Martba Elıcbniır; 
Maıda Hajoı1 Dr. Paul Lorenz.i), 18,50 Se
yahat haberleri, 19,0S Müıahabe1 19,20 Haf
tarun beden sporu haberleri, 19,30 İnsanla
nn mücadelesi (Tarih ve inıanlar), 19.SS 
Müaahabelrr, 20,30 Şehir orke•traaı, 22 So• 
haberler, 22,20 Şiirler ve musiki parçaları, 

24 Plil ile akıam konaori. 
B 0 K R E Ş 364 m.: 

13 Borsa haberleri, pl&k, 14 Haberler,plik, 
18 Radyo orkestruı (Luıtiıe Ve.ibern •on 
Vindıor) operetinin uvertürü •e daha baıka 
hafif musiki parçaları, 19 Haberler. 19,15 
Radyo orkestrası (Schuhert Roaamunde, 
T•chailr:ovski ••.), 20 Üniversite derai, 20,20 
Pl&k 20,45 Konfe.ranı, 21 Scnf- .. ' 1 

' ""' - ... 

(I' Athenee salonundan nakil), 22 MütaJea. 

22,15 Konserin devamı. 
B R E S L A U 316 m. : 

17 Öile:den sonraya ma.haua konser, 18,30 
Bir liatik ıehrinin parlayıı Te sonüıiL 18,50 
Piyano ile lcarna•al :r:amanına mabıua rnu
aiki, 19,30 E•ld Alman kemicilerinin tiirle
rinden, 19,45 Ertesi ıü.nü prosram, 20 Ham
burs'tan, Halk ıarkılan ile danaları. 21 Cü
-:ün kısa haberleri, 21,10 Kanıık netriyat 
~,45 Siliıya bestekirlarmın eserlerinden ~

çalar, 1 Gece koıueri (Siliaya Filba.rmoni.k 
takımı. 

3 şubat cumartesi 
ANKARA: 

12,30 Gramofon. 
18 Orkestra: (Betho•en 8 nci S7ınphonie. 
18,4S Alaturka. ıaz.. 
19,30 Dan• muaikisi. 
20 Ajans haberleri. 

VARŞOVA 1412 m.ı 

18 Vilnadan nakil, 19.20 Oda musikisi (Pi
yano Keman), 20 Muhtelif bahisler, 21 Danı 
aüvareai, 22 Müaahahe, 22,20 ChopJn'in eıer
lerinden mürekkep ve Madam Sophie Rabce• 
vicı: tarafından piyano sonatlan, 23 Der•~ 
23,15Plik ile dans musikisi, 24 Müaahahe, 

dansın deY.amr.. 
BUDAPEŞTE fi<O m• 

18 Müsahabe, 18,30 Amele lıı:oroıu, 20,30 
Konferans, 21 Gitar ile edüdıer \ .. • 
palh1" tarafından), 21,25 Haberler, 21,45 Tri
yo takrm tarafından konser, 22,30 Budapofte 
ınu•iki heyeti tarafından lıı:onıer, 2,15 Caz 
nuıai.kiai. 

ViYANA 507 m. ı 

18 Kadınlar aenfonlk heyetinin konseri 
19.30 Aktüftlite, 20 Tanınmıt tenor muıann;. 
lrrin pliklart, 20.SO Saat ayarı •eaa.ire, 21 Na .. 
aihat, 21,05 Madam Suitner iıimli musikisi 
netriyat (Max Scbrnherr), 22

1
45 Haberler 

•eıaire, 23,05 Aktam konıeri (Radyo orkea
traaı, oJsef Holze.r ). 

B 0 K R E Ş 364 m.: 
13 Borsa haberleri, pl&k, 14 Haberler, plik, 

18 Bir tekerci dükki.nından naklen konser, 
19 Haberler,19,15 Naklin de.,-amı, 20 Dera, 
20,20 Plik, 20,45 Konferanı1 21 Çift piyano 
muıikiai, 21,30 Amatör poataaı, 21.SO Melle 
Dorothy Humphreys tarafından taıannİ, 21,15 
Muhtelif radyo mer~ezlerinden nakiller. 

J>r. Hafız Cemal 

Yangından sonra evin enkazı ara
sından Oamanm aimaiyah olmut gÖY• 
desile iki bacağı ve bir kolu bulunu• 
yor. 

Eskişehirde tohumları ıs~ah 
tecrUbaleri 

ESKiŞEHiR, (Milliyet) - Eski~ 
hir tofıum ıslah iataayonunda Ameri 
kada taluil etıniı zıraatçılarnnızın ıı. 
zareti altında senelerden beri yetiıti · 
rilmekte olan hububat tohumların
dan bir kısmının vilayetimizin Eğir
dağ kazaamda tecrübe edilıneai kıo
rarlaıtmlmııtır. 

Tecrübeler • Diray Farmiğ • yani 
kuru ziraat uıullerine göre yapılmalr 
ta ve en kurak senelerde bi!e mahsul 
verecek bir tohumun bütün memleke 
te yayılması gayeai gödülmektc.dir . 

Afyonda tifo 
AFYON, (Milliyet) - Son gıinleı 

tc.hirde üç tifo vakaaı görülmÜftU... 
..,ıhhal müdürlüğü derakap faaliyete 
geçerek hastahğm nereden geldiğini 
tahkika batlamııtır. 

Hastalardan birinin Beyköyü ile 
münasebeti olduğundan mezku~ köy· 
de de tetkikata giriıilmiıtir. 

Eskişehir valisi Afyonda 
Eakiıehir Valisi Hakkı Bey, Afyonda 
bilhassa su tesisatı üzerinde tetkikat 
ta bulunmak üzere refakatinde Bele 
diye reisi Ki.m11 Bey, Fırka rcİ3İ Os-. 
man, Sakarya gazetesi baımuharriri 
ve Boraa komiseri Fanılı: Şükrü, vili\
yet umuıni meclis azasından Nail ve 
Ali, Belediye azasından Cevat Bey• 
ler olduğu halde Afyona gelmiıler
dir. 

Misafirler tehri gezmiıler ve su 
tesiaatı üzerinde tetkikatta bulunmuf 
!ardır. 

Şereflerine Fırka ve belediyede zi 
yafet verilmittir. 

Eski dUşmanlık 
KAŞ, (Milliyet) - Ağullu köyünden 

kuruye oğJu Oıman Bayramın üçüncü 
günü ak§arn Üzeri köyiine giderken yol· 
da ahatb köyünden Çerçi oğlu MehmetJ• 
karşılaşıyor, evvelce ara1arınd" bir me
leden dolayı Osmana hüıumet besleyen 
Ç Ç•1 og"lu Mehmet bıça"ını çekerek o .. 

er h" .. d' " ~ manın üzerine ucum e ıvor v,. r 1 "n""-

ki b • karnına ıaphyarak baraaklannı 
ıçagı 

0 1 .. . 
çal kaçıyor sınan yo uzcmr par ıyor ve · .. 

de bulunan evlerden birisine kendıru z.,,, 
atlıyor. . 

H d. Müddei umumilik vazıvet " 
aıseye •'"h 

diyor, Osman yarası ağır oldugu •.çın aa 
tanede tedavi idilirken ölüyor. Fır~r .e
den katil Mehmedin derdesti için zal-'la 
ca takibine baılannuıtır. 

Aydında fuhuş m ntaka'arı 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın fıı 

hıtla mücadele komisyonu sıhh .. L 
ve içtimai muavenet müdürü Hay · 
ri Beyin reisliği altında sık sık top 
)anmaktadır. 

Komisyon timdilik Aydında bil' 
!eşme evleri açılmasına lüzum gör
memiştir. Tek batına fuhut yapa· 
caklar için tesbit olunacak mahal· 
!in tetkikine devam olunmakta 
dır. 

KUçUk lktıbaslar 

ltalya:ılara verilen petrol 
imtiyazı 

ltıılyava verilen imtiyaz havalisinde 
f&yanı dikkat miktarda petrol çıkmıı· 
tır. 

Çıkan petrolun Baride tasfiyesini 
temin etmek ii7ere Jtalyanlar Avlonya· 
ya kadar boru döıemektedirler. 

Ancak boruların . a••-ileri dahilinden 
geçmesi icap eden köylüler mümanaat 
göatennektedirler. ltalyanlara, bu hava
lide petrol aramak için verilen mühlet 
elyevm hitam bulmuıtur. 

Eski iıilafname mucibince ltıılyan
lann arzu ettikleri mahallerde tasfive
hane inıası hakkım Arnavutluk hükU· 
meti yeni yapılacak itilafnamede nezet· 
meğe gayret etmektedir. Bunun temin 
edeceği iıçi istihdamı hakkını her i1d 
memleket le kendi vatandaşlarına has
rctmeğe sai buiunuyorlar. 

Near East Ancl lnclia 

...Jahiliye mütehassısı 
Cumadan başka günlerde saat 
(2 30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Di~anyolu No. 118. Kabina tele
fon ; 22398. Kışlık ikametgah 

~Göz Hekimi-. 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 1 

Telefon 42519. 
4 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 1\0 , 
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Hergün bir gazı 
-
Ruhsatsız piyangocular 

Kim avlıyor, kim avlanıyor?- Çocuğun 
kırk kuruşu - Binde bir kişi .. 

Yeni n•frlpl 

Demokrasi nedir? 
latanbul üniverıiteıi ordinaryüs1a

nndan Mehmet Ali Ayni Bey "Demok· 
nıı nedir?,, ismi albnda herkeıin anlı
yacağı sade ifadelerle bir küçük kitap 
neıretmittir. 

ıvıueınf bu kitabında demokraıinin 
tarihini. anl,...Iıpru, tarihteki tecellile
rini tahJjJ ettikten sonra, eski ilim •· 
damlarının demokraıi hakkındaki kana· 
atlerini bülaaa ebnekte ve en sonra Os
manlı aaltanatınm inkırazından ve yeni 

.<iyenin doiutundan bahsetmekte -
dir. 

Bugünler, dikkat ediyorum, ne- 1 medik bir çok yeni çarelere de y. ol 
rede bir dükkan botalırsa, hemen açtı. 
açıkgözün biri, içine girip yeni bir Fasulyanın okkası kırk. para fır-
kiracı çıkıncıya kadar ucuzca bu- ladığı zaman, kıyametlerı kopan· --------------

D•v•tl•r rada yerletiyor. yoruz: 
Bayatlamıt çukulatalan, titeıi - ihtikar var! .• Muhtekir esna· 

yirmi bef kuruta satılan kıymetsiz fı cezalandırmalı! 
,arapları, kokusu olmıyan kolan- Diye bağnfıyoruz. Okka kilo 
yalan, köpürmeyen sabunları, sıra farkı yüzünden halkımızın aldatıl
sıra diziyor. Arap saçı gibi biribi- dığını ileri sürerek yirmi paralık 
rine kantmıt ipleri her içeri gire- bir hesap yanlıtlığını günlerce P~ 
nin eline verip çekiyor, tıkır tıkır mağumza doluyoruz da, herkesın 
paracıklarını. . . Annesinin el di- gözü önünde sabahtan aktama ka
kiti dikerek kazandığı parayı ce- dar, bir .ta.kım zavallıların haraca 
bine koyan küçük yavru, tunun bu- bağlar gıbı paralarını sızdıranlara 
nun yükünü tafıyıp bir ekmek para neden göz açbrıyoruz? 
smı zor çıkaran çelimsiz küfeci, Dün, benim yanımda bir çocuk, 
bakkaldan veresi almağa yüzü ol· bu dükkanların birinde üst üste 
mıyan mektep kaçağı, soluğu doğ· kırk çember attığı halde, bir tite 
ru bu dükkanlarda alıyor. tarabın boğazından geçiremedi. 

Cığırtkan, bağrdıkça müşteri Kırk çember ••. Şöyle bir hesap 
dört taraftan sökün ediyor: ettim, dördü bet kuruttan tamam 

- Haydi, boş yok ..• Bot yok!. kırk kuruşu gibnitti. Bir mektepli 
Bot yok ama dolu dedikleri de çocuğun kuk kuruşu, ne demektir? 

' k · · · ı d Şitenin başında duran adama ne? On kurut verece ıınız ıp er en b" alık· 
. 1 k ek • • ır ar . 

bir .ta.n~sme .. ası ıp çe ~ .sınız. _ Şarap avcılığr, galiba avcılı-
Talıhınıze, yuzde doksan ıh~ı~~ ğın en çetini! diyecek oldum. 
bir paket çukulata, yahut bıaküvı Yüzünü ekaitti: 
çıkacak. Bu çuku1ata ve bisküvinin - Öyle söylemeyin .. Bu İf hiç 
tleğeri ancak yüz paradır. Demek belli olmaz. Bakarsın birisi gelir, 
her çekitte yedi buçuk kurut ziya- daha ilk çemberi geçirir. Sonra 
nınız var. 

Yahut, nitan atmağa heveslene
ceksiniz. On kurut verip bir kaç 
saçma alacaksınız, hedefe isabet 
ettirmeğe çalıJacaksınız. Vurabi
lirseniz, Arap, elindeki tokmağı 
terefiilinize bir kaç defa davuluna 
indirecek. Yahut, gökten ( !) bir 
tayyare inip mavi boyalı bezin üs 
tündeki sözüm ona denizi e.ltüst e· 
dip rastgeldiği gemiyi batıracak. 

Yahut ta be9ikteki çocuk, viyak 
viyak bağıracak. Kafesten bir kuş 
çıkıp üç kere ötecek. 

bir batkası gelir, elli çember alır, 
isabet ettiremez. 

Fakat tişeyi hakketmek için, 
çemberi öyle bir geçirit geçirmek 
lazım ki, hedefin hiç bir noktasına 
mil kadar dokunmıyacak, yukarı
dan aşağı, olduğu gibi inecek. 

Edime Valisi rahmetli İzzet Pa-

taya atfedilen bir hikaye vardır: 
zzet P~, gece yatağına girme

den, takkesini eline alır, tavana fır 
latırmıf, kendi de tek ayak üstün
de zrplıyarak beklermi~. Eğer tak
ke, tavandan düşüp kafasına ge· 
çer, kendi de yatağın tam orta ye-

Deniz Levazım 

Hilaliahmer Şişli nahiye 
kongresi 

Hilaıiabmer Şiıli nahiyesi riyasetin
den: 

Nahiyemiz kongresi ikincikanunun 
28 inci &iinii oaat 17 de nahiye mer• 
kezinde toplanacağından mukayyet ,... 
zamn hazır bulunmaları rica olunur. 

lST ANBUL BELEDiYESİ 
C:.,,h!,. Tiyatrosu 

Bu aktam 
Saat 20 de 

UVEYBABA 
r azan Arnald ve Bach 

Nakleden H. Kemal 
Komedi 3 perde 

Halk gecesi 

Arzuyu umumi üzerine salı gü
nünden itibal'en Lüküs Hayat o
peretine batlanacakbr. 

rinde bulunursa, rahatça yorganı 
başına çekip uyurmuş. Y oook ..• 
dediğini yapamazsa, uğraııa uğra,a 
kan ter içinde ~abahı edermi,. 

Şarap avcılığı da bu hesap!. Kaç 
nişancı vardır ki, çemberi on adım 
uzaktan hedefe isabetle geçirebil
sin! .. Belki binde bir kiti ... O hal
de (999) ki,inin en atağı onar ku
rut üzerinden yüz lira parası, gitti 
havaya!.. Buna mukabil, bir tek ki. 
fi, bir tife şaraptan ibaret olan he
diyesine kavuşacak ..• 

"Bot yok! .. ,, teranesile, halkın 
saflığını kendilerine geçim vasıta· 
aı yapanlara daha fazla aman ver· 
memeli! .. , 

!tf. SALAHATTIN 

Vuramadığmız halde, buradaki 
e~yadan hiç birinin kılı kıpırdamı
yacak I .. 

Eğer güçlü kuvvetli heniz, önü
nüzdeki topa tekme vurup kuvve
tinizin derecesini ölçeceksiniz. 

Satınalma Komisvonundan: 
Gözünüzün ölçüsü sağlamsa, be;ı 

kuruta dört tane tahta çember a
lıp bir kaç adrm geriden tarap ti
telerinin boyııuna bir çırpıda geçi· 
recekainiz. Taktığınız gerdanlığa 
mukabil de yıllanmı, bir fite Üzüm 
kızını bağrınıza baamıya bak kaza
nacaksınız. 

Bunlar, belki sizin için eğle~ce 
yerine geçer. Fakat bu küçük eglen 
celere günde bir kaç yüz kitinin 
kapıldığını hesap edersek kimin 
kiminle eğlendiği meydana çıkar! 

Dükkamnda kumar oyııatanlan 
zabıtamız çalyaka edip adliyeye 
teslim ediyor. Tenha sokaklarda 
teınsiyesini açarak: 

- Papası bulabnı.. Papeli ala
lım! biyleaile etrafına toplananlan 
dolandıran papelciye nefes aldır
mıyor. Yankeıicilerin ensesinde 
boza pİfiriyor. Fakat beri tarafta, 
bu ruhsatsız piyangocular, çoluğun 
çocuğun serbestçe paralarım çeki
yorlar. 

Dolandırıcılık, yalnız bildiğimiz 
tekillerde mi olur? Aann icapları 
her şeyde inkılap yaptığı gibi, ha
vadan para kazanmak için akla gel 

222393 kilo Elanek : K-ıpah zarfla münakasası : 11 Şu 
bat 1934 pazar günü saat 14 te. 

İstanbul Deniz Efrat ve talebelerinin altı aylık ihtiya 
cı için lüzumu olan Elaneğin kapalı zarfla münakasası hiza 
smdaki gün ve saatte yapılacağından şarhıameıini görmek is- • 

teyenlerin her gün ve itasına talip olacakların da münakasa 
gÜn ve saatinde teklif mektup1arile birlikte Kasımpaşada 
Deniz Levazun Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(277) 436 

Gedikpaşada Jandarma 
Satın alma Komisyonun dan: 
Satın almması İcap eden (2) adet askeri büyük kazan 

pazarlığı 29-1-934 pazarteai günü saat 15 ten 16 ya kadar 
yapdacağmdan lsteldilerin evsaf ve şeraiti anlamak üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için mezkiir gÜnÜ muayyen saatin
de komisyonumuza müracaat lan. ( 411) 

Sahlık Soğan 
Halkah Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 

25,000 kilo kuru Soğan 5 Şubat 934 pazartesi günü 
saat 15 te müzayede ile satılacaktır. Taliplerin Halkalı Zi
raat Mektebinde Çiftlik idare Hey' etine müracaatları. (385) 

TarihGii;~şin Oğlu j 
Güne, perde perde açılıyordu. 
Bora annesine : 
-Tanrım Mersa'mn sesini işitti .• 

O bundan sonra evimizin misafiri 
olarak burada kalacaktır, anacı
ğım! Onu ben ~rtık Batnıkutu'nun 
yanına gönderemem .• 

Dedi. Bora anasmm yanına ao· 1 
lruldu. 

- Anacığım, o Batıkutundan 
çok dayak yemi,. Ortalığın aydın
lanm•maslDJ Tannden o istedi. 
Şimdi de Tannye tekrar do.ğması 
için yalvarıyor. O uğurlu bır kız. 
dır. Tanrı onun iniltilerini işitiyor. 
Kulağını o tarafa uzat .• Bak ne ha· 
ün sesi var, anacığım! 

(Sretelli)lerden bir kısmı hep 
bir ağızdan dualar okuyarak reisin 
kapısı önüne gelmitlerdi. 

- Ne yapalım .. Nereye kaçalım, 
Ulun hatun, sen söyle? 

Diyerek reisin anasına sesleni
yorlardı. 

Gürültüler gittikçe büyüyor, ses· 
!er gittikçe çoğalıyordu. 

Günef yüzünü bir kaç saat gös
termezse halk 'ehri terkederek 
dağlara kaçacaktı. 

Ulun hatun pencereden ba~ını 
çıkardı: 

- Dağlar daha karanlıktır. bek
leyiniz .. Büyük Tanrıden bize bir 
fenalık elmi ecek ve ortalık a -

Yazan: l.I~entler F AH REDDiN 
dınlanacak. 

Bora, güne,in üstündeki siyah 
bulutun zail olacağından emindi. 

Kendine kendine: 
- Madem ki günet Mersi'nm fer 

yadım ititti.. Y alvantlannı da iti
tecek. 

Diyordu. 
Bora, pencerenin önünde anasİ· 

le konuturken, dışardan neaeli bir 
çığlık ititildi: • 

- Müjde ... Müjde ... Siyah bulut 
sıyrılıyor ..• 

Bora başını kaldırdı .. Göğe bak
b .• Günetin üıtündeki siyah bulut 
hakikaten sıynlmağa başlamıfb. 
Yavaş yavaf günef meydana çık

bkça ortalık ağarıyor, herkes biri
birinin yüzünü iyice görebiliyordu. 

Bora, Mersi'ya: 
- Tanrı duanı kabul etti .. Sen 

çok uğurlu bir kızsın! 
Diyerek, sağ elile omuzunu oktı

yordu. 
Reisin kapısı önünde toplanan 

halk yavat yavaş dağılmağa baş. 
lamı b. 

Dedi. 
Ulun hatun oğluna fazla bir fey 

söylemek istemedi. 
- Halkın sorgusuna sen cevap 

vereceksin, oğul! o evimizde an· 
cak bir tutsak gibi kalabilir ... Kanı 
kanımıza karıftığı gün sen de reia
likte kalamazsın! 

Ulun hatun bu tehditkar sözleri 
söyledikten sonra, hizmetçisinin ko 
luna girdi ve oğlunun odasından 
çıktı. 

Bahkuşu halkı 
kışkırhyordu 

Güne' Sertelli'nın parlak sema. 
aında yükselirken, halk, Büyük ma
bet ten yeni dönüyordu. 

Mabette toplanan Türkler arasın· 
da Batıkufu en önde duruyordu. 

Batıkutu Güne•'in oğlundan öç 
alacak zamanı bulmuttu .. O gece 
Mersa'nın kaçtıi;ını öğrenince ara
mıt. taramıt ve nihayet reisin evi
ne iltica ettiğini anlamıştı. 

Halk mabetten dağılacağı ura-

10 beygirden 800 beygire kadar Eıczosla çalışan tek stllndirli 
Kondense ile lşleven çift sr • <lirli LOKOMOBILLERIMIZ vudır. 

Yılnız Türk iyede t 27 tan< R. \VOLF 1 .OKOl\IOBlLI ltlcmektedir. 
ller büyüLlükte ve her şek . ide KAZAN imi] ederiz. 
BUHAR MAKINALARIMIZ her tarafta taııınmıştır, çok ytiksek 

takat ve ıazyiklerle de imal eılllmektedir. 
8 beygirden 300 beygire kadar - BUCKAUER - KOMPRESÖR 

SÜZ. Dizellerimiz fennin en modorn kavaninine göre imal edilirler 
ve her tarafta rağbet gürmilşlerdir. 

SÜPERHITF.R, EKONOMA YSER ve her maddel muhrikaya uyar 
OCAK TERTIBATJ;\11Z vardır. Tekhf ve hususi kataloj!;lanmozı isıeyinlz. 

U mumi vekili: Al l .\1ET RÜŞTÜ ZADE MEHME r HAYRI 
Telgraf Adresi: MUfl A YER ISTA\'llUL. Telefon: 2#20 ve 24429 

S irk,.,..; Mit•r PA.co ı:I Ti .,... fı .; .. : '-" ·• ~~"~ 

Öksürenlere: K A TR A N 

Yıpacağınız tesistt ne bilyüklükt• 
olursa olsun size kudret istihsali için 
teklHatta bulunmığı ve plAnlın ihzara 
amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türlü uzulınnızı 
isaf ederler ve tesisatınızı uy!;on b.r 
maklnıyı bizde muti•• bulursunuz. 

Te!JQ l<iYe 

- Durunuz.. Gibneyiniz .. Size 
diyeceklerim var! 

Diye bağırmıfb. 
Herkes yarinde duruyordu. 
Babkutu acaba ne yumurtlaya· 

caktı! 
Mabedin alçak tavanı altında sı

caktan bunalan Türkler biran evvel 
dıfarıya çıkmak istiyorlardı. 

Babkufu çolak kolunu sal1ıya
rak: 

- Bundan sonra yurdumuz fe
laketten kurtulmıyacak, 

Dedi. Reisimiz, dütman kabilesi 
reisinin kızını evinde kapatb. So
yumuza yabancı kanı kan~ıyor. 
Tanrı elbette batımızda fırtınalar 
koparacak ... Ne duruyorsunuz? 
Kanımızı lekliyecek olan bu adamı 
sorguya çekseniz e .. ! Kurultay ne
den toplanmıyor? Yurdumuz, gö
çebe kızı yüzünden leli.ket mi g~r
sün? Yarın, ,u yüce dağlar üzerı· 
mize yıkılacak .. Nehirler, taşıp he
pimizi boğacak.. Kasırgalar yuva
larımızı havaya uçuracak.. Haydi, 
kanı uyusuk mahlUklar gibi, ııaşkın 
şaskın biribirinize bakıfıp durma
yınız! Elleriniz taf atmasını , bıçak 
sallamasını ne çabuk unuttu? Hay
di, yürüyünüz .. ! 

Halk mabetten dönerken, ne ya
pacağını, nereye gideceğini bilmi-

J .. 'ANKAsı 

Babkuşu halkın önüne geçerek 
herkesi pefine taksaydı, kalabalık 
artacak ve halk galeyana gelecek· 
ti. Fakat, Babkutu (Bora) dan 
korktuğu için, mabetten çıkar çık
maz ortadan kaybolmuttu• 

Mabetten çık~nlar, çobansız bir 
sürü gibi, sağa sola bakınarak da
ğıldılar. Ne elleri taf tuttu .. ne pı-
çaklarmı çektiler.. . 

Reisin evine gibıteğe kımsede 
cesaret yoktu. 

Borayı kim sorguya çekebilirdi? 
Hayatını yurduna bağlamıt bir 

adama: 
- Sen evine bir yabancı kız ka· 

pabnışsın ! 
Demek kolay mıydı? 
Herkes, Bora'nın, Türk kanını 

lekelemekten çekinir, yüksek duy
gulu, yurduna bağlı ve temiz yü
rekli bir delikanlı olduğunu bili
yordu. 

Güne.in oğlundan hiç kimse ,üp 
belenemez, ondan yurduna bir fe
nalık gelereğini ummazdı. 

Sertelli'ler o geceyi sükunet
le ırec:rmiAlerdi. 

Şehir erkenden uykuya dalmış-
b. .. .. 

Kurultayın kararı 

·~ 

8 

ber üzerine Kurultay toplannııtll 
Bet büyük Türk kabilesinin il~ 

gelen ihtiyarlarından mürekkeP.
11 lan kurutlay azası yirmi dört Jııei 

den ibaretti. Kurultaya içleriJıd 
en ihtiyar olanı riyıuet ediyord"' 

Kabileler ara.,ındaki ibtilafl-"r 
'kurultay halleder, cenge ait~' 
: ları kurultay verirdi. ( 

O gün Güneşin oğlu da bu t" 
lanbda hazır bulunmuttu. ·~' 

Bora, birletik Türk kabilelet1 tı 
reis solduğu günden beri ilk ;e ,· 
sorguya çekiliyordu. Hem de ıt 
hlara mensup bir kız için... ıf 

Ulun Hatun bu hadiseden ~ç' 
müteeaairdi. Oğlunun daiına 'l 

· alınla gezdiği yurdunda 9imdi" 
için neler söylemiyorlardı! 

- Bora aklını kaybebnif··· 
- O Mersa'yı aeviyormuf~ 
- Türk kabilelerini yıl "ti 

kabile kızlarile evlenmek~endi ~ 
neden kanunu o çıkardı. Şıın 
nu kendi bozuyor. d 

- Mersa'yı esir gibi bir:~ ~ 
da saklayıp, baba11ndan 1

1 i' 
ı . v . •-ııı erzak isteme ı. erırse ~·~ 1 

l • JI ebne ı. , 1ıı 
Bu son sözü kurultay 8 ";f. 

bazıları da teklif etmişelr 10 ., 
(Bitrrı6'' 
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ISTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER F ABRIKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve keııne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci İstasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a ristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs ~an~ıt!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~lur, 
Anca~ en az beş vagon şekeri birden alanlara va~~n başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedı mukabilinde ödenmek üzere derhal göndenlir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
~orta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az be§ vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beı 
lıra tenzilattan istifade ederler. • 

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

skişehir eke Fahri ası VAPURCULU. 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Tele/on: 22925 

Fabrikamızın şel<erleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. Karadeniz yolu 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

INÖNÜ Vapuru 28 
lkınci Unun 

PAZAR günü Galata rıbbımnda" 
taa1 20 de kalkacak, gidiıte: Zongul 
dak, lnebolu, .\yancık, Samıun, 
Ünye, Ordu, Gireıon, Tirebolu, Gö
re.le, Trabzon Rize'ye. Dö~üşte bun· 
lara ilaveten Of'a uğnykcaktır. 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüz:de 
Yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule senedi mukabilinde 
Ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESi, ve ÇAk· 
ŞAMBA ırünleri saat 20 de Top· 
bane nhbmmdaa bir vapur kalkar. 
Gidiı ve dönüıte mutat iıkelelere uğ 

En az beş vagcn veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. rar. 

Mudanya yolu ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 491 

Her PAZAR, ÇARŞAMBA, 
PERŞEMBE, CUMA günle-• 1 • -: ·:ı. .. il ., •: ' .. ~ . • •• ~ • ' ' •. ~ .. ·~. • , ' ~ . 

ri saat 9.30 te Tophane nbt.mmdan 
bir vapur kalkar. Gidit ve dönüıte 
mutat iskelelere uğrar. 

• 

KEMAL KINAKINA HULASASI SOGUKTAN 
KANLARI BİLE HAREKETE GETiRiR --~.------------

lzmit yolu 

-.... • .. .. • ' ~ • .1. ~·~ .. ,. .. 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lira 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDEs~IYE 
1ÜRK1YE İŞ BANKASI tarafından teala edilmiıtir. 
ll'liALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
ts1<~~ANET İŞLERi YAPMAKTADIR. 
gö d ERlYE de •ablmak üzere emaneten mal 

n erenler, he•abımıza, T0RKİYE İŞ BANKASI 
E: • • tubelerinden avan• alabilirler. 

n ıyı fiyat! k - 1 İf ö a, en az masraf ve omıayon a emin bir surette 
g rınek İsteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRİŞ • lakenderiye 

10 

Çankırı Nafıa Başmühendisliğinden: 
au!ii; ~ankırı-Ankara şosasmm mebdeinde dedeler köprü
keşfil 

6
eton anne olarak inşası (14808) lira 3 kuruş bedeli 

ka.aa.y: kŞuhlmat 934 tarihine kadar kapalı zarf usulile müna• 

2 
onu uştur. 

tQI\ a.rın-.Müna~İsaya şimdiye kadar yaptırmış olduk1arı be
d'llfun11~bşaa~1 e .bu köprüyü yapabilecek fenni iktidarı ol-
1\un. İçin 1~h ~t e .~n .. ıjaat müteahhitleri kabul olunur. Bu 
lar1 İşler 

1 a. e gu?un en evvel müteahhitlerin yapını§ olduk 
ter k h e aıt vesıkalarını yollar U M'"d·· 1 .. w.. •• t e i hli 'k mum u ur ugune goa e-

3 r e yet vesı ası almaları icap eder. 
01\ h - İhale 6 Şubat 934 tarihın' .. dif lı .. .. t 
l eşte · d'I w • d e musa sa gunu saa 
ctrit k. ıcra e ı ecegın en taliplerin y" d 7 5 t . t k 

la.., et "Pah teklif zarflarını ihale saatınuzd e ' leMınınka a Vç~ 
.:re e l . lA d an evve a aını 1 

tat l Verıne erı azım ır. Teklif zarfla E .. v·r 
l\e i~ elrin muvacehe3İnde açılarak en mrıu nfcukrntenkl'fı ayh~bt~e 

ıı. e dil k · F 1 A va ı e ı sa ı ı· 
tı N .. f· e ece tır. aza malumat almak ist ı · ç kı "' ıa B M"'h d' 1. w • eyen erın an 
n.ur aA u en ıs ıgıne müracaat eylemel · •ıA ı • (..:3)) erı ı an o u-
~ ----- 232 
i\f"y t• -

'~ e 1 ·mu:.niye, i~tihasızlık 
~ 'k ~':,":etsizlik haiatında bü

ıde ve tesiri görülen s 

934 Yılbaşı 200,000 Lira No. 3818 
Edirne Tayyare şubesi muhasibi 

Rakı "ll bey ve 9 arkadaşı 387 

Satılık Saç Fıçılar 
Ellişer kiloluk kapaklı gayet sağlam saç 
mürekkep fıçılan satılıktır. İsteyenler 
idare miidürümüze müracaatları. 

17[ 

Külçe Kurşun Satın Alınacak 
Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: 

İdaremizce müstacelen mübaya edileceği evvelce ilan 
edilen 50 ton saçma imaline elverişli külçe kurşunun pazarlık 
la mübayaası 31 Kanunusani 934 Çarşamba günü saat on al
tıya tehir edilmiş olduğundan taliplerin vakti muayyeninde 
idaremize müracaatları ve ıartnamesini İdaremizden le 
darik etmeleri. (349) 497 

arkMa 

1 

................... lml!!I 

UenizyotJarı 
iŞLETMESi 

Acenteleri t Kar.köy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar.zade 

Han Tel. l:..0740 

Mersin yolu 
1NEBOLU vapuru 28 lkinci 
Kanun PAZAR onda Sirkeci 
nhtımından kalkacak. Giditte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod· 
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat, Finike, 
Antalya, Alanya ve Merain'e. 
Dönüşte bunlara ilaveten Taşu· 
cu, Anamur, Ku~adası, Gelibo
lu'ya uğrayacaktır. ( 413) -
Ayvalık sürat yolu 

Her PAZAR, SALI, ÇAR
ŞAMBA, CUMA günl~ri Top-
hane nhtnnmdan saat 9 da b:r vapur 
kalkar. Gidiı ve dönüşte mutat is
kelelere uğrar. _l ______ İllq 

FARUK i• nin 

Türk Pudrası 
Frenk pudralarından Ustllndur 
--ımm••-·(11718)-

Askeri Matbaadan: 
A.J:ıkara'da Büyük Erkanı 

Harbıye Matbaası için Lino
tip dizme makinalarmda ope
ratör ve makinacı sifatile ça
lışmış bir usta imtihanla ahna· 
caktır. Şeraiti anlamak üzere 
isteyenlerin Askeri Matbaa 
Müdürlüğüne müracaatları. 
(392) ... __ .......... -...................................... ... 

Umumi Ne,riyat ve Yazılı 
teri Müdürü ETEM iZZET 

MERSiN vapuru 27 ikinci 
Kanun CUMARTESi 17 de 
Sirkeci rıhbmından kalkacak. 
Giditte Gelibolu, Çanakkale 
Bozcaada, Edremit, Ayvalık' 
Dikili, İzmir' e. Dönütte Gelibo~ 
lu'ya uğramıyaca.ktır. (412) 

-----------· Gazetecilik ve Mathaa,.ılıh T · Ş. 
. - -~ 

1 ı • ' ,\ .... > 

Satıtik motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 

47r , • • . • • • ·, .'"-·""! : 

DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESt lLANLARi. 1 
İdaremiz matbaasında ter0küm eden takriben 10-15 ton 

mıktarmda balye halinde kırpıntı kağıtlar b.lmüzayede sa·ıia 
caktrr. Müzayede 4-2-w934 tarihine müsadif Pazar günü saat 
15 d~ Haydarl?aşa m~gazası müdürlüğünde icra edilece~in
den ısteyenlenn tem.nal akçelerıni hamilen mezkur gün ve 
saatte mağazada hazır bulun~ası ilan olunur. (330) s20 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

197 kalem Kimya alat ve edevatı Açık azaltma ile 29 İkinci 
Kanun 934 pazartesi giinü saat l 4 te • 

Deniz Harp Mektebi Lab:>ratuvarı için yukarda cins ve 
mıktarı yazılı kimya alat ve ed ;vatı alınacaktır. hasına talip 
olanların 29 ikinci Kanun 934 Pazartesi günü saat 14 te şart 
namesini görmek isteyen'erin her gÜn Kasımpaşa da kain ko-· 
misyona müracaatları. (28) 181 

uıasas 
Ku ' anınız.~ 

\O 

Her eczane;::: .... 
de satılır.!::. 



MiLLiYE CUMARTESi 27 KANUNUSANi 1934 

n iyi cins halis 

Kahveye · ilave edilen 

ekilis ve kavru usun , : ' 
Bilgi tecrübe ve hususiyetleri •• 

Bu nefis ve halis kahveyi senelerdenberi yalnız 

• 

Müessesesi 
. 

• 

Müşterilerine arzetmiş olffiak18 müftehirdir 

• 

Yanılmamak İçin firmaya dikkat: 

, Mısırçarşısı kapısı karşısı Kurukahveci 
. . 

Mehmet E endi Mahtumları 

Hiç bir yerde şubesi ve alikası yoktur. 
(12633) 


