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Kömür istihsalini 
teşvik için •• 

Cibnhuriyet hükemetinin takip 
Ye tatbik ettiii eeulı iktıaadi 
~plerden bbi memleketimiz· 
de Wlmür madenlerinin iflemeaini 
tefTİk etmektir. Bunda kimsenin 
9üpheai JOktur. Bu mabat ile hü· 
k8metçe tanzim edilen iktıaadi 
prosrama .,, huauat maddeler ve 
tedltirler lronmaıtur. 

Bımm!a beraber pyanı dikkat 
olu bir nokta vardır. Bir taraf· 
tan kömür madenlerimizin iıletil· 
meaini eaulı bir iktıaadi siyuet o
lu:ık takip ederken dijer taraftan 
bu pNIYİp ile telif eclUemiye • 
cek miihim bir hidiae al• çarpı· 
yor: Memleketimi.de elektrik 
aaatrallannın ek-.iai kömür ile 
delil, mazot ile ifliyec:ek tekilde 
teaia oı...,or. 

ff.etl ..... ba aantrallar teo 
eis olun--. c:iYarcla olan su ce
reyanlan ı..1rınn1asma bile diJdnt ! 
oJUDJDIJOr. Mqell halihazırda 
Adan&da 3150 beygir kun~9· _.., 
bir clizel vardır. H 
ta ıu ile itliye LllMlllllll 
ralı o oradan Adan~ya 

o 1 elektrik laıneti alma· 
bi~rcli. Fazla olarak Adanada 
(Se,.ban) ye (Ceyhan) aebirleri
nia balunduiu malfımclar. Tanaa
ta elektrik cere11nı bulunmasa bi
le IMa nehirlerin cereyaalanndan 
iatif4ııtl• olaDank pne elektrik i ... 
..... ·1.inaln111'di. 

........ 11ı1-~a.-·-trat 
üca.tı.i almhr· Baaclaa dola11 
el6trik ~ lmllamla· 
cak klmia'ı.. lliruıl olank ps'wla 
olar. Füat bu Y&si,.at bilwı1a 
--11Jt1eMf...-ıir. s.hil olan 
•mtablvda, limaalarcla doiru· 
d .. ....,. vapurla lllmür nak-
JedileJtil.uti iPD kömür fiatları o
kac1ar ,tilrlek cleiiltlir. 

_ .. --- kömür nakli 
~1 olan aahil mmtakahrmda· 
ki elektrik aantrallan da hep ma
s.ot il• itli1ecek surette teaiı olan
-1gtadJr. Nitekim Ayvaldm 
zap ı..nü', BaaclB'lllada 330, Bar
..lla ıoso, Gireauncl:ı 300, Menin· 
• 370, Orduda 100, SarrnMla 
.,., T ekirclaicla 250, Çan·ldm.le-
de t• _,lir laanetiade dizel 
vardır. 

Memleketin mahtdf noktala· 
nada mevcut olan bu aaatrallarm 
ehemmiyetini takdir ..,.k için 

M ASIM 

Amerikalı banker tevkif edilecek mi? 
Sinan Hükômeti

Bugün bir ihtifal mizin cevabı 

Fenerbahçenin genç takımı 

Şampiyonluk yolunda 
bir manii daha atladı .. yapılıyor lnsul'ün iadesi talebi Ad

liyemizce tetkik ed~lecek 

Miotis vapuru 
bili limanımızda 

Dün 3-0 biten F enerbahçe - Istanbulspor maçının 
bitmesi muhafazakir idarecilere bir ders olmalı •• 

F enerbabçe • 
nin, cezuız o-

AnkaTa, 30 (A.A.) - Maiotia y u n c u l ar dan 
isminde bir vapur dün lstanbul li- mürellkep takı
mamna ıelerek Kızkulesi açıkla· mı dün, uıl bi· 
rında demirlemittir. Vapurun rinci talmnm bile 
içinde Samuel lmul namındaki A· beceremediti bir 

! merikalı banker bulunmaktadır· ayı farkile lstan 
1 Anadolu ajansının istibbanmı na· bulıporu yendi. 

zaran vapurun muvualeti üzerine Hem de Zeldıiz 
Amerika büyük elçiliii hariciye ve iki üç maçbr 
vekaletine bir takrir vererek Ame- mu vaff., kıyet li 
rilcada hileli iflb cürmünden maçiar ppan ae· 
maznun ve aleyhinde Amerika çimıiz bir kadro 
makamatı aideaince tevkif miizek· l 

Buıün Mimar Sinan için büyük kereai isdar edilmit olan merka- i e ... 
bir ihtifal tertip edilmiıtir. ihtifal mun iadesini talep etmiftir. Vakıa buma
merasimine saat 14 te Süleyınani· Amerika ile mevcut iadei miic· çın aeyrine ve 
yede Mimar Sinanm kabri önün· rimin mukavelesi Amerika tara· f&l'llanna mkıla 
de ba,lanacalrtır. Huırlanan ih· fından tuclik edilmit ite de B. M. rak haklı, haksız 
tifal prosram!M ıöre Mim.ar Si· Meclisi henüz bir karara raptedil· bir çok mütale • 
nanm mezarı batında ilk IÖS iiai· pıemit oldulu cihetle cümhuriyet alar ileri7e sü -
veraite taleHai namına bir 1'1afebe hükGmeti iade keyfiyetinin ancak riilebHir. Fabt 
tarafmdaa aiylenilecektir. Bunu, Türk ceza kanununun dolmnnca bütün bu tenkİ'- MAÇTAN BiR SAFHA 
mimar ve mühendisler namına ıbe- maddesine istinat edebileceiini ler neticeyi ve oyanun umumi vuıf · Bu ce•lar dolayıaiyle e.ki 
lediye imar müdürü Ziy.a; Halkevi )ıütük elçilile ww....-ıe -~ lannı deiiftiremu. Bu itibarla çı· oyuncalarm yerine ıeçmeai zaruri 

~ ft --H -·-lmaail şer;lret Beyleriiı hitabeleri 
takip edecektir. Mezara HallreYi, 
Türk Talebe Birliii, mühendia 
mektebi, Güzel Sanatlar Akade-
misi, Mimarlar Birliti, Mühendis
ler birliii namhTına çelenk kona· 

ce iade talebini, Aaierib sefareti or.taJa p1raa lallııibaltr ltir ha1li YUİJllt l»S. ,,_ iatidatlar 
tarafmdan Yerilecek evrakı aclllJe dilrbt ve alilra11 çekectll malıi· ~· B için bu "Cea,, 
ile birlikte, kanunen anWıi.,._, yettedir. Bu hükümlerden en 1-t- liflnden o kadar ta'ii1a ürlaniye lü-
Tiirk adli makamına teblii e'-1i lıcuı, bizce, paclur: -... yak, dedik. Declijimiz Çlldı, 
b1Mıl etmiıtir. ~ilin saferi... Galatuara7 ltilhu• F enerbabçe 

VAXIT - Türk cen kanununun Geçen .... taknnlarımızdaki ikinci, üçiincii talmnlardan çekip 
dokuzuncu maddesi ıudur: --• - ~f-'- · likl • · lddd • •-ti J 

caktır. "Bir cUrUmden dolayı bir Türkün um ..... muYU aaıyetaız erı ı~- a an yenı Ye taze a11TTııı::ı er e 
da . .. ecnebi devletlere iadesi talebi devletçe ret ederken takımlarm ıençlqtı· futbol hayabna yeni bir heves yeni 

Saat 19. Halkevı ~~el S~· kabul olunama%. Siyaat veya ona mer· rilmeai ve uzun aene1er mevkileri- bir ateı ıetirdiler. Xan•umıı, 
atlar ..... , azasından muzeler mı· but cürUmlerden dolayı bir ecnebinin ec· ni muhafaza eden oJ11DCU)arm •iır edalı methurlar yerine OJ11D 
marı Kemal Bey tarafmclan rad· nebi devletlere iadeai talebi devletçe ka· yerine 1~ aetirilmeai lüzu· hneai yerinde küçükler metin to
yocla; .-t 17 de Halkm müzeler bul edilemu. Ecne~i de:'letç.e ~ bu· munu ipret etmİftik. Ba fikir o pa yeni bir hız verdiler ve belki 

.1 L--! L--· lan iade talebi Uzerıne ıstenilen kimse- -L!& --~ 1...• 1_ k. l • .. .x. L.- 1--:_..ı _ _.... d-L- _11._ 
ve 181'11 er fUuc.a auuııte ... ..,,. nin TUrkiyede bulunduiu mabalıt mah· TiaAH .... enae vııçoa ımae erı ur- -.a"Dey ...U.U... ~ aaa 11111Y11r 

dan Eftal Bey tarafından Halke- kemei asliyece tabüyeti ve cürmUnUn ma ldirbnüttü. Aradan zaman ıeçti fak oldular. 
vinc:le Mimar Sinan ve sanat ha- hiyeti baklanda bir karar veribeli ll- &Jni •peDDiye bu defa methur Dünkü maç t.una en taae milal· 
yab etrafmda lconferanalar verile- zandır. Türk tebealllldan oldutu. ya· cealı .,.undan aonra ıene temaa dir. 
cektir. hut cUrmün siyut ve ukert ve yahut ettik: (Dnaml ıo uncu aa1'uım 4 lbactl .otıımılldal . bunlara merbut c'1rümlerden balundufu _____________________ _.. 

Munar Sinan hakkında A. Sü- mahkemece ubit olanların iadesi talebi --

heyi Bey ta:ra~mdan yazılan bir kabul olunamu... Ertugrv ul Muhsı·n ı·çı·n 
makale beşmcı sayıf amızdadır. <DeYamı 11 1nc1 aJfamD 1 :nr.1 .atunancta> .. 

lngiltere parlamentosu 
Lonclra, 30 (A.A.) - Parla· 

ment 9 ni,.na kadar tatil etmit
tir. 

Pazartesi 
H yeteri 
Okuyuculanmıza her hafta pa
zartesi günleri p&r88IZ ilav.enıiz 
olarak ayn forma halinde bir 
eser veriyoruz. Onümüzdeki 
pazartesi, geçen hafta verdiği· 
miz "Napoleon Bonapaıtm gü
zel kız kardeşi Pavlinanm aşk 
maceralan,, nm sonunu alacak-
sımz. 

11111ııtıtııııı111111ıını11111ııı ... n1111ı1111ıı_..ı1111ıı111ıt"lllıeaı_.. 

• u Q CJ" -- ---
Eğlenceli Y azdar 

/lskeri Balıisler 
'l 11ci Sıyıfıda 

Gençlik 
9 uncu Saflfada 

Halkevi Temsil şubesi tarafında 
Al y köşkünde bir toplanb yapıldı 

EmJlral Muhsin ~ Temal pbai amat6rlerile bidikte Beta._. Mulalllı Jk,m •'at ı.a,.ta1111 ,._ befind ,..... ....... _... s•ı 
tile cltlo llallrnl ............. bir top1Ultl ~. BDa ait tal!flAtı .. 
dUncU aayf&m11cla bulactJıllll'ıs. Resmimiz E'rtulrul Mulıain Be71 Halbvi tem-

----------· lil 9'1bal Qllatkltrlle bir '1'acla:&öateri1or ı 
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Amerikada 1S ovyetlerin 1 

Kabul edilen kanun enflas-
yona ını sebep o!acak? 

Nevyork, 30 (A.A.) - Mali 
mahnfilin mütalc&tına göre me
muı m~n.şlatmın ve harp malulle

takdiri 
Ertuğı ul Muhsin Bey 
hakkında lzvestiya 

ne!er yazıyor? 
rin ... ait tazmin:..lar.n arctmlır.ası- Moıkova, 30 (A .A.) - Bir çok 
na anir olan ve b~.ccye ~~S milyon guzct ... lcr Ertuğ:ul Muhsin Bc
dolar mi:.Ctr-rında bir yük tahmil yin san'atn gird~fiinin 25 ind sene .. 
etlen l:am·mm kabuhinü claha cid- si r:ıün:ı.seb ... tiyle makaleler ne§ret
di su•-!Uc cnflas' "t mahiyette bir mcKtetİirler. 
t kım te::lb"rlcr takip cdeb:Iec~k- İzve:;tiya gazetesi Ertuğrul 
t:r. Vakti;,rb h;.:l:f cet bu tedbir- ı Muh:;inir, yalnız cesur bir mübdi 
l re muhalifti. Bu tedbirl~r , me- . olarak Sovyet t'yatr-o!"'.ı·ı muhifn
s ia 2200 m 'lyon doladı~ kuğıt de tamnmI!J o!duğundnn dolayı 
para çı'karmalc nevinden şeylerdir. 1 değil, fokc.t ayn: zamanda bu yıl 
Il p:ır , sabık :muh::.ripler te.zmi- dönümiinün Türk ııan'at hayatın
mı.tı:ıın tediyesine tahsis olunacak- da husule gelen yeniliklerin bir 
lir. plinco&unu teşkil ettiğinden dola-

B· sebepten dolayı birçok esha- yı Sovyet ah:ılisinin buna alaka 
mm ve bilhassn gumuş ve sa=r göstermekte olduğunu ya%makta
m :ldin eshammın fiyatları bir ila d ır. 

üç coiı::.r crtmııtır. 

Üzerlerinde spekiilusyon yapı· 
hm birçok iptidai maddelerin pi
ynsa larmdn tercffü görülmü,tür. 
Pamu~t, b~lya başına 1,30 dolar 
1 dc-.r yükı:;eJmişfr. Vadeli gü
r,uiş 3G i a 55 puva:l !:azo.nmıştır. 

Şu C'ihet kayda yaşandır ki M. 
Ruzvel' · n etham borsası m uamela
tın ı tnn •. .'.n ede~ek projenin h"Uv· 
v ... t'ni kırmamak hususundaki mu
sırrane tavsiyeler:ne rağmen ayan 
ınecli'l;, b ir proje nhkamının hü
l fırr etlerin ve belediyelerin taah
J;:i;' :ıtı:ı:. t~tb!I~ edilm!yeceğini na
tık bi:· tad:.I teklifi kabul eylemiş

tir. 
Reisicümhura verilen 

salahiyet 

Vaşington, 30 (A.A.) - Dün 
nıümess:Uer mc~lisi tarafından ka
l:ui edilmiş olan proje, reisicüm
ı ~rn kongrc::in t:.3dikir.~ ar=c~e
ge Wz··m cörı:::cksi2in miUetlerle 
t icaret itila fnameleri ak detmek 
sa1ahiyefini vermektedir. 

B':l projenin meriyet müddeti 
üç seneyi geçmiyecektir. 

Bu suretle aktedilecek olan it" • 
la fnameler, altı ay evel verilmek 
şart;')rlc feshedileb ilecek tir. 

Üç sene sonra, ecnebi millet
ler .b r.cri!m mabsullerine karşı 
farklı muamele yapmağa kıyam ve 
gümrük rüsumunu yüzde elli nis
betinde tezyit veya t enkis eyledik
leri takdirde bu muahedeler feı

hedileb i!ccckt:r. 

En ziyade mazharı müsaade 
millet mnddesini ihtiva eden ve 
Amerikayı 48 millete bağlıyan 

muahedeleri halelden korumak 
için reisicümhur tz.re.fmdan her 
hangi bir millete bahtedilmiş olan 
menafi, bütün diğer milletlere tef· 
mil edilecektir. 

1930 tarihli gümrük l<anununun 
derpif etmekte olduğu müteharrik 
mikyas, reisicümhurun aktedece· 
ği yeni itilafnamelerde münderiç 
olmıyan mahsullerin Amerikaya 
ithalini tan:ıim makıadiyle bu ne
vi mahsullerin kaffesinin t atbikine 
devam edilecektir. 

• 
Serbest olarak giren malları bu 

mallara ait listelerde ipka etmek 
bunları bu listelerden ihraç eyle
mek ve yahut yeni bir takım mal
ları bu listelere sokmak sala hiyeti 
nıünhasıran reisicümhurundur. 

Küba mahsulatına tatbik edil
mekte olan rüçhan esasına müste
nit tarife ipka edilmittir,, 

Türk inkılabı yeni Türkiyenin 
ıiytt.si ve iktıı:adi sahada istiklalini 
ilan. etmiştir. Türkiyenin yaratı• 
cı kuvvetleri ve harsı bugün iıtik
lal mücadelelerinin husule getirdi
ği yeni şeraite dayanarak inkitaf 
ediyor. 
Ertuğrul Muhsinin :ısıl meziyeti 

T ürk sahnelerinde bütün dünya
nın klasik ve asri temaıa eserle
rini göstermek suretiyle tiyatro 
faa iiyetini yükıek bir seviyeye çı· 
karmış olmasıdır. 

Mumaileyh, ayni zamanda mil• 
li bir Ü!lfıp vücude getirmek mak
sadiyle Türk artist ve muharrirle
rini Türk tiy:ıtroıunun etrafına 

toplamak vazifesini de üzerine al
mı§lır. M. Karahan ile Sovyet 
Rusyanın tanınmıt sahne vazıları 
olan M. Meyerhold, M. Nemiroviç 
ve M. Den;enko, Ertuğrul Muhsin 
Beye tebrik tel grafları gönder.miş

lerdir. 

Türkiye - Italya 
Ticaret anlaşması bugün 

parafe ediliyor 
Ankara, 30 (A.A.) - Haber 

aldığımıza nazaran İtalya ile cere
yan etmekte olan ticaret müzake
r eleri muvaffakıyetle neticelen
mi~tir. 

ltilaf ın cumartesi günü p:ı.rafe 
edilmesine intizar edilmektedir. 

Kastamonu ve lne
boluda yangın oldu 

Kastamonu, 30 (A.A. ) - Taş

köprünün T epedelik köyünde çı· 
kan b ir yangında altı ev, dört sa· 
manlık, bir meaçit yanmıt Tat
k5prüden giden arazöz aayeıinde 

köy tamamen yanmak tehlikesin
den kurtarılmıttrr. Yanım çıkan 

evde hayvanlar bile yanmıt yanan 
diğer evlerden eıya kurtarılama
mıttır. 

İnebolu, 30 (A.A.) - Dün ak· 
ıam kasaba içinıde bir dükkanda 
yangın çrkmıtM da derhal yetitile
rek sir::ıyete meydan verilmiyerek 
söndürülmüttür. 

Hikmet Bey, Riyiıseti
cümhur umumi katibi mi 

oluyor? 
Ruıen Etref Beyin Tiran elçili

ğine tayiniyle inhilal eden Riyaıe· 
ticümhur umumt katipliğine Ma· 
arif Vekili Hikmet Beyin tekrar 
tayin olunacağı söylenilmektedir. 

-TELEFON - RADY01 
.J 

Zelzele 
Romanyada çok 

şiddetli oldu 
Bükre§, 30 (A.A.) - Dün saat 

22,15 te bir zelzele hissedilmi~tir. 
Bu zelzele şimdiye kadar misli tes
cil edilmemiş derecede şiddetli ol
muştur. Zelzele ~iddetli sarsıntı
lar §ek linde olmuş ve kısa fasıla

lnria yirmi dakika devc:.m etmiştir. 
Zelzele o derecede şiddetli olmu,
tur ki, payitahtın ba~lıca caddesi
ne hakim olan beton armeden ya
pılmış 70 metre yüksekliğinde mu· 
azzam telefon dairesinin cephesin
de boydan boya bir yarık hasıl ol

muıtur. 

Tatrada Barlad'da postaha-
ne ile muallim mektebinin tavan
ları çökmüf, Kalasta bir lokanta
nın tavanı müşterilerin üzerine 
yıkılmıt ve bunlardan on iki kada
rı hafifçe yaralanmııtır. Zelzele 
Bükreş - Yaş sürat katarı yolcu· 
larını telaşa düşürmüş ve bunlar 
zelzeleyi hisseder etmez va1ıonla
rın kapılarına KO§uşmutlardır. Bu 
sırada da tren istasyona girmek Ü· 

zere süratini tenkis etmit bulunu
yordu. 

Bükref, 30 ( A.A.) - Saat 22,9 

Gizli silih 1 

ve tayyare .. 
İtalya, Macaristana ve 

Avusturyaya silah . 
ven yormuş 

Londra, 30 (Huıusi) - "Deyli 
Ekıpre11,, gazetesinin Viyana hu
susi muhab:ri Avusturyanın Gratz 
ıehrinden ıazetesine çektiği bir 
telgrafta İtalyanın Avusturya ve 
Macariıtana gizlice silah gönder
mekte olduğunu bildirmektedir. 
Muhabire göre T elerhof tayyare 
karargahında !talya mamulatın· 
dan 15 harp tayyaresi bulunmtk· 
tadır. Bundan maada Gratz tehri 
üzerinden Almanya istikamet" ne 
doğru bir İtalyan tayyare filosu 
uçmuttur. Bu tayyarelerde hangi 
millete mensup oldukları hakkında 
hiç bir alamet mevcut bulunmıyan 
ve adedi 12 olan bu tayyarelerin 
her birinde iki mitralyöz ve üç 
bombardıman makine•i vardır. 
Bunlardan birinin pilotu Gratz'ta 
kalmıİtır ve tayyare muallimliii 
yapacaktır. 

Muhabir Avusturyanın, Avus
turyada harp tayyareleri bulunma
sını meneden sulh mua:hedeleri ah
kamına riayetsizlik ettiğini yazı-
yor. 

da bütün memlekette 50 saniye -----------
devam eden bir zelzele hissedil-
mittir. Bu zelzelenin merkezinin 
Romanya olması muhtemeldir. 
Zelzele, Bükreıte tiyatro ve lo
kantalarda panik tevlit etmİ§tİr. 

Ehemmiyetsiz iki yangın çıkmıı, 
bir ev yıkılmı! ve- l>irçok evler ha· 
aara uğramıttır. Nüfusça telefat 
yoktur. Zelzelenin ıiddeti bütün 
rasat aletlerini durdurmuıtur. 

Bir yangın faciası 
Longviyev (Tekaaı) , 30 (A.A.) 

- 50 odalı bir otel yangın netice
sinde harap olmuıtur. Korkudan 
çıldıran müşteriler kendilerini 
pencerelerden atmıılardır. 

Dört kiti ölmü§tür. Birçok kiti 
kaybolmuıtur. Hastahaneler, ya· 
ralılarla doludur. Yaralılardan on 
kitinin vaziyeti vahimdir. 

Amasya da bir cin ay et 
Amasya, 30 (Hususi) - Ço

rum menfilerinden İsmail, Genç 
oğlu Arif isminde biri tarafından 
tabanca ile öldürülmü§tür. Katil 
yakalanmıtlır. İsmail evvelce 
katilin kardeşini öldürmii§tÜ. Ci
nayet intik'.lm kastiyle yapıldığı 

anlatıhoyr. 

Yeni Vaşington elçimiz 
lstanbula geliyor 

Londra, 30 (A.A.) - Türkiye 
büyük elçisi Münir Bey Pariı tari
kiyle lıtanbula gitmek üzere Lon· 
dradan hareket etmittir. lıtaı
yonda hükUnıet namına M. Mank 
ile Türkıye ıef areti ve diğer muh
telif sefaretler erkanı tnafından 

tetyi edilmittir. 

Staviski mesele
sinin· tahkikatı 

Pariı, 30 (A.A.) - Pari Midi 
gazetesi, Staviskinin Londrada 
bulun.mu§ olan mücevherlerinin 
Siitten mÜf'H••••lntn r •• ie u•U· 

me11ilinin karısı hraf ından Ma
dam Romanyin namı altında hat
ta rehine konulmuı olduğunu yaz .. 
maktadırlar Bu kadın, mücevher
leri Paristen Londraya götürmÜ§· 
tür. 

Paris, 30 (A.A.) - Emniyeti 
umumiye müfettişleri, bugün de 
Lusaaç ve Karbone tanfındnn 

yapılmış olan bazı beyanatı tetkik 
ile uğra§mıtlardır. 

Marailya, 30 (A.A.) - latintak 
hakimi ile emniyeti umumiye mü
dürü ve müfettitler bu sabah Kar
bonenin ikametıi:hında taharri
yat yapmıılar ve bir yığın evrakı 
mühür altına almı!lardn. Bu ev
rak Dijona nakledilecektir. Bu me
murlar, Dijon adliyeıinin talebi ü
zerine, bir garajda bir otomobili 
de müsadere etmiflerdir. 

Alman dahiliye nazırının 
bir emirnamesi 

Berlin, 30 (A.A.) - Alm::ınya 
dahiliye nazırı bir emirname neı· 
rederek 37 kitiyi Alınanyaya ve 
Alman milletine karşı ifa etmeleri 
lazım gelen vazife ile telifi kabil 
olmıyan hareketlerinden dolayı 
Alman tabiiyetinden iıkat ettiri-

yor. 
Bu ethaa :ırasında maruf bir ta

kım komünistler ve prof eıör Aynt
tayn vardır. 

Berlinde pathyan bomba Madritte grev 
Berlin, 30 (A.A.) - Unterden Madrit, 30 (A.A.) - Madrit 

Linden caddesinde 21 martta vu- demir sanayii ameleainin ırevi de· 
kua ıelen infilak hakkında zabı- vam ediyor. El Soıyaliıta ıazeteıi, 
ta tarafından yapılan tahkiklt grevcilerden 70 kitinin tevkif e· 
atılan bombanın bir el bombaıı dildiğini yazmaktadır. 
olduğunu meydana çıkarmıtbr. Dijer taraftan evvelce hapesid·l 

Zabıta, bu bombanın infilak mit olan demir sanayii milli feda
vukuunda oradan geçmekte olan raayonu katibi M. Paıkual T omu. 
bir tahıs üzerine atılm.J! olmadığı m ve El Baluıtra sendik:ıaı katibi 
kanaatindedir. Tahkikat devamı M. Pedre Küiyerezin tahliye edil· 
ediyor. mit oldukları bildirilmektedir. 

lngiltere 
Almanya ile Fransa ara
sında tavassut etmiyecek 

Berlin, 30 (A.A.) - Halihazır
da Frans:ı ile İngiltere arasında 
cereyan etmekte olan müzakere .. 
ler hakkında tehiratta bulunan 
-Alman siyaset diplomasi muha
beratı- adındaki gazete bilhasn 
diyor ki: 

"Bu müzakereler, 
doğruya alakadar iki 

doğrudan 

devletin 
çerçevesinin ~.ok ziyade haricine 
çıkacak derecede mühimdir. Yeni 
aaf=ıanın b::ıriz vasfı ıudur: İngil
tere art~k Almanya ile Fransa a
rasında mutavassıt vazifesini gör
mekte, belki Franaaya karşı Avru .. 
panın diğer büyük devletlerinin 
noktai n lZarlarını temsil etmekte
dir. 

Alman - İngiliz - İtalyan 
ıiıtcmi -ki doğruluğu münakaşa 
götürmez- yalnız Fransanın mu
halefetine maruz kalmaktadır. 

Eğer bu muhalefet olm::ımı§ olsa 
idi umumi mukavelename fSerçeve
ıi dahilinde ameli neticc!er elde 
edilebilirdi. 

Pariı, 30 (A.A.) - İngiltere 
hükO.metinin halihazırda emniyet 
garantileri meselesini tet :;k et-
mekte olduğun:ian bahseden 
T emps gazetesi diyor ki: 
"AJmanyanın tekrar silahlan• 

m 'lkta olma11 dolayısiyle lngilte
renin de kendi emniyetini düşün

mek ve b!l hu• .. 1sta müteyakkız 

olmak mütaleasının n "?ticesi olan 
hu istihale beynelmilel ~ u1 .&.J''-~'"' 

aylardan berı gorulmt:ani~ derece· 
de müh:,m hadised'r ... 

Fransa - Ç~koslo
vakya muah es.lesi 

Paris, 30 ( /.\.A.) · Salıihiyet
tar bir menbadan alman bir habe
re göre Fransa ile Çel<oslov~ya 

arnsıncla yapılmakta ol:ın müzake
reler neticesinde bir itili.fname 
aktedilmi~tir. ltilafname bu ak
şam imza cdilecelctir. 1fl~fname 
bilhassa Çekoı;lovakyanın Fra:ıs~

ya yapmakta olduftu ithalat kon
tenjanluınx t2mamen inde etmek· 
te ve bazı tav:;:nt mı:kabiEr.ce 

Çekoslovakya.ya munzam konten
janlar bahJeylernektedir. 

Ayan reisinin evini 
yağma etmişler .. 

Havana, 30 (A.A.) - B"ı· t;ı• 

kım meçhul kimseler ,sabık ayan 
reiıi M. Klemant:> Vas!(ey Bello· 
nun evir.i yağma etmişlerdir. Hn;-
dutlar, bir çok kıymetli eıyayı üç 
kamyona yükliyerek götürmüş!er· 
dir. Binayı muhafazaya mr.mur 
olan bekçiler bu aırada binada bll 
lunmıyorlardr. 

Balkan konferansında 
Bulgaristan 

Sofya, 30 (Huıuıi) - Martıfl 
31 insi günü Atinada toplanaca-1' 
olan Balkan konferansı konseyine 
gönderilecek Bulıar murahhas he" 
yeti tetkil olunmuttur. Bulgar 1111'" 

rahhas heyeti Mm. Yar.ko Sakızo" 
lvan Benakov ve Boris Petkov'daıt 
müte19kkildir. 

Alınan haberlere göre Bulg•' 
murahhas heyeti Balkan konf er&~" 
ıı konaeyine, Balkan anlatın• 1111· 
sakı ile Balkanlarda tah•ddü• e
den yeni vaziyet hakkındaki s~t· 
rar noktai nazarını izah edecekt1t· 
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iŞARETLER 
._._. -···--· 
elik tröstü ve bek-
lenen konferans 

Meclis Reisimiz 
Ankaraya gitti 

Bir arkadaı "Silahları bırakma kon· 
"'ının 10 Ni,anda açılacnk riyuet 
anı ne karar verecek?,, diye merakln
duruyor. 
Silahları bırakma konferansı seneler· Bayr:ım tatilini şehrimizde ge· 
,avıaklanıp durmaktadır. Vakia bu çirmiş olan büyük Millet meclisi 
aaklanmanın hakiki mudafaa ihtiya- reisi Kazım Pa§a Hazretleri dün 
dan doğduğunu iddia edecek taraf- akşamki trenle Ankaraya dön· 

Türkiyede 
• 

sanayı 

932de 138 milyon liralık 
istihsal yapıldı vardır. Ren'in şarkında başka türlü .. I d' R . p d" .. wl d 

d ·ı ·1·hı -b d"l' R 1 muş er ır. eıs aşa un og e en ava ı e sı a ara rag et e ı ır, e- • . • . • T 1 • 'ki .. t 
solunda ıene ba~ka türlü dava ile si- evvel bıraderlerını zıyaret etmış- utu an atahst1 ere gore eş-

~tan d~mvurulur ... Ortada silah_sızla~-ı l~r öğ.leden so~r:ı. T okatli~an o~e- viki sanayi kanunundan istifade 
~yı ıerı bırakan ıkı kahraman tıp daı- ime gıderek istırahat etmı!lerdır. eden 1473 sanayi müessesesi 1932 
,._ cösterilir: Franıa, Almanya! , Bu esnada İstanbul valisi Muhid- yılında 138 milyon Türk lirası kıy-

Denir ki. eğer Fransa ile Alman:ra an· din Beyle diğer bazı zevatın ken· metinde imal etmiştir. 
4ıaydı, meseleler h2lledilirdi. 932 · d k' · ' 

dilerinı' ziyaret etmi1.lerdir. 1 senesm e ı &anayı varı-Bunlar itin dekorudur. Şimdi açalım :ı: 
trdeyi . Pa§a Hazretleri aktam üstü datımız; kaput ve yelken bezi 5, 7 

* • • Çankaya motörü ile Haydarp:ışa- milyon yünlü kumaş 4,6 milyon li-
1 Bir kaç hafta evvel Belçika ba~vekilı ya geçmişler ve istasyonda §ehri· ra, ipekli mensucat 3,3 milyon lira, 
., nutuk ,öyledi. Bu nutukda açıkça di- mizde bulunan meb'uslarla lstan· fanile ve çorap 1,8 milyon lira, 
<atdu ki; Almanya ıilahlarunahdır. bulun ileri gelen memurları tara- yün ipliği 1,7 milyon lira, trikotaj 
Şüphesiz siz buna hayret ettiniz, dü- ·1 1 d. · 2 1 

ı fından ug"" urlanmıe.lardır. • 1,2 mı yon ira, ığer sanayı , 11tdünüz: .., 'l 
_ 1934 te Belçikayı çiğneyip geçen ,.. •• • • .., .1 milyon lira ki cem'an 20,5 mı yon 

di? Trakya umumı mufettışhgı liradan ibarettir. 

Acaba bu batvekil o zaman Belçikanın Trakya umumi müfeltİ§\iği teş· 932 senesinde yirmi bir milyona 
~rdiii günlerin acıaını hal.ı unut- kilatına Nisan ortalarına doğru yakın bir varidat temini suretile 

;i;n;~ç Belçika halkını korumak içln başlanacaktır. Um~mi m~felti! lb- y~rüyüp gitmekte ol~n sanayiimi
t milyonluk Alman kütlesini neden si-1 rahim Tali Bey Nısanm ılk hafta- zın 933 ve 34 senelerı zarfında da
\ı.nmıya te,,·ik ediyor acaba, dersi.! unda Edirneye gidecektir. Edirne· ha fazla varidat getireceği muhak-

1>.?. de iktisadi ve ticari vaziyetin icap kaktır. 
Zihninizde bir türlü halledemiyeceO.i. tt' d' .... b' k · ··e aeaeler D k .. l • • 1 le 0 e ır ıgı tr ço yenı mu • o uma sanayn müeuese erı-

~ bu mesele bır ıır o ma tan ziyade biı d .. d t• ·1 
Pi• 'k J kısa bir zaman avucu e ge ırı e- nin adedi 351 e baliğ olmuftur. taap i,Ulir. atonı vatan davasının . 

'1nda yatan aslanın adı çelik trüstür. cektır. Bunun 77 si ipekli mensucat, 75 i 
"' • • fan ile ve çorap, 66 aı havlu, pe~te-

Vera•Y muahedesi.net. ıonra hiaai Gazi köprüsü nasıl mal, 52 si trikotaj 31 i yünlü ve 
tcmhklar cı.v- ede dursun beri ta- olmalı? ipekli muhtelit dokumalar, 13 yün-
ta 111iiltiwn IHllatmalar yapıldı. Bu lü kumaş mütebakisi de sanayii 
aımaların en mühimmi Franıa - Al- Fransız köprüler mütehassısı nesçiyenin diğer §Ubelerine men· 
nya _ Belçika - Lüksenburg 1926 M. Pijunun tanzim ettiği G:ızi 

tik trüstüdür. köprüsü planını tetkik eden Nafia sup fabrika]ardır. 
isminden anlıyorsunuz, bu çelik Vekaleti fen heyeti, köprünün mi• İpekli mensucat fabrikalarının 

il · f ld' Y · d.. 56 aı Bursada 17 si lstanbuldadrr. ~ ıtü 1926 danberı aa ır. anı un- mari üslubunu muvafık bulmamı§• 
piyasuına hükmedenler araaında- tır. Mütehassıs, planını, tehrimiz· 3,253,000 liraya baJiğ olan 932 is-

-4-.. deki tarihi binaların mimari vazi· tihıalatımn 2, 7 milyon liralık kıa-
Milli hudutlan aııp ıeni§ istismar mını Bursadakiler, yarım milyonu· 
lan bulaa ...-.naye 0 gün bu.«iin yetlerini dü§Ünerek hazırlamıştı. 
diıine daha hüyilk, daha emin kir ara- Nafia fen heyeti, köprünün uı-i nlf da-1sl-anbuldaki fab'rika]ar te • 

'1rtadır. bir üslupla yapılmasını ileri sür- min etmi,lerdir. 
1926 danberi çelik trüstü itine yarı- mÜ§tÜr. Mühendis mektebi pro- Yünlü !kumaş sanayii İstanbul· 
~ her sahayı elde etmiye çalıtmakta- fesörleri hakem aıfatiyle planı tet· da. temerküz etmiştir. Mevcut 13 
l-, Gazete mi lazım, onu da aatln alı- fabrikanın 9 u lstanbulda, ikisi An 
\ ikik etmektedirler. 

· Uç memlekette çelik türüstünün 1!iç- karada, biri Kocaeli ve biri Kütah-
\tinde bir hayli düzünelerle gazetelı:r 
~dır. Bu gazetelerjn vazifesi silahlan- " Türk ofisi " bugün yadadır. 

'1 istemektir. işe başlıyor Bu fabrikalar 932 senesinde 
ı Fraıua ela Alman dütmanı, Almanya 4,600,000 liralık kuma§ imal etmiş 
\Fransız dü,manıdır. Türkiye dıt ticareti itleri milli lerdir. 

Belçika batvekili bu trüstün ileri ge- ofisleri dairesince bir kısmı yarın· 932 senesinde 5, 750,000 liralık 
adamlanndandır. Mühim idarecile- dan itibaren Ankarada çahımağıı. iatihsalat yapan bir sanayi şube

ı!-en bir uttır. Baıvekilin epey gürül- ba.ıhyacaktır. Yeni ofiste vazife miz de kaput ve yelken bezi ıuhe-
patırdıy• sebep olan, bir hayli devlet d b 

alanlar an azıları Ankaray"' gı't· sı'dı'r B fabrı'kala 11 d' Jannı öteye l»eriye koıturan sözleri ~ . . u r ır. 
trüatünün dünyayı ıörüıünü anla· mittir. "Türk ofis,, in dördüncü 

bazı fısıltılardır denebilir.· grupunu teıkil eden ticaret muka. "' . 
Gene ititiyoraunuz ki, Almanyanm 
lanmaaı lehinde dünyanın bir çok 

erinde cereyanlar peyda oluyor. Bu
hir kısmı eski diplomasiye dönütün 
ri neticeleri olmakla beraber çelik 
yiinin kapanan itlerine yeni malı
aramaaından başka bir teY değil. 

Şimdi ıİE artık silahları bırakma kon· 
aımn ciddi itler görebileceğine inıı

'1irteniz inanın .. 
Sadri Etem 

veleleri, ticari münasebetler ve 
milli korunma daireleri ancak 
Hazirandan itib.ıren faaliyete ge
çebilecektir. 

Emniyet müdürlüğünde 
Söylenildiğine göre İstanbul 

emniyet müdürlüğünde bazı deği
tiklikler olacak, ikinci ıube sivil 
memurları resmiye nakledilecek
ler ve yerlerine yeni sivil memur· 
lar alınaca'km-. 

Denizyolları tarif esi 
tesbit ediliyor 

lkttsat Vekaleti deniz ve hava 
müsteşarı Sadullah Beyin riyase
tinde deniz yolları tarifesini tes
hil edecek olan komisyon bugün 
tekrar çalı§mağa ba§lıyac~ktır. 

Birinci sınıf kamaraların ücret· 
lerinin arttırıl.ma11 ve buna muka
bil ikinci ve üçüncü sınıf kamara
larla güverte bilet ücretlerinin in· 
dirilmesi ıeklinde komisyon:ı bir 
teklifte bulunulmu§tur. 

- - . ·-
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Belediye ceza ka
nununun tadili .. 

Vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey, bayramdan evelki Ankara 
seyahatinde, adliye vekaletiyle 
temas etmi§ ve yaptığı teklifler 
muvaffakıyetle kar§ılanmışhr. Bu 
tekliflerden biri belediye ceza 
kanununun tadilidir. Muhittin B. 
ceza vermek, ceza takdir ve ceza 
zaptı tanzim etmek hakkının sade
ce belediye zabıtasına değil, vali 
ve muavinlerine de teşmilini, bu 
cezaların derhal infaz edilebilme
sini istemiştir. Burrdan başka, be
lediye cezalarının 50 lira olan aza
mi haddınm 100 liraya çıkarılma
sı istenmiştir. 

Söylenildiğine göre, hile yapan, 
kazaya sebebiyet veren esnafın 

isimleri ve resimleri de teşhir olu
nacaktır. 

Atinadan gelen 
tayyarecilerimiz 

Yunan cümhuriyetinin 10 uncu 
yıl §enliklerinde bulunup ~ehrimi
ze gelmit olan hyyarecilerimiz 
bugün Ankaraya döneceklerdir. 

Yunan sefareti Ticaret 
müşavirinin cenaze . . 

merası mı 

Evvelki gün vefat eden Yun:ı.• 

nistan sefareti ticaret müşaviri 
M. Y orgi C. Zapradis'in cenaze 
merasimi dün yapılmıştır. Cenaze 
M. Y orginin Zoğrafiyon mektebi 
yanındaki apartım3.nından kaldı· 

rılmıı ve Şişlideki Rum ortodoks 
meazrhğına götürülmüştür. 

Mezarlık kilisesinde bir ayini 
ruhani yapılmış ve bu ayinde hü
kumetimiz namına lstanbul vali 
muavini Ali Riza Bey ile ileri 
gelen memurlar ve şehrimizdeki 

konsolosluk mümessilleri hazır 
bulunmu§tur. 

Yeni açılacak mektepler 
Bu seneki vilayet bütçesine 

yeni mektep inşası için on bin lira 
tahsisat konulmuştur. Bu tahsisat 
ile iki üç köy mektebi yapılabile
cektir. 

Yıldız sarayının tamiri 
Beynelmilel konferanslara tah

sis edilecek olan Yıldız s:ıray me· 
rasim dairesinin tamiri bitmiştir. 

Bir fen heyeti in§aah tetkik etmiş 
ve bazı noksanlar görmüştür. Bu 
noksanl~r ikmal edildikten sonra 
saray tefriş edilecektir. 

Eylul içinde beynelmilel parla .. 
mentolar konferansr Y ıld ızsar:ıyı
nın merasim salonunda toplana
caktır. 

SOHBETLER 
······-··-·-·· .... ············· 
Kontrdl amma .• 
o ... ., akşam matbaamıza bir bey gel• 

di. Elinde "Vakıt,, vardı. Uçüncü sayfa· 
daki şu havadisi gösterdi: 

Mektup zarfları içinde para kaçakçı
lığı yapıldıgı anlaşıldıgrndan posta idare
si bu hususta şiddetli tedbirler almış

tır . 

Harice bilhassa taahhütlü olarak gon
derilecek olan mektuplar muhakkak ~u
rctte posta ıuaresinde kontrol edildikten 
sonra kapanacaktır. Bundan başka diğer 
bir çok mektuplar da sıkl surette kon
troldan geçecektir. 

Bu, dedi, yeni bir şey değildir. Bugü
ne kadar da mektuplar kontrol ediliyor
du. Taahhütlü gönderilen mektuplar, 
kontroldan sonra kapanıyor. Bir gün, 
Avrupaya bir taahhütlü mektup gönde
recektim. Kontrol edildiğini bilmediğim• 
den mektubu evvelden kapamıştım. Me
mur bey: 

- Olmaz, dedi, mektubu açınız ve be
rjr.ı y:ımmda kapatınız. 

Dediğini yaptım. Mektubu açtım ve 
gözünün önünde başka bir zarfa koy
dum. O aralık ta etrafıma baktım. Poı~ 
tahanede kimseler yoktu. Kişenin önün• 
de bir memur beyle bir ben vardım. 

Eğer, kontrol demek bu demekse, 
mektup içinde para kaçakçılığının önüne 
biraz güç geçilir gibi geliyor' bana •• 1 

Hayır, hiç kimsenin istikametinden §Üp. 

he edecek değilim. Hayır, kimsenin n'l• 
muııuna dil uzatmıyacağım. Buna hak· 
kım yok • Yalnız aklıma, eski vükela
dan birinin ııözü geldi: 

- Ben bi!' liraya kadar namusluyum, 
bin lira rüşvet verdiler almadım, amma, 
daha çok fazla verselerdi almaz mıydım?. 
Bunu bilmem, demiş. 

Tek kitinin kontrolü, kontrol demek 
değildir. 

Selami izzet 

Hüseyin Ragıp Bey 
Kardeşi Reşit Galip Beyin ölü· 

mü üzerine izinle memleketine ge .. 
len Moskova büyük elçimiz Hüse· 
yin Ragıp Bey bu gece ekspresle 
ve Berlin üzerinden Moskovaya gi· 
decektir. 

Aziz mümessilirnize hayırlı yol· 
culuklar dileriz. 

Şehir Meclisi yarın 
toplanıyor 

Yarın şehir meclisi nisan devre
si içtiınalarına başlıyacakbr. Ni· 
san devresinden sonra, tehir mecli
si azalarının müddetleri bitecek ve 

ağustosta meclise yeni aza seçile· 
cektir. 

Kibritler yarın ucuzluyor 
Kibritlerin eski fiatlarla aatııı 

bu akşam bitecek ve yarından iti· 
baren tenzilatlı fiatlarla salı§a bat· 
lanacaktır. Büyük kutuların fiatı 
70, küçiiklerinki 60 paradır. 

Yeni bUt«jenin tastiki 

1934 senesi şehir bütçesi yaL-ın
•la tasdik edilmek üzere An"uı.n.ya 
göndı·rilecchtir. Bütçenin mali se
ne badangıcı olan hazirana kadar 
tasdikin teminine l]ı..hşılıyoı-. 

DEHR1 Efendi Nasıl Görüyor? 

Dehri Ef. bizim korntu 
., .. kansı var .•• 

yahudininl .. • . • . . ı ~ Karının? üç ta~c dostu vannıf, ha- Dehri Ef. _ Ne diyeyim, yahudi bul 
. • • • _Geçen aun bırısı 1ı:ehp yahudı-Jberın yok mu. demıt · · • Yahudi bunu i§itince kahkaha- elki: "Kötü bir işte yüzde yüz iştira· 

91" kulaıına fmldamııı • larla gülmü§, buna ne derııin? kim olacağına, güzel bir işte yüzde yir
mi beş hisseın olsun!,, diye dütünmüı· 
tür! 
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Londradan m~ktuplar 

Akil ve '' Safahat ,, 
Londra 22 - 3 - 934 

Londrnda, lngilizlcrin nıhi haletleri
ne bigane ve aizı açık hayran olmaktan Vapurculuk şirketi 
daima uzak kalarak caddelerin kenn-

V3 p Ur alıyor rındnn, ihtiyar ve muhafazakar bir arka
da! demek olan "Yurt yerimi,, mJe dert· 
le§erck yürürken; hep, - ynnmda yaı, V purculuk şirketi bir lngiliz 
softa, yen bilgin bir muhayyel arlmdıı.ı· grupu ile, üç vapur alınmak üze· 
in - Fatih ve Altsaroy semtlerini dola- 1 Al re an a~nuştır. macak vapurla-
şan ve dahn yolda mev'izeye bnılıynn 

rtuğrul Muhsin için •• 
Dün Halkevi temsil şubesinde 

yapıldı • 
merasım 

Mehmet Akifi anar dururdum.. rın beheri 80 bin lira kıymetinde 
lfinc, nedense, iyioe kanıamadığı bir olacaktır. Bir iki gün sonra, va· Ertuğrul Muhsin Beyin ıanat 4 - Milli unsurlardan mürek· 

hayatın iyi ve olgun fclscfesini, hqin ve purları yerlerinde muayene ıçm hayatının yirmi ıbe!İnci yıl dönümü kep bir tiyatro vücude getiTmiştir. 
sade tenkitlerini yapan o pirin gÖTÜ§Ü· lngi)tereye bir heyet gidecektir. münasebetiyle evelki gece Tepe· Ali Rıza Bey Ertuğrul Muhsinin 
ne ve yauıma biran uyar gibi olarak et- Yeni alınacak vapurlardan ikisi başı tiyatro:sunda mera.sim yapıldı· ve onunla birlikte çalı!an sahne 
rafıma baktıfım olurdu .. Nih~yet; geçen gün, onun Mmrd Karadeniz hattında, biri lzmir ğınr yazınııtık, dün de gene bu arkadaşlarının muvaffakıyetini 
basılmıt yeni bir kitabiylc: "Safahat,. nı hattmd ekspres olarak işletile- mün;ıaebetle Halkevi temıil şubesi tebrik ederek sözlerini bitirmiştir. 
yedinci~i ile karşıla~tım; ikinci adı "Göl- cektir. tarafından Alay kö§künde bir top· Ali Rıza Beyden sonra ressam 
geler,, .. Şair, Mısınn sıcak kumlannda Vo.purlara iktısat vekili Celal Jantı yapılmıştır. Tiyatro, edebi· Şevket Bey söz almı,, Ertuğrul 
lııtnnbulun kuytu gölgelerini özlemi§ Bey tarafından merasimle isim yat, resim ve heykeltraılık gibi Muhıinin yirmi beşinci sanat yılını 
olacak ki: Kitebınn bula bula bu ismi konması kendisinden rica edile- h ı·f t ub ı · f"k" resim ıo:ubesi namına tebrik etmi!, bulmuı, Celal Sahirin kulakl nnı çınlat- mu te ı sana ş e erıne ve ı ır ~ 
mnk için yalnız "beyaz,, 

1 
ekıik.. cektir. alemine mensup pek çok zevat bu ellinci ve yetmiş beşinci yıl dönü· 

Vnktile, ohun bu yeni tiirlcrinden A toplantıda hazır buluomuıla.rdır. münü de beraber kutlulamak te· 
bnhsede:ken: "Nil kıyılannda. çok evvel· dliye tayinleri lstanbul Halkevi reisi Ali Rıza mennisinde bulunmu§, bu duanın 
ı · lstanbul ikinci ceza mahkemesi en, Musaya gökten inen nidaya ıimdi Bey içtimaı açmıı ve Ertuğrul ya.rısrndan fazlasının da kendisine 
cevap vcrcrclt, insanı bir med ve cezir reisliğine Gaziantep ağır ceza · ld l · · Muhsinin yirmi beı yıllık ıanat aıt o uğunu söy emıştır. 
ilham aüruhu luırtısında hayran hıra· mahkemesi reisi Nuri, lıtanbul 
k 

··b ı hayatının ve bu hayatın neticeleri· Temsil ı:.ubesi reisi doktor Celal 
an,, mu a ağasını snn'at ve samimiyet sulh hakimliğine müddeiumumi -s coııkunlugv ·ı sın· N ~ı nı"n ·ıfade ettigw i muvaff akyeti an· Tahsin Bey de birkaç söz söyliye· 

s u 1 e yapan eyman azu, muavinlerinden Niyazi Mahmut, 
ölclidcnberi hemen hiç kimse Mehmet latmıı:.tır. Ali Rıza Bey Ertuğrul rek Ertuğrul Muhsinin sanat haya· 

Tekirdağ müddeiumumilig~ ine Es· s Akiftcn bahsetmez oldu. Yalnız Tak- . • .. . A • • Muhsinin sanat hayatının ilk on tının yirmi beşinci yıl dönümünü 
simdeki evini ziyaretlerimden birinde ikAıte1hır 1muddeıumdumı muavını be• yılında bilhassa güçlüklerle kullulamı§tır. Halkevi temsil şu-
ncslinin en iyi ıairi Faruk Nafizi onun ti a Bey er tayin e ilmişlerdir. s ~~~~~~~~~'!!"""" ....... ~---! karıo:ılaştığını, cümhuriyctin ila· besi, Ertuğrul Muhsin için bir 
kitaplarını hnyranlıkla karrıtirrrken gör- a~-·ıa ''Şair yo'~ ş . - ?- d' :r .. .. ' "· · aır ner e.,, •· nmdan sonra geçen on yıl içinde &anat koronu yaptırmış, bir de şa-
mu~tüm · • · ye sızlanmakta devam edecek olan mü- · • d E w l 

Bu kitaptaki emsalsiz ~iirler hakkın- nekkitlerimiz gibi· 
0 

da gör bir israrl:ı memlekette inkişaf eden ıçtımai hadetname yaz ırmıştı. rtugru 
da, üzerine umumi merakı ve edebi te· ıağır göfc haykır;p duruyor: bayat ve sanat 6erbestisi içinde ti- Muhsin Bey alkı§lar arasında 
c~ssüıı.ü çe~e~. için birazcık bnhsetme- llahi ı Bir müeyyit, bir kerim el yok yatı·omuzu yükseltmek imkanını· sahneye getirilmiı ve sanat koronu 
yı yerınde gordum. mu tutsun da bulduğunu söylemiştir. Ali Rıza temsil !ubesi reisi Celal Tahıin B. 

Ve garip olur mu diye dü§Ünmedim; Çıkarsın §arkı zülmetlerden. götürsün Bey, Ertuğrul Muhsinin hizmetini tarafından Ertuğrul Muhsinin ha· 
Yahya Kemal, Paristen Nedimi; Rıza fecri maksuda! X vfik K b · • c h · bilhassa dört nokta üzerinde hula· ıına konulmuş ve ıahadetname 

c . , ~m nç ten ev eriyı; Burhan O fecrin panlbıını gördüğü bir çifl Umı.t, hv~çreden Yunuı Emreyi getir- m vi aema parçasını unutma§ gibi ..• ıa etmittir: kendisine verilmi§tir. Halkevi 
medıler iini?.. • • . Yahın. kalksın, allahına tükretain: o el, 1 - Tiyatromuza garp usulleri· temsil Jubesinin kadm e~ek bü· 

Mehmet Akifın bu son kitabında da var; o fecir, çoktan güneıini doğurdu ... ni getirmiştir. tün amatörleri birer birer Ertuğrul 
ö~le güztl, öyle ~~k ve öyle ıehli mümtc- Her kitap gibi, bu kitabın da en çoş- 2 - Sahne hayatında disiplini Muhsinin elini öpmüılerdir. Bu sı
nb!tpnrlça akrbv:ırf"k''. onlardan birer mııra kun, en imanlı yerleri Ankarada yazıl- temin etmigtir. rada Ertuğrul Muhsin Bey tiddet· 

ı e n .mn ır ı ır vermek için kafi gc- mıı: Altlnrındnki tarihlerden evvel1 J kt 3 - Tiyatronun halle terbiye- le alkı lanmıtlır. 
ece ır. mısraların enerjisi evvelden haber veri· 

Mazlum ve gafil §arkın boz l"enkli yor: "Ben Anlararun mahsulüyüm! .. sinde değerli bir vasıta olduğu fik- Merasimden sonra çay aalonu· 
keslti.n p~yzajmı çizen kalemin bir· Ankara, gözü her yumuluşta Ka~yi rini haklı olarak yapmııtır. na geçilmi§, birlikte çay içilmittir. 
d~nbıre bır daha romantizmine bürünü- gören bu müstesna ruhte bile, kendi fnr· •••• 111n•u 11ıuınuonuun.n••.••~n••·~ .............................................. . 
ıune bakınız· kı d I d - t•• d - - den olan ve zamanlanndakı mıllı feli-ı · n a o ma an, onun us un e ve onun· ,.. • . . . 

Bu kumlardan mı allahım nebiler d d 1 t . b""lb··ı Ed b" t ketler ortasında hala tetbıhe ve ıttıarc, , e uruyor . • ! e, u u . • e ıya 
fıskrrıp durdu? ta ·h· · · k" 1 k 1 v l hlıliı kııfiye ve ahenk avlamakta devam - n unızın o zaman ı a aca aran rgınc a ~ . . . 

Onun hnrukulide san' at agv acını ke ,__b ·· ·d · · ·b· h kı . eden bazı san'atkarların acaıp ve çırkın • ıaou ın muJ ecuı gı • ay ran o neşı· 
mirip duran "ittihadı lsliım,, kurdunu, de!... biganclilderinin azabını çeken ve kefare· 
bu acaip ve artık yersiz "fikri cabit i Bir · •air Ah l R . 1 tini veren içli mısralardan örülmüş bu-. ,, nevı ,. me asım o uveren , .. . . .. . . l 
hır kenara ntacak olursıık; iıte, kadro- manzum hil::nyelerindc, o tnrihlerdeki ıunuyor; oylclerının yuzlennı mezara• 
cul~ın bile özlediği devletçi, cemiyetçi ht:anbulu bir resim, hatta hir fotoğraf rında bi!.e luza~~acak ~ısralar:. 
beyıtlcr: vuzu ve aadnkatiyle tespit ediyor; bun· - Huner muner dıyerek böyle kıvra· 

Bugün ferdi mesainin nedir mahsulü, lardan bir eski Ramazan akşamının bir nırken ben 
hep hüsrnn ı ' Kopar kop:ı.r da gidermiş o lime li-

muhteşem if~nn tablosunu seyredelim: -
Birer beyhude yaştır damlıyan tek tek Renk renk açmış o başlar, biriken me diyar; 
alınlardan · · mahsere bak: Dönünce arkama baktım ne yer durur. 
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- UUıı l'ııris~ıı grkn bir tel~rarııanır.; 
( \'ı•rsuy) 111i1 lıoııfc-ran!lr a~ıtn:ıak U7Prf'dir. 
Dor1 reisi hukunı~t cıon i~·timal:ırında mu-

ltıuJdr.mııtı ~lllhhr\i ı,anırlu~tırmı lar <ıul
lıun r.ı;:ıslnrııu tn;1n etml~l('

0

rdir. . nı: ,.':ıs· 
ıqr blrltııç ı;ün urfındıı l;ati bir ~kil ahwak 

,·e Almaıı muraııııa .. ıarı ınüıak~rata ı .. tıral• 
et met; hı.en· ( \·ı·rs:ıy) ıı d:ıvrt ı-dilı•ccklcr· 
ıllr Sulh · konfr.ran!lı (\'er :ıy) s:ırıı)ının ay· 
nalı salooondn inllmt edttdrtlr. 

Bu hürriyet ve hak bizden büyük bir Fes. · arakiyc, sarık, yazma, bürümcek, ne de yar! 
ahengi sal ister: yaşmak, Yabancı ellere gcsmiş birer birer - lnıw mUdürl~eU umnmhe..tjndl'n:- ll:ı· 
Neden U

··c do••rt "lın b""tü d ı T ı k ı.ı ınıntakalarda eı.4:Umlı• ı··n.cr mııı•"kasın· • .. , u n yur un a • ı ısan, ta ye, nazarlıklı, hotoz, iıl>a- hepsi . . ~. ... n d bo dil fıh:ıll, clnslııln f~nulı~ıııd:ın lk~~ etle, 
ın an şansın ter J ni ; ı " Egw er o -----' l d Kalan şu kubbede hisir bir ümmet;n eknıcl• :ı malt istemiyor w !rrancıılıı t:ıltbln· 

oc.uuW1Utır mevcut o say ı; bu Mavi boncuk. oyanın türlüsü, dal da1 de bulanu)·or. la ıntidürlyetl, arpa ,·c bu • 
mısr~arı liberalizmin •bütün şiddetiyle yemeni . . yesi ! dıı~ nlshetlııl btrlcnı; ı;üıı l~iıı ~'llı:do dli olıı.· 
~1~yhınde bularnk "Serbest Fırka,, onu Avlu, dı~ bahçe, harem bahçesi: Boy - O yesi inlcteceksin değil mi sazı- rnJc IJ,\" İıı l'fnıl~ttr. PcnPr mıntıtı.:ı ıııduld 
ıçıne almazdı . . boy ~ı·nı"ler. ':> ı •· ter ml'ınhasırun .. .. na sen. f' mıe.. p .. rpa ve buğll:ıydıın 

Her genç İstidat, beş on kcı·e, Hami· Ki donandıkça o başlarla, hemen, cep- - Değil ki sazı, bütün kainatı inletsen. tııllrrkk~tlr. El<meklf'r fırınlarda ınah!ııı.
din ımibnlağalannı, H·ıimin hünerleri· çevre, Figana söyletebilmek bu istırabı mu- tlur. nu ekını-lderl ıılmı~·ıu,;ıı.. ol:uılıu:ı hal•-

ni ve Cenabın canbazlıklarını aynı kud- Tablalar Aydedc çıkmış gibi başlar hal!... lnrını i k:ıt ı-tnıiş na:ıar:ylc batuıac:ı.ı.tır. -.uı 
retle yapıruya muvaffak olsa; onlara devre . . . lstlmallHa karşı :ıbııliu n hakkı daima nuh· 

kfl h Behc;et Kemal ruzdar. Şu ,adar ki !ır:ıııcaıa ht"m"ı' bir 

Kömür istihsalini 
teşvik için .• 

...... (.Ba;makaleden devam) 

yekununun temıil ettiii beygİ 
kuvvetini göz önüne getirmek ki 
fi gelir. Filh-:.kika bugün memle 
ket:mizde 64 tane mazot ile işli· 
yen elektrik santralı vardır }<İ 
bunlann yekunu ser..ede 21.825 
beygir kuvvetine muadildir. Bu
kadar elektrik kuvveti i:stihsal el· 

mek için ıa.rfolunan ve hepıi ec· 
nebi memleketlerden döviz mu• 

kabilinde getirilen mazotlara iııe 

1 milyon liradan fozh para veril· 

mektedir. 

1 ktııat Y ekaleti mem1~ketimi• 

zin ltömür istihsaline o kadar eo 
hemmiyet veriyor ki istihsal mik• 

tarını arttırmak için ecnebi vapur• 
lara maliyet fiatmdan aşağıya kö· 

mür satılmasını bile teşvik ediyor• 
Bu tegvik siyasetinin neticeıi ola· 
rak lıtanbulda Türk maden kömü• 

rünün tonu on bir, on iki lirayı\ 
satılırken Pirede ayni kömür altf 
liraya kadar veriliyor. Tabii ola• 

rak aradaki büyük fiat farkı mil• 
1i iktısadiyat hesabına ödeniyor. 

Memlcketiı:ıizden kömür ihra~ 
edebilmek için bir taraftan bu de• 
recede fedakarlıkları göze alıJ' 

dururken dahilde tesis cttiğimiı 
elektrik santrallarının kömür il~ 
değil, mazot ile iıliyecek ~ckild~ 
yapılmasına ve bu mazotların h&' 
riçten getirilmesine k--.rtı müsamıı• 
ha etmek çok garip ve acı oluyol' 

Acaba bu vaziyette ne yapılır. 

bilir?. 

Bir kere bundan sonra tessi olıl' 
nacak clch\• i.h ....... tuıllarının rnş· 

zot ile işliyecek tarzda yapılnı"' 
sı için derhal tedbir almalıdır. Hiı 
kumetin teşvik ve himaye uıulle' 
ri sadece kömür ile ve su cereyan• 
ları ile işliyecek ~antrallara hasrO" 
lun":llalıdır. 

Şimdiye kadar tesi:ı edilmİ§ o• 
l:ın ıantrallara gelince, bunlar dl' 
nihayet on senede amorti edilebi· 
lir. Amorti edildikçe de her bİ' 
risi kömüre tcpdil olunabilir. Bıl 
suretle nihayet on, on iki ıeJ1e 
içinde mazotlu santral ıistemirıitı 
arkası alınabilir. 

Mehmet ASI~ 

İnkılap Enstitüsünde 
Üniversite inkılap kürsüsü i~İıı 

t• 
yeni yapılan ders programının t• 
bikina yarın başlanacaktır. Jl~ 
dersi Yusuf Kemal Bey verece"' 
inkılabın iktuadi tekamülü ıafh'' 
lannı anlatacaktır. va 1 e ııyrnn olmuı bulundukları hal· Kitabın son şiiri, bütün kendi neslin· hak dl'f;lldlr. 

sekten atar, yiğitlik taslar, atılganlık e
der, sonra en olmıyacak yeı·dc de oda· 

Z
da eder, dili dolaşıp gözleri büıbütiiıı 

• (ı( 

Yazan: 

I' 
M. ş. 
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Her gün sıkı talim, arazi üze· 
rinde tatbikat, yürüyüş, karav na Haki 
beyin yumuşaklığını sırtından aldı, onu 
sinirleıtirdi, katılaştırdı, ona kuru tah· 
ta üzerinde yatmak nedir öğretti, yer 
çamur, olursa nasıl yatılır gösterdi. tik 
başladığı günler "Yapamam,, demiş, yal· 

varmıştı, kumandana mektup getir.ınitti ! 
Hiç dinlerler mi? "Yaparsrn, hadi bölü
ğüne!,, dediler. istediklerini yaptırdılar. 
Onu, ilk ate!li talim için, atıf yerine ge· 
tirdikl ri gün, nasıl oldu da bayılmadı, 
ölmedi? .•• 

Neyi yapamam sanırsa onu yaptırdı· 

lar; nelerden koı·karsl.I hepsi başına gel
di. Sıcak bir günde, çıınta, tüfek sır· 

tında, uzun bir yürüyüşte "Şimdi ben 
bayıhrsam,, diye dütünürken düştü ba· 
yıldı. Kafasınıı bir lwva u döktüler, a
yıldı. Gene yola sürdüler. 

Bayıldı, ayıldı, düştü, kalktı en 
sonunda ihtiyat zabiti çıktı. Şi mandı 
zayıfladı, Yumuşaktı katılaştı, akdı ka· 
rardı, uyuşuktu, cansızdı biraz canla
nır gibi oldu. Arknd şiarına bazılarını 
gösterir, çatar, güleşmeğe kalkar, yük-

dan dı§arı çıkmak istemez? Yalnız gece 
sokağa çıkmaktan korkar.· 

Haki Bey zabit olduğu günler harbin 
son günleriydi. Cephelerde dolaşmadı. 

Askeri bıraktılar. lstanbul sokaklarında 
biraz İ§siz dolaştıktan sonra günün birin· 

de, bir arkadaııyla kaçtı, Anadoluya 
geçti. O günlerdeki c:.dam kıtlığını genç· 

lerimiz bilmiyecekler ! Haki Beyi hemen 
bir kaleme ba~k- tip yaptılar. Az zaman 

sonra müdür muavini oldu. Bugün can 
sıkacak kadar korkak, yarın b i döndü-

recek kadar korkusuz bir batkıitip oldu 
ve yeniden !İ§manlamağa ba§ladı. Haki 

Beyde ihtiyat zabit mektebinden kalma 
alıtkınhklar, yiğitlik hikayeleri çoktur. 

Co§ar::ıa bunları kalemin ortasında b it· 
ra bağıra anlatır, yakar, yıkar, kuman· 

§aşıla§ıncıya kadar söyler, sonra yerı 

oturup işine bakamıyacak kadar sinirle~ 
diği için kalemden çıkar gezinir, bat~ 
dairelere oider yahut sokağa çıkardı. . ~-
zaman Yunan ordusu Afyonda idi. Ç0 

I' 
ları dört taraf r karanlık görüyor, uı:Jlıı., 
lan kmlmı~ bulunuyordu. Haki Bey, "' 

gün, bunlardan birine karşl, bizim 0~ 
duları yürütüp Atlas denizine kadar ~. 

d'flı 
karıyor, birkaç gün sonra da kerı 1 ıı1 
biraz umutluca söz söyliyen bir ıı~' , 

• . ı ,. 
karşısında, gök kubbenin dircklcrıtl Jtl 
lıp ba~ımıza yıkıyor, kendisi de altı" eti 

kalıyordu. O zaman da Haki Beyill Jıl 
büyük umutları ! rkta.n gelen yeıi~ .ot'ltı' 
ile, !tmalden gelen kızıl orduda ıd 1• 1 t' 

• Jl " tilal, kan, zenginleri kesmek, ıns• . ,~ 

bir etmek, müsavi etmek onu coşl"' el' 
~eylerdi. Cepheden kötü bir haber g 
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::.':'::r~:a:u:;:~i~i= =-~ :.::~~; n!°~.::ü~aı~:t::':::rin:':!!'::: T/atı·ı~ler dı·vanılıarbe verı·ıeceklerdı· 
naiteıebbiıleri Macar Yunan, Ama- munalıdır. Muallim Cevdet Beyin çok A4 
.at, Rum ve hatta E;.._ni yaparlar ve güzel .Oyl'!lcliği gibi bir inaanm §8haiyeti 
bunu Türldüie bir hücum v .. il .. i bulur· kull~~ığı ve .yazd'.!~ dil .. il•~. ~~!:"dığı Sand:ınakinin katlini takip eden ı den doğnac:a Cumaibali divanı ı dört yüz küsur kiti, Bulgarlar iıe 
)ar. Bunlar hep yanlıı tetkiklerden 'e ~~~~t alc tak.~ıı ettıgı ve 1~~=g: :·ı hadiseleri biraz kurcalıyacak olur-1 harbine ıötiiriilmijıler ve orada iki bin küıur kişi öldürmüılerdir. 
gayri ıanatkarane neıriyattan doğmak- 1 a 

1 e ttaarb~yu~leder. ~_:~_:naı· 1 
t in a • f sak bu itlerin ne ıuretle hal ve kendileri tıehdit edilerek auıturul- Bugün Bulgar Makedonyuında 

el unan e ıyecı er •• ·~-.. ya çı ar ve- j • 
ta ır: .. . . kayiin ıatıacletiyledir ki ifliı ebnitler-ı teıviye edildijini en parlak bir nü· ı •utlarclı. MabHeme eanumda halkın intihabatta, matbuatta, mek 

Sınanan Turk olmadıiı hakkındakı ıd- dir. muneaiyle anlatmıt oluruz. San· IÖyliyecelderi IÖ&lerin neden ibaf" tup muhaberatında hürriyeti yok· 
dial~r ~avli . mü.cerrette. ti. kaltmaktmtadır. Mimar Sinaıun velidet itibarile falan danakinin ölümü üzerine Türk çe· ret olacaiı onlara birer birer anla- tur. Sofya hükumeti kimi iıterse 
Bu ıddıalar hıç bir ..... 11 na e ez. · ld ~ ·dd. d 1 ' 

- . · b. ·11 m•llete menıup 0 ugunu 1 ıa e en ere tecilerinden Halil efendi•e imat e· tdmıı ve o eözlerin haricine çık- onu meb'uı intihap etmeie, hangi Turkten gayrı her hansi ır mı ete men- . ·~ J 

sup olarak söat.W-ıi o milletlere hic. !!On vecap budur. Bır daha bu Tur uo.· 1 dilm4!k iıtenilen cürümden ve Ha- mamalan kendilerine tiddetle ten- ıazeteleri oraya ıönderirae onlan 
b. ef z· nla b . 1. hisi haklcında söz söylerken bu ıatırlar1 1·1 f d. . tebd'I' k f t d k b'h l tu okum-.aa ve halı'nden harı'ce tı'ka"'. ır ıer vermez. ıra o rın araıy e .1~ w. 

1 
ı e en ının ı ı ıya e e ere ı o unmut • •• 

b.. •. • _1_ ha .. k 1 da ı ave ctmegı unutmaaın ar: I . B Sof • • . ..d.. . · d k · · ık 
uyumemıı ve o .... rıa rımı yu ıe tme- . .. . . . . Sofyad:ı brahım eye iltica et· ya emnıyeti umumıye mu u- yet etmemek ıçın e çe tıiı ı ın· 

mi tir I te Türk olduiu halde Türk haraı llır Turk dahası olan Mımar Sınanın . . . . 
f •. k· 'ıt ~ı.. Sı'na T .. klii·tu· kullandı~] liaan Türk-.air. Takdiı ettiii mek auretiyle bu ithamdan kurtul· rıyetının aldıiı bu 11kı tedbırler tıları mektupla tuna buna yazma· 

nı yu le en -1'- nın ur ' ~ 1 . . . d d. ha b ki . b d 1 
hakkında ea W7'ik ve eaub vaaika: eıya. Türk ve,. l~lima haıt~. Yap~i• d~~ndan bah~e~ıft~. Sandanı • aaye~·rı ~ ı~anı rpt~n e .enı· maia mec. ur ur ar. 

Edimede merhum doktor Rıfat O•- muhıt son ne.eııne kadar Turk ve lalim kının aııl katıllerı Fılıpof, Donçe len ka~ar sadır olmuflı. Ştlhıtler Fakat bütün bu tasyiklere ral· 
man &q Siaanın Tür1dQine ait ken· muhitidir. Nihayet vuiyeti de Türk ve Orehoski ve saire gibi bet alb ki- müıtant!k huzurun:-ia söyledikleri· men Makedonya muhtariyetini ka· 
disinde mahfuz el yazmuı bir eaerde lalın anane!crine aittir. Süleymaniyc 'd 'b tt•ı B 1 Al k ni mahkemede tekrar edemecHkle· zanm.oı kendilerine bir gaye edi· . . sı en ı are ı er. un ar e · • 
bir ,•asılca bulmuıtur· camii yanındaki mezannı ve tabı olduiu • d f U t 1. . rinden büıbütün bafka ıeyler ıöy- nen muhtariyetçileT Bulıar emper-. s· T .. rk ·· 8 k. · k d. k d. t · tm• • san ro un ve ı urumca va ııı ~ 
_kB~-ftbaıikaya SÖl'9 =~ ~ t t~r. ol n-ı •sve~ı en. ı en ıne ay.an e ıştir. lan Nikolofun emriyle hareket e· )emeğe batlamıtlardı. Divanı harp yalizmine çabtan Vemereo'ya ku-

yu w "" 
11 da __..,.Riaal ~· ab.. an Boyle bır. adam e.nnenı veya rum ve- ilzaa•nd&n yalnız biı· kiti müıteına fi Vemereo Obedinena namındaki 

Dog:ın Yuauf ... dır. enan ır say- ya aair bir mılletten ıse, Almanlann yarı· diyorlardı. NeVl'ekop müıhntik- lmak .. d'i A h' l . 
f d-•-· k dm aılı budur· 1 1A F 1 d.. . ... 8 1 • 1. ~· k .1 h d. . d o uzere, ı er aza ta ıt erın ıizli tqkilat ile mütemadiyen ça• 
•rın ~· ay · 11 ı a•, ranıız ann ortte uçu e çı- ıgı ab a ıseıın en ıonra ıeçen . . . . .. 

(Ecline s.limiye camiini inıa eden kalı, Italya, Frank, lapanyol addolun- bir iki ıün zarfında kat:Ilerin kim ılk ve aon ıfadelerı aruındakı mu· htmaktan ıeri durmamaktadırlar. 
ü tatünlaa Sinan bin Abdülmennan ata mak lazımdır. Bunu dünyada yilz aldıiı olduğunu meydana çıkararak bun· bayenetleri aratbrmaia lüzum Bunların dahili tetkili.tı Sereade 
yiiz ıenacleft llİyade muammer olmuı bit· ile iddia etmiş bir tek &kil &dam yok- görmemitti. Azadan yalnız bir ki· idi. O tqkilita menıup olan maruf 

• 'eli ların hepsini tevkif ettirmit ve di-piri diy .... taınu r ki, Edimeye gel- tur . ıinin hakikati meydana çıkal'maja mubtariyetçiler Sandanaki, Arn~ 
·k bü "k de · vanı harbe verdirerek onların d· çe Y11 pe nm 1arayı atik kahyası çalıtmaıı ise hiç bir fayda verme- vudof, Taıka Senki, Skriyenaki, 

Al*-tllah ".&anın Mı· · · h n · M 1 d idamlarını istemiıti. Fak::t bir 
_._._. h .

11 
.. nmıran aNLauı md a ı·ye e tayı·n mitti. Bunun üzerine efkin umu• Ekonomof, Boynof, Kantarciyef, 

oeaı cnesıne nuzul eyı. İ9Iİlo •ta 1 taraftan Nevrekop müıtantiki · ahk · p 
S

. b"· ..• _ y f w mıye maznunen m emeye verı· Paniç•, Stoyu Haciyef, Haci et• 
ınan UYUa .,.... uıu aganm b • 1 Kraıtef vazifeıini hakkiyle yapa· . . .. .. dük. r ne:carlıkta ·· tunu ve genç ya· Ve ecayJŞ er len eıhaaın Sandanıkıyı oldur • rof, Penkuf, Paakulef ve Alakute 

§• .. dA ltiiıfft pederinin ür~ıinde ta- rak katilleri tayin ederken diğer lerine kat'iyyen kani olduğu halde ten ibaret idiler. Bunların içinde 
lrmı aldıiını büyi1k pederime hikaye et· Maliye vekaleti malmüclürleri taraftan Bulgar Zl.bıtuı onları katiller beraat etmiılerdi. Koca eceliyle ölmek yalnız Hacı Pet· 
mi~.) ara:;ında yeni tayinler v becayiıler gizlemeğe çahtıyorclu. Bir taraf- Sandamkinin ölümü de diğer bir rof'a naıip olmuıtur. Amavudof 

Bu mühim kayit doktor Rıfat Oı:nan yapmııtır. tan müıtantik ıabitleri iıticvap e· çok komitecilerin ölümü ıibi, ada· hariç olmak üzere dijerlerinin 
Be.1 in gönderdiii fotoCrafla beraber Ağa Mülga Cebelibereket vaıridat derek ve kanaat verici deliller let tarafından cezasız bırakılmıt· hepıi Sofya bükUmetine ilet olan 
oğlu Mehme~=e~n Viyan~~~ 7 .~~nedev· müdürlüğünde açıkta kalan Musa meydana çıkararak y~alanan a- b. Yalnız buıün Sofyada meb'ua Vemereo'nun adamları tarafmclan 
nl Sinan ha ın a neırottıı;ı etu e er- Bey 41 inci fırka tetkik memurlu- damların kati surette Sandanıkiyi 1 k dol FT f' l ş· d' k d cclu:lmuş ve alika uynndırmıştır. Rıfat o ar~ atan 1 ıpo & geçen er· öldürülmüttür. mı ıye a ar ya• 

w B·1 .k k 1 öldürdüklerini ;-.at etmek iıter- d b k bl fakat s k k ~ ffak l o .. man Beyin bana gönderdiği bu ,-es:- guna, ı ecı mer ez ma müdürü -r e ır urtun a mıt, an· ayı urtarmaıa muva o an 
kanın nılı Mimar mecmuasmm Nisan lbrahim Bey Kırıehir merkez mal· ken, diler taraftan Bulıar hükU. danakinin intikamını almak için Arnavudot'un nerede bulunduğu 
~1 lliish.Urnale DHrn1nnmuatnr. anüdiidüjiinc-, l.tanl:tul Taksim ıneti aizliden aizliye yakalananb- mi, yoksa batka bir ıebepten do- malum de~ildir. Fakat her halde 

Koca Sinan Kayıeriden htanbula, o- maliye tubeıi tahıil batmemuru nn mabldim edilmemeleri için la- layı mı abldıiı malUnı olmıyan bu berhayat C'ld1ı1ğwıa, ve gene bqka 
rada":1 ıevkolunacak oilanlar kafileıi el t db0 le ' im ki cak 1 b'I · Kadri Bey Üıküdar mıntaı·aıı ı..-.. zım 1 en e ır rı a a a met· kurıun onu an yara ıya ı mıf, arkada•larile beraber ayni ıaye mem :ırinin katibi olaa pederi refakatin- 1\ ~ 1 1 d s 

ı w u·· 1 .. d.. .. gu o uyor u. öldürmemitti. ujruna çal,•-akta ~evam ettı'ıwm• e de selmiı ve burada marangozluk sana· memur uguna, nye ma mu uru _ ~-- c 
tı ~~• me~gul olduktan ıonra yenizcri 0 • Saat Bey Tavıanlı malmüdürlü- Nihayet, yakalananların Cu· Buı.ar emperyalizmine hizmet füphe yo! ... tu:-. Çilnkü r&i kaldıkça 
c. ~·ıuı .~i~tir. ~o:o:lukla iştiga- ğüne, Silivri malmüdürü Hayret- maibalaya nakilleri ve orad~i di- eden Verhoviatlerin iıter Bulıar, onların kr.fa5mdan Makedonya 
lı d:: bu~ babaaı Dos:ı.n Yus'1f aianın t• B Bor m 1 ··d·· 1 .. w.. 1 vanı harp tarafından muhakeme iater b-ka anaıırdan olıun, Make- muhtariyeti ıayeıini rıkarmak ka· 

•• , A • ın ey a mu ur ugune, ı· ~ ., 
dıJk • nunda baılamııtar. Sınan lstan- b 1 y · · . . edilmeleri takarrür eylemitti. Ka- donyalılara kartı yaptıgwı zulüm ve b1°l deaildı·r. Bnndan eli~ sene evvel 
bul pWiiinde 23 d d 1 tan u enıcamı malıye tubeaı • • 

• yaını ay 1
• til hadiaeıinde tehadetlerine müra- iıtibdat buıün Sırplıların veya Yu- olduiu ıibi buaün de Makedonya• 

Sanattaki mahareti ve eıerler'ı cu-m- mu;.mele verıiıi muhafaza me· d 
caat edilecek ohn ethaı a nanhluın Makedonyalılara kartı nın muhtariyetinde Balkanlar iç'n lenin maliımudur. Bunlardan bahsi zait muru Feridun Bey Silivri kazaıı 

Z. h Cumaibaliya davet olunmuftu. ıöıterdikleri cebir ve tiddetin -..ı.. ebedi bir ıulh ve aali.b ıören feda· göı·üyorum. ıra ıünetin ziyaaı tarif ta akkuk baf1Demurluiuna, Siirt ".l"Uft 
oJunmıız o anca'- ·· ··ı eki la ı Bulıariıtanın emniyeti umumiye fevkindedir. Bulıar emperyalizmi kir ve fedaı' muhtariye•~iler az de-' " ıoru m e an ı• ır. merk 1 !!.l·· lü~·· B t ~ 

..... lak d K · ez rr.a ~uuur •une ayazı ··d·· be d 1 · d b' - 1• d l l-1- f'k · · b.. k V Obed' n ıa ım oca Sınanın dcv:-i aene- . . • .. .. .. mu urü ve fU mü ür erı e ız· Maae onya l lll ı rını utün uv· iildir. Onlann emereo ıne-
•ir.:la konferan;;J.ır verilirken Türklü- ıdar~ı huıuııye muduru Aptullah zat Sofyadan Cumaibaliya hare· yetile kökünden öldürmeğe çalıt· nalvı timdi kendi ifadelerince 
ğiine dikkat edilmesidir. C-en seneler- Bey, İstanbul Küçükpazar maliye ket etmı'ı'-rdı·. Onlar da muh:ıke· ktad O · · Mak d k · 'f l k d' · • · 

- 7 ıe ma ır. nun ıçın e onya • onıpırotı ça ıııyor, en ıaını ı•z 
de Sinanı batka milletlere izafe eden !Ubesi tahsil memuru Aptullah B. ındleıef bir iki L-ti·p bulundu. Eıw er me eanaıında hazır bullnmak iıte- nın Bulıariatana verilen kıımında li tutuyor. Mevcudiyetleri nqriyat 

... Üsküdar mıntakaaı bıtmemurlu· · ı d' nk B ı nd 1 d bir vesika bulup bir ıır ketfedilirae ı,:ı. mıt er ı. bulunan Bulıarlar aa i u gar ile yaptıkları propa'la a ar an 
k. ğuna, Kütahya vilayeti idarei hu- Fak h k · 1 1 ı -::ı.. th. b ik sinler ı, bazı k~iifier insana 19:-d ver- at mu a emenın a acajı deii mit er .~i mü lf ir tazy anlatılıyor (Devamı var) 

me:ı:. Sinaru Türklükten çıkannaiı şe- ıuıiye eaki müdürü Fevzi Bey ıeklin ve vereceii kararın ne ola• altında bulunmaktadır. Bunun tid 
nf G&yarlıırsa aldanırlıır ve böyle bir ~- T oıya mal müdürlüğüne, Korkuteli cajı fahitlerin divanı harbe ıureti delini anlamak için qağıdaki ra· 
zü afızlanna almamalıdır· Ellerine ce- malmüdürlüiüne Mucur malmü· celplerinden anlatılıyordu. Müı· kamları okumak kafidir: Make· 
çirclikleri bir hazine bJdinin uıl K~, d·· .. ·ı B 1 • ·1~ · 

Bir tayin 
Tramvay, Tünel tirketleri komi• 

seri Nazım Beye, Nafıa Vekaletin· 
ce, Bay azıt vilayeti nafıa mühen· 
diıliiine tayin olunduiu tebliğ e
dilmiıtir. 

S·--•a a•-=-•-- k Zira K 5. uru Hah ey, zı=ıır vı ayetı va· tanttk Kraatef tarafından aorıuya donya Sırbiıtan, Yunaniıtan ve 
ı...... -.11 yo tur. oca anan • .. .. .. . w 

devresinde Sinanın bayabnı kanıtıran rıdat r.ıu:luru Az)z Bey Muıla def- çekilen ·bütün bu tahitler zabıta Bulıariıtan araıında taktim edile· 
batka Sinan iıimli nıUnarlar yok deiil_I terdarlığma nakil ve tayin edil- marifetile evlerinden ahnmıtlar, . liden beri Yunanlılar Makedonya· 
dir. Tetkik etmeden bir mevzu ortaya 1 mişlerdir. hiç bir kimıe ile temas ettirilme· blardan iki yüz küıur kiti, Sırplar 

e'if : 

cllti sin Hlkt Bey yetil ordunun-;aklat· 
tıimdan bqlıyordu. 

O ıünlerde bilmem niçin Avrupaya bir 
satın alma komiıyonu gönderildi. Haki 
Bey de bu komiıyona katip olarak veril
di. Bundan biraz evel de Haki Bey Tu
ran Hanımla h.nıfmıt bulunuyor. Turan 
Hanım o zaman abJaı,nın yanında otu· 
ran ve ne yapacajını bilmiyen bir ıenç 
dul hanım. Kocuınclan yeni ayrılmıı. 
Enifteainin ıö&lerinclen korkuyor, abla.· 
amıa evi ona dar ıelecek ıibi görünü

yor, sonu karanldc dütünceler içinde bo
julup duruyordu. Hiki Beye varmak için 
elinden ıeleni yaptı. Yatından umulmi· 
yacak kadar akıllı bir hanım oldulu için, 
Avıupaya gitmek iti çıkınca nlenmek 
clüıünceler: bira.z delİflnit olan Haki Be-
1' Jran'ırdr, nlendiler, Anupaya da 
birlikte ıitt:ler. 

Konf syon iki ay Avrupada kııldı, :ıo:ı· 

!EZ!!! 

ra döndü. Yalnız Hiki Beyi bilmem ne 
iş için Almanyada bırakblar, ıonra da o· 
rada unutuldu. Muhasebe parayı yolla· 
mağa ahıırıa dütünmez yollar. Kale
minde hiç bir ilitiii olmadığı için kimıe 
onu sormadı, orada kaldı. Aradan bir 
iki yıl ıeçtikten ıonra dairede onu tanı· 
yan da kalmadı. 

Bir aralık, bilmem ne için daireden 
bunu aradılar, anlamak iıtediler. Bilen 

bulunmadı. Etki memurlardan birini bu
lup ona ıordular. O da Haki Beyi tanı· 
mıyormuş, aklında kalan batka bir adım
la Haki Beyi kantbrdı, büsbütün yanlıt 

bir ceyap Yerdi: "Bunun.ayhiı bizden ve· 
riliyordu ama kendiıi Müdafaanın ada· 

mıdır,, dedi. Kinıae bir teY anlamadı. 
Bir zaman da böyle geçtikten 

ıonra, bir ıiin müdürün biri bunu ara· 
mıt, kendine de yazmıt. anlatılmıt ki 

Haki Beyin orada belli hatlı bil' iti kal
mamıt, ıeriye çaiırmıılar. 

Haki Bey memlekete dönünce kale· 
minde tanıdık hemen hiç kimaeyi bulama
dı. Hepıi deiifmif, yerlerine yabancı 
adamlar ıelmif. Daire de deiittirilmit, 
ıözlüklü, kalıplı kıyafetli adamlar orta· 
ya çıkmıı, odacılar, kavaılar, kocaman 
bir evrak kalemi! Müdür Beye çıkmıt. 
Ondan beaap aormutlar. Haki Bey kor· 
kak ve hesaba çok iyi halcar bir adamdır; 
santimine kadar hesabını Termit, rapor 
ıormutlar: 

- Rapor ... Hiç rapor yollamadınız 

mı? Orada bot mu oturdunuz? 

- Yollamadım olur mu? Benim rapor• 
larnaı okumadmıa mı? 

Gitmif, aramlf, taramıt raporlarını 
bulmut; deete ile, cloaya ile kiiıtlar. 
Kendiıi ıetirmit müdürün önüne koymUf. 
Bundan bqka Hiki Bey 'bir de kendi yaı:· 

dığı bir mektubu bulmuf. Bu mektupta 
Hiki Bey orada itinin bittiğini aöylüyor, 
yeni emir istiyor! 

Hiki Beye bir kuıur bulunamamıf. ilk 
sünlerde Hiki Bey bu yabancı arkadat· 
lar içinde çok ııkıldı, çekilmek bafka 
bir it tutmak iıtedi. Müdürden evrak 
mukayyidine kadar kimae onu sevmiyor, 

iıtemiyor gibi ıörünüyordu. E.kiden 
müdür muavini olmutken ona yeniden 

bafkitiplik verdiler. Karııı "Al,, dedi. 
o da aldı, aeıini çıkarmadı. Aradan 'biraz 
seçince yeniden kalemine alıttı, ıene eeki 
Haki Bey oldu. itleri, yeni amdatla· 
n öjrendi, daire itlerinin içyüzlerindelri 
ekıiklikleri yeniden kavradı ve içine e ... 

niyet geldi. Memurlar amirlerin=n ve ... 

kadatlarının zayıf taraflarını bilmezlertıe 
yerlerinde emniyetle oturamazlar. 

(l>eYIUDI var) 
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Çiftlik Yolunda .. 
R :ıkoçide çiftlik sahibi olan -

tabii zengin! • bir adam, Ufağı Ça
ya Y anoşla birlikte bir dostunu 
ziyarete gidiyordu. Dostunun çift
liği, hayli uzak bir yerde idi. Or
talığı karanlık basınca, en yakın 
bir h~nda mola vermek lazımgel
di. Yol üstü bir hana indiler. 
Dağ batındaki bu hanın adı han 

dı. Çerden, çöpten yapılmıt, dar, 
basık, barakamsı bir yerdi. Yanı
baıında :ıta, arabaya mahsus ye • 
rin de üzeri çalı, çırpı ile örtülü, 
etrafı açıktı. Civarda at hırsızları 
fingatıyorlardı. Çiftlik sahibi, söz· 
de han sahibinin bu noktaya ita· 
retini gözeterek, uş.:ığı, atın çalın· 
maması için nöbet beklemeye me
mur etti. 

Efendi, sözde han. sahibiyle bir· 
likte masa batına geçip ıarap iç
meye baılamadan, ufağa nöbet eı· 
nasm:I-.. uyumamasını sıkı arkı ten
bih etti: 

- Uyumamak için, daima bir 
ıey düşün. Anladın mı, Yanoı, da· 
i.ma bir fey dütünecekain. Ne o • 
lursa olsun, bir fey ! 

- Anladım, efendim! 

~ 
Gece yarısına iki saat kalmııtı, 

ki efendi, uşağm y:ınına geldi. 
Baktı, uıak uyanık .. Elini şakağı
na koymuf.,, füphesiz derin derin 
bir ıey düşünüyor. 

- Ne dütünüyorsun, Y anoş?. 
- Benim gözümün önünden 

kayboldukları zaman, yıldızların 
nereye gidebileceğini dütünüyo .. 
rum! 

- Aferin. Düıün, dütünebildi
iin kadar! 

Efendi, uıağının ilim ·:ıtkı bes
lemelinden memnun, içki masası
nın başına dönüyor. 

~ 
Saat on iki.. Efendi, gene uıa

iftıın yanına geliyor. Y anot, uya
nık, nöbet beklemede.. Efendi 
memnun ıoruyor: 

- Şimdi ne dütünüyoraun? 
- Hanın damındaki bac:ının 

üıtünde leylek yuvası gözüme i .. 
litti de leyleklerin gelit, giditte 
yolu nasıl bulduklarını dütünüyo
rum ! 

- Oh, oh! .. Haydi bakalım, 

dütün dütünebildiğin kadar! 

~ 
Sözde han sahibi, masanın üs-

tüne bet inci f :ırap tiıesini koydu· 
ğu zaman, saat tam iki buçuk ... 
Eh, sabah yaklaşıyor. Eğer Y anot 
biraz daha dit ini sıkar, dütünme· 
ye gayret ederse, neredeyse orta· 
bk :-ğaracak .. Efendi ile upk, tı .. 
kır tıkır yola düzüleceklerler. 

Aca!Ja uıak hi.li. düşünüyor 

mu? .. Dütünecek ba,ka bir teY 
buldu mu? Bu efendiye merak o· 
luyor. Senci.,liye ac.:ndeliye içki ma 
1&11 batından kalkarak, upğın nö· 
bet beklediği yere yollanıyor. 

~ 
itte, Y::moş çardağın önünde ... 

Hem bu sefer ayakta eliyle çenıesi· 

- "#- -
Tabii Deri ~lllt Çitte Çanı Deviren l t lll' 

N d . ? N d" " - J. e ersın . . e ıme, gene,, 
evlenmek istiyormuş!.. 

- Bunda şaşacak ne var?. 
Şimdiye kadar hiç evlenmedi, ki 
" d' 1 gene,, ıyorsun ... 

- Tabii derim.. Hiç evlenme 
di, ama kaç kere evlenmek iste
di!.. 

Ahmet Faik, patavabızhiı ile 
tanınmıf bir gençtir. Sık sık çam 
devirir. Buna rağmen, aoıyete ha
yatında iıtiskal görmez. Şitli ve 
civarındaki bütün nlonların kapı· 
ları kendisine açıkbr. 

Hem çam devirsin, hem de 
sosyete hay.:ıbnda istiskal görme
sin!. Evet, onun için vaziyet böy· 
le.. Acaba, patavataızlığmı affet• 
tirecek ne gibi bir meziyeti v:ır? .. 
Birçok kişi onu ıevimli buluyor • 
lar. Bilhaaaa kadınlar .. Ve her ban 
gi bir ıebeple ona karşı duyduk
ları kızgmhk, gelip geçici oluyor! 

Patavatsız ve birçok kişiye gö· 
re sevimli genç geçende gene çam 
devirdi. Hem bu sefer bir tane de· 
ğil, ayni zanl3n ve mekanda üst 
üste iki çam birden. 

Bu çifte çamlı hadiaeyi, töyle 
anlatabiliriz. Bir salonda toplantı 
vardı. Danı filan.. biraz geciken 
Ahmet Faik, dah:ı yeni tanıttığı 

orta yaılı bir erkekle ayak üstü 
konuturken, yeni gördüğü titman• 
ca bir hanımı gösterdi: 

- Ne biçimsiz vücudu var. 
Yuıyuvarlak bir şey.. Giyinmesi 
de acaip .. Huli.sa, tam m:ınasiyle 
gülünç bir mahluk! Kimin nesi a
caba, siz biliyor musunuz?. 

- Evet, .. benim karmı! 
Katlar çatılarak verilen bu ce

vap üzerine, çam deviren gencin 
ne h:ıle geldiği tahmin olunabilir. 
Bozuldu, ıatırdı, pardonlar keke
ledi .. v. s .. 

Şimdi ikinci çam. Gene yeni ta· 
nıttıiı tuh tavırlı, tık bir kızı dan• 
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Alman Mizahı 
Büyük bir tıp adamı olsn Dr. 

Rudolf Virıov, iyiteımesinden Ü• 

mit kesilen bir hastayı iyi etmeğe 
muvaffak olmuştu. Bu muvaffa., 
kıyeti, hayret ve takdirle kartılan
dı. 

Hasta, kurtancısına karşı duy• 
duğu derin tükran hissini, nasıl 
ihde edeceğini bilemiyordu. Bunu 
bildirit yollu bir çok söz söyledi. 
Samimi, hararetli bir çok söz ... Ve 
nihayet, sözlerini töyle bağladr: 

- Muhterem profesör, ne söyle· 
sem kafi değil .. Duyduğum tükran 
hissinin derecesini bir türlü layı· 

kiyle ifade edemiyorum .. Ne yap· 
sam size borcumu naııl ödeaeım, 
bilmem ki... Buna imkan yok, 
muhterem doktor! 

Dr. Rudolf Virşov, gülümsedi, 
hafif bir ironi yaparak, şu cevabı 
verdi: 

- Fakat, uiz dostum, buna ne
den imkan olmasın?. Finikeliler 
para i~at ettikleri zamandanberi 
bu mesele halledilmit bulunuyor!. 

~ 

lskoç Mizahı 
lskoçyalılar, hasislikleriyle met· 

burdur. Bu, umumiyetle bilinen 
bir ıeydir. Onların haaiıliğine mi· 
sal olarak, bin bir fıkra vardır, de
mek hiç müb:ılağuız söz söyle· 
mektir. 

lıte, iki lskoçyalı arasında kısa 
bir konuşma: 

- Mister Parker, bugün sizi 
neı'esiz görüyorum. Neyiniz var?. 
Halbuki, piyankoda büyük ikra· 
miyeyi daha geçen hafta kazandı· 
nız! .. 

- Evet, .. Öyle! Ukin iki bilet 

O Kurban Bayramında O 

- Kızınızın evlenmesi gene suya düştü, demek? Halbuki, işittiğime göre. 

damadınız olacak zat hazık bir ciğer ve barsak mütehassısı .... 
- Biz de öyle sanıyorduk. Fakat Kurban bayramında işin iç yüzü meyda

na çıktı. Ciğer ve barsak doğru ama kendisi mütehassıs değil, müteahhitmit? ! 
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Kızartılmağa Lô.qık ! 
iki komfu kadm biribirleriyle 

kavga etmitlerdi. Kavganın ıebe· 
bi, komıulardan birinin kümesin • 
de barındırdığı hayvanhnn diğer 
komıunun bahçesine geçerek top· 
rağı etelemeleri, tohumlan pıtır 

pıtır yemeleri. 
Kavıa, dava teklini almıı, kom· 

ıu kadınlardan biri, diğerini dava 

etnıi,ti. Dsva, mühim bir davaydı. 

iki taraf için olduğu kadar, ayrı 
ayrı bu iki tarafın taraflısı çıkan 
konu komıu için de.. dolaynıyle, 

mahkeme salonu çok kalab:ıhktı. 

- Bu hanım, sana ne dedi, ha· 

nım? .. 

- Ben ona yJ.lnız .. 

Hakim, davacıyı susturarak, da
va edilene döndü: 

- Devam et, hanım .. Sen ona 

yalnız?. 

- Ben, ona yalnız krzartılmağa 

layık bir mahluk olduğunu söyle -

dim! .. 

·•1ıı111111ııııııı"""""""'°""''llftlllll~ 

Çirkinlik! 

almıttım, birisine ikrmıiye iaabet Davacı, kümes hayvanlarınm 
etti, diğerine bir ıey çıkmadı. Bu geçtiği bahçenin &:ıhibi.. Hakime 
ıuretle diğeri için verdiğim para• 
yı, ıokağa atmıı oldum!.. 
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ni tut.mut, derin derin dütünüyor. 
Aferin ıu Yanoşa doğrusu! 

- Şimdi ne dütünüyorsun, Ya· 
noı?. 

- Bet saatlik yolu yayan nuıl 
yürüyeceğiz, diye dütünüyorum?. 

-Ne?. 
- Evet.. Ben ya yıldızları, ya

hut da leylekleri düşünürken, at 
hırıızhn arabaya koşulu atların i
kisini de çalmıılar ! . 

töyle anlattı: 
- Bana "kaz,, dedi! .• 

Hakim, dava edileni ayağa kal· 

dırdı: 

- Sen kalk bakalım, hanım ... 
Komıun olan bu hanıma k:ıvıa 

esnaıında "kaz,, dedin mi?. 
- Hayir, katiyyen ! .. Böyle ıey 

demem!. 

Komıu kadın, ayağa kalktı: 

- Dedi efendim, hatta .... 

Dava edilen kadın, sözüne de

vam etmek istedi: 

- Kızıma, gözleri pek o kadar 
iyi seçmiyen bir koca anyoıum !. .. 

- Böyle bir damat arandığım 

ilk defa sizden işitiyorum !. 

- Olabilir. Fakat, bir kere kr
zmıı görseydiniz , bana hak verir-

d .. ' ınız ..• 

ıa kaldıran Ahmet Faik, danstan 
sonra onu büfeye götürürken, lif 
olsun diye, deminki macerayı an• 
}attı, sözlerine §Öyle devam etti: 

- Meğer bu kabauba duruılu 
ahmak herif, o biçimıiz vücutlu 
gülünç mahlukun kocasıymıf ! lıte 
kötede oturuyor, görebiliyor mu· 
ıunuz?. 

Kız, kolunu patavatsız gencin 
kolundan sıyır:ırak, soiuk bir ta • 
vırla, kısaca ıöyle dedi: 

- Elbette biliyorum .. Babam! 

'1tı1111111Ulllllllllh~U·m1u1aıt'....._,. 

Malını Biliyor I 
lıtahla lokantaya siren adam, 

masa başına geçmit, peçeteyi boy· 
nuna takmış, ısmarladığı balıim 
getirilmesini ıabınızlıkla 'bekli
yordu. 

Balık, getirildi. Müıteri, bir e· 
linde çatal, bir elinde bıçak, taba• 
iın içinde balığı evirdi, çevirdi. 
G&zilne en hoı görünen tarafından 
bir parçayı atzına götürdü. Fakat, 
yutamadı. 

- Garson buraya ael ! ... Bayat 
bu balık, ... Sade bayat dejil, bo· 
zulmuı ... Kokmut ! 

- Aman, efendim, naaıl olur? 
- Çağır lokanta sahibini bura• 

ya. Çabuk! 
- Mümkün değil, beyefendi! 
- Ne? Mümkün değil mi?." 

Mümkün değil ne demek? 
- Lokanta sahib: ,>urada deiil, 

efendim! 
.~ Nerede, y'l ·! ... 
- Kartıki lokantada yE'""lek yi

yor! 

~ 

Bir Karış Toz! 
Hanımefendi, altı gündür, ıece

li, gündüzlü gezip tozuyordu. Mi· 
safirlikten misafirliğe, davetten 
davete, ziyafetten ziyafete, eilen• 
ceden eğlenceye ..... . 

Nihayet yedinci günü evde ıe· 
çiriyorchı. Yorgun, argın bir halde 
salona inmişti. Musiki ile, yorıun· 
luğunu giderirdi. Biraz piyano ça• 
lacaktı. Piyanonun kapağını kaldı• 
rırken, bir de ne görsün? .. Oıtü bir 
karış toz! 

- Pervin, gel buraya! 
Hizmetçi kız, elinde süpürıe, 1&• 

lonun kapısında göründü: 
- Bu ne hal böyle, kız?. Piya• 

nonun üstü bir kanı toz. lıteaem, 
parmağımla ismimi yazabilece· 
ğim! 

Hizmetçi kız, hiç telaş göıter
ınedi. Sükunetle fÖyle ıöyledi: 
-Yazınız, hanımefendi. Öfren• 

mek ayıp değil .... 
-Ne? 
- Diyen siz değil mi idiniz! .... 

Yaman Köpekmiş I 
Bakırköyde bir köıkte otur 

Fuat Bey, yanına yabancı yaklq 
tırmıyan, mükemmel kötk belrfili 
ği eden köpeğini, seyah:ıte ç.ıkaca 
ğı için aaWO.ima dair ıazetef 
küçük bir ilin vermitti. 

Erenköy&nde kötk sahibi Rep 
Bey, bu k~ abn almak için A 

Bakırköyüne aitti ve kapıya ıel 
Fuat Beyden ıu cevabı aldı: 

- Maaleıef, köpeiimi dün ıec 
çaldılar! 



an donanma•• geçit r•ml vaziyetinde .. 

De'Oletlerin Teslilıatı - ~ ~ - - -
Kuvvetli Do.nanma? 

Fransa, 508 bin tonluk 200 yeni harp 
sile en başta geliyor 

Yeni bir top - laailiz elkin 
umumiyetinin tiddetli Ye cleYamlı 
tenkitleri karf11mcla lngiltere hü
k6meti memleketin müclafaumı 
ait maelelerdeki ihmal Ye tekisü· 
lünü bir tarafa bırakarak müda • 
ı- itleriyle daha sıkı bir alik1 
ile meı o ıya amıfbr. Bu 
maksatla ordu Ye bahriyeye.kabul 
edi"en yeni teknik teçhiata dair 
sık .... , neıriyat J:ıpılmaktadır. Bu 
yen h .•• erden birisi son sistem bir 
tanare müdafaa topudur. Bu top 
dakikada telda namludan bin 
mermi encWd etnıektedir. Ayni 
zamanda 1-.iliz bahriyesi tayya
relere karp kullanılan toplara 
mahtaa yeni bir kontrol i.leti ka
bul etatittir. Bu ilet kullamldıiı 
takdirde~ tayyarelere k:ırıı 
yapılan eadahtlarm isabet dere
ceai pzcle üçten yüacle on bete 
çıbnlmaktadır. 

PtedictoY ismi yerilen bu yeni 
koıatrol ileti Amerikacla Ye sair 
m.,..leketler tarafmtlsıı da kabul 
oluımnıttur. Yapdan tecrübelerde 
saatte üç yüz kilometre aüratle ve 
1800 metre irtifada ,iden ve sey· 
yar heclefe kartı yapılan endabt
larua )'bele yirmi dokuzu isabet 
ebaiftir. Kontrol aleti alb kiti ta· 
nfmtlaa lmllendmaktadır. Alet 
eaaa iti~le hir betap makinesi· 
clir ft hedefin irtifamı ve ıüratini 
IN,vk bir isabetle ıa.termektedir. 

Deniz manenalan - lnplizle
rin Akdeniz manevrıları 3 martta 
t.,Jamıtbr· O aün Maltadaki ln
ıilis dellİS WYVetleri kumandanı 
IO ıemi,.le beraber Maltadan Ce-
laelittania hareket etmiıtir.Martm 
on lririnci .-, prbt Hindiat:ın
daa plea donanma •k .. muıın it
tirakiyle milflerek talimler yapd
-.Zfbr. Bu mannralarda yüz ka • 
dar .-ıi hazır balu••tifba. Buıı
lana içinde OD zırhlı, Hoocl Ye Re
laoYİD lt2tDlllclaki ltii,uk harp ima· 
111ıııHlllll'lr.I ft !Jet taJPN &Da .... ..... 

FRANSA: 
W.. i111Nr1an - Harp sene-

!erindeki doiumlarm azalç.um • Dakikada 1300 mermi atmakta• 
dan dolayı yeni kur'a efr::ıdının dır. 
miktan eksilmesi üzerine Franaız tanda imal edilen Ye otomobillere 
ordusunda on bet piyade taburu mahsus olan Fiat motörlerinin he
kadro taburuna tahYil edilmittir. nüz aeri b:ılind~ isnal edilemediii· 
Bu kadro taburlannda yalmz iki ni söylemiıtir. 
z:ıbit ve 15 küçük zabit bulun.. Lehistan ufaktefek deniz ıemi· 
caktır. Bu taburlitd'li her sene ıi·1 lerip0 de edebilmek· 
lah bna alınan ihtı eh ta• tedir. Ceplıaneia dahi memleket 
lim ve terbiye göreceklerdir. Alı- dahilinde imaline bqlanmlfbr. 
nan bu yeni tedbirden Fransızla· ı JAPONYA: 
rın garp tarafınd:ıki bet fırkaları Japon talim gemileri - Şubs
müteeasir olmuttur. Bu fırkalar tm on beıinci günü Yokohamadan 
bundan böyle beheri iki tam ta· hareket eden ve Yiı '31Diral Matau• 
burla bir kadro taburundan mü- titanın kumanduı altmda bulu· 
rek:kep üç alaya indirilmit olacak· nan Japon talim gemileri yakında 
tır. Terkolun:ın taburların teçhiza· lstanbulu da ziyaret edecektir. Bu 
tı ve teslihatı alaylarda saklana· ıemilerin 23 nisanda N:ıpolide bu· 
cak ve timdilik ihtiyat efradın tali lunacaiı ve orada Muaaolininin ıe 
minde kullanılacaktır. mileri ziyaret edeceii söylenmek· 

Deniz teslihatı - 1 kanunusani tedir. Bu ziyaret esııuında viı a· 
1922 aenesindenberi int:ıama bat· miral Matautita ltalya b:ıfvekiline 
lanılan harp aefinelerinin adetle- bazı eıki Japon kılıçları hediye e
ri nazan itibara almacak olursa, decekmif. Seyahate çıkan ıemiler 
Fransa devleti bütün devletlere "Asama,, ve "lvate,, kruvazörleri· 
nispetle en bqa ıeçmektedir. dir. Gemiler latanbul ve N:ıpoli· 
Fransız b:ıhriyeıi 200 yeni harp den maada Pire, Manilya ve Bar· 
gemiıine maliktir ve bunlann mec ıölon limanl~ da uiıTJ..:&k· 
mu tonlan 508.330 dur. Ondan br. Japon ıemileri avdette Cibu· 
sonra 188 adet ve 483262 ton ile tiye de ıidecelderdir. Orad:ı vis 
Japonya, 168 adet ve 520845 ton amiral Matauıita karaya çıkacak 
ile lnıiltere, 143 adet ve 298971 ve Ha~nın payitabb olan 
ton ... ile ltalya ve 74 adet ve 330 Adisab:ıbayı ziyaret edecektir. 
bin 890 ton ile Amerika ıelmekte
dir. 

LEHiSTAN - Harp aan:ıyiinin 
inkitafı - Lehiıtan bütçesinin 
müzakeresi eanum&la harbiye na· 
zır muavini jeneral Slavoy • Sk· 
ladkovlki mebuslara yeni harp aa· 
D'lyİinin inkitafı hakkında izahat 
yermittir. Jeneral eneli meb'us • 
lara Lehiıtanm Jupiter motörii İ• 
le mücehhez olan "PVll,, markalı 
tek kanatlı avcı tayyaresini gös· 
termiıtir. Bu motörün bütün aba· 
mı Lehiıtandaki Skocla f.~brika· 
smcla imal edilmektedir. Ayni 
fa•brika "Merkur iV 52,, motörünü 
de imal etmektedir. 

Ta71arelere mahsus olan iki mit· 
rabh .. slyade .-rı dikkati 
cellletmittir. Bu ~Jlzlerin 1'1· 
riai pilot Ye dipi de ruıt içindir. 

Bahriye piyadesinin teçhizab
Japon bahriye piyadesi tecrübe i· 
çin son siıtem bir zırhlı otomobil 
kabul etmittir. Bu otomobilde mu· 
tat olan üç dingilden maada ica· 
hında dördüncü diqil vazif eıini 
görecek obn buauai tertibat var• 
dır. Bu aayede otomobil en amalı 
yollarda bile yürümeye muvaffak 
olacaktır. Otomobil üç mitralyöz· 
le mücehhezdir. Bunlann birili 
önde ve biriıi de kule içindedir· 
Oçüncüıü iae bir tayyare topudur. 

SOVYETLER: 
Tayt;are siparitleri - Sovyet 

id:ıreai tayyareye ve tayyare aba· 
mma ait olmak üzere Amerikaya 
iki buçuk milyon dolarlık bir ıipa• 

rit verımittir 
iSPANYA.: 
Deniz tealihatı - lapanya Lali-

I " Kızıl ordu ,, dünyanın 
1 en kuvvetli ordusudur! 

Sovyetler, harp zamanında, sekiz 
milyonluk bir ordu çıkarabilecekler 

Eatonya orduau kaymakamla· 
nndan ve sabık Rua orduau zabit· 
lerinden Muine ıeçenlerde Sov· 
yet ordusu hakkında f&J&nı dikk:ıt 
bir konferana verııaittir. Sovyet or· 
duaundaki ahYali yakından tetkik 
edecek bir vaziyette olan kayma
kam Muinıin kızıl ordu bıkkm
daki beyanatmı buliaa olarak a· 
f&iıda neırediyoruz: 

"Bugünkü kızıl ordu adet iti· 
bariyle dünyanın en kuYYetli or
duaudur. Sulh zamanında miktarı 
1.200.000 ve harp am•nmda 8 
ınilyondur. Bunlann 5 milyonu iyi 
bir ukeri talim ıörmiiftür. Her 
an harbe hazır olan eaaı ordu 
300.000 kitiden ibarettir ve Sov· 
yet deTletinin muhtelif hudutlarl'" 
n:ı takaim edilmittir. Bu kıt'alarda 
askeri bimıet 2. 4 senedir. Bu 
tefkilittan maada Sovyetler terri· 
torial kıtaat& maliktir. Bunlardaki 
ukeri hizmet bet aeneye taksim 
edilmek üzere on iki aydır. Bu 
kıt'ahra menaup askerler ekseriya 
sonbaharda silib altına alınırlar 
ve iki, üç ay ukeri talim görür· 
ler. Kolhoae siıtemi dahi ukeri 
bir mahiyeti haizdir ve teıkilit i· 
tibariyle sabık kuak tetkiJi.tmı 
andınr. Efradın milliyet itibaryle 
tarzı tetekkülü oldukça karıtrktır. 
Resmi ıtatistiklere nazaran uker
lerin anc3k yüzde elli ikisi büyük 

'Rualardan mürekkeptir. içtimai 
noktai nuaradn kızıl ordu artık 
eskisi pbi bir köylü orduau deiil· 
dir. Dahili muharebeler eanuında 

ordu mevcudunun yüzde yelmİf 
betini köylüler ve ancak yüzde on 
betini ameleler tetkil ederlerdi. 
Bugün Sovyet orduau tamamiyle 
proletaryalqtırıbmıtır. Yüzde 4l 
amele sınıfına mukabil yüzde kırk 
üçten az köylü vardır. ileri ıelen 
zabitlerin Ye küçük zabitlerin ko
münist olduklannı söylemiye ha • 
cet yoktur. 

Sovyetlerin ukeri bütçeleri 
gizli tutulmaktadır. 1931 bütçesi 
bir milyar dolardı. Şayanı dikkat 
olan bir nokta varsa o da ordu 
kumandanbimın bir kitinin uhde
sinde olmayıp Nevvoyenuovyet 
denilen bir heyeti askeriyeye tevdi 
edilmesidir. Bu heyet azuı ara• 
sında kendisini orduya sevdiren
ler oluna, bunlar siyuete bir teh· 
like tetkil ettiklerinden bilibydü 
§&rt o baıkumandanbk heyetin
den uzaklqtmlmaktadır. 

Kızıl ordu bugün dünyanın en 
kuYYetli süvariıine maliktir. So..
yetler cihan ihtililinin yakmda 
bat göıtereceiini ümit ettiklerin· 
den ie:ıbında aeri bir surette kuv· 
vetler ıevkedebilmek için slivari 
tetkilibna fazla ehemmiyet ver· 
mitlerdi. Şimdiki ıiyui vaziyet bu 
noktai naz&n tadile ıebep olup ol• 
mıyacaiı meçhuldür. 

Her ordu barbedeceği muayyen 
bir ıayeye ıöre yetiıtirilmelidir. 
Bütün ordularda milli bir ıaye ta• 
kip edilir. Kızıl ordu ise milliyet 
fevkinde bir . proleter orc\usu ola-

(LCtfen ayıfayı çeviriniz) 

Askerinoktadan 1934 
senesinin vaziqetinedir? 

Praıda çıkan bir Çekoslovak 1 tirmek temayülünden yazgeçme • 
askeri mecmuada deniliyor ki: melde beraber ordusunu lnıilere 

"1933 senesinde ıörülen siyasi haricinde de h:ırbedebilecek b.ir 
ıerıinliğin tiddeti Belçikalıların hale ~tirdi. ~aponya telm~ 
hudutlarını dah:ı ziyade takviye terakkiyat noktaı nazarmdan dahi 
etmelerine, piyadesini, topunu ço- diğer devletleri _ıeri~e bır~: 
.. altan ı · · __ ı_ ri tah • b Fak:ıt Franaa, yenı erkimharbıyeı 
ı ıvıçrenm a.ae ııaa • ki • Lo. ' 

d A ·kanı umumiye reis ve lı ızeau nun 
nı a arttırmuma, men n, d·ı bu · 
J · ·L-. et 1 ·ıt idaresi albnda ihmal e ı en •t-
:ıponyanm Ye muay nıı ere- al 
• d . te ı·hatl t •t t leri ıüratle tamamlamaya ç •ı • nm enız s ı anm ezyı e • d 

melerine sebep oldu. Yeni ukeri makta ır. 
tetkilit rekorunu her halde Japon Birçok yerler~e tayyare ordu • 
lar kırdılan, çünkü mevcut 17 fır· 1 'll'ı vücuda geld.ı. Japonya 2000, 
ka askerlerine dört fırka uker Rusya 3000• lqıltere 1600 • 2SOO, 
.ı_ L- "li ettik! · ·b· t imik ve A.merika 2500 kara ve 2000 
u.ı.. • Ye en il ı e malikti ler 
tetkillthnnı iki, üç misli arttırdı· deniz tayyaresine r • 
lar. Fransa, aüY&risİDİn yüzde Bundan batka askeri kıt'alarm ve 
yirmi betini motörlettirdi, hudut topların da tayyarelerle n:ıkilleri 
piyade tetldlatmı ıılah etti ve on· için birbçok tecrübeler elde edil • 

lara yeni hafif mitralyözler ve di. 
tanklar verdi. ltaly.:ı ye Lehistan Deniz kuYYetlerinin top adetleri 
da atalı yukan ayni surette hare- ve tayyare hücumlarına kartı mü• 
ket ettiler, lqiltere İle motörlet- dafaa teslihab arttırıldı. Uzak m .. 

aafelere k~dar uçma tecrübeleri ........... .. ........................... ., 
riye nazın Boha tarafından vaki de unutulmamalıdır· 
olan beyanatta, lıpanya bahriye Bu vaziyete bakılacak oluraa, 
pl'Op'amı mucibince hazırlanan 1934 aeneainin ne ıiyuet ve ne de 
liyibsda deniz alb ıemileri inta ukerlik noktai nazarından iç sı
etmek üzere üç yüz milyon peaeta kıcı bir teY ohm7acaimı bba1 et 
lık tahıisat iatenileceii söylen· mek lizımıelir. 
mittir. 
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1 
H i k a y e ır TAK v i M '( Umumi Harpte - ' 

----------------~ı ~ ~=~ 1~~Tayyarecilik ve Casusluk ı 
Bl•r Aqrzlzk ~ ıszııhıccc ı6 Zilhicce - -.1 

GDn dotıJ~u S.45 :ı.43 3 k d b • d 
(:un batışı 18.33 t8.!i4 ar a aş ır en uçar Sabah nımaıı S.<45 S.4J 
O~ıc D&IT!IZI 12.'i!3 12. ıı< YAZAN : Selami İzzet 

Tuhaf §ey!. İsmail Bey uzun ı ben geldim .. Cemile her zamanki 
süren Avrupa seyahatinden dön • Cemile idi. Hiç şüphelenmedim .. 
dükl!eıı sonra Cemile ile konuşmı· Biraz evvel duyduğum bir söz ba
yordu. Ancak §Öyle bir iki laf na her şeyi öğretti. Affediniz be
söylüyor, buna mukabil Ferh'lnde 

h nd• oımaı.ı ı:o,ı.: !5 53 

~~1~~m D:~~zı ı~·~~ · ı~:~ gibi koşuyorlardı .. 
Yılın geçen gllı:lw 85 86 
Yılın k&lao ,, ~~o ~7!1 

Prusya başvekili General Göring'in 
11mumi harpte başından geçen maceralar nı .. 

-s-
ile meşgul oluyordu. - Hiç bir şey anlamıyorum. 

Gözden uzak, gönülden de u· _ Şimdi anlarsınız. Cemile ba-
zak derler .. Acba İsmail Bey Ce- na: "F erhande senden bir ricam 
mileyi bu kadar çabuk mu unut· var. lsmail Be; Parise gidiyor .. 
muştu?. 1 B d b' h b d · · en en ır a pa ımızm a resını 

Yemekten sonra, Cemile lsmai· istemişti. y =.zayım da geçerken 
li bir köıeye çekti ve kendini tu· k d' · b k d d'' Od d 

d 
en ısıne ıra .,, e ı. a an 

tama ı, sordu: 1 kt B' k .. "k b' fi . çı ı. ll'aZ sonra uçu ır zar a 
- Avrupaya gıbneden .. evvel geldi. Ben zarfı alıp çıktım. Size 

neden b na vedan gelmedınız?. 1 ·gelecek d d 'tt' l .
1 

b' 
1 

d yer e1 ran evuma gı ım .. 
sm:ıı ıraz Ş&!a a ı: J Evet, randevum vardı .. Orada dal-

- Hanımefendi, sizi son ziya· d kt b ttu Ert · .. . . ım me u u unu m.. esı gun 
ret ethğım gün beni adeta kovmuş d ki d t . l kt . e a ım an am:ımıy e çı ı ve sı· 
tunuz .. 

- Evet amma hemen o gün size 
mektup yazdım.. Hem bana ha
nımefendi deme, kimse duymıyor. 

hmnil bUtün bütün şaşırdı: 
- Ne söylüyorsun Cemile, ba

na mektup yazmadın .. 

ze mektubu vermedim .. 

-Ha!.. 
lsmailin gözlerinin içi güldü. 
Cemile çatıldı .. 
İsmail sordu: 
- Bu mektup ne oldu hanıme

fendi?. - Vall hi yazdım. Almadın 
mı?. - Zannediyorum, ki duruyor .. 

-H:ıyır ... Hem ne kadar yemin Gidip bakayrm, belki bulurum 
Fer hande odasına gitti. 

etseniz sizin mektup yazdığınıza 
inıınmıyorum. Siz mektup yaz· Cemile başını snlladı: 
m zsınız. - Zamanı geçti arlık İsmail... 

Cemile acı acı güldü: O mektubu artrk sana vermem ... 

- Sahi, dedi, ben mektup yaz· 1 - Amma neden?· 
marn. Fakat işte ömrümde bir kc- -Dedim ya, zamanı geçti. O 
re yazdım, onu da almadınız. zaman olsaydı, meıele kalmıya-

- Demek ahiden yazdınız?. caktı. F~kat artık ortada mühim 
Hayret edilecek §ey.. bir mesele var .• 

Bir müddet sessız durduhr. - Ne var?. 
Hazin hazin gülü§tüler. - Senin beni aramı§ olman ... 

Bu arnlık yanlarına Fer hande Ben seni aramadım diye sen kal· 
aokultlu: kıp gittin ve bana yazmadın bile .. 

- lsm il Bey, dedi sizinle Demek ki beni ıevmiyormuıun ... 
konuşmak istiyorum.. - Sana yemin ederim ki seni 

Cemileye döndü:" halô. seviyorum Cemile .. 
- Sana da söyliyeceğim var. - Ben seni sevm\yorum 11-
Cemile kıp kırımızı oldu. İsmail mail.. 

mernkla dinledi. Ferhande, elinde bir küçük 
Kahveler içilip, briç manları zarfl:ı geldi: 

dolduktan sonra, üçü ba, başa - lıte ... 
verdiler. Ferhande anlatb: Cemile zarfı kaptı ve yırttı, par· 

- Sözünüzü kestiğim için ma- çaladr .. 
zlfrum ... Konuştuklarınızı da din- Ferhande: 
lemedim amma, bir iki sözünüz - Beni affettiniz değil mi? de· 
kulağrma çalındı ... Aranızd:ı ne di. 
olduğunu bilmiyorum .. Beni affet Cevap vermediler .. 
Cemile... Cemile bu mektupta şu satırla-

Bu da ne demekti?. 
l&mail: 
- Hanımefendi, lUtfen daha a· 

çık konuşmanızı rica edeceğim, 

dedi. 
- Anlatacağım lsmail Bey. Son 

defa Cemileden ayrıldığınız gün, 
t;iz çıktıktln be§ dakika sonra 

rı yazmıştı: 

"Seni seviyorum İsmail. Gitme, 
gel... Seninim ... ,, 

lki sene sonra, bu mektubu ve· 
rebilirmiydi?. 

Vermedi .. 
Fakat bir daha lım-:ıille goruş· 

medi ve Ferhandeyi affetmedi .. 

Bu g Un 
ISTANBUL, 18: Plak neıriyatı. 

16,30: Fransızca derı. 19: Muhtelif neJ· 
riyat. Ajans haberleri. 19,30: Türk mu· 
sikiıi neıiayatı (Refik Bey, Behire H., 
Safiye H., Udi Refik Teli.t Bey, Fikret 
Bey.) 21: Refik Ahmet Bey tarafından 

konferans, ajanı ve borsa haberleri. 21 1 

30: Necip Yakup Bey tarafından muhte· 
lif eserler. 

VARŞOVA, 1415 m. 17,55: Plak. 
18,05: Polonya iıtiklaliyet zamanını ha
tırlatan eserlerden mürekkep konıer. -

Müıahabeler. 20,20: Plak. 20,25: Mü. 
sahabe. 21,05: Senfonik konser. 22,20: 

Ecnebi lisanile konferans. 23,25: Kadm 
korosu tarafından konıer. 23,30: Salon 
musikisi (Pl~k ile.) - Müaahabc. 

KONIGSVUSTERHAUSEN, 20: Ne· 
ıeli paskalye neıriyatr. 21,10: Leipziı· 
tc.n Orest filharmonik takımı tarafındıın 
lılaıik konser. 23: Haberler. 24: Gece 
konseri. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 18: Mand st 
aalon takımı. 19: Amerikanın da nakledc· 
ceği paskalya neıriyatı. 20: Otto Bar· 
gin idaresinde opera orkestrası. 21,lG: 
Konferans. 21,50: Org konıeri. 23: 
Haberler. 23,20: Sigan muıikiıi. 24: Tu
napalaı otelinden naklen cazband. 

VIY ANA, 507 m. 18,55: Viyana bü· 
yük operasından naklen "Parsifal,, ope· 
raıı. ( htirahatlerde muhtelif müsaha· 
beler.) 

ROMA, NAPOLI, BARI, 18,10: Or· 
keıtra konıeri. - Muhtelif ıaz ve plak
lı neıriyat. 22: Operada veya tiyatroda 
verilecek temıili nakil. 

MILANO, TORINO, TRIYESTE, 
Floransa, 18: Plak. - Müşahabe. 21,10: 
Piyanist Liviabclla tarafından oda mu,\. 
kisi. Müteakiben 23,30 a kadar bir kah
vchııneden naklen hafif musiki. 

BRESLAU, 316 m. 17: Hafif musiki. 
- Müıahabe. Paıkalya çocuk ne,riyatı. 
21,10: ltalyan op.eralarından tagannUi 

konaer. 23: Müı;ahabe ve haberler. 24: 
Dans mu11ikiai ve hafif parçalar. 

BUKREŞ, 365 m. 19: Muhtelif n•§· 
riyat, 20: Şarkı. 20,20: Radyo orkeıtrn• 

Terbiyevi sinema 
kongresi 

cak ve harp sayesinde sulbü temi· 1 rılması inanılmıyacak kadar şid
ne muvaffak olacaktı. Çünkü Le-' detlidir. Bu askeri talim ve terbi
nin demişti ki: "Cihanda proletar· yenin ve itaatin eseri en ziyade 

Roma, 30 (A.A) - 19 Nisan· 
dan 25 Niıana kadar Romada top· 
lanacak olan beynelmilel terbiyevi 
sinamatograf kongresine hemen 
bütün memleket iştirak edecekler· 
dir. Amerika da kongreye reımi 

bir heyet gönderecktir, sabık na· 
zırlardan Masae'in reisliğindeki 
Fransa heyetinde if, sıhhat ve ha· 
riciye nezaretlerinden murahhas· 
lar bulunmaktadır. 

H 1kikaten iki arka.da!& doğru 
yaklaıan ciıim tayyare karargahı· 
nın ımontörü Motton idi. Mülazım 
Göring kendi yaptığına bakmıya

rak montöre dem itti ki: 
-"Motton, be adam, deli mi ol

dun? Kemiklerin panm parça olur 
n, memlekete avdet ettiğin zaman 
çar§ıdan yeni kemik mi alacağını 

zannediyoraun?,, 

Şimdi üç kiti birden iki tayya • 
renin bulunduğu mahalle doğru u
çar gibi koşuyorlardı. Bacakları 
kendiliklerinden ileri atılıyordu. 
Mülazim Göring, şimdi üç kiti ol· 
duk. Niıan alın-ıcak bir hedef ha· 
line bile ıeldik, diye dü~ünüyordu. 

Bu esnada Lörzerden iki adım 
geıı;ide yürüyen montör Mattan 
bin mütkülatla ilerliyebiliyordu. 

- "Albartros tayyareıini ... Al

batros'u !,, 
Üç arkadaş birden o tayyareye 

yaklatmıılardı. f3kat o anda Fran 
sızlar tarafından atılan bir bomba· 
nm infilak etmesile hasıl olan ha· 
va tazyikinden dolayı yere yuvar • 
lanmıılardı. Üçü de hemen hyya· 
renin altına saklanmıılardı. Ne 
kadar olsa tayyare motöı-ünün bu· 
lunduğu yer gene bir siper 'teıkil e-

diyordu. 
Üç saniye sonra montör Matton 

tayyarenin yan dümenlerinin b:li· 
lı olduğu telleri çözmekle meıgul 
oluyordu. Her taraf altüst olduğun 
dan ve makineler ve aletler birbi
rine karııtığmdan Albartros uçma· 
ğa hazır bir hale aetirmek o anda 
kolay bir it değildi. Nihayet mülıi· 
zim Lörzer iki eliyle hyyareye a
sılarak üstüne sıçramış ve Mattona 
bağırmıgtı: 

- "Haydi Malton, sen ıoldan, 
ben sağdan uğraıahm, yan dümen 
leri vidaaız da dikebiliriz.,, 

Üç saniye aonra Matton'da tay· 
yareye aıçramııtı. Şimdi ikiıi de 
bat başa vererek, yahut birbirleri· 
nin omuzlarına çıkarak ve ellerini 
po.rçahyacak ıurette çalıtarak yan 
dümenleri düzlhneğc çahııyorlar • 

dı. 

Bu esnada mülazim Göring ra· 
ııt mevkiinde oturuyor ve hararet· 
li gözlerile semayı tetkik ediyordu. 
Ufukta son dü!man tayyareleri 
dalgasının yaklaşmakta olduğunu 
görüyor ve bunlara yetişilebilece • 

ya her tarafta hakim mevkie çrk- M<>skovad~ yapılan manevralarda I=======-:-~~=~=== 
ğini tahmin ediyordu, şayet ... 

m:ıdıkça harp bitmiyecektir!,, görülmektedir. O m:ınevralarda tadırlar. 

diverince rasıt mevkiinde 
kalmı9tı. 

otura· 

Bruno Lörzer arkadaıının arka· 
dan enıeıine dokunduğunu hisset· 
mitti. Bu yükaelmek lazım geldiği· 
ne delalet eden bir parola idi. 
Pervanenin hasıl ettiği rüzgar ve 
buz gibi ıoğuk olan mart havası 
iki arkadatm alınlarını ve yanak -
larını donduruyordu. Onlar gözlük 

ve başlık almaiı unutmuşlardı. O 
karga§alık esnasında onları kim 
dütünebilirdi? Onların akılları fi. 
kirleri yükselmekte, daima yüksel
mekte ve düşmanlara yaMaşmakta 

idi. 

Müli.zim Göring ihtiyatı filan 
bir tarafa bırakarak beline kadar 
ön tarafta oturan arkadaşının olur 
duiu yere doğru eğilmitti ve gözü· 
nU irtifa aletinden ayırmıyordu. A· 
let bin, bin dört yüz, bin altı yüz, 
iki bin metre diye mütemadiyen ir· 
tif al arı kaydediyordu. 

- "Bruno muvaffak ,o aca:ğız ... 
Muvaffak olacağız!,, 

Bruno yüzünü çevirerek arkada
şına gülümıüyordu. 

- "Muvaffak olacağız, Bruno ... 
Muvaffak olacağız!,, 

Neye muvaffak olmak istiyor· 
)ardı, neye muvaffak olabilirlerdi, 
oralarını hiç düşünmüyorlardı! 
lrtif a ileti ise mütema iyen kay· 
dediyorduı iki bin dört yüz, iki bin 
altı yüz, iki bin sekiz yüz ... 

Hiç bir Albatros tayyaresi bu 
şerait tahtında ve bu kadar süra.tlc 
yükıelmcmiıti. Hiç bir tayyare 
mühendisi de en cesurane nnzar:
yesin<le bu irtifaı tasavvuı· eclemc· 

mitti. 

Şimdi şark istikametinden ıap
sarı bir bulut tabakasının kenarın· 
dan bir tayyare grupu geliyordu. 
Bunlar Farman tayyareleriydi. 

Çok ıükür bunlar Fransız tayyare· 
lerinin en be.tilerinden ve en zor 
manevra edilebilenlerindcn idi. 

Alman tayyaresi iki bin iki yüz 
metreye kadar yükıeldikten sonra 
artık Fransız tayyarelerile ayni 
yükıekliie yetitmiıti. 

(DC\POll \·nr) 

VA KIT' 
GUndcllk, Slyaat Gazete 

l&tanbUl Anltara caddesi, (\.AKIT) yurdu 

'I'.El.EFON NUMARAl .. .\Rl: 
Yazı 1;,lerl telefonu· ~48'19 

Bu fikir son defa olarak 1931 efrat tek bir adam.mı§ gibi yürü· 
senesinde Stal:n tarafından orta· 
ya atılmış ve "Cihan ihtilalinin 
nihayet bir sene sonra zuhur ede· 
ceği,, alenen söylenmişti. Alman
yada milli inkılap vuku:ı geleli -
dcnberi Sovyetler de cihan ihtila
linden az bahsedilmektedir. Onun 
için bugün Sovyet ordusu da yeni 
bir ımilli gaye esasma göre çevril
mektedir. 

mektedir. Çarlık zamanına nispet• 
le askeri itaat daha ziyade körü 
körüne itaat kaidesine istinat ey· 
lemektedir. Orduy:ı. intisap etmek 
yüksek maaşlara ve imtiyazlı mev· 
kilere sahip olmak demek oldu· 
ğundan, herkesin arzusu bir gün 
gelip orduya girmek hususunda 
birleşmektedir. Onun için ordu 
Rusyadaki Sovyet idaresinin elin· 
de itimat edilecek bir sile.h halin
dedir. Burad:ı tabii muvazzaf or• 
dusundan bahsetmek istiyoruz. 
Yoksa Sovyet ricali kar.makarışık 
efrattan mürekkep olacak olan se
kiz milyonluk harp ordusunu ıe· 
ferber hale koymakt:.m korkmak-

Sanayii askerilettirmek husu
sunda Sovyetler halk hesabına bü
yük bir terakki eseri göstermi§ler· 
dir. Harp itleri için lazım olan 
mevaddı iptidaiye istihı3latı çok 
artmııtır. Bundan maada askeri 
sebeplerden dolayı sanayi merkez· 
lerinin memleket dahiline çekil
mesi keyfiyeti de vasi mikyasla 
mevkii icraya konulmuıtur. 

- "Çabuk olunuz arkadatlar, 
Allah aşkına çabuk olunuz!,, 

Oü§man bombaları gökten dolu 
yağar gibi etrafa dü9mekte devam 
ediyordu. Nihayet tayyare uçmağa 
hazır bir hale ıelmitti. Şimdi Lör· 
zer motörü idare etmeğe mahıu• 
arkadaşı Göring'e sorucu nazarlar 
fırlatıyordu. Matton ise pervane
nin önünde bekliyordu. Bunun Ü • 

zerine: 

idare telefonu : 2-1810 
Telgraf adresi: laUUıbul - (\'AKl'f) 

ı•oıta kutuıu No. ·~ 

ABO?lo"E HEDEJ.u:nt: 

Türkiye Ecnebi 
nelik 1400 lir. 2700 lir. 

e 11yhk 71\0 U60 .. 
s 8Jhk 400 800 • 
ı aylık 160 .. soo • 

iLAN UORETLERI: 
Tfear1 illnlarm llln sayıfalnrında san· 

Umt oO kuruştan ba§lar. tık aayı!aela 250 
ku~a kadar çıkar. 

Sovyetlerde efradın siyasi talim 
ve terbiyesi pek büyük bir rol oy
namaktadır. Komunizm fikri as· 
kcrlere dnh'..\ ilk gün.den itibaren 
aııJanmaktadır ve ordudaki siya
si komiserler fevkalade bir mevltic 
sahiptirler. Efradın itaate alışh· 

Her h:ılde Sovyetlerin askeri 
teıkilatı son on beş sene zarfında 
fevkalade terakki etmiştir: Eski 
ve efiaslı aakeri fikirlerin tam bir 
hnkimiyetini takip eden uzun bir 
tecrübe devresinden sonra eskisin
den daha §iddetli bir militarizm • 
de karar kılınmıştır.,, 

- "Hazırız!,, 

- "ileri!,, ' 

Sözleri işitilir ititilmez yüz bey
girlik motör itlemeğe baılamış ve 
mülazim Lörzen tayyareyi mecnu· 
nane kavisler yaparak bir anda se· 
maya doğru yükseltmişti. Müli.ıim 
Göring, tayyare ıüratile hareket e 

BUyük, fazla, devamlı 11&.n verenlere alt 
ayrı tenzillt vardır . 

Resimli lllnlarm bir saun 10 kuruetur. 
KUÇUK ILA?'o"Lı\R: 

Bir dcfuı SO. iki dc"aaı 50. Uç dc!uı 65. 
dlirt defnaı 'i5 \•e on defası 100 J{uruııtur. 
Uç aylık U!n verenlerin bir dcfaaı mecca· 
nendir. Dört atı.tın geçen lll.nlann tuJa 

eatırıarı beş kuru~tan hesap edilir -!E&&& 

• 
~l 

du 
... u 



1Jediloda 

Meraklı bir macera I 
üz~Jliğile bütün Parisi çıldırtmış olan 
Jermen cinayet mahkemesinde .. 

Pariste birkaç gündenberi Ger· mecbur olmuttu. Germaine bütün 
ine Hu~t namındaki güzel bir 1 bu zevatı kiramın bıraktığı para· 
dının ~mayet mahkemesinde larln yalnız kalınca köşkünde 

iuhakeınesi yapılmaktadır. Gü· bahsettiğim ziyafetler:ni vermeğe 
lliğiyle bir zamanlar çoktan başlamıştı. Bugün bile yüksek 

~l'İsi çıldırtmıt olan bu kadm 7 mevkilere sahip olan Fransız rica
'•rt )933 le Franıanm "Bouches li daima o ziyafetlerde hazır bulu
du • Rhone,, eyaleti polis müdürü nuyorlardı. 
<t.useret'i öldürmekle maznundur. Hayatın bu yorgunluğuna daya-
Takındığı asalet namı müstearı namıyan Germaine de nihayet bir 

t Anglemont olan Germaine tev- gün verem alaimi görülmeğe baş
ifine kadar Parisin sosyete haya· lamıştı. Bunun üzerine aşifte ka· 
hda fevkalade bir rol oynuyor- dın Parisi terkederek sanatoryom
b. Rue de la Faisanderiedeki larda kendisini tedavi ettirmişti. 
•uhtefem kö!künde tertip ettiği Tekrar Parise geri döndüğü zaman 

hul geceleri Paris ~ ehrin:n en Gcrmaine bir mebuı doitu vasıla· 
rlak soayel~ lıadiseleı ini teşkil siyle polis müdi'rü Causeret'yi ta

ıderdi. O kabul g~:elerine yüksek nımış ve artık onun metresi olmuş· 
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Konya Halkevinde Çoban piyesi 
muvaffakıyetle oynandı 

~plomatlar, siyasi rİci\l, Fran· tu. Biı· müddet her ~ey yolunda . 
lnın aıilzadderi1 z~ngin ::;annyi citm=sti. Fakat bir gün o mebus Çoban1 temsıl edenler Halkevi reisi Ferit Beyle birlikte 
tbabı ve fen ve ı.anat aleminin Cau::;;ret ile Germaine ara'Sın:la bir Konya, (~~susi) - .. ~.eh~.imi~- ' ri: ihtiyar r~llerinde Semah:tt, Ze- ı görülmemiş bir derecede tdi. 
ıli:ıideleri i~tirak ederlerdi. Bugün münasebet olduğunu haber almış· 1 de Hal~evlerının .yıl ~onu.mu m~- kı ve Remzı Beyler muvaffak ol- Bina en çok bin kişi aldığı hal• 
" yaıında olan Germaine o za- tı. Bunun üzerine mebusla Gcrma· nasebetıyle beledıye sınemasr bı- dular. Bedbin ihtiyar rolünde Se- ı de bin beş yüzü mütec:ıviz seyirci 
lanlarda pek ziyade nazarı dikkr- ine pek şiddetli kıskandık ka,·ga- n:uında yapılan coşkun tezahürat- mahal Bey nazarı dikkati celbe· toplanmıştı. Pek çok kimse yer 
celbedecek kadar güzeldi ve bu ları yapmağa bnşladıklarından tan bahsetmiştim. ~ gün. oy~an • diyordu. kalmadığı cihetle geri dönmüıler· 
'n de aene .gü.~e~dir. Bu kadının 1 Germaine bu kavgalar neticesinde ması daha evvel t:nsıp edılmışken Semahat Hanım üzerine aldığı dir. 

trcümei halı buyuk ve me:-aklı bir pclis müdürü Causeret ile o!an mü· programın f.azlalıgı .. göz önünde beyin kızı rolünü büyük muvaffa· 

~ t t 1 k b k k l b d 
Halkımızın temsillere, konser-

mandır. nasebetini kc5meğe mecbur kal· u u ara 1.r aç gun sonray.a ıyet e aşar ı. Ayte ve Hacer Ha-h k ı B h K lere, konferanslara ve her nevi 
Gerınaine l~S8 seneainde! fakir mıştı. Ondan sonra kadın sabık ıra 1 an f&lr e çet emal Beyın nımlar da sözlerinin az olmasına 

.ir ~~tıcı kac~ın:u sayri me~ru ço- Smp başveklllerinden birisinin (Çob:m) piyesiyle güzel san'atlar rağmen damdönörlük rollerini müsamerelere karşı gösterdiği a· 
~i;.ı oJar•k clü,1yaya gelmistir. yeğeninin kolları arasında teselli komitesi azasından Sadi Bey tara· muvaffakıyetle başardılar. laka ve heyecandan haz duyma· 
n ya!ında ike:1 valdesi vefat c- bulmuş ve bu adamltı on sene ka- fından tertip ve bestelenen bir Tarih rolünde Kemal Bey ve ta· mak mümkün değildir. 
\nce Germaine rahibelerin idare· dar yatamıfh. perdelik komedi muzikal şubatın lehe rolünde Mediha Hanım ken- Halk görmek, duymak ve anh· 
i altında olan bir yetimhaneye Şubat 1932 de polis müdürü 26 ve 27 inci pazartesi ve salı ge· di b::ıtlanna ayrıca bir mevcudiyet mak istiyor. Halkımızdaki bu 
~rilınittir. Vicdan azabı duyan Causeret'yc Legion d'Bonneur ni· ı celeri umuma iki defada gösteril- ve varlrk gösterdiler. zevk ve kabiliyetin inkişafına ça-
bası onu iki ıene sonra muvak- §anı verildiğini gazetelerde oku· i miştir. Sahnede görünmeden piyesin hşmak lazımdır. Konya Halkevi 
t bir zaman için oradan almı§· yan atifte eski sevgilisini hatırlıya- Piyesin temsilinden evvel Halk muzik kısımlarında sesleriyle işti- kendi kudretine ve elemanlarına 

rak ona bir tebrik telgrafı çekmit· evi reisi Ferit Bey tarafından (Ço- rak eden Meliha ve Nimet Hanım· göre çalışmaktan geri durmıyor. 
feTlt:alacle · · lara • wı..,. ...... \,u hrik telarafını hln) piyesinin mevzuu hakkında larm muvaffakıyetlerinj de kay· An,c:ık bu çalışmayı, bu hare-

rı Germaine daha o yafta iken alınca maziye gömüldüğünü zan- ufak bir mukaddeme yapıldı ve e- detmek lnzımdır. keti daha vasi mikyasta yapmak, 
~ndisi için tiyatro sahnesinde netliği atk hisleri tekrar galeyana ıere başlandı. Perde açılmadan 1 Piyesin nihayetinde bütün ama· daha muntazam ve müsmir bi ha

rlak bir meslek hazır olduğunu gelmiı ve hemen Pariıe giderek evvel bir talebe perdenin önünde törler e!lerindc büyük başboğu- le getirmek için her şeyden evvel 
hlil etmeie batlamı!lı· 18 yatı· Germaine ile barıtmı§tı. Ondan göründü ve tarihle muhavereleri muz Gazinin büyük kıtada bir fo. geniş salonlu bir binaya ihtiyacı 

.ı.. gddiii zaman kendisire J' Ang- sonra bu ziyaretler sık ıık tekrar esnasında perde açıldı. llk bakı§- tograflariyle sahneye gelerek vardrr. 
bert dedirtnıege ve bu suretle etmcğe başlamıttı. İ§te bu ziya- ta büyük fedakarlıkh yaptırılan cümhuriyet marşını bir ağızdan Salonsuzluk yüzünden çekilen 
~r esalet unvanı takınmağa mu- retlerden birinde Cauıeret rovel· elbiseler ve muazzam dekorlar ve halkla beraber söylediler ve zahmet, ihtiy:tr edilen külfet ve 

ffak olmutlu. Bu isme bir gün verle öldürülmüttü. eser için sarfedilen emek göze çar· şiddetle alkışlaı,dılar. masraflar hakikate yorucu ve ezi-
tcu!luiu adi romanlardan birinde Hadisenin cinayet mi, kaza mı pıyordu. Bundan sonra Sadi Beyin ope· cidir. Ancak iki gün için kirala· 
aadüf etmiş ve onu hemen kentli- olduğu belli değildir. Buna doğ- Temsilde (Çoban) rolünü oynı- retinin temsiline başlandı. Çocuk. nan sinema binasında piyesin faz· 
ne mal et!inm"§ti. Fakat o isim ru bir cevap vermeğe imkan yok- yan temsil komitesi mümessili hr için yazılmış olan bu küçük o· la temsiline imkan olmadığından 
yesinde ona birçok kapılar açıl- tur. Kullanılan silahı muayene e- Raif İsmet ve "Bey,, rolünde Nec· peret halkı neş'elendirdi. Üstüs· gene de herkesin görmesi mÜm· 
ıt oluyordu. den mütehassıslar her iki ihtimale det Beyler rollerini duyarak oyna• te temsil edildiği halde halkın 1 kün olamamıştır. 
Fevkalade güzelliğine İnzimam d h · · 1 b k k d 1 dılar. Düşman elçisi rolünde Kad- sinema binasına olan tehacümü T . . . e aız nazarıy e a ma ta ır ar. • 
en cazıbeıı aayeaınde az zaman M""ddeı"um •t·k ·ı G · ' · 

b
. k k ki u umı ı ı e ermaıne yı 

fmda ırço er e eri k • ··d f 
f 

en mu a aa eden meşhur avukatlar 
ine çekrneğe muva fak olmuştu. . . 
-'-I sında ka d " .. bu mesele ıçm muhakeme eınaıın-

istiklal lisesinde talebe hayatı 
ea er ara zan ıgı bu- k 

k ·ı yu''zünd G . da. ço çarpışacaklardır. Katle ta· 
mev ı er en ermame i dd .. 
• ..::,.1, ım·ıftİ Ger . . "lk ka um eden anlarda kadın ile 
yu .. ae · maınemn ı , C d . . .. '- t · b" ! auseret arasın a ne gıbı munaka-

b .. "J ıaye zeng n ır Holandalı . . .. .. .. 
• B dam ona p l ı talar cereyan ettı? Polıs mu duru, 
· u a o onya orma- G . 'h . 

b
. kötk 

1 
t l 1 ermaıne artık ı tıyarladığı için 

a ır a ın a mıttı Ho· ı 
dalı ,Avrupada çok dola~tıiın· on~~la münuebetini ~esmek mi iı· 
nereye gitse onu da beraberine tedı · Yokıa Germaıne başka bir 

du. kadmı kıskandı da onun ıçın mi 

Bu Holandalıyı zengin bir ce· sevgilisini öldürdü? Bütün bu es
ı Amerikalı istihdaf etmİ!ti. rarı Causeret cesediyle beraber 

t Amerikalı kaa bir zaman mezara gömmüştür. Germaine, 
da bütün servetini Germaine timdiye kadar veTdiği ifadelerinde 

nda mahvettiiinden nevmidi onu öldürmediğini ve rovelverle 
e aidip Afrikadaki legiyoner- oynarken onun kazara patladığını 

İstiklal lisesinin mutat talebe 
gecelerinden 15 incisi salı günü 
akşamı yapılmıştır. Talebe gece· 

leri idare heyeti bu geceyi hocala
rı Servet Bey gecesi olarak yap· 
mışlardır. 

Evveli ruhiyat muallimi Servet 
Bey "Bugünkü cemiyetle sanatın 

rolü,, mevzulu bir konferans ver· 
miştir. Konferans münakaşalı ol-

muş, muharrir Nurullah Ata Bey 
ve bazı talebeler münakaşalar yap-

mışlardır. Çok istifadeli olan bu 
konferanstan sonra temsil grupu 

iltihak eylemi§ti. Bu sa-de söylemektedir. Hakimler ve jüri 
J- h · · d' b da "9 kişi,, operetini tetnsil etmiş· 

aine d' Anglebert henüz yir· eyetı şım 1 u eırar perdesini 
Yatında iken Pariain en i,tiha- mümkün olduğu kadar açmağa ça· _tı_·r_. -------
r bir kadını olmuştu. Bu tarih- lışmak gibi çok zorlu bir vazife Antalyaya giden talebe 

Müzik muhtelif operetlerden J göre o gün büyük bir spor hayra• 
adapte edilmişti. Birinci, ikinci mı yapılacak, talebeye bir çay zİ· 

tablo, ve birinci perde çok zevkli yafeti verilecek ve gece bütün mu• 
olmuştur.. Eser umumiyet itibari- allim ve talebenin iştirakiyle bu 

le güzeldi. Hırsız rolünde Tarık, mesut gün tesit edilecek ve temsil 
Kemal; gazeteci rolünde Zeki ve verilecektir. 

Niyazi, garson rolünde Ferit bey· 1 • ~ . . 
1 k ff k ld ı O 

stıklal lısesı onuncu smıf ta· 
er ço muva a o u ar. peret . . . 

b 1 k 
.. .. l . . 

1 
lebesının tertip cttıği büyük sokak 

aş ar en kuçuk erın operetı tak-
d

. d "g k. . k d koşusu çarşamba günü büyük bir 
ım e en ışı şar ısı,, en son a 

" . . muvaffakıyetle yapılmıştır. On 
Bıttı,, teklinde dizil isleri hakika· b ti t" • t' k tt" w • k d 

k 
.. ~ eş a e ın ış ıra e ıgı oşu a 

ten ço guzel oldu. 

İstiklal lisesi yakında on ikin· 
ci yıl dönümü münasebetiyle bir 

mektepten Çukur bostana kadar 
ve oradan tekrar mektebe koşul-

muş, bu uzun mesafe (12) daki· 
merasim yapacaktır. Mektek tem· kada katedilmiştir. 
sil grupunun hazırladığı programa 1 rtu. Sa. 

Çeşme Gençler biriiğı Niğde Halkevinde 
1911 ıenesinde, Alınan prena- karşısında bulunmaktadırlar. grupları 

ltdf!'n birinin Germaine ı"le ev· Dedikoducu C 30 (A A ) C Antalya
1 

30 (A.A.) - Bayra- _eşme, · · - . eşme 
Niğde, 30 (A.A.) - Dün Halk-

evi salonunda ev musiki ve temsil 

şubesi taraf mdan mutat konser· 

lerden birisi d:.ıha verilmiştir. Sa· 

lon hmcahinç dolmuş, bir kısım 

halk koridorlarda ve kısmı azamı 

iıtediği ,ayi olrnuttu. Fa· Sovyetler bir ressama mın bibrinci günü şehrimize gelen gençler birliği musiki ve temsil 
prem ile kadın arasındaki aşı· • • d Burdur orta mektep muallim ve kolları taraf mdan bayramın ikinci 

münaaebet pek kıaa aürmü,- Lenın nışanını ver iler tale ı . ı k t. . . f' e erı mem e e ımızın ne ıs ·· ·· k ç d ı k b. 
M k 30 (A A) M f 

gunu a şamı eşme e par a ır 

41man prensi atlatıldıktan son· 
t.hittanın büyük asilzadelerin· 

birisi onun yerine geçmitti. 
t hu da omu:nt harp ilin edi1-

:aaman Pariıi lerketmeğe 

oı ova. · - aru yerlerini gezmişler bir çok yerler- 1 .. . . . 
resaam Bridoıki, Proletarya ihtila· d b ı 1 d musamere verılmışhr. Kahraman e u unmut ar ır. ı 

li ve Sovyet Ruıyanın milli müda· Ayni zamanda Afyond:tn gel· piyesini oymyan gençler muvaf· 
f aaıı ..mevzuları üzerine yaptığı e· miş olan liselerle de tanışmışlar- hkiyet gösterdiler. Musiki kolu 
ıerlerden dolayı Lenin nişanile dır. lki misafir mektepliler arasın• gençleri güzel parçalar çaldılar. 
taltif edilmiftir. 1 da bir de maç yapılmıştır. Çok alkıtlandılar. 

da bahçede ayakta dinlemişlerdir. 

Musikiciler çok alkışlandı ve tak• 
dir olundular. 
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1.<mıttte SIJOl! maçlarının neticeleri 
................ ._, ,,_, ıwww.., ,... 
lttı• hat spor ld d .... (Hat tarafı ı lncl .. yıfada) I ayağına fe;k.ali.de hakirn, seyy - man yur ... U maçı iki takım aahada. Zeki ayaiın- çocuk karşmnda lstanbulspor ha 

İ:ımit (Hususi) _ lzmit mınta- dan ameliyat olduğu için, Semih lan yerlerini ve hedeflerini lam 
kasınd:ı giizel futbol oynamıya "' •· ' '* ı • j de lzmirde bulunduğu için Fener miyle kaybetmİ! bir vaziyet 
namzet gen~ aporcular var. Gün- j takımı §Öyle kunılmuş: gil'İyorlar. Zaman oluyor ki Niy 
den eüne çoğalan bu elemanlar Bedii - Ziya, Fazıl - Rıza, :ıinin, Ş -:: bo.nm, Namığın kolaylı 
kendi kendilerine yetiımektedir- Ekrem - Şevki, Şaban, Narnık, la sıyrıldıkları ınania!ardap sonr 
ler. Niyazi, L\ıtfi. lstanbulspor kalecisiyle kar!ı kaı 

Spor atkı dil.kate değer bir fe• htanbqltPQr takımında ise ge- fıya kaldıkları görülüyor. 

kilde gençtik arasında yayılırken, çen mM.;t;ı ayağından sakatlanan .Y. ,,. "' 

sopr heyecanının füsunun~ ıönül Halit yok. Onun yerine Nev:udı F enerbahçenin dün!-.ü takıJ 
ba~lıyanlar da 

0 
nisbette artmak- saj hafa almışlar. çok aüı:el oyn~clı. Paslar mükcm 

tadır. Maç olduiu ıünler tzmitte Hilkem Kaıımpa!alı Nuri Bey. mel, hedef ı --.rih, hareketler h~ 
başka bir nlcm, b·şka bir hayat Umumi kanaat F enerbahcenin iap!ı icli. Kalecileri ba~la hcrkçı 
sezilir. İı:"!Jlitte sporcu var, ıpor - bilhann Zekisi:ı bir kadro ile - \·az' fesi başında bir saat gibi işl 
meraklısı var. Yalnız hakem yok. yenileceği merkezinde. di. 
lzma sporcduiunun en büyük izmit idman yurdu takımı Fakat baılan~ıç lstanbulıpor lstanhulspor iıe en büyük 1~ 
elerdi bu. Rüzsir yurtluların lehlerine ol- ı tan olduğunu bildirıniıti. aleyhindedir. Top hep İstanbul- bati kendisini Fenerbe.hçe oyun 

Geçen hafta htihatsporla ld- makla beraber hakimiyeti ~e. al: l H~kerne itiraz yok dedile~,. f~- ;:.or ~lesi yolun~a. Bu ~evr.e~e na ~apt.ıı:~akla yaptı., :r~kımdl 
man yurdu mnçrnın heyecan dolu malarma yndım edememı~tı. lkı .kt.t bıraz sonra Yurt kalecısı hır 1 zgar Fe~r lehıne olduiu ıçın 1 vazıyelı ıyı kavrıyan bır ıdared 
tdiilatmı ya~:rhen hakem Nı1ri taraf mukabil akınlarla biribirle-ı ıütu içeriden tutuyordu. Hakem b~ beklenıhrıez va~iyeti t21b:i gör- 1 olı:;aydr Fener rr.iihacimlerinin h~ 
Bcy;n karar ıvcrişindeki iaabete r:ni deniyorlardı. Hücum hatları görmemiş olmalıydı. Oyun ohnca mıye çahf8Qlar v•r. Bununh be- ı zmı ve ferdi meharetlerini göı J 
işaret etmiş, memleket halkı, spor )'C\V•t yavaf, açıla açrb müdafiler 1 hıziyle devam ediyordu. idman raber futboldan anlryanlar vuruı- nüne alır mıçta en çok müdllfal 

cular nrı:l'imda doğurduğu büyük tehlikeli vaziyetleı·e iİriyorlardı . j Yurtlular vaziyete hakim 
sevinci de rnemm:ni;,1etle kaydet- Oyunun ortalarında yeşil beyazh· j olmuşlardı. lttihatspor kaleşini 
mişt!.m . lann bir akını golla nihayetlenir- ı srkıştımuya ba,Iamıtlardr. Oyun 

lttihatsporb ldrnan yurdu bu cu- ken saha sürekli ~)kışlarla uzun en son heyecanını bulmuştu. 
ma tekra; h-r~1\a~ıyordu. Kocaeli uzun çınlıyordu. idman yurtlular Seyircilerin kesik ve boğuk 
nır:ıtakasınm bu iki seçili gençlik büt.ün gayretlerine rağınen devre- sealeri eprde perde yükseliyordu .. 
kaynağmın mensupları sonsuz bir yi 1-0 mağlubiyetle bitirdiler. Bir an oldu ki herkes lahzada sa• 
heıecaıı ;~indeydi. lstan'bul futnol İkinci devre başlarken, Yl.lrtlu~ hay.ı doldurdu. "Pen~ltı, penaltı,, 
:nultakau hakem olarak Kemal ların çok çalıştıkları görülüyordu. ıe,.lerietrafa yayıldı. Herkes hay
Halim 3eyin gönderileceiini tel• htihatsporhılardan Sadi, Süley· ret içindeydi. Acaba bu penaltı ne 
~ı·&flamı1tı. Maruf hakemi k'lrıı· man, Ahmet, Cavit, Tahir bfr civa v.akjt ol.muş ve kim görmüttü?. 
bmak için istasyona. ci.denler Ke· cibj ele avuca sıeınaz olmuşlardı. ldınan yurthılar ve taraftarları 
mal Halim Beyin gehaedijini te • Mütemadi akmlar yapılıyor, halk bu s.on fırs"tı ,ganimet bildiler. 
csaürle :görmü11lerdi. meraktan menka dü~üyordu. Yeşil beyazlılar b~kh asabiyete 

Takımlar saat 16 da sahada , Ve bu, rakjp iki klüp muhak- düştüler. 
ye r ahrke:ı, :ılökadarlar hikeın a- kak ki, lzmitin Galatasaray - Kaleyi boş bıraktılar, bot kalan 
rıyorlarclı. t~ihayet ar ... brınall)r· F enerbabçe_siydi. luihatsporla d'l· lttihatşpor kalesine ldınan yurtlu
dan E.onra bu, maçı idare edebile- ima berabere kalan İdman yurdu larm beraberlik sayısı aheste aheı
cek bir zat bulundu. 1-0 mağlup vaziyete düşünce t-e sirerken, Yurt taraftarları topu 

Oyun heyec.anla batlamı~tı. Sa- taıalar ıibi olmuştu. fapır ıapır öpüyorlardı. 
hayı doldur:n binlerce halkta bü· Ve bu anlarda yeşil beyazlıların Yukarıda kaydettiğim ;ibi iz. 
yük bir ı:ıcrak sezHiyordu. İttihat- ikinci 1tolleri olurken, saha daha mitte &porcu ve kafi miktarda se
sporhılar iruv\•ctli bir kadroyla uzun v~ sürekli alkışlarla inle.miş yirci var ~rnma hakem yok .. 
sahay; c..ıkmı~lardı. ve fakat hakem bu golün ofsayt- Cevdet Yakup 

Darüşşafaka mektep takımının 
muvaff akıyetleri 

&ayramda üç maç yapmak üzere l z.. 
mire eiden Duüuafakalılar dün ak§ar:ı 
Gülnihal vl\puriyle çehrimize döndüler. 

lzmirde, birinci sıruf teladarla kaı·
şılaı;.cr..ıılaruaa raifnen ümidin çOk üetün· 
de ~üzel neticeler :alan Darüuafakalılaı ı 
ve kcndilerir.~ yetiştiren Nihat ağabey
lerini tebrik eder, daima böyle muvaffat 
olmaJaruu dileriz. 

Şimdi maçlann taf ıilabna ııeleliın: 
Darünafa)q mektep takımı lzmirde 

ilk ma~arnu "Altay,, ile diğer maçlannY 
K. Ş. K. v.e Altayla takviye edilmit Gö7.
tcpe talumiyle, üçtincü ~arını da Sa
natlar mektebiyle 4;'-:>hlar. 

Altay - DarUtfafaka 
lznrirliler kendilerine yabancı bir ta· 

kım olan Darüuafakanın oyununu göı·- • • • 
mek üzere vn!::tinde sahaya gelmişlerdi. ızmırde maçlar ~apan DarUttafaka mektep takımı 

Altay kadro itibariyle bu sene lzmir Oyunun neticeaiııe doiru üç gol yapmı-ıbu nrzusuna kavuşturdu ve Göztepe bu 
likindeki vaz.i:retini muhafaza ediyordu .. ya muvaffak olan Vehap takımını 2 - 3 fazla dakikalardan istifade ederek bera· 
Darüşşafa:blılar ise Fenerbahçeclen Nec- vaziyette ..hadan çıkardı. berliii temin edebildi. 

det, Cevat, Süleymanı takıml.,.ına ithal Qöztepe - Darüşşafaka San'atlar-DarUffafaka 
ederek sahaya rıkmıdı Ba ~ı_· • • ••• &-'- • eı· b' Cok yorgun olan Darüıtafakalılar ıon 

~ • • yramın 'IKll\Cı gunu uı&VIY ı ıı· ~ • • 
• . -'-mla aha .. . maÇlannı Sanatlar Mekteı.i k•tl ....... ıyle 

lzmır likınin en batında giden Alta· taaı • ya çıkan Goztepelıler b~ __ _._1 r-ı, . • L!- L :..=-.ı... ,..., .... ar. ~ ıannnu ...- ••"• ~oy-
ym, Darünafaka ta\cımınr naııl bir mai· kuvvetli rakiplerinin kar111mda ne gibi nanan b la 2 _ 2 berabere billi 
luhiyete uiratacajtnı sabaıızldda beldi- bir netice alacaklarını bu sefer evvelden D .~ rnafnlc~ al 1 '- d·ı · L!! • •• k 

h bir 
I '--- . . aruna ı ar &en ı erıne uuyu 

yen alk hiç te ummadığı netice ile,-tıremıyorlardL mu7 •ha t ·· t ı · ı· · v.:._ k la .. re goı eren zmır va 111 ~ 

arıı ı~ı.. . . .. . ~ maç ta 'Dariiffal•alılann bakir ıi- Paıa ile 1>üyük kardeıliğini eeirgemiyen 
• l.!ılkımıyetı ehne ala~ ~a~utt~f~ bı- ıveti alt.ında geçti. ilk dcvrey= O - 2 Danyal ağabeylerine gazetemiz vastta-

maca Mftay11111 O - O bitireli. ıJ...an..ı de\'- leyhler· .1de bitirdiler. siyle te§ekkir edıiyorlar. 
rede de ~da~n .. g~el iki golü ile pli!:.:- Fa~t oyunun bitmesine doiru bir Bizde; ıpor rr.evmu üeriatle ele tak· 
yete ctogru yurudu. Fakat VP.hap L<y ıol Çllc&rı..., Caözteve beralaerqi temine belcrfoe son .ı ____ itina ·· t ·• C1 ·ı' b:ul t k . , • ~ IOI eren ve yaı 

1.. "; ' s ~ . s. ımını hu '"na va71ycttcn i ço • C.••r~ıyordu. Hakemin vakit tamam dım eden müdiırleri Ali Kimi Beyi tebrilc 
( .arma ı~ın ıralıım:ısı bota çdtrnıuh.ol..J.!~·u halde oyu.m uza!maıı Göztepcyi ederiz.. M. Sıtkı 

J··ı·:~f,R - J~TA!'\Bl"L 
0 l'OR !\JAC:l~D i\ 

lllra bakarak f ~neriıt iyi bir ına.ç.a ile hlf hattıımı ri>l oyıuyacağı 
doir"V ıittjjiae, lttanbulıpor takı- hesaplar, hdlarm çok ileri oyn 
mında ise •ene bir durıunluk ve malarına imkan vernıe.ı ve mütl 
isabetıizlik old1ı1juna timdiden faayı tutulması müşkül bu ıınüh 
hükmediyorlar. cimlerin karı11ındll daha derli to 

Sekizinci dakikada Fenerin hı bulundururdu. 
sağdan ba~lıyan bir akını ve Şaba
nın ayajiyle ilk solü. Bu sayıda 
biraz ofsayt kokusu var. Bununla 
beraber hikeıuin müdahalesi yok. 
On betinci dakikada htanbulspo· 
run üstü.He iki akrn.J, Selahauinin 
gollük bir !Ülii Fener kalecisinin 
di:ılerine 

Şanı. 
çarparak dönüyor: 

Arkaaından gene Fener hüci.!.".11· 
brı .. Bir kornerde lstanbulspor 
kalesi mühim bir tehlikeyi gü~ 
halle savuşturdu. Birinci devre 
böyle bitti. 

Ji· 

lkinıcide rüzgardan lstanbul-
spor istifade edecek. Bu \til:arla 
bir iki sayı çıkar.ına&ı ihtimali kuv
vetli sayılabilir. Filhakika ilk on 
beş dakika !stanbulspor hilrirn1 

hücum üstüne hücum Y"pıyor. fa .. 
kat ıai açığa geçen Nevzadın da

ha üçüncü dakikada kaçırdığı bü
yük fırsat İstanbul.spor mühacim
lerine bir talisizlik ifaretçisi ol
muş gibidir. Bununla beraber bu 
hücumların temposuz olduğu ve 

bu itib:.rla Fenerin hücumları niı
betinde tehlikeli olmadıklarını da 

Hakem Nuri B~ye gelince dii 
kü maçta lst~nbulspor lehine b 
zı ha reketlerj iÖrmemesine Ve e 
nl\zik olan "ofsayt,, vaziyctleri
teabit etmekte kendisinden be~ 
iendiği kadar muvaffak olamam• 
sına raimen maçı iyi idare et.~ı 

s:ıyılabilir. 

Kanaatimiz bu ınaçı F enerbab 
çenir. hakkiyle kazanı111~ oldui• 
merkezindedir. 

A. S. 

Dl~cr mat;,i:r 
Bundan eTI·el \::u uhada ye.pi 

lan B takımları meçında lstan1'u1 

5por Feneri s1fın kar~t iki ••' 
ile ik;nci kümede de Eyüp H;lil 
ikiye kzo.rşı beş ın,·ı ile yenmi~let 

dir. 

Taksimde 

Taksim sahasında: 

Taks:m :ıahasında ilk maçı '\fi 
fa SU1eymar..iye B. takım! -:rı } ııP 

lı. Bu kartılqma Süleymaniye11İI 
2-1 galebesiyle r...eticelendi. 

lk:nci kümeden T opkapı, Altı~ 
orduYll 5-0 yendi. 

iıaret e~ iiz~:m. 
F ener'-bçe on dördüncü da- Sül~~ye - Vefa· K~ 

kikada müdalaa vaziyetinden pı birinci takımları maçı çok tıaı' 
kurtuldu ve ifte asıl maçın entere· retli oldu. S-leymaniyefila- l:tiriıs' 
san safhası bundan ıonra b:ıtladı: devrede iki ıol :ıtarak galibiy• 
Fener mulıac~mleri arasında "a· üm;tlerini kuvvetlendirdiler. f• 
iır,, kimse yok. kat Vefa ikind devrede vaziy•1 

Bil"9uaa Niyazi ile Şaban ilride telifi etti ve maç 2-2 beraberli' 
birı!e lstanbu1ıpor müdafaaaını j le bii.ti. 
kohyca yarıp geçiyorlar. Bu iki 



Amerikalı banker 
tevkif edilecek mi? 
-- (Kae taıah ı luc1 a&)'•l!UW2.4al 

Ecnebi olduğuna ve cürmün adi ce· 
raimden bulunduiuna karar verilen kim· 
senin iadesi talebi hükumetçe kabul O· 

huıabilir. iadesi talep ve kabul olunan 
kimse hakkında mahalli müstantiklikçe 
tevkif müzekkeresi verilebilir. 

Bulgaristana mı gitmek 
latemlt ? j 

Sofya, 30 (A.A.) - Bulgar 
gazetelerine göre ln.sul Sofyad:l o
turan bir dostuna bir telıiz gönde
rerek Bulgaristanda yaşaması için 
Bulgar hükUmeti r.ezdinde • te§eb .. 
hi~ste bulunmasını rica et.-:niştir. 

• 

Sahil muhafızları, Karadeniz 
s -:hillerini tarassut altında bulun-

durmaktadır. Bu muhafızlara l 
1 nsul kara~a çıktığı takdirde k~n.
disini tevkıf ederek Sofyaya son· 
dermeleri için talimat verilmiştir. 

1 
Bu sabah saat 11 de lnsulü ha

mil olan v1pur Varna ve Burgaz 
limanları acıklarında görülmemiş
tir. Esasen jnsulün Bulgaristana 
crelmesine ihtimal verHmemekte-
o 

dir. 
Cünkü bu memleketle Amerika 

aı·~sı,r.,<la hukuki bir mukavele var
dır Ve Sofyad--ki Amerikan sefa· 
reli, lnsul Bulgar sahillerine ya

naşiığ1 takdirde iadeıi için daha 
~imdiden Bulgar hariciye nezareti 
nddinde teşebbüslerde bulunmu§· 
lur. 

Şikago mahkem&inin karart 
Şikago, 30 (A.A.) - Cinayet 

mahl{emeai son zamanlard~ Kana· 
dadu.n çıkarılmış olan lnıulü "ln

sulle Utilies companiea" den 364-
b:n dolar ihtilas etmit olmakla it
ham a.\tına almiştır. 

Evelki gün, müfliı Amerikalı 
banker lnıul ve zevcesi latan· 

bula getirmiş olan Meot:ı vapuru 
dün de limanımızda kalmııtır. 

Amerikalı bankerin binmiş ol· 
duğu vapurun etrafında polis mo· 

t1:;rü dolaşmakta ve hiç kimsenin 
vapura geçmesine mUıaade edil

memektedir. Yalnız dün geminin 
İst<ı.nbul atentası Çelbiriı efendi 

müıaade alarak gemiye gitmiı ve 
kaptanla görUımüıtür. Kaptan 

geminin İstanbulda kalmıyacağmı 
transit suretiyle geçmek istediği· 

ni, ancak kumanya almak üzere 
limanda demirledifini bildirmiş
tir. 

Bunun üzerine dün gemınm 
Jtumanyaır hazırlanmış ve gemiye 
götürülmüttür. 

Geminin bütün eksikleri ta· 

mamlandığı halde dün aktam geç 
vakte kadar demirli bulunduğu 
Salacak açıklarından hareket et
memittir. 

Meotis dün bir aralrk filema 
ile iıaret vererek kontrol Yapılma

sını istemiı, bunun üzerine alaka
dar memurlar ıemide kontrol mu
amelesini yapmıtludır. 

Yalnız lnaul de doiruca Ro
manyaya iİdecek ve Kalaıta kala
caktır. Romanya hükumeti ban
kerin Kalasta be§ sene müddetle 

kalmasına müsaade etmiştir. 
Ancak alakadarlar Romanya ile 

Amerika hükumeti arasında iadei 
:nücrimin mu'kaveleıi olduğundan 

hal-.aederek buna imkan bulma-
.,...aktadr-lar. 
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Katilden suçlu Meh· 
medin muhakemesi 

" Kirli Fatma ,, isminde 
bir kadın çocuk kaçırmış 

Bartm, 29 (Hususi) - Bartm tay- Adana, 25 (Hususi) - Şehrimizde 
yare §Ubesinde yapılan tef tİ§ mühim §İmdiye kadar misline pek az teıadüf 
miktarda ihtilas yapıldığını meydand edilmiş çok garip bir vak'a olmu!tur. 
çıkarını§tı. Tayyare cemiyeti eski mu· Yortan mahallesinde alçak tavanlı ve 

haıebecisi Ahmet efendi adliyeye veril- avlusunda bir kaç aile oturan bir evde 
miş istintak hakimliğince sorguya' çe- ayaklarından sakat Mehmet adında biı 
kildikten sonra tevkif olunmu!tur. adam vardır. Bu adamcağız sakatlığına 

Verilen malumata göre, uki muha· rağmen yazın, efradı ailesile birlikte 
:;ebecinin teftiş neticesinde tesbit edi- köylerde ırgatlık etme~te ve bu ıuretlıı: 
len açığı 11 bin liraya yak:ndır. Ma- bütün kış gcı;in:nektcdırlcr. 
nmafih bu hesaplar yeniden tetkik O• Mehmedin iki kızı ve iki erkek çocu • 
lunmalctadır. ğu vardır. Bu çocuk?aı·dan en büyüğü 

Dini hiasiyatı alet ittihaz edere!, onbe' onattı ya~larında ayağının birisi 
devletin cınniyetini ihlale teşebbüs su- .. kat bir kızcağızdır. Mehmedin Yetet 
r.undan muhakemeye verilen Bartın adındaki karısı onbeş gün evvel bir kız 
belediye meclisi ve encümeni daimi a- çocu.;ru doğuruyor. '!: ı-~csi gün kadmca• 
zasından Durakzade Seyit Ali Beyin fıı: doğum dolayisile epice rahatsız. Bu 
muhal<emcsi Sinop ağırceza mcıhkemr.· ırrada hayır ıevcn bir kadm ortaya çık· 
sine naklolunmuıtur. Bu muhakemeye yor. Eu kadının adı Kirli Fatmadır. Bu 
Sinop ta ni:;anın ilk haftasında devam o· hayırhah ( ! ) kadm bir kaç defa burayı 
lunacaktır. ıelip ıidiyor, hizmet ediyor. Nihayet üç 

* 111 * gün evvel, Yeter fena halde sancılanı -
Merhum hacı Arif kaptan bazı em· yor. Yeterin böğrüne kuru §İşe çekiyor. 

lak vakfetmiş, $Uya da 2500 altın lira Fakat buda tesir etmiyor ve zavallı ka • 
bırakmıştı. Evl;af idaresi bu cmlikfl dıncaiız '..>ayılıyor. Fıraat bu fırsat, evde 
vazıyet etmiş, su için vakfolunan 2600 kimse de yok. Kirli Fatma kundakta sa
albn lirayı tahsil etmek üzere de icrai rıh mıtıl mıfıl uyuyan yavı·uyu kucaiı
takibata girişmiştir. na ahyor ve avludan çıkaı·ken de ayni 

Hacı Arif kaptanın veroıeıi, icra da- avluda oturanlara : 
iresindc bu paraya itiraz ettikleri gibi, 
vakfolunan emlike vazıyet ettiği için 
evkaf idaresi aleyhine de dava açmış· 
lardır. 

Bftrbnda hayli alaka uyandıran bu 
dftvanın muhakemesine yakında başla· 
nacaktır. 

Bundan altı ay kadar evvel Safran
bolunun Eldeı köyünde bir cinayet ol· 
mut. hmail isminde bir köylü, Meh
met isminde biriıi tarafından öldürül
müttü. 

Uç gün evvel Bartın ağırceza mah
kemeıinde baılamıt olan muhakeme sn· 
fabatından anlatıldığına göre, hadise
nin ıekli ıudur: 

Maktul hmailin karısı Aıiye ile, •Y· 
' n7den Si\ :katjj-;Melttnet ara11n• 

da mÜnaıebcıt olduğu ıayidir. Cinayet 
akıamı, Mehmet, hmailin komşuda 

bulunduiu bir arrada onun evinin pen· 
cereai altına gelerek Asiye ile konuıur 
ve kapıyı açması için ıarar ederken, 
hmail komıudan çıkmıt ve Mehmedin 
yanına aelerek "Utanmıyor muıun, biz: 
komıuyuz 1,, ıibi ıözler ıöylemiıtir. 
Mehmet ise biraz açıldıktan sonra ta
bancasını çekmi§, lamailin göbeğine 

botaltmıştır. lamail biraz ıonra ölmüı· 
tür. 

Evvelki gün muhakemenin tahkikat 
kıımı bitmittir. Maznun, gecenin ka
ranlık olmaırndan istifade etmek iıti
yerek inkara sapmıştıı·. Birçok şahitler 
dinfonmi, ve Müddeiumumilik iddia
namesini seı·dederck, kasten lsmaili öl
dürdüğünü, ve Mehınedin kanunun 
448 inci maddesine göre tecziyesini is
temiş, muhakeme karar tefhimi ıçın 
başka bir güne bırakılmııtır. 

- Anasının sütü yok. Zavallı yavru
cak açlıktan ölecek. Anasıda razı oldu. 

Yavruyu götürüp emzireceğim! diyor 
ve sırra kadem basıyor. 

Biraz ıonra evlerine dönen baba ve 
çocuklar, itin farkına vanyorlaı- ve te • 
iaşe dii§Üyorlar. Her tarafı arattırıyor· 
lar. Orta•'a ne Kirli Fatma var ve ne de 

temiz yavrucak. Bu hal üç •Ün devam 
ediy,or. Ara!brma neticesinde çocuk bu
lunuyor ve i(; li f atma ile birlik:~ kan 
kol .. ıetiriliyo.· ve tah'. .• kah baılsnıyo..-. 

Uç güı denberi ne ana ve ne de ba§· 
ka bir ıüt kursağına girmemiş olan yav

ru, ölüm tehlikesinde. Çocuğun sıhhi 

vaziyetinde bir gayri tabiilik bulunup 
bulunmadıiının hükumet tababetinco 
teabitine lüzum görülmüş ve yavrucft
ğıı: doktor Hamit beye gönderilrnittir. 
Yapılan muayenede çocuğun sıhhi vıui
yetinde bir gayri tabiilik mevcut olm•· 
dığı. yalnız açlıktan son derece zayıf 

bir hale ıeldiii anla~ılmıı ve çocuiu ku· 
caiında tutmakta olan abla11na, ne su· 
retle bakılmak lazımıeleceii uzun uza· 
dıya anlatılmıf, tavsiyelerde bulunul-
muı ve buna daiı· Hr rapor yllZllarak 
polise iade edilm , .. Tahkikata devam 
olunmaktadır • 

Şeref stadında 

1 Buıün Bt!ltikta§ Şeref stadında 
' yapılan maçlar: Altmordu Top
kapı B. takımları 0--0. Genç ta
kmılar: Beşikb.ş - Galatasaray 
4--0. Üçüncü kümeden Doğan
spor- Ortaköy 7-0. 

ganiıtana gideceiine ihtimal ver- [ ker de uykuda idi. 

mektedirler. J Polis motörlerinde. bulun~n me· 
Banker vapuru 20 nisana kadar murlar derhal gemıye .gıderek 

kiralamııtır. Bu müddet zarfında kaptanla ve içinde bulunan ş.ahıs
bankerin kendisine bir istikamet la görüşmek istemişlerdir. Fakat 
vermesi beklenmektedir. Esasen lnsulün uyuduğunu duyunca: 
Amerika hükfuneti bankeri yaka- - Y etmi~ ya~ındaki ihtiyarı u-

lamak için birçok memurlar da 
göndermi,tir. Söylendiğine göre 
bu memurlar diğer bir gemi ile 
bankerin gemisini takip etmekte
dirler. 

Banker lnsulün Amerikada çok 
büyük bir alaka ile takip edilmek
tedir. Bilhassa Amerikan gazete
leri bankerin bütün harekatını tes
bit etmekle me§Kuldürler. Nitekim 
Atinada bulunan muhabirlerine 
vermiı oldukları emirde lnsulü ta
kip etmeleri bildirilmiştir. 

Bu emir üzerine dün Amerika 

gazetelerinin Atina muhabirlerin-

yandırmıyahm ... Ra•hatma baksın. 
Biraz ıonra geliriz. 

Diyerek motörlerine b:nmişler
dir. Biraz aonra uyanmış olan 
bankere bu haber verilince çok ıe
vinmif: 

- Amedkadan çıktığımdanbe
ri böyle bir nezaket eserine teaa· 
düf etmedim. Türklerin kibarlık
ları ötedenberi me,hurdur. Bura· 
da bunu gördükten ıonra tamamen 
kanaat getirdim.,, 

ı=:nJ--~rin 4merika il. iadei den ikisi şehrimize gelmiştir. 
ırüM'İmrn mu~av•lesi ~rap:namış Banker lnsulün binmiş olduğu 
ol -ııı MC1Ulci.oetlerden b:1·i2in..·, Ba- Meotis vaJ)tmt !imanımıza geldiği 

h:.m tarüril"le .İ.nına "" c::-llCan Ef- 1 zaman vakit geçti. Ve ihtiyar ban-

B:raz sonra memurlar tekrar 
vapura gelerek kaptan ile goruş

müşlerdir. Kaptan; transit sure
tiyle geçtiklerini, Karadenize git· 
tiklerini, fakat gidecekleri lima
nın henüz malum olmadığını söy
lemiştir. 
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Merkez kumandanlığı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

Süvari binicilik mektebi 

Türk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han, fe!ef on: 22925 

hayvanatı ihtiyacı için müte- •----------
ahhit namı mesabına ıaGoo Karadeniz Yolu ı 
kilo çavdar sapının pazarlığı 
1/4/934 pazar gilnii saat 15 
te icra edilecektir. Sartna
mesini göreceklerin her gün 
taliplerin belli saatte 1\:lerkez 
satın alma komisyonuna gel-
meleri. (967) (1346) 

OJçme taburu ihtiyacı için 
2236 kilogram hafif benzin, I 
324 kilog·ram valva1in, 225 ki
logram ham petrol ve 537 ki- 1 

lo "B,, marka mobiloil yağı a
leni münakasa ile almacak.

1 
tır. Münakasası 8 - 4 - 934 
Pazar günü saat 14,30 da ya
ınlacaktır. Sartnamesini gö
receklerin her gün ve talip
lerin belli saatte Tophanede 
:Merkez satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (941) (1160) 

Sadıkzade 
Vaputu 
1 Nısan 

pazar günüsaat 20 <le 

Galata rıhtımından kalkacak, ~ 

gidişle: Zonguldak, ln~ho' u , ~ 

Ayancık, Saırsun, Unye, 
Ordu, Giresun, 1 irebo' u, Gö· 
re· ~. Trabzon, R ize'ye 
Dönüşte bunlara ilaveten Of, 
Sürmtne ve Pulatbaneye 
uğravacaktır. 

Karabiga Yolu 
Haftanın Cumartesi, 
Pazartesi, Çar-
şamba günleri bir vapuru j 

saat 20 de Tophane rınh· 

mından kalkar. 
J(. ~ "' ı • --------

Mudanya Yolu . 
•• 

Haftanın Cumartesi gun -
/erinden maada 
her gün bir Vlpur ıa· 
at 9,30 ta Tophane rıbbmın

dan ka lkar. 

Merkeze bağlı krtat v~ 
miiessesat ihtiyacı ıçın 
(158000) yüz elli sekiz bin ki
lo koyun eti kapalı zarfla alı
nacaktır. 25/4/934 çarşamba 
günü saat 14 te kapalı zarfla 
aiınacaktır. Sartnamesi her 
gün göriilebilir. Taliplerin 
belli saatten evel teklif mek- ........... ______ __ 

tuplarnu Tophanede :Merkez •p---11191--rm----ı ..... • 
satın alma komisyonuna ver- Den 1• ~ y 0 l I arı meleri. (968) (1377) .. 

Topçu ve nakJiye mektebi 
ihtiyacı için 50 kilo A, 150 ki
JoB, 100 kilo C maden yağı, 
150 kilo valvalin yağı ile tah
minen 5000 kilo benzin aleni 
münakasa ile satın alınacak
tır. Münakasası 9 - 4 - 934 
Pazartesi günü saat 14,30 da 
icra edilecektir. Şartname
sini göreceklerin her gün ta
liplerin belli gün ve saatte 
Tophanede Merkez sabnal
ma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (948) (1178) 

• 1(. :/> 

iŞLETMESi 
Acentdcri J\ ar:ı köy . i\öı nil'a ~ı 

1 el. 42362 - 'i i riecı Mühünlaı ı.aı..k 

r l.ın T d elor 227 '4 0 = •• 
Mersın Yolu 

ÇANAKKALE Vap.uru 
1 Nısan 

PAZAR ı o da s =rkeci rıh· 
tımıodan kalkacak. gid;şte 
Çanakkale, iımir, Küllük, 
Bodrum, Rodoı , Marmaris, 
Oalyın, F~thiyc, Kalkan, 
Kaş, Finike, Antalya, Alanya, 
Anamur, Mersin'e. Dönüşte 

bunlara ilaveten Tatucu, Kus· 
adası, Ge libo'.uycı uğrayacak, 

Sıhhiye dairesi için nUmu· yalnız Anaıı:ura uiramıya· 
neleri veçhile 75 kilo renkli caktır. (14ll) 
bükme, 750 kilo anbalaj kağı- rw---- ------
dı, 300 kilo kese kağıdı, 200 
kilo elvan kağıdı aleni müna
kasa ile alınacaktır. Müua
kasası 8 - 4 - 934 pazar gÜ· 
nü saat 15 de yapılacaktır. 
Şartname ve nümunaleri
ni göreceklerin her giin 
ve taliplerin belli sa -· 
atte Tophanede Merkez sa-

AYVALIK 
Sür'at 

ANTALYA 
Yolu 

vapuru 31 
MART 

Cumartesi 18 de Sirkeci 
Rıhtımancau .. a.!crcaktır. ( 14 l 2 1 

pw;y 

tınalma komisyonuna gelme· ~·-••• ------.-.IEllm! 
)eri. (939) (1139) Göz Hekimi 

Süleyman Şükrü Dr. 
l\f er keze bağh kıt'at ve 

Bab~ıli Aııkara cadJe:::- ı i'\o tiU 
mÜessesat ihtiyacı için S100 Tl'lclon 223'6 , 

kilo taze bezelye, 15.500 kilo •--------m•ı1ı•ıt1·-ı11=••llll 
semizotu, 16.000 adet engi-
nar, 20.900 kilo taze bakla, ni göreceklerin her gün ve 
8400 demet taze soğan, 17.600 taliplerin belli giin ve saatten 
adet salata, 13.900 adet ma· evvel teklif mektuı>larmı To
rul kapalı zarfla alınacaktır. panede 1\ılerkez satınairna ko .. 
İhalesi 1/4/934 Pazar giinü misyonuna vermd~ri. 
saat 14 tedir. Sartnamesi her (928) (1117) 
gün görülebilir. Taliplerin ::. ...~ :(. 
belli saatten evvel teklif rnek- l\laltepc ask'2ri Hs:::si i':in 
tuplarını Tophanede l\rlerkez "1550" metre nevresimlik bez 
sahnalma komisyonuna ver· aleni münakasa ile ahnacak-
meleri. (922) (1099) tir. l\f ünakasası 8 - 4 - 934 

(1 * * Pazar günü saat 15,30 da ya-
Merkez kumandanlığı To- ınlacaktır. Şartnan1c ve nü

pane fırını için 500.000 kib munesini göreceklerin her 
un kapalı zarfla alınacaktır. gün ve taliplerin belli saatte 
İhalesi 9 - 4 - 934 pazartesi Tophanede Merkez satınal
günü saat 14 de ya}lılacak- [ ma kQmisyonuna g~lmeleri. 
tır. Numune ve şartnamesi- (!\40) (1159) 

n 
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Nafıa \ 7 ekiletinden: 
3000 ton katraıa yağı kıpalı zarf usulile münakasaya konul

muştur. Münakasa 5/4/934 tarihine müsadif Pertembe günü saat 
15 de Ankara'da Nafıa Vekl eti MüıteşarJık makamınada ya
pılacaktır. Bu yağ 30/6/934 tarihınde teslim edilmek ıartile 
kliring yapılmıf veya ldiring yapma" tcahhüdiyle kliring uaaı 
üzerıne . muvakkat itilaf yapılmış memleketlerden getirilmek şar· 
tiyle satın alınacaktır. Taliplerin teminatı muvakkate ve cari se
neye mahsus Ticaret Odası vesıkalarile birlikte aynı gün ve 
saatte Komisyona mlhacaat etmeleri llıımdır. Talipler bu hu· 
sus 'a 'd şartnameleri onar lira mukabilinde Ankara'da Nafıa 
Vekaleti Levazım dairesinden ve lstanbul'da Haydarpaşa'da da 
Limaa ifleri Müdürlüj'ündan tedarik edebilirler. (1280) 

Posta, Telgraf Binalar Ve Levazım 
müdürlüğünden; 

Salbmıöğütte bulunan Tel2raf fabrikası ile lştanbul Meydan· 
cıktı Yeni Postane bahçesinde bu'unan hurda bisik!et, motosik 

Jet ve aksamı, tel, demir, telefon, elbise, potin, çuval, kasket, 
fes ve saire müzayede ile satılacaktır. Talip olanların mezkur 

eıyayı görmek üzere htr gün Fabrika Müdürlüğü ile büyük 

Postanede Levazım Anbarına ve müzayedeye ittirak etmek için de 

yüzde yedi buçuk muvakkat teminatlariyle 5/4/934 tarihine mü· 

sadif Perıembe günü saat 14 de Beyoğlu Postanesinde 3 üncü 

katta Levazım Müdürlüğünde müteş~kkil Mübayaat Komisyonuna 

müracaat eylemeleri ilin olunur. (1218) 

Tayyare Piyangosu 
16 zncı Tertip 6 ıncı Keşide 

1934 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15. 000, 10.000, 

5.000 Liralık ikramiye ve ( 50.000) Liralık 
Mükafat vardır. 

Üniversite Mübayaat 

Komisyonundan: 

zarlık günü % 7,5 teminatlarile 
bulunmaları ilin o'unur. 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi : 30. 000.000 Frenli 
1S1 AN BUL f dare merkezz : 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun . Mersin . Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

SeUinlk • Kavıtla . A tlna • Pire 
dıJümum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap -

lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. = 
= 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden:I 
Cetveli mucibince 14 kalem eczayi tıbbiye alınacaktır. 

Taiiplerin pazarlığına iştirak edebilmek için % 7,5 teminatlarile 

beraoer 2/4/934 Pazartesi günü saat 15 te Galata' da Alım, 
Satım Komisyonuna müracaatları. (1394) 

lstanbul Milli Enı lak Müdürlüğünden: 
Şeyh Mehmet Geılini mahallesinde B~lıkpaıatı ceddesinde 

Nevıebir hanının alt kahnda merdiven altındaki aşçılık ve ıer· 

betçililc H~ıf m~aHi sene•i 72 Lira Uzeriaden bir sene müddetle 

1~ Nisan 93' Pazll'i gUnü 1aat 14 le açık arttırma usulile icara 
-.e!HC':tktir. iıtcklil~-:in müracaatları. ( M) ( 135 O) 

Martın yirmi beşinde meriyete 
girmiş olan yeni Kazanç Kanunu 
V AKIT tarafından kitap halinde 
çıkarılmıştır. 10 Kuruşa Sahlıyor. 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BANKASI - . -

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T--6D~g 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Ayaaaga Çiftliği dahilin~fl 199hektar lerbiindeki Kanhkavak 

arazisi; me•cut eski mandıra yıkılarak yerine ketifnameıinc 

göre kiracı tarafından 1494 Lira 55 kuruş sarfifc yeni bir 
mandıra yaptır ılmık ıartilP. yedi ıenc müddet ve senevi 400 

Lira bedel üzerinden 8/4/934 Pazar günü saat 14 te kiralana
caktır. isteklilerin ve mıli'ımat almak isteyenlerin pey akçelerile 
müracaatları. (M) (1040) 

latanbul Belediyesi llAnları 

Umumi meclisin l Mart 934 tarihli içt imaında Belediye Tergi 
ve resimleri kanununun 28 inci mddesi mucibince ve duhu1iye 
resminin ilgası dolayısile müşteil maddelerden alınması icap eden 
istihlak resmi hakkında kabul edilen tarife aşağıya dercedilmiı-
tir. alakadarlara ilan olunur. (1356) 

Benzin 
Petrol 

Bakür e - Mazot 

Kilosundan 

u .. 
40~ 

20 " 
20 q 

..... Doktor • Operatör --• 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hastahkları 

mütehassısı 

Sa dri Etemin küçük 
Hik;yeleri 

. Kitap halinde ba11byor, 
yakında çıkacaktır. 

Hcmzi kitaobancsi: 50 turut 

Sahibi ı MEHMET ASIM 

Ne§rİyat Müdürü : Refik Alımet 

V AKIT Mathaaıı - lıtanbUl 



ıJediluultı 

talin' in şahsı yeti 
Sovyetlerin çocuklara mahsus hazır
ladıklan inkılap masallarından ikincisi •• 

· SoYJetlerin .on fırka kongre• ve hiaaiyatma kapılmıyarak, anla· 
ıinde husiin Sovyetlerin mukad - tarak rakibini tahrik ettikten son• 
deratnu elinde tutan (Stalin) e ra onu amansız bir istihza ile kar
verilen .elihiyetler yalnız tasdik ıılaıtırarak mahvediyonnuf. 
edilınekle kalmadı, ayni zamanda (Robakidae) nin eserinde her 
0 ..ıibiyetler tevıi edildi. (Lenin) bir satır (Stalin) e kartı kin ve 
aai •en (Stalin) den bahsolundu- nefret ile doludur. Eserin bitarafa• 
ju saman onun hakkmda "esa· ne olamıyacağına füphe etmediği• 
tiif prcü,, tabirini kullanmıtb· Jniz bu garaZ'ki.rane taraflarını de
Gayet ıert tabiatlı bir kunduracı· dikodu haricinde ıbırakmak mu• 
nm ve fevkalade yumu!aık tabiatlı vafık olsa gerektir. 
l>ir terzi kMlmın oğlu olan (Sta· .., ~ ~ 
lin) aile hayatını hemen hiç tat· Sovyetler yeni yetiıtinnekte ol• 
manııtbr · duldan neslin çocuklarına mahsus 

Bütün gençliği ihtili.lciliğin, masallar neıretmeğe baflamıtlar -
(Ochrana) nm eline dü!memek ]ardır. Bu resmi masalların ge• 
için mütemadiyen firar halinde çenelrede ikincisi çıkmıt ve ilk 
J,ulumnak ve hapishanelerde ve mekteplere dağıtdmıtlrr. Bu ikin· 
ınenf .. da yatamakla geçmiıtir.. ci mual: 
(Stalın) in insanlar üzerinde bü· "Enet zaman içinde (Vladimir 
yük bir tesir ve nüfuzu olduğu Jllyiç Lenin) isminde bir demirci 
s6ylenir. d" ·ba l B d varını!····· ,, ıye ! ıyor u e· 

Kendisi ıibi Gürcü olan roman mirci balta imal edenni§. Onlan 
muharrirlerinden (Griıol Roba· köylülere daiıtara:k onla.ra: "Bu 
Jridte) en son eseri olan (Katledi· baltalarla çar huaa askerlerinin 
len ruh) namındaki romanından kafalarını yarmız !.,, dermiı. 
=ıteınıehrisi (Stalin) ipek tesirli Bu demirci bir aün bütün arka· 
'bir tanda tarif etmektedir. dqlariyle beraber yakalanmıt ve 

o amelerce Motkovada yaıa· uzaklarda kutup denizlerinde met
mq11. F abt Raa,adan barice Çlk rGk bir adaya nefyedilmit- Esirler 
.... c:aD eta;pc.._ CniW-...... ,......._. lair sin adaıa .aport........... Wr tiirl8 .............. (1.-ia) ... 
._. mnmak olamı,ordu. Nihat- bndırank lıendiaini ıene Raaya· 
yet pyet nüfmlu bir dodumın ta· ya ıeri ıötürmeaini iatemiı. Goio 
...mu üzerine pasaport alarak btu bna razı olmut ve "çarın 
ıtaqa haricine çdnnata ve Ber- baau ukerlerinin kafalarını yv-

, Jinde yerlefllleie DnlYaffak olmut· mak üzere sene balta imal edebil-
tu. meai için,, (Lenin) le bir arbdqı 

(RoMiridae) hemıehrisi (Sta- nı arkumda Ruayaya uçurmalı 
liD) i daha umumt harpte ve Rua kabul etmif. 
itilllinden enel tanıyordu. O za.. (Lenin) yanma. arkad&f olarak 
man buaiinkü (Stalin) ud Gürcü (Stalin) i kabul etmif. iki arkadq 
i-1 Ölan (S.0..0 - Cughqvili) cenuba doinı uçmaia batlamıt -
namı altında Y&flY&D bir Rus ibti· lar. Fakat biraz .onra ıoionun 
lilcitiHeu batb bir feY değildi karnı açıkmıı ve bitap bir halde 
ve Ruayanm diktatörü olacağı da iki •rkadqma IOl'IDUf: "Y oldat· 
t.e•i hatır ve hayalinden aeçmi • lar, sizde fazla bir kemik parçası 
1erdu. yok mu?.,, demi, .. 

(Stalin) le (Robakidse) nin bi· (Stalin) cevap vermiı: "Elbette 
ribirferiyle tanıpnalan (C!a-'ı• )" var, bunu ben daha ene) dütün· 

, .;ıuum m _,. :el" J 
Gürcü muharririne müracaat ede- mcııJ mı. tte al sana iki parça 
re(ı onu 801Jal demokrat fırkası kemik!.,, demiı ve çalnsiyle aol e· 
._,.wmunak için k&ndmna ~ linin en uzun iki P&rmaimı keae-
pl'fl"•8i7le l>atlamıttı. 1 

rek aujuya vermiı. iki arkadq 
a_L-L!.J--) b" "- aalimen Ruayaya ıelmifler ve ora-

(ftOIMl&lu.c ' ır ~saat de· da "C"L-- "hti"l"'I' :1.. l 
ecl b iiuı __ .. ıuan ı a ı,, v&f &mıf. 

•aa en u m &alUL• eanaaında 

(16alin) de eırarmıiz ı, · k _.. Sovyetlerin bu maaalları ti ço-. ır UYYııı;1. uk L.1..--) • 1_ 
ft nüfuz olduiurm •nlamqtı e ~ enne aadar tamim ede-

(Robakidae) ye nazaran ~n- rek takip etikleri gaye maltimdur. 

' ·· Rua diktatörü (Stalin) in kuv- Dedikoducu 
etiıuleki eararı onun biç bir zev- -

~UNDAN BUNDAN 
Londradan Nevyorka on beş saafi. 
Bir tayyareci kadın Stratosferde uçmıya hazırlanıyot 
Amerikada uzun bir zaman 

kaldıktan sonra Londraya dönen 
lngiliz kadın tayarecisi Emi Moli· 
son yakında Stratorfer mıntakasr• 
na yükselerek Londra ile Nevyork 
arasındaki mesafeyi on bet saate 
indirmiye hazırlanmaktadır. 

Mister Emi gazetelere !U sözle· 

ri söylem ittir: 

"Halihazırda Stratosfer seferi
ni düşünmekte ve onun için hazır
lanmaktayım. Zaten, bundan böy
le büyük bir istifade)i temin etıni
yen hava seferlerine rağbet gös
teımiyeceğim. 

Şimdiki hedefim, hem pek yük
sek irtifalarda uç.nıak, hem de son 
derece süratle uçmak'trr. Böyfo bir 
teşebbüsün sahası, ancak St.ratos
f er mm takası olabilir. 

Bu işi başarmak bir hayli güç
tür, çünkü kapalı bir kabine için
de uçmak, kafi miktarda okşijen 
almak lazımdır. Bundan başka 

TAYYARECi MOLİ O "' 1LE KARISI 

makineye ait bazı mühim zorluk- Le yüz mil giden makineler yaptı-
lar da vardır. Fakat bütiin bu ğı halde Amerikada iki yüz mil 
güçlükler bertaraf -edilecek ve bu süratle hareket ed~m ve geceleyin 
teşebbüsü muvaffakiyetle başara- de çalışması mümkün olan tayya
cak olan makine yapılaCaktır. reler vardır. Bu çeşit t.ayyareler 

Londra - Kap seferlerini, .at- Kap ile U>ndra arasmda kullam-

lacak olnı'S3. mesafa 
iner.,, 

Mister Emi bu yeni teıebb' 
mefgul olurken kocuı mqbur ta 

yareci MolilOD da kendieine J-. 
cbm edecektir • 

Yeniden göz sahibi olan insanlar 
1apaııyalı bir aöz doktoru, Lon

clrada fevkalade mühim iki ameli· 
yat yapmıya muvaffak olmufhır. 

Bu iki ameliyat sayesinde iki 
kör lnıiliz, yeniden aöz sahibi ol· 
muılardır. 

Ameliyat yapılan adamlann bi· 
ri yetmit yqmdadır. Kendisi dört 
aenedenberi tamamile kör olmuı· 
tu. Diieri kör olmak üzere idi. 
Fakat bu sırada ikiıi de bir vuıta 
bularak ispanya göz doktorların· 
dan Baraguere koprak sıimmıt· 
)ardır. 

Banelonalı doktor Baraper 
bunlann ikisine de ameliyat yap
mıı ve iki ameliyat ta feYkalide 
muvaffak olmuttur. 

Tamamile kör olan Mister Bay· 
lis vaziyeti ıu tekilde anlabyor: 

"Ameliyatı müteakip bir kaç 
gün gözü bağh olarak yattım. Da
ha sonra beni kaldınp giydirdiler. 
Doktor Baraguer ve bir hemşirey
le birlikte bir otomobile bindik Yt! 

Monderrat tepesine doğru gittik. 
Otomobilden indik. Doktor, 

gözlerimin bağını çözdü, Ben de 
etrafa bakmak ii7.ere başımı kal
dırdnn. Ortalığı hayal meyal gö
receğimi zannediyordum. Halbuki 
ortalığı o kadar iyi gördüm ki hay
retimden ayağını sürçtü. 

Bu bir harika idi. 
Doktor bana sordu: 
- Ne görüyorsun? 
Anlattım .. Uzaklarda beyaz bu-

lutlar görüyorum, dedim. 
Doktor cevap verdi: 
- Bunlar ooyaz bulut değil! 

Dağ tepelerini süsliyen 'karlardır. 
Ve yetmiş milden fazla uzakta
dırlar. 

Doktor Bara.auer bütün bp ile· 
minin tanıdıiı büyük 'bir simadır. 

Kendisi ihtimal ki zamammızın 
en büyük göz doktorudur. Kendisi 
ıimdiye kadar l>inlerce kör gözü 
açmıya muvaffak olmuı ve onun 

her muvaffa:kiyeti harika aa 
tır. 

yor.,, 

Göz mütehau11larmdan 
Duke • Elder göz tababeti 
da yazdığı .on eserde doktor 
raguer'in usulü hakkında maf 
malumat vermektedir. 

' hiç bir tafkmlıja ve her banai 
Mr ldue kapı1mağa meyyal olma. 
mumda aramak lizımdır. Onun 
içia arzularına tesir icra etmeli: Kir alık Buz denizinde batan Sovyet gemi 

ODALAR imkla haricindedir. 
(Stalin) in hiç bir doıtu yoktur, 

zafer çılamlıiı nedir bilmez, da- An/cara ,;ı ,;ı • J 
ima aklı hatındadır. caaaesınae 

(Stalin) t,ir zamanlar (Nihi- matbaamız ittisalinde 
lilt~ lerin nüfuzu ~tmda "•ldıiı Orhanbey hanında 
devırde ulimu taWıye tahsil ede- • 

Donuk timal denizinde batan 
Çelyu!kin SoYyet gemisi mürette· 
bat ve zabitleri bütün erzak ve a:ı· 
ireleri ve hatta bir tayyare dahi be· 
raberlerinde olmak üzere buzlar Ü· 

zerinde karargah kunnuılardır. 

Bu t:ıyyareyi vaktiyle, Nabilenin 

kurtarılması faaliyetine iıtirak e· 
den meıhur Rus tayyarecisi Ba
buıkin idare etmiıti. 

Moskova bük6meti ÇelYUfkİn 

zabitan ve müre~abatmın kurt'-• 
nlmaaı itinde kullanılmak üzere 
yakın mahallerde bulunan bütün 

köpeklerin ve geyi:klerin 
liğini emretmiıtir. Bunl 
kayakbra koıulacak ve 
pılacaktır. Bunlarla 28o 
relik bir yol katedildikte 
kazazedelerin yanına 
lecektir. Pek din haricinde lcahnaja çaıı k 1 r alı k oda 1 a r 

htlDlf ve bu Arede derwıi bir ----------------------------------

JHirrİyet ümit etmifti. onun bu- vardır. Talip 500 bı·n busenı·n bedeJı• .1 
ıiin bllandıjı batlıca ıilahları 1 1 v A K 1 T 
iradesine hllıim olmak ve istihza 0 an ar 
etmeldir. ı·daresı·ne mu··ra-• tillhlann ikisini de h~ bir 

.... (Stalin) kadar muvaffakı- edebilirler. 
)'etle blanamumıf. (Robakicl-
•) hı anlattddarına nazaran (!ta· 
ltn), yavq yav-., 

Şu Amerikalılarm itlerine akıl 
erdirmek hiç de kolay değil. 

N~vyorktan bildi ' 
bir 

istemektedir. Bu kadnun yapbjı 
hesaba gare üç sene de'YQlll eden 
evlilik hayatı esn'.lım8a koc:aaı on-

d~n 500 bin buse ıtır. 8q.DWt 
0 İn beher ~ ID aeaıt taznıf. 

alep ediyor ki, u da 150 

h:ınmun buıesinin 
olamıyac:ıfmı aöyl 

Din mübaliıa 
istiyor. 
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TAKVİM 
Sah 

6 MART 
19 Zuhicce 

Çarşamba 
7MART 
20 Zilkade 

..., Mesele karıştırı ın a 
ehemmiyeti anlaş lıyor 

Ü7 f - 39 - YAZArl: S. VAl't DirtE cnıı do~ıışu 6.31 -- (Baf ıaratı ı 1ııcı eaydada) en gazetesinin Londra muhaniri, 

Markam, on bet dakika sonra Markam, bizi birakıp gitti. ~::aı. 1~!~w 186~o 
~ldi ve bekledi. On dakika geç· V :ımla ikimiz onun arkasın• oııc namazı 12S6 

11<.l 6 
6,3() 
12,'lS 
15.39 .neden Va111, geri dönmüftii. İs· dan ç.ıkt.-k. Doğrudan doğruya 1 lııdı namazı 15,1\S 

kot köpeği kolhrmm araımda i· Prentiıin köpeklerini beslediği ~=~~~1::,azı 1
1
;,:; 1~;~ 

di. Köpeğin başından yalmz bir yere gittik. Vana, köpeği kolları lmsat o4,49 1.47 

lormı sanlıydı. Batka bir ıey arasında taşıyordu. Yılın ıtcçcn gtınlerı c.o 6 .. ı .... " 
fdıaı.nlaa • ::os .. on 

yoktu. Prentis, orta )'a!lı bir adamdı. ------------- _J 
Vana, köpeği bırabn.k hizmet· Bize: Jl 

11

_ 
çiıi Kuniyi çağırdı. Ona köpek i· 1 - Merhab"\ ! dedi. Sonra Van· _ R A D Y O 
c;

1
n '~lf ekmekle ııc.:lk ıüt ge· sın kollan araımdaki köpeğ~ ;!.;===::;;=-s=u-g-U~n===-====.!!-

tirnıeyi ıôyledi. Sonra bana bak· baktı ve: lSTNBUL: 18: Plik nqriyatı. 19: 

tu - Mükemmel bir köpek, dedi. Mesut Bey tarafından Çocuklara maa&l 
1 - Köpetin b!raz kahvealtı yap- Vana tordu: ive ajanı haberleri. 19,30: Türk muaikiai 
f,a,11 lizIIQ ! -Çünkü zannederim B k'' ... . ne§riyab; (Eftnlya Sadi H. 58.di Bey, 
~ buatin bir hayli '1olat:ıcak. - u .?pegı tanıyor musunuz? Refik Bey), 21: Muhtelif nqriyat, A· 

- Tabn tanıyorum. jana haberleri.) 21,30: Cemal Rqit Bey 
l o.riwt, Yansa ıüpheli tüphe· - Sen mi yetiştirdin? piyano, Necip Yakup Bey keman, Meı-
y "' aorduı - Evet.. ut Cemil Bey Viyolonsel (Oda muıikiıi). 

\öpeiin aradığnnız ada• _Ne kadar zaman evvel? ANKARA, 12,30: Anlmrap8laıtan na· 

d
• kil. 18: Orkestra, 18,40: Alaturka saz. 

z:mne ıyorum. - Bu köpegıw• en son defa gPr.en 
k --w ~ 20: Ajanı haberleri. 

.. ~ ~ ~ idim bu ö~~e.- eylulda ft'ömıü~tüm. mu • ~ .:) • s VARŞOVA, 1415 m. 16,40: Yeni o-
~:$ :::., b 0 - Köpek kime ait? peretlerden plaklar. - Müsahabe. 17,55: 

........, 4f ~ - Bunu pek iyi bilmiyorum. Polonya bestekarlannın e:ıcrlerinden mü-... ~ .:$ ~~-s'---'-leri birer 
aladı. wu attı. Sonra kô- Bir erkekle bir hanım birlikte gel· rekkep konser. lS.25: Prio takunm ta· 

p- d o· 1 nne' L-'-- ~ gannlli konseri. 18,50: Ziraat 19: Konfc-
qa r. 1! e ..-...~ on diler, ve bu köpeg"'i getirdiler. 

d b
• • • ı· ld rans. 19,20: MusikiY dair :SÖzler. 19~: 

/;rm an ırını e ıne 4 1 ve Kö'peg"'i hemen düzeltmemi, tüyl& 1~1- elif ·· 5 PUm.. 30: Muht · mu&ababeler. 21,0 : 
illi: rini laYkmamı söy!ediler. Çünkü "Puccini'nin MANOL LESCAUT" (Ma· 

fttarkam ! Bu köpek çok mü.. köpek bir m~here iştirak edecek· non Lcsko) OpcrasL 23,30: Dans musiki 
.rlf"l ! Bir müteba1111 elinde ti. kisi. 24: Müaahabe. 24,05: Dans musiki-

..ıdDİf ! Belki de bu ôpek, m,..· B ..ı_ekl k d "f d si. 
?- ~ - u erK e a mı tarı e & BUDAPEŞTE, 550 ın. 17: Ev kadını· 
iıierin birinde gösterildi. Çiinkü b·ı· · · ? ı ır ~'Sın. na m8hıuı neıriyat. 18,S&lon orkestrau. 
inden, tavnndan öyle anlaıt- - Evet! Erkek iri idi, ellilik 18,45: Pcre. ders. 19,15: Viyolonsel kon-

oT· Belki de geçen -:ıy içinde teı- var yoktu Pek az konuşuyordu. seri. 19,55: Mü&8habe. 20,30: Viyolomel 
ir edildi. Hazırlanıımdan öyle • ki konseri. 19,55: Müsahabe. 20,30: "Kare-
;arünüyor. Kadın gen~ sa:rışm, yakışı ı~ nine Aılba" isimli HubaY,m eserlerinden 

idi. F a.Jo.t, erkeğin kız oldugu opera temıill. - Müteakiben Sigan mu-

, 

V anı, kütüphanuine gider.e aôylenemez. 
1 ıikisi. 

aon metheTlere ait dosyalan alıp Vans, bu maliimattan memnun ViYANA, 507 m. 17,05: "Avusturya, 

geldi ve Nevyork haricinde yapı• oltnuıtu. Prentise veda ederek banim vntnmin" isimli ~k netriyab. 
lan aıet1ıer]eri aradı. Evr:ıkm tet• köpeği aldık ve geri döndük. 17,30: Amatör saati. 17,SSı Halk oyunla-
kiki neticesinde bir ay evvel ~ n ve tarihçesi. 18,20: Konser. 19,10: 
york tehri haricinde bir köpek .Ceri dönerken Vana bana ba- Ruh ve hayaL 19,35: Pere. Ders. 20: Ak· 

meşherinin kurulduğu anlqıldı. karak: tüıilite. 20,lSı H berler .. 20,35: R.iChard 
- Artık muvaff;.kiyetten emin Wagner zamanına ait muıikiıinaılann e-

Ben de bu mether hakıkmda olarak yüriiyebiliriz ! ıerleriıiden parçalar. 23: son haberler. 
not ald Aparmnanmuza dön-dükten 23,15: Ak_ıam konseri (Radro orkestra-

Daha. sonra Kennel kliibn bir ıı ) eonra Vana, Amerikan Kennel · 
IDC!her kurdu. Ayni klüp ima l>ır B'OKREŞ. 364 m. 13: Borsa haberleri. 

klübünıe telefon etti ve lskôç k~ _ Plak. 14: Haberler. Plik. 18: Fanlca 
taüddet aonr:ı bir mqher daha L_~ L pekleri namına yapılan me§her· Luca orkestrası. 19: Haberler. 19,15: 
AUnDUf, dana IOJlJ'a mefherler te- lerde hakemlik eden altı kişiyi OrkC$lraıun devamı. 20: Oniversite rad· 
ıali etıni§tir. Me§her1erin bu ka.. ıeçti. . yosu. 20,20: Plak. 20,45: Konferans. 21: 
bl .. ~ok o1muı Mat!kamm canını . l al h . Taganni. 21~0: Senfonik orkestra tara· 

. .- -· • lntıhap o unan b akem Smıı, fmd k 22 R " · k ... u ... ... • • • an onıcr. onıanya uzerıne oıa· 

B 
Kırma, Stınmeç, Makben, Megra· feranı • .,., 15: Senfonik konserin deva-

- lllllarm irinden etkılnias ! -. edi. :& ~ gee ve Hartahorn idi. mı. 22,45: Haberler .• 

Mad~ Staviaki, birinci sor• dün "Sunday Chrorucle,, gnete
guya çekilişinde hakime zevcinin sinde, ciddi bir Alman memba .. 
malt muamelelerinden ha'berdar mdan alındığı bildirilen malfimata 
olmadığım söylemittir. Bugünkü istinaden şunlan yazıyor: 
keıif ise ifadelerinin· ~ğru olma· "- Staviski, Almanya hükU· 
dığmı ve tahkikat hakimini ald:ıt• metine Fr:ımaıun gizli istihke.mat 
mak istediğ:ni gösterdiğinden, hattımn planlarını satmış bir ca· 

kadın ~ap~~d~~§tir. • • . ı sus rolünde yeni bir sima ile kendi 
Polıa müfettitı Bonı Stavıski ni arzetmektedir. Staviski asgari 

hadisesinde m~dhaldar olmakla ·k· h .. 1..1!.- t d · . . . ı ı uıuuue arasın a ış gören 
değıl, beı ıene eve! Stavıskıden geniı bir casus ıebekes~in reisi ·o .. 
p:ıra almış olmakla maznundu. lar:ık görünmektedir .. Siyasi entri• 
Gazeteler. M. Boninin, ondan kor- kacı olarak faaliyeti, mali dolan• 
kanlann tezviratına kurban oldu· dırıcılıklarmdan daha pek fazla-
ğunu yazıyorlar. A dır ve vrupa sulhu için daha 

"Paris • midi,. M. Boninin ga· 
fazla tehlikelidir. Staviskinin, Al· 

yet zeki ve cüretli bir polis memu· manyaya istemiş olduğu ve bu· 
ru olduğunu, hadiıede methaldar 
bulun~ bazı kimselerin Boniden nun için Almanyanm kendisine 

tahminen 100.000 lngiliz lirası ka· 
~e iftaabndan korktukları için 
aralarında bir!eıerek onu lekele.. dar bir para verdiği bugün meyd:ı· 
diklerini yazıyor. "Parla .. midi., na çılanıştır. Staviskinin ı§ ıçın 
Boni hakkındaki sözlerin bir haki· sık aık Berline gitmiş olmaaı Al
kat vey~ iftira olup olmadığı tet- man hariciye ve harbiye nezaretle
kik edilmediğini ve bu memura r inde görülmüş olmasının sebebi 
gadredildiğini yazmaktadır. de budur. Staviskinin geniş teşki· 

Koçanlann fotoğraflan alınmış labnın maksadınm fevk:ılade mü• 
tır. Bu koçanlar sayesinde Sta.. hiın ve gizli malUnıat elde etmeğe 
viski ile ber4ber çaiıf1DJ§ olanlann matuf olduğunu zannettirecek se• 
cümleainin kqfi beklenmektedir. bepler mevcuttur.,, 

Paris, 5 (Hususi) -Çek koç:t~ M. Prensin katilleri aranıyor 
larmın bulunması yüzünden hasıl Dijon, 5 (A.A.) - Müddeiu· 
olan heyecan yatı§'Dlaktadır. Ma· mumi Couchepin Pariste M. Che
amafih bu bal hakiki ve d:ıimi aü- roiı ile görüşmüştür. Ve matbua• 
klinelin teea&Üa ettiğini göster• ta M. Prince'in katillerini bulaca• 
mez. imı ümit ettiğini söylemittir. 

StaViski liac1iaesini tetkike me- Müddei• mwni dört iz elde o-
mur olan parlamenter tahkikat lunduğunu, tah~rriyatnı yakında 
komisyonu çekleri tasnif ve bu yanı dikkat bir safhaya girece· 
yoldaki mesaisini ikm:llden sonra ğini beyan eylemiştir. 
dolandmcıdan para alanların iaim Dijon, 5 (A.A.) - M. Pre,n. 
leıini ilin edeceği :zaman vaziyet· ıin cesedinin bulunduğu noktaya 
te yeni bntıklddar zuhur etme- yakın bir yerde 27 şubat tarihli, Ü• 

sinden korkuluyor. zerinde kan lekeleri bu1unm v 
Günün k:ıhramanı polis mü· bıçakla. parçalanmI§ bir gazete bu• 

feltiti M. Bonidir. Bütün gazete- lunmuştur. 

ler ondan bahsediyorlar. Bugün Tahkikatla me,gul olanlar, im· 
alman he.berlere göre 1926 sen& zalı ve imzasız, bu meseleye d:.ıir 
ıinde Macariıtanda bin franklık ihbaratta bulunulacağım bildiren 
Fransız banknothrmm taklidi yÜ• veya garip tekliflerde bulunan be! 
zünden ortaya çıkan rezaletin baf" yüz mektup almışlardır. Bu mek
lıca kahramanı prena Vindişgretzi tuplara m'.lhdut bir ehemmiyet ve
ve ar:kada§hnm meydana çıkaran rilmektedir. Vana: Yanı, hazırladığı bu listeyi İf>B.§"' BRESLAU, 316 m. 17: Öğleden son· 

tan qağı ıüzdü. Sonra: rayn.mahı~ı konser. 18, Yü~sek S~ıya· 
- HakJ ın1 M:ı.rkam, dedi, fa· B hak'ml . h . . h" ya aıt neınyat. 18,SS: Nqelı maıiki. -

bu zat olmuıtur. Dijon, 5 (Hususi) - Maktulün 

bt bir dereceye kadar. Çünkü bu - u 1 erın epsını şe 11'" Müsahabe. 20: Milli musikili ne§l'İyat. 
)J.öpeğin sahibini bulmak için da• de bulmak mümkün olacak. Baka· - Kısa haberler. 21,10: Tqannili mu· 
ha kolay .uı vardır. Ben de ilk lım bunlar ne diyecekler? siki parçalan. 24: Neıeli musiki ve danı 

Staviaki ~bi sa:bte bônolar ve M. Prensin midesinden çıkarılan 
bu arada Süveyf kanalı bonolan mayiler üzerinde yapılan kimyevt 
ne111eden Kolomb nammd:ıki sah· tahliller neticesin.de zehir izleri 
tekarı Banelonda tevkif eden, ia· bulunmuştlil". Ölümün bu zehir 
yııız kasa kıranlarm; pırlanta ve 

> Vana telefona ko~tu. Ve muha· parçalan. 
ı ' ')U -~le müra.caa.t edeceğim. be b 1 ~\- '41ctta, Nevyorkta böyle bir reye aş adı. Muhabere yarım 

aat kadar devam etti. Ondan son- ,... 
ıa111\ı> olacak, ona bu b V A K 1 T 

" ~· diğer kıymetli §eyler hırıızlannın yüzünden olup olmadıği tetkik e
dilmektedir. 

aretle bakabilecek üç bq ra telefon bqmdan kalkarak kö· 
T. Bu köpeğe, bu tekilde peği gene kollaroun arasma aldı 

l 

dılV 
• 
~' 

k için köpe'k müte- ve haykırdı: 
ık, yıllarca bu çeıit - Vandine, dedi, iş başlıyor! 

\ .. L__. Evden çıkıp bir taksiya atla-
~rqmıı uuhınmak 
-n bu bq kitinin kim dık Maliyeciler Mahallesine doğ-

. biliyorum. Pren- nı ilerledik. Birkaç dakika Mis· 
en~J'IOD.t Han- ter Hartshorn'u bekledik. Bu zat 
'-- geldiği zaman köpekle fevkalade 
~n. aI 
leğe doğru yü
~ etti ve 

ika.dar oldu. Köpeği tepesinden 
tmıağma kadar tetkik etti. 

Fakat bu köpeği hakemlik et· 
tiği §ehirlerin hangisinde gördüğü
nü hatırlıyamadı. 

(~ıum vıır) 

lstanb~ 
Şeyh 1\ 

ondadır. O· 
,iliriz. Hen· 

hesabına 
,-& zannet• 
dmııı ol
van Nev
~ar. Fa· 

lebilir, 

ISTArtBUL BELEDiYESi · 

ŞEHİR TtYATROSU 
TEMSiLLERi 

rum, dedi. Bu 
.,. ·dir. Ba kö· 

:bir wtadm 

Bu Akşam 
saat 19,30 da 

ISfANBUL 
EFENDIS\ 

-111 

1111111111111 

llııuııııı ülllllll 
tvı Pt. 

izine varan hep odur. 
Gllndellk, sıyast oazeto,. "Petit Parisien,, Boni h*1anda Zehir bulundu 

, ktnnbul Ankara caddeM, (l'AKJT) yurdu 
1• yazdığı bir b•Ctt'lakalede bu Poli- Paris, 5 (Hususi) - Dijon 

TELEFON ?>.-uMA.RAJARI: ""Y-- } 

YllZl ıoıert telefonu: us10 sin, devlet kasalarını soyanları patoloji enstitüsü mütehassıs :ınn• 
idare telefonu : us10 bulmak için bir delikte on sekiz dan M. Kör'ün maktul M. PYeuin 

Telgraf adr : Itrt.anbul - <VAKiT) saat kaldığını söylüyor. ciğer ve böbreklerinde yaptığı tet· 
Posta llutuau Nll ~ 

ABONE BEDEU<ERt: Bütün g:ızeteler madam Stavis· lcikat ve tahliller neticesirule or-
TOrkiyo Ecnebi kinin tevfikini, hadisenin zuhu· ganik unsurlar halinde zehir izle-

Senelik 
o ayhlt 
S nybk 
1 nylık 

1400 Kr. ı;oo Kr. rundan beri ittihaz olunmu§ en ye· ri keşfolunmuştur. Mütehassıs ze-
'160 .. 1450 .. h" . 
400 ., soo .. rinde tedbir olarak selamlamakta· ırın mahiyetini tesbit edemediği· 
ır;o ,. 300 .. dırlar. Gazetelere göre madam ni fakat kok:ıin veya alkol gibi 

Staviıki her şeyi bilmektedir, fa· maddeler olması muhtemel bulun• 
kıt alikadarlann intikamından duğunu söylemiştir. 

lLAN uORETLERt: 
Tlcru1 lllnlarm UAn aayı:ftı.larmda. san

timi 30 kuruştan ~ıar. 11k sa.yıf ada 250 
kunı3'1 kndar çıkar. korktuiu için susmaktadır. Madam Staviski sorguya 

Bllyük,. fazla, devamlı llll.n vcrcDlero alt 
ayn tcnzl!At vardır • 

Son hadiseler üzerine ba§vekil t;ekildi 

Resimli flAnlarm b1r satm 10 kurugtur. 
KUÇUK lLANLAR: 

Bir dcfıısı 30, iki dt'"uı 50, Uç defam 615, 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 

'Oc aylık lıtuı vcreıılcrlıı bir defası mecca· 
nendir. Dört sntm g~ UAnlarm fazla 

satırıan ~ kunıştun besap edJllr 

M. Dumerg: "Staviski çetesini mu· 
hasara ebnekteyiz.,, demiftir. 

Yeniden mebus isimleri mi? 
Pari•, 5 {A.A.) - Matin gaze· 

teai yazıyor: "Staviski çekleri tet· 
kik edildikçe, maznunbrın sayısı 

•• • • artmaktadlJ'. Zannedildiğine gö· 
Goz Hekımı 1 re meclisten birçok masuniyeti teş· 

Dr. Süleyman Şükrü r~iyelerin kaldırılması istenecek· 
··~ '" -- ~ tır. 

' [3 b "'~~ ""' ,, J 2 
' ... 

1 1 --~·kesinin 
nl~ 

. ' riıi-

Paris, 5 (Hususi) - Umumi 
emniyet müdürlüğünde bugün bti· 
yük bir faal~yet görülmekte idi. 
istintak hakimi M. Ordono Sta• 
viskinin hususi katibi Jilber ve 
Manyinoyu istintak ettnişlir. 

istintak üç sa'ltten ziyade sürmüt· 
tür. Öğleden evel mada.m Stavis .. 
kinin sorguya çekilmesi bekleni• 
yordu. Bu istintak ancak öğleden 
ıoıva olmuş ve uzun sürmüftilr. 
lsfntakta madam St-:.viskinin mü· 
dafaa ır bulunmuşrur· 


