
rııhelc iktisat meclisi iş 
lcanıınu için geni bir ligilıa 

hazırladı 

Londrada lngiliere ile Soo
get Rusya arasında bir tica-

ret mukavelesi imzalandı 
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Afyon Mebusu Ali 
Beg Nafıa Vekili 

Afton Mebaau w Cümhmiyet 
Halk Fabaı smıaP reiai Ali Bey 
Nafia Vekili oldu. Milli mücadele· 
Din ilk sünlerinde iıtili kunetle
rine k&rfı i• kurfunu atmak tere· 
fi ile memlekette tanmmıı olan 
Ali Beyin vatanpener ph11nı 
muhterem (Valnt) karilerine ayn· 
ca tambnal• hacet yoktur. Ve Ali 
Beyi hiç tanım•mıt olanlara da 
yabm bu maiyetini eöylemek o
nun bayab •e temiz tahıiyeti hak
kında bir fikir vermeie kifi ıelir. 

AFYON MEBUSU ALl BEY 

Edebi Hediyemiz 
·--,_~-

Ayaşb ... 
Kiracılan 

BU ESER, KiLLi BlR ROMAN VE 
• BUYUK BiR SANAT ESERİDİR 

Tahlil ve tasvir 
Kudreti bu eserde CSnUnOse en 

değerli çizgilerle çıkacak ve sisi bay· 
ran edecektir. 

M. Ş. Beyin bilhuaa VAKiT için 
hazırladığı bu mDU romanı 
Yakında altünl•ramızda 

Bulacaksınız 

Vekiller Heyetinde 
nin bir ülküıüdür. Bu ülkünün ta- u • • ''· narıcıge vekili Teofi" 

Avustargada tabii lıagat başladı 

Dört günlük harpten 
sonra isyan bastırıldı 

Nevyorkta Avusturya hadiseleri üzerine yapılan 
kanlı bir nümayişte yüz kişi yaralandı 

Ali Beyin Nafia V ek&letiDe •e
liti haberi bizi tabiatiyle mem•un 
etti. Fakat bu memmmi,.tbnizin 
ae\ebi sadece kendiaine kartı ph 
ti hürmet •• mubahhetimiz olma 
11Ddan detiJdir. Şahean temiz, va-

'ıakkuk edebilmeıi için de her se-
ne devlet bütçeıinden milyonlar Rüştü Be9 izahat oertli . . 

f dil" B• taraftan bu --:.L. Viyana hadıselerlnden intıbalar: HükOmet kıtaatı ile işçiler ırasında bır müsademe -
.. ...,. wer bir inlall olmaamdu da 
clelildlr. Derahte eltili 7eni vazi
fede memleket heaabma meaaiıin
d• hakikaten iıtifade edilebile
c:elin• kani olduiumuzdandır • 

sark e ıyor. 1~ •• 7 ua.• Ank:ıra, 17 (Huauat) _ Yeni TOpla tahrip edilen işçi ikametg ıhleri binası - Viyana sokak larında askerlenn nakli 
ae makaada bır gun evvel var- . . • ViYAN 
mak, diier taraftan bu ujurda Nafıa Vekilı Ali Bey buıün T&SI- • A: 17 (Avuıturya A· 
aarfedilen paralann ve emeklerin fesine bqlamıt, •kpm üwi Ve- J&Dlı) - Vıyana ve bütün Avuı· 
azami verimini almak için çok ti- killer heyetinin toplantmna iftirak !'°'Yada aük6n ve aaayit tamamile 

etm• t• ıade olunm......... H w· I" b tiz bir dikkate çok ferağatli bir ıtır. -.•""• er r u are· 
Ali Bey namusludur; fakat na• p.yrete ihti~ vardır. Biz muhte- Vekiller heyeti bu toplantumda ket d~uıtur. HükUmet merkezi 

IDDlkarbiı hiç bir ite karqmıya· rem Afyon Meb'uaundan bu dik· Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Be- Sotyalıtlerden hmamiyle temizlen 

mittir. Schnıturbunde azaunm 
mühim bir kıımı hükUınet maka• 
mma teılim olmutlardır. Zal»ıta 
tabarriyata devam ederek beledi
yeye ait binalarda aaklanmıt bir 
(Devamı 10 uncu sayfanın 4 UncQ aObmunda) 

Misak önünde lngilizler ile Fransızlar 
rak bir kötede durmak manaaına kati ve ıayreti beldiyebiliriz. yin aon Myabati ft BaJk311 misakı 
•bnu Vuife ainmda hiç bir Bundan bqb memleketim;z. etrafmcla Tercliti isahab dinlemif, 
... 'aliyetten çekinmez. Bu 11fat de bir takım huaual sermayeler ile 1934 bütçeainin teebiti için ilk 

.... k.di kendine diifünen, ka· tetekkül ederek umumun mena• müzakereleri ppmıfbr. Yeni l»Ot- Bı·r Fransız gazetesı· ln
rar ~ •erdili kararm dotru· fiine ait hizmetler ifa eden mü· çeııin eakiıine nazaran bet milyon 
Ja1ana inananlarda bahmur. Bu eı111eler nrdır ki, bunlarm ciddi lira kadar fazl:ı olacaiı tahmine-
be dnlet.,. miDet iflerinde mu- ıurette mmab.l»eai de batlı dilmektedir. •1t h •• d• O 
wffakolma•m eneaub l»ir p.rtı- bqma bir meaeledir. Zira bu uıü- Butday fiyatlarmm korUliiilHI gı ere ye ucum e ıy r ... __.Mı ·· Mawf&wqlak pal 

U ' L 0 0 •u ......._ a,i-& ....: ~ Wft dillrate ~ J'&plfbnlman itaJrlandaJd launm ( ...... ) p I t+ - •D+sm .. l'na-

lllD elaemmiyeti sün ıeçtikçe bü· malda l»eraher hem dnletin, hem liyihaaı vekiller heyetine te't'ke. :.U. maa::=~ ~~ 
,.,_. Bundan sonra da büyümek· fertlerin laaldarmı ve menfaatleri- dilmiftir. dılı tmldtkAr ~ fhldeUe tmldı -.... 
ta denm edecektir. Çünkü ıimen· ni nyanet etmek mevzuubahiatir. -"• tar. (!m - llrla) Frama llarlal79 neanıu 

B okta. da De illa 9llnJtte mtıauebeU olaa lılr .......... elif•, liman ve saire sibi urf TUi• u n ı nazar n da Ali Bey- Nt • ? r1r oJdutu 1ç1n 1ıu yuı ••kik.ten dlldratıe 
talar ile memleketimizi techiz •e den iyi hizmetler ümit edebiliriz. _ ıç~~ deler mabl,yetedlr. 

-~etmek Cimhariyet idaresi· Mehmet ASIM Mı·marlık ve llable7' aJDell dlllmbe oevlrlJOraz: 
"Muhakkak ki, biz garip bir 

1 t b 1 Osta • t Türklük zamanda yqıyoruz. Eier bir hü· s an u p nesı ama- (Mimar) adı ile çıbn aylık mecmua, ktlmet, birtakım dev~etlertar•!~· 

Adl 
• b bizd una yalatır bir k1 •• dan tamamen kendı hak hiki· 

ml·ıe ıyeye ırakılıyor nitlee ç=~tk mecmuadır. ~ ~=~ miyetleri dahilinde ~dilmi~ ~-
tchircilik ve tesyinl aanatıarc1an bahse- lunan bir mukaveleyı kendıııne 

Bununla J,eraher lnslltere • ..._ 
tinin Balkan misakı hakkında yap
biı muamele bundan 1-tb bir 
feY değildir. ihtimal ki, b.sılan 
bu tahtie hareketini Balkan miaa• 
lanın akti üzerine bir çok memle
ketlerde hiıaedilen memnuniyete 
lnıiltere hükUmetinin de ittirak 
ettiii tarzmda lngilis •azetelerin
de vuku bulan neıriyata ait zamıe
debilir,fakat hakikat iiyle delildir. 
Eğer mesele bundan ibaret olaarı 
dı lngiliz hariciye nezareti yalnız 
yanlıı bir haberi taahih etmekle 
iktifa ederdi. 

den Mimar, sanat menauplan için oldutu hiç bir auretle taalluku olmadığı 
ı.phgt poatabawinin tama·ıhapiıhaııecıe çalıtan ilim:ıt dairesi kadar, Türld~~ unat inkipfım takip- halde resmen tahtie edecek olur· 

miTle adliyeye verilec:eiine dair çı 
1 
etY&anım dün akpm üzeri posta· ten h~ ıçın: okunnıaaı zevk ve- aa bu hal vaktiyle naııl tarif ve 

lran f&Jİ•lard bah.etm" fk Dün hane b• L-- ren bır eserdir. ranm bafhimı bu f d·ı· d., B h rk b·1· (Devamı 4 OncQ a ytanm s OncO aQtmmnda) an ıt ı · . 1 ıı~aaına tatınmaama ._,h • gtızel mecmuanın aon sayısından abyo- tavıi e ı ır ı. unu e eı ı ır. 
duydujumuza ıiire, bu TUIJel, adnıııbr. Taımma iti, busün ta· rum. Mimarbk ve Türklük, Behçet ve---·-------------------

k:ıt'lletmemiftir. mamlanaca1ctır. Bedrettin imnb bir yuıdır, llimuhiı K D Ed. ' 
letanlaal poatahaneai, yakında Yeni binach timdiye kadar ayni yapıcılıktan ayırdeden na.sik battı bu ar e Va m ıyo r • 

lamamiyle adliyeye bırakıbcak, odada çalıf&D birinci ve ikinci yazmm aydmhizııda ta~ kabil olu-

~~~ı~!~~indMeekiy. d ~~kili~~ :~~lbürdolarııdündelnberiNayr~ ay-b yor:=..:0

: :::.~~ w... Bandırmadan lzmire hareket eden ekspres Balılte-
allQıua .. ar aça ıtıyor ar. etnya "--.__ .. _ .... - ı. l'-' 

anada poıtab:meye yeni bir bina tetkik eden birinci büroya, yanan :,..ı hirliii ibı..riJld• - ... --a.. ai1e bile gidemigerek garı yolda "a ııı 
7&1>d cakt ' lna ıidi10na da uysa. nratmak 

a .ır · . Ye aezit itibariyle de milliyete (Mahalle 
Adl119 AftJI yanımmdanberi <Devamı 4 OncU aytanm 4 OncU atıbmuııda) UJ'IUDiufa) daha çok yakmlapyar.., 

f /ı 
-Yahı• H-n a.,, elz ne kadar dellfml .. lnla? 
-a.nhn adım Ha .. n delll l!f •ndlm. 
-" .... llMll, llCl1111z da dellftl 8.rl• mi ?I 

Bu hWrilm sonlarda daha kuvvetli bir 
vuzuha vanyor : "Bütüa milletler muhiti
ne tatWk edilen tek bir mimari oJmı,.a. 
calmr. Ancak mahalle uyan ruyonel 
Türk eserleri,.le milli bir mimari yapıla
bilir.,, 

Ve bunun için genç mimarlar, "Çanak· 
kale abidesinin ....ıatet- bir aanat .... 
ri olmuı için din7UID • maruf .... ı. 
ürlarmdaa iatifacle olunac:akbr.,, 

Sözünü garipsiyorlar. bundan gü
ceniyorlar. 

"Bırakm, kardetlerinin kemikleri ü
z.ine temeli ablacak milli du>'pnua e
Mriai Türk aaaatlrin ,........, Tarlı 

mimarları araunda müaahab s•ektir.,. 
diyorlar. 

Niçin yalnız Türk mimarlan arasın- Kır makin~si - Temizleme işleri - Si şlide Ski ile kayan bir geaç 

da? demiye haklmnız var mı? Raaatbanenin, havanın gün- lutlar, evvelki ıün kısmen ı&rdi-
Yerli unati korumak için koyduğu- pnden iyileıeceii yolundaki te- ğümüz güneıln bile yGdnü bize 

mua ağır &Umriik himayesi yerli ıüzel ini kar · • 
.... 1 içia ~ Wr iddiQa tatamalc m erine rafmen ne dmdı, ne göstermedi. 
-... •I de aoiuk duyulur derecede hızım 

ue. ka7betti. Göie yıfılan kurtuni bu· (Devamı' onccı AJflmm ı lllCl •~.. 'a) 
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SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
Avusturya hadisesi Çek-9~~;0 ksz;-sc:~ 

ı . d• d•• .. d•• ız ı on erans 
Yeni bir iş kanunu 
13.yihası hazırlandı eri en ışeye uşur U Bir kaç hafta evel telgraflar, lngilte-

renin uzak §arktaki menfaatlerini nıüda

Çekoslovakya hariciye nazırı 
müzakerelere girişti 

faa için Singapurda askeri bir konferans Pa • İ laçbğmı haber vermittti. 
fJS e Müzakereleri son derece gizli tutulan Yüksek iktisat meclisi kış devresi 

içtimalarını bitirdi 
Paris, 16 ( Havas ajansı):-

Hariciye nazırı M. Bartu, dün 
Çekoslovaky:ı hariciye nazırı M. 
Beneıi kabul ederek mumaileyh 
le uzun süren çok samimi bir mü
lakatta bulunmuflardır. 

Bu mülakat, Avrupanın vazi
yeti hakkında cereyan etmi§ ve 
iki h 'lriciye nazırı tam bir muta
bakat halinde bulunduklarını 

müşahede eylemişlerdir. 
M. Benes, bugün batvekil M. 

Dumerg ile de görüttükten son· 
ra aktam üzeri Praga hareket et
miştir. 

Bartu • Benes mülak:ıtından 
bahseden Pöti Parizyen gazetesi 
diyor ki: 

Bu mülakatta bilhassa Avus-
turya meselesinin görüşüldüğü

ne şüphe yoktur. Bu mesele Pa
risi olduğu kadar, Avusturyanın 
istiklalini tekeffül eden 1922 
ın\Akaveleaini imza etmiş olan 
Londr:ı, Roma ve Prag hükUmet
lerini de ~şgul etmektedir. Pa
riı, Roma ve Londra hükumet
leri mütemadi bir tarzda istişare· 
lerde bulunmakta ve Avusturya• 
t.la gerek hadiselerin, gerekse 
Almanyanın Dolfusa karşı takip 
ettiği siy:ııetten tevellüt edebi
lecek bütün ihtimalleri tetkik et-
mektedirler. 

Övr gazetesi de töyle yazıyor: 
0 Garp devletleri için olduğu 

Uzak Şarl<ta 
harp var! 

Moskova, 17 (Tas ajansı) 
Bakthyden bildirildiğine göre ce· 
neral T chaonun kumandaıı altın· 
da bulunan T chougoutchak kıtaatı 
Ouroumtchyde Chencitdayinin 
te kumandasındaki kıtaat ile bir • 
leşmişlerdir. Chenchitaayi, bu a· 
yın 12 inıinde Maychouin ismin
deki Çin ceneralinin kıtaatına kar 
şı umumi bir taarruz yapmış ve bu 
kıtaatı azim surette zayiata du
çar etmek suretiyle hezimete uğ

ratmıthr. 

Ceneral Matchouin, mutaa.rrız 
kıtaatı durdurmağa uğraşmakla 
beraber cenuba doğru çekilmekte· 
dir. Mutaarrız kıtaat taarruzları· 

na devam etmektedir. 

Kredi F onsiye tahvilleri 
Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde üç 

faizli ve ikramiyeli Mısır kredi Fon 
siye tahvillerinin bugünkü çekili
şinde: 

1886 ıeneıi tahvillerinden 180 
195 numara 50.000. 

1903 senesi tahvillerinden 
756.813 nwnara 50.00 

1911 ıeneai tahvillerinden 
320.540 numara 50.000 f ank ik-
ramiye kazanmı§lardır. 

Paris elçimiz 

gibi, küçük itilaf için de mevzuu 
bahıolunan mesele, Avusturyayı 
Avrupa ihtilaflarının ocağı ol
maktan kurtarmak için büyük 
devletlerin ne dereceye kadar 
müd:ıhaJe edebileceklerini anla· 
maktadır. Şuraımı kaydedelim 
ki, M. Beneı beyanatında M. 
Bartu ile lame.mile mutabık ol· 
duğunu söylemittir. 

Pariı, 16 (A.A.) - Baıvekil 

M. Doumergue bugün saat 11 de 
Çekoslovakya hariciye nazın M.Be 
neıi kabul etmittir. Mülakat 45 
dakika sürmüş ve bu mülakatta 
hariciye nazın M. Bathon' de hazır 
bulunmuştur. M. Beneı bat veki
lin yanından çıktıktan sonra de· 
miştir ki: uDün M. Barthou ile 
yaptığım mülakat esnasında tet -
kik edilen meseleler bu sabah tek· 
rar mevzuu bahsolmuştur. Başve· 
kil ile yaptığım mülakat intibalar
la beni teyit etmiştir.,, 

M. Doumergue Çekoslovak ha· 
riciye nazırım kabul etmeden evel 
milletler cemiyeti ummni katibi 
M. Avenol ile görüşmüştür. M. Be· 
nesten sonra da Paristeki ltalyan 
ilefirinin ziyaretini ık~bul etmittir. 

Prag, 16 (A.A.) - Gazetelerin 
istihbarına göre, milli banka u· 
mum müdürü M. Paxpisil ile diğer 
iki müdür, hükumetin yeni para 

kanununa muhalif oldukları için 
istifa niyetindedirler. 

· Fransada Staviski 
meselesi 

Paris, 17 (A.A.) - Meclis, re
yi işari ile, hükumet ile mutabık 

olarak ve ittifakla Staviski mesele
sini arıyacak bir parlamento tah
kikat komisyonu yapılmasına ka
rar vermiııtir. 

M. Cherin komisyonun adli sa
lahiyetine kartı itimat reyini mev
zuu bahsetmiş, meclis tasvip et~ 
miştir. 

Komisyon pazartesi günü vazi
fesine başlıyacaktır. 

Paris, 17 (A.A.) - Meclis ma
liye komiıyonu 7 reye karşı 23 
reyle 1934 bütçesinin fasıl fasıl 
değil, toptan kabulü için bir ka-' 
nun layihuını tasvip etmittir. 

Pariı, 17 (A.A.) - Radikal 
sosyalist grup meclisi hariciye ko
misyonu riyasetine M. Heryonun 
yerine M. Bastidi teklif etmeğe 

karar vermi§tİr. 

Rayiştag hadisesi 
maznun lan 

Moskova, 16 (Tas ajanıi) 
Rayiştag yangını hadisesinde 
maznun olarak muhakeme edil
miş olan Bulgar Dimitrof, Tanet 
ve Papofu, Bulgar hükumeti ken
di tabiiyetinde telakki etmediğin· 
den, Sovyet hükumeti, bunların 

talebi üzerine kendilerini Sovyet 
vatandaşhğma kabul etmiştir. 

Parla, 17 {A.A.) - M. Bar- Berlin, 17 (Röyten ajansc) 
~ .ıaa ~ğleden son.ra Hccar ıe- 1 Dimitrof ile iki Bulgann yakında 
f~i M. Medervari ile :r~r~iye seCi- I .t .. lma~yadan hudut har~cine çıka-
ri Suat Beyi kabul etmışcır, ı rılacagı haber alınmıttır. 

bu konferansın hedefi, İngiltere impa
ratorluğunun u:ıak ıarktaki :müdafaa si
yasetini kararlaştirmak ve Japonyaya 

karşı vaziyet almaktı. . Ankara, 17 (A.A.) - Yüksek \ Yüksek iktısat meclisine havale 
Konferansın kararları hakkında hiç . 

bir şey sı:ıınamasına fevkalade ehemmiyet lktısat meclisı 1 !Ubatta başhyan olunan mevzuların üçüncüsü olan 
verildiği halde, vaziyet az çok anla,ıl- ve on be, gün devam eden kış top· ve asıl iktısat meclisinin bünyevi 
mış bulunuyor. lanbaına nihayet vermiftİr. Yük· teşkilatına: yapılm:lama ihtiyaç gö-

lngiltere. hükumeti ş_lmdiye kadar u- sek iktıaat meclui bu toplantısında rülen tadilata. gelince, bu mevzuun 
zak şarkt~ı menfa~tlennin müdafaası- ruznamesinde bulun::ın meseleler• kendine mahsus ehemmiyeti itiba-
nı 50 mılyon ıterlın ıarfına 1940 ta d · · · · f · 1 d 

' 1 cak olan s· .. .. b h en, ormanlarımızdan en ıyı ıstı a· ny e erhal bu toplantıda halli ci-
tamam arıa ıngapur ussu a - h · 
risinin inşasına karar verilmis ve 9 mil- de fekillerinin arqtırılması mev• etme gidilmiyerek meaelenin hü-
yon sterlin harcanarak bir h~vuz; yapıl- zuu üzeTindeki tetkikatını bitirmiş kumet tarafından icabı hale uygun 
mı,tı. . ve bunu bir raporla hükiımete ar· ahkam1 raptedilmesi muvafık gö-

Halbukı son ~onferan11n toplanma: zına kar:ır vermiştir. rü)müştür. 
smdan son~a. lngalterenin uzak ~arktaka Yüksek iktısat meclisinin bu Bu hususta yüksek iktısat mec· 
menfaatlennın müdafaasını, donanma· .. • d ~ . . A kA • . y. • 

d el dah"' b k ·ı~Lı t et mevzu uzerm e vardıgı neticeler lısı umumı atıplıgın ıktısat mec-an ev .... aş a sı i:lD ara emane • . 
meıi lazım geldiği anlatıldı. Bu silah, şudur: lisinin. fiili reısi Trabzon meb'usu 
tayyare silahıdır. Ormanlarımızın korunması ve Hasan Beyle temMlarda buluna • 

Londra gazetelerinden birinin verdiği işletilmesi işinin bir devlet mese· rak bükfunete arzedilecek yeni teş
maluınat~ göre bundan böyle İngiltere· lesi olduğundan ve istiften itiba- kilat kanunu }iyiha'Sının istihzar:ıt 
nin uzak şarktaki müdafaası her şeyden ren intifa meselesinin liususi teşeh· ve tanzimi ile meşgul bulunmakta.-
evel, tayyare bölüklerini, daha sonra b" l l k 
M- 1- 1-- bo~ 5. her ta us ere bırakılması ve mem e ette dır •. 

1UA1U1 gazım ve ıngapuranın • • • • 
rafını tahkim eden en büyük kara topla- tatbık olunacak orman siy~setının Yapılac::ı.k yeni kanunun 1934 
rına, nihayet donanmaya istinat edecek. bu esaslar dahilinde yürütülmesi · seneisi bütçesiyle mer'iyete girme• 
tir. Meclis, bundan maada Büyük si de muhtemel görülmektedir. 

Singapurdaki toplanan konferanıın Millet Meclisi muhtelit encümenin· Bugünkü iktııt meclisoinin aza· 
verdiği en mühim karar budur. d 

de bulunmakta olan kanun layiha~ lan arasın a hükUmet tarafından 
lngiltereyi bu hattı hareketi tutmağa . • .. • • . 

.evked üh. . amı· ·ı J sının b:rıı maddelerının degıstml· intihap olunanlardan :ıltısı ile muh en en m un , aponyanm ~ 

büyük Okyanus siyaseti, Vaşington ve mesini teklif eylemektedir. telif zümre ve teşekküllerce seçil-
Londra muahedelerinin yenilenmesine iş kanunu meıelesine gelince, mİ§ olanlardan altrsmın iki senelik 
t~aftar olmadığını g~stenne~~, .'':e ~üm· ali iktısat meclisi, bu mevzu üze· ,müddetleri bitmiştir. Bunlarm 
k~ olan. ~er yerde bır hava ussu vucude rinde uzun bir tetkik neticesi, yeni yerine önümüzdeki yaz toplan.tısı 
gelınnesıdır. b' . k IA 'h h 1 ı · • 'd . 'h b . 1~ 

S. k nf t afmd ır ış anunu ayı ası · azrr amış· ıçın yem en ıntı a at terası azını· 
ıngapur o eranıı ar an ve· . 

rilen kararlarm tatbikma ha!lanılmış bu- trr. gelmektedır. i 

lunmaktadll'. Onun için Malayda ve ~ 

büyük Olcyanuıta lngiltereye ait olan her Türkiye - ltalya ticaret ı evtile Rüştu bey 
An karada yerde hava faaliyeti görülmekte, ve lngi- mukavelesi 

liz tayyareleri keşifler ve manevralar 
yapmaktadırlar. Ankara, 17 (A.A.) - Ticari 

Bu suretle lngiltere ile .Japonya uzak anla$m& için mü~akeratta bulunan 
,arkta biribirine karşı vazıyet almı, bu· ltal;anlarla bu yapılacak mukave• 
lunuyorlar. • t · • • k d h"' 

B d J ak t!lı .. kta ald ~ le menye e gırıncıye a ar u• u a aponyanın u:ı Y- ıgı 

tecavüzi vaziyetin neticelerinden biridir. kümden düpnemek şartiyle mev• 
ö. R. cut modüs vivendinin ıubat niha· 

Londrada 
yetine kadar temdidi heyeti veki· 
lece takarrür etmİ§tİr. 

1 ·ıt S t ticaret Dresdende Türk konsolosu 
ngı ere - ovye 

k.. l . . alandı Ankara, 17 (A.A.) - Alman-
mu ave esı ımz t .

1 
yanın Dresden sehrinde yeniden 

Londr:ı, 17 (A. A.) - ngı: ihdas edilen fahri konsolosluğa 
tere • Sovyet ticaret ınuka~e~eaı mezkur şehirde bulunan Türk tü· 
dün imzalanmr§tır. Son lngıl~z ." tün tacirlerinden Fesçi zade Ziya 
Sovyet mukavelesi 1932 te,rınıe- Beyin tayini ali tasdika iktiran ey~ 
velinde lngı' ltere tarafından fes- I · t' 

emış ır. 

hedi!mişti. 
Londra, 17 (A. A.) - İngiliz 

Sovyet tic::ı.ret muka-velesinde do 
kuz madde ve bir :ıeyl vardır. Bu 
zeyl senelik nispetleri tesbit et-
mektedir. 

Sovyet ve İngiliz mübayaatı 
1938 senesine kadar hemen he· 
men ayni seviyede olacaktır. 

Sovyet ticaret mümessilliğine 
siyasi hukuku iade edilmiştir. 

Mukavelede ticaret mümesail
liğine siyaıi hukuku bde edil· 
miştir. 

Mukavelede borslar hakkın
da bir anlaşma yoktur. Bu iti· 
barla "Muvakkat,, ismini taşı
maktadır. 

Mukavele şer1iti pazartesi gü .. 
nü beyaz bir kitapla if ta edile
cektir. 

Numan Rıfat Bey Faşist 
sergisinde 

Roma, 17 ( A.A.) - Faşist ih· 
tili.l sergisini büyük bir alaka ile 
birçok yüksek ecnebi şahsiyetler 

gezmitlerdir. Bunların araımda 

İngiltere - Fransa 
görüşmeleri 

Londra, 16 (A. A.) - M. E
den bugün Fransa.ya h:ıreket et· 
mittir. lstaıyonda M. Con Simon 
ile Fransız, İtalyan, Alman ae· , 
firleri tarafından ıelamlanınıştrr. 

Paris, 17 (Havas ajansı) -
Hariciye nezaretinde M. Edenin 
ferefine verilen öğle ziyafetinden 
sonra batlanacak olan Farnsız -
lngiliz müzakereleri için hazır· 
lıkta bulunmak üzere hariciye na· 
zm ile milli müdafaanın üç na
zırı ve M. Heriot ile H. Tardiyö 
ba,vekilin odasında saat 11,45 te 
bir konferans aktetmişlerdir · 

Basvekil M. Doumergue, daha 
evel h~riciye nazrı M. Barthou ile 
M. Leger ve M. Mosigli ile uzun 
bir mülakatta buJunmu,tur. 

ınnuıuruımmaeummıtm1rtRlllftfnn1111uıttnıımrıMUllHUllllllllfPlllitıll ımmnrummınr 

Türkiye hariciye vekaleti umum 
katibi Numan Rifat Beyle, he
yetler matbuat bürosu reisi M. 
Hanfoetngel de vardır. 

Ankara, 17 (A.A.) - Harici· 
ye vekili Tevfik Rüttü Bey, bu· 
gün Atinadan avdet etmi şve is
tasyonda vekiller, mebuslar, ri· 
yaseti cümhur umumi katibi Ru
şen Eşref, C. H. F. umumi katibi 
Recep, Başvekalet müsteşarı Ke· 
mal, hususi kalem müdürü Vedit 
Beylerle hariciye vekaleti erkanı 
sefirler ve muhafız kıtaatı kuman• 
danı ve daha birçok zevat tarafın
dan karşılanmış, asker ve muzi
ka tarafından selamlanmıştır. 

Bursa Evkaf müdürlüğü 
Ankara, 17 (A.A.) - Bursa 

evkaf müdürlüğüne İstanbul ev• 
kaf muamelat müdürü Hilmi Be
yin tayini ali tasdika iktiran et· 
miştir. 

Ma~ar başvekili 
Romaya gidiyor 

Belgrat, 17 (Hususi) - Avala 
ajansının Budapeşteden aldığı 

haberlere göre Macar baıvekili 
M. Gönböş önümüzdeki mart so· 
nuna doğru, M. Mussoliniye mü
laki olmak üzere Romaya gide· 
cektir. Bazı r ivayetlere göre bu 
mülakatta Avuıturya başvekili 
M. Dollfuss dahi h1zır ·bulunacak· 

tır. 

Diğer taraf tan Budapeşt_e mah· 
filleri bu mülakatın vuku bulup 
bulmıyacağı hakkında henüz malii 
mat sahibi olmadıklanm beyan 
etmektedirler. Bu hususta son 

karann İtalya hariciye nezareti 
müstegan M. Suvlçin Budape§te 
ziyareti sırasında verileceği zan· 
nolunmaıktadrr. 

e 
t 
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l~ARETLER SOHB~'JLER 
••• fi ........... _. ..... --........ .-......... ._ 

Talebe ve kahveler Ecnebi isimler 
Mul'lf vek:ıletinin yeni ? U- emir ._.. Bizde, birçok münaka~, kura 

cliiindea hahaeclib1or: Artık talebe • .Jtan ibaret kalıyor. O söylüyor, öteki 
kahvelerde, c.w0ıan1a otunmyac:ak. Hava postası 1 Halkevinde '"f akas işleri söylüyor, beriki söze kanııyor, •Ütun 
Çocuk?ammzı itıizliğe, tenhelliie, aht- sütun yazılar )'AZl)'OI' ve neticede: ufıra 

bran kabveıer hakkında .ıınan teöir ilk I . d.. d. M ht rt k . k uEır, eıç1e Y8I' hiç. ~yerindedir. F.Ut alman tedbirin yo cu tayyaresı un Kütüpane geniş!etil 1. u e ı ·omısyon evra 1 Ecne~ ismi haalann yazılması keJfi· 
miabet netice!• verelaibwi ..... temin Ankaradan geldi Bir de şatranç salonu tasnif ediyor yeti de ayni akibete uğradı. Sekiz on 
edilebilir? Matlalra cebri karar lnıne- . d" B ta'-- . I • d ---'uk gün, bu iıte ıalihiye~ olanJar olmr· 
ti71a tatbik olanar n ~elde• Yeni bir hava seferleri mil ur- yapıldı azı ~ ıt enn e yolıımA • yanlar, fihlrlerini söylediler. Kendi 

dilir ım~ lüğü ibdaı edildilini ve ilk ön- latanbul H lk . kütü baneaİ, lar yap~ld~ğı hakkm:la evvelce ya• imfülariyle yazılmalıdır, deneli, kendi 
Cebrin fipbesiz ki bir bJmn 9mirleri ce Ankara - latanbul •raamd::ı . ed d~" evı akp ni•· pılan b.r ıhbar üzerine bütün ve- imlamızla yazmalıyız dendi ve dil bah.in· 
• • _ .... , x.: ... : h ıcap en ta uab yapar ge 7 kil ti .. f . 1 . d k ' d --'~L~ • • ı....: bi • • ,..._ retirmekte lhiyük tesiri nn1ır. 1 tayyare poıtalan itltKdeceau- a· 1 rım· .d im Ev· e er mu ettı~ er~n en müre •1 e aııl auawret aarup-., ec:n• 111n1 

F•t .. ~ celııir kunetine gü.......-lber vermittlk. Dün aeferler batla· :: isv;.1~~1 ~n açı b.;ıbr~r· kep ·bir muhtelit komiıyon ~kil baal:ınn, kendi imlimızla yazılmuında 
ieleria pek kaa bir zamanda Jiz üıtü nılmıt ve Ankaradao ilk yolcu by• v ce ıtı:rı ~al~ ı en .. u': edild:i'ni yazmıttık. karar k:ldılar • 
.__ .~P olm-. . . yarai hrimize ıelmitt:r. lhape. aalo~nd:ı '.~.dı 150 ~tı ~- Bu k~isyon lıt-.nbulda gümrük Fakat netice? ... 

Bunun ıçın mekteplileri kabYeJll sat· T fe •1 Tah. Efendinin lıtabilecektır. Kutüphanenın bı 'dareaind tetkiQt i ba Netice çıkmadı. Gazete ve mecmu~ 
~en mneden karan tatbik ederken ayyare, pı ot .r litiiin:?eki uf ele bir salon da p.t• t e yapma a t· larda, ilmi ve ibni olnuyan eserlerde bir 
llllktopliler niçiJı kahYeJe giderler ıuali- ~daretinde •&at 9,30 d~ ,Ank&radan ranç aalonu olarak aynlmıt ve hu· lr.mııtır. kör döiüıüdiir gidiyor: Makdonaldı bir 
.. de c:nap vermek icap eder. hareket etmit. ha•ıanm muhalefe- d b . 

1 
L---- Komisyon eneli. bütün taku sfiD Macdonold, bir cin Makdonalt , ... 

M..L&..-liJ •-L 1 ·--•- le 'll'_,..! • ..I.• d b' üd ra a u oyun'l aıt vasıta ar na~u- I , •• b' &· tkik ..... ..., er -ve ere ve sua--. ti clolaJU~ ~,.. .. ır e ır m • l muame e.P.rma ırer ırer te e- ,..,.._ Ceıısal Vepnd, 1auaa V•yıand, :=tep ... tı~e, ,. mektep .-at· det dwDDJ& mecbur kalmıt ve aa• ~ anmıttır • decek ve içinde füphe, bıılunanlan bun Via•t, bazan da Veeypnd olu-
MS. dqmda ~~~er •• dmaler at 14,30 da Yetilköye gelmittir. 1 Kütüphanede zihnen yorulan ayırdıktan tonra tahkik-:ta batlı- yor. 

te. ı..~.~t~ 0
_. ca ı-.:..1, •• ~~ Ta17are Aııkar::dan ikiıi hdm gençler, bu aalonda fikri yorsun • yacaktır. Ş:.mdi-ki h?lde kcımiıyon Barada tekrar, !ÖYie '">'• böyle ,... 

~Jur• --..ıve;ıe -~ ~ zıt 0 dd0 "da! edecek deiillz. 
lireeelr, onunla biraz bot be, eclecllktir· oimak üzere on yolcu get~nniştir. luklarını çok faydalı olan ıatranç evrakı tasnif ile meııuldür • un 1 ~ ~u. u 

Mektep saatlerinin ~pncla laala..,e Bu aabah ıaat dokuzda latan· ' ı'le g'ıdereb'f kl d' Bundan ıonra taku koiniıyo- ~~n~~bi..J ~ -~~ ~ te!'· 
Iİdi .. • oyunu ı ece er ır. I .. _ ,_ Ulll ~ 111reu -ti7 - tilgn etm.tın 

Yona, mektep~en. ~ cen5m bulclan da Ankaraya bir yolcu tay· .. . nunda ç~ rıan ticaret DllDULa&lı prt olduiunu söyleceiiz. Herhalde 
Wrrar mektebe aelincıye bdar .....,_ yares! hareket edecektir. Cumhunyet Halk Fırb.aı lstan- müdürü ile ticaret odası mümea-luyirk Dili~ tkik Cemiyeti,, ecnebi· • 
l.anndan arnbmmak biraz ej)emsıılr, :• bul idare heyeti reiai Cevdet Ke- sillerinin fikirleri ı lrnacaktır. hulann ne .:retle ya:alacaiım = 
~ ~datlarla karplapnalc ....... • Dil mektebi rim Bey dün bir müddet kütüph•· bir teblii ile bildirmeli •• wlha ... Au-

ıreli:rar. • • • nede meşgul olmuttur. ihracat ofisi dolu ajanamm verdiği haberlerde, ecnebi 
Giiade altı taat ...... ,. - ÇOCU• Dün akşamaan itibaren F ka reisi H~kevi kütüpba· iımi bulan, bir imli ile yazılmalıdır. 

hn Wrkaç saat ~ Nlrlrmr cebirle t d b J dı D' • ' Ecne!X isimlerde oban •narPJll mıa... 
kalchnaata tdl•• mticı1c1e acaba eıc1e e r.sata Bf 8 neai11e, kütüphaneye devauı eden Vekalet memurları ara- 1et verelim..: 

ecl:ceiimiz .. olur? OniTenite dil mektebi dün aaat gençlerle ı~n:ı bir •urette alika· 11nda değişmeler mi olacak 
Sanınm ki pek büyük bir tef olmaz. on yedide tedrisata batlamqtır. dar olmakta, bizzat kütüphaneye ... • 

Me:seleyi 24 sıuıtin ancak altı eantini mek- Fakülte talebeleri muhtelif amıf· .d ek -" l .. .. kte ih Jktıaat Vekaleti aon zaman!arda . gı er ıent;ıer e gorutme , • •11..... f kil" 
tipte ceçire:ı çocuifun gen kalan oa ... Jara ayrdmıttır ı . ~ . bu~a o ıa teı atına fazla e-

Sellml izzet 

feıkos idaresine ait 
kalasları çalanlar ki& autlik luıyatım tanzim etmek nok- Dil kt b' •d 1 ·ı· F • üyaçlanm, arzularım teabıt et· &emmiyet vermektedir. Ankara 

... __ .. " sak me e ın e ngı ızce, ran ~ .... _ _.. B ih. 1 ·L---:Udan cJu~unecek olur o zaman a- ıız Alman <""\ ltal Ruca.· me.-cuır. u by:\Ç ve arzu arm kufulacak ıunu:o'!t ofisine JatanbuJ Belgrat ormanbrmda Fener 

... ·~ dok~muı oluruz. ya: diier d~ere ::;:;.br var- ayn ayn yerine getirildiiini ele bu- ihracat ofiı memurlan tayin edile- Burgaz ,nahiyesi mmtakaunda 
-L~c-~~ mebdh e~ cı:ıa:ha~:._~ dır. Irada memnuliyet ve takdirle kay- cektir. Terkoa idareıine ait 50 kalas bir 
~"-lllnll -tep ancm yauarnu .. !:."--· .. ~ d•d ib · h f 1 d k im ... .._ fildr, beden, kültür itibariyle daha iri, Her talehe dil derslerinin yüzde detmek laznnclır. J:oatUOen •m ı en racat ofıa me- a la evve orta an. yo o ...-· 
tLıha n--.nıı Wr telde.-._, ol•- altmıtına dwam etmeie mecbu~ı Bugün yapılacak seçme murlarından bazıları Ankarad:ı Hırıızlık 5-:n)'er Jandarma. ku-
\"Qa. d- . Duam ebni en talebeler . .. .. • muhtelif vazifelere tayin edilmit' mandanlığmca ehemmiyetli bar •a-

• • • f~t • t'h 
1 

· · kti Halkevı kutupbane, efnyat fU· lerdir. lıbnbuldaki ofis tefkilib rette takip edilmif, civar köyler ,._,,_ ,_L . . -~-• . ._ 9 1lll ı amna ııremıyece r. L--· . !L b b .. .. KaJ 
1 ~un ...... ,.e r-tmesi-eaı - ,~ı mtma ab perfem e gunu ya- da kalacaktır. tamaman arannııtb. u '!fi 

3 uatlik hayabn tanzimi içinde nuan K.açaK esrar im ş be t , _ _...___ bu K ~L --'-Alibe '-ö - d b 'bara -•----·- bir • • pı lfbr. u opacunuı B f' 'hra t • 1 • ·ı l15aıuallDcue y a: yun en et 
• ...... _ ııt:ar. H~.. .. 1., _.,_ . u o ıı gene ı ça ıt en ı e k' • • 1 ak k'' h . . d b' ""-L _,,. l_DDJDSOre ~~ ..tq:m saat~ yapılacak, yenı -·• 1 cak _, __ be • .fmın ça ar oy arıcın e ır 
~ çalııbklu ••• wv. • • tılta ;~ 1iarelmt idare iietetf .&-~fr _.. ..... o :ı ve 7auaaZ t me kö .. .. yanında kazddd::m .... 

..... ' --xe ........ .... d •--~-- • Mllll!r • nmr çal-pc:aktır prunun 
• ~li:yiz. Onun eilenc:eıtini, o- e en n.pur JOICUllU'lllUall A'YDı E- ~ • bir çukura gömdükleri teabit edil· 

._ t,ı.x. aaatleriıai iyi tanzim edelim. fen.linin füpheli hareketleri muha· Dağcılık ve kış sporlan Söylendiğine göre yeni tetkilit mit, kalaslar toprak albndaa çıka· 
iL! meseli onJ.ra kab..,e si~ faza- memurlarmıa dikkatini cel- ki .. b.. d iç:n vekaletçe verilmiı kararın tat- nJarak Terkoı idaresine tealim e-

,.,...._ Fakat onlara ö,.ı. 7•ler ha behllit ve üzeri aran.ılınca beline, .. U un .. ~ .. .. .. bi!rine en kıaa zı.manda bqlana • tlilmittir. Kaba hınızlan da acili-
~ ld pnçler orada.~ arbdat- c~plcr.ne aizlice yerleıtirilmit üç D~gcıhk ve yuruyuculük kıt cakbr. ·ım· . 
~~ 1;!.~ -:..o::' buçuk kilo env bulunduiu anh· ıporları klübü afitler ff duvar Bu arad:ı lktııat Vekileti mer ~_•_erı __ ,,_ıır_. ____ _ 
....... kültiıiblcla, filmin••• ~· . 1 ilinlan bastu'ar&k. her tarafa da· murlan aru:nda deği9meler olaca· N .. et ömer Bey Anka-
._ flY lıa7betuwial Polıı AYDi Efendiyi eararla be- fıtmıflır. KJüp ıclare heyeti bil· ğı da söylenmektedir. Ofia müdürii raJa gitti 

M...ıa lı••üalcla talebeaia ell•DT_. ~ Ya~ müddeiumumil:iinel bana gençler arumda bu aporun Cemal Beyin ticaret umum müdür- On!verıite rektılrii Nept Ömer 
~ ." taleheden_ blıfbıaun = 1 tes B ım ;mittir. tamimine ça1ıpcaktır. Bazı mek· lüğüne ve ticaret umum müdGrü B~:r din Ankara,. ılbalttir. Ken· 
'Gir. ~--~~~caOrade ela bir ,:. ... ~ bafka Vata ~taamın teplerde bu b1111Jila teıkilit yapıl· Nakı Beyin de Lonclra ticaret~ diıine ICapriitfi sade F•t Bey v_. 

' vnaya .--;ıro -•· em--.. ~111 larafmclan Vı•ana va• ·ıı;ı· Lonclra tic'lNt mü- L.!!ı t a--L.a.-..11... "-l lditi-L- bal Talebe orada eril , br meaı . me, &A1e ew.R:&u.1r. J/" a-:" UDUr. purun v en bir kutu dikkati _ _.___ mq • ı ·ı· K--.... sıa Faik Beyin de 
"-• .,.._ ._. de iatiWe n.r. · kutu ~-ı .. . meaıı ı ...-""15 a.. -.ı. ..,:.. ....._ oluna taJe. •lf• açıı..,, tmlu baldda ~ Geçen hafta yuz 7lnni ıen; Anırarada tetkil edilecek ihracat Onlver•ate aÇ1ldı 
-.. ....._ "' 'r ...._ .....ı ,._ lu olan bu kutunun içinde aJD bir Sultanahmetten bentlere kad:ır bir ofia miidürlüjüne tayin edileceii Onivenite fDt aomeatr tatili Mt· •· a: ~~ ~anduiu ıarulmüıtür. ı JirÜJÜf yap11111larclır. Belediye bu pyialar arumtla.Jır. mi dün aabahtan itiharen denlere 

u ikinci bbı esrarla dolu,.du. Takaimdeki Eldurado ıazinoaunu f, 
O.. i •• nal •tW ....... da Suçlusu • • ' Ş h. ··d ·· - v .. batlanmqtır. ,,--._ 'fı• · ~·~ ...._ • :ılık ' eJnaneti ıetiNn acenta klilNt •ermiftir. Gazinonun tef· e ır bandosu mu ur.ugu 

:-..... ~-.~e. i.. ':.,. m"" '8DeJe verllmlttfr. ritatı tamamlamnakt:ıdır. Şehir bandoau müdürü Hul6ai Feahane tabr.~a81nda 
tomk ••ı • nida ~CWdi, ....a bpk titiba .... siW ı..ü talelle mi Havalar düzeldikten aonra 'bina- Bey bir buçuk ay evvel istifa etmiı kooperat•f 
te _. fllrecelıı calhe ne:-!....~ llfl7aCaia? · nuı arka dak' anada iki te • yerme vekileten aeyyahin tubeıi Feahane f::brikuı ameleleri lran-
•ıı ıL........ ....... 'W • E ............. njreı•N'Yll..u.de,.. L---' aın 1 

KI"b•• ~ müdürü Ekrem Beiim Bey tayin ... di anlarmda bir kooperatif telkil 
.... Pik q .._ ....:....__ •• .... '! ~ taH.nia ......._ ~-...elı 1 MınlU yapılacaktır· u un açıl· d·1m· ti r1 __ D--· 11--:- etm• 1 d• Koo-tif bir lobata 

'tr. --..r. Oal.ra nm t-a... •.-..r- da • . f . ~ .uc:aun ._, ... ea- lf er ır. ..--
_,. ., ı tr+tia, ._.!:-..!.. -· . ·~ ..a- ,.a _._.... tam muı ıelecek •Y bafm meraamı. L! --u • • d • '----'-~• ı .I b. bakk ı c1·1Jclrlm _ _... H--.- " addi Wr llllir • • menfi u 'YCU!iueıme ıa eaı wı.va~aa· ı ı e ır ---•- •.-- ~-s-·• 

•-Pek• Wr atlı •ı• .... _. tedbire t.q -•' 1 =~ .::..... ela I~ yapd:ıcaktir. Daictbk klübil ae- aq, bando mUdürlQüne de orkea· Kooperatife ~ Ye memurların 
~ ~~·· • - &lan- .a.. 'iPa ı ' ., p bnetli otar. l lllf. ~· ~ aalonlariyle l:tanbuhuı ti':\ maallimlerin:len Cemil Be, ta fi bepai birden ha o!arak yamlmq • 

·-. ..._ cipra ..... · s.drl Etem en •11 bir ldiibü olacaktır· Jia edilm!flir. tır. 

DEHRi Efendi Nasıl Göre.yor? 

• 
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( MAHKEMELERDE j 
Hacı Aptullah Hayri 

Misak önünde lngilizler Kar Devam Ediyor! 
llF' tBAt ıanıı ı bıd •ydada> 1 B.ıı mahallelerd~ karın ka • Ef .nin muhakemesi 

Huaert c1er«e1İ bir türlU hnbiı üç dört metreyi bulmakta· Ramazanda Beyazıt camiinde 
aıfınn üstüne çıkamadı. Na• dır. Yetilköy, .e? çok kar yağan yaz eanaıında adliy .-:.rayı yangı· W" (Bq tarar. ı tııe1 aayatamwıat 1 ra kendi haklarım müdafaa imka· 

Fransızlar ve 
kıa 4 ve zaman zaman nakra t.. semtlerden biradır. nıııchın v. ~: den ~ah•~~r~k . tah·ı Bil~kiı ln~iltere hükUıneti böy· nını vermemektedir. 

Tipi yok; fakat kar fa.adalı ıu.. Yetilköy istasyonuna. girilmek rik yollu so:ıler soyledıgı ıddıa o· le hır mısakı, ancak u.. Hakikaten bu tantaj değil mi• 
rette hali. Y•iıJor. için iki metreye yakın bır ka~ ta· lunan dersi!m Hacı Abdullah Hay• mumi bir teşriki mesaiyi teshil, ay dir ki, bugün bütün eihanm ni· 

Sehirdeki odun ve kömür ıto .. babıı ortaaında açılan geçıtten ri Efendinin muhakemesine, dün ni zamanda Bulgaristanın evvel- zammı bozuyor ve gene bunun i
ku ihtiyacın kat kat fevkinde ol· ıeçıııek lazım gelmektedir. sabah lıtanbul :ığır ceza mahke • den istihdaf edilen iştirakini te· çin değil midir ki, Balkan mi~akt 
dufu halde odun ye kCSmür fiatle· Karaderıi:ı ve Akdenizdeki fır• mesinde devam o:unmuştur. m:n eder bir mahiyette olduğu tak şüpheli vaziyetlere kısaca nihayet 
rinde inu.fsızça bir ihtiklr hat tmalar d~nmi§tir. L~ınanlara sığı· Dünkü muhakemede Vasfiye dirde tasvip edilbileceğini ilave vermek, bu suretle genig bir itilif 
göstermi§tİr. Belediyeye henüı nan gemıler ıeferlerıne çJkmıtlar· Hanıınla Mehmet Selim, Mehmet, etmeği unutmamıştır. Bulgarista· ve faydalı bir te§riki mesai yoluna 
hiç bir tikayet vaki olmanı~kl• dır. Hulusi, Recep Efendiler şa1hit o- nm velev ki, muvakkat olsun işli· girme!~ istemiştir? 
beraber, fiatleriıı kontrolüne bat· Para ile temlzllk yapanlar larak dinlenilm~ıler, Hacı Abdul· r(l)c etmemiş olması vesile tutula- İşte bu tarzı hareketi tenkit et
lanmııtır. Bazı yerlerde narhtaD Kar, §ehide bazı yeni ticaretle• l"lı Hayri Efendi lehinde phitlik luak Atina misakının Balkanlar- mekle İngiltere hükUmeti yalnız 
fa~laya ekmek .. tıldıiı ltaldmıda re de yol açmııtır. Bir kısım igsiz· etın'tlerdir. daki vaziyeti ıslah edemiyeceği ıon senelerin hadiselerinden hiç 
ihbarlar bulunmutsa da yapılan ler, biraz para mukabilinde, evle• Muhakeme, gelmiyen §ahitlerin ve umumi teşriki mesaiye yardımı bir §ey anlamadığını göstermiş ol· 
tahkikatta bunlann asılsız olduiu rin ve apartımanların kapılarına t~krar çağnlması ve dava edile· olamıyacağı bundan daha açık bir mıyor. Ayni zamanda birinci de· 
anlatılmıştır. Alakadar makam· biriken karları tem!zlemişlerdir. n:n evvelce mahkum olup oLmadı- surette ifade edilemezdi. Acaba recede Almanyayı yeniden silah .. 
1i\r, ,ehirde ıtok unun çok olduğu• Kar gözlülü, kulaklık, eldiven, ğının sorulması iç:n kalmıştrr. Bulgaristan bu vaziyeti n:çin alı· lanma~a. sonra Avrupa nizammı 
nu, her hangi bir ekmek buhram .. k&Jkol ve baston satışları: da aon TUtUnc:U Ht,1IOsl Efendinin yor? lngilterenin bu tavrı hareke· bozmağa ıevkeden bir revizyonist 
nın uıavzuubahı edilemi7eçejiıU bir iki gün zarfında çok hararetli dUkklnında yapllan hır• tini izah etmek için bu noktayı lahrikatının lehinde açıktan açı• 
töyliyorlar. olmuttur. aızhk muhakemesi göz önüne aetirınek lazımdır. ğa vazivet almış oluyor. Bu vazi· 

Kar henÜ• dinmemit ve temiz• Anadolu eihetil)de telgraf mu• T ozkopar:ın mahallesin:le Mah- Bulgaristan misaka karşı müs• yete sulh için çalışmanın garip bir 
lenen kaldırımlar d• yeniden kar. haberatı, devrilen direklerle ko.. mudiye caddesinde tütüncü Hulusi tenkif vaziyetini alıyor, çünkü bu şeklidir! 
la örtülmüt lJulıuıdufu için, Belet- pan tellerin tamiri bitmediğinden Efendinin dükkanına ,dükkanın misak muahedelerin kuvvete mü· Sen· Bris 
cliycı, t'miı;lik amele•inm tniktan• bala lntbama girememtıtir. damını delerek girmek suretiyle racaat ederek tadili teşehbüslerinin Küçük itilaf da Londranın 
:nı ihtiy~ kifi ıömıımiı ve yeni• lzmlr • Bahkesir treni para çalm~ktan ~uçlu Zühtü ve önüne geçiyor. Güzel. Fakat Bal· h itmem;şti 
den bir çok amele tum.uttur. yolda kaldı Haa!lqıiı ınuhakemelerine dün la· k•n misakı için her tarafıJl serbest oşuna g 

Yüzlerce amele dün de umuıni Babkeair, 17 (A.A.) _ Şiddetli kar tanhul üçüncü ceza nı:ıhkemesin· rizasile muahedelerde tadilat icra PARİS, 16 (Hususi) - Bel• 
caddeleri temizlemele ufraşıyor" frrtınaıı ~ıama kadar devam etnıi~, ge· de dev~.m olunmııştur. edilemiyeceği şeklinde bir iddia grattan "Matin" gazetesine çeki .. 
lardı. Kaypak yapan yokutlara ce dinmitti~. f'ırbna ve kar yüzü~den Müddeiumumi, ceza kanununun ileri sürülemez. Zira bu m!s;ı.'c mu- len bir telgrafa göre, Balkan misa.• 
kö-u'·r ı0.,,, ••rpildi. Yaya kaldı· .. baha lzmıre har. eket ed.en ı.zınır. - 492 · · dd • .. · t h d I · d·ı· • · h " b" u· kının dört devlet Hariciye nazırla• ,...... ...... - _, ıncı ma esıne gore ceza ıs e· a e e erın ta ı ı ıçın uıusı ır 

1 d 1. l · d"' .. Baadmna elupreaı, Balıkesıre bale geıe- • • • • t f d · k f" t• • 
rım arpt a, ıe ıp geçen en 'UfU" • Ç ku Hü • . ta unda mts, muh:ı.keme, karar ı~ın başka sul kabul etmiı_ olan Akvam Cemı· rı ara ın an ımzası ey ıye mı 

. • _ I ld rn.mıf, u r aeyın 11 ıyon ~ I l h J LJ_• 
ren doq. e~ıt~~m~g~ ça ıtı ~· ~~ftir. güne bırakılmıttır. yetinin kontrolü dahil;ne giriyor. ngi tere ükW:netinin te ili.Ki tar• 

Son iki gQn ıçıp.de tt;hrin btJı B.ılıkeıirle Yeniköy Rraımda ~ma· S I h d Misakın bu tadil usulünü de~!ş· zm~aki garabet ve bu hususta in· 
mmtakalan laviçreyi andırdı. Şiı· ıar iwla örtülü olduğundan, b~ arnıç 1 8~ ~a~gının 8 tirdiği de iddia olunamaz. Çünkü g:Itere Hariciye nezaretir.e men· 
!ide Kadrköviinde Ski ile kaytp• Bandırmadan tren gelmemi§tir• Trenın tedbns zhk C . t' ıı..1_ m' .. ~-1 sup yarı resmi gazeteler~n neıriya• 

1 " - tar · · k esasen eınıye ı """"wam ıa ... ·~ -
1 k M lak 1 ki ·1 kı ~a temızlendikten ıonra 8 -~am tı misakı imza edenleri mütebay-
ar ~ tu. as yo u ' t e ' yoluaa devam edebileceği ümit olun· Bayazrtta S ::ırpıçlı hada çıkan 1 nm on dokuzuncu maddasei mu.ci· 

aporu 1apan ıe~ler!e doluydu. maktadır. bir yangından dolayı, dtin Sultan· hince muahedelerin tadil'nde za· yir edecek bir şey değildir. 
Bu ar•da Yathlara bıle raatlaru• Geceyi Çukur Hüseyin iıtasyonunda ahmet ikinci sulh ceza mahkeme· rar görece,t olan bir devlet yalnız Bu telgrafta denil;yor ki: "Ma• 
yordu. Ma~fih açemilik •öı' geçiren dünkü ekspres eaat 12 de bu·ııinde bet kiti muhakeme edilmiı batına mubC'.1efet etme'de bütün zideki tecrübeler esasına ist!na
f&fJ>l'JOf, kayarken düıenler ek· ~ya ıeldi. Bandırmaya gesebilm~~ tir. teşebbüsler Akim kalır. :B.;;ı.lkan mi· den misakı imza ppenlerce ma!fun 
tik oJrı,lJYQrdu. ı~n Jolun açılmaı_ı ~ek~.niyor. Kar yu- Yangın, 'handaki he§ nl!marah sakının bütün ltıymeti kuvett uıu· ! dur ıu,, Kuçuk m.:.ır .! .. ı i, nı._ tı;$~ 

zunden hareketlerı bır sun dtırmuıtur. d d 1 f _.. il . h d 1 t d"l -1ilme 1 k;l oluntlu~u zaman Londraca 1yı Y•fll icatlır o . an çmmıt, etra tan yÇ'l.ıı mıt racnat ile mua e e ler a ı e : · . • .d .• 
ıc..r ve doa, ~Y• yçyeni a• K 'h"' muhakeme e:!ilen beı ki9iye ait mek yolundaki ~antajc;hnn cesa· hır tarzda kabul ed.ıl~emtf ~ ~, 

~öaler de .ıtı. l\t.ra, ~uza lıN· apah ça~şının tarı ı yatak, yorgan v. •· ve kısmen de retini kırması ır. Bu voh ~k· şan· ma~m.afih b~ hal. ~n~.ılt:re h. -~· 
ton aatanlardan }Jqka yem iAt· kıymeti varmı? döşeme yandıktan sonra, söndürül· tai hareket eri "se f'Jen kuvvete metını, emsalı m•stllu s y~setımn 

Kapalı çar§ının tarihi kıY1lleti mü•.... _.··;racaa~ et--e1.:-"en ziya e t~1,'i- esasını teşkil etlen:. "Halt;katlere 
Iar meydana çıktı. itte \ıunlarclP 7 •·· ..... - lık 

olup o).madığınm anlaş:ldıkt-:n Mu!1akeme edilenlerin söyledik· keli·1ir. Cünkli bu tarzı har"'1-et intibak yolunu takıpten a oya• 
biri: Kar ıigortuı... Bir çift liı· 

11_
1
• h l H l lan 1 •• IQJW& tamiri hakkında karar veril· (erine göre, yangın gecesi sahura muahede'ere j .... j .,t e'"lcn t .. ~f "l· 

tm ı ay u.... av u parçp. as . • 1. · ·· 1. 1 · · ı ----------------------
t
'kl . k lal l il" . h m~•J tehır mec ııı ınuza~ere erı a· kallmııı!ar, yemek yeyıp yabnıt :ır, 
ı e ıs arp ere 19Ç r ıyor, av• . . B · 1 b ' d' . · · · 1 • · \ A 1 · k f 1 . . . .. mmd,, ı~m11tı. u ıg.e e.e 1· ıabJ.h olunca da gıyımp lf erının l t b l t . mır eru1 e ~r şı aa 
hı ıslwpınıa alın.da .kA-h1cır; yu- ye ıei•iliii meşgı:tl olınakta·,u. Mü.] ba§ına. gitmitl~r. 0~eı·;nde sahur\ S an U pos ~nesı gÖrijnmek içini 
ri.irken ~·~•i• mun olu19r. zoler idareıipden ve müteh~ısıs ·\yc1meği ısıtılan mangalı, u.bahle· Adliyeye bıra "'ılıyor Belediye müfettl§leri b:ı; kaç ay 

Mµcıtlerı, lobk bMlJ.rmı tiıt· 1 d b h t Lir fikir alına- . . 'd k d dJ. bırakmış • · b ' d" 
l t fi k l-L-J.l- L:r ar an " uıuı a v \Yın ışe gı er ·en o a ~ ı&Sa, tımırı 1 ln<·t mıyı:taııaı evvel yap,ıkları teflı§lerde e.e 1· 

muı ar; e ra arma ,..,~ m. v. __ ı,. Ka ı sıCA 2090 ka· l .,.. h · b' ı __ 
kalk k'tleaini toplamıtlar· haylu· ~''~: A pa ı~a ... r. · · ar. . binada VC' muvakkaten yerleş.len ye ta aıldarların:lan ır ıur.ınmın 
nyorl~: ' d~r ~ukkin olduııu da teıbıt edıl· H!kim Selih:ıttın Bey, m~ha· !tevkifhanede olduju gibi, ayrı bir var' datı iyi toplayamadıklarını 

- Tecriibeıi bedav•dır.. Hele uuııır. keme edilenlerin bu ~uretle. dı~ • oda l;\haiı edilmiştir. Bu oda, l\g:;rmü~lerdi. O zaman sıkı emir• 
bir d"fteJip. millet,. KM dcıt.M, katsizlik gösterdiklerı netıee~~ne üçüncü kattıı. Sultanal1met sulh ce- ler veri.mi!, bir kısım t:hsildarlar 

ı... Gemi yolcularının vararak, Mustafa, Abdullah, dıg~r ı~:ı. mahkemeleriyle hu \uk mahke· cezalandırılmı,, bir kısmına da 
':uU:ı.~eme, kot, gez... Çifti on,.,.. sıhhi kontrol' eri Ahtlul'ah, B~ki ~e Ahmet :Efendı· me!eri araundaki <Hladır. mül~nfat verilmişti. 

1, 111 luır.- tarafı, , ___ .,.10...... lerden beıer lira p~ra ~~ı:ısı alm· Yeni binada mu!ıte:if malıke.me· Ba::ı tahsildarl:ır cezadan kur • 
~ aar &'"4'\ JJuclut Ye &hWer Sıhhat Umum mUdUr- d l' h mını t . 

1Inı bir den~•ew.•k iıtiyen buı IU\Pıı14Rı -"4®l&d6" seleı'ek Çanakkale masına, Ah u .a ~s a'ıya~ }erin ve diğer 1ttdliye teş!cilatmı ı tulmak ve kendilerini ;.~irlçnne 
c:ilretkirl•rm "Ntl" dİYI fır\ ii•· ~ SıJıhJrı merkezi taratmd4n sılıbf koıı- lardan biri, on sekız yaşım tekmıl· yerleştikleri odaların, ileride de'I kar91 isten"len derecede faal göa· 

t
ii yer• cliitmel•n'.Jı·r. o .. ıı"ıorta trQPan yapılan ıemııeden lQlerlndo resmi lemediğin.den, .. ondan alm.acak ai~tır:Imesi nıu1ıte?Jlelılir. Ağır ce· term'.ş olmak i~in, aniikelleflerden 
" .. r w 'I "'°' tahtplerl lıulunanlann, Marmara havzasında• dort bu uk J ıı:> 7 .:ı k 

rajbet bulmadrjmı bittabi 'umll• ili tm.11q1 ve ıUter IJmall)arıı mnvaaaıatııı- p'lra cezasının , ç ıraya za ve ceza, hukuk ve ticaret mah· bir dehc:&a aldıklan paraya mu a• 
rqafA JAAlden aerbe•~ pratika almaya. tabi indirilmeıine kati oluak karu kemelerinin, ist'.ntak dairelerinin bil iki makbuz keEmitlerdir. Bu hal 

yıa, lüzum yok... _1 k ı b" t f tu~n h&klaıııla nllll içinde tabibi bu- verı;ıi. y~nan b:nada olduğu gibi k11mı kı· bir aç gün evvel yapı an 1r e • 
K.z.lar ... 11kmeler lnJunnran "olen •eınllerlne teıımn edllmJ .. tlr. b ld b ı ı ı ~v 4 

.. ·ı sım toplu bir a e u un· ti~!e an 'eŞılmışbr. • 

Kar ıebebile dün de tehirde Jdy:ı'ı::d!e:ı:;kk;n7r:ıı:aı;.:~: :: ( 
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Yıt Pvelkl VAKiT '\ ması dü§ünülme'ktedir. Esk:den , Dün 26 tahsil şube3ine bi.r tamım 
·bazı kazalar ve inhidamlar oldu. Jtlk v~ hem d., yolcu taıuyan ve ıçterlndg res- _I mesela ağır ceza ıofasından ıonra gönderilmiş, bu ıekilde makbu~ 
Tophanede lsmail !fendi garajı· mt tabibi bulunmıyan yolcu gemUcrı l\Iar· H:S ~UBAT 1919 gelen yan kıs·ıuıda, üç ceza mahke· kesen t:ıhsildarlarm şiddetle ceza· 
nın çatısı çöktü ve bir ıoför elle• mara ha'VZ.a8mdakt llmantnrda tıerbest pra- _ Bundnn on gün en·eı Edremltten yol- ıi bunun kar!I tarafındaki is- landırı'ması bildiri1mi!'\tİr. 
J'İnd- varalaıidı. UQ ıhıaa'ksmn kara De lhtilAt edebilecekler- eq ~·e qy~_yt t!carıyeyl M!lillçp Jıwfket eı· ~e 'k d . l . .. t katlarda da 

~.- " dlr. tınt-: aıre erı, us • • • b l 
lt'vvelki gece lıtanbulun bir kı· Jenılt olan :Vzalnır vapu~~ tfmdlye ka- huku ye t"ıcaret mahkemeleri hulu- lzmir beledıyesı para u .. 
..., • .., Bu, ta-.ıpııtz yolcu gemileri da.hl 5 - Şubat dar lılı:. bir haber almam8.flllştır. .ı.va1ar k! 

ıım aepıtlerindta cadde YI sokakla ... l928 farl1a ve 6 sayıil t:ıhrlratı umqınlyıı- bUbB!18ll ır.k Dlilsalt gittiği halde 150Q ~er- puyordu. . . . . mak için piyango yapaca 
"ndaki elektrik llnı~lan yanma• mlzdekl Aı.denlz.ıJcn gelen ve tabtbt hulunıın de vapurun bu kadar gecikmıısıne -.ı: blr 811 mahkemelerin bırıbırlerıyle 1'7"" ·lr Belediye meclisi, para• 

b 
... -t-, • yolcu genıQerlnln •ıhhl ,rsu~Mma alt mad- pı:ına. verlle~dtte ve anaak bir kuıJya • 1 b l )' ""~·· 

1J'lf ve alk ~ sıkıntı ~ıttır. deler blik~eı1Pe tabi ~rdır. kUrlıBn gittiği tahmin olunmal<taclır. va.~ ya:km alakası dolayı11y e, u şet m aızlık karşıtınd4l varidat menbaı a• 
~ilhasM lhtlktatta s,rınc•bey, ---... IHlllll11f.._ıoııaıııqıııınt1ııl8llllll~ıM"'1lllMll""'"'-~ punın hat, \'6 He cfr hareketi ijzerln!Jekl hl\f ,Ok faydall görülmüştü. rarken bir p;yan&O tertibine karar 
Ortaköy, Ydanhy•h, K•lyoncnakol .~~.·.~ •• ~ .... a .. e •• ,•.• •• ~.!.~:!.~~.~~! tun lsk<>ht , .• Umanlara. teıaTat çe~ vç Postahane bin:Hı yüksek, ve çek ve.......,iştir. Mecl~sçe kabul edilen 

....... "e~• -~· ~~ hiç bir mnınmat almak mllnıkUn olamanu1- • ..,. 
luğunul\ vka ıokaklan Ye GY.Ut• Kooperatif tır. Vopunın bir torpue ça~ ma.la ol· merdivenli olduğundan., inip çık· karar sureti tudur: 
auyu taraflanncla.1ci Jollar tam•• . , mm.ı olması znmır,dllmeı..--t-ed'r. ma kolaylığı temin etmek üzere , 400 bin lira ianenin piy~ngo 

ka J w- akl Her •YJn on betınde ~ 'f'oopera• Bir kaç gUn evvel ıtmannnma. ~ btr l kt b • 
ınen .ra ıa~ mıftır. "İf" m""""""••ımQ 21 inri aayısı da pek tt ileride a&:mıör de Y•Ptırı aca ır. tertibi suretiyle temini ve unun ı• 

ak 1 _,,, ı f 1 t ... _... ~ vapur 8'11\'ıırlsl yolda cnk.ar.a tetıaclut e ıatıı· 
N ı 'f"8"4MU1 ae er irini in• pngin mibıdorccatla ~ıştır. Meıle(J d"n bahseylemJ~tir. Vapur yolculan arasın ç:n fazla yüzde yirmi masraf ih· 

tip.ıqJa yapabilmektedir. Tre~er mecmualanmn batında gelen bu iktıcadt d~ ııefln~ ıııhlbl EdremlUl Alt Bey De malt· '{ unan iktısat nazırı tiyar edilmesiyle tertip edilecek 
muntazam l&Ulerd• aidip ,.u,.,... •ıcmuada bu defa da Ahmet Hamdi Il~· dumu da 'bulunmakta idi. A ) Al piyanwonun ihtiya" ve icaba göre 

• ı..... .. .I- • • •t L" Ceuul - Omıanlı ordnmnun bidayet luı.rpteıı Beri in, 17 (A. • - man e. :r 
J m ıN8•1 ıt•n• u "1

' yum, d y muhtelı'f parralara taksim oluna• ar. akln 1 Me ha. Buin9 Bırin Türk koot>"fatifçiliğine da- 18118 ıenesl nttıayetıne kadar duçar oıc1u19 iktısat nazırı M. Şnı~t, iln u• :r 

Belediye kar m • • eı z • 5' ı.:M etidü vvdw. Dahili ve harici bir ~ytat cetvelidir. nan ı'ktısat nazırı M. Pesm"'zoğ· rak, bir par?.nm ikmalinden ıon• 
L-. l I • ""' Tf'lef: IS550 zabit, '3142-l nefer. 46 

• l . 
ha yoı~~v tmı ~ ~nııı,,.1r. ~ lleopeaıatil U.vadiıl ve iktııadi yazı· lu ile Yunanistanm Berlin sefi· ra diğerine geçilmek şartıy e ıcra• 

B1r aralık tı <'atih. civarlannda ları ihtiva eden bu mecmua bütün kari· E81r ve kayıp: 3o3o ubıt, 160701 nefer. , 

1 • • • d • Mecruh: 4077'18 zabit l'e nefer. rini kabul etmİ§tir. sı ••. 
~)J!GU~lır. onımıe tavaıye e enz. 
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3 Zdhicce 
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4 Zilhicce 
6.'6 6 .5S 

Ciın 17.4~! 

VAKIT'ın yeni Tefrikası: 106 Yazan: A. MiL Bir gün, arkadaşlarla, kah· O d:ı kalktı. 
vede otururken, gazetelerden bi· - Y arrn Kopenhaga hareket 

atış• 17.41 
~aba~ namazı 6,30 b.:JO 

o~ıe namazı 12.2' 12,~8 

lklodl oama.a 15,21 15.22 

rinde, Roz - Nuar oteline misa· edeceğim! d~di. :\kşam namazı 17,41 
Yatsı namazı 19,14 

17,4? 

1 9,1~ 1 abana kuvvet köye 
doğru kaçmışlardı 

fir olanların isimleri ar::lsmda, Bir şey söylemedim. lğildim 
pren•e• Babe)off iımini gördüm. ve elini sıkmadan odadan çık· 
Kalbim tiddetle ç.arpmıya başla· tım. 

lmsak :C,(7 :i. 17 

Yılın ıı,eçen ı:llnleT1 49 .50 
fılıo kolan N 311) ;l);i 

dı ... Elza ile gene mi buluşmuş· Dısarda kaldırımda durdum. . ' 
L _J 

ISTA"BUL BELEDiYESi tum? ... Sordum, soruşturdum. Otelin yalnız bir tek penceresin-
Kocası, bir sene evvel, bir av ka· de ışık vardı. Uzun bir müddet 
zasmda ölmüş, Elza bir sene sü- hu ışığa baktım .. 

Rivayet edildiğine göre deve Trabzon sokaklarında dolaşırken 
kuşları böyle yaparlarmı§. K::rıı· yanan binanın önünden de geçmİ§· 
dan avcıyı gördükleri zaman ka- ti. Bu eınad:>. Riza Beye: 

Şehir Tiyatrosu Ttmsilleri . 
ren evlilikten son.r:ı dul kalmıştı. İçimde derin bir boşluk vardı. 
Burada bir hafta oturacak ve Da- Birden, kulağıma bir hıçkırık 

Akşam Saat 

20 de 

111 

111111111111111 ' falarını otlann arasına gizlerler ve -" Bu bina ile bizim de bavul 
ve bu vaziyette onlar avcılar gör- ve içindeki elbiselerim ve çamaşır
medikleri için avcılann da onları Jarım da yandı. Şimdi böyle dim
görenıediklerini zannederlermiş. d' ı k k ld k f d · t• R:-... Bey 

nimarkaya avdet edecekti. ZEHİRLİ geldi. Ben de, ağlıyormuş gibi 
Demek Elza hürdü .. iki sene in]edim. 

evvel, benden ayrıldığı için, mü· Eminim, ben kaldırımda, Elza 
ız a a ı .. ,, emış ı. ~ 111...111 KUCAK 

teessir olduğunu hatırlad~. Ü· odasında, ağlıyorduk .. 
mide düştüm. Onu he.men gör· ~ Jf. ~ 

4 PERDE 111111111 
Halbııki karfrsında~i Ruı tor· bermutat katibi mes'ul beyi Allah· 

pidolan onları görmüş ve o tarafa tan yardım beklemeğe davet ede· 
doğru ıiddetli bir ateş açmıJtı. rek ve Allahın inayetiyle ber§eyin 
T orpidol:ır ıahile o kadar yaklaş- yoluna gireceğini •Öylerken katibi 
mıttı ki her an karaya asker çıka· mes'ul bey binanın dört duvan içi· 
np iki arkadatı eair alabilirdiler. ne girerek etrafına bakınmağa baş 
Katibi mes'ul bey bunu düşündüğü lamıştı. 

mek istedim. Kalktım, od~ma git 
tim, prensese bir mektup yaz· 
dım. Kocasının ölümünü duy· 
duö-ı:mu söyliyerek arzı taziyet 
ettim.. Elza, dört sayıfalık bir 
m-ektupla bana derhal cevap ver
di.. Beni davet ediyordu. 

'r.' f"ı';llekten a.onra Roz - Nuar 
ote:ine gittim. Nefessiz, durgun 
bir y'.)z gecesiydi. Gökte yıldız· 
lar ışıldıyor, sahillerde deniz, 
yavaş yavaş nefes alıyordu. 

Kopenhag hatıraları gönlüm
de canlandı. 

Elzanın yanında geçirdiğim 

uzun s:-ıatleri yadediyordum .. 
İtte onu tekrar karşnnd:ı göre
cektim .. Evet, onu görecektim. 
Bu müjdeye bir türlü inanamı
yordum. 

Otele geldim. Garson beni bi· 
rinci kata çıkardı, bir kapı açtı. 

Heyecan içinde ıirdim. Elza, 
•7-ıı..~ 1.1cın K:ı.rtııacıı. 

Tıpkı, iki sene evvelki gibi, 
pembe beyaz ve sanım.dr. Oa
ti.inde gene ıiyah elbiseleri var· 
dı, gözleri §İmşekleniyordu. 

Elini uzattı. Tuttum, öptüm. 
"Sda geldiniz!,, dedi. Sevgili 
sesini gene duydum .. 

F Akat ilk sözlerden aonra, 
hayalim kurudu. Karşımd ::ıki ar· 
tık bir genç kız değil, bir kadın- . 
dr ... Elimde tuttuğum eline bak· 
tmı. f armağmda bir nikah hal· 
kası vardı. 

Bu an, hayatımın en acı anh
rından biridir. Elzanın yanında 
oturmuı, konuşmıya çalıtıyor· 

dum .•• 
C:lza, yan gözle yüzüğüne bak

tığımı aördü ... 

Göz göze geldik. Nazarhrı 
dikle~ti ve: 

- Prensin ölümünden •onra .. 
Diye bir cümleye batladı •. Yü

z~m. öyle takalluı elmit olacak, 
kı bırclenbire austu. . 

O zaınan aramızda bir uçu
rum olduğunu f arkettik.. Aı·a
mızd:ı, tamiri kabil olmıyan bir 
şey kınlnıııtı. Maziyi ima ede
cek olaa.k, ağlıyacaktık.. 

Awl 
g aınıt neye yarardı? 

Yan Yana idik ve her ikimiz 
d-e hürdük, serbesttik hayatımı-
za hakhndik.. ' 
Tıpk "k· 1 1 ı •ene evvelki i§ıkla 

m:ıtukaya. benziyorduk. 
Fakat konutanııyorduk. 
Maıal ıöyliyem. d 
5 .. 1

• ıyor um. 
~Y •Yecek olııını, dinlemiye

cektı. 

. Açı~ ~uran pencereden, deni· 
aa ~eaına dinliyorduk. 

. teYrok !radar cturdum. 
Nıhayet kalktım. 
"Ncrey~., ''Erken ... , "Biraz da· 

ha o~uz.. ~di. 

Arkadaşım: 

- işte dedi, bunun için iki· 
miz de evlenemedik .. 

Gitmek üzere kalktı ve güldü: 

- Acaba bizi bekarlık vergi· 
sinden muaf tutarlar mı?. 

- Zannetmem, dedim .. Bizi 
çok çok apta) yerine k{)yarlar .. 

Arkadaşım baş mı salJadı: 

- Hayır, dünyada bu hislere 
aşina olan binlerce ve binlerce 
kalp vardır. 

Bir sigara yaktı, elimi srktı: 

- Gecen hayrolsun ! deyip 
gitti. 

B 1 T Ti 

Polis haberleri 

--
Bir bardak çay 
parası: yüzünden 

Evvelki akşam Çenberlitaşta 

bir bardak ıay parası yüzünden 
bir cinayet olmuştur. 

Acem Kurban ve Safer isminde 
iki kardeşin idare ettiği kahveye 
seyyar bastınnacı Halit isminde 

b~r müşteri ısınmak için girmiş ve 
bır çay içtikten sonra pastırması-
nı aatınak Üzere gitmek istemiştir. 

Fakat kahveci çay parasını İs· 
tenıiş, Halit ogün alış veriş etme· 
diğini ileri sürerek çay parasmı 
sonra Vereceğini söylemiştir. Halit 

le Kurban münakaşa ederlerken 

işe Safer de karışmış, münakata 
Yonıruk kavgaaına dökülmüştür. 
Bu esnada Halit pastırma bıçağı
nı çekerek Saf erin üzerine atılmıt 
ve bıçağı Saferin karına saplanıış· 
tır. Safer ölüm halinde hastahane

ye kaldırılmış, Halit te saklandığr 
yerde yakalanmıştır. 

Yazan : Loic Le Cevı ıadıc 

ci.ime eden: • Sait Ali. 

HALK GECESi 

fer· 

ıçin arkada§ına: Bir aralık başını yukarıya doğru 
"-Gel birad-er bur'.lda durmi· kaldırınca evvelce klübün h::ınlam 

=============-= yalım, Daha içerilere kaçalım! dairesi olan yerdeki duvardan aşa· 
•r--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!~-~-....,• Yoksa son günümüzde Rusların e· ğıya doğru bir kayış sarktığını gör· 

B Q R S A line eıir düteriz !,, müştü. 

22 şubat perşembe günn ak· 

şamı lstanbul Efendisi operetine 
başlanacaktır. 

Demiıti. Kamil Bey de bu teklifi Bu kayış bir bavul kayı§ı olabi-
muvafık bulduğundan hemen mı· lirdi. Katibi mes'ul bey bunu gö
ıır aapbrmın arasından geçerek ve rünce Riza Beyi ç~ğırarak: 

l'====n=u=k=u=t=(""'s=a~t=ı,~)==~~ emekliyerek gerilere doğru gitme- -'"Bak, Riza Bey, galiba be· 
:==========-====il ğe doğru bqlamı,tı. Bir müddet nim b~vul hamam dairesinde kal· 

bu suretle geriledikten sonra yolun mıJ, yanmamış, kayışı duvardan 
kenarına çdmu~lar ve ondan sonra aş~ğıya sarkıyor!.,, 

lHizalarında yıldız işaretı olanlar lizer· 
leı inde f 7 ŞCBA C' muamele olanlar· 
dır. Ral•amlar kapanış fiyatlanm gösterir 1 

ı * Londra fı.Jl . -- • vı,:ına 2!5, -
• Nevyorlr 126, - • Madrlt 18, -
* Parls l!ı9. 00 * Berlln ~o. -

1 

• Varşova 
' • Mllaoo 

221. - 2.ı, - • 

* Brükı.el 118, - • 8udapeşt. :!9, -
• Atina 25, - * Btikreş 21, -
• Cenevre ~20, - • Belgrat 56, -

*Soha 96, ... • Yo~ohama 40, -
* Amsterd•m ııs, - •Altın 92i, 00 

• Prag ı ~o. • Meddlye 36, - · 

1 • Stotho'm S9. - • Bı nknot !3~. - 1 
1 ÇelCler (kap. sa. 16) 
. - -· -~ 1 

! •Looura t.42.:0 Stokholnı 2.soıs' 
· • l\'evyork 0787J • Vlvaoa •.~7 4 
* Paıls 12.03 • Madrlt S.!S469 

• Mll4oo 9.01:10 • Rerlln 2,0089 
• llrüliscl 3.3998 • Varşova 4.~ 17 

• Atlnı. ~a.2ım • Bodapeste :l.8917 

• Gene\'ıc ~.4510 * Rükreş Tl),85ll0 

• Sofya 64,6Qt!i * Oclgrat 3S.2!i89 ı 
* lımsttrdaıı • J.1764 • \'okohama 9.6 08 
,. l'raıı 16,1111 * Moskova l f.lf Ol 1 

- 1 

1 
ESH AM 

' ,, 
ıo.oo ferkos 21,4'; J I~ Bankası 

* Anadolu 2s.1s • Çimento as. l2.5!\ 
1 Reji 4,45 Ooyon Dey. 19,-

Str. Hayri}' ıs. ~ark ne1. 1,55 
Tramvay 48,50 Balya ~.20 

U. Slırorta ( 1,40 ~ark m. ecza 2.3~ 

Romontl 184tJ Telefon ll 75 

1 

-
1 istikrazlar tahviller 

' --
193J da ist. 9!ô.2S ElelıtrU: -
lstlkra:ı:ldJ. 53.~:) Tramvay St,SO 
SHk D.yol 2..45 F.rıı:anı 98,50 
O. Muvab. ~3.00 Rıhtım IR,-

Gtimrükleı ~.35 Anadolu ı 4130 
1928 Mil 

·"'· 
:-ô,iO Aııadola il 47,3J 

flaRdat. - • l\1tJmes..~ıı A S4,:ıs ... iiiii .. 

t:ıbana kuvvet vererek köye doğru Riza Bey de hakikaten kayışa 
kaçmıtlardı. Hayvanl:ır ise, Rus b b. · 1.J.-gıv m go"rmüt . enzer ır şeyın sarını • 
torpıdolanm ilk defa gördükleri se de anan bir bina icindeki bavu· 
zam~n bağladıkları bir ağacın di· lun s~lam kalacağın~ ihtimal ver· 
binde kalmı§lardr. mediği için katibi mes'ul beye: 

Trabzonda -"Yanılıyorsun, bina yandık· 
Katibi mes'ul ve Kamil Beyler tan sonra aylardan beri duvarın 

köye varrr v:ırmaz doğnı kahveye üstünde bavul kalır mı?.,, cev:ıbmı 
giderek Rus torpidolarmın etrafı varmişti. Fakat katibi mes'ul bey 
topa tuttuğunu haber vermişlerdi. israr ediyor ve görülen kayışın 
Köy halkı top sedalarını işittiği mutlaka kendi bavuluna ait oldu· 
halde yerinden bile knnıldamıyor- g~un .. l" d u soyuyor u. 
du. (Deve.mı V&r) 

Çünkü o torpidolar, kahvedeki , ..... ,,..,.., .... ,1111111•ııımuımıı ... ,__11nmıııııımuı1111m••••ımıım• 

ihtiyarlardan. aıdıkhrı. ~abere gö, Denizlide eski 
re, ıık srk gelıp o havahyı bombar-
dıman ediyorlardı. 

Ne ise Ruslar asker çıkarma· , 
dıklarından ve :ıtılan mermiler 
isabet etmediğinden katibi mes'ul 
Bey bu ıef er de büyük bir tehlike· 
den kurtulduklarından gidip atla· 
nnı bu'muşlar ve binerek Trabzo
na., yollarına deva.m etmitlerdi. 

eserler 
IZMIR, - Denizli Valisi Fuat 

Beyden İzmir Valisi Kazım Pata 
ya bir mektup gelmiıtir. Bu mek
tupta Denizli civarındaki Hiera
polis harabelerine giden yolun, 
seyyahların kolayca geçebilmele .. 
rini temin için ıslah edildiği ve bu 

Katibi mes'ul ve Kamil Beyler 1 .. · d r. .... k .. . . yo uzerın e, ,.uru su ve çayı uze-
T rabzona geldikleri z:ıman gıdıp . d 30 t l w d ay k . • . . rın e me re uzun ugun a a • 
vah Cemal Azm1 Beyt zıyaret et- l d · d b .... k b. k" ·· 

arı emır en uyu ır opru ya· 
mi9!erdi. Daha evvel avdet etmit pılmakta olduğu bildirilmektedir. 
olan Riza Bey de orada bulunuyor· Denizli Valisi Fuat Bey, asan .. 
du. Vali Bey tetkilatı mahsusa atika faaliyetile çok yakından a· 

,.. V A K { T 'iz:lsım Trabzon civarındaki soğuk lakadar olmakta; Denizlideki asa-
Şüpheli bir adam ı ·u denilen yerde yemeğe davet et- rıatika işlerinin tanzimile mefğul 

Küçükçekmecede JÜpheli vazi· Gündelik, sıyast Gazete miıti. olmaktadır. {Ramsey) in ciltlerin· 
yette dolaşan otuz beş yaşlarında !stanbw Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu Bu davete icabet etmek için ki· den ve Kari Humanm (Hierapo-

TELE'FON NmIARALARl: 
sefil kıyafetli bir adam yakalan- Yazı ışıort telefonu: W79 tihi mea'ul Bey kendiıin.e biraz çe· Jia) hakkındaki eserleri Denizli 
mııtır. Deli vaziyeti takınan bu a· ldare telefonu : 2,ıs10 ki düzen venneğe mecburdu. vilayeti bütçesinden talep ettiril· 
d ·· · d Telgraf adresi: lstanbul - (VAKiT> Trabzona gelı'ncı'ye kadar kıyafe· mi•tir. Bu ciltlerdeki ölmüş ıı.ehir· amın uzerın e kendisine ait Bur· :r :r 

Poeta kutuw No. " • h k J D } sa Müstantikliğinin hiı- tevkif mü· ABONE BEDELLERi: tme e enımiyet vermese de olur· lere ait ısım ar eniz i vilayetin· 
zekeresile Bursa nıüddeiumumili· Türkiye Ecnebi du. F akıt Trabzon bir ıehirdi. ce tercüme etirHecektir. Denizli 

b. 'dd Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. O şehirin ıokaklarmda hapis Valisinin eski eserler etrafındaki ğin!n ır ı ianamesi bulunmuş· 7ı;o ıe&O 
tur. Bunları ne suretle elde ettiği- ! :~~! 400 : 800 : kaçağı gibi dolaşmak mümkün de· alakası şehrimiz asarıatika mu-

h 1 u'lık 1ıso .. soo ğildi. Fakat onun ne elbisesi, ça- hipleri cemiyetince takdir edilmi• ni soranlara iç cevap vermiyen " • :r 

l H iLAN UORETLERI: ma.tırı, ne de parası vardı. ve sevinçle karşılanmı•tır. ve Hüsnü oğ u asan ismini taşı· :r 

yan bu adam lstanbula ve akli va- tı!C:: =~= =ar~~:::::da~ İıhbuldan Trabzona getirtmiş lzmirdeki Asarıatika Muhipler 
ziyeti tetkik edilmek üzere adli kuruşa kadar ~ıkar. olduğu bavulu Trabzon ittihat ve Cemiyetinin yakında tabettireceği 

. d BUyük, fazla, devamlı Utn verenlere ait Terakki klübünde duruyordu .. Fa· "lzmir Rehberinde Denizli Vali· 
tıp işlerine gön erilmiş, aklında nyn teıtzil!t vardır • k ki b k 'b · ' 

h l k .... , d'w• . J Re-'mlJ UA-•arm bir ........ 10 kuru•tur. at üp inası atı l mes ul bey si Fuat Beyin icraatından bahaedi-bir asta ı goru mc ıgı ıçin 1 • ,,, ...... ._ .... • w 

KOÇUK iLANLAR: cephedeyken bir Rus bombardıma- lecek; Denizlideki asarıatika bak· tanbul müddeiumumiliaine verı'l- Bt • u d f 6"' 
·o r defa.at 30, lkl dt: an 50• ç e ası "• m eanaaında yanmıf ve yıkılmıştı. kında mücmel ım:ılômat verilecek-. r dört defam 75 ve on defası 100 kunıştur. 

mış ır. Ug aylık UA.n verenlerin bir defası mecca- Şimdi binanın dört duvarından tir. İzmir asarıatika itleri İçin ge-
Müddeiumumilik te Bursaya nendir. Dl:!rt satın geçen lllnlarm fuJa batk:ı bir feyi ka1mamı§tı. Iecek ziyaretçilerin Denizlideki e-

t 1 f k k b d h kk aatırıan beş kuru,tan hesap edilir K'"' "b' ' 1 
e gra çe ere u a am a rn· ıil••••ıııll•••llli•••lli l atı ı mea u bey ziyafet dave· serleri görmeleri de tavsiye edile-

da malfrmat iatemittir. tini aldıktan aonra Riıa Beyle cektir. 

uo 
n 

et 
pıl 
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Elizizde Güzel Bir 

Halkevi Binası Açıldı 
Seferihisarda Alsancakta bir tren 

Genç bir kazası oldu 
ark vilayetlerimiz değerli bir kültür 

kazanmış oluyor 

!':LAZlZDE HALK~Vl BL~ASI \1~ GA~l llEYKELl 

ElizU:, (Hususi) - Yedi,sekiz ay kalmamıılar. Bir yandan inıaata devam 
nce nazari bir surette projeleri çizilir edilirken, diğer taraftan da halkevinin 
e konuıulurken batanlmasını herkesin çaJııma vasıtalannı ve binanın mefru
ok güç ve uzak gördüğü (Ela.ziz halk- ıabm da ihzar buyurmuılardrr. 
vi) bugün yalnız Elazizde değil, bütün Musiki ıubesi hamam §İmdiden faali
arka ve hatta yurdumuzun onda seki- yete geçmif bulunmaktadır. (18) kiıilik 
inde ernsali bulunmıyan muhteıem bir yeni bir bando ve (5) kişilik bir salon 
alde vücude gelmit bulunuyor. orkestra takımı te,kil olunmuştur. 
Yapıc:hk işlerind~ çok büyük bilgi ve Bandonun ba§ına evelce lstanbul !e• 

Örgü ve ona inzimam eden yorulmak '\"e bir bandosu ınuallimliğinde bulunmuş o· 
sanmak bilmez gayretleri olan valimiz lan Süreyya Bey ve orkastra şefliğine 

e''.Sk Sım Beyin gösterdikleri cidden de musiki muallimlerinden Sadi Bey ta· 
akdir ve şükrana değer mesai ve birn. yin olunmuşlardır. Her ilcisi de mesle· 
etJeri neticesi bu güzel yapı; bedeli keş- ğinin ehli olan bu iki üstadın himmetle

inin hemen üçte biri derecesinde az bir riyle gerek bando ve gerek orkestra bu
asrafla ve yedi sekiz ay kadar kısa bir gün memlekette cidden takdire değer bir 

aman içinde başanlmıştır. varlık &Östennektedir. 
Tevfik Bey; bu eseriyle her Türke Memleket umumi kütüphanesi heyeti 

e bilhassa her idare memuruna azim ve 1 umumiyesiyle halkevine nakletdilerek 
ebat ile hu İ!İn daima muvaffakıyetle layni zamanda evin kütüphanesini teı· 
ıanlabileceğini İspat ve teyit etmiş kil edecektir. 

ulunuyor. Salon için bir sinema ve gösterme 
Takriben (1500) metre murabbaı bir makinesi getirtilmiştir. Kapalı beden 

saha)Q işgal eden ve Elazize ve şark di- terbiyesi salonuna lazım olan bütün ve· 
arlarına nur ve şeref saçacak olan bu sait sipariş olunmuıtur. 
apmın harici duvarları kesme, beyaz Mefruşat cihetinden de her odaya 

taş ve mo)on giri taştan yapılmıştır. ve salonlara (Gördes) ten nıahsus halı-

Planı biuat Tevfik Sırrı Bey tarafın· lar getirtilmiş, her şube odasına gömme 
dan yapılmış ve yüksek mühendis mek- kütüphane ile bir yazı masası, etajer, 
tebi tarafından ıslah ve tasdik edilmiştir. bir kanepe, iki koltuk ve kütüphane sa· 

Evin yalnız elli altı metre murabba:ın- lon1arı için kezalik koltuklar, kübik ma· 
daki bir salonunun zemin döşemesi tah· salar ve gömme kitap dolapları umumi 
ta oiup kapı ve pencerelerden maada bü- salon için elli tane üzeri camlı tek ayak. 

kadın 
Dağa kaldırıldı ve suç

lular yakalandı 
Bundan on gün evvel Seferihi

sarın Orhanlı köyünde genç bir 

kadın zorla dağa kaldırılmıştı. 
Hadiseye mahalli zabıta ve adli
ye vaziyet etmiş; hu hadiseye cür· 

et edenler yakalanarak İzmir A

ğırceza Mahkemesine sevkedil

mişlerdir. Tahkikata nazaran ha· 

dise şöyle cereyan etmiştir: 
Orhanlı köyünden Kürt Ahmet 

oğlu Hasanla kardeşi Akif, uzun 

zamandanberi Kırhoğlu Hüseyin 
Efend!nin genç kansı Emel Hanı

mı takip etmekte imişler •.• 
Bu fena ınaksatlı iki kardeş ha

dise günü Emel Hanımın köy ke· 

narında ot toplamakta olduğunu 
haber almışlar ve derhal ve köyün 

dışına çıkmışlardır. Filvaki Eme] 

Hanım orada kadın arkadaşlarile 
ot toplıyordu. 

Bu iki adam, Emel Hanımın Ü• 

zerine gitmişler ve mavzerle teh· 

d it ederek dağa kaldırmışlardır. 
Keyfiyetten köy halkı haber· 

dar olunca bu iki mütecasir yaka· 

lanmış; genç kadın da evine tes· 

lim edilmiştir. Maznunlar lzmire 

götürülerek hapse sokulmuşlar· 

dır. 

Bir batında tam 
üç çocuk! 

Bigadica Bağ"ıbaba köyünde 

Çelebi oğullarından Şaban oğlu 
Ar!f karısı Kezban Hanını bir ba

bnda üç erkek çocuğu doğurmuş· 
tur. Çocuklardan ikisi sünnetli o· 

larak dünyaya gelmiştir. Her üçü· 

nün de sıhhati yerindedir. 

tün aksamı taş ve betondur. lr kübik masalar ve (150) zarif ve üzeri ık• k k 1 
. . Bina; ön cephede zeminden yukan deri kablı koltuk hazırlanmış~. . l kız ÇOCU 3 yıp. 
ıki kattır. Arka cephesinde ise birinci Bu mefruşahn ihzarında bılbassa !•· , ~ . 
kah ön cephenin zemininde aşağı olmak mal Türk muhacirleri sanatkarlanndan lzmirde biri on iki, dıgerı on 
üzere gene ilci kattır. Şu suretle arka !istifade olunduğundan möble zerafet ve üç yaşında iki kız çocuğu dört 
cephenin ikinci kab ön cephenin birinci metanet itibariyle çok güzel olmuıtur'. gündenberi kayboldukları zabıta· 
kabın tetkil etmektedir. Arka cephe· Büyük salon için Gazi Hazretlenyle h b .

1 
. raınalarma 

· b" • · ka d k"" .. b . b' · · 1 A • aJ H tı ya a er verı mış ve a nın ınncı tın a utüp anerun ınncı smet, Kazım, Fevzı Paş ar azera • 
kat salonu ile kalörifer dairesi, kiler, nm, Şükrü Kaya Recep Beyefendile- başlanmışbr. 
fırın, depolar ve temsil ıubesinin ha· rin ve (Mehmetçik) in tabii cesamette Kayıplardan birisi :emaşal~ 
zırlanma odası vardır. yağh boya tabloları getirtilmiş ve duvar- caddesinde Hafız lsınaıl Efendı-

Ön cephenin birinci katında: Geniı larda ayrılan hususi mevkilere talik nin, diğeri de Kuyuıncularda otu· 

Vagon, Şükrü Efendinin karnı üstün
den geçti, biçareyi ikiye böldü 

İZMIR, - tzmirde Alsancakta 

Aydın demiryolu kumpanyasına 

ait büyük ambarın önünde bir 

tren kazası olmuş, baskıcı lzmirli 

Şükrü Efendi isminde ıbirisi va .. 

gon tekerlekleri altında kalmak 

suretile feci bir surette ölmüştür. 
Ölen kır beş yaşındadır. 

Kaza şöyle olmuştur: 

Makinist Latifin idaresinde bu· 
lunan lokomc\"fe bağlı bazı va· 

ğonlara manevra yapılmakta idi. 

Manevra esnasında baskıcı Şükrü 
Efendi, lokomotif geçtikten son· 

ra arkadaki vagonlardan birisine 

binmek istemi§ ve vagonun demir 

merdivenine atlamıştır. 

Fakat ayaklarında lastik avak-

kabı vaTdı. Yağmurd:ın demiryo

lu ile vagonun demir merdiveni 

yaştı. Lastik ayakkabı birdenbire 

kayınış ve zavallı adam, rayların 

üzerine dü§müştür. O sırada loko
motif yoluna devam ediyordu. 

Tam tekerleğin altına düıen Şük· 
rü Efendi, kendisini ani bir hare· 

ketle tekerlek altından kurtara· 

rnamış ve tekerlek kamı üzerin· 

den geçmiştir. Ağır vagon zavaJh 

adaıiıaı çiğneyince karnından keı· 
m!ştir. 

Felaketi görenler düdük çal· 
mak suretile makenisti haberdar 

etmişler ve ondan &0nra lokomo· 

tif durdurulmuştur. 

Hadise derhal zabıtaya ve o-

radan müddeiumumiliğe haber 

verilmi,, müddeiumumi muavini 

Ali Bey tahkikata vaziyet etmiı· 
tir. Ak! ama kadar tahkikat devam 

etmiştir. Makinistin hadisede hiç 

bir alakası ve ihmali olmadığı an• 
1aıulm1ştır. 

Bir bisiklet kazası 
Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı 

ADANA, - İstasyona giden 

asfalt cadde üzerinde bir bisiklet 

kazası olmuş, genç bir mektep ta· 
leliesi ölmü§ ve bir telgraf nıemu· 
ru ağır surete yaralannı•!llr. 

Telgraf muhabere ha§ memur• 

lanndan Recep Bey bisikletine hi· 

nerek evine gitmek üzere asfalt 

cadde üzerinde ilerlerken kartı ta· 

raft;.n gene o sür'atle bisikletle 

gelmekte olan Kolordu civarında 
oturan sabık Maliye veznedarla

rından Ulu Kemal Beyin oğlu or· 

ta mektep talebesinden on üç yaş· 
larında Esat Efendi ile karşılatı· 
yor ve her ikisi de b:s:kletlerini 

ba§ka istikamete çevirmeğe ve 

durdurmağa muvaffak olamıya
rak çarpıtıyor ve hemen yere yu· 
varlanıyorlar, Bu müthit ve ani 

düıüşte Esat Efendinin bisikleti 
nin demiri aol kaş a1nı üzerine İ· 

sabet ed:yor ve ~avalh çocuk del"

hal bayılyor. Recep Efendi de su• 

kut neticesinde başından, ellerin• 
den ve ayaklarmdan ehemmiyetli 
en,.. .. • f.o ,.~ ..... ı ... -..,...... F.trllftan YMİ• 
şenler her iki yaralıyı Vatan Ecza· 

hanes:ne kaldırıyor, polisin yardı· 

m · yle yaralıların ilk tedavileri ya• 

pıbyor. Esat Efendi gösterilen lü· 

zum üzerine hastahaneye kaldın• 

lıyor. 

Esat Efendi Memleket hastaha· 

ne-sinde vefat etmittir. 

Recep Beyin de yaraları ehem• 

miyetli olduğundan hükUnıet ta• 
babetince bir hafta sonra tekrar 
muayenesine lüzum gösterilmiı ol· 

makla beraber yakalanmıt ve 

Cümhuriyet müddeiumumiliğine 
tesl;m edilmiştir. 

Tahkikata devam olunmakta• 
dır. 

Polisi hangisi öldürmüş? 
holler, koridorlar, halkevi mesai tube- : edilmiş olduğu gibi gene bu salonda ran Ru "it "}erinden Aptullah 
leri için sekiz oda, kütüphanenin ikinci lmevcut beş konsula Gazi Hazretleriyle Ef d" 

5
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K zlar dört ·· Jzmirde şehit edilen poliı Nuri efen• yi vurduğunu, cinayeti müteakıp gene 
kat salonu - ki beher salon (95) metre ismet ve Kazım paşalar Hazerabnın bi- en ının xzı ır. 

1

1 
• .gun dinin katilleri Seyit Ahmet, Hüseyin Seyit Ahmedin teşvik ve tazyikı ile 

murabbaıdır - kapalı beden terbiyesi '. rer küçük kaide üzerine büstleri kon- evvel mektepten ev erıne gelınce oğlu Ahmet namı diğer Cemalin mah- kaçbklannı söylemiıtir. 
salonu ve anfiıi ve duş yerleri ve (276) mak üzere bulunmuştur. eşyalarmdan bazılarım alıp çık· kemelerine ağır ceza mahkemesinde Seyit Ahrnet bütün kabahati arka• 
metre murabbamda bir balkonlu ve yedi Salonun balkon korkuluğundaki ma- mışlar ve bir daha avdet etmemiş- başlanmıştır. datı Cemale yüklemiş ve: 
metre yüksekli.ğinde umumi içtima sa- halle ilk büyük ~ill1et mecl~si ve şimdiki lerdir. Müddei mevkiinde merhum Nuri Ef. - CernaJj vaka günü sabahleyin ba 
lonu ve sahnesı. ! fırka binasının zıya 1 resmı konulmuş- B l ·g"'fal edilerek b" nin refıkası ve kerimesi hanımlarla mah na geldi. Salhane pazarına giderek ham tu un arın ı ır ye· 

Bubbaısahne~nli~~ dtarafmb"I dad (54) metre ' r.H ld b" .. k l "k' ka re götürdükleri zannedildiğ'nden dumu bulunuyordu. mallık yapmağı teklif etti. Beraberce 
mura gemş gın e ı ar o ve oyun o e uyu sa onun ı ı pm ara- h 'I . Samün mevkii polis etkim, gazete- yola çıkhk. Meğer bunu evvelce Mer-
ıalonu, diğer tarahnda gene ayni geniş· ıına büyük halaskarın Türk gençliğine ehemiyetle ta arrı erme devam ciler ve halkla hıncahınç dolmuştu. sinli civarında tanıyanllll' varmı,, poli· 
likte mesai şubelerinin içtima salonu bu- jhitabesi tunç kabartma bir levha, bunun olunmaktadır. Koridorlardaki izdihamın önüne geç se haber vermişler. Biz pazara gelince 
lunmaktadır. Bu arada bir büfe ile bir Üstüne de halkevlerinin Ulu şefinin ziya· ouıım11ua11mıımı1m11 m•11 ""'"''" 1111'"'"'"'"'""'"',.."'nm"'""''"""'_,,... mek için hususi tertibat alınmıştı. Yanımıza bir polis geldi ve bizi götür• 
de mutfak ve üç kabineli halalar vardır. lı ve yağlı boya bir resimleri asılmışbr. el açılmamıştır. Müddei mevkiinde otuHn ınerhu • dü. Üzerimizdeki bıçakları aldı. Sonra 

On cephenin ikinci kabnda ise: Binanın bütün elektrik tertibatı tama· Yukarıda yazdığını gibi sırf vali Tev- mun ailesi efradı muhakemenin deva· benim sağ kolumu bunun sol koluna 
Banyolu ve üç odadan mürekkep yek· miyle duvarlar içinde ve gizli yapılmış· fik Beyefendinin aziınkar himmet ve mı müddetince hıçkıra hıçkıra ağla- bağlıyarak bizi Bayraklıya götürüyor. 

diğeriyle tertibatlı bir misafir dairesi. ter. gayretleri neticesi bu müşkül iş muvaf· rnıtlardrr. Bu hazin manzara samiini du. Yolda giderken arkadaıım kürtçe: 
Aynca ırene banyolu iki odalı bir misafir Üzerlerine halkevleri markası vurul- fakıyetle başarılmış ve şark elleri içinde fevkalade müteessir ehnişti. "- Eyvah ben yandım, çoluk çocuk 
c!airesi. Büfe, ve halalar bulunmakta· muş (50) kişilik yemek ve (100) kişilik bir insa rekoru ihraz edilmiştir. istintak kararnamesi okunup maz döküldü kaldı. Senin kepenep arama 
dn • çay takımı sureti hususiyede sipariş e- Çok temenni ederim ki: Baniıinin bu nunlann alelusul hüviyetleri tesbit e- dılar .• Orada tabanca olacaktır, bana 

Bu le. Uan binanın üstünü teşkil eden dilmiştir. unutulmaz himmet ve gayreti; yann dildikten sonra isticvaba geçilmiştir. ver dedi. 
{4) tarasaya çdclmaktadır. 1 Resimde görüleceği üzere dış kapının halkevi mesai ve faaliyetini deruhte ede· Maznunlar kabahati biribirlerine yük- Sol elimle kepenekten tabancayı ala 

Şu y~d·ğ·ın te.-tibat ve taksimatı ih· üzerine Ulu Gazinin son hitabelerinden cek arkadaşlara ve gençlere nümunei İm· lüyorlardı. rak Cemale verdim. 
tiva e:den e f-.ariçten çok güzel ve zarif (Ne Mutlu Türküm diyene) vecizesi tisal olsun. Katil Cemal ifadesinde: Hadise gÜ· Hemen polisin üzerine aaldırdı. Poliı: 
bir ıdmar.vi gösteren ve dahilinde halk· ceviz ağacmrlan kabartma olarak takıl- Onun azim ve himmetle meydana ge- nü Seyit Ahmetle Mezbahapazarrnda - Ne yapıyorsunuz?. derdemez ta· 
•aıuinin 1>ii .. ün ihtiyacatJru temin edecek mı,tır. tirdiği bu bina; berikilerin ciddi gayret bulunduklannı, karakola götürüldükle bancayı sıktı. Bıçakla kollamnızdaki İ· 
tir haJ.le &ulunan binanın 19 şubatta açıl- Şimdiye kadar gerek inşaaa ve gerek ve meıaileriyle Elhizin ve bütün şarkın rini bağlı olarak polis Nuri Efendinin pi kesti, kaçtık.,, demiştir. 
ma •emııl ~pılacaktır. ıu ıayd.ğım mefruşata verilen masraf medeniyet ve kültür kaynağı ve evi ol- nezareti albnda Bayraklı mevkiine gi • Şahitler de dinlendikten ıonra eli • 

Valimiz Tevfik Sırn Bey yalnız (45) bin lira içe-:iaindedir. Ve bu huıuı· sun. derlerken Seyit Ahmedin serbest ka- ğer §Bhitletin celbi için muhakeme 19 
kupkuru bir bina meydana getirmekle ta kimıenin hamiyetine ve yardm,ma dıı Turhan lan elile tabancasmı çıkararak Nuri Ef. !Ubat pazartesiye talik edilmiıtirı, 



Gençlerle Başb~ş'!_ :_ 
...wwwı--.. • - JI Edebiyat ır - -

Şehir 1 iqatrosunda_ Ölünün dansı 
Hasta kadın gittikçe f enalatr • 

yordu. Baş ucunda bekliyen dok· 
torlar "ancak on dakika yaşıyabi
lir,, dediler. 

~~~--~------~~-

Muammer Ruşen Bey anlatıyor 
Lüküs Hayatın methur Memiti 

ile karıı k:ır§ıyaynn. Sormağa 
batladnn: 

- Tiyatroya nasıl ba.şladmız? 
- Daha mektepte iken tiyat-

roya olan hevesim 1923 te Darül
bedayie girmeme sebep oldu. Jki 
aene müddetle burada çalııtmı. 
Fakat tam bu sırada Muhsin Bey 
Rusyaya gitmişti. Ben de tiyatro· 
yu terketmek mecburiyetinde kal· 
dım." 

N .. ? - ıçın. 

- Ha bak .. Dinle? Çünkü azi· 
zim Muhsin Beysiz tiratyo olmaz. 
Onsuz bu i§ yürümez de ondan .. 
Bundan sonra bir kaç genç arka· 
d&! birlikte çalıştık, bir müddet 
sonra da Süreyya Operetine gir· 

dim ... 
_ Opereti seviyor musunuz? 
- Nasıl sevmem tabii. Diyor

lar ki: Operet bazı kıymetli ar· 
tirstlerimizi bozuyormuş. Bilakis 
az:ıdm, operet aktörü bozmaz. 
Aktöre lazım bir çok noksanları 
tamamlattırır. Ben bu fikirdeyim. 
Operet sanat eseri değildir diyor· 
}ar, hayır o da bir nevi sanattır .. 

_ yeni ve eski tiyatrolar ara-

sındaki fark?· 
_ Vallahi yeni tiyatro ile es· 

Kuvvetli bir elektrik lambası· 
nnı ıtıklandırdığı odada sessiz İn· 
sanlar dolaşıyor, fısılblar bir göl· 
ge gibi gürültü yapmaktan kor· 
kuyordu. 

Kapının gıcırtısız açıhtlannda, 
mırıltıyı aDdır:m ümitsiz konuıma· 
larda can veren bir haıtann son 
nefesi vardı. 
Dışarda rüzgar esiyor, korkunç 

ısltklar fırtınanın uğultulanna ka· 
rı§ıyor, iplik iplik yağan bir yağ· 
mur, pencerenin buğulu camların· 

Muammer Ruten Bey da parçalanıyordu. 
için bir mani teşkil etmez. Nice Doktorlardan biri hutanm aon 
kısa boylular da, sesi iyi olmıyan· arzusunun sorulmasını ileri sürdü. 
lar da idealdir. Bunların hepsi Kadının seneleri, ayları geçmiş, 
laf azizim, her şeyden evvel in· sayılı bir kaç dakikası kalmıştı. 
sanda istidat olmalı. Evet boy, Odada bulunanlar yavaşça dı· 
ses, güzellik lazım amma Allah farı sıyrıldılar. içeride yalnız bir 
vermezse ne yapalım ... Amma yal doktor kaldı. Hastanın ne istedi· 
ruz aözüm yanlıt anlaşılmasın. ğini öğrenecekti. 
Diyeceksin ki, operetlerde boy, Hafifçe karyolaya yaklattı, ke· 
ses ve güzellik lazım. iyi. Fakat sik ağır ağır seslendi. 
insan operette olmaz ise pekala Hasta büyük bir güçlükle kur
trajedilere ideal olabilir. Yani sö· şunlaşmış göz kapaklarmı kıpır· 
zün kısası iıtidat lazım... Artist dattı. Yatakta bir insandan, 
alacağı rolün içine girmelidir.. bir hasta kadından ziyade 

bir et kemik yığını iske· - Genç arkadqlardan kimler-
den ümitvaraın? letleşmit bir vücut vardı. 

Doktor mesleğinin öğrettiği bir - Ben de gencim. Benimle be· 
be t . t d b d ciddiyet ve vakarla hastaya teselli ra r ıya ro a &e at e en ve mu- ... 
ff k l l d k d. 'b' .. verdi. Arzusunun ne oldugunu sor 

v:::ı. a o an ar an en ırn gı ı u· . .. • 
't B k d '-·f· du. K-:.dının hır kuyu olmuı goz1erı· mı ~a.run... a a ar A& ı canım .. 

Pek. ·· ı 1 E b' nin korkunç derinliklerinde, hatır-- ı oy e o sun. sasen ır 

tek kaldı: lamak istediği bir kızgınlıkla Ü· 

ki tiyatro arasında dağlar kadar 
fark var .• Bak eskiden üç dört ak
tör bir araya ııeldi mi haydi ba
kalnn rakı masası.. Onun arka
sından kumar ve sahneye çıkma-

mitsiz hayaller uçuştu. ğ iki dakika kalıncaya kadar Bot zamanlarında ne yapar· 
a ş· sın?. Hastanın son arzusu öğrenil· ker. Sonra o kafa ile oyun. ım-

po k J • b' d' Be mı'stı', Yandaki odada ceviz san-
d. ise bunlar hiç yo · Y1 ır ı· - nim boş zamanım gayet 1 

11 h R " d T dıg:ın içindeki sarı beze sanlmıt ıiplin, iyi bir rejisör. A a eJı· az ır. İyatro, stüdyo radyo süb-
ıörümüzü l:~şımızdan eksik etme- laj .. Bunların arasmd~ boş 'vakit küçük bir kutuyu istiyordu. 
ain. Bak Melih şimdi aramızda. bulunca hemen eve gider kızım Hemen bulu~getirdiler. Kutu 

Öyle bı'r kı•kanç sevgı', bı'rbirimi- Tuna il ' . açıldı. içinden ·· çük bir albümün ., . . e oynar, vaıkit geçirirım. b 
k · k · Ş d T ortasında genç ir adam resmi ze öyle bir emniyet var ı, ımse ım 1 unaya balet gösteriyo· 

k. . ı· d kmeg"'ini alma· ruın Yega"n 1. . . b' çr~h. 
ımsenın e ın en e . . e eme ım onu ıyı ır Bu "t kadının kendisine darılıp 

g"ı dütünemez. Meseli M. Kem. al art'st yetiştirmektir ... Görsen şey- ... 
1 t ta ı ayrı yerde yaşıyan og u idi. Saat Beye bir iki milyon lira emnıy.e n ne er Yapıyor, neler... . 

hastanın ölüm sanıyelerini sayı· 
edebiliriz, Bu meseledir. Yanı... - Artist hayatından memnun k d h 

ı ? yor, her tıkırtı a mı ir adım da· Halbuki eskiden aktörler birbir e· mısın· ki 
1 d M ha mezara ya aştırıyordu. rinin gözünü oymağa çalışır ar 1

• - esleg"imden memnun ol- · d 
d Hasta bu zın an gecede ölecek, Bırak şimdi o günleri hatırlatma uğunı kadar hiç bir şey beni bu kuduran rüzgar ölünı ı:slrklarile 

daha l'yı' memnun edemez. Bu du"nva o"yle 
... zan d' onun son orkestra parçasını çala-

- Türldyecleki film sanayiini ne ıyorum ki. bu me'"lek ka· 

nasıl buluyorsunuz?. dar tatlı ve zevkli bir meslek yok- cakBüyük ve geniş salonda herkes 
- Çok iyi ilerliyor. Dev aclım· tur ... 

ı olduğu yerde sıçratan bir cazbant 
larile, ilerledig"ı'nı' stüdyoya ge en- A ...... p k · • b I 

uı '' , o prova~a aıttı, en coşkun havalat ça ıyor. Birbirine 
ler gördu" ...• de ı'd h d • 

) are aneye ön ... üm. yaslanmış gençler süzgün bir eda 
- Yalnız (Antre Parantez ı l k d d' d MP•ih rtazm ile salınarak, kıvn ara anse ı-hastalanmama sebep te orası ır. 

yordu. 
AmanPbkunu yazayım deme ... , t' C. G. M. de bir müsamere Salonun ortasında esmer bir 

- e i, peki .. Tiyatro san a 1• I d b l 
't ? Cuma günü Ciinıhuriyet Gençler mah· genç şampanya ve ça gı an aş {a 

ne aı ne gibi eserler okursun· ·· fili 1 ı_ .... 
mutat müsamerelerinden sek.izjnci bir şey di:~ünmüyor, gü ere.K, eg· 

- Hiç, tiyatro sanatine ait e- sini Beyoğlun Halk fırkası kaza merke- d lenerek, içiyor, oynuyor u. ıerler Y0 ktur ki .• Roman, hikaye, ~deki müsamere salonlarında verdı'. B · d l p 
ak ı u; kadının kendisme arı ı 

m a e hepsi hunlar birer tiyatro- Programa Nihat Sami Beyin yazını~ d' 
Oı_ Jd y c ayrı yerde ya"ıyan oğlu i ı. dur. :n;uduğunı kitaplar hep fi. 0 ugu _an ve Can sesleri naınmda pi· ~ 

Yes'yle ba-11 d E Hasan titrek, iskelet ellerile res-kir eserleridir, Bunları çok oku· 1 ~ an 1
• vveJa dekoru mun· 

b• k tazam, elektrik ziyası ve sanatkar gen"· mi aldı. Burutmuş, kurumuş, pör· 
rum ır aç lisanda... l · k k :ı-

enn ço uvvetli olmasına rağmen maa- sümüş dudaklarına götürdü, do· 
Bu sırada Prova zili çalındı. lesef ki bu eser iyi çıkmadı, çünkü sah- kundurdu. 

Hazım Bey: ''Haydı' bakalım ço- ne üslUbuna göre yaz1Imamı•tı. Sonra I 
ukl "" Gözleri mes'ut bir gülüşle öze• c ar proyayaıt diye bağırıyor- musiki ağır bir hava içinde geçiyordu. 

du. Muaıner daha soracaksan ça· Netice seyirciler üzerinde iyi bir tesir di ği hayali seyretti. Yüzünün, ge· 
buk bır ... kmadı. Bundan sonra Re§it Asım rilen derisinde memnun ç:zgiler 

k sdor, Proya zili çaldı vakit Beyin adepte ettiği Mecnunlar komedi- belirdi. Odadakiler soluklarını 
yo , edi. . d B k · 

B. . 11 oynan ı. u omedı fevkalade idi. tutmuşlardı. 
-: ır ertıst İdeal olmak için D:ılıa eve) oynanan piyesin bozukluğunu l Saat mımtazam tiktcı.klarmı vu· 

hangı vasıfkra malik olmt ~ır':r? lsanat1·3r gençler bunda tamamiyle mu- cazbant 
A k d l b·ı ruyor, uzak yerlerde bir - Y'tİ!t icin •d I l I v"'fakil ~t "Z&l\ ı ar, ı hassa vazife 8 • 

O h 
1 ea re o an: .z. I ı d N ti h v~- c .. ıl.P.'.ın bir vals havası çalıyor, ka· er şey~,. h . "' l:m g ... n~ eı en uru a n.aznn, be~inci _ _ 

r.1:mııtl rJ ·~· .. .,. tıı>te ıi'lu ·ırafrakls'lJaltattin, Reı:it Ası:n, Aziz Beyler bu dın du-lakJ;ıı.rmJaki resimle mem· 
' tr. nov1

• nun k·~ıııı (·... • d b' ' -'t k d' • · f • • · • • bo · · "''· •t:sı- eser e t"m ır a..arıın er ome ısını ya· ( nun son ne esmı verıvor..,u. 
mn zuiciufu bunlar ideal olmak , ,attı!Ar. Faik ihsan 

1'etkikler: 

HARPTEN SONRA~ 

Fransız Gençliği 
Yazılarımı

za başlarken 

Harp Sonrası ce
mi yet leri nin, 
kıymet, telak
kilerini inkılap· 
çı ve muhafaza
kar diye basit 
bir ta.anife tabi 
tutulmuştuk . • 
Bu haftaki tet· 
kikimizin mev
zuu olan Fransız 
gençliği maruf 
Fransız demok· 
rasıaının harp, 
öncesinde oldu
ğu gibi bugün de 
arkasmdan yü-
rümektedir. Fransız genCjli§i bir e§lence saatinde 

• Bu ~sfile Fransız gençliği in· I ettirmek isteklerinin arkasında, 
klapçı nıılletler gençliği sırasının bütün eski kıymet ve telakkilerin 
dıımda. kalmaktadır. Fransada takviyesile uğraşırlar. Bu parti na• 
ınuhtelif siyasi fırkaların birleşik zariyede biraz komünistlerle bir• 
arzuları; gençliği kadrolarmm içi- 1eşirse de maksat ve gayesi tama· . 
ne alarak, progrunlarma alet ede- men tebarüz halindedir. 
bilmektir. Ve bu arzularının hu· Komünistlere gelince, bunlar 
sulü için elden gelen gayreti sar· gençliğin muayyen bir teşkilat ve 
fetmektedirler. Fırkaların ilerisin· fikir tesiri altında kalmamış olma· 
de yer tutmuş eski nazırlar, aka- smdan istifade ederek, gençliğin 
demi azalan ve papaslar yarının müşterek isteğinin kapitalizm ile 
iyi olacağına gençliği inandırmak mücadele olduğunu, fakat bu mü
için çalışmaktadırlar. Mahiyet iti· cadelenin yalnız gençliğe bırakıl· 
barile bütün bu tesir menbaları· mıyacağım söylerler. Bunun iç!n 
nı derhal ikiye ayırabiliriz. kuvvet ve mücadele arzularının, 

Burjuva ve muhafazakar parti· birleştirilip meydana gelen tele 
ler. Sosyalist ve komünist parti· cephenin kıymet ve tesirini anla-
ler.. mak isterler. 

Burjuvaları, harp planlarının Böylelikle siyasi fırkaların Ü· 

gençlik kendilerine iltihak etme- zerindeki menfi tesirler neticesin· 
diği takdirde tahakkuk etmiyece· de Fransız gençliği milli tecanü· 
ğini pek.ala bilirler. Bu sebepten, sünü kaybetmiştir. Gençlik lider
teşekül etmiş muhtelif cemiyetler lerinin arzuları gençliğin bir teş· 
(Chauvinisme, milliyetçilik) ihti· kilat altında toplanması ve ilerle
rasile gençliğin umumi hoşnutsuz· mesidir. Fakat bu birliği arizi te· 
luğunu harici düşmanlara doğru sirler meydana getirebilmektedir. 
çevirm~k istiyorlar. Son zamanlarda, faşistme ve 

(Harici düşm~n ve harp) -Em· harbe karşı gençliğin toplandığı 
peryalizm fikirlerinin, ciddi ve kongre bunun bir misalidir. 
düşündürücü kısımları, büyük bir Milli bütünlüğe inanmıyan ve 
mahviyet ve boş ümitlerle çerçeve- onun haricinde kalan gençlik, mil· 
lenmiş, bu suretle ilk temasta genç li dava bakımından kaybedilmif 
liği teşkilattan uzaklaştırabilecek bir yığındır. 
sebepler gizlenmiştir. Bütün inkılapçı milletleri diğer 

Sosyalistler ise, gençliği garip milletlerden ayıran vasıflardan bi
ihtilal fikirlerile oyalarken elle· ri de; milli bütünlüğün yaratıcılı· 
rinden geldiği kadar onun önüne ğına inanmış bir gençliğe sahip 
geçmeğe çalışırlar. Hepsi (yeniyi olmalarıdır. 

ve genci ortaya koymak vetekamül Halil ZJya 

J . . . Münakaşa ve Fikir . . • ~ _______ ......_~--1~ 
Gençlik ve Topluluk 

Avrupa ve Türkiye gençlik 
topluluklarını ve huni --:nn husule 

getirdikleri neticeleri gözden ge· 
çirirıek, mukayesemiz bütün esef 
ve tessürlerimize rağmen hiç te 
lehte olmıyor. 

Avrupa gançliğ'ni başlı başına 
bir mevcudiyet göstererek istik
bale olan alakasını, cemiyet ni
zamının yürüyüşünü iyi hazmetti
ğini ve ke• 1inden beklenen içti
mai v.--:zifeleri büyük bir ferağ:ıtle 
bihakkin yapab:Idiğini her fır· 

satla isbat eder. Bunu bir arka· 
daşımızın bu sütunlarda "Avrupa 
ve Amer'ka gençl:ği üzerin·'eki 
tetkikat,, mdan d1 anlıyoruz. Biz, 

ecnebi memleketler gençliği ve 

mevzuumuza taalluk eden toplu
lukları hakkındaki malumatı ar· 
kadaşmuzm yazısına ve yukarıki 
muht --:.sar bir kaç satıra bırakarak 
dikkat nazarlarımızı kendi.mize 
çevirelim: 

Burada onlardan geri olmamız 
müessir sebep ve amillerini tetkik 
imkanından d,. mahrumuz; çünkü 
bu, Türk siyasi tarihinin seyrine 
müvazi gittiğ'nden uzun ve ayrı 
bir mevzu teşkil eder. Maha· 
za, bunun en başlı sebepleri ola
rak isf pdat, taassup ve kapalı fi. 
kirliliği zib.,.edebiliriz. 

(Lf\Ueo 118),fllyı gevtrln~) 
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18 ŞUBAT 1934 8-V_\KIT ·,-H---------., i k a y e . . Haftalık RADYO Programı ... 
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18 Şubat Pazar T~tto opera temsili, 23,40 dans musikisi, alite, 21,30 Kari Schönherr kendi eser-
ANKARA _ 12,30 Gramofon 18 musahabe, danı musikisi. )erinden, 22 mukadderat ve ytldız;Jar, 23 

• l k . (Ed" B y tarafm· BUDAPEŞTE 50 m. - 17 Çocuk alc§am haberleri, 23,20 kar haberleri, 
vıyolonıe onıen ıp e h"kA 1 • 18 ·· · 

Makinalaşmak ... 
Hademe Ahmet, tahrir odası· 

nm kapısından seslendi: 

- Nabi Bey, müdür bey ça· 

ğırıyor. 

Nabi bey "Siyasi uçurtma,. 

ıazeteıinin, harici haberler mu

harririydi. 

- Hapıu! .. Gene ne istiyor? .• 

d1ye homurdandı; hapşu .. Hap-

~u! .. 
Üç gündür fena halde n.ezle

Jiydi, burnunu çeke çeke müdü

riin oduına girdi. 

Biraz ıonra, kolunda bir kutu 
ile yerine geldi. 

Arkadaıları sordu: 

- Bu da nedir?. 

- Bu, bizim patronun maki-

11e!eımek iddiası.. Artık müs· 

vedde yapılmıyacakmış. 
- Müsvedde yapılmıyacak ! ... 

Muharrirler bir fey anlıyamadı
lar. Kalemler, kılıç gibi çekildi, 

ditler gıcırdadı. Nabi bey izah 
etti: 

- Bu esrarengiz kutuda gra· 
mofon var. Ama bu gramofon 

yalnız söyleneni tekrar etmiyor, 

evveli. söylenenleri zaptediyor, 

sonra tekrar ediyor. Makaleyi ya 

zacak yerde aöyliyeceğiz. Gr~.
mofon zaptedecek. Sonra, mü
rettip, kulağına gramofonun bir 

köşes1nde takılı duran bir boru· 

yu kulağına koyacak, gramofo

nu iıletecek ve işittiklerini dize

cek •• Amerikada böyle yapılı· 
yomıuf. Malum ya, bizim patron 

Amerikan maymunudur. Tahrir 

müdül'ÜhÜn de ondan aşağı kalır 

yeri yoktur. 

- İlk makaleyi sen mi yaza

caksın? .. 
- Hapşu! evet .. 

Bu izahattan sonra, herkes 

yazısına koyuldu, Nabi bey de, 

Çin - Japon muharebesine dair, 

Japonyadan hususi hir mektup 
yazuuya başladı .. 

Yalnız size ıunu söyliyeyim, 

ki gazetelerin yazı odasında, bir 

mabet sükUnu yoktur. Her kafa· 

dan bir ses çıkar ve bu gürültü 

afaatnda, herkes kendi işini gö-
rür, yazısını yazar. 

Yazan : Selami İzzet d 40 1 ka 2o ajans ha· ı aye en, musahabe, 18,30 Budape§· 23,35 alctam konıen. 
an},. 18• a atur saz, ite musiki heyetinin konseri, 20 amele BÜKREŞ 1875 m. - 13 Borsa, plak, 

Provasını yazı işleri müdürü- berlen. VA 1415 m. _ 16,20 Salon programı, 20,30 radyo konseri, 21,10 mü- 14 haberler, plak, 17,15 çocuk netriyatt, 
ne verdiler. VARŞO 

17 
Ç k programı 17 30 sahabe, 21,40 Kurina Sigan takımı, 22, 18 Gr. Diniko orkestrası, 19,15 devamı, 

orkeıtra11, ocu ' ' 30 h be ı · ki M" 19 5 ·· · · d k Yazı i!lleri müdu'"ru··, daha ı"lk 5 tefrikaıı ıs konf a r er, 23, 10 Parısten na en ı- , O unıversıte ra yoıu, 21,10 onfe-
:r plak 17 4 roman , e- lök .· . . titı be B . 

satırlara göz atar atmaz yerin- rans' 18' 15 Polonya musikisi, 19 müaa- l erm ese~l.erı~den Dılenen·ı· e et- ranı,.1~0,30k"IRumen doperabsınd1 a verılecek 
' ' 05 k k sözler 20 50 ·· te student ısımb operet temsı ı. temsı ı na ı, sonun a ha er er. 

den ok gibi fırladı. haber 19 arıtı ' ' mun. 5 k . ' kkü 2o 52 hafif Viyana m • VİYANA 507 m. - 18,1 onsed, BRESLAU 316 - 17 Hafif musiki, 
Gözleri yerinden uğradı. t~h.a~ te!~ 

50 
r, haberler, 22 müsaha.:. 19,05 müsahabe, 19,30 başlangıçlara 18 muhtelif haberler, 18,15 öğleden 

Saçları diken diken oldu. sıkisı, '. . t 23 15 ıp b be Fr. ders, 20 aktüalite, 20,15 saat ayarı, sonraya mahsus musiki, 19 VaJlenstein'· 
23 15 neıelı netrıya , ' or a r- . d akl . .. .. . .. . 

Provayı kaptı, dog"ru gazete '. 5 ni piyano refak ti" l v. s. 20,25 Vıyana operasrn an n en ın 390 uncu olum ıenesı rnunasehebyle 
len 23,2 tagan ' a Y e, d" · 1 · d F' 1 tt · 19 20 k ·· ı· 20 ·ıı· b" 

Aahibinin odasına koştu ve eşik- 23 ~5 danı musikisi, müaahabe, 24,05 Ver ın~n eser erın enAk ıgoke o . oer23ası, ne§rıyat, ' a tua ıte, mı ı ır 
' . . . 23 tamınıler, 23,05 pla onserı, ,25 skeç, 21 müsahabe, 21,30 Avusturya 

te haykırdı: dans musı~•;şTE 550 m. _ 
15 

Sah" . Bettelıtudent operasının bazı kısımlarını 'musikisi, 23,50 Enrio Mainardi çahyoı-, 
- Bizim Nabi çıldırdı! BUDAl.k) 16 45 s· ıbı- konservatuvardan nakil. 24,05 &ece konseri. 

· · arı , ıgan ikis" 
- Çıldırdı mı?.. nın sesı P 8 

' • ınuı 1
' BÜKREŞ 1875 m. - 13 Borsa, plak, 

- Hem de azgın deli oldu. 17,30 konferans, 1~ Sıgan ınuıikiıinin 14 h bel 14k 18 Sibiceanu orkest- 23 Şubat Cuma 
devamı, 18,50 Emıl Rooız taknnmın 8

19 r berbe r a ' 19 lS orkestramn de- ANKARA, - 12,30 Gramofon, 18 
Şu yazdıklarına bakın.. konseri, 19,40 konferans, 20,15 koıu rası, 

20
8 

.. ~er, 't d' . 20 20 plak keman konseri, (Ekrem Zeki Bey) tara-
G · h b kud . o 25 t ""d d vanu, unıvenı e ersı, , ' fı azetenın sa i i o u: haberlerı, 2 • . ~ u yo an Sybil ismin- konferans, 21 Jean Athanaıiu tarahndan ndan, 18,40 Fransızca ders, 19,15 gra· 

Japonya mektupları deki operet temıılı, 22,40 son haberler, t . 21 20 
f ik k 22 Ro mofon, 20 ajanı haberleri. 

Hususi muhabirimizden 22,50 Gellert otelinden naklen caz mu· agannı'.. .' ksenfn on 2o2nıle5r, nfoni~ VARŞOVA 1415 m. - 8,20 plak 
23 45 J p f 8 . manya uzerıne o eranı, , se .1 b h k 

Bir aydanberi buradayım. Nasıl, sikiıi, ' · er 
15 ıg~ takımı. . konserin devamı, 22,45 son haberler. ı e sa a • onı;eri, 8,40 keza, l 3,os plak, 

bitti mi?. Daha henüz bsııcladım Viyana 507 m. -:- 18 Plak konse~~ BRESLAU 316 - 17 Konser, 18 mü- 13,35 plak, 16,40 caz orkestrası tarafın· 
~ 19,05 karda yelkenlı kızaklar. 19,25 mu· sah be 19 k .... k .k. l 20 dan konser, 17,10 piyano konseri, 17,40 

efendim. Devam et. Burada se· 19 55 ki · a ' uçu musı 1 parça an, · ah b 17 55 ı sahabe, , es ve yenı piyano parça- lk' · .. . . 1• •11• k 21 .. ah miıı a e, , p i.k, 18,25 Okranya 
f aret erkanından hapşu ismi li.

zım değil, bir zat hapşu ! ne de 

kötü n.ezle yahu!.. Burnum pat· 

Iıcana döndü. Bana lazım gelen 

malumatı verdi. Ahmet, bana 

bir kahve söylesene.. Yok yok, 

iyi demlenmiş bir çay getirsin. 

Burasr, etnolojik noktai nazar~ 
dan, n.ezle de insanı susatıyor, 
Kora yarımada11, bir bardak bi· 
ra içerdim .. Ulan mükemmel ka· 

dm he, yoksa bizim Hüseyin e

nai .. Japonyaya nazaran .. Bir si
gara at Ali Vecdi .. Hapşu!.. 

Patron, makalenin alt tara

fım okumadı: 

- Anladım, dedi, gramofon 

her ağızdan çıkanı yazmıf, mü

rettipler de duyduklarını diz
m:şler .. Bunun yerine batka biT 
şey koysunlar. 

- Dünkü sayımızda bugün Ja
ponya mektubunu koyacağımızı 
ilan etmiştik •• 

Ertesi gün "Siyasi uçurtma,, 

gazetesi taıın vaktinde gene çık
tı. Japonya mektubu yerinde, 

f U birkaç satır vardı: 
"Gazetemizi makineye vere

ceğimiz zamana kadar, Japonya 

mektubunu alamadık. Halbuki 

mektubun dün elimize gelmesi 

lazımdı. Bu gecikmenin sebebi

ni posta müdüriyetinden sonı· 

C ıncı yuz ısım ı mı ı s eç, mus a· 
ları (Pul de onne), 20,45 saat ayarı vı. be 21 20 d .k .. 23 10 b b I korosu tarafından konser, 18,50 zıraı 

21 r f . , • anı muıı ııı, , a er er, 
20,55 sp

2
o
2
r,

05 
Jıehs 1 ıltn Sen Stefand~kı 23,45 gece konseri. haberler, 19_ çdocuk de~~leri, 19,20 p 0 • 

kilise, • o an Stt-aussun eserlerın- lonya eserleran en murekkep konser, 
den Simplizius isinıli operetinden bir se· 21 Şubat Çarfamba 21,02 musikiye dair konferans, 21,15 
rİ parçalar. ANKARA _ 12,30 Gramofon 18 filharmonik konser, 22 Belgrattan nak-
BÜKREŞ 1875 m. - 11,30 Ruhi net• orkestra, keman konseri (Ekrem Zeki len umumi Avrupa konseri (senfonik ta

riyat, 11,45 ruhi ınuıikis, 12 plak, 13 Bey) tarafından 18 45 dans musikisi, 20 gannili konser), 23 edebi müsahabe, 
plak, 14 haberler, 14,15 plak 17 köylü ajans haberleri.' ' 23,15 filhannonik konserin devamı, 23,40 
programı, 18 Jean Morko orkestrası, 19 VARŞOVA 1415 m. _ 16,50 tagan· danı musikisi. 
haberle~, 19,15 orkestranın devamı, 20 nili konser, 17,10 çocuk programı, 17,40 BUDAPEŞTE 550 m. - 14,30 kon
üniverııte netriyatı, 20,45 konferans, 21 müsahabe, 17 55 hafif muıiki 18 SO ser, 18 radyo konsP..ri, 18,50 Stenografi 
fle~~c:macherin Piatra din casa, isimli zirai müıahaı.e: 19 tarihi tabii kordera~s, dersi, 19,20 Macar halk ıarlcılan, 20,20 
muıikilı temsili, 22 konferans, 22,lS 19,20 oda musikisi, 20 muhtelif sözler, spor haberleri, 20,30 konferans, 21 Bel· 
Flechtennacberin Millo directeur, iıiınli 21 02 hafif musiki 22 müsahabe 22,20 grattan naklen umumi Avrupa konseri, 
musikili piyesi. m~sikili temsil, Sonetı de Crim~e, 23,15 23,10 J. Rigo musikisi takımı, 23,50 

BRESLAU 316 m. - 17 Hafif musi- konferans Esperanto dili ile, 23,30 plak Ritz otelinden nalclen cazbant. 
ki, 19 ınüsahabe, 19,45 neteli virtüoz ile ••lon musikisi 23 45 danı musikisi VİYANA 507 m. - 18,05 Alman halk 

. - , ' • 5 
netrıyat, 20,10 müıahabe, 21 Alman e- müsahabe, danı musikisi. ıarkılan, 18,3 taganni, 18,55 seyahat 
ıerlerinden mürekkep konser, 23 ıon ha- BUDAPEŞTE 550 m. _ 18 Berend 18• haverleri ve spor, 21 Max. Regerin eser-
berler, 23,30 neıeli konser. lon takınır, 19,30 konferans, 19,50 Be- lerinden org konseri, 21,30 timal §arkı• 

19 Şubat Pazartesi rend Salon t~knnı, 19,30 ko_nferanı, 19,5? lan, 22 B~lgrattan naklen umumi Avru-
ANKARA _ 12,30 Çiramofon, 1.8, Mr. Karolyı taraEından pıyano konsen, pa kon.sen, 23 son haberlel', 23,20 akıam 

alaturka saz 18 45 Jans musikisi 19 20 21 Berllnden nakil, 22,0S haberler, 23,15 konsen. 
alaturka saz: 20 

1

ajans haberleri. ' 
/ 

Odeon ve Parlofon plakları, 23,30 Bura BÜKREŞ 1~75 m. - 1~ Boru, plak, 

17,2 P 1 Sigan takımı 24 30 Britanya otelinden 14 haberler, pla({, 18 Botoı ork ıtran, 
VARŞOVA 1415 m. - O o on· • • · k 

k l 17 40 d 17 55 k naklen danı musikisi. 19 haberler, 19,15 Motoı or estrası, 20 
ya şar ı arı, , erı, , caz or es- .. . . d 20 20 ı~•- 20 45 k 

18 50 . A ah b 19 . A VİYANA 507 m. - 18 15 Viyana unıveraıte ra yosu, ' P ,_, ' on· 
trası, , zıraı mus a e, ımaı ' · y ·ı· afı d 

· 19 20 k A bahi ı 19 45 musikisi (yeni bestelerden) 19 Badem feranı, 21 Maksım ası ın tar: n an ta• 
neşnyat, , as en ı er, , • ' ' . k 2 ·· 
ı~'- kıl 2o · ·· ·· ve hastalıkları 19 30 müsahabe 20 Avus- gannı, 21,20 radyo or estruı, 2 muta• p il& J&r ar, ertesı gunun programı, • • ' k 

20 05 h lif 21 02 nfo •. k '- turyadaki Alman halk dandan 20 50 lea, 22,15 radyo or estrası, 22,45 haber-' mu te , 1 ıe n -.on5er, , ı 

22 tefrika, 22,20 konserin devamı, 23 saat ayan v.ı. 21,0S radyo dostlan heye· ler. • 

kad d (??) konserı,' 23 35 ti tarafından senfonik konıer 23 10 son BRESLAU 316 m. - 17 Hafif musı-
ın uyan ırıcı , ' ' k. 'k" · (Fi"' · k 

d "k" . 24 .. habe 24 05 d haberler, 23,30 Eıperantoca ecnebi haber- ı, 18 ev mu11 ııt ut, pıyano, e--ans musı ısı, musa • • ans h k l ) k 
ik" · leri, 23,45 ak,am konseri plak ile. man ve alk ,ar ı arı , 18,30 or estra, 

mu~~;APEŞTE 550 m. - 17 Kadın BÜKREŞ 1875 rn. _' 13 Borsa, plak, 19 ~üs~~~e, 19,20 müaah~~ 1_9,45 
· 18 k f 18 JO radyo ko 14 habeder, plak 18 radyo orkestrası erteıı gunun programı, 20 mılh ne,nyat, 

saata, on erans, ' nıe- l , ' 20 30 .. h b 20 55 1~'- k • 21 
ri t ·ı· 19 Al der• 19 '>S 19 haber er, 19, 15 radyo orkestrası, 20 ' musa a e, • P aH. onsen, , , agannı ı, manca .., ~ 5 s ı ki ı 
plak, 20 müsahabe, 20,40 filhannonik üniversite radyosu, 20,20 plak, 20,45 2 p~r pa ~stan na 1, 23 haber er, 23,40 
konseri, 22,50 haberler, 23,10 Sigan konferanks, 21 .Bela Bartok tarafından gece onserı. 

'musikisi, 24 15 Trio takım tarafından piyano onserı, 21,30 konferans, 21,45 24 Şubat Cumartesi 
konser. , , Mel Aliı Nikolaesku tarafından şarkılar, ANKARA 12 30 Gr f 18 

yoruz.,, be 1 23 . d , - , amo on, 
Gece yarıaı, Nabi beyin ma- Gramofona gelince: Bodruma ~!YANA 507 m. - 17,~ Gençlik 22,45 ha r er, Cına restoranın an orkestra, Hayden (Adieu) Symphonie, 

kalesi dizildi. netrıyab, 18,10 konser, 19 guzel sanat. naklen konser. . . 18,45 alaturka ıaz, 19,25 danı musikisi, 
atıldı. Jara dair, 19,20 müsahabc, 19,25 ders, BRESLAU 316 rn. - 18 Hafif musı- 20 aans haberleri. 

•••••••••••••••uı ........ •••••••••••••••••••••••••••••••••11••••u•••••••••••••H•••••u•• 19 55 k Jb" · b tt · · k" · şiirler 19 k .. 1t·· ı · t J 
B .... k k . " . . A . ·ı . kn" , a ım Vıyanaya ıner u ur ısmı ı, yenı ' u ure neşnya, VARŞOVA 1415 m. - 16,40 Şarkı· 

uyu urtuluş ınkılabımızı lermde hıç te kafı hı gı, le ık verilen Avusturya .. ikisinden terek 19 20 Solo harpa konser-i, 19 45 müıaha· la 17 h t 1 t 
11

. .. l . 
17 40 1 . • .. • b mu.. · ' ' r, as a ara ese ı ıoz en, , 

YClpan arın gençlıklermden evvel- ve tecrubeaı o]mıyan u zaman küp eden bir konser (Hol.zer), 21,45 be, 20 Bac:h, Mozart ve Beethovenin e· d 17 55 p .. 1 f .k k 
ki l'k b b ill . d b ki kk .. p d k 0 era, , opu er sen om onıer, 

genç ı , u •e ep ve am erın çocukları kendilerin en e enen aktüalite, 22 Josef Marksın eserlerin- serlerinden tere u e. en onser, 21,1 18 50 zirai haberlet- 19 Reportaj (nakil 
tesiri altında hiç bir canlılık gös- faydaları vermekte geciktiler. den mürekkep eden romantik ıenfonjk aylık dünya haberlerı, ~por haberleri, ?): 19 20 dan koros~nun plaklan 19 35 
tenmiyerek, değil memleket me· Bugün harici ve nazari şekilde konser, 23,10 alctam haberl~ri, 23130 ~k- v. s., 22'3.0 .~oro konserı, haberler, 23•05 caz (t~gannili), 20 müsahabe, :z2,20 Po-

1 1 . h A k d. . l" k d • b" tam konseri (radyo konserı, Max Şon- gece musıkısı. 1 'k" · 23 d ik .. se e erıne atta en ını a a a ar ısmen ır bütünlük manzarası • onya musı 111, anı mus ısı. 

eden tahsi, hayati ve canlı mevzu· gösteren bir çok gençlik teşekk··ı- her). 12 8 1A 22 Şubat Perşembe BUDAPEŞTE 550 m. -18,30 tagan· 

ıara bl'le temastan rekinen, dur· l · · · · 1 · ·d · l"k IAku BÜKREŞ 187 5 m. -d orska, Pak, ANKARA - 12,30 Gramofon 18 ni, 19,50 opera heyetinin konseri, 20,50 
... erımızın ıç erı ı aresız ı , a a a· 14 haberler plak 18 ra yo or eatrası, .. 

0 
Mi k 1 f 21 lO ö" tr __ , (Od b h ı r . .h . , J orkeıtı-a, Urbuıı uverture r a La <On eranı, • ya o par~an ry 

gun ir a deydi. sızhk, a ayıf ve ı tıras yüzünden 19 haberler, 19,1_5 Meme d Anghelopol hoh:!miennc Borodine Eine Steppenski:zz heyeti), 23,10 haberler, 23,15 konferans, 
1908 inkılabı ve ona yakın se- d:lğruk olmıya mütemayildir. Bu tarafından taga.nnı, 19•30 .ra yo orkeı~a- Aus rnitt~l Asien Tıckaikovsky 1 ve 2 23,30 Sigan mu:;ikisi. 

1 .. bert f tın k · • ıı 20 ünh·ersıte derslen, 20,20 plak, . . 
nelerin gençliği, evvelkilerden temay u ara e e ıçın her ' 21 M •- K t" ınci Suite Casse Noıset, 18,45 alaturkt1 vtY ANA 507 m. - 18,10 Orkstra 

l d 
20 45 konferans, e"'ner uate ı, . . , 

fazla bir faaliyet ve cevvaliyet şeyden evve , emokrasinin esas- ' 21 45 M Mimi" N saz, 20 ajanı haberlen. konsen, 10,05 Can sıkıntısı, 19,35 ak-21 30 konferans, , eme es· . . 
göıtermek kabiliyetinde olduğu· 1arından olan kendi kendini ida- ' fından taganni, 22,15 Melle VARŞOVA 1415 m. - 16,40 Salon tüalite, 20 Hugo Volfun eı:rlerınden 

h d 
toreıco tara . . orke t 17 40 habe ( 17 55 operet konser 20 45 saat ayarı ve ıaıre, 20 55 nu ve kendinden çok şeyler ümit rede gayet assas avraıunayı, Madeleine Cocoraskonun pıyano konsen. s rası, ı r er, ' . . ' ' ' . . ' 

d ]'k d l · ) . ı 7 Hafif · parçaları 18 20 Schleichhorn a1etile nasıhat, 21 haftanın haber ıçmalı, 21,30 
e ilebileceğini her hadisede ispat genç ı o ayıııy ~ memleket itı . BRES~AU 3161;· - "k' . ~;;; konser '18 sÔ genç köylülere 'neşriyat, Fra:ıs Suppen'in model isimli opereti, 
etmit o zamanm sıkıcı ve ka- ohn bu topluluk ışlerinde arka- k~. 18 musahabe, 

1 
ça~l~usı ~s\ '

21 
19 iktı:adi konferans 20 05 müsahabe, 23,45 dans plakları. 

ranız rejimleri bur.a daima mani daşları mahdut bir daire içinde m~sahabe, 20 §arkı .1
1
. mı dı ııbe.şrıkya '. . 20,25 aktüalite 20 ~ :por haberleri, BÜKREŞ 187 5 m. - 13 Borsa, plak, 

• musahııbe 21 30 Sı ısya a ır ış mm· ' ' A . 
:.luyordu. kalmıyaı-ak kemıyet ve keyfiyetçe 1• k 

22
' 
30 

A,l h lk •arkıları 23 45 21,02 Chopinin gençliğine ait eserlerden 14 haberler, plRk, 17,15 mekteplı neş· 
ı s cç, ' man a "l , ' •• • d k 19 h be l . Aarl canlılık ve verimlilik talii, genic)emesini elele vererek bütün k k . murekkep kon&er 22 05 Milanodaki Ska· nyatı, 18 ra yo or estrası, 8 r erı, 

Y arııtı gece konıen. ' 1915 d k 21 ·· · ' büyük kurtuluş inkılabının ÇO• r k t • tm . . t k la opera binasından naklen Rouini'nin ' ra yo or estrası. unıversıte 
- a a ayı vemın e .. ~~ını,, ar 

1 20 Şubat Sah Moise isimli operası. dersleri, 21,30 teknik radyo, 21,50 Konı· 
cuklarında tecelli etti ve etmesi bek~emege ~a~am~ulu olmıyan ANKARA - 12,30 Gramofon, 18 BUDAPEŞTE 550 m. - 17 Zirai mü- tantin Badesco tarafından taganni, 22, 
de lizmıdı. Bilhassa yukarıda bu ışte teşkılat ve ıdareye ehem· orkestra Mozart Ouverture La flude sahebe, 18,30 konser, 19 konferan~, 15 S. Seidemann tarafından Saksofon 
saydığımız menfi amiller yeriue miyet vererek alakalı ve fer1ğatli Enchantce Bizet ı ve 2 inci Carmen, 19,30 Somogyi salon takımı, 20,10 ha- solo, 22,45 haberler. 

aerbeıti, liyiklikl, açık fikirlilik ellere itimat etmeyi muvaffakıyet 18,45 alaturka saz, 20 ajanı haberleri. rici ıiyaıet, 20,30 büyük operadan nak- BRESLAU 316 m. - 17 Hafif musi
ve •Jmtrmf bilgi Se\ iyesinin yük- amili olarak görüyor ve bu pren· VARŞOVA I 415 m. - 16,40 Caz len bir opera temsili, 21,30 haberler, 24 ki, 18,30 aktüalite, müsahabe, 20 ınilletin 
ıeknfi gibi müs~et İmKanlar, za· sipten hareket temennisinde hu. orkestrasının konseri, 17,25 müsahabe, Telefonken pramofon plaklan. ıaatin Vagnerin popüler parçalanndan, 
m&IPIDt%1D l--1.riz facik vasfını lunu .... •c•ru 17,40 17,55 Caruıonun plakları, 18,10 V!Y ANA 507 m. - 18,0S Franı Lisz· 21,05 milli neşriyat (radyo senfonik or-

B • z. J piyano konseri, 18,50 zirai müs:ıhabe, tin eıer]erinden piyano konseri, 18,25 O· kestrasınm Franz Adam idaresindeki 
cir.aı•ladris •çi:ı bu tecellinin _... ~ suret ,.e ~en.ç.' inkılap .öncüsü 19,20 musikiye dair konforana, 19,35 perctlerden duet parçalan, 18,55 ticaret· konseri), 23,30 halk musikisi ve halkın 
fe.D.İyetine in.ıana.biUriz. • Jrkıyede layık hır gençltk ya· plak, 20 müıahabe, 21,02 Valfgang Ama· te intizam, 19,20 Amerikaya dair. 19,50 ıanati ismi verilen konser, 1 org ile eski 

Bam. r.-&men, cemiyet mesel~ ratmıya çai:qmalıyız.. F. nuri ldeuı Hozatın eserlerinden Coıi Fan müsahabe, 20 askeri konser, 21,15 aktü· halk muıikiıi. 
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ltiO se~~ SOR!~: ~!!~~I [o D Ü-N y A HABERLERİ O] 
Evet doğru söylüyorsun .• Arz artık ~B~i;;;;;r~ın~i~d~e~~E~v~l~e~n~m~e~k~~~Ş=====im~a=l~~ 

oturnlamıyacak hale geldi! Neler kaldırır? istiyorlar! Denizindeki facia 
Sonra gelip bizim yanımızda ya· rak kafata.aını muayene etmeğe 

ııyabiıh·diler. Yokaı biribiri· baılamıştı. Bu ilmi kafa tetkikatı Çatallar ve demir parçaları Fransada telefoncu kızlar Batan vapuıun mürette-
mizden ayrılımı olsa idik, ço- bittikten ıonra sevgili erkeğine d 
cuklar da çocuk Y\lrtlarma veril· demiıti ki: yutan a am b:r cemiyet kurdular batını tayyareler 
mit olacaktı. Biz hiç birbirimiz· _"Tabii seneleri ve rakamla. Belgratta çıkan (Politika) da o- kurtaracak 
den aynlmıyacağız, değil mi yav· n hafızanda tutama:zım. Fakat ka· kurunuşutr: k · l d · · d d 1 
-um?,, uzagrep polisi, kahvehaneler- Donu şıına emzın e 0 aş-

Erkek önüne bakarak: bahatin ıenin değil. Kafatasmda den birinden kaput çalmış olmak maktayken batan Sovyet (Çelyus-
- ''Tabii ayrılmıyacak, yolda- ki küçük •bir çukur erkam hafızası cürmünden dolayı Otto Del na· kin) gemisi faciası So,;yetler ilmi 

ımı!,, dedi. Fakat doktor hanım fikdanma delalet ediyor. Fakat, mında bir Alamam t~vkif etmittir. mahaf'linde uzun uzadıya müba-
merak ederek &ordu: her ne ise ne okudun anlat baka- Hüviyeti hakkında Alman zabıta• has2 ve münakaşaları mucip ol· 

d b lım ' d maktadır. - "Sen e ugün başka bir hal .,, sın an sorulan ıuale cevap gelme--
vaz, ne oldu? Aklm başka yerde - Evet, mec~uada büyük bir sine intizaren Del kodese atılmış Donuk şimal denizi hakkında 
gibi görünüyor. Halbuki senin va-1 harpten bahsedılıyordu. Bin do· ve f:ıkat iki gün sonra hastahaneye fevkalade ihtisas sahibi olan "Le· 
zifen beni oyalamak, avutmak ve kuz yüz bilmem kaç senesinde bü- gönderilııni§tir. Hastahanede ya· ningrad "Donuk Şimal Denizi ens-
aileme tahsiı edebileceğim bo§ za· yük bir harp çrkmıt, milletler bir· pılan rontken muayenesi neticesin- titüsü,, şefi Saınoyloviç yoldaş bu 
manlarnnda beni eğlendirmektir. birine girmişler. Çünkü o zaman de Del'in kamında demir parçala· mevzu üzerJıde şu sözleri söylü· 
Bugün benim için pek zorlu bir insanlar ayn gayri yqarlarmış, rı olduğu görülmüş ve ameliyat ne· yor: 
gün, o kadar yorgunum ki... içti· bugünkü gibi bir değillermiş, hep· ticesinde dört parçaya lan1mıt bir "Gemi bir k~.ç gündenberi, taz· 
maada yetİ§meğe mecburum. A· ıinin kendisine mahıuı hududu ç~tal, bir kaç çivi ve muhtelif de- Fransa hükU.metinin çrkardığı yikmı gittikçe arttıran buzlar ara· 
man Yarabbi, hayab kazanmak varmıı. Hatta zenci denilen ıiyah mir parçaları çıkardmı§tır. talimabıameler, telefoncu kızla· sın:1a kaldığından felaket bekle-
ne kadar zor bir ıey, bilemezsin!,, renkte insanlar da bulunuyormuı. Mahpushaneye iade edildikten nn yirmi sekiz yaşına varmadan, ~ilmeden. vuku~ gelmiş • ~eğildir. 

Erkek merakla sor.d~: . Bu siyahlan sonradan ke•fedilen sonra tekrar hasta oldugunw u ıöyli· lenmelerine ·· d tın" Çelyuskin,, murettebatı ıçın fazh ••s .. hangi ırtimaa gıde - b" "l"' :r ev musaa e e ıyor. !" 1·· k . b l 
- ugun ~ ır ı aç.la beyaz yapmıılar.,, yen Del, yeniden rontken muaye• Halbuki telefoncu kızlar içinde ite ~şa uzum yo tur; zıra, un ar 

cebin?,, nesine ve ondan sonra da :ımeliya· b ya!lla va.mı d k . . k \ felakete hazır lanmış bulunuyorlar-
- 44Rüznamei müzakeratta - ''Bak benim sevgili adamcı• . u :r a an ço ıyı oca d k " r· d d . ki • 

ta tabi tutulmuş ve bu defa da kar· b }anlar ve iıı.I · d d 1 ı ve a ı erece e yıyece erı 
.muhtelif meseleler yazılı. Mesela ğnn, neler biliyormuf ! O kadar u ' :r erın en e ayn - d b d b k uk d • 

ld d 
.. 1 k zihnini yorm• cı"cı·m!,. nından iki çatal çıkarılmrşbr. mak istemiyenler vardır. var ı; un an aş a don . enız 

Merih yı ızın a mustem e eler .., , kenarların:Ja, 300-200 mıl uzak· 
ı k • t• Ç" kü - ''llavno h yorm Bu sırada AlmanyJ.daiı sorulan Kızlar bu tat· t • bak tesis ey eme ıs ıyoruz. un ·· o - - ,,..., ayır, uyorum. ıma namenın • hkta birkaç tayyare karragahı var .. 

radaki arazi henüz bo§ ve mah. Okuduklamnı istekle anlabyo- suale de cevap gelmiş bulunuyor· sızlrk ettiğine kani olduklarından dır. 
h d k rum Dı.nlet B ·ıı ti b" b" ı du. Bu cevapta Otto Del'in madeni b. mı0yet teıı:k"l d k haki suldar, avası, auyu a ~o iyi. • • u mı e er ır ır e· ır c~ :r 1 e ere • an. • 1 Bunlardaki tayyareler arasında 

Halb k• b d k d ,___ rile ,.."'Jttft'ınlar Bu çarpııı:ma do'0 rt madde1er yutmak merakında oldu· udafaay:ı kar ı d u ı ura a se sen, OK&an ~r :r--·:r • :r nı m ar vernnş er ır. üç motörlü tayyareler bulunuyor. 
katlı evlerin içinde pis havada İn· sene devam etmif. Daha uzun sür· ğu ve bunun için Almanyad~ iki Cemiyetin adı "Evlenme Cemiye- ı' "Anf:biya,, buz laran gemisi de o 
sanın boğulacağı geliyor!,, ıe imif, bütün medeniyet mahvola· defa ameliyat edildiği bildirilmek· ti" dir. Cemiye~i? he~~fi: talim~t- civarda bulunma~adır. Bu maki· 
Adamcık Yoldq hanımın bu cakmıt! Fakat bu dört senelik tedir. name maddesını degıştırbnektır. neler yalnız gemı mürettebabnı 

sözlerini ta.dik ederek: harp esnaımda. o kadar erkek öl· izdivaç cemiyetinin reisliğine, res- değil eşyalarını da sahile getirme-
- '•Evet doğru töylüyoraun. müt ki g~iye kalanların büyük Kurt sürüleri istasyon mini gördüğünüz Matmazel Violet ğe kafidir. 

Arz artrk gayri kabili iıkan bir bir kıımmı kadınlar teıkil ediyor· büfesinde ! Radi er se<:i'mistir. Şim ~ide köpek koşulu birkaç ara.-
hale geldi. Fakat acaba Merih muf. Ondan ıonra kadınlar çok Romanya gazetelerinin verdik· ba vardır. Bunlar derhal kaza 
yıldızı sakinleri bizim orada mü... yükaelmifler. bü.yük vazifeler&!· Ieri haberlere göre Romanyanın 49 zeog D kıdınla ev'e- mah3lline gönderileceklerdir. Dün 
teınleke er tesiı etmemize müsaa· mağa, parlak meslekler tutma· Huıa ıehri halkının batından ol- nen do~andırıcı ve dün gece bu mmıt~kalardaki şid· 

ki ., 
de edece er mı·,, ğa bqlamıılar. Bu vazifeleri I dukça garip bir vak':ı geçmiştir. V ARŞOV A, (Hususi) _ Zabı· detli kar fırtınaları devam ettiğin• 

_"Merih sa.kinleri o kadar mü• d~ha evvel yalnız erkekler ya.. Geçen pazar günü bir çok kurt· den tayyareler harek~t edememit· 
1 

ta, son günlerde, çok mühim, çok 
terakik insanlar değildir. Bizim par amuf. lardan mürekkep bir sürü ıehre lerdir. 

ı bu 
meraklı bir meseleyi ortaya çıkar· 

tagaddi tarznnız bile onlarca meç· ıte nun üzerine siz kadmlar inerek sokaklarda dolaşma-
huldür. Merihte yafıyanlar hali bugünkü gibi her feyi ele almağa ğa başlamıştır. Bu hali gören halk dı. 
hayvan eti bile yiyorlar, bizim ata- muvaffak olmuıaunuz. Tarih ki- evlerine kapanmış ve ort;lığı boş Hadisenin kahramanı Jan Ste
lamnız gibi toprağı işliyerek mah- t~plarında hi.kimiyetin esas itiba· bulan kurtlar sokak sokak dolaı· riç namında bir adamdır. Zabıta 
ıul almağa çalışıyorlar!,, rıyle erkeklere ait olduğu y:ızılı ! mağa başlamışlardır. Kurtlar bu bu adamın 49 kadınla evlendiği· 

- "Ne diyorsun, yoldaıım, hay • Doktor hanını koca.sının bu id- 1 ~hir gezintisinden sonra karınla· 
van eti mi yiyorlar? Aman ne dıasım porteato ederek: J rını doyurnı--.k için istasyon büfe
müthif şey?,, -" Yanlıı bir ırnuhakeme! Her sine uğramışlar ve bir çok madde· 

Doktor hanım sevgili erkeğine halde ~unu Yazan emansipe ol- leri mideye indirdikten sonra şe· 
~evap vermitti: mut hır erkektir. Ben emansipe birden uzak1afD1ışlardrr. İnsanca 

- "Ya, hala et yiyorlar. Gıda· olan erkeklerden hiç hoılanmam. zayiat otmaınışsa. da istasyon bü· 
1Dl%1 teşkil eden maddelerin aynen ~~ek dediğin erkekliğini bilme· fesinden h:ıyır kalmamı§tır. 
ık• "b" d ha Iıdır. Kadmlarm ı"ıı·ne k .. -,ma• 
ımyevı ır surette su an, va - ..u • 

ni, her biri ile ayrı ayn nikahlan· 

dığmı tesbit etmiştir. Fakat Steriç 
§İmdiye kadar evlendiği her kadı· 
nı alırken, Evlenme dairesinin 

defterlerini, kendi kalemile imza• 

lamış, çok geçmeden bu kalemin 

mürekkebi tamamile uçmuf ve 
imza yeri bombo! kalmıştır. mabd,,ır.,, Diş agr"' ısı gramla 

daıı ve topraktan çıkarılabileceği· 
ni bilemiyorlar. Şayet Merih ıa· - Neden? Arkadaılanm ara· ölçülebilecek! · Steriç'in suçu, yalnız 49 kadın· 

Kazazedelerin gayet kuvvetli 
radyo ne§riyat makineleri oldu• 

ğundan tayyarelerle mütemadi au-
rette temasta bulunaca!dardrr ve 

bu suretle kazazedelerin bulunduk 
ları yeri kolaylıkla tayin edebile• 
ceklerdir. Tayyareler her an hare
kete hazır bulunuyorl:ır. 

''Çelyuskin,, gemisinde bulunan 
kimseler bu kazanın ken::lilerini 
tetkikatb. bulunmak arzuaundan 
ahkoyamıyacağmı radY.o vasrtasi • 
le ıöylemiş!erdir. 

Donuk şİm'!l denizinde tetkikat 
ki 1 · b k d" "h · da. •.ırada cihan parlamen.toıuna . . • • 1 1 k d "'·ıd· K d" • n erı unu en ı 1 tıyarlarile hır ıki tan d kek A • t"h Pe§te gazetelerının verdıklerı a ev enme egı ır. . en 151 ve bu yol ile muvasale hatları te-
kabul ebnezlerse mücadele ede• edı"I • -e e er aza ın ı :ıp malu"'mata go"'re L. Blu!llek nammda bundan başka çek sahtekarlığı ile ·ı ıne ı- • sisi için bu sene bütçeye 100 mı· 
ceğiz, (suggestiv) le onlara arzu· lar Bo'~ıl a.zmı ge.ld.iğini söylüyor• bir Macar doktoru yeni bir ölçü i- de maznundur. 

k b 1 ı k ki yon ruble tahsisat konulmuştur. Bu 
larımızı abul ettireceğiz. Eskiden . •• Ye yapa ı ıT erıe er e e- cat et • f B .. lçü ile ta§ ve Steriç bu çeklerin hepsini de 
inıanlar birbirlerine ıilah atarak rın nıena(ii daha iyi gözetiliyor- h mış ır. u do 1 d w•ı .. ayni kalem ve ayni mürekkeple baptaki yeni faaliyet başlar başla-

d 
muı !.,, ya ut ıu gibi mad e er e_gı. agrı- D k ş· ı denı"zı·ne 30 ge-

harp e erlermi•. ş·ımdı· hız" daha 1 ı"m 1 d .. . . b 1 .. . d maz onu ıma 
b 

:r Dokt h ar öl,..ülecektir. Bu yem ıcat :ı· za a ıgı ıçın un arm uzerın e· b 1 · nt ı· tt h or b il ak :x k" mi geön derilecek ve u gemi ere 
ınsa r sure e areket ediyo- bu f"kri dadmnı. aşını sa .ry~r. lcmın derecesini gram olarak tesbit ı imza yeri de bombo§ bulunu· 
ruz. Telkin vasıta.aile ra.kipleriınİ· ı re etmıt ve demıftı kı: . . . • d" . yor. üç t:ıne de buz kıran ilave oluna· 

fj
k. 1 . . .,Am etmektedır. Mesela bırının ışı cakbr. Batan "Çelyuskin,, bir buz 

ze 1 ır enmızi kabul etiriyoruz..,, - an Yaı:abbi! nereye b~k- ağırınca bu ağrı ölçülecek ve, fa. Steriç'in karılarına yazdığı 
Erkekcrk müatehziyane bir tavır- ıan her tarafta ınkılap galeyanla- 55 b" . kt 1 h kıran gemisi değil idi; fakat donuk 

n 
.... 

1
.. , N raza, 3 gram ağrısı vardır, m· me up ann epai de ayni halde- d d kik b 1 ,_ 

la cevap vermi§ti: goru uyor. ereye gidiyoruz' • b w ... d. B 1 b enizler e tet atta u unmaK 

'
'E be B I anl · · nın 8.§I agnnc1 120 gram agrısı ır. un ann · iri üzerinde de im- 1 vet n d · • t!'- u ga ey arm lab · ) için Jazr.m olan bilcüm e tesisatı - ' e ışıtmiıtim. ı:.a-1 a eti ne o a• vardır denilecektir za kalmamıştır. 

1-· ~-·n!a d · · cak? Delk" b" ' · muhtevi bulunuyordu. 
"I z~ r a ınsanlar birbirlerı• · • 1 ır gün gelecek 'ki 

• "ld"' ·· 1 • B M "h Jd _ ,__! l Zabrta hadiseye vaziyet ettik· Donuk denizi seferi reisı· O. Y. 
nı o urur ennış. öyle boğuşma • "rı yı ızı s..uun eri kürei arza 
larda en ziyade liyakat gösteren· hücum ederek ellerindeki kaba Hitler alametinin ten sonra Steriç'in kendisi de sırra Şmit ve kaptan Voronyin bu de-
lere madalyeler bile verilirmi,. Bu vasıtalarla bizim telk1n silahını aslı neymiş ? kadem basmış ve nereye gitiğini, nizlerde tetkikat hususunda fev· 

b h 1 d ak t h .!!'-" ı k 1 nerede saklandığını hilen bir kim· kalade ihtis:"!s sahibidı"rler. Ken· 
ıa a mecmua ar an birisinde ame e axun o ana ı ve man-. H 1 d D t•• •• de • ıktır n·· .. k.d o an anın oom şa osun se bulunamamıtıttır. d") . 1932 . d s·b· 
çok mera!dı hır makale okudum t • uşun, es ı en ne kadar akıt Al . t :r 

1 en senesın e ' ıryakov'a 
lı • • ı . . .. .. I • f . . ya§ıyan s aman ımpaı·.:: oru ,. . t ki f l . "h 
qangi seneden bi'.hst.dıldiği batı- hıası duşunce er ısra edılıyormuı ! ikinci Wilhelm bazı ilmi tetkikler· Steriç ın ıç yüzü ancak ellinci yap 1 arı ae er e ıştı ar etmişler-
~~a kalma~ı. Galib~ .. Ar.ıan bir f O zamanki insanlar lüzumsuz h!ı- de bulunmağa başlamıştır. Bu a· zengin kadmı alıyorken anlaşıl- dir. Bunlar Arhangesk ile Vli· 
hırlu senelen hatırımda tutamı-1 lerle isra!lar yapmaktan boşlanı-1 rada Şark milletlerinin medeniye· mış ve kendisi bir lahzada orta- divostok arasındaki mesafeyi, buz• 
Yorum!,, l yorlarmıf. Eskiden türlü, türlü 1 ti h~kkında bir kitap yazmıştır. Bu dan kaybolmuştur. lar iizerin~e kı~lamam"'k fartiyle 

- "Tut4mıy1Jr musID.? G~l h~ · r muha'etler vanı:ıf: MefkUre, his- 1kitabm en dı"kkate degwer n"ktası Onun büyu .. k hünerlerinden bı" .. iki ay ile dört günde almışlardı.,, \ca U I ·'"" •Uunıııııınvııımıtwırı ıınnııııum ıwuıııırııınwıunmwm lbl lllJllllrııımnt-

• Yim ıcni b~r kere muayene ede- ıi tükran, merhamet, tefkat gibi eski imparatorun, "Kancalı Salip,, ri hep zengin kızlarını bulup on· metlere katlanarak bu garip do• 
Yim!,, 1 feyfor. Bugün bunlar IK-p unut.d .. 1denilen Hitler alıimet:n:n anasıll larla evlenmek. onları soyup baş· Iandırıcıyı nihayet ya.kalamı§ ve 

Doktor ha1"1a1 bum. IÖ'l71lyerek muttur bir yahudi alameti olduğu hakkın- kalarmı aramaktı. ndaletin eline teslim etmİ.§ bulu· 
erkeğinin b•3HU g{;Sietine da:-;nya .. 1 • (Dnanu ftl"J daki idd::ısıdır, Fakat zabıta. pek büyük zah- nuyor. 
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DOKTOR 

Su.,, ırme1ı"' Kapı 11unımınıı1111ıııııımııı1ını Hafız Cemal 
ll. Jl uırıııınıııııııııuııınmııııııı 

ahili hastalıklar ,.,..·,ttahassııı 

Dört günlük harpten 
sonra isyan bastırıldı - Cıdll n~ "et~ Cuma ve pauırdan ba§ka &ünlerde 

llltlHJlllllllllltlllll_lllllll_mıtıQmUlllfflllltllM l.&.ll y J1. öğleden ıonra saat 2t den 4) e kadar 

-23- YAZA":S. VA" DiNE lstanbulda Divanyolunda ( 118) nu
maralı huıuıi kabineıinde haıtalanru 

(Uaş CAralı ı tJıct ııayıtadat mumi bir boğuşma başlam§tır. Bu 
esnada Amerika bayrağı yırtılmı§· - E•et, bu vazo kmldddaıı 

sonra ne oldu?. Kntil cürmü bu· 
n.da irt:klp ettiiine göre dah1. 
sonra ne yapmif olabilir?. Kan 
lekelerin: izale i~in c:lııarrya çık· 
mıttir? .. Zo.nnet~iycrum .. Buna 
p!k cenret edemez.. Korkar .. 
K~ndiai muh::Lkk:.k ki bir teY 
aa.klıyordu, Markam!. 

Yans etrafına bakmdr, aonra 
d~vam etti: 

- Evet, katil muhakkak ki 
b;r !ey saklıyordu .. Hem de o te· 
yi bir kere değil, iki kere sakla.· 
dı .. Daha ıtnra, h 'ç beklenilmi
yen bir hadise vukubul:lu. Cina· 
yetin bütün planını altüst eden 
umulmıyan, hatır ve hayale gel· 
miyen bir fey. Elhasıl katil ha
d:seai burada vukubulduiu için, 
ceset de buradaydı. Hançerin de 
burada bulunmuı icap ediyor. 

Markam mül&.haza etti: 
- Mister V anı! Muayyen bir 

n!>kta buluyonamz, onu izah e• 
di:ıiz. Biz de ıizin nazar~yenizi 
en.s tutarak ona göre hareket e• 
delim! 

- Nazariyem yok deiil f Mi.
ter Markam. Fakat bu cinayetin 
b:iribirine zıt o kadar noktalan 
Tar ki bu ~..aazriyeyi ileri ıürw 
mekten korkuyonım. Bundan 
bat!ta. natariyem, •ak' alamı an· 
cak üçte ikiıine uygun. GeriıiM 
uygun değil! Siz bana birkaç 
dakika dahıt: nıilıaade edin. Na· 
zııTiyeme ait bir noktayı daha 
tahkik edeyim. Ş1oyet atadıjrmı 
bulunam, bir hayli ilerleıit olu• 
nız. 

Vam odanın içinde dolqtık· 
ttı.n sonra mai yetil bir Ya:zonun 
v · :nde durdu. V • anlattı: 

- Çok güzel, yalnız küçük 
bir ıan'at nefiseıi. Bunlar Çinde 
Ming hanedanının devrinde ya
pılrrdı ve bu aan'd c:ng'lerin 
devrine kadar deyam etti. 

Sonra bir bqka yazomm ö
nün::le durdu: 

- Buna Lanı Yua derler. 
Şi:adiye kadar bundan d~haı gü· 
zdini görmedim. Buna öküz ka
nı rengi derler. 

Vnns vazoyu eline alarak her 
tarafına baktı. Sonra tekrar ye
rine koydu ve aimaiyab bir va• 
2onun önünde durdu ve anlattı: 

- Buna da Ayna •iyahı der• 
ler. En nadir vazolardan biridir. 
Hele parıl panl parlıyan ıiyah 

arasındaki altından damarltr, 
harikulade bir aan'at eseridir. 
Kar..gttai devrinde bu vazolar 
fevkal&de itibarda1dı. Bunlann 
cinsinden bir tanesi de bende .. 
·clir. 

Markamla His, Vamı derin 
bir dikkatle takip ediyorlardı. 
lkiıi de onun hoıu botuna lif 
atmadıimı biliyorlardı. Zahirde 
Cin •n-zolan hakkında malUınat 
savurmaktan ibaret gibi törüMn 
bu lilardılarm arkaımda her 
halde mühim bir plin vardı. 
Vanaın ıözleri odanm içinde

ki bütün •azolar üzerinde, ayn, 
e.ytı, fe.kat dikkatle dolaıtı. 

Bt.inlum isinde büyük kıymeti 
haiz olanlar önünde dol&fb, 
bunlarm içinde büyük kıymeti 

haiz olanlar iSnü~ durup dü· 
ıündü Ye bunlar IWıkında kıta 
ma)Qmat verdi. 

Vans, bütün vaz: lan mu.ye
ne -re teftiı ,ettiktt:" ıo-ra batka 
L•r vıit nzo an) .mıuf g;Lt 
etraf... ~kmdr, a:-andı. Fakat a-

radığını bulamadığı için dönüp 
dolafh, nihayet bize doğru yü
rüdü. Yüzünde ıstırap izleri var· 
dı. Neticeyi anlattı: 

- Affeders'niz! Nı:ızariyem 

çok çürükmüt 1. 
Markam cevap verdi: 
- Zaten ben de ona pek faz

la ,Uvenmiyorum. 
- Bende ı~zin gibi dedim. 

Fakat bu nazariye bize bir baş· 
)angıç temin ediyor. O bntlangrç 
üzerinde dü~ünUp t:ııınmak müm· 
l<ündür. Yalnız bu ba§ltngıcı da. 
tahkika tabi tutmak Ji.zımdır. 

Yanı, b:ze doiru ge!iyor ve 
odanın ortaaına varmıt bulunu
yordu. Vana, kütüphane maaası· 
nın ucuna kadar ilerledikten 
ıonra durdu "e kUçük bir maaa
nm üzeriııtleki beyaz bir vazoya 
baktı. Matanm uç tarafında üst• 
üıte konan kitaple.ır, bu vazonun 
sötünmesine manı oluyordu. 
Yans, bu vazoya yaklt.ttı ve 
durdu: 

- Fevkalade enteresan bit 
parça! dedi. 

Sonra vazoyu eline alare.k o· 
nu tetkike batladr, sonra: 

- Fevkalade güzel ve mükem· 
mel bir parça! dedi. 

kabul eder. 
Muayenehane telefon numara11 22398 
Kı~hk lkametcah telefonu 42519 

(Devamı 4 Qııctl aayto.nm • UncU sütununda> 

(Devamı 2 ıncı sayfanın 4 Uncu stıtununda) 
(Devamı 11 inci Sayıfada) 

(Devamı G mcı sııytannı ı 1nct atıtunund&) 

Kıırtar Sulh mahkemesi Ah. 
Şa. Hakimliğinden: Maltepede 
maruf köşkünde sakin iken vefat 
eden Mısrr Harbiye nazır vekili 
Reınzi Pata Tahrin mahdumu ha· 
len 22 yaşında Nafiz Remzi Beyin 
neş\TÜnÜmayi dimağide ademi te• 
kamili zemini üzerinde münkeıif 
sar'a ile ma]Q) olduğu ve v&aye-

te muhtaç bulunduğu Adli Tıp 
i!Ieri meclisinin 5 Şubat 1934 ta
rihli ve 81 sayılı raporunda gös.te· 
rihnİ§ olmakla mumaileyhin hac· 
rine ve ana baba bir kardeşi Dok
tor Celal Remzi Beyin arzusile 

kendisine vasi tayinine ve keyfi-· 
yetin ilanına karar verilmi, ol
makla alakadarmın malumu·ol· 
mnk üzere keyfiyet ilan olunur. 

(10476) 

İstanbul Asliye üçilncü Hukuk 
Mahkemesinden: Davacı ~liha 
Hanımın kocuı Haliç Sütlücede 
Karaağaç caddeıinde 2 No. mu• 
kim Abdülkadir Kadri Bilal Bey 
aleyhine terk sebebile ika.me eyle· 
diği boşanma davasından dolayı 
mahkemeden tadır olAn ve taraf-
)arın boşanmalarına ve altı yaşın· 

- Bumm içinde bir teyler var. daki Nesteren ismindeki çocuğun 
Sonra parmağını ağzına götü· anaıınm vilayeti altında. bırakıl· 

rerek ıslattı ve vazonun içine masına ve babanın hissei iştiraki 
soktuktan sonra çıkardr. Parma· olmak üzere tO lira nafaka tak::li· 
iınm ucu kıpkırmızıydı. Bize r:ne ve çocuğun 15 günde bir ba-
,•öıte-~rl'l!'·: 'l · ·f· 

Vana, vazoyu alarak penı:ere• 
ye doğru 1ürüdü ve vazo~un i
çini aömıek için Jfığa tuttu. f. 
çinde bir ıeyler &örmediği için 
tek gözlüğünü takarak daha faz 
la dikkatle baktı ve anlattı: · 

o batına göaterı mcsıne ve masan ı 

- Görüyorsunuz ya! kan! muhakeme ile maktuan 20 lira üc· 
Van:> r.: ... ~a •. r.ı ç:karıp par• reti vekaletin müddeialehyten a· 

maf!ını ı;ildi ve Mark:.ma dik d • b 1 14 - Jmmasına müte aır u unan • 
dik baktı. Markam bu yeni keş· 2 - 934 tarih ve 88 numaralı ilam 
fin n~t:cesini bekliyordu. Yans h. h hükmünün müdeia le - ın alen İ• 
~~= }bul 

k kameta&hr mechu unmaıına - Bu vazo da, nnapeye çek -
• d y b5naen il" nen tebliği tenaip edil· 

yakın hır yer e. e parc;a parça . . • . h 1• d. _ 
olan Ting vazosundan birkaç a- m·, ve ıl!"Om ıuretı ma l ~e:e 1 ı 

1' • Ttıııf o ,.. ...... , ... • en 
dnnlık mesafede itli. Bu şeyteni varı ane .. ·ne a T 

suikastte bu iki vazo da kulla- ke~·fiyet i'an ou1nur. 03402) 

:. ~·· silah, mühimmat bulunmakta· 
dır. Bu b:naların bili. istisna kami
len birer istihkam haline getiril
diği ve en milhim aksamın içerden 
çelik levhalarla kapatılmış oldu
ğu görUlmüttür. Sokak1a.rda tabii 
hayat avdet etıiıittir. BUtlin tiyat· 
rolar yarından itibaren temsilleri· 
ne baıhyacaktır. Amehetler, M. 
Dolfuss'un idare ettiği vatanper· 
verler cemiyetine iltihak etmekte
dirler. 

ViYANA, 17 (Volff Ajansı)-
Dört günlük dahili harpten sonra 
dün ıükiinet iade edilmiştir. 

Sokaklarda askeri müfrezeler 
vardır. Poliı bir günlük istirahat 
yapmak üzere kışlalara çekilmiş· 
tir. 

Geçen gece yeniden silah depo· 
ları meydana ~ıkarılmışhr. 

Viyana'nın eski armaları ile 
iki batlı Kartal rümzü tektar mey
dana. çıkarılmı§tfl". 

Tes:im edilen sillhlar 
ViYANA 17 (A.A.) - M. Dol 

fusa'un silahlarını polise te'Vdi ede 
cek asilerin affedileceğine dair hi 
tr.bı neticaeinde, 63 mitTalyo2, 3 
bin 276 tüfenk, 3708 rüvtrver, 
204 bin piyade kurtunu, 59bin mit 
ralyöz kurşunu ye bir çok bomba 
larla, diğer harp mühimmatı, ev· 
velki gUn Viyana polis merke:tine 
tevdi edilmiıtir. 

ViYANA., 17 (A.A.) - "Ne • 
ve Vienir Tagbelatt" ıazetesi bir 
işçi mnhalleıinin bombardımanın· 
da yaralanan sosyal demnkrat me 
buslerdan M. Sevcrin zevcesinin 
aldığı yaralrdan müteesiren öl -
müı olduğunu bildirnıekteair. 

Bir idam 
VlY ANA, 17 (A.A.) - Diva· 

nı harp tarafından idama mah • 
kum edilen asi Svoboda idam edil 
mittir. 

Reisicümhur, altı asi hakkında 
verilen idam kararım 12 seneden 
20 seneye kadar tahalüf eden mah 
kumiyetlere değittirmiştir. 
ölenler n ailelerine yardım 

tır. 

100 yarah var 
NEVYORK, 17 (A.A.) - Avus 

turyadaki F aıistlije kartı burada 
yapılan nümayişler esnasında ıos· 
yalistlerle komünistler (tek çephe 
olalnn) avazeleriyle biribrlerine 
girmişlerdir. 20 si ağır olmak Ü?.e 
re 100 kiti yaralanmıştır. Fladelfi 
ya amele sendikalanndan on ikisi 
çar§amba günü bir l!aatlik prote&· 
to grevi ilanına karar vermitler p 

dir. 
3 devlet arasında 

görU,meler 
LONDRA, 17 (A.A.) - Avus • 

turya h::ı.kkında, Londra, Pariı ve 
Roına arasında fikir teatisi devam 
ediyor. 

Resmi mahafilden ip.ret edildi 
ğine göre, Avusturyanın dahili va 
ziyeti ne oluraa olsun, istiklalinin 
sulh muahedelerince derpiı edildi 
ği veçhile muhafazası lüzumu, ln
gifüt siya.etinin en mühim nokta-
11 kalacaktır. 

Franaada mUzakereler 
PARiS, 17 (A.A.) - Fevka. -

llde bir celsede Avusturya hadi • 
ıelerini tetkik eden meclis harici· 
ye komisyonu, Avusturyanın istik 
lali yolile sulhü temin etmeıini hii 
k\ımetten istemeğe müttefikan ka 
rar vermiştir. 

Paris, Londra ve Roma aruın
da üt: devletin Avusturyarun ta· 
mamiyetine ve lıtiklalile hürmet 
lüzumunu teyit edecekleri müşte -
rek bir tebliğ yapılması hakkında 
müzakerelere ba,l clı mı teyi ot

mektedir. 
lngllterede 

rulmı~tr. 
Mark:m sordu: 
- Bu iki vazo, ci a• et h3di

sesinde nasıl kullanıldı?. Bunla• 

fotanbulda Sabuncu zade Meh· 
met Ş:ıkir ve Mahdumu Müesse!a· 
tı ticari ve sınai Türk Anonim Şir

VİYANA, 17 (A.A.) - Bugün 
kü toplantısmda kabine iıyanda ö 
len asker ve polislerin dullarına 

ve yetimlerine yardım iç:n nazrr· 
}ardan nıürekkep bir yardım heye· 
ti tek'line karar vermiştir. 

LONDRA, 16 (A.A.)- Caze· 
telere göre, Avusturya sefiri dün 
Hariciye nezaretine yapbğı ziya • 
ret esnasında, Almanyanın müda
halesi hakkında Avusluryanm tim 
dilik Mi11etler Cemiyetine müraca 
at etmek fikrinde olmadığını, an
cak İngiltere, Fransa ve İtalya, A· 
vustüryanın tamamiyeti \•e istikla 
li kendi siyasetleri i!ttb:aıından ol 
duğunu beyan ederlerse, bundan 
Viyana hükumetinin bahtiyar ola· 
cağım Sir John Simona bildirmiş· 
tir. 
Başvekil muavinine nı,an 

ke:i: 1 . _,.? 
rm içine kıın nc.sı gıruı •• 

Yans cevap verdi: 
Hissedarlar heyeti umumiyeti 18 ınart 

1C3tS t:ı..-ihinc mü~adif pazar günü saat 
- Bana kalına, bu iki vazo, 16 da §İrketin merkezi u?1uınisinde alcl

aııl katlin hüviyetini 1 klamnk, ado içtima cdecozindcn. bl~ci da· 

Avusturyada Viyana, aıa$ı ve 
yukan Avusturya ile Stiri müstes 
mı örfi idare kaldırılmıştır. lntis
na edilen yerlerde daha bir müd· 
det örfi ido.re kalacaktır. Bundan 

ViYANA, 17 (A.A.) - Maca
ristan hükUmet naibi bugün Avut
turya Bn!vekili muavini M. Fey'e 
birinci sınıf Macaristan Merite ni 
tanını vermittir. 

d "kk t" • b k . ulbi:ı 24 üncü m~ddcm m::cıbi.nce hi~se-
nazarı ı · a nı a~ asına çevır· · · , t , .. 

• • darlnrın ce:-ck asa.e en ve eerek v~mle- baş1:a, kabine bütün aoayalist me
busların teşrii sıfatlarım kaldırmış mek ıç.n kulla~~lmıştır. Bu va· ten hnnıil olduklnn hisı;e •~netlerini içti-

zolar üzerindekı ızler görün.ünce ma cfüıünden ta.kal on eün evel ıirlıet 
akJa asıl katilden ba~ktısı gele- vczncnine teslim etır.c!eri ve tayin olu· tır. 

. . . 
~ : ... .. • c. .. ı 

J(iralık cek, ıüphe!er onun ü::erinde top· ruın gün ve snntte içtimada hazır bulun- ttev orktaki nümayi' 
kt B 1 • • ı .. ~ itan olunur. NEVYORK 17 (AA) Avus la naca ı. u vazo ar cınnye~ n ma ... • , · • - • 

ıebebi, aaikı, hedefi sayrlacakb: MRüzlin~~ei müzakerat turyada sosyalist fırkanın feshine Q D A L A R 
t - ec sı ı nre ve murakip rapor- d · · bin sosyalist 

- Yani katil, bizim bu dna· kıra ti, protesto e en yırım 
yetin bu vazolar kolle!i::s:yonu tan;: 19~ senc~::i bilinço ve k5.ru za- i!;inin toplandığı. Madinen Spua~ Ankara caddesinde 
yüzünden mi irtih5.p clunclucu- rnr hcs:ıplnrmın tetkil;i i!e murakip ve da, arbedeler olmuştur. lSQ polıs • • • 
na zahip olmamızı mı istiyordu. mc::füii itlarenin ib:-:ısı, !ellerinde ıopaları olmadan, b~~ to.p matbaamız ıttısalınde 

Vana: 3 - 1933 aene:ıi teır.ettüünün tevzüne lantıda bulunmıya memur edı.mış h d 
(mr:ır ve ~~::liı;i ii!~rc~e m;zuniyet.İt~sı, ti. Fakat polislerden bir, tezahü • Orhanbey anın a 

- Evet! dedi ve ilave etti: 4 - l:ı34 ~r.csı içı:ı bır murnkıp m· d b- . . . karmak üıe 
- Buna kt.t'iyctle eminim. tihabı ile ücretinin byini. rat~ı ar an ırıaını çı l ... :ı·ı· k • } k 

Yalnız bu emniyetin de]Aili ek· Meclisi idare re iken sen dalya ile a . 8!acı e 1 • ) f 3 1 
sik! Onun için ispat edcmiyo· (13407) mi§, sonra bu hadise biıyuyerek U· 

odalar 

v ardır. Tal ip rum. 
- Yani katil, bizim vazo için· 

deki kan.ı tmutlaka bulacağnnıza 
kani miydi?. 

- Hayır, ftkat vazoyu tetkik 
edeceğimize kanidi .. 

- Mister Vans ! Bu kan va· 
zoya naeıl girdi. 

(Devamı vnr) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Esk:§ehir hava mel:tebi binalar m'l kdörifer tesfoatı yaptınlacak

tır. Bu i~e t:.lip f:rma~arın tes:aat projelerini yapmak ve teklifte 
bulunmak için lUzum olan umumi ıeraiti öğrcr.::nek ve 10 Ura mu· 
kabilinde mebani planlarım a'mak üzere 28 Şub-ıt 1934 tarih=ne ka· 
dar her glin M. M. V. Hava. müste şarlıaı infaat şubesine müracaat· 
ları ilan olunur. (751) 

olanlar VAKif 
idaresine müra
caat edebilirler. 
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Cenizyolları 
llLETMESI 

Acentclen Karakôy i<Oprübaıı 
T.& . .ft86j - ~ Mühürdınadr 

Hın Telefon i2740 

Ayvalık Yolu 
SEYYAR vaparu 18 

ŞUBAT 

Pazar 18 de Sirkeci nh· 
tunıadan kalbcakbr. 
Dikkat: Ba po1taclaa 10a· 
ra Ayvahk poetaları camarte 
ai n carwaaba tlDleri kalka 
caldarclır. (740\ 

Trabzon yolu 
EGE Yapanı 20 

ıabat 

Salı 20 de Galata nhhmıa· 
dan kalkacak. Gidlfte Zoapl· 
da\r, laebolu, Sinop, Sa__., 
Fatsa, Gireson. Vakflkebir, 
Trabzon, Rıze'1e. Dlalft• 
bunlara illHtea Slrmeae, Or· 
du'ya ujrayacakbr. (766l ._ 

Tt:JQKiVE 

i:IRAAT 
f3AN~A51 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 
Istanbul Acentalığı 

Liman ban, r elefon: 22925 

Kara.deniz yolu 
Sadıkzade •apara 18 

ıubat 

Pazar günll ıaat 20 de 
Galata rıhhm1Ddaa kalkacak, 
gidişte Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Üoye, Or· 
du. Giruon, Tirebolu, Göre• 
Je, T rabıon, Riıeye, d6nDıte 
bunlara i.lveten Of ve Slirme· 
neye airar. 

Meı kez kumandanhğı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

lzmir sür'at yolu . 

Tayyare alayı için şekli 
veçhile bir adet kasa 20 - 2 -
934 Salı günü saat 14 te pa
zarbkla alınacaktır. Taliple
rin belli saatinde Top
hanede Merkez Kumandanlı
ğı Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (879) (753) 

KONYA ••';:b.ı20 

Salı l 1 de Galata nbhmın· 
dan kalkacak dotnı lzmir' e 
gidecek Ye d6ateektir. (767' 

Barbn yolu 
BURSA •aparu 19 

pabat 

Pazartesi 19 ela Sirkeci 
r1bbmıodan k alkacakhr t768J 

1 L A N 

Emniyet Sandıiı Müdürlüfün. 
den: 

Ali Saim Be1 25 T.evel 932 ta· 
.ia. .. ae mıliiiiZ& 1Nra1difı ,.. 
ra için verilen 38039 numaralı tn· 
di Hneclini kaybettitini .CSylemif
tir. Y eniıi verileceiinden eıkiıi· 
nin hükmü olmıJacaiı ilin olu· 
nar. 10488 

••• 
Maltepe Askeri Lisesi için 

23 kalem kimya ve muayene 
Aleti 21 • 2 • 934 Çarşamba 
günü saat 15 te pazarbkla a· 
lmacaktır. Sartnamesini gö
receklerin hergiin ve taliple
rin belli saatinde Tophanede 

--~- Merkez Kumandanlığı Sa· 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-CDbD 

tmalma Komisyonuna gel-
meleri. (878) (752) 

••• 
İstanbul Levazım eşya ve 

techizat anhan için 1000 ki· 
lo naftelin 21 - 2 - BU Çar 
şamba gilntl saat 14,30 da paı. 
zarlıkla satın almaeaktır. 
Taliplerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(881) (755) 
• • • Istanbul üniversitesi mu- 1 ıatanbuı eeledl)'eal 116nları 1 1 .Rarbiy~M~!>? ihtiyacı 

• Kad~Y helediyeainden: Bat ıbot olarak bulanan 1 reia ıiyah .: ~~ ~if~;~liğin cun::r: bayaat komısyonundan • renkli elit• llıo~uıı aalailri sübm etmeclili takdircle bir hafta ar- rinU saat 15 te lera edilece:~ 
• fmda ı~lacaiı ıl&n ohımır. (7&1) tir. Sartname ve ntlmunesini 

t - leyuıtta Oniverıite binaı~a bulunan Tıp fakültesi Hayati ll'-"f ı.edeli 440 r 
36 

L- lan......,. lçladl ilk mekte- ~öreeelderin her dn ve ta-
kimya lll»oratunrmm inpat, ta dılat, blörifer ve elektrik teaiaab --,ı . • ıra .... ~ 0 liplerin bem glln ve saatinde 
ile &~.acı mekteai bavaıuı teaiaatı ~yn ayrı kapalı zarf uıuliyle bin tamiri pazarlıkla yapbnlacakbr. Tophanede Merkez kuman-
mün•kaaa:ra konulmuftur. T.»ip olanlar ketif nralmu sirmek ve teniti anlamak be- danhğr Satmalma komisyo-

2 - MezkOr ha:ratf ]dalya !' boraluvannın intaatma talip mi- N LnUllD mildlrlUiilne, puarlı la sirmek için de33 liralık teminat nuncla hazır bulunmaları. 
teahbitlerin uıart 10000 Jir:dık ıntaatı IDUvaffakıyetle ilama! ve tel- makbmı ı "1& mektuba ile 28-2-934 puartesi IÜDiİ aaal on be- (869), (679) 
Um etmit olmaı.r lbımdır· te k~ar Daimi encn"Mme miracaat etmelidir .. (761) • • • 

3- Ecacı mektebi &avaıazı teai.atma talip ohnlann İle 20000 Harbiye ve merbotu mel[. 
liralık böyle bir iti nnrnffalayet le ikmal ve teelim etmit olmaları Tophanede lrlin Kıbç Alipqa ....._i puarldda kira:ra •erile- tepler için on Od bin kilo bol· 
lbnndır. celdir. Talip olanlar teraiti an l••ak üzere leY:ızım müdürlüiüne, gur 26 • 2 • 934 pazartesi gll-

4 -Talipler lstanbul ODi•eraiteai Münarbpna müraca:ıtla eh- puarbp pmek için de 14 liralık temla21 makbm..,. mektubu nü saat 14 te aleni mUnakasa 
li:ıetlerini ıhterir evraklarını tetkik ettireceklerdir. Ve a· ile 28-Z 934 puartesi dldl aat cm bete kadar Daimi endlmene De alınacaktır. Sartname ve 
laç•lcJan Yea&iki kitibi UJ11111Dilikç e itaret ettirdikten sonra bu itlere miir.xaat ..... idirls. (784) nUmunesfnf göreceklerin her 
ait ...._. tartname. lilııika •e projelerini tetkik etmek ve suret gUn ve taliplerin belli g6n ve 
~ idintah etmek a.eN her aü n muba1aat komiqonu kitabetim N f V k A J tİ d • saatinde Merkez komandan-
nıurac:aat edebilirler. a ıa e a e n en . lığı satınalma komisyonuna 

s ... ~-L•"f ed ceJd • fi gelmeleri. (848) (551) 
- a&lipier kendi P.-

1 
e en "Jatm % 750 u niabetİD· Yerli füriblarda imal edilmek iriyle "4030,, ton plftDis. ----------

deki lll1IYalrJrat temia~t JDektupla nDI Ye teklif fİJa~ aJl'I &Jrl )e " kua L_ 

~ iceriaincle olmak ve ikisi bir wfa konmak üzere ihale sü· li Tirfoa kapalı Dl'f uuliJ muna ra aonulmuttar. Tirifonlann 3 1(. Q 
nu ol:ın 11- Mart- 934 pazar ıünü saat 14 te lıtanl»ul OniYer- miiuke .. ı S Mart 934 paartesi lini Mat 15 te N:ıfia Vekileti • • 
ıiltesi lllaba,aat komuyoaunda hazır buJuneeaklardır. .(7SO) miilteprlak -•·mda ,..Wacaktır. Taliplerin cari HDeJ• mala- Sabn1hna Komisyonu illnlan. 

. su TtcaNt Odaaı ftliba " tania.b mw2Jdrateleriyle birlikte S M. M. v. SA. AL. KOM. dan: 
JstanbuJ u··nı·versİtesİ rektörlüğü• nden• Mart 934 ......-ıslnüIUt 11 .. kadar -~-- müracaat et • • Hava ihtiyacı için muhtelif 

• meleri llıQlldır •• Sartntmeler bet lira malsalrilinde Anlrarada Na: cıns boya, vernik, ve üstübeç 
1•1aahuı üniveniteaincle açılan y~bancı diller nıekte'bi denleri fla Vekaleti Lnuaa mid_.Jtllln dm•• ~ l.imen itleri kapalı zarfla münakasaya 17 ~ ht.t - 934 camarteai pni bqlıyor. Son aauf •• 80D .a. miidlrlilltlnden almahilir. (744) konmuştur. Şartnamesini a&' 

••lbr ~ tifalat imtihande bMIWlllf olan talebeden mek istiyenlerin her gün öf· 
~ la6tGn bi•enite taıebeai ba denlere denmı mecharclar. Posta T. T. Jstanbul Baş leden sonra ve münakasaya 

• laat "17,, elen "19,, a kadar iki aat •e her talebe için haf. •• .. .. •• iştirak edeceklerin 3/3/93' 
tada ftd 16ndtir. Mazereti ne olana olama ha denleıia Jiizcle .. Mudurluğünden • Cumartesi giinii saat 10,30 da 
m...ı. ~ talel.e ba ... niha,etimleld faldllte Dntiba.. t teklif ve teminat mektuplarl-
lanaa ı-.ı edilmipc:ektir. Oaiftll'lite mlclaYimlmnm hansi sün- Kartpoetallarda --.da hiltmam Arap haf& poata pullan t- le Ankarada M. M. V.' SA. 
!•rde '-it ........... de•am edecelrlerl fakülteler tarafmclaa N°•• iN taribiDdea itibaren mnldi teclarilc:lea blclınlacak AL komisyonuna milraeaat• 

hal,.... ft Rmca 1mnlan ela .... .(741) tır. (748) 1 Jarı. (3476) (620) 



ark Malt Hulisası KuUanımz. SiltlioüzU art· 

tırır. Çocukların kemik
lerini kuvvetlendirir. 

(12838) 

Öksüre"'Jere Katran Hakkı Ekrem 1 1 . latanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnlar1 1 
t 12843 Kıvmetı 

i LAN 
Denizyolları işletmesi idaresinden: 
Ereği~ Şirketinin Denizyolları ve 

AKAY işletmeleri fabrika ve ha
vuzlar müdiriyetine olan taahhü
dünü ifa etmemesine binaen ha
riçten şirket hesap ve zararına La.
ve Marin kömürü alınacaktır. Şim
dilik itcil ihtiyacımız olan "50,000-
100,000,, ton Live Marin kömürü
nt: tamamen veya kısmen itaya ta
lip olanların 19-2-934 pazartesi 
gününe kadar idaremiz Levazım 
Şefliğine tahriren teklif atta bu
lunmaları rjca olunur. .. 

724 

Kırık Kaledeki Askeri\ 932. 933 ~:~ne ait Afyon 

S ' 
1 

• • • • lisesinden aldığım ,ahadetnanıe· an at ar Lısesı ıçın yi zayi ettim. Yenisini -~ıkaraca-
ğınıdan eskisinin hükınu olmadı· 

Muallim aranıyor: 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden: 

1- Askeri ıan'at lisesinde ıan"at derslerin.den başka muhtelif 
ders zümrelerinden münhal muall jmlikler vardır. 

2- Bu mu:-.llimliklere Maarif liselerinde mu::Iİ:.mlik yapmı§ o· 
)anlar yahut bıranşarına nazaran okutmak selahiyetini ve kanuni 
vasıfları haiz mu'.:.\llfonler ahnacaktrr. 

3- Alınacak muallimin hafta da en az on beş, en çok yirmi saat 
ders okutması mecburidir. 

4 - Talip olanların muv.::ızzah adreslerini havi istidalariy]e fiş 
ve hal tercümelerini 15-Mart-934 tarihine kadar Ankarada As· 
kert liseler müfettişliğine göndermeleri lazmıdır. 

5 - Tayin edilecek Mu-. Jlimlere ladem!erine ve okutacaklan 
ders zümre$İne göre ayda 98 lira dan 150 liraya kadar ücret verile
cektir. 

~ 

6 - Bu mektep için ayrıca 126 lin ücretle biı· doktora ihtiyaç 
vardır. Talip olanların bir isti da ve tercümei hallerile birlikte 
müracaatları. (742) 

Devlet. Demiryolları Uanlan 1 
(Ankara Umu.m Nakliyat Şirketi) n:n Ankarada Taşhan.da 

tesis ettiği acentada gerek şebekemiz ve gerek mücavir hatlar is· 
tasyonlarına ve bilmükabele bu istasyonlardan ımezkUr acenta mürse 
Iünilehlerine teslim edil'1lek üz ere gönderilecek Mesajeri kolileri· 
ne :-.it kayit, kabul ve teslim işlerinin yapılacağı ilan olunur. (765) 

İdaremiz için pazJ.rlıkla aatm alınacak olan karbolinom, yer al· 
b k:ıblosu, resim dolabı ve saire gibi (7) kalem muhtelif eşyanın 
21-2--34 çarşan:bo. giinü a.:ıat 11 de pazarlığı yapılacaktır. iste

ğı ilan olunur. 
BeJikta§ T etvikiye Fırın 

sokak No. 8 Lutfi 

§ Biga Askerlik şubesinden al· 
dığım terhis tezkeremi zayi ettim, 
Yenisini alacağınıdan eskiıinin 
hükmü yoktur. 

Biga Hamidiye uıahallesin
den 1919 doğumlu Ahmet 

oğlu Mehmet 

§ Beyoğlu Malınüdürlüğünden 
1320 numaralı cüzdan ile almakta 
olduğum tekaüt ınaafıma ait mü· 
hürümü zayi ettim. Y eniaini ala
cağnndan eskisinin hükmü olmı
yacağı ve bu mühürle kimseye 
borcum bulunmadığını ilan ede-
rim. (10459) 

Malul mütekait Mehmet Zeki 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk ha·' 
kimliğinden: Akıl hastalığma 
mpteli olmaaı hasebile halen Ba· 
kırköy Emrazı akliye ve asabiye 
hastahanesinde tahtı tedavide bu
lunan Hadiye hanımm hacrile tey
zesinin kızı Hatice Hanımın ken· 
disine 17 • 2 - 934 tarihinden iti
baren vasi tayin edildiği ilan olu
nur. 10467 

yenlerin mezkll.r saatte mağaza.ra 'Dlürac:ıatla • 1hriren teklifte bu· ------------
lumnıtkn ve l!"'~gc.?a dal:ilinde ası h listede (x) İfaretli malzeme için 
nümun~ g!-t1rilmesi nümı.nesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği İ· 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Muhammenesi 
Lira K. 

200 00 Mabmutpa,ıada Çuhacıhanıüıt katta 24 numaralı oda• 
mn 1-4 hissesi. (2365) 

208 34 Hocapaşa nıah.:ı.lleain de Mur:;.diye caddesinde 46-21 
numaralı maa hava dükkanın 129600-3110400 · hiı• 
sesi. (5335) 

150 00 

1258 00 

49 88 

1250 00 

416 67 

17S oo 

276 46 

2441 00 

215 00 

1000 00 

41 67 

137 50 

Mahmutpaşada D:ıye hatun mahallesinde Küçükyeni • 
han 1- ci katta 10 numaralı odanm 1--4 hiaseai. 
(5561) 

Çen.berlitaşta Atik ali pata mahallesinde Tavukpa• 
zarı caddesinde 3-5 numaralı üstünde odalan bu· 
lunan kiğır dükkanın 69--192 hisseai (4994) 

Tamamı 133 :ırşın miktarında Samatyada Sancaktar 
Ha.yrett'.n mah:ıllesi nde Koca Muataf apaşa caddesin • 
de eaki 196 numaralı arsanın 1-4 hisaeıi. (3108) 

Tamamı 5300 arşın miktarında Beykozda Yabköyünde 
Serviburun caddesinde eski 18, 20 yeni 5 numaralı maa 
bahçe fabrikanın 11 -4 hissesi. (1382) 

Babıalide Hobyar m:ı hallesinde C::ı.ğaloğlu yokuıunda 
29, 31, 33 num.:ıralı kağır matbaanın 1-24 hisaıeıi. 
(5385) 

Saraçhanede Mimar ayas mahallesinde Saraçhane cad· 
desinde 37-35 numaralı kağir dükkanın nısıf hi11e

si. (3759) 
T.:unamı ı 658 metre terbiinde bu\unan Yeni bahçede 

Kaptanainan mahalle sinde Y enib:ı.hçe caddesinde 11 nu• 
maralı kulübe ve büyük kapıyı müftemil boıtanın 1-3 

hiaseıi. (8604) 

Ortaköyde Uru:u so kağmd1 38 ili. 44 numaralaı iki 
kağir hane v ealtında bir fmn ve bir dükki.nm 1-
6 hineai. (2654) 

Tavukpazarmda Hüı eyin ağa mahallesinde Çilengirler 
ıokağında 28 numaralı dükkanın nısıf hissesi. (818) 
Tamamı 5000 artın miktarında bulunan Kadıköyün• 
de Oamanağa mah:ıll esinde Hasırcıbqı ıokağmda dört 
defa 5 mükerrer atik 13 cedit numaralı ana derununda 
bulun:ı.n liarakalarm nıııf hissesi. (1053) 

Küçükpazarda Hoca hayrettin mahallesinde kazancr-
l:ır aok:ığmda 8 numaralı kiğir dükkinı1n 1-12 hiıae • 
ıi. (1451) 

Tamamı 71 arfm miktarında bulunan Küçükpazarda 
Hocahayrettin mahal lesinde Kazancıbr ıokağmda 30--
30 numaralı dükkimn 8-32 hisseıi. (2717) 

110 00 Küçükpazarda 
cılar r.okağmda 

ai. (4838) 

Hoc ahayrettin mahallesinde Kazan-
36 numaralı dükkanın 3-15 histe • 

100 00 Mahmutp:ı.§ada Mah keme sokağında 40 numaralı ki.ğİl' 
dükkanın 1-3 hiasesi (386) 

97 52 Tapu kaydi (20500) ar§ın miktanntla bulunan Boğaz. 
içinde Kandillide M ezarhk sokağında Ta.ılıbağ demek• 
le maruf bağ mahallinin 458-1440 hiaaesi. (980). 

140 00 Mahınutpaı&da Çuhacrhanı alt katta 27,28 No. lu bodrum 
olan odanın 9-45 his ıeıi. (2396) 

90 00 Atikalipaıa. mahallesinde Tavukpazan caddesinde eı • 
ki 15 yeni 17 numaralı üstünde odayı müştemil ki.ğir 
dükkanın 24-160 his sesi (8109) 

1027 84 Eıki Şeyh Mehmet Geylani yeni Ahıçelebi mahalle• 
sinde Y on~a aok--.ğınd a S-8 numaralı ve Balıkpazarm• 
da 98-50 No. lu ve 100-52 numaralı dükkanların 
320--1720 hiaaeai. (5379) 

50 00 Topkapı haricinde Takyeci mahallesinde Fazlıpaıa mev• 
kiind·e 5 numaralı içe riıinde büyük kuyu ve havuz ve 
kulübeleri olan bostanın S-120 hissesi. (1343) 

Y ukandaki hisaeli emlak .atıl mak üzere dört hafta müddetle 
ilana konmu§tur. ihalesi M:ırtın 14 üncü çarşamba günü saat 15-
tedir. Taliplerin pey akçeleriyle beraber Mahlulat kalemine nıü· 
racaatbrı. (657). 

1~34 ~ 

Matbuat Almaaatı 
Matbuat cemiıeti tarafından tertip edilmi9tlr. 

933 senea.nde gerek memleketıo iç•nde ve gerek hariçte buaale 
gelen mühim vak'alar ve bidiıe!er, Vekil er heyeti, Meb'ualan· 
mJ2.', Vilayet teş~i 'ib, Gazete'er ve go:ıeteciler A'mansğın bq· 
ıca münderecahnı tetl<il eder. Tanınmı, muallimlerimiıin gün-

lük mevıularına dair kıymetli malcalel~r·ni de ihtiva eder. K.J,. 
metli ve nad"de resimleri muhte•i o'an bu eserin tıb'ına da ıon 

derece itina ed·lmi,t1r. Fiah 100 kuru\tur. Saht yeri: 
AT KÜTÜPHA"ESI 


