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Belçika Kralı kayalara 
tırmanırken düşüp öldü 

12metre yükseklikteki taşlann üstünde 
kan izleri ve beyin parçalan 

~ KRAL NLBER 

BR'SQEJ..18 (A.A.) - Bel
çika ıa,Jı l»ir otomobil kazasına 
kUl'ban aiderek Bı.ilftilr. 

DUn akpm kral, p.tosudan biz· 
sat kulludıtı otomobili ile a,nl· 
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Avrupada biribiri ardınca ne mühim 
Atina, 18 (Hususi) - Bir ko- \ keriye asayişi iade için müdaha- hadiseler vuku buluyor! Franaada üç 

müniıtin belediye reisi intihap e.. leye mecbur kalmıştır. Bu hadi- milyona yakın sosyalist ve komünist, fa. 
dildiği Kavala şehrinde vahim seler üzerine kabine meclisi top· şistliğe kartı gelmek için kalktılar. A
hadiıeler cereyan ettiği bildiril- lanarak Kav:ı.lanm komünist bele· vusturyada bir buçuk milyondan fazla 
mektedir. Belediye intihabında diye reisini azl ve tevkife karar sosyalist ve komünist faıistliğin muıli-
k hane hululüne kartı ayaklandılar. is

i bu muvaffakıyetlerinden cüret vermittir. panyada dört milyon sosyalist, sindika-
alan komüniıtler Kava.lada gürül- Bu karar Mekedonya umumi list ve komünist, aoıyaliıt bir cümhuri-
tülü nümayiıler tertibine, hükU- 1.1. .... b'td• .1 . . Mu"nhal yet tesisi için kalktılar. va ı ıgıne ı ırı mıttır. 
met mll.amatiyle hadiseler çıkar- a· ·b· · rdınca vuku b ı b &·· .. k kalan Kav:ıla 1belediye reisliğine ırı ın a u an u uyu 
nıağa ve asayişi bozmağa ba,la- . . .. ... hadiseler Avrupada sosyalistlikle faıiat-
mıtlardır. son ıntıhapta hükUmet ve muha- lik boğaz boğaza geldiğini gösteriyor. 

Bugün de Kavalada komünist- lif fırkalar tarafından müıtere- Bu mücadeleyi biraz tahlil edelim: 

tSTANBUL, 18 (A.A.) - lh
racat ofisinden tebliğ edilmittir: 

1 - Türkiye ile Alnıanya, 
Fransa, Avusturya, Macaristan, 

Romanya, Yunanistan, İsviçre, 
Finlandya, Cemahiri Amerika "Ve 

Brezilya hükilinetleri araaında, 

muhtelif tarihlerde aktedilen tica

ri itilaflarda Türkiye ihracatlarını 

yakından alakadar eden ahkamı 

öğrenmek için İhracat ofisine mü
ler ile jandann:ılar arasında yeni ken gösterilen namzetlerin getiri Avusturyada sosyalistler harptenberi racaat edilmelidir. 

bu memleketi idare ediyorlar. Parla-

2 - Süriyeye ithal edilecek ke· 
pek ve peynir ithalat resimleri de· 
ğittirilmiştir. Fili pin' e thal oluna• 
cak buğday ve çavdarla bunlardan 
yapılan un ve irmik gümrük re• 
simleri tubat iptidaımdan mayıı 
934 nihayetine kadar muteber ol
mak üzere tenzil edilmiştir. Nis· 
petler ve gümrük muamelatına 
ait teferrüat ofisten öğrenilebilir. 

3 - Şikago sergisi önümüzde· 
ki Haziran ayına doğru yeniden 
açılacaktır. 

hadiaeler çıktığından kuvvei as· leceğ! tahmin edilmektedir. 

Silahları bırakma meselesi etrafında 
Fransız - lngiliz görüşmesi 

mentoda ekseriyetleri olmadığı halde 933 • d 
koalisyonlar yapıyor, belediyeleri de e)e senesın e Kütahyadan 18 bin ton 

buğday, 8 bin ton arpa çıkarıldı 
geçirıniı bulunuyorlar. 

ikinci enternasyonale bağlı o1an 
bu ıoıyalistler A V'Qsturyayı Sovyetleıtir
mek lehindedirler. Kendileri Viyanada 
63 bin apartman yaphnnağa muvaffak 
oldular, hariçten alınan isikrazlarla ya
pılan bu apartmanlara taraftarlarını yer
leştirdiler ve onlrm istirahatJerini temin 
ettiler. 

Paris, 18 {A. A.) - Dün M. Hariciye nezaretinde M. Eden 
Bartu hariciye nezaretinde M. E- -şerefine verilmit olan ziyafetten 
den şerefine bir öğle yemeği ver- evvel başvekil ile hariciye ve mil
mittir. M. Edenin refak~tinde in· li müdafaa nazırbrının aktetmiş 
giltere sefiri, Lord Tyrell, sefaret oldukları konferans ta bu ıuretle 
müstetarı M. Campbell ve katip 

1 
izah olunmaktadır. 

Avusturya halkı, soıyalistlere karıı 

kıyam etmi~ bulunuyorlar. Hitlerin ha
reketi, A\ruaturya halkına kuvvet vece
saret verdiğinden Avuıturyada fa§istlik 
- sosyaliatJik kavgaat alını§ yürümüı
tür. 

M. Sprano vardı. . ~ ~ Her ne oluraa· olsun bu görütme-
y emek eın:ııında . ~ılahları hı- J ler faydalı olac:lktır. Zira lngi· 

rakma hakkında lngılız Fransız liz murahhaslarına 29 kanunusani 
göriiımelerine haılan.mıştır. tarihile İngiliz notasında izah 

Saat 10 da M. Heryo ile M. ve tefıi~ edilen ve bu makalelerin 
Tardiyö ve harbiye nazırı Mare- mev-zuunu teıkil eden Fr:ınaa hü· 
~:ıl Paten hariciyeyi terketmişler kumetlerinde henüz bir cevap ve
ve hiçbir beyanatta buluıunamıt- rilmemit olan İngiltere hükUmeti-

Fransa ile ispanyadaki ıosyaliatler, 
daha ateıli ve daha cidalcidirler. Fran
sada bir milyon komünist vardrr. Sov
yet Rusya dııında, hiç bir yerde komü
nistlik bu kadar kuvvetli değildir. Fran
sız komünistleri, her vaka ve her hadi
seden istifade ederek öne atılmakta ve 
hadiseleri kendi leh~nde istismitra çalıı
maktadır. Fnmsada .on gUnleı-d .. ...,,.ı,,.,. 

bulan hadiselerde en mühim rolü oynı• 
yan unsurlardan biri onlardı. 

lardır · nin noktai nazarlannı daha ziya-
Silahları bırakma hakkında de tavzih ve teşrih etmeleri imka· 

görüımeler l>ir taraftan M. Eden, mnı bahşedecektir. 
Iord TirelJ, M. Kampbell, M. Spra 
no, diğer taraftan M. Doumergue, 
M. Barthou, M. Pietri, Jeneral 
Dendain, M. Leger ve M. Massigli 
arasında. yapılmaktadır. 

P:ıriı, 18 (A. A.) - Dün 13 
terı 17 ye kadar devam eden 
Franaız • İngiliz görüşmeleri ne
ticesinde hariciye nezareti ve İn
giltere sefareti tarafından ayni 
zamanda bir tebliğ neşredilmiş
tir. 

''İki taraf hm bir dürüstlük ve 
dottlukla ıon İngiliz muhtırası 
hakkında görü§lerini biribirlerin.e 
bildinniılerdir. Silahları bırak-• ma meselesinde her iki tarafça 
aynj derecede istenilen beynel
milel bir -anlatma ihtimallerini en 
umumi bir şekilde görüşmüşler· 
dir.,, 

Hariciyeden ayrılırken verdi
ği bir beyanatta M. Barthe görüt 
menin fevkalade dikKate değer 

ve sade :faydalı değil . ayni za· 
manda d3 elzem olduğunu söyle
miştir. 

Hariciye nazırı, lord Eden'in 
ho! ve bilhassa çok anlayışlı bir 
:ı:at olduğunu söylemiş ve demiş

tir ki: 
"- Anlatma arzusu derecesine 

varacak bir arzu ancak bizim ar
zumuzdu.,, 

Pariı, 18 (A.A.) - Dün M. E
den ile silahları bır:ıkma meselesi 
hak'kında hariciye nezaretinde 
yapılan nıükileır.eler iki saatten 
fazla devam etmiıtir. Bu müka
l.mıeler umumi plana münha11r 
kalmııtır. Sebebide yeni teşek
kül e;;den Fr:ınsı7 ka",inesinin ~ü
tibo !aa!iyeti ton ahval dolayısiyle 
dahm 'l'llVJküHerin bütün teaviye
ıine haaretınİ! oımasr dola~siyle 
hu !""ıe9elenin beynelmilel bü
tfuı ıe..attn; ve teknik cihetlerini 
t<'tkike vakit bulm-,(mış olm__asıdır. 

Esuen M. Edenin memur oldu-
ğu vazife Pariı, Berlin ve Rom:ı 

İngiliz muhtırası hakkındaki inti· 
baları toplamak ve bu mesele et
rafında kendisinden istenilecek 
izahatı serdetmektedir. 

Fransız ıoıyalistleri, komünistleri 
sevmemekle beraber komünistler her ha· 
diseye iştirak ederek ona bir iğti§af mahi
yeti vermektedirler. 

İspanyada vaziyet daha batkadır. 0-
Bu görütmeler M. Edenin Ber· radaki 2 milyon soıyaliıt, 2 milyon ıin· 

lin ve Romad:ın avdetinden ıonra dikalist ile 50 bin komünist bir cephe 
tekrar haşlanmaaı muhtemeldir. vücude getirerek Sovyet Ruıya örneği.n

Diğer taraftan M. Eden yalnız de bir sosyalist cümhuriyet vücude ge-
silahlan bırakma meıeleıi hakkın· tinnek istiyorlar. 
da görütmeğe mezun bulunduğun-- lıpanya hükumetini en çok korkutan 

l • budur. lıpanya fırkaları biribiriyle dö-
d .. n, Avusturya mese esıne ancak ... ğüıtüğü müddetçe hükumetin vaziyeti 
Pek hafif bı'r surette temas edil- "' b ı emindi. Fırkaların birletmege aş ama-
mittir. siyle vaziyet değiıti. 

Üç devletin bu husustaki tebli- Geçenlerde yapılan umumi intihabatta 
ğinde bazı mülahazalar serdedil· ispanyanın sağ fırkalan ınühi~ bir rnev
mektedir. Avusturya kargaıa- ki kazanmıı, hükumet de ~en uz kuvvetli 
hkl • 1 tnin tanzi olan monarıistlere ehemınıyet vermek 

. an dol~~ıııy e me • mecburiyetinde kalmıştı· Hükumet sola 
mınde lngılızler t"ırafında bazı dönmediği takdirde aınele cephesinin ih-
mütkülit çıkarılmaktadır. tilal çıkaracağında ıüphe yoktur. 

Tebliğin Avuıturyanın dahili O halde Avrupanın üç memleketi ıoı-
vaziyetine telınih etmekle olması yalist ihtilalleri için~e, yahut bu ihtilal
da dikkate tayan görülmiittür. Bu lere uğramak üz~r~dLr• Aqba bu müca• 

. . d F .. delede demokrasının canını kurtarmakta 
telmıhın yapılmaam a ransız hu... bal d ~ tecebbüsler ıni7 ca a ıgı son " · 
kumeti amil olmuştur. Bu da 1- ö .. .. d ki h-~talar bu ıu ı· . . . numuz e ili a ın ceva~ 
talyanın Avusturyayı Hıtlercılerın hını verecek! 
tahrikat meselesini milletler cemi· 
yetine sevketmekten meneylemek-

ten ibaret olan ltaly:ın hareketinin 

şiddetini arttırmış olmasından 

münbahistir. 

Sovyet - Bulgar 
münasebab 

Sof ya, 18 (A.A.) - Dün aktam 
gazetecilere vaki beyanatı U'-sm· 
da Başvekil M. Muıanof, gelecek 
sene bütçesine Moskovada bir Bul· 
gar sefareti tesisi için tahıiıat 
konmu§ olduğu söylemİ§tİr. 

Bu ifadeve n:ı.zaran, Bulgar hü· 
kum~tinin Sovyetlerle diplomatik 
münasebetl~re g:.~itmek niyetin.de 
oldkğu anlaşılmaktadır. 

ömer Rıza 

Ankara HllAfiahmerinln 
yardımlar. 

Ankara, 18 {A.A.) - Hililiah-

mer cemiyeti Ankarı merkezi, kış 

dolayısiyle yaptığı yardımlara de

vam eylemektedir. Son bir kaç 

gün içinde 100 aileye yardrm ede

rek dağıttığı 1000 kilo kömüre ila
veten, bu yardımı 1000 aileye tet-

mil suretiyle 50.000 kiloya çıkar· 
m'1ğ&' karar vermiş ve dağıtmıya 
baılamı§br. 

Cemiyet bundan batka 22 mek· 
tepli talebeyi giydirmit ve 15 
malQlede para yardımında bulun· 
muttur. 

Kütahya, 18 (A.A.) -Kütühya 

ticaret odası mm.takaıını ihtiva e· 

den Kütahya merkez kaz:uı ile E

met ve Tav§anlı kazalarının 933 
senesi ihracatı 18 bin ton buğday, 

8 bin ton arpa, 1500 ton muhtelif 
hububat 30 bin ton panc3r, 87748 

kilo tiftik, 9 hin kilo yapağı, 13 bin 
barsak, iç yağı ve saire, 120 bin 

Çin heyeti Ankarada 
ANKARA, 18 (A.A.) - Dün· 

ya askeri teıkili.tmı tetkik etmek 
üzere Avrupada aeyyahatte bulu· 
nan bir Çin 'heyeti bu sabah şehri· 
1'1ize gelmit ve Ankarapalaıa in
"'*';stir. İİQ.yet. ~en~al Yung 
€hincb riyaset ~lemt:Ktetttı . 

Ziraat kongresi 
tZMIR, 18 {A.A.) - On bet 

Martta Burnuva Ziraat mektebin· 
de büyük bir ziraat kongresi top
lanacaktır. Kongre için hazırlıkla· 
ra baılanınııtır. 

Trabzonda soğuğun 
tesirleri 

Trabzon., 18 (A.A.) - Bu se
ne soğuklar memleket dahilindeki 
narenciyeleri çok müteessiT etmit· 
tir. D:ıhilden fidan alınması 

mümkün görülmed7.ğinden vilaye
timiz hariçten fidan celbedecektir. 
Vekalet buna nıüıaade etmiıtir • 
Vilayetimiz 5000 narenciye ve 
2000 muz fidanı celbedecektir. 

Trabzonda resim sergisi 
ac;llacak 

TRABZON, 18 (A.A.) - Hal
kevi bir Haziranda açılmak ü:ı:ere 
büyük bir resiın, heykel ve tezyi
nat sergiıi açılmasına karar ver
mittir. Bu sergiye 11 vilayet itti

rak edecektir. 

Alt sıhhat şOrası 

ANKARA, 18 {A.A.) - A

li Sıhhat ,urası bugünkü toplantı
ımda huauıi hastahaneler nizam

namesini tetkik etmittir. 

Motörsüz tayyare 
rekoru kırıldı 

Rio De Janeiro 18 (A.A.) -
Motörsüx tayyareler Alman hey
eti izaaından tayyareci Dittwar 
350 metre yükseldikten ıonra ha· 
v:ılanmıı ve 4,200 metreye çıka· 
rak dünya rekorunu kmnıttır. 

kilo muhtelif deri ve 14 bin adet 
canlı hayvan, 200, 200 hin kilo 

muhtelif meyva ve sebze 350 kilo 
afyon 11500 s:lndık yumurta, se-

kiz bin ton maden kömürü olaTak 
teahit olunmuştur. 

Me:ı:kôr sene ithalat ve ihracat 

tutarı itibariyle birer milyon lira· 
yı geçmemektedir. 

Lizbonda asayiş 
Lizbon, 18 (A.A.) - HükUmet 

dün aktam geç vakit gazetelere 
nim re1ımi bir tebliğ verip; bun· 
da Setubalda konserverci amele • 
nin iııiz k~lmaar dolayısiyle ha· 
4ia olan mijıkül vaziyetten istifa• 
.ı .. Çden ba~~ ıuu.c& : , _ . '--,.,..tkl,k 
çıkarmak istediklerini bildimıt· 
tir. Tebliğ bütün şehirde asayitin 
tamamiyle temin olunduğunu be· 
yan etmİJtir. 

Setubal valisi, muayyen !'lrtla\ 
dahilinde, fabrikaların yeniden 
açılmasında fayda olup olmadığı· 
nı tetkik ve hadiselere sebebiyet 
verenler hakkmda tahkikat icra 
ama ıınemur edilmiıtir. 

Dünya rekoru kıracaklar 
Le bourget, 18 (A.A.) -Tayye· 

reci Codos ve Rossi Josef Lebrix 
ıayyaresiyle, bu sabah lstereı' e 
müteveccihen buradan hareket et· 

miıtir. 

Cenubi Amerikaya doğru, ken· 

di uhtelerinde bulunan dünya me-

s:ıf e rekorunu kırmak üzere, tay· 

yareciler oradan havalanacaklar• 

dır. 

Paris karışıklıklarında 
ölenlere merasim 

Paris, 18 (A.A.) - · Binlerce ki· 
!İ ve komünist ve sosyalist · tahri· 
katçı 9 ve 12 ıubat kan,ıkhkbrın• 
da. ölen sekiz kitinin cenaze ala· 
Yina iştirak etmişlerdir. 

''Pore Lachaiae,, kabristanında 
M. Cachier bir nutuk ıöylemittir. 

Ölülerden :ıltısı bu kabristan• 
daki "f edereler duvan,, nm ucu~a 
gömülmüttür. D'ğer iki cenaze vi• 
\ayetlerine gönderilecektir. 

İkisi de bath 
Sain - Sebastien, 18(A.A.)

Pasajeı açıklarında iki lspanyol 
balıkçı gemiıi ıiı yüzünden ça~ 
pı§mışbr ve derhal batmıılardır. 
On iki kİ!İ boğulmuştur • 
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SOfıJjG1 LER 
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Eski ve yeni 

mecmualar 
arasında 

Eıki dostum Mabmpt Y aaari, "CW. 
lıuriyen in cumarteıi aayıaında diyor kiı 

1 

Halkevinde N d Dün, Kadıköy sokaklarında Ski ile ispanya ere e dotapn, golf pantalonlu, apor fanila.it 

Ylldo•• nu•• mu•• ve batı açık bir genç gördüm. Eğer kı-
K,adro üçüncü Y•tına Matı, 8UDllD k? zaklann uçlan harik musluklarına, terkos 

hence bir manası vardır. Sert ilim, im- ·ı açı aca anahtarlarına, kapı baaamaklanna, dük-
na nazarire ile konatan fantezi, oyua, ) e eee ? • kln kepenklerine çarpıp kırılmazsa: Ya· 
eflence n hafiflik mnzularma ula "199 Nasıl kutlulanacak hut bu kızaklar birkaç çocuğun, ihtiyar 
.pnıyan bir mecmua .............. ~ • 23 tuba.tta Halkevleri, kurulu· Umumi evler işi de kadının kafasını, gözünil yarmana, b~ 
:yor. Yolunda ilerliyor. Bunan dp&t Ticari münasebat, naklıye •un "k" . 1 d ld & o- bı·r mese'e oldu Ski meraklısı gencin, dünya s. ki . pmpı-

• • L _ı...:ı.-t tudmı • • '.!' un ı ıncı yı ını o unnu'.!'.. .. h 
ettiii a...- l hevet ı __ , ...... _ tl b yonluğunu kazanacağından hıç §Up e et-

.. _ Ne ,.apa1an çıplak resim koJma· lfl ve ge en fi· a\O&&ur •. Bu münaaeb~ e utün Zührevi hutalrklarla mücadele mi orum! 
.U, fUDdan handan lııahMlmeHk, hal· Yelkenci zadeler Ye arlradqla• HalkevlerJnde meraıım yapıla· komisyonu faaliyetine devam et· YBu aatırlan okurken, hatmma, Hüae-

la ıüldilrm•~ ~ ~te, • _ ~- n, lapanya ile Akdenisin muhte• cakbr. lıtanbul Halkevin1e y~· I mektedir. Umumi evlerin ve bir- yin Calıit Beyin "fikir banketleri,..•· 
aabl:r. Oaan ıçm Wzi ~ pnıa 7ok· )'f memleketlerindeki tacirlerle pılacak merasimin programı teıbıt j leıme evlerinin açılması istenen deki genç neıil f&İr, edip ve _m~ 
• lü aeler ya~ diy--. brp ba ~ i d dotnqa ı.p.nyaya nak· edilmiıtir. • ııbhi kayıtların ag" ırlıg"' ı ~e mınta• lerine dair tenkitleri ı.eldi. Huseyın Ca: 
iç J.9! bnetlİ ...-ntır. o nı an k Önd f . . C bit Be de, bu tenkitlere batlarken. U..üadi ~ma ..._ ilim " nuui- liye aeferleri yapllU1& anr ver• e, ıtanbul Hıılkevının a· kalann müsait olmamaaı yüzün· . ! . . be. · veninin 

~ al J "Eıkinın yenıyı genmemesı, ı 
,. mecmu•n yolaada >'iriiıar. Daftll- mitlerdi. i oğ undaki meı:kezinde topla~ı· den geç'kmiıtir. Bundan bat· ıeskiden zevk almamaıı muhakkaktır, !~ 
m dinlirecek in .. nlv bahaıar. B

11 
her Bu karar& ıöre Anadolunun lacakhr. Meruıme saat on dor· ka umumi kadmların mu- ,Itat ben eıki, yeni davası güdecek degı· 

..,-da eni Türle okuyucuauna yapılan uhtelif i.Jcelelerinden hareket e- te Anka.rada ıöylenilecek nutuk· ayenesi ve tescili de yapılamamıt· lim" demi,ti. Aynen deği11e de, ..-i• 
iltiramn fili hir •mette telcüidir m ·ı d ~- ı ı d · · · · "f' 

Demirden leblebi de oba bir ~' decek olan ıemı er Ogı "C:- ta • lann r:. yo vasıtaıiyle dinlenmesı tır. Haber aldığımıza göre bugün ~karı bunu .söylem~ ıat~t.ti: •· 
L!- oktai nazar anlata. da.... olan ki- ya, Frana:ı Ye Jıpanyaya gıdecek• suretiyle baı!andacaktır. 1 bu kadınların bir kısmı tesql edi- Wr bakeret~·en,,· ndeki .tenkit!enn~ ~küd· 
llU" n • kild d- ki d" b' . . ·ı . yanlar, Huıeyın Cahit Beym sozun • 
ta "mecmua, malnle okamayor. Onma ler ye &JDI te e onece e11 ı. Bunlar ıthkten ıonra lstıkla Jece~dır. ;. durmadığım '"' gayriihtiyari, hatta 

~ beı arkadafm Ankarada bir fikir lıir- Diinüfte de bu memleketlerden martı çalmacak bu ıuretle lıtan· ı Di(:er taraf tan söylendiğine gö· c•Yl'ituuri, aençliie dit hileditini Ye 
liii yaparak ortaJa •ttıklan ..- ......., memleketimize ithal edilen mal· buldaki merasim baıbmıt olacak· re kadınlar tescil edildikten ıon· ;aman albndan su yüriiterek, l'ençliii 

•dua ilerliyor. • • • lan tapyac•klardı. tır. lıfklil mart?ndan ıonra hep ra da evler açılamıyacak, ev sa· \çürüğe çıkardığını, J'llDİ çıkarmak İ•te· 
~-•- Yelkenci zadelerle arkadatlan b" i d (A d) ku --1~. 1 · ·· d ·ı · k diğini, pek ala anlarlar, anlıyorlar da. .. • aenelerc1ir aahmmlıktm _,. ır a ız an n o na~ur • bip er.ne muaaa e verı emıyece • 

1 
d Mahm y . . ka .!.: SOD -L-'efet -·•eleri _:...ıü1ı, ba hu Mferler için ic=.p eden tertıDab 1 . .. k" . d" k d • tte oltum ut esanmn yu • 

..p11naa muuaa •- s-;. .. alnı 1 d Önce Halkevi reiıi Ali Riza tir. Çun u §ım ıye a ar umumı nya naklettiğim tatırlarmda da, eski· 
pzeteler her sün aütun, sütaa 7'iiQ. lf ar ır. Be bir nutuk ıöyliyecektir. Ga· evlerden hiç biri talimatnamenin nin, yeniye kartı duyduğu kini gördüm. 

'* ı-rizlw ~ Em.:..· Ancak m-loketimizle ltalya zi ~uret!eriain latanbul H::lkeri· emrettiği tekilde hazırlanamamıı· S.nıronuz ki Mahmut, Ka'!'k?Y "°""".· 
'"""den en~.!:'- ~ Ye ispanya arumda henüz Jelli- ne bedi e etmiı oldukları fotogra· tır. lannda Ski ;ı.. dolııpn .ı~na •ôkaye ..ı.. 
kzlap ~~ Fakat l.ualar den ticari anlqma olmadıiı için Y B "I d .. • , ek yor. Yıwk dıyor, Skiıı yangın muıluk· 
ilatirubrla -~ f!leri de bu nutku müteakip alo· eyog un a umumı ev ı§.elt"C l ba aklara cak, 
bqün yoktal'• N&p.? Çünkü artık ıe- ıeferlere b:tl•n•mamqhr. Maa· ~a uılacakbr. olanlar talimatname ahkimına ~~~n':~:'i!ierind~çalana=-yap-

ri ye iM"•.,. hicam tenkidiM hilen ,.. ~ mafih lıpanyadan ıelmit olan O d 1· bel d" riayet ederek derhal evler açma· ma bunu evlidım... be~ okuyucu autunlarm hir h-et Ankarada ba ticaret muka• n an .anra va ı ve e ıye 
1 

, . 
lcanyı ._ cebinden aıırmak için uzan. -.. ı. . b" l l •. M h"dd" Be b" tuk .. ia razı o mu! ar ve bu hususta da Ve arkadan diılerini ıöateriyorı "Bır 

fi'! a--s- _ mın ır an -e -pı masnu reııı u ı ın y JT nu ıoy· . . d 
1 

• .. ih . ._.ı 1--ı-A-• 
• olcluiun ek· • hili clu (). ..... .. ... • ı- . . I vilayete ııtı a ar vennıılerdir. Fa- kaç çocugvn, tiyar -mm_.__, 

mq ~el_ dammu!Ja :W:: ~ temin için çalqac~arcbr. hyecektır. Bunu C. H. Fırkası •· k t b rada ba•ka b" h rta· lgözünü yancaksm!-
:nan ıçın C11Z • 1 • bul "d h . . . ,._d t a u -;s ır ma zur o • • ı.-! L... .--1.ı.. Ba maka.ele imza &Dil' mıza.· tan ı ~re eyetı reııı ~ e , 

1 
tır• K . Hnyır, zannetmeJiaiz, IU -.., ,..-. 

(;ene son senelenJe ea açık 7uılan lanmu aeferlere bat'anacakbr • Kerim Beyin hitabeti takip ede- ya çı.~ 1
1 

•• 0;••;~n, Beyoğ- dahilinde Ski ile ıezmeii ten.kittir. Bu, 
._.-, çınlçrp!ak resimlerle dona'""'f Şehr1miacle hlanan ispanya ti- kt~ ı lundakı ev erın endıyede açıl- daha ziyade, Ski ile l'ezemediiimiz, ıe-
.-ıııualar ıördük. Banlar Türlô,..aiD L- • bal d"' l tanbul ce .r. .. muım kararla§hnnı!tır. Halbuki zemiyeceiiıniz içia, içimizde duyduiu· 
--..:ı-ı haline siren BabıUi Titnnı..mae c-:.ret uw;teti an un 

1 
Bunlardan aonra tnrler okuna· Feridiyede namuslu aileler otur- muz laakanrlafm, cbp TUJ"Utadur. 

- -·· o • d .,. •nt• lard o T 

lılk h,8hpeler aiW ........_ ~ ıçın e ır ıezı ı yapmq ır. cak ve bir konaer veril~~ktir. duiu için buradaki ev sahipleri Ne yapalım Mah?2ut~ ~yaya. Wru ~ni batlanm P.tarcm.r. Fakat o- Heyet balin iileden tonra lı· gün, gece de Halkevının gerek evlerini umumi ev olarak kiraYa- ıeç ~lelik; ~ ki Huaeym ~t Bey 
1ca7acu ziibreYi butabldu dolitımıiiii1111 tanbul ticaret ocluma selende ta· Gülh la " ındak' Alayköt ' de, bizden bira daha ıeç relmiı- Çare 

taımmyaa .............. a. _ ane .par agz 
1 

, mak istiyenfere vermemişlerdir. yok azizim, dai •poranu sokaia indi· :::!:! :-= kanıda. V~~ c~ler'e. tf'l!'ftas P.dece~lerdir. kü ıubeıınde, gerekse Beyoğ.u ıu· Bu vaziyet lta11ı:.sında umumi ev realere tahammül gerek. .. 

•trtnıerdo ..,...mı., .oıaaı..., timdi Bır : ~ unan balıkçı besinde topluluk y:ıpdacaktır. 1 açac.ık olanlar vilayete tekrar İl· Sel imi izzet 
~bir~ u.: .. ~ ---~Ga-4: ıutuldu A&~a. Refili ~et Bey tida ile müracaat ederek Feridiye-
:.:l~a bditlepnit bir ........_. Saıoa kirfezincle bulunan aüm· tarafından Halkevler!nin mahiyet de ev temin edemediklerini, ken· 
~ iatüade kopuk Wdınm .,_. rük muhafaza motarü, kara aula· veminuı hakkında bir basb:h:lde ilerine bqka bir mmtakada yer 
tıyor d k k ·..ı.. L-._,_ bulunulacak, ondan sonra H ::lke· 1 göıterilmeaini iı!emiı1Jerdir. Diğer n;_ ...ı- sönfiJr, ilim," .U•rnelik nmız amça aureti,.sv IRUI& &Y• ·ı bet" ' tkirl :s 

UU: le sJwı!an da sönfük .ı.r da lay:m Yananlı Tanq kaptanın Yİ temıı fU ı aan a an tara· taraftan vaktiyle umumi evler 
pJT8tiY .• ----~'- .. ~ •• il_,_! ed ek fmdan bir temıil verilecektir. 1 mmtakası olan kü .. (ik büyük Bay-"YUtleriyle sözlerini denk pıinmcu-• DIOMıruD wunp er yakalamıf 3' 

Po.tı.naa Waip anmndH ... cılda).r. Ye içinde lnılduiu 83 kilo halılı Beyoilu ıubesinde Mehmet E· ram sokaklan ile Abanoz, Küçük 
• • • müsadere etmittir. Balıklar mo- min Bey bir hubihalde buluna-

1 
Yazıcı aokaklanndaki ev sah

0

iple-
B....._ Iİze tanlan ulatıJw: törle hirlikte Çana~leye ıetiril· ve ondan ıonr.:ı pnçler tarafından ri de vilayete müracaat etmııler, 

V unanistanın çekirdeksiz 
üzüm ihracab 

Y unuıiıtanda ıon ay içinde 
nriih!m miktarda çekirdeluiz Ü• 

züm ihraç edilmittir. 
Bilhuaa Patru mm1akasmd~n 

bir ayda 4 bin ton üzüm aatdmııt· 
tır. 

Tiirld7ecle ciddi owmaa okwwwJOI'• mit, AY Yerıileri P----ıne· t-•lim bir konser verilecektir. Buraların uzun müdettenberi u· 
ıtiteliiın Kadronun 7ohma takip eden "U'e9 - F d 
mectnualu da eti.ence pzetel..U.cl• edi1miflir. "Uze aergiler fUbealnde mumi evler mmtakan olarak ta· ın ık mahsulümüz 
daha fazla aatılı)oorı... HaHcevi mi!Se ve sergiler ıube- nm:lıfmı, evler kapablcbktan ·~· satılıyor 

Türlüyede fikre, ._ lnemlmq .ıa• Vehbi Bey geldi ıi konpeıi dÜJl toplanmıtbr. Ko- 1 ra buralara kimsenin ~~dırı- Fındık mahsulümüzün Mtıfı 
... h 

t! ---=·fikre ilati olcfaialm y::.ı. __ ,_ :ı....._ • • ı · . -·-.. •lu aılelenn gel• .. ı d d" M f"h 1 
niJne •- ~ u-..ax A&Qaal mecliti izann. mıtenın geçen .ene ere a.tt f aah· nı, eauen -- .., ıon gun1er e İJİ ır. aama ı • 

sene bunlardaa ~ Gem uhJo- dan lıtanbuJ ti--a oduı -1! t '-·-up taaYip edildik· ' melerine imkan olmadıgmı, evle- blyada da fmddc mahsulünün iyi 
ruz ki, olnaJllca butit fikirlere aapJan. t..e. "bi ,, bL. --. --• ye raporu OJWIA 1 1 .. • dd" et 
ımyor. ~ w"""I olaaa takip .. ti. .Ye uı Be,. dün Anbr3 dan ten aoma yeni komite intihabı ya· 

1 
rin daiına bot ka acag~ı 1d 1~ • 1&bf yapbfı haktcında haberler 

ediyor. ,ehrimize clö._n..,.-. lktuat mec• ılmı , u zatlar ekseriyet kaz~- mitler ve umumi ev muaaa eıı ve- ıelmektedir. 
Oç yapaa huan Kadro W. ......,.. lisı f11uu faaliyetini hitirmit ye mıılardır. rilmeaını ııtemı1 er ır: ta ya an ranaaya aon ay ar • L-a ~... p f f 1 • ' • • } d" 1 ( d F l 

lııir kere daha anlattı. mürahhaa'- da yazifeleri hatla· Müzeler umum müdürü Aziz, Galatadaki Şeftah, Beyzade, içinde pek çok fmdık ablmııtır. 
Sadri etelll rma dlD1116tJerdir. lktıaat ve Tasarruf cemiyeti tube· Karaoilan sokaklannda da umu- 1933 malı hemen hiç kalm.Jmlf· 

-S-.. -ıb-tı•a•t•v•e-k•ıl•ı•g-ıt_t_ı_ o·ı ' ıi reisi sanayi aıüfeUiti Daniı, 1 mi evler açılmaiı menedilmit ol· br. 

Bir müddettenberi tehrimisde 
1 mektebinde müzeler umumi kitibi Kemaıet. 1 duğundan buradaki evlerin sahip- -----------

bulunan Srbbat ye içtimai Mu-ı• Dil •ektebinde eneBd alqam tin, eski ıark eserleir müteha11111 
1 
leri de ayni tekilde iıtidalarile bir karar verileceii tahmin edil-

Yenet ftkili Refik Bey, tlün ak· talebeye ecnebi liaanlarmclan bi· Hikmet Turhan, eski eserleri ko· 1 müracaat etmiılerdir. mektedir. 
tamki trenle Ankaraya aitmiJlir· rer imli yazdınhmfbr. Ba imlila· rum:\ cemiyeti &zuxndan ve Da- I Beyoğlunda Bayram sokaklari• Bu takdirde evlerin aç.ılmaıı 

•.-d-:L.:!_ ' 1 · d Efd ı Ab eler t b"ır an evvel temin edilmq olacak-V ekil Beyi Hayadrapap. istalJO- nn ~uWı:len aonra talebenın rüttafaka muallim erın en a- e anozun t ar umum ev 
nunda dottları alarb11111lardır· li11.n dereceleri anlatılacaktır. leddin Beyler. 1 mmtakuı olarak aynlmuı için br. • 

DFHRt Efendi Nasıl Görüyor? 

- Dehri Efendi iman zahire , ••• Kıpfetlerim söre bir dilim ek- •• • Nida,.t IMmlarm a:rnm (Haber} 
LL_ ' mefe mahtaf annedilea l:"'.:J di!cac:ilerin İn açık söz muharriri :.."'!tt7daaa Pm'dı: 
._.... ta alclanm•mab... öldiiii ..... __.. Walerc:ıe lira Bir süncle .u bir dilen-.· .ün dört. ltet. 

pldılı ...,__ ..ı.ir Wr tlilncinin ele Klda °" &ra b
.,.&lau Upat etti. .. 

•••• Öyle ıörüliiyor ki iktı· Dehri Efendi - O halele •iikGmet 
aadl buhrandan müteeuir olmı· reanea dilenciliii taaua a t.anludaa 
yua 1eıine aaa'at clifencUiktir. kazanç ftl'Iİaİ -!"-•oba Witc- acılı im· 

penacak4eauektiır! •. 





~ıt'!!2 .§debi 1 efrikası 
~ ......... ~ 

no. 1 

Minimini Kız Ve Aşk 
~::::::::::::::-::=:::::::-==:::::=-::::-::_:::::::: }'azan : Seiô.mi / zzet 

- 1 - lan yemeği bitirmeğe gayret etti. 
lnıan, her zaman mes'ut ol· Fakat birdenbire, masa dönme

ına~ ihtiyarlar bunun böyle ol- )'e, deniz yükselmeye, iskemle 
d~unu bilirler, fakat gençler a· altında oynaımıy:ı bagladı. 
cı duyarlar. O minimini kn: da a- Kıza baygınlık geldi. 
cı duyuyordu. Baıına üşüttüler. 

B.ıba doıtu Nuri Bey: Ali bey homurdandı: 
- Bir §ey yemiyorsun Gülde- - Bu ne biçim kız yahu! .. Bu-
' d d' . . d"? ren· e ı.. nu benim baııma kını getır 1 • .. 

Nur\ bey gençken pek güzel Bunu başına getiren Macide ha-
adam değildi, timdi üstelik çifte 1 mm, Nuri Beye fısladı: 
gerdanlı obnuttu. Fakat gözleri _ Onun y:ınında konuşmama-
tatlıydı, bakıtları zekiydi. Ha- Jıydık. 
yatta sezip a.nladıiı bir çok şeyler Matmazel Emma onları teskin 

vardı i ama. anladrkl :ırmı bir etti: 
türlü anlata.ma.ınııtı. _ Merak etmeyin.. Ben genç 

- Yiyorum amca.. elimden iuzları biliı-im .. Dün de çıkles çiğ· 
geldiği kadar yiyorum. nedi diye payladımz, gene bayıl· 

Gü!deren bu yaz on dördünü dı. 
bitirmiıti. Eğer an:.ıiyle babasını Ali Bey çıkıştı: 
ıııahzun gönneseydi, iştiha ile - ç:kles de çiğnenir miymiş? .. 
yeıııek yiyecekti. Rezalet .. 

Gülderen çok hiıli bir kızdı. Nuri bey mırıldandı: 
Matmazeli Emmadan da çok - Hayır, moda-.. 
korkttrdı. Elinden geldiği kadar Macide Hanını söylendi 

San' at atemin de e,nw.,UMUMJ HARPTEcıın•~ 

ı T eşkilatıMahsusa ı 
Canlı bir musiki l1111w11ınm11111100111001rum10011ınıumll111111m11111l llill111111111111 ili mıı lUllll lllffilllllilllllmllmOOmınıınlİılıımıaıl 
Kon yada 

faaliyeti var VAKIT'ın yeni Tefrikası: 107 Yazan: A. MiL 

Konya, (Huıusi)- Şehrimiz er- ~ ./1- /ı • J k • 
kek muallim mektebinde çok me· .n.aı 1<QS cep esznue l 
todik bir muzik faaliyeti mevcut: • ~ l •• •• ••? 
tur ... Mektebin gayur müdürü Z~k~ ıteşkıliit nası sonm uşla 
beyin delaleti ve musiki muallımı • 
Arif Şahap Beyin gayretiyle mek- · 
leple çok iyi bir muzik teş-kilatı Katibi meı'ul bey bavulunun nihayet b?r iki gün sonra Trab-
vücude getirilmiştir. Hemen tale· yangın duv::ın üstünde durduğu- zondan kalkan bir vapurJ. bine· 
benin kısmı azamı enstrümanla nu o kadar şiddetle iddia etmişti ki rek salimen ve Rus donanmuma 
metguldür. Ayrıca ş:ına çalıtan· n.:hayet uzun bir merdiven tedarik tesadüf etmeden lstanbula avde-
lar da çoktur. edilerek duvara dayanmıf ve bu te muvaffak olmuılardı. 

Musiki muallimi Arif Şahap merdivenle yanrk bina iskeleti· Son zam ::mlara kadar Rıza 

Yh'ordu, yani: hiç bir ıey yemi- - Çocukluk. 
yorJu: M:ıtmazel Emma tekrar 

Bey son zamanlarda orkestradan nin ham::ım dairesine çıkan adam bey cephesinde bulunmuf ve 
batka bir koro heyeti teşkil etmit· hakikaten orada bir bavul bularak Kafkasya istila edilecek olaaydı, 
tir. H ::.ftamn muayyen günlerin.- merdivenden aş3ğ1ya indirmişti. Gürcüleri Almanya tarafına ka· 
de derslerden ayrı olarak talebeyi Katibi mes'ul bey bavulu görünce zanmak vazifesiyle mükellef bu• 
çalıştırmaktadır. Muallim :ınekte- çok aevinmİ§tt Çünkü daha uzak- lun:m {Şmit) ve (Mayer) gibi 
bi orkestrası çok kuvvetlidir. Ay .. tan görür görmez, b:::.vulun kendi· Alman ajanları Rıza ve katibi 
ni zmaanda Halkevi muzik komi- sine ait olduğunu anlamıştı. mes'nl beyler Trabzona avdet et• 

tesi reisi bulunan Arif Ş:::.hap Bey Bavul derhal katibi mes'ul be- med~n birkaç hafta evvel Trab
mektep orkestrasını Halkevinıede yin oturduğu otele götürülmüştü. zo'C'a iade edilmit bulunuyorl:ırdı. 
maletmif, memleketin diğer enstrü Ve orada açılınca içindeki elbi· !:~ tibi mes'ul bey onlara Trab
manla meşgul olanlariyle beraber selerin ve çam:ı.şırların olduğu gi· zor.da tesadüf etmişti. Onlar da 
Halkevi orkestrumı da müke:ın· bi kaldığı anlaşılmıştJ. Yalnız ba- ait oldukları makamdan müıt:ık· 
mel bir hale koymuıtur. Mualliın zı elbise ve çamaşır parçalan rü- bel hattı hareketleri için emir 

söze mektebi hlebeleri geçende bir ıubetten biraz küflenmişti. bekliyorlardı. Ve emri alır almaz, 
konser hazırlamııtı. Katibi mea'ul bey uzun zaman- onlar da hareket edeceklerdi. Anasivle baba11 d:l yemiyor- karıttı: 

Saat yirmi buçukta istiklal mar· danberi ilk defa obrak kendisine Rız:ı Bey İstanbula döndükten !artlı. M k etm · - era eyın .. 
şiyle beraber başlxyan konser saat bu sayede biraz çeki düzen vere· sonra teıkilitı mahıusanm lstan· 
yirmi üçe kadar deva metti. D:ı· bilmit, elbiselerini ütülettirmif, bul merkezinde çalışmıf, fakat 
vetliler çok güzel ve zevkli bir ai- temiz çamaşırlarım ve şık elbise- başka bir cepheye gitmemİftİ. 
le gecesi geçirdiler. istiklal ırnar· !erini giyerek vali beyin ziyafeti· Kat ibi mes'ul bey ise Türkiye ha· 
şı orkestra ve koro tarafından çok ne gitmeye muvaffak olmuştu. ricinde aldığı bir vazifenin ba§ı-

Adanın, en ten, en aydrnhk 
köşesindeki kötklerine postacı 
bir telgraf getirmiıti. Aİi bey, bu 
kö~kü satın aldığı zaman., karısı 
Macide hanmı:ı: 

- Kötke telefon almıyacağmn, 
dedi. Buraya kafamızı dinlemeye 
g~liyoruı .. Artık ihtiyarladık Ma· 
cıde. 

Sahiden ihtiyarhyan Macide 
Hanırn boyun büktü: 

- Peki kocacığım, dedi, tele· 
fon almıyalım. 

ınıan, telefon olamzaa k:ifa· 
sınt dinliyebilir mi? .. 1ıte postacı 
telgraf getinni,ti. 

tıte felaket .. 

Ali Bey emretti: 
- Y crneğini ye Gülderen .. 

Ve homurdandı: 
- Çocuklar öyle her !eye ka.

rıf!'ll"Z .. 
Ali Bey de, kırk yıllık dostu 

Nuri Bey gibi çifte gerdanhydı ... 
Fakat yüzü ve bumu ıert kemikli 
olduğu için, doıtundan dah:ı za· 
yıf görünüyordu. Beyaz saçları 
pırıl pınldı. Hani ıinemalarda 
banker tipleri vardı, anbra ben· 
zerdi. 

Macide Hanım kocasın> bay· 
randı. On bet .ene evvel bir ço
cukları olmuf tu. Ali Bey erkek İ.s· 
tiyordu. Kız olunca biraz canı ıı· 
kıldı. 

Matmazel Emma kaflarını çat
tı: 

- S'il vouı pir.it, mo~itur, il 
ne faut p:ıı la con.traindre ! 

Adanın aydmlık günet;.. Köş
kün içini ıtıia boğmuıtu· Manna
ra aynasıydı. Sulardan akseden 
~ailik, çamlara b'-tk• J>ir zevk 
veftyordu. 

Nuri Bey dudaklarım büzdü. 
Beıerin haıiı endi9elerl, neden 
bu güzel günün zevkini kaçırı
yorc'!u?. Her kötede, her maaada, 
yum türlü çiçekleri, vazolarda 
bel Lülmıütlerdi. 

-- Ben IÖylediğilllİ bilirim 
matmazel; nihayet lien krzrmın 
babaııymı; burada beıt hikimim. 

B-. tka yerlerde haJr:.ıh oLmadığı 
zaman, Ali bey evin~ hüküm 
li1nnek iıterdi. 
&ıxlde Hamın, M~tmUel Em· 

._, Nuri Bey bqlarmı 8nlerine 
iğditer. Gülderen, tabatrnda ka· 

Fakat cümlesini tamamlamadı. 
Güldereni kucağına alıp yemek 
odasından çıktı .. 

-2-
O gün, öğleden ıonra, Nuri 

Bey Marm:.rayı seyrediyordu. Bu, 
onun son aşkıydı. Artık kadınlar· 
la alakadar değildi. Bir zaınan~ 
lar belki de Don Ju:ı.ndı. Bu kah· 
ramanm bin üç metresi varmış. 
Marmara, bin üç. kişiye metreslik 
ettikten sonra, şimdi de Nuri beye 
kuı· yapıyordu . 

Marmara güzeldi. Sahiller onu 
güç zapt-ediyordu. Kendini sa· 
hillere okşatıyor, kumbra yasla· 
nxyordu. Ne yaman bir fahişeydi! 

En büyük zevki güneşte pırıl· 
damaklı. Bazan, sahillerin sevda· 
sı ona kafi gelmez, o zaman ku· 
durur, köpürür, hrrcınlaşırdı. 

Nuri Bey söylend-i: 
"Allah her.im c:ınnnı burada 

alım ... ,, 

Ne yazık, ki felaket gel.mitti ... 
Nuri Bey, Ali Beyin evine pos· 

tu aerm:şti. Kışın çaylarda, balo
larda geziyor, yazın köşkün ve 
adanın sefasını sürüyordu .. 

Ali Bey, Bu senenin belli batlı 
bankerlerinden biriydi. Aklına , 
eski bir doıta iyilik yapmak ta 
gelnıiş Nuriyi yanına a!.mıştı.Nuri 
1c;in: Hususi katibim, diyordu. Fil
vaki bu, şerefsiz bir iş değildi. Fa

güzel yapıldı. Ziyafet çok mükemmel olmuş· na geçmişti. N::ıil Bey tqkilitı 
istiklal mar•mdan sonra melde- G k mahsusanın Trabzon cephesi ku· ,. tu. ere katibi mes,ul bey ge· 

bin muzik f:ıaliyeti hakkında k mandanlıgwma devredilmesi üzeri· 
re se onunla beraber teşkilatı 

Şevket Efendi çok güzel bir mü· ne o da uzun müddet orada kal .. 
sahabe yaptı. Perde açıldığı za· mahsusan.m K:ıfkas cephesinde mıyarak Trabzond:ılri vazifesine 
man mektebin muazzam orkestra· bulunmuş olan diğer zevat beş avdet eylemİ§tİ. 
sını gördük. llk defa muallim altı aydanberi çektikleri sıkıntı· Pek büyük limitlerle bqlanı
m,..ktebi marşmı çaldı ve iki sesli lardan sonra nefis yemekleri ve mış ve hazırlanmış olan Kafkas 
koro ittir:ık etti. Bundan sonra içkileri mideye yuvarlamışlardı cephesindeki tetkillb mahsusa ic 
Arif Şahap Beyin, idareıinde or- yemek bittiği zam".'l.n artık gece ra:ıtı bu suretle kendiliğinden 
keıtra Serenade Toselli'yi ve Cha· olmuıtu. Avdetle Trabzon eşra- sönmüş, ilk haftalardaki iıtili. ar· 
conne'yi çaldı. fmdan Mustafa Ruhi bey Rıza ve zuları yerine timdi vatanı düt· 

Mektbin muzik faaliyetinde çok katibi mes'ul beyleri evine davet man hücumuna kartı müdafaa 
muvaffak olan Meh.met Efendi ar· etmişti. iki arkadaş orada kalm::ık 
k"' da•ı Yahya Efendı· ı'le beraber etmek kaygusu hakim olmuttu. ... ,. ve yatmak istememişlerse de ya- D kt B h Şakir be t 
bize kemanla güzel bir Duo dı'n· 0 

or a aettin Y s-pılan ısrar üzerine geceyi orada tanbula avdet etmeden evvel rii-
lett:ler. Bun.dan sonra iki keman "eçirmi•lerdi. fak'lt yemek mü- f k 

D ,. e asiyle toplan:ırak yeni vazi-
bir flüt güzel bir valsla alkttlan· kemmel olduguw halde o geceyi ra· t" k ye ı onuımuılar ve yapılacak it-
dı. hat geçirmek mümkün olama· ler hakkında bil' program ""izmi-

Bu triyoda flütçü Hamdi Efendi 1 3' :r h m~!tI. Çünkü tMD gece yarısında erdi. Bu programda mühim ve 
flüte ve notaya ikinıiyeti dolayı- Rus donanması gelip Trabzonu şayanı dikkat ohn atideki mad• 
siyle pek 9ayam dikkatli. Bunu mü bombardıman ebni§tİ. Rız:ı ve kB.- deleri ihtiva ediyordu: 
teakip iki küçükle beraber Ruhi Hbi mes'ul beylerin, cepheden "Asıl teıkilatı mah1111a merke· 
Efendi iki ıesli bir fan yaptı ve zi umumisinin faal ve müsmir 
çok alkı• topladı. müthit surette yorgun olarak av- b" 

,. .ı ll · w b'" ı b' bo ır şekle ifrağı lazımdır. Pro-. 
Tekrar flütçü H:ıındi Efendi ~e enne ragmen, oy e ır m· 0 

ram çizilmesi mahalli heyetlere 
k d ıcları mar• M"Ita' ld ·~ardmıan esnasında uykulanna ve ar a a,. :r 1 ıre ça ı- bırakmak icap eder. Bilh:ı.ua tet-

lar, muvaffak oldular. Hidayet devam edemiyeceklerini söylemi- kilat için. lazım olan vesait mahal-
Efendi t'!rafından lstanbulun ci· ye hacet v::ı.r mı?. )" h 1 · b l al d ı eyet ere aıt u unm ı ır. 
var mahallelerindeki sabahı anla· R L~ "b' ' 1 b l 
tan entere

•an bir ıza ve KAtı 1 mes u ey er er· Şark havalisine gönderilecek o-
.. monoloğla bir tesi gününden itibaren · Istanbula ı f d hı ı h tI 

( Devamı var) kısım bitti. an e ra ın, şa s arm ve eye e-
----------- On be• dak;·ka istirah..,tten aon•a avdet için fırsat kolJamışlar ve rin doğrud :ı.n doğruya Şarktaki 

l<at felaket .. 

Ekrem 
Llehçet Bey :r • .... ,. 11ıw•m•!"'f•ıııı-ııına1111111111n11111mıırgn11mı1111111111••""'"'..,_"'m"'" k b• 
u ik;nci büyu'"k kmm başladı. Ore,__- teşkllatı mahsusa mer ezine ta ı 

ıd ıu rafından ilk defa gösteriliyordu. bulundurulması icap eder. 
ameliyat O U tra korla beraber gençlik martını Perde Arif Şahap Beyin yazdığı 

K 1 k bo b · h çaldı ve buna Orı"ant"' 1 ve Trova- k l b Almanlar meıeleaine gelince u a , ğaz, urun muta as- .. ço güze ir uvertürle açıldı. Bu 
d t 1 

umumi harbe i•tiraki.miz üzerine 
sısı eğerli hekim Ekrem Behçet ore i ave edildi. minimini operetin an.c:ık üç şahsı ;s 

M h d
. · Ch memleektimize gelen Alman za· 

Bey bir zamandanberi böbrek has· e met Efen ının aıuon vardı. İhtiyar feylesof hacı f azd 
talığmdan yatıyordu, dün Cerrah· Solveig, Kemanım şan')an alkış- Efendi, genç bir miras yedi Şad bitlerinin ve askerlerinin adedi 
pata ha~tanesinde ordinaryus pro· I l~dı. ~akikaten çok cazip ~e ç~~ Bey, ihtiyar bir uşak Ravneki. günden gün.e artm::ıktadır. 
fesör Nıssen tarafından ameliyat guzeldı. Bundan ıonra bır Hut Şarkılar ve eser çok büyük bir Almanya bu iti Türkiye ile bir 
edilmi, ve böbreklerindeki taş a· solo ve iki m~ndolin .dinledik. liyakatle temsil olundu. Operette ittifak aktetmekten ziyade Şark-
lmmıştır. Musiki muallimi Arif Şahap~ Hacı F--zıl rolünü oynxyan Hida- taki nüfuz ve kuvvetini artbrmak 

Ameliyat, muvaffaıkıyetli ol- yin kemanına piyanonun iıtirakile yet ve Şad Bey rolünü oynıyan is;in yapıyor. Bu itibarla Almanlar 
muştur, Ekrem Behçet Beyin sıh· Sabotier ve Chan Hindon çalındı Kemal Efen.diler ton derece mu· meselesi iki kuma ~yrılıyor. Bun· 
hi vaziyeti iyidir. Geçmiş olsun. çok alkıılandı. vaffak oldular. lardan birincisi Şarkta Almanlar 

Hamdi Bey· hh f 1 Son numara bir operetti. "Par:ı,, Ravnaki rolünü yapan Hulusi ve diğeri de Türk ordusunda Al· 
ın 51 a 1 it:mindeki bu bir perdelik komedi Efendi sözünün az ofımasına rağ- manlar olmak lazım gelir. 

Attan dü~erek Yaralandığını ve muzikal davetlileri zevk ve neşeye men tipine m~hsuı tavır ve hare- Şarkta' Almanlar meaeletinin 
Sağlık evin e tedavi :ıltına alındı- boidu. ketleri muvaffakıyetle gösterdi . mahiyeti şudur: Alm:ınlar Şark-
ğını yazdığımız Liman Şirketi "Para yı mektebin ıınuavini Arif Şahap Bey, Konya muhi- ta Rusların yerine kaim olmak İl• 
müdürü Ahmet Hamdi Beyin sih- ve tabı'"ıy,,e muallı'mı' fen"t Nuri tinde musiki zevkinı' vermegve ça- · l B l lı tıyor ar. ütün söz eri, atb hare-
hatl günden güne iyile~ektedir, Bey yazmı9tı. Arif Şahap Bey lışması ve bu g:bi yenilikleri gös- ketleri, tavırlan bunun bayle ol• 
Hamdi Bey daha bir hafta kadar de, besteleri yapnnttı. Operet j tenneıi itibariyle ~ok şavant tak- duğunu teyit etmektedir. 
hast:ıhanede kalacakt1r. Konya: muhitinde bir müesıese b· dirdir. Kendisini tebrik ederiz. '(t)eınmı '981'), 
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Babaeskide hayat 
Kazanç, asayiş, ahlak-Ziraat bankası! 

müdürünün tavşanları - Park 
Balneski, (Hususi) - Babaes• bunlar çiçek b::lları olduğundan 

ki istasyonundan geçenler orada insana çok faydahdrılar. 
bir feyk~ladelik görürler. Yüzlerce Sir bakış 
arabalar adeta kamplar kurmuşlar 
getirdikleri pam:arları ziraat mü
fettişine teslim için nöbet bekliye
rek s~bahı etmişler .. Hat boyund:ı 
yığın yığın pancar siloları .. Bun· 
lar hep trene intizar ediyorlar. Bir 
çok vagonlar her günkü trenin 
ark:.sm"\ takılarak doluları Alpul· 
Juy:ı ve hoşlan da buraya taşrmak
tathrlar. 

Bu mektubumu yazdığım tarihe 
kad:a.r bu hal böylece dev:m et· 

m~kteydi. Bu kadar bolluğa göre 

Mart nihayetine kadar da arkası· 
nm alınamıyac:ığı anlaşılmakta· 
dır. 

Asayiş ve ahlik 
Trakya halkı umumiyetle kuzu 

gibi insanlardır. Hiç bir zaman 
asayişe dokunur bir harekette bu-

lunra3.dıkları gibi ad::m öldürmek, 
• yol kesmek, tuna buna taanuz et· 

mek gibi uygun.suzlukl:ıra da te
nezzül etmemektedirler. 

Vukuat namına mahkemeye ge
len vak'abr ise adi cerh ve haka
ret davalarından ibarettir. Halkın 
medeni ve içt!mai teroiyeleri ka
nun haricindeki hareketlere asla 
müsait değildir. 

Ziraat bankası 
Genç ve kıymetli bank~cıları· 

mı2:dan Ali Beyin idare eylediği 

bu banka her sene kuvvetlenmek
te ve etrafına çok faydalı olmak
tadır. Bankanın vaziyeti çok iyi
dir. Gerek tahsilat ve gerekse 

köylitlere yardım husususbnnda 
tamamiyle muvaffak olmuştur. 

Btt:ıt!n b:r ıebebi müdürü Ali Bey· 
le arkadaşlan ise birinci ıebebi de 
burasının pancar mıntakası olma
sıaır. 

Müdür Ali Bey boş zam~nla
rmda bahçesinde meşgul olur. 
Mu~aileyh burada Ankara tavşan 

Kas:ıbanm methalinde şık ve 
göze çarpan bir belediye dairesi 
vardır ki son zamanl::rda bunun 
bahçesi bir park haline konmuş 

ve çiç~k1erle donatılmı~tır. Bele· 
diyenin ka.puı yanma bir de rad· 
yo kor..:nuş olduğundan yaz gece
lerinde kasaba h:lkı parka topla: 
narak hoşça vakit geçirmekte ve 
civardaki evlerin pencereleri de a· 
çılarak istifade olunmaktadır. 

Ka:; :.banın güzel bir ilk mekte
bi, gazoz imalathanesi, bir ecza· 
hanesi, bir yemek yiyecek yeri, bir 
kaç ahçı dükkanı, san'atında ma· 
bir bir fotoğrafçısı vardır. Çarşıyı 
başt-n başa dolaşan şose ile bunun 
iki tararında ağaçlar ve hükumet 
konağının önündeki dört yol ağzı 
çok sevimlidir. Mimar Sinanın 

eseri olan bir cami ile bir köprü 
kasabay:ı ziynet ve iht:şam ver.en 
abide!erinıizdendir. 

Ra~ıp Kemal 

Edirnedeki 
fırıncılar 

Edirn~deki fırıncılar araların· 
da bir kooperatif kurmuşbrdır. 

Bu kcoperatif Eclirnedeki bü· 
tün fınnları makineleştirmek için 
çz. hşacaktır. 

Kooperatif ·teşekkül etmiş ve 
faal'yete başlamıştrr. Dü.n Edir• 
neden İst-:nbul ticaret odasına ge· 
len b ir tezkerede yeni fırın maki·· 
neleri hakkında tavsiyede bulu· 
nulması rica edilmektedir. 

Mersisin pamuk ihracatı 
Mers:n Ticaret odasının hazır

ladığı bir sbt:stiğe göre son beş 
ay zarfında Mersinden 652,302 
liralık 11,548 balya pamuk ihraç 
edilmiştir. Bu miktar geçen sene 

.. r kinin hemen avnı~ır. 

Iarmı yetiıtirmekte olduğu gibi Mersine 18 şakı getirildi 
aynca an kuvanlarmı d~ sırala- Mersin, (Hususi) -Van ve Ağ· 
mıştır. rıdağı civannda merkezlerden u· 

Tavtan tiftiklerinin kilosu (22) zak köylerde halkı iz'aç etmekle 
liraya satıldığın.dan bu hayvanlar ve soymakla m ;,znun olan 18 kişi 
çok kıymetlidirler ve 50 İngiliz Ii- muhakemeleri Mersinde yapılmak 
ruma k~dar fiyat edenler de var· üzere buraya getirilerek ve bir 
dır. Bu tavşanlar senede (750) jandarma müfrezesir..in muhafa
gram tüy verirler ve bir senede zası altında ol ~rak hapishaneye 
15 lira hasılat bırakırlarmış! Bizim 1 gönderildi. 
tavtanlar ise senede 180 kuruş irat 1 Kendileriyle birlikte getirilen 
getirmekte imitler ki bir koyun bu dosyalan ist'ntak hakimliği tara· 
kad::ı.r verimli değilm!ş !. Bunların 1 fmdan tetkik edilir edilmez adli 
etleriyle derileri de paradu. Bu muhakemesin.in icrasına başlan-:.· 
tavşanları Şarköy müddiwnumisi caktır. 
de ı'et:ftirmekte idi. Ali Bey her- Eş ki ya F eı ho yakalandı 
kes<ibu tavtanlardan birer çift ve
rerek halkın ahf tırılmasına ve bu 
hayv:mların türemesine hizmet et
mektedir. 

B:tlia, (Hususi) - Buranın 

ııneşhur eşkıyalarından Ferho o • 
ğullarından Hasan jand~a ku
man:lanı Aziz Beyin gayretiyle 
yakalanmıştır. F erho Bitlisin a· 
sayişini bozan yegane haydut idi. 

Müdür Ali Bey fenni bir surette 
ba"a istihsal eylemektedir. Su
reD-r.ıahsuıada yaptırpuf olduğu 
sant!ıklaıda (12) ter petek vardır Artvin belediye reisi 
veae1,1e de bir sandıktan 140 kilo değ'şti 
bal alm-:ktadır. Böyle fenni su· Artvin belediye reisi Hasan B. 
rette çıksrılan ballar, diğer sepet istifa etmittir. Tayyare cemiyeti 
ballanndaı. da!ı11 nefis oldukkn ı reisi Aslan Bey, belediye reis ve• 
için fiya.tlan da yüksekçedir ve killiğine geçmtiştir. 

Zonguldakta Mersinde bir facia 
Kadın 

yüzünden 
Bir ame.e öldürüldü 
Zonguld:ık, (Hususi) - Zon· 

guldak polisi feci bir cinayet mey· 
dana çıkarmıştır. 

Ereğli şirketinin havai hat ame· 
lesinden Yusufu kaybclduğu 
müddeiumumiliğe haber verilmiş
tir. 

Polis derhal tahkik::ıta girişmiş 
ve Yusufu mün: sebette bulundu
ğu bir kadmla ameleden Osman 
buıinde birisinin de alakadaT ol· 
duğunu anlryarak bu noktayı ta
mik etmiş, e~de ettiği bazı emare· 
ler üzerine şüpheli b:.zı yerleri a

raştırmıştır. 

Nihayet metruk ve çökmüş bir 
ocak içinde Yusufun parçalanmış 
cesedini bulmuştur. 

Yapılan tetkikata göre, Yusuf 
münas~bette bulunduğu kadınla 
Osmanın ve başkalarının da alaka 
dar olmalarmı çekememiş ve on· 
ları tehdit ederek kadından uzak· 
laştırmıştır. Halbuki kadın bun· 
dan ıınemnun ohn ~mış ve Oeman~ 
la arkadaşlarını teşvik ederek Yu· 
sufu öldürtmüştür. 

Suçlular cinayeti tamamiyle in
kar etmektedirler. 

Şavşette çıkan 
hadise 

Şa.vşette bir kavga yüzünden 
on üç kişinin tevkifiyle neticele· 
nen bir hadise çıkşmıştır. 

Kavg:ı edenler Orıman fen me
muru ile eli işten çektirilen Mua• 
melat memuru Kazım Efendidir. 
Mevkuflar arasında bir kaç ta 'ille· 
mur vardır. 

Bunların tevkiflerini icap etti
ren sebep hemşehrilik gayretiyle 
işe karışarak Kazıın Efendi ile 
birleşip fen memurunu dövmeleri 
ve jand ..... mıa kumandanına da 
karşı gelerek bir vak'a ihdasına 
ye:teI?,miş olmalarıdır. 

Orman müdürü Necnıettin Bey 
vi!ayetçe had:seyi mahallinde 
tabkika memur edilınİ§ ve gitmiş
tir. 

Mevkuf on üç kişinin dokuzu 
adliyeyece tahliye edilmiştir. 

Bir tarla meselesinden 
doğan cinayet 

Artvinde merkeze bağlı S::ı.lar• 
ha köyün.de bir tarla meselesin· 
den çıkan ka"Y'ga nihyeat cinayet· 
le neticelenıniştir. 

Bu köyden Ali oğullarından Bi
lal, gene kendi akrabasından Ali 
ta~fından tabanca ile öldürül -
müştür. 

Katil Ali yakalanmış, evrakile 
adliyeye veri~ımiştir, 

Bir ölü çocuk 
Adanada ziraat bankasına bitişik 

kÖ!ebaşında paça'Yl'a1ara sanlı bir ölü 
çocuk bulunmuştur. Yapılan muaye
nede, bunun yeni ve tam vaktinde 
doğmu§, doğduktan gonra göbeği enin
den kesilmiş, fak~t bağlanmamış ve 
boğazı sıkılmak suretiyle öldürüldük
ten sonra pis bir paçavraya sar:lını, 

olduğu anlatılmışhr. Adana zabıta11, 

katili aramaktadrr. 

Bora ve fırtına esnasında üç kişi 
dalgalar arasında kayboldu 

MERSiN, 18 (Hususui) - Dün 
akşam üç kişinin denizde boğul
ımasile neticelenen bir facia ol
muş ve bundan Mersin halkı mü
teessir olmuştur. Hadise şu suret
le cereyan etmiştir: 

Bir gün evvel, akşamdan baş
lıyan yağmurla karışık, bora ve 
fırtına devam ediyor, Limana ge· 
len Çanakkale vapuru ne yük ve 
ne de yo!cusunu çıkaramamış bu· 
lunuyordu. Bora ve fırtınanın te· 
sirin~en bir kısım kayıklar bat· 
mış, bir kısmı karaya uğramıştı. 

Bu arada Mersin liman şirketine 
ait "Kurt Cebe" isimli romorkö· 
rün zinc~rini tarayarak karaya 

doğru gittiği görülmüş, ronıorkö
rü kurtarmak üzere altı kişilik bir 
kafile sandalla yola çıkarılmıştır. 
8u sandal ilk önce Onuncu Cüm
hurivet romorkörüne uQ,"rayarak 
orada bulunan ateşçi Mustafava 
yiyecek bırakmış ve Kurt Cebe 
romor1{Öriine yana~m'.\'Ta h~"1., .. 

mıştır. Tam bu sırada sert bir 
dalga kayığı devirmiş ve içindeki· 
leri tamamen denize dökmüttür. 

Denize dökülenlerden, Silifke
li Ahmetle Ahmet Şeyh Ali ismin· 
de!ti iki tayfa ters dönen sandala 
asılmak ve Mehmet Delati ismin .. 
deki tayfa da yakında bulunan 
ve karaya gitmekte olan bir mav• 
naya atlamak suretile karaya çrk· 
mışlar ve derhal tirket doktorları 
tarafından tedavi edilerek mem• 
ket hastahanesine yatınlmışlardu. 

Sandal rakiplerinden, romot• 
kör kaptanı Hüsnü, ateşçi Hüse• 
yin ve tayfa Seyfullah namında 
kiler dalgalr arasında kaybolmuf• 
lardır. Bu sabah hava biraz süku· 
net bul:!uğu icin denizde ar-ştrrma 
yapılmış ise de bu üçünün izlerine 
rastgelinememis ve bu dakikaya 
kadar cesetleri de bu'lunamamıt· 
trr. 

Büı•:n Mers;n bn faciadan mü• 
.,.. .. ~<1:r b.,ı.,n~ \!ıvtır. 

Kız kaçıran, adam 
öldüren iki kardeş 

BARTIN, (Hususi) - Ağırce· birleşmesinden dolayı ve Af kanu• 
za mahkememiz, bir kız.kaçırma nuna göre bu cezanın 7 buçuk ıe· 
ve adam oldürme davasını neL& ... c· u ..... ,.~ L. __ :ı ... Ju_:!l.;r. 

lendimıİş, iki suçluyu muhtelif a- lsmailin kardeti Şakir de, ya• 

ğır cezalara mahkum etmiştir. ralı Satıya sopa ile vurarak öldür• 
Hadise, geçen sene temmuzun me fiiline iştirak ettiği, ayni za• 

8 inde Safranbolunun Kutluveren manda irza tecavüz işini kolaylaş• 
köyünde vu·kubulmuştur. Bu köy- brdığı için 17 buçuk seneye mah· 
den Osman kızı Hafize, vaka gü· kum olmuş, fakat gerek cürümle· 

nü, evinin yakininde çamaşır yı· 
kamakta iken, kendisine göz ko
yan İbrahim oğlu İsmail, kardeşi 
Şakirle birlikte ansızın Hafizenin 
üstüne çullanarak onu sürükleme
ğe başlamışlar, hatta, gürültü üze· 

rine kızı kurtarmak için koşan E
mine ve F atnıa isminde iki kadına 
bir temiz sopa çektikten sonra, kı· 

zı bağırta bağırta sürüklemeğe de· 
vanı etmişlerdir. Hafizenin ferya
dı üzerine, civarda çift sürmekte 

ol~n Hasan oğlu Satı, Hafizenin 
kardeşi İbrahim ve diğer iki köy· 
lü yetişerek kızı kurtarmak iste .. 

mişlerdir. Satı, tam Hafizeyi tu· 
tup çekeceği sırada kaçrranlardan 
la.mail tabancasını çekmit ve Satı

nın göğsüne boşaltmıştır. Arka
daşi Şakir de, · ağırca yaralanan 
Satının beline, elideki sopa ile vu

rarak onu yere düşürmüş ve diğer
lerinin şaş!unlığından istifade e

derek, iki canavar kızı sürükleyip 
ormana götürmüşlerdir. İsmail o

rada kıza tecavüz etmiştir. Yaralı 
Sati ise, düştüğü yerde ölmüştür. 

Bu iki kuduz dağ adamı, vaka
dan sonra zabıtaca hemen yaka
lanmış ve mahkemeye sevkolun
muştur. 

Bartın Ağırceza mahkemesinin 
verdiği hüküm §u~ur: Salıyı taban 
ca ile vuran ve Hafizeye cehren 
tecavüz eden İsmail, kasten kat;J. 
den 15, rzra tecavüzden beş ol
mak üzere 20 sene ağır hapse mah 
kUm. edilmi,, ancak cürümlerin 

rin birleşmesinden ve gerek Af 
kanunundan istifade etmesinden 

dolayı onun da cezasından bir ıe
ne üç ay tenzil edilmiştir. 

Baba ile oğul hapis 
yatacak 

Geçen yaz Safranbolunun Seit
ler köyünden Mehmet oğlu Halille 
Abdullah ve oğlu Hasan ar:ıların
da kavga çıkmıt, işi azıtmıılar, 
Abdullah bıçağını çekmiş ve Ha· 

lidin üzerine atılmış, oğlu Hasan 
d:ı Halilin kollarım tutarak b:ıba· 
sına yardım etmiş ve baba oğul, 
... alG ölesiye yaralamışlardır. 

Bartın ağır ceza mahkemesi, bu 
mupakemeyi bitirmiş ve Abdulla· 
hı 15, oğlunu yedi buçuk sene ::ğır 
hap~e mahkUm etmiştir. 
Ar1ıcak, af kan.unu mucibince 

Abd~tllahm cezası on seneye, yaft 
küçü1• olmasından ve afbn istifa· 
de etrınesinden dolayı, oğlu Han• 
nm ce:zası da 3 sene 3 aya indiril· 
ııniştir , ! 

\ 
LSdirnenin planı 

Edime ş~hrinin iman hakkında belediye 
reisi Elm !m B, şunlan aöylemiıtir: 

Elyevım elimizde şehrin plim ile 
umumi cı ıddelerin müstakbel plam var-

dll'. Fal <at biz daha iyi bir plan yap. 
brmak İ•:iİn ıehircilik müteha1111lann· 
dan Ar tkara imar müdüriyeti mühen· 
disi Burrhanettin beyi çağırdık, bugGa 
yapmaltda olduğu Tokat ıehrinin plam• 
m bitiay-ir bitirmez ıehrimizin planını 
yaplll8t ia ba,lıyacaktı:r. 

'i 
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Makine insanın 
Yerini Tutuyor! 
Cevdet, "makine,, kelimesi di

linden düşmiyen bir gençti işte, 
her vec;ile ile ::ığzından çıkan söz

ler: 
_Dünya, makineleşiyor. Maki-

ne, her şeyimizin muntazam bir 
hale gelmesine yarıyacak. İnsan
lar, makineyi ne kadar çabuk be
nimserler, kısaca tam manasile 
ma:kineleşirlerse, yaşayışları o ka
dar iyi olacak. Mak'ne ve makine· 
leşmek. Asrımızın ideali budur! 

Bir sabah kahvaltı sırasında, 
hemş 'resi Piraye, arkadaşlarm~an 
Pen-an'ın ctonıob'l kullanmak ip
tilasını anlatıyordu.Bu arada Per· 
ran'a zengin babasının aldığı oto
mobilden de ballandıra ballandı· 
ra bahis açtı: 

- Çok ,ık 'b;r otomobH .... Doğ
rusu benim de hoşuma gitti. Böy
le bir otomobilin sahibi olmayı 
kim istem"'z. Peran, otomob=Ji için 
çıHıryor. Bana ne dedi, biliyor 
ınıusun? Tabii mübal~ğa, fakat o· 
nun övle bir sövlevişi var ki, in
ıanın söylediğine inanacağı geli-

yor! 
fl'7.~rine tP.revıo-:;1 s;;,..1;;~;; 1"7.~r-

mJs fn·aY'lcalayı yutan Cevdet, ho· 
mur,ı .. ~-tı: 

_ 1(: ı~a kP.s ! 
_Ne aceled ~evs;n avo1' ""· 

Jatrvorum iste ... Rana ofomoh:J;ni 

ni•:\nbsından çok sevdiğini söyle· 

di' 

7-VAKIT 19 ŞU3AT 1934~ 

~111 HJlzJlr, Hasisin imdadJlna Yetişti l 11 r 
Hasisliğile meıhur bir adam o- başka bir yoldan gene Sirkeciye... diremesinden zaten öfkelenmiş o· 

lan tacir Fa.bri Efendi, bir komi1~- Bu işi çene yarışı, el ve kol hare- lan komisyoncu Sait Efendi, bir 
yon miktarı hususunda münakaşa ketlerinin yardımiyle baprınıya- saate yakın kafasını şişirdikten 
halinde idi. inatçı komisyoncuyu cağını aklı kesen Fahri Efendi, ni· sonra, şimdi de ayak üstü bira 
bir türlü vermek istediği miktara hayet biraz fedakarlık etmek lü· içirmek teklifinde bulunmasına 
razı edemiyordu. zumunu hissetti. Komisyoncunun ve üstelik hunun için vakti olup 

Lakırdılarını adeta birbirleri- koluna girdi. olmadığını sormasına müthiş su-

beti benzi atan Fahri Efendi, etra• 
fına bakındı. Gözlerini karşı kal· 
dınmdan geçen birisine dikti ve 
birdenbire yüzü sevinçle parladı: 

- Hızır Bey, Hızır Bey! 

Komisyoncunun yanından telaş• 

nin ağzından kaparak, Bahçeka- - Gırtlağın kurudu, Sait Efen• rette kızdı. la uzaklaşarak, kendisini karşı kal 
pıdan Sirkeciye doğru yürüyorlar· di ! dedi. Şuraya girelim de ayak - Elbette! dedi. Hem bir tek dırıma dar atarken, ona seslendi: 

dı. Adım başında durarak, müna· üstü bir tek bira içireyim sana! duble için değil, bir düzüne duble - O iş için daha vaktimiz var. 
kaşa ede ede bu kısa yolu yanm Vaktin var, değil mi? yuvarlamağa vaktim var. Buyu- Yarın mağazaya gel de goruşe 
saatte geçtiler. Sonra tekrar geri- Hasis tacirin, istediği komiı· run! lim. Şimdi mühim bir iş pefinde-
ye dönüş ve döndükten sonra da yonu vermemek hususunda ayak Bu söz üzerine duraklıyan ve yiın. Kusura bakma! 
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Karanlık örtünü, O 
• İndir, Eq Gece / - Konsere 

Muallim, sınıfta kaç derstir na-ı camlarını iyice sildi. Sonra, tekrar 
zınıdan, şiirden, nesirden bahsedi- taktığı gözlüğünün camlan üze· 
yor, mux ayeseler yapıyor, bu ha· rinden bakmak suretile talebeyi 
hisleri talebeye uzun boylu anlatı· birer birer gözden geçirdi. 

yordu. - Bu bahiste söylediklerim, ka-
Bu derslerin birinde, gözlük fi derecededir, sanıyorum. Bahsi 

ıııuıımnıııımmıınuııııııııııııııımnıııııııııııııııııııııuınıııııııınıııııı etraflı olaraık izah ettim. Maama • 
fih, eğer anlaşılmıyan bir cihet 
varsa, sorunuz! 

Sınıfta çıt yok... Muallim, her 
ihtimale karşı bir kaç dakika bek· 
ledi. Hafifçe öksürdü. Smıftakile· 
ri ik;nci defa gözden geçirip, ilk 
olarak derse kaldıracağı talebeyi 
ıeçti. 

- Kalk ba~abm, Nuri Efendi! 
Nuri Efendi, ayağa kalktı. Mu· 

allim, şöyle iki mısra okudu: 

Gölgeden UrtiinU indir, ey gece 

Sakla yer yllzllnlln lstı:rabmı! 

- Bu nedir?. 

zamanında 

yetişeceğiz, 
diye acele. 
mizden dUr· 
bUnU almağı 
unultqk. Bu 
so§uk hava· 
da boşu boşu· 
na geldik! 

o 
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Konuşmuyo~ Konuşana 
''N 9 N 19 o· d ' . e . .. ası . ,, ıyor u. 
Vamık Bey, tiyatroda olsun, ı lerile konuşanlardan kimin kimle 

sinemada o)sun, oyun veya film ne konuştuklarını öğrenmek te is· 
seyredilirken etrafında konuşul- · temezdi. Yani, konUj~l rm ne 
masma fevkalade sinirlenirdi. Si· yüzlerine bakar, ne de konuşma· 

nirlenmekle beraber, böyle birbir- larına kulak kabartırdı. 

f'."!v-'et. ",,""'""' c1Prl-~1 ı,. .. " .. ı; - Annemle babam kavga etr - Nazım, muallim Bey! 
- Ayni zamanda ... 

ııuııııııııııu 1111ırınırıııııı 111111ırıırıııı1111111111ırrmıı11111 1111ırınııııııuı Bakmamak ve dinlememek için, 
adeta kendisini zorlardı. Bunun 
da sebebi vardı. Konuşanların yü· 
züne baktığı, yahut konuşmaları· 
nın mevzuunu öğrendiği zaman, 
bir kat daha sinirlenir, kaşlarını 
çatıp dik dik bakmaktan, yahut 
sert bir ihtarla haşlamaktan ken• 
dini alamazdı. Bu tarzda müdaha· 
lelerin de hemen daima münakB.fa 
ve hazan da gürültü, patrrdılı ağız 
kavgasına yol açtığı, tecrübesile 
sabitti. Bu suretle hem kendisi 
büsbütün meşgul edilir, hem ken· 
di prensibine zrt olarak, kendisi 
başkalarını i şgal etmiş olurdu! 

ıö,,.,~,.;.,;'1 ,ı";;".l,1uunu teyit ecler tikleri zaman, ben bu koltuğu pal
b;r r"~ ...... r.l'k1t r ,.'1: drr küldür merdivenden aşağı yu-

- P"'l"'l'"'"''ll rt,.-t;~; 'h .. 1,;1~- ._' R,1 varlryoruın ! 
A · d S" ' - ynı zaman a... ~ ıır. 

- Peki, şimdi bunu nesre ta:h-

nu.., mi;l.:ıT&ğa J1P"e•;n.ı,,.? M"'lô- - Neden? 
ne r;• ~:(l,,. J. .. r hususta insanm - Beni düştü sanıyorlar da 

vil edeceksin. Şairane tavsiften u· 
zaklaıacak ve bu fikri, konuıma 
lisanile ifadeye çalı~acaksın ! yer;"; tutuvor ! barışıyorlar! 

- Peki, muallim Bey! rıı ıı ıı" : .. : • ıı il ' 'ı ı 11111 uıııııı ııııu11ııtf"""""'11mlfllllllllllln11111,,-ı lllllllllltıllıtmııı ıııuııı '""lllttıtıııu1111nı1f1Ut1111nıtt""""nmn1ınıı 
- ? ..• Hamarat Kız I Lokantada ... - ..... • 

Bir hanımefendi, baıka bir ha· 
nımefendinin misafiri idi. Misafir 
hanımefendi, ev sahibi hanııne· 
fendiyi ziyarete geleli aradan an· 
cak yarım saat geçmişti. Bu yarını 
saat içerisinde h:zmetçi kız, do· 
kuz, on kere salona girip çıkınıştı. 

Hizmetçinin bu hareketleri gö· 
zün;len kaçmıyan misafir banııne
fer.di, göz ucuyla kızı göstererek, 
tordu: 

- Yeni hizmetçiniz, hayli ha
ınarat bir kıza benziyor. Herhalde 
kendisinden memnunsunuz, değil 
nıi, hanımefendi? 

- Memnun olmak ta söz mü, 
ha-;mıefendi ! Bu hususta emsal
•İzdir doğrusu. Bakın, siz bile .... 

- Y oook, ben bir bakışta anla
ru...--~ Kız, hamaratlıkta emsalsiz .... 

- Bilakis, emsalsizJiği o cihet
ten d w•ı egı .•.. 

- Hamarat değil nıi? 
- Hayır, kurnaz! Hamarat gö-

ıiinnıesini b:lir ! 

Ne Öğrendim ? 
- Hocafe:ıdi, hen bugün ne öğ

rendi"tl? 

- Bu ne demek, Mahmut? 
d - Ne hileyi:n ben ... Babam, ev
~ her a.:ıtıa.m "bugün ne öğren

dın '? d' 
• '' 1Ye soruyor da! 

Dalgın adaınm arkadaşı listeye - ? ... ! ... ? !. .. l , 
şoy e göz atar atmaz, mırıldandı: Talebe, bir müddet durdu, dü-

- Ne berbat yazı bu! tündü, yut".nındu ve nihayet, şöy· 
Dalgın adam, peçetesini düzel· le değiıtirdi: 

terek: - Artrk ortahk kararsm. Sokak 

- Mükemmel, dedi. iKi porsİ• taki süprüntü yığmlarını görmek 
yon ısrnarlıyalmı ! istemiyorum! F1rbna Y zklaşıyor ! 
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AmuiAaıı- 'lniuılu : - -- --
Şikagoda, Tanınmamaları 

• • 
ıçın 

Değiştiren Bir Doktor 
Suçluların Yüzünü 
Yakalanmış ! 

' 

Ameliyattan Evvel 
f' oktorcutum, ge,.e bfr zabmetfm var. Y6· 

dlu iln biç mtul d•il•t nc•keln. c enao banka•ını 
•oyan benim. fte deli' • l Za metine makabil alı• 
ko,ablalr•ln. Gelecek .eferki ziyaretimde bozarım! 

r· ı 
~ 

AmeFyattan Sonra 
Aman, ne yapb1t, doktor? r,te ka, ya

pavım derken j1'8& çıkarmak buna derfer. Yü-zB· 
mlln biç mlrıl geç•n aen• •'m .. 11dlfed yoldan Çl• 
kardıtım zamanki hale gebrdhı t 

Gene bir akşam, sinemada ay • 
ni vaziyet ... On dakikalık fasılada 
sigara içmek üzere dış salona çı· 

kan Vamık Beyin peşi sıra hızlı 

hızlı yürüyen birisi seslendi: 

-Vamık Bey ... Vamık Bey! 
Bu ne dalgınlık, canım ! Seni ye• 
rinden kalkarken gördüm, fakat 
birdenbire öyle bir yürüdün ki, 
arkandan .... 

kan Vamık Bey, öfkesini yeneme
miş bir tavırla, mırıldandı: 

- Arkamda oturan iki kişi, çe• 

neleri hiç durmamasıya konuşu· 

yorlardı. Adam akıllı sinirlendim 

de, ortalık aydınlanınca, hemen •.• 

T anıdrk zat, sözünü kesti: 

- Sahi öyle! Bir misafirim var 
da .... Gevezenin biri.. Bana bir te
viye ticaret dalaverelerini anla· 

hyordu. Fakat, o kadar yavaf aöy· 
lüyordu ki ... Mütemadiyen sözünü 

keserek "Ne?... Nasıl?.. Anlama• 
dım !,, derneğe mecbur oluyor
dum ! 
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Aligbieri tiyatrosunun önüne 
geldiğim sırada, k:ıpıda mükellef 
bir otomobil durdu. Kapıcı, koı· 
tu, otomobili ~tı. 

Oto.mobilden inen kadının ha
zin güzelliği gözüme çarptı. Sim· 
siyah ıaçlarıyle, lacivert gözleri· 
nin rengi, harikulade bir tezat 
te§kil ediyordu. 

Y aıımda, kırklık, iert yüzlü, 
dev cüsseli bir adam v:ırdı. Bu hi
zana sultanına benziyen kadının 

yanında, bu adam, vahşi bir hay· 
van gibi duruyordu. 

Girdiler. Girdim. Bir arkada· 
tmı:ı tesadüf ettim ve derhal sor
dum: 

- B\1 güzel kadın kim?. 
- Bir danıözdü. Yanındaki 

kontla evlendi .. Onlar, dünyanın 
en esrarengiz çiftleridir. 

N 'b'? - e gı ı .. 
- Bir böcek, bir çiçek.. Anlı-

yorsun ya .• 
Ve ilave etti: 
- Kont çok zengindir. Nüfuz· 

lu bir adamdır. lıtediği gibi ya
ı:ır. Huıuıi hayatına kimse ka
Tifmaz. 

Bir zil çaldı. Oyun batlıyacak
tı. Kadınm yüzü gözlerimin ö
nünden gitmiyordu. Sordum: 

- Betbaht değil mi?. 
- Bilmem. 
- Uslu oturuyor mu?. 
- Kocasına tapınırcasmn a-

tık ... 

ler marifetlerini gösteriyorlar, 
nihayet bir Hint fakiri görÜnü
yor, sahneden aıağt iniyor, seyir· 
cilerin aklından geçenleri oku
yor ve birdenbire ıtıklar sönü
yor, iki el tab:mca atılıyor ve e

lektrikler yandığı zaman, ıeyir
cilerden birinin vurulduğu görü
lüyordu. Vurulanın cesedi sahne
ye götürüyorlar bir sahte doktor 
geliyor, sahte komiser kapıların 
kapar.masını emrediyor ve piyes, 
halkın heyecanı ortasında baılı

yordu. 
O gece gene ayni ıeyler oldu. 

Hokkabazlar, cambazlar, dansöz· 
ler marifetlerini gösterdiler, fakir 
meydana çıktı, elektrikler söndü, 
iki el tab:ınca sıkıldı, ıtıklar yan
dı, biri yerde boylu boyuna yatı
yordu. Sahte doktor, ıahte komi
ser, rollerini yaptılar, piyes bat· 
lamak üzereydi .. 

Batımı kaldırıp kontun locası· 
na baktım. Güzel kadın yoktu. 
Kont, b:ıtı göğsüne dütmüf, kol
tuğunda oturuyor.du. Locanın ka· 
pısı açıldı, içeri kontun arkadat
larından biri girdi. Omuzuna do· 
kundu ve haykırdı. 

Tiy:ıtro allak bullak oldu.• Sa· 
hiden doktor, sahiden komiser 
geldi. Kapılar kapandı. 

Arkadaııma: 

- Nerde komedi? Nerede ha· 
kikat? dedim. 

• • ,. Boğuk bir ıeıle cevap verdi: 
Yerlerimiz oyun salonunun - Karanlıkta kocasına ~tef et-

tam orlasın:daydı. B::.ıımı kaldır· miı olacak .. Tabanca seıleri biri
dım, locad:ı güzel kadınla kontu 1 birine karııtı .. 
gördüm. - Görüyorsunuz ya, betbaht· 

Oynanan bir rövüydü. Bu üçün mı§ .. 
CÜ geceıiydi. Çok beğenilmişti. Bu sefer arkadatım içini çekti: 

Evvela varyete baılıyordu. - H:ıkikat nerede, komedi ne-
Cambazlar, hokkabazbr, dansöz- rede? .. 

Adanada Antep fıstığı 
yetiştirilecek 

Adanada bağ ve bahçelerde bulu· 
nan sakız ağaçlanna Antep fıstığı aıı· 
lanacaktır. Adana ziraat dairesi bu 
atılan çok para ve emek sarfiyle ge
tirmlttir. 

Balıkesirde elektrik şirketi 
aleyhine açılan dava 
Balıkesir aulh hukuk mahkemesinde 

nevi ıahsına münhasır ve mühim bir 
davanın görülmesine batlanmııtır. Da
vanın esaıını elektrik tirketinin abone
lerinden aldığı fazla ücretin iadesi tq
kil ediyor. 

Avukat M. Tevfik Bey ıirketle a
boneman olarak kendi araımda mün
akit (aboncman şeraiti' umumiyesi) 
istendiği mukavelenin bir madde
sine istinaden ıirketin belediye ile 
yaptığı mukavele ile mecbur olduğu 

bir taahhüdü sterli~ ıukut ettiği hal
de fiatlan indirmemek ıuretile yerine 
ıe.tirmediği, bunun için birçok abone· 
manlarla beraber tahsan mutzarnr ol
d.,fllna iddia etmekte ve alınan fazla 
ücretin reri verilmeıini istemektedir. 
Mahkeme her iki tarahn iddiasını din
leclikten aonra bazı mütehasaıslann 
celbi için bqka bir güne bırakılmı§tır· 

ISTAnBUL BELEDiYESi 
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'J'Eı.IWON 11·UMARALARI: 
yazı 1.§lcrl tele!onu: 2"S'19 

ldııro telefonu : %18'10 
Telgraf adresi: latanbul - (\'AKIT) 

Poeta kutUIU No. te 

ABON'E BEDELLER!: 

TilrWye Ecnebi 
Senl'llk HOO Kr. 2'100 Kr. 
6 •)Irk 
S U)lık 
1 B)hk 

750 
400 .. 
li'SO .. 

1'60 
800 
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iLAN UO.RETLERl: 

" .. .. 
Ticari llAnlnrm Uln sayıtalarmda ll&D· 

Uml ao kuruıtan bn§lar. nk ısaytfada 230 
kuru~ kadar çıkar. 

BUytlk, fa.zla, devamlı ıtAn ''crcoıere aJt 
ayn tenzll!t varda' • 

Resimli flA.nlarm bir satın 10 kunııf.ur. 
Kt)çt}K lLANLA.R: 

Bir defası 30, lkl dt•Ul M, üç de!aaı 6~. 
dört de!tı.81 75 ve on defası 100 b."Unı§tur. 
üı; aylık ilin \·erenlerin bir de!aaı nıecca· 
nendir. Dört satın geçen 11Anlarm fazJa 

satırıan be§ kuru§tan heaap edJllr 

tamı lıtanbul Efend:si operetine 

baılabacalJtır. 

-- <Bao tarafı ı tncı aayıfada) 

Sosyalist f ırkaıı ateıle oynama
dan amele dünyasındaki vaziyeti 
kurtaramıyacağını anladığ zaman 
vukubulmu,tur. Umumi grev em
rinin yalnız küçük bir kısmını ka
bul etmİ§ olması, amele kitlelerile 
idareci muhafil arasında artık te
sanüt mevcut olmadığını göster
mektedir. Kurbanlara çok acıyo
ruz. 239 ölü, bugün ölen iki icra 
kuvveti azasına daha acıyacağız. 
Yaralıların adedi İcra kuvvetin
den 319, ve sivillerden 339 dur. 
Millet için ,olan mü§terek mesai
mizin memleket dahilinde sulh ge 
tireceklerine ve bu suretle memle
ketin hüriyet ve istiklali için en iyi 
temeli kuracağına eminim." 

VIY ANA, 18 (A.A.) - M. 
Dollfusa dün aktam ecnebi matbu
at mümessillerini kabul etmittir. 
Başvekil, evvela "Halk için oldu
ğu gibi, hükumet için de beklenil
miyen bir hadiıe olan facea,,nın ta 
rihçesini yapmııtır. 

Sosyal demokrat fırkasının 
aıüfrit cenahı tarafından çıkarılan 
isyan, şefleri ile işçi kütlesini ayı
ran uçurumu göstermiıtir, zira 
grev emri ancak işçilerin yüzde o
nu tarafmdan tatbik edilmit ve a
silerin yekunü, Sosyal • demokrat 
fırkasmın bir buçuk milyon reye 
olmasına rağmen 20.000 ni geçme• 
miştir. 

Bat vekil bütün A vuaturyada Ö· 

tenlerin miktannm 241 yaralanan 
larm 658 kiti olduğuna dair veri
len resmi rakamları teyit etmiıtir. 

Ölenlerden 104 kiti müsellah 

dolayı Avusturyanın Akvam Ce· \ lerine müdahalesini isbat etmek 
miyeti nezdinde yapacağı teıebbü 
sün tehir edildiğini beyan etmit· 
tir. 

Avusturya hükumetinin esas 
noktayi nazarında hiç bir değişik
lik y;oktur. 

Alman matbuatı mUnfail 
Berlin, 18 (A.A.) - (Havas 

ajansı muhabirinden:) Fransa, 1-
talya ve İngilterenin Avusturya 
istiklal ve tamamiyetini .muhaf:ıza 
lüzumuna dair, malum olan beya· 
natı, Alman matbuatının infialini 
mucip olmaktadır. 

"Berlir.er T:lgeblatt,, gazetesi, 
üç büyük devletin bu tarzı hare
ketlerini inceden inceye tetkik e
derek, bunun Almanya aleyhine 
matuf bulunduğunu yazıyor ve di
yor ki: 

"Versay gününden.beri, ilk defa· 
dır ki, başlıca müttefik devletler 
pek umumi bir surette beyanatta 
bulunmak üzere bir :ı.raya geliyor
lar. Bu muamelenin hangi mem
badan mülhem olduğunu ketfet
mek güç değildir. Bunu gidipte 
Romada arayacak kadar müteca· 
ıir değiliz. 

Her h:ılde oyun yeTi hazırlan· 

mıttır. Ve Avuıturyanın da itti
rakile Romada toplanacak olan 
iktisadi konferans çok ıeyler ifa· 
de eder.,, 

Gazetenin bu son cümlesi, Ro
ma :Viyana ve Peıte arasında 11kı 
bir iktııadi birlik husulünü tasav
vur eden talyan ~pro~ine ğair 
Berlinde dola~ ~yblara: telmih
tir. 

için hazırlanmakta ve es:lsen ken
dilerine tevdi etmiı olduğu dosya 
hakkındaki vaziyetlerini sormuı • 
tur. Bu hususta üç hükumet a· 
rasında yapılan görütmeler, alaka
dar muahedelere uygun olarak 
Avusturyanın istiklal ve tamami
yetini tutmak lüzumu hususunda 
müşterek bir noktai n:ızara malik 
olduklarını göstermiştir. 

İngiltere hükumetinin 2-9 ta
rihinde Avusturya sefirini yukarı· 
da mevzuu bahsedilen nazilerin 
Avusturyadaki faaliyeti hakkında 
v:ıziyetini açıkça bildiren bir muh· 
tıra verdiği malumdur. Bu muhtı
ra 2-13 tarihinde avam kamara-
11nda Sir Con Simon tarafından 
bildirilmittir. 

Stefanl'ye göre 

Roma, 18 (A.A.) - Almanya• 
nın, Avuıturyanın dahili itlerine 
müdahalesine müteallik olarak 
Avusturya hükumetince yapılmıt 

olan teıehüse d:ıir stefani ajansı· 
nın netretmi§ olduğu bir notada: 

"Bu mesele hakkında İtalya, 
F ranaız ve İngiliz hükumetleri ara 
11nda yapılmı§ olan görü9melerin 
mer'i muahedelere tevfikan A· 
vustury:mın istiklalini muhafaza 
etmek zarureti bahsinden bu hü
kUmetle arasında noktai nazar it· 
tiraki bulunduğunu gösterrı}f ol
duğu beyan edilmektedir. 

hükumet kuvvetle-rindendir. Bat· 3 HUkOmetln tebliAi 

Londra, 18 (A. A.) - M. Hen
deraon refakatinde Tr:ıdünyon 
kongresi umumi kitibi M. Sitrin 
olduğu halde Sir Con Simonla A· 
vusturya :vaziyeti hakkında gö
rüımek üzere dün hariciye neza
retine gitmiıtir. vekil kendilerini tazyike hazır bir Londra, 18 (A.A.) - Hariciye 

kapitalizm tarafından lüzumsuz nezaretinin bir tebliğine göre 
yere korkutulan" diye tavsif etti· Fransız, İtalyan ve İngiliz hükU
ği İfçi sınıfının hukukunun muha- metleri fU tebliği netretmek üze
faza edileceğine en kati teminatı re cunıarteıi mutabık kalmıtlar· 

Sir Simon kendilerine, İngil
tel'enin Viyana sefirinin almıt ol· 
duğu talimat üzerine, Avuıtury~ 
hükumetinin ıon hadiseler dola
yısiyle rahim ve teskin edici bir 
siyaset kullanacağı ümidinde ol· 
duğunu izhar ettiğini teyit etmiı
tir. 

vermiştir. drr: 
ölenlerin cenaze merasimi "Avusturya hükUıneti, Fr:ınsız, 

VlY ANA, 18 (A.A.) - Halkın Jngiliz ve ltayn hükumetlerinden, 

b b k · t'rakı'le d·· Almanyanın Avusturya dahHi it· üyük ir ısmırun 1f ı un 
Linz ve Gratz şehirlerinde son ka- _M ___ V B lk . k h k 
rıtıklıklarda ölen hükiıınet kuvvet • enizelosun a an mısa ı a .. 
lerine mensup 33 kitinin cenaze kında bir muhtırası 
alayı yapılmıttır. 

Viyanada ölen hükumet kuv· 
vetlerinden 40 kişiye milli cenaze 
merasimi Sah günü yapılacaktır. 

Brükseldeki sosyalistler 

BRÜKSEL, 18 (A.A.) - Dün 
Ahali evinde bir toplantı yapılmıt 
bir çok hatipler Avusturya hadise· 
!erinden bahsetmişlerdir. 

Bilhaasa M. Vandervelde, ölen· 
lerin hatıralarını taziz ettikten 
sonra, Avusturya Sosyal demok
ratlarının hücuma geçmek niyetin
de olmadıklarını, Avuıturya Soı· 
yalistlerinin gayesinin daima meş· 
ruiyete hürmet olduğunu teyit et-

mi9tir. 
Bu toplantı sonunda bir alay 

tertip edilerek tehir merkezinde 
beynelmilel farkı söylenerek inil
mittir. T ezahürcüler M. Dellfu11-
u tahkir etmitler ve gazetelerin 
camlarını kırarak poliıle çarpıt· 
mıtlardır. Polis on beş kiti kadar 
tevkif etmiştir. içlerinde iki meb
us vardır. 

Bir kaç kişi yaralanmıştır. 

HUkOmetin noktai nazar1 
VİYANA, 18 (A.A.) - Mat· 

buat konferansını müteakip, Bat· 
vekil Dollfusa, son hadiselerden 

Atina, 18 (Hususi) - M. Veni· 
zelosun Balkan misakı hakkındaki 
noktai nazarma d:ıir olarak gön
derdiğini bildirdiği muhtıra dün 
gelmiştir. Bu muhtıra §ahıen M. 
Kafandarise gönderilmittir ve 
mahrem bir mahiyeti haizdir. M. 
Kaf ;.ndaris, muhteviyatı hakkında 
malumat almak i~in kendisine 
müracaat eden gazetecilere kanu· 
nu es :.si encüınenine tebliğ etme
dikçe, hic bir şey söyliyemiyece· 
ğ'ni bildirmittir. 

HükUnıet mahafilinden alınan 

malumata göre sabık baıvekiller 
ile hariciye nazırlanndan ayan 
ve meb'ua:ın ve siyaai fırkalar re
iılerinden mürekkep olan kanunu 
esa.ai encümeni Balkan misakı hak
kında müzakeratta bulunmak için 
gelecek hafta içtim:ıa davet edile· 
cektir. 

Müzakeratın pek hararetli ola
cağı anla9ılmakte.dır. M. Venize· 
los o zaman:ı kadar Ciritten gel· 
mediği takdirde muhtırası M. Ka· 
f andaris tarafından encümene 
tebliğ olunacaktır. 

' Asya ittihadı,, Konferansı 
Japonyanın teıebbüsiyle topla- t zatlar vardır. 

nan Uzak Şark .mur:ıhhasları Daimi heyet, gelecek sene mu· 
"Dairen,, de içtima etmİ§ :ve içti- azzam bir nümayiş yapm:ık iç.in 
malarına nihayet vermit bulunu- tertibat alacaktır. Daimi heyet 
yorlar. Konferanıa on memleketin reisi gazetelere verdiği beyanatta 
mürahhasları ittirak etmitlerdir. Avrupa ve Amerikanın yülaek 
Konferansın verdiği en mühim kı- brifelerine ve gümrük maniaları• 
rar, gelecek ıeneye büyük bir As· na kartı gelmek için iktııadi bii.a 
ya konferansı toplamak ve iktısa- birliğe çalııacağını ıöylemittir. 
di, hani meseleleri konuımaktır. Murahhasların bir kısmı, Asya• 

Konferans, daimi bir heyet seç· nın Avrupa tahakkümünden kur· 
mit, daimi heyetin ba§ına bir Ja. tulması lazım geldiğini, bunUll 
pon geçirmittir. Heyette Japon· için Uzak Ş:ırkın büyük devlotlrı
yanın Ma~uri demiryolu hatların- ı:len iıtifade edileceğini ileri sür
.daki menfaatlerini temsil eden mütlerdir. 
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150 sene sonra llatba 
-8- Yazan ı Dedikoducu 

"Sabah kahvalbsını Mısırın ehramları 
önünde yapar, akşam yemeğini 
şimal kutbunda yiyebilirsin,, 

Belçika Kralı Kayalara 
tırmanırken düşüp öldü· 

W"' ınao tan.h ı tnc1 ııayıfad.a> dir. Kralın gözlüğü sivri bir taşın 1 manm yardımı ile ta.harriyata si· 
Kralın cesedi bu gece saat 3,30 tepes)nde bulunmuştuı·. rişilmiştir. 

Doktor hanım ba§ını sa~l~ara~ \ .. E~tereı~n b~!duğu bu meV%U da Laeken şatosuna nakledilmiş· Kazayi müteakip, Kral, bir ko- · Kralın ceaedi ancak aabahın 
bu fikri reddetmit ve demııtır kı: uzerındeki mubaha.eye devam tir. Bütün nazı~lar ce:ıedi se~iınla· ı rucu ile, bunu~ bir komşusu tara· ikisinde kayanın. dibinde bul~.n-

-"Aman yarabbi, nereye bak· ı etmek için dcktor hanımın koca· mışla:rdır. Halıhazırda lsvıçrede I fı~d~ .araba ıle Brüksel'e nakle- muştur. Kralm hır ka~~d~~ dug• 
san her tarafta inkı!5.p g:ıleyanla- ıı ıormuştu: bulunan prens Leopold bu akşam dılmı§br. müş ve hemen o ande olmuı oldu-
rı ıörülüyor! Nereye gidiyoruz?.. "-Bugünkü münakale vasıta· Brüksele döne:eğini derhal bildir· ölen krahn tercUmel hali ğu zannediliyor. Ceset hemen ge-
Bu galeyanların akıbeti ne ola. .. lan ne zam::lndanberi meveut?.,, mi§tir. Prens Charbs' da nerede BRÜKSEL, 18 (A.A.) _Ölen celeyin Laekened'e getirilmiştir. 
cak?. Belki bi~ gü~ g:le~k ki 1 "_Hemen yüz senedenberi l 1 ise "O~lande" dan gelecektir. Kral Alber, 8 nisan 1875 tarihinde Kraliçeye evela bir kaza vukubul• 
Merih yıldızı sakınlerı küreı arza ! d E 1,1• -'en insanlar Avnıpa• Kabine gece toplanmıştır. Ka- Lacken şatosunda doğmustur. muş olduğu bildirilmİ§ ve kratm 

d k il · d k" k b var rr. •· c ~ 
hfü:um e er~ . e erı? e 1 a a I d A aya geçmek için günlerce ran prens Leopoldun avdetinden Kral ikinci Leopold'un küçük kar- ölmüş olduğu hadisesine ancak 
vuıt:Iarla .,b:zım telkm ıilahım ı ~ •: eder1ermif. Bu gün ise ' sonTa ilan edilecektir. deşi Prens Pilipin oğlu ve Kral bi- tabahleyin sat altıda söylenmiştir. 
akamete ugratacaklar ve. siz cinsi ::~aha kabvalbsını Mısırd:ı eh- BRÜKSEL, 18 (A.A) - Kabi· rinci Lcopold'un torunu idi. Belçi· Kralın doktorları gelmişler ve na
litif o!ınakl~ beraber aynı zaman.- mlar önünde yapar ve akşam ne Lacken sarayında sabahın saat ka askeri mektebinden kumbara· şin tuvaletini yapmı~lardır. Naaş 
da cinsi zay.f te oldu~n~z için bu r:meğini istersek t'.mal kutbunda altıHnda tonlanmıştır. cı alayı mülazımı olarak çıktığının müteveffanın yatak odaama konul 
harbe y.:ılnız kadınlar lftirak ede-' ~iyeb!lirıin. Bundan yüz ıene ev· I Bir!ncisi Holan"ada, ikincisi altabinde, ans1zm ö1en kont dö mu§tur. Prens Leopold ile prenses 
rek ınahv?lacaklar ve bütün. ha:k!· vel insanlar dah:ı rahat yatarlar· , Lü~{senburgta olan M. Sap ile M. fJandres'in yerine veliaht olmuş- Astrid lıviçr~de bulunmakta ol· 
miyet gerı:.e kalan erkeklerın elı- mıf. A'k§am işlerini bitirdikten 

1 
Pierlot m~!stesna, bütün nazfl"lar tu. duklanndan Brükıele ancak akşa• 

ne geÇe::kbel b~ . . v• ıonra gezmeğe giderler orman- içtimada hazır b~..ılumnuslaTdır. 1~00 ce Bavyera Pren!e!lerin- ma gelebileceklerdir. Kralin vefa· 
Bu 1Jl\l. • v ••• akımıyet erkegın j larda d-ola"'Il"lar den:zlerde ıan· ı Hazır o!mıyan bu iki nazıra elen F'.I' uıbet'le M'•nH"!t~ evlenmi! lrna dair olan rapor bu gün öğle-. 

h Una gıttıgı ıçın: ~ ' d h 1 d'' l • · · 1"" t KA 1 d "l d • '"1 ,_._. 
Of l il h .. 1 1 . clal ve yelken partileri yaparlar- er a onme en ıçın ma uma ve 17 anunuevv~ 1909 a o en en 'onrn hl.!12'"' eriı ~Ce"Uır. 
_,, n.şaaa a oy e o ur! Kun- 1 • • • · · ,_ l 1 

· d kuvv r · l mrı. B:zı evlerin bahçeleri de venJmı§tır. amcasının yenne Belçika ıu·a ı o -
bilir bı,; ~ ne et ı azım er' ne . • . al Ba vekil Kont de Broqueville, t 
b'' "k fikırler uyku halinde Yatı· varmıı, çıçeklerını, meyv umı 1 f • d h b d uıu!lö ur. 
uy~ ! B ı... · k" f .__ k o bahrelerden koparabilirlermiı. kabine azasını acıa an a er ar Müteveffa kralın iki oğlu. ve 

Yorcaur • un ~r ın ıta euıue 3' • d 
b k ı ebni§tır. b~r kızt var ır. O?mllan, veliaht 

iç·n fırı~t e ~t?r ar. Tarihe bir "-Ne, ne dedin?. Meyva ve Ba,vekil sabah erkenden, üç Prens '~eopoM, düT.c dö Brabont l'okyodan (Oeyli Ekspres) eya• 
nazar at etme ır :ıamanlar dün- çiçek mi kopanrlannış? Bugün nazırla beraber kralm cesedm· ı· •e· _ı p zılıyor: - Sovyet Rusya ile Ja .. 

Sovyet 
Tahtelbahirleri 

b .. ''k 1 ki ı k k ral .. 1901 v.e ve renı; Sari, kont dö 
Yada ııe u~- · er .. <e .. er yaıadığı- arada sırada pek yü se pa :ı.r la:"mlamaya g·ıtmı·stı·ı·. .J ~ 9n3 ~ ponyanm arası kah gerginle§İyor 

tın - k f d ı ff k ld ~ Fforı ers -~ u te Po0mu!'llardır. ru fopat e . :?ge a ı ır.,, vererek görmeye muv& a o u- Kral, yuz·· u" fevkala"' de •ak1"n bı"r p 1l• kah iyile•ir gibi oluyor. Bununl:ı 
•.f 

1 k' 1 ki b "" l<t?:ı, re'"Se!\ ı~":tri. Jose 1~30 -s -''ınazme ı ern:e erle i'ftihar aumuz çiçekler ye meyveler gi i 1 b b J h 'b. m 
k ı' 1 • halde bir seyyar karyolaya yabrı.. da ltalTTa vel;ahtı ile evlenmi•tir. era er apon arı ıye nazırın 

e'--ei!e a .utmayınız.. Onların mi?.,, 3' d d' w • ·b· b ·k· 1 k t ara ~· - mı•tır. Ensesinde bir yarası var· Fransad t U e ıgı gı ı, u ı ı meme e • 
vücude getirdikleri eserlerin fikri "-Da.ha neler varmıf, kuzum 3' a eess r tında yakın bir atide harp vuku 
kıy .... et!erini biz en son ke ... cedı·· t ! dır. PAR.IS, 18 (A.A.) - Sabah er• 1 b·ı· 

A.. :r'' an.at" Alınabilen haberlere göre kral _ı h b I B ı "k k hulmıyacağına hükmo una 1 ır. 
1 cuaat ile tetkik ve tahlil et- l k . ken"1en a er a man, e çı a ra· h 
en :ı- tadık k" . "-Ne olacak, ev erde ediler, bir hademe ile beraber otomobılle lmm ölümü Pariste derin heyecan Zaten iki t~raf arasında arp<>-

t ik ve an • 
1 mazıdeki o er· köpekler bulunurmu§ .. At denilen, Marche _ des. Dames'a gezmiye hcağmı tahmin edenler bile, har· 

keğin eserle .. rı hep kadınların tel- I bir nevi h:ıvvana binerlermiı, o- d b ı uyandırmı§hr. b:n gelecek yıldan evvel vukuuna 
1 v c d 1 b·ı · "· gitmişti. Bura a u unan gayet Umumi binalar ve bir çok hu· 

kinatİY e du u! e ge e t mııtir.,, nu arabaya koıup iman ve efy& mu"h"ım kayalr!dara tırmanmak ni· l . iht'mal vcrm:yorlar. "Ka m arın yapmıf ol d - susi müessese erın üzerine yarım h I 1 - •• .. v • ugu da taıırlarmıı 1 Fakat o zavallı yetinde idi. Adeti olduğu veçhile, k :1 •1 . • Bu fikre aley tar o an arsa, 
te*"atı pek mubab.gab hır surette h l mu"thı"t surette k"'-çı• bayrn çe.u mıştir. Rusy:ı i!e Japonya arasmda kati· 

'
,, D ayvan an .-&A hademeyı· otomobilde bırakmış, R • • ü h M L b .. d h 1 gös~criyorsun. üşün ki, ne Ira- 1 d kl h ld ı: •. b. ·m b'J eısıc 'm ur . e run, er a yen muharebe olmıyacağını ıöyle-

tl" e k ,_1 _•ı_ k a ı an a e uugun ızı ı · kendisini beklemesini bir saat ka- 1 Be'ç!ka sefaretine taziyetlerini dar kuvYe 1 r el'i> er, ne erKe d•v• • .• d··v·· .. .. t d I . • mektedirler. 
1 ,, ıg.mız ve gor ugumuz ıura e- dar geçikeceğini ıöy emııtir. e· k . ... 

kabraınan ~r yaşdamlı~tır! 1 receıine nispetle yerlerinden bile Kralın ge)mediğini gören hadç- tebliğ ettirmiştir. ır ço sıyası Verilen en ıon ma'umata göre 
_''On.arın a ;:arılan muta- kon ld l ıaha·yetler ve bu meyanda Harici- Sovuet Rusya, son aylar zarfında 

,_. • • 1 ı ıyamaz armıı. me ona bevhude yere aradrktan M 8 h f • · J 

ka pe!c :r;e!i.l ımı§ erdir de koca.la• D kt h ·ı· k .... ye nazın . art ou se arete gı· Kronştadtald tahtelb~hirlerini 
h P-t ., o or anımın sevgı ı er egı sonra Brüksele telefon etmiş, o dere~.: taziyette bubnmuşlardır. rını oka raman rr.: arı yapmaga 1 b 1 b. tü' l" · k • • • · b. - Vladivostok'a nakletmiş ve bun• 

• t J• ,,, I an ara ır r u ınanma ıstemı· mıntakayı gavet ıyı tanıyan ır PARIS. 18 (A.A.) _ M. Dou- k f 
sevketr.:! 1~ er' ır · yordu•. h h k , ları orada yeniden bitiştirere a• 

I 1 Çok kimseler emen are et et- M H . M T d 
_ 

11Ba· :a rm, fot=kbal e~ke!der· ı A b mergue . errıot ve • ar eu aliycte g--!nni•tir. 
"- cı. 'l bunları h · d "' mi~!erdir. · 1- 1 -:s: '$ de ne büuük cevherler saklı o!-lu· ? d. n epsı . cg· ile birlikte Brük~ele gid·p Kra ın Gene veı·ilen m:ılV.mata göre 

nı mu , ıye ıoruyord dıyo~ Derhal J"andarmanm ve ga~·;ı. k ğuntt i~' .. .,: e..leccktir. Yarabbi ben d k". ' u ve cenazesini selamlamağa arar ver Sovyet Rusy-ı yer altı üsler yap• , ' ı · . t u 1. İü koşup gelenlerin yardımlarile • • 
de erı-ce ~ crın o mes'ut devr?D" e , l h mııtır. . mı~ltr. Tayyare bombardımanı-
d .. ava ... et• :d· 1 .ı .. B•t "- Aruatbğın §eyleri gözümün t!'ı.harriyata ba~ anmış ve saba ın R • • 1. M L b .. H rı 
unır r . .. e • ım ne o ur l! ! · .. . k 1 • • • k 1 n ces :ı· b" k eıs·cüm .. ,. · e run. a .. · n.'!. karşı da her teh!ikeden mahfuz 

. ..,, 1 h ··ı d'' • önune get.nne istı·yorum ama ne ı:ıat ıkısmde ra ı e ı ır a• • M B t ' v H .. r:;ci l b t l ki usrr e. ıte.c ere ta am:mu e ı .emı· I .. kü' ! O d cıye nazm . ... ·· .,ou e · .. , · - o an u üa er tayyare eri ıa ıyor 
ınum n e · d . b' ya dibinde bulunmuştur. ·ı L ' yee~k ka"'ar ağll' yaşama şartlaTI . vır: e yaııyan ır ye n=-.zırı Mare,al Peh:n 1 P. r:-~ra· ve tayyareler bunya bir takım 
'naam dınleınek --•· h ı d Zannedildiğine göre kral dü§• · • · k yükliyor." 
1 

,,_ B ~ Of 0 ur u... I 1:-er cenaze mareıimıne ıştıra e- gi:di ycllarc:lan rTkpror. 
und k J ? 1920 müt ve aldıg" ı yara İ e derhal öl-- "Hayır, sen "'anlı~ düsünü· . an o ay ne Tar decekt:ir. 

Yorsun ıcvrdli:n? 8:2! col: te~akki ıeneım:le Y"§anııt olan insanlar- müttür. , _ k Lrabı"ne toplandı . .. . d b. . . • . Ce d. ~c en şat n. 
e~t:k. Simdi h; .;m olan akıl ve . an . ı~ıs~nın h~yalini çağırayım ~ 1• g~ce osuna BRuı<::iEL, 18 (A.A.) - Ka• 
- .. ~h''trr o·;.,u··n etıl,.;.t ... n n• ka· da dın.e ! Alemi ervah ile bo•una nakledılmıştır. , 
.. u .. • - "' • " • ~·"' • - s- b. k ld b'.ne B~u.vekilin riyaseti altınaa. d '. .. d .. . : I . f ~T or- mı tes'ai münasebet ettik? Evelce kra!içeye ır an o u• -s-

ar f'ı~sı u~unc: .er ısra e ~. ıy 1 ,, .. : "u bildirilmi ve ancak sabahın ve sabahın altıaıncla Laeken sato-
lnu~ ! O zamnnkı ınsan!ar luzuın· - Boyle bir adamı dmlemek g f .. 

1
.. habe • •

1 
ıunda toplanmışlardır. Felemenk· 

tuz hislerle israflar yapmaHan j isterdim aına, korkuyorum!.,, sa.at. altısında o uın n verı • te bulunmakta olan M. Sak ile 
L 1 l 1 • .. 1" " H k 1 mıştır Q:)~ :-.nıyor armış. Es.:cıden tür u, - aydi canım o kadar ol°"' • I ı · y Lüksen;,urgta bulunmakta olan 
liirlü sanatlar varını•: Mefl«tre, ~kak olına. Bı·za· k ... z:.ya rapteden Kralın d_oktor a.nl ged.mış.Cer vet ak 

~ ,, "' h er ır M~ Piyerlot müstesna olm üzere 
hissi !Üokran, merhamet, ,efkat gi· ı telsiz iletinin düg~meıine baı. cesedi tec ız etmk ı~d . ~sle 
b' · B k d . hükümdarın yata o uma na:::c e- bütün nazırlar bu loplantı:.la ha· 

ı !eyler. Bugün bunların hepıı u-

1 

a üğme tura.da duvarda du· dil . • zır bulunmu~lardır. Batvekil kont 
nutulmuştur. ruyor. Parm3ğını düğ·meye doku· mi !f~ır. , Prens Leo- Broguenille arkadaşlarını geceki " e· d t h' . nnıt nurk • d..... . d • d d avıçrede bu.unan 

- ır e va an ıuı va , 1 en, ne Hte ıgını erın en e• ld ·ı . A . .l ancak bu faciadan haberdar etmiş, bu bap· 
e> • ? rine d ·· .. O po ı e prensesı strıo 

~eymı§E. ·ki· "d . I doğ· ri U§ldu~ .. z~mank~n ye• ak5am Brüksele dönebilecelder· ta malumat vermiştir. Batvekil sa-
- s en mrn arm ne ıe ıgın1 gorece sın. • · bah!eyin erkenden üç ar!cadatile 

cluklan yere kendilerini bütün Bu söz üzerine doktor hanımın dır. · · mua birlikte Laekene giderek mütevef· 
llıev d' ti · l b "l farzeder· k Kralın ölümün!!n tesbıtı • 

cu ıye erıy.e ag 1 ocası mütereddid-:.ne o düğmeye . b . . L • fa kralın naşini selamlamıştır. Bir le · Ek · b .. ·· h atlan• melesı ugiın ö«{leden !Onra ac 
l"IDıf. ıenya ulun aY . . doğru gitmit ve hanımının emrini "' d · 1 I an karyolasına uzablmıf olan na· 

llı vatan dedikleri yerde geçınr· . . . t• O b. ken !atoaun a yam aca dır. ak. . d. 
le-· y b b. ...-.lekele yerme getırmıı ı. anda. ır ta- Saat on b~rde kabine ot!'lana- şin siınası son derece s ın ı ı. 

•&&llf. a ancı ır m...... k h 11 od •. d f lı . d B k'I' t 1 b'ld' "' al"ma noitt·'-1 • d .. 1 denilen ım aya er an.ın ıçın en Jf • caktır Yem kralın tahlifine ka ro.r aşve ı ın op ıya ı ıg1 m u • 
ı:a x erı zaman auası a l k b 1 d • . · ,, ı ..ı b" d 1 \Pe h t .. 1 .. 1 k gene o yara geçmeye 3! a ı. Bu ha· icrai kuvet kabıneye ait olacak· ta gorea'-ra yanm~a ll' a amı o. 
rn alık_ ıga ~tu .. ara k . terler· yallerden bir taneıi boğuk bir seı· h duğu halde M. Arehe Les Dame 

enı e ete gerı domne 15 l r. h" k ı ~ 1 b' · 
lnit e: BRÜKSEL, 18 {A.A.) - Ha· deki mü ım aya "' ara ır gezın· 

.,, "Ben· kım· r•gvTW'dı?" d" ·ıa•v• ·· K ı t1• yapmak üzere otomobil ile ora-"- ş· ~· k" · .. atanı yok - 1 r- .. ıye j her verı ınıne gore, ra !n cese• 
ıın,·ı ·ımıenın " ' .. E ,_ k b . . . . .. . . 1· Kr 1 t d olduguv Yazık! bagınnıştı. rAe unu ıııtmce d:ni, kayahk1ann l1'.?l\~ısmda lce~- ya gıtmış ır. a, mu a ı 

cc_ 'n .. .. I ey yoktur korkuıundan bağırarak kotmuı, fedcn Kralın yaveri Baron Jak dö üzere yanm'1aki a,ıamı arabada 
~rıi rn~~~dn oçy·~ k~ bütün d~ k.lrıaınm k'\ll11na ıanlmışh. Doktor Dikmüt olmu~tur. bırakmıf, kendis=ni beklemesini 

• ır. un H . h. f" . . k 1 . d k k 1 .. 1 . b" at gaybubet e-Ya bll'.ınıcHr. Bugünkü mtinakale anım ııe ıç utu,. gt; .. ınnıyere Kayaların üzerın e nn le e e- soy emıt ve ır ~a 
~ıtaluı •a1esinde her an ve her' hayale: ri görülmekte ve yapra~lar, be· dece:tini ilave etmi§tir. Ancak bu 
•1dka ltt~di::mfz yere gidebili· i - "Evveli hangi devirde yaşa- yin rJ&rcalaril~ mi;lernma"lır. müd-let geçfl~i halde kral gözük-
ri~: v~baD ~in dtınyada hudut dı,ıııı söyle de niçin saiırdığmu- Kralın on j~r; U'etre '7iik,.e1<lik· medi~1nden kralın adamı Brükae-
kaa~l\~·ttır. Bunu anlıyawıyor zı anh~ahm!" Dedi. Hayal: ten düşmi1ıı; ve bir l<avaclın nhüri•· le telefon etmiş ve ayni zamanda 
-...;. l (DeY&mı -.ar) ne yuvarlanmıt olması muhtemel· o civarda bulunanların ve jandar-

H 'caz dem.ryolu 
tamir edilecek 

Bağdat, (Hususi) - Suudi A. 
rabistan hükfuneti Hicaz demir-
yolunu tamire karar vermiştir. Bu 
haltın tamiri ile Hicazda duyulan 
iktısadi ııkıntmın bir hayli hafif· 
liyeceği anlaşıldığı için Suudi hü· 
kUmeti bir fofkraı: yaparak Hicaz 
hattını tamire ve bu işle me§gul 
olacak müeıeselere yardıma karar 
venniıtir. Hattın birçok yerleri. 
bozulmuf bıılnnuvor. 

A merikaıı mtilehassısın 
Kashimonudaki tetkikleri 

Amerikalı mütehaasıslardan 
Mister Grandner Kastamonu ile 
tim ~u Ana doluda b · r tetkik seya• 
hali yapmaktadll'. Mister Gard· 
ner Kashmonuda kendir üzer·n· 
de tetkikat yaparken yüz binlerce 
kendir fidanın mahvolduğunu 
görmü§tür. 

Bunun üzerine Kaata.monu ti· 
caret odasmı. bu kendirlerle gayet 
mükemmel kağıt yapılacağım bil· 
dirmi§tir. 

Kashmon.u ticaret odası lıtan• 
bul ticaret odasına müracaat ede
rek bu ~ tten an)ıyan bir mütaehaı· 
sısın tavıiye edilmeaini rica etmit
tir. 
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13,5 mil yükseldikten Sürmeli Kapı 1muııınııınıııuuııııııııııın 
1111ıfltnııı111111ınınııııııı1111 Denizyolları 

iŞLETMESi 

V anı katlarını ~attı ve ceTap 
•erdi: 

- Bu kan Ar~rin kam ola· 
calıl 

B:.ı ce•abı hepimizi titretti. 
Markam müllhaza etti: 
~ Fakat Mi~ter Arterin kanı 

barice akmadı .. 
.....,. Doğru. 
Var..s kanapenin arkasına da-

7artarak bir sigara yaktı ve ili· 
Te etti: 

- Arterin nicuduna ıiren 
hançerin ü:ierinde elbet kan var· 
dı. 

- Hançerin üz~rinde mi?. 
- Evet. Bana kalırsa, Mi&ter 

Markam, Arteri öı:!üren kanlı 
han$er masanın ü:aerindeki Tinı 
va::::osunun içine kondu. Bund:ın 
mak3at, demin aöyle:liğim gibi 
cir..ayeti:ı bu vuo!ar yüzünden 
vuknbul~uiunu gö3tennekti. Fa
kat han;er vazoyu kırdı. Çüfıkü 
vazo, yumu•ta kalıuğundan aa· 
·ı,~ inceydi. Bunu dzm-me han· 
ftlr cradatt dmatak bu vuöiL'!ln 
içine konul~u ve •:tni maksadın 
temin"ne çahtı!dı. 

- Bun!arın bepai pk güze), 
V anı, fakat bi.z han:eri bu va· 
2onun içinde bulmadık.. 

Acentd en Kar-.ı kov Köprütıa<.ı 
1 .. , 42:162 - '\irıec..ı Mühürd:ıı ~atl ı 

llİimiıiııııii nar T detot. i2140 

ıürmeli olduğu hdde hançer na· 
ıd ko.tuiun tiltesi :ıltma yerletti· 
ri~di 7. Sonra Ar,erin kafasına 

kim kul-tun aıktı ve O:ç:n sıktı?. 
Van.' ceTap verdi: 
- Bu suallerin hepıine cevap 

verebilsem bu korkunç cinayetin 1 

bütün ıırlarmı meydana dökmüt 
olur~uın. 1 

Tam bu ırrada Re;-;:nond, Mis '. 
Hil::!anın y "".nıı:d:::.n iniyordu. 1 

R~)"lllond, kütüphane ocasmm ya 1 

nından yürüyere!t ile~·ledi. j 
Yanı kapının yan:nna gelerek 

ıiica etti : 1 

- Misler Reym:n:l ! Si2i bir 
lahze daha meıgul edebilir mi-
yiz?. l 

Reymor..d: 
- Geli}·o•·um efen·'im ! dedi. 
Ken·'isi Y?nıı kart!ladı: 
- Sizi pek rab-tsız görüyo-

rum. 
Reymon:I başını 

iktifa etti. 
Vans ıor:lu: 
- M:ı Hilda ile 

sallamakla 

görüıtünüz 

l 

Trabzon yolu 
EGE 

yapuru 20 
şubat 

Sah 20 de Ga ata nhhmın 
dan ka kacalı. Gidıtte Zo:lgul 
dak. (n~to'u, Snop, Saınıun, 
Fetsaı, G reson, Vakfıkebir, 
Trabıo ·ı, R ze've. Döoüşte 
bunlara ıla\'cten Sürmere Or 
du'va u'Travaca'<hr. t7:i6 

lzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 20 

şub•t 

Sah 1 l de G1'ata rıhhmın 
dan kılkaca 1< co ru lırn r't
~idecek Ye döhfce ttır. (767 

Bartın 
BURSA 

yolu 
vapUtU 19 

şu Jat 

Pazariesi 19 da S rkecı 
ı ı h lımm c; :ın k ::>l kacal.<h r •768 1 

• • • • .,, • ... • ~ 1 

iLAN 
mü?. Alemdar mahallesinin Çıkmaz 

Reymcnd ger..e l:aşmı sal'adı... Tcpra:3i &Ol~(ağında 2 numaralı ha· 
- Mis HHda ile göri!ştükten 1 n~n:n 16 da üç h" ıseıi 20 Şubat 

sonra da bizi aydml · t:ı:ak ına· 934 tarihine müsadif Salı günü 
IC.:nat veremiye:eğinize mi kani- saat 10 ela bilmüzayede ıatılacak· . . ., 
ıınız.. trr. Alıcıların yevmi mezkUr ve ıa· 

sonra gök yüzü sim 
siyah görünüyor 

Moıkovadan (Deyli Telegraf) a ıunu kaydetmiştir: Gök koyu mor

bil:liriUyor: Gök yüzüne doğru dur!.. ~.......,;. __________ ...., ____ __ 
yükseld"kçe gök yüzünün rengi 

değ"şir. Dü§e-n ve parçalanan 

Stratosfer b ::lonunun enkazından 
buna da· r pek mühim malUın-t a• 

lmaHlmiştir. Bu malUınata göre 
gök yüzü 5,28 mil yüksekiikte 

bah;iye mavisidir. 8,38 mil yült

•~kl!hte koyu mavidir. 8,08 mil 
yi.:.kaek~ikte koyu mordur. 11,nt 

mil yükse~tlikle koyu bahriye mo· 

rudur. 13,05 mil yü!~seklikte ko-

yu mor kurtunidir. 13ı76 mil yük· 
se!drkte siyah kui"§Unidir. 

Profe:ör P karın rıntl rı bu 

nef ceyi teya etmektedir. Daha 

1 ene! U'.:an Sovyet Sttatcskr bt.lo· 

rıu da 11,81 mil yüksekm~te iken 

Mısırda bu1unan 
eski eserler 

Kahire~en biraz ötede olan 
mercliven:i ehramın eteklerinds 
yaprlan hafriyat neticeıinde Fır:L .. 
vun!ara ait binlerce çanak; çöm• 
hk vazo keşf et!i1mittir. Bunların 
hepai de parça parça olnıut bit 
h ~ idedir, Bu vazolar, tabaklar; 
çan:; kl:ır, çöm~~kler, tamir edildi• 
ği tnkdfrde 100 tcna yakın ağırlık• 
ta f'Şye elde edilmi, olaot.ktır. 

E~yamn bn· çoğu kolaylıkla h• 
m'r ed'le\iilt"cektir. Vazo'arın 

üzerindeki yazı~ardail bunlann 
M·lattan 28 as!? ertel hiikümran 
olan Fıravun Zoser'e ait olduğu 
..., nlaşılryor. 

n e 

_______ •_~_•_e __ rı_b __ u __ ' __ E __ e_ı_e_d __ i~_,_e_~ __ ı __ ,_,a __ n,_ı_a __ r_• _________ , 

Karahöv J cpai.!sir t n Erni ı anü cil etiııde sol taraftaki kişe 
b'r st:r.rc•c n fç HI q e 1 tc'tr 1 İtsya Vft İf n-ek li7ere kapalı ıarf· 
la ml:nyed~ve tonulmuşt ur. Talibi o anlar fartname alma!< Oıe• 
re her gün Lcvc;zım Müdfalüğline müracaat etmeli, mrzavedeve 

girmek için de "63., lira lık tem'nat makbuz veya mektd:u ile 
h•kJit mektup arını 12/Y9~4 pazartesi giinil saat on beıe kadar 

Daimi E t! cümeoe vermelidıtler. 17801 
- Çilnkil ayni haDÇilr ılıadı ve 

onunla Bıiaben katıolun:lu •• 
- Ohu da Ar,eriıı katili mi 

öldürdü?. 

Reymondun gozleri birdenbire atte mahalline rnüracaatlan. 
pırıl dadı ve b:r iki Iahze tered • --''--__:~~__;;_;,----='--.__....o;_....-:-~'---.:..--.;;.:........-......_,;_-_...;......._ ......... _-..:...~'"-'"-;.;.;..;....__--:..--.~.;.;.;;;..=~~;;.....;_. 

dütten sonra cevap verdi: T 1 ' 1 1 .......... K ·, Y C::::. 
- Bundan h=ç 9üphe etmiyo-

nım. fk~nci bir kntil hançerin btı· 
rada durduğunu bilemeıdi. 

- Fakat V am ! hu nuariye Y:ı· 
kalara uymuyor. Hu hançeri yu• 
karda, Ar§eJ'İn odasında buldu. 
Arterin kap111 iıe içerden ıtirme
liydi. Aqer, Briabenin 8lümünderı 
saatlet~ ertel öldü. ikisini de :tf 
ni katil aldürm.ütse hançeri n~in 
vazonun içine koymadı?. Art• 
ölmüş, Brisben &faiıda vuruhnut 
b"Ulur..uyordu. O halde hançerin 
yukarda, .Arterin yatak oduınd:ı 
kalmaıına ıebep ne 1. 

Yanı, ı?gar&aını birkaç kere 
ç.e!di, sonra cevap verdi: 

- Benfan de çıkaram:ıdığıni 
no!~ta budur. 

His fu fikri ileti ıflrclü: 
- Anlatılan katil Atfen aşa· 

ğıda öl<lürdü, tonra hançeri va• 
zoya koydu. Tam bu ımıcJa Bri1-
ben isı~ıyondan geri d6nm6t 4re 
k:ıt:Ji ı&rmüt olduiu için katil 
hançt1ri yakalıtaı'Ak ona hilc1iın 
fiti, onu da hemetti. Daha lônra 
Arıeri yukarıya çekti. HansetMte 
yu~farı bır ~ktı. 

Vana fiilümsiyereki 
- Sisi temiıı •derim ki w na

•riye pek ranht değildir. Bti1-
ben, kardeıinin ölümünden h~ 
ka.ç saat ıonra hançeri yedi. Ka
til dileseydi, bu müddet zarfında 
ka~ar giderdi. Onun cift~yeti itti
klp ett:kten sonra aaatletce bu
rada kalmasına lüzum yokttı •• 

- Öyle anıa ılz kendi nazui. 
Yenizi yıkıy()rauııuz ! .. 

- Hakhımız ! Ben Jıem iki 
kardeti de ~yni adamın aldürdü· 
lüııe lwırm .. Hem de katilin bu
nda SAPtlerce kalmuımıı aebelai
ni anlamıyorum. Fakat meseleyi 
tö~lece izah etliyorUnı. katli, Ar
teri öldürUp, h&D1eti v'.1Zonun ~i
n.. koyduktan scnra nt!tıı çdup 
llttl. Sonra tekrar ıeri danüp 
an.beni öldiltclü. 

Zabıta memuttt Hiı k>t'dat 

- O halde, ha~tt, At,erin o
&mıa naad gitti?. Kapı içerllea 

- Şimdilik bir tey ı5yliye~ \..J ~ t:= 
mem. Buıwn!a lieral:er ,imdrJik • l ' R AA~ Mister Gra.asi U2erin-:Ie biraz faz· 
laca durmanızı, on:. dair olan tah· 
ki.Kab biraz tamik etmenizi rica 

~d~ilirim. Daha dem~n onun BAN K A5 1 
M:ıter Ai,etle pazarlığa giri,erek _ 
'fUOlafıiHö mühim bir lcımııru 
aatin ildığıtiıi li:.ber aldım. 

- Öjltt mi?. 
Vanım ka9lan ka'kıf:u~tı: 
- Bunu size Miı Hilda mı an· 

lattı?. 
Reymond ıene tereddüt etti. 

Sonra cevap verdi: 
..._ Miı Hilda ile batka ~sele· 

ler konuştuk. 
Soma ili Ye etti: 
- Size pnd da h-ber vereyim 

ki Mia Hilda ile nitanmua bozul
du. 
1 -Vah v-ah .. 

Vana, bütün dikkatini s:gara• 
ıına huretmitti: 

- Mister Reymond ! Arterin 
Tuolarmdan bir kısmını ıatmak 
iıteme.iyle, onun k::ı.tli arasındaki 
münaaebet ne?• 

- Bilmiyorum, Mister Vana! 
Faıkat Arıer:n bu vazcları s~tmı· 
ya razı olmaıı benim nazarı dik· 
kı.t:mi celbetti. 

._. Haklı olabilin· niz. Çünkü 
Miater Arıerin v:.zolarmdan ay .. 
nlmıya razı olmuı için Gruıanin 
onun ıözilne gi.rmit olmuı lazmı 
dır. 

Reymond, gözlerini darla~lır· 
dı. Fakat ceTap vermedi. Yans 
devam eHiı 

- Miıter Arterin, m.-..Hla yeni 
Tazolar a~m ~ iç:n, mevcut vazo• 
larınian bir kmn.rn.ı aatmıya razı 
olmut İarzetek bile Mister Craı• 
sinin Arıeri öldürmekten ne h· 
zanacaiını anlıyamıyorum. 

- lhtim~l ki Arter söz verdik· 
ten ıonra ıeri döndü .• 

- Demek dütündüğün,üz nok· 
ta 1bu!.. O halde Briıbenin katli? •• 

- Briıbenitı kazara at~arUI· 
IDUf oldufu talimin edilemez D1.İ?. 

(t)efıddt ttt) 

DAQA -~ 
BiRiKTiREN 
QA~T-t;Ol;Q 



tt-VAKIT 19 ŞUBAT 1g~4 l!!!ll!!B! 

[stanbul Radyosunda 

On günlük 
program 

Hırvat köq 
mürekkep 

şarkılarından 
bir konser 

19 Şubat Pazartesi 
ts'fANBUL - 18,30 Plik Defrİyatı, 19 
FraJlllZca ders, 19,30 ajans, Eım Re-

fik SeJ tarafnıdan •a>or baklanda konfe
r...., 21,20 BeclaJii nıaaiki heyeti tara· 
rıadaJa Tür~ ınuıiki netriyatı, (Selma 
baJ11111t Nedune H. Vecihe H. ve Ekrem, 
R~ Cevdet, Tabain, Şeref, SaUn Bey
ler), 21,30 Ajanı ve borsa habel'leri, 

22~ Necip Yalaıp Bey idaresinde orkes· 
ır--

21 Şubat Çarpmba 

Şubatın 23 üncü günü alqamı 
ıaat ıekizde Yugoılavyanın 
{Lyubliana), (Zagrep) ve (Bel
grat) radyo iıtasyonbrı yeni Yu
goslavya beateki.rlarmm eserle
rinden Hırvat köy tarkılarından 

, kt. 
mürekkep bir konser verece ır. 

Radyo dinleyicileri Yugoslav • 
yanın {Perovina) köyünde bizzat 
köylüler hrafından çalınan ve 
ve 1öylenen şarkılan dinliyecek • 
}erdir. 

tSTANBUL-19 Plik netriyatı 19,30 
.;.oa. çocukl.r. nıaaat. Meaut Cemil B. 

~ 21 Eftalya Sadi hanım gru
pd wafmdaıı Türk musiki neıriyab: 
cıftalya, H. keınani Sadi B. tanburi Re
t* •· lalarnet Şeref Bey), 21,30 ajam, 

ı.ors& haberleri 'Ye muhtelif netrİYal:, 
-30 orkestra. 

22 Şubat Per9embe 

Belgrattaki hasa alayının or· 
keıtraaı da yeni Yugoslav beste· 
karlarının eserlerini ç:ılacaktır • 
(Lyubliana) üniversitesi talebesi
nin koro heyeti milli Sırp havaları 
okuyacaktır. 

23 şubat akt~mının bu progra· 
mı ayni zamanda Macar, Leh, 
Çek, lıviçre ve Amerika radyo is· 
tasyonları tarafından d:ı nakkn 
alınacaktır. 

YUGOSLAV RADYOtıllNDA Ki KONSERE 
iŞTiRAK EDECEK OLANLAR : 

[Yukır dakiler: Belgrat hassa fırkası orkes~st 
ve Petrovinalı bir kövlü kızı. Aşağıdakiler. 

Lyubly:nıa üniversitesi koro heyeti ve 
Pctrovina lı bir köylü J lSTANBUL _ 19 pıaJc neıriyatJ. 

ıe,30 .;aııa ve llluhtelif netriyat, 21 Ke
-1 Ni~~ Bey rnıpu tarafından Türk· 
~ muıiki, (ke.,w Niyazi s. Hayriye 

JI. Müzeyyen H. Mahir Be,.), 21,30 a
;.ııı ve boraa haberleri ve avukat Hatim 
Refet Bey tar.fmdan koaferam, 22,30 
dam 11:n11ikiat 

Tayyare radyolarında 
yenilik 

Holanda ile Holindamn Hin· 
diıtan müstemlekesi arasmda itli-

Bugün 
Ankara ve Avrupada 

1 d 1 d b·r ANKARA - 12,30 Gramofon, ~8, 23 Şubat Cuma yen tayyare er ı::ı geçen er e .1 
alatul'ka aaz. 18,45 Jam musikiıi. 19,20 

lSTANBUL _ l2,30 _ l3,30 Gra· tecrübe yapı I§ ~e. ta~m alaturka saz, 20 ajans haberleri. 

2S Şubat Pazar 

roJoa, 19 pliJc • lB,30 a·ans ha- ıeyrını ve hareketını bırdmnek VARŞOVA 1415 m. - 17,20 Polon· 
ı-: nepi,..tı, 1 

• • d h kı hem ya ıarkılan, 17,'IO ders, 17,55 caz orkeı· .,._.., lllUhtelif neıri,..ı, 21,20 hanımlar ıç.m aynı zaman a em ıa, 
18 50 

• A --L L-

19 
· • 

ti ••-L k il l · traıı, , zıraı mu .... a~ 'ınaı h~ ;-;ından Türk muaiki neıriyatı de uzun mevceli aletler u am • neıriyat, 19,20 askeri bahisler, 19,45 
(t:Usa • ., 1ld, H. Ulkü H. Sevim H.), mıtbr• Bu sayede tayyarenin uçu- plik tarlalar, 20 erteai günün programı, 
2?~.'::ı,8;18Ye horıa haberleri, 2

2
,
30 

Ne- §UDU ·bütün seyahat esnasmda bil- 20,05 muhtelif, 21,02 senfonik kon,er, 
CiP e, Ol'keıtruı. cümle i.tasyonlara bildirmek kabil 2Z tefrika, 22,20 konserin devamı, 23 

~4 f ub•t Cumarf-1 kadm uyandmcı (??} komeri, 23,3S 
ıs"'ANBUL p•~•- ._... olmuttur.. lstaıyonlann antenle· dans musikisi, 24 müsahabe, 24,05 dans 

~ - 18 - Defn.,---. • ik" ~1 • L! d • ı • d • • • .. ~" fran1t1ca .a__ Refik Talat n ı a etin 111r en 1! e~ın en maıikisı. 
ı...- .._L_ __ ., 19

,30 . • müteeaair olmamı§tır. BUDAPEŞTE 550 m. - 17 Kadm 
S.1 f"llP11 ,:--mıclmı Türk musiki ~- saati, 18 konferans, 18,30 radyo konse-~ <F~ H. Be!kiı H. Refik Talit Alman radyosunda ri, tagannili, 19 Almanca ders, 19,25 

S. Refik. B. Rifat Be1)1 21 ajans ve borsa Almanların kısa mevceli istu· plik, 20 müsababe, 20,40 fillıannonik 
....,.ıen Y9 Refik Alunet Bey tarafından konseri 22,SO habel'ler, 23,10 Sigan 
koJeranı, 21,30 Necip Yakup Bey orkes- yon~ §Ubatm ilk günlerinde A· musiki:i, 24,15, Trio taknn tarafından 
tratı· merika, Asya ve cenubi Amerika· konser. 

tSTANBUL- 18 Plik ııetriyatı 
ıt ajanı ve Raten Ferit Bey tarafından 
konferaıu, 19,30 Retat Be,. srupu ta· 
rafmÖD Tirle tmaıiki netri,.atı (Reıat 
B. Mesut B. Muzaffer B. Vecihe H. Bel· 
ld.e Kbım H.) 21,20 Ajana ._ hona ha· 

ya mahıuı programlar neırede.. VİYANA 507 m. - 17,30 Gençlik 

cekti. Bu Programların Amerika· neıriyab, 18,10 kon~~r, 19 ırüzel aanat
ya ait olan b t ·b· · · ·· ·· lara dair, 19,20 musahabe, 19,25 ders, 

• ı 'u a ın , ınncı gunu, 19,65 kalbim Viyanaya rnerbuttur ismi 
Aıyaya aıt olanı üçüncü günü neı- verilen Avusturya musikisinden terek
rolunnıuttur. Bu gece de cenubi küp eden bir konser (Holzer), 21,45 

Amerika programı neıredilecek· aktüalite, 22 Joaef Markıın eserlerin
i" B --- den mürekkep eden ronıantik aeııfonik 

._...... 21,30 Bedri,.. Ruiaa &anJJlllD it· 
tirakiyle Türkçe tangolar ve dant ınu•İ· 

ır. u münasebetle Arjantinin konser 23 1o akf8Dl haberleri 23,30 ak-Be 1. , ' , 
r tn ıefiri radyoda bir nutuk fUIJ konseri (radyo konseri, Mu: Şön· 

irat edecek ve ondan sonra bir her)· kisi, 

f. · • • p BÜKREŞ 187 5 m. - 12 Borıa, plak, 
28 •ubat Pazart•I aen onik konıer venlecektır. rog· 14 haberler, plak, 18 radyo orkestraıı, 

lETANBUL - 18 Plak nıefl'İPtı, l'altl saat 23 ten bire kadar devam 19 haberler, 19,15 Menıe Anıhelopol 
ıa.ao Fl'Ullaca den, 19, ajana .e Efl'ef edecektir. tarafından taganni, 19,30 radyo orkestra-

JWik Bey tarafından ıopr baldaıtel• kon· Jsviçrede amatör Ilı 20 üniversite deralel'i, 20,20 plak, 
.ı--- 1 ti tan• 20,45 konferans, 21 Metzn.er Kaateti, .~...., 9,30 BedaJii muıiki h•J• H • t l M 
fuulaa Türk musiki Mfl'İJ•tı. (BelJlla d · lS asgon ar 21,30 konfenns, 21,45 enıe Mimi Neı-
V.atae H. Ekrem B. Ruten B· Cev et lıviçre dahilinde bazı tehirlerde toreaco tarafından taganni,. 22,15 Melle 

"" ) 2G,30 42 .. ·ıs•• -onu Madeleine Cocoraskonun. pıyano koııaeri. 
B. ıabaia B. Şeref B. Saim a.J ' tane amator radyo ._..3 •• BRESLAU 

316 
m. - 17 Hafif ınuai-Müııir Nurettin D- a--L-dan koııaer, d B l d t 

-,7 Wlnll"m var ır.. u İltuyon ar a ama or- ki, ıs nıüaahabe, 19 çay musikisi, 19,SO 
21,20 (Meaut Cemil B. Rufd f-:.t B. ler çalııarak kendilerine mahsuı müaahabe, 20 tlll'.kılı ınilli neşriyat, 21 

.V~ ~.), 21,30 ajanı n ':::. aber. olan programları neşretmektedir· ınüiababe, 21,30 Siliıyada bir kıt isim. 
len; -Necıp Yalrup Be,. ork., l B nlarm b' . Z" 'h'te al li ıkeç. 22,30 Alman halk şarlolan, 23,45 er... u on ın un , -

27 tubat S-11 ~·- C ne--d be . B de en kanpk gece konıeri. eı · tı ıı.a.aı e ... •.. e, tı ren , 
l~TANBUL - 18 _P!l:..:.S ç::ıc~ beti Balde, beıi Lozanda ve di~ Radgoaa Kur1anı kerim 19 
.,...., Meaut Bey ur-o•- v l · · 1 · h• l · d d. I 1 h d.l d lara ~ 19,30 Eftalya Sadi hamın ta- ger erı saır ıvıçre ıe ır enn e ır. a a e 1 mekte olan Mısır ra • 

nmclan Türle miaiki nefl'İJ9tı (E~ya Arnavutlukta radyo yok/ yosu F~llihlar için huı~si ne§riyat 
H. Sadi B. Refik B. Şeref 8.) 21 •Jana, Avru. pa devi ti ... d d yapmaga karar vermittır. Bu ne,. 

. e erı ıçın e ra yo • 
bor .. haberleri ve muhtelif nefnyat, 21, • t o)m ... I riyatta en zıyade zirai meseleler• 
30 Necip ·rakup Bey ork~stra••·k 11 

asAyonu ti ;_tan yeOnsane ~~mbe· den bahsclu:ıcaktır. Bundan ha!• 
et rnavu UK ur. un ıçın u l J) 1 

28 Şubat çartamba . .. d 1 . ka (Abuza a stasyonu her ıa· 
,A • ne . mınyatur . e~ etın tebaası radyo hah Kuranıkcrimden fı!mılar oku· İSTANBUL - 18 r:at. şnyatı, dinlemek ıçın ecnebi radyolarına k b ti k ,. ı 

18,30 Franıızca den. 19, :ıjana ve . Mu. m htaç kalmaktadır. Amavutla- taca ve .. u ~ure e. artı asn o. -
unma Bey tarafmdan ınonoloi, .~,30 u mıyan muezzın yerıne radyoyu ı· 

afmJan T .. k rın en ziyade dinledikleri iıtu· · ı k BedaJii musiki heyeti tar ur kame ebnı§ o aca tır. 
nıuai"i neıriyatı (Semih•. Servet, Veci- yonlar Yoguılavya ve ltalya istaı- ............................................. . 
he ı..nnnlar, Ebem, R"'°~ Cevdet, Tah y-?D!andır. Bilhaasa halyan iataı· danberi Avrupaya ait haberleri 
aia, lft d4.ler), 21,20 llJanl '!'e borsa ı t ·h 1 ktad ·· Arnavut liıanmda tekrar etmekte· "*ber1er1ı 11,30 Necip Yakup Bey orkes- yon An en:ı o unma ır, Çun• 
ff'tlsı. kü bu istasyonlar epeyce zaman· dirler. 

Yeni bir radgo kon
i er ansı toplanıyor 

Yeni tatMk edilen tulü mevçle
rin birbiriıie uymamaşından dola
yı uzun tul mevçlerle ali.kadar o
lan bütün devletlerin Brükselde 
yeni bir radyo konferaıuı aktet· 
meleri teklif olunmuıtur. Şimdiye 
kadar yapılan tecrübelere naza• 
ran bu yeni konferansta istaayon• 
lar araamdaki uyfunıuz ölçüler 
kati surete halledilecektir. Brük· 
selde toplanacak olan konferansa 
sebep olan hadise (Eiffel) kulesi 
hi.diaeıidir. Eiffel iıtaayonu ken
disi için memnu olan bir tulü mevç 
kullanmış ve bundan dolayı İngi
lizlerin (Daventry) istasyonunu 
ihlal etmitti. İngilizlerin ancak 
şidetli protestoları ve diplomasi 
te§ebbüılerde bulunacakları hak· 
kmıtlaki tehditleri üzerine 
(Eiffel) kuleıi kullandığı 207 lik 
(kilohertz) den vazgeçerek 216 

kabul eylemittir. Bununlaberıibe~ 
Paris istasyonu 5 Şubattanben 
VaJ'fOV& iıtaıyonundan yalnız 4 
(Kilohertz) ve lıveç (Motala) is· 
taayonundan yalnız 5 (Kilohertz) 
uzak bulunmakta ve bu istasyo
nun neıriyatmı bozmaktadır. Vel
hasıl son (Lüsern) radyo mukar· 
reratı bir takım uvi'!unsuz hallere 
sebebiyet vercH ~i için (.Brüksel) 
deki yeni •konferans yeni kararlar 
vermeğe mecbur olacaktır. 

Fransız taksilerinde 
radyo 

Meıhur Citroen otcımobil fabri
kaaı emaalıiz bir yenilik yapmak 
üzeredir. Bütün C:troen t :.ksi ara
balarına. radyo koyma.~ için son 
günlerde tecrübeler yapılmakta
dır. Fabrika radyo imal eden mü
esı~elerle hu husu!ta anlaşamadı
ğı için kendi tabıi arabalarına ta
kılmak i•zere bizzat radyo aletle
ri imaline karar vermiştir. 

Mançukuo'nun taç 
g;yme merasimi 

Mançuri Radyo tirketi Martın 
birinci günü yapılacak olan Man
çukuo imparatoru Pu - Yi'n:q tac 
giyme merasimini yalnız Japonya· 
ya değil, ayni zamanda Avruoa 
ya ve Ameri1~aya de bildirmeğe 
karar vermiftir. 

Radyoda Aşk 

Lisan nasıl 
öğrenilir? 

Çek radyosu, bir kaç aydanl;e. 
ri gayet garip 1:fir İngiliz lisanı 
kursu ne§rediyordu. Bu ders bi-

ribirine aşık olan bir ka.dmla bir 
erkeğin mükalemeısinden ibaretti. 

Çek radyosunun dinleyicileri 

(Jorj) ile (Hellen) isimlerini b• 

kınan bu aııkla maşuku İngilizce 

konuşurlarken dinliyor ve g\İya 
lngilizce öreniyorlardı. 

Bu garip tarzdaki ders bitince 
radyo istasyonu bir çok yerler, 

hatta Alman yadan ve Avusturya· 
d:m bile protesto mektuplan al· 
mıştır. Bu mektuplarda derse 

devam olunması tiddetle istenil• 
diği için ;adyo sitasyonu hiç ol· 

olmazsa ayda bir defa böylece 
lngilizce muaşaka dersi netrede
cektir. 

Amerikada radyo 
monopolu 

Amerika Hariciye nazın (Ro
per) tarafından tayin olunan ko
misyon Amerikan Radyosu hak· 
kmdaki noktai nazarını bir rapor
la Cümhurreisi "Rooısevelt" e bil
dirmiştir. Haber verildiğine göre 
devlet monopoluna tiddetle taraf
tar olan Reiıicümhur bu huıuıta 
Amerikan konferanıma bir layiha 
verecektir. Amerikan radyoları İl· 
tihbarat itleri yalnız bir elden ida
re edilecektir. Bundan başka harp 
zuhurunda bütün radyoların Ame· 
rikan ordusuna hizmet etmeleri i
çin de tedbirler alınacaktır. 

Radyo ile ders 
Çekoslovakyadaki Alman!at 

radyo ile tedrisat yapmaktadır-

lar. Şimdiye kadar 934 ilk ve or
ta mektep bu dersleri dinliyordu. 

Son günlerde 30 yeni mektep da
ha abone kaydedilmiıtir. 

ispanya radyosu isl8.h 
olunuyor 

ispanya telefon umum müdür
lüğü, ispanya radyosunun ıslahı i• 
çin bir proje hazırlamaktadır. Bu 
layihanın esas noktalara ait oldu· 

ğu makam tarafından kabul ediJ. 

miştir. Layihada ispanyanın muh· 

telif noktalarında yedi radyo is
tasyonu tesis edileceğinden batı .. 
olunmaktadır. Bunlardan biriıi 

Madritteki büyük ve 100 kilovat· 
tan fazla olacak lıpanyol radyo. 

su ve kudretleri 20 • ile 30 aratm• 
da tehalüf eden mıntaka radyola· 
rı olacaktır. 

/sviçre mekteplerinde 
Tadyo 

Hükumet tarafından yapılan 
bir tamimde "Bem" şehrinde bu· 

Iunan bütün mekteplerin birer ta· 
ne hidnci sınıf hoparlorla techizi 
Ia.zim geleceği bildirilmiştir. 

Fransada radyo 
istihbar atı 

Fransız Parlamentosundaki poı 
ta, telgraf ve telefon encümeni 

radyo istihbard servisinin daha 

tidetli bir surette kontrolünü talep 
etmiftir. 
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Şubat sonuna kadar iş Bankasına yatırılmış, ayni 
defterinize kaydedilmek suretile hesabını.za geçmiş 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Şubat 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri : 

so-oo lira ··ka 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

TURl<iYE İS BANl<ASI • • 

Nafıa Vekaletinden : 
Yerli fabrikalarda imal edilmek t:ırtiyle "4030,, ton galvaniz

§il li Tirfon kapalı zarf uıuliyle münakasaya konulmuştur. Tirifonlann i m~nakasası 5 Mart 934 pazartesi günü saa~ 15 
0

le N:ıfia Vekaleti 

5 musteşarhk makamında yapılacaktır. Talıplerın cari seneye mah· 

!:: sus Ticaret Odası vesikası ve temi nalı muv:ıkkateleriyle birlikte 5 
1 Mart 934 pazartesi günü saat 15 şe ka.dar komiıyona müracaat et • 

1 meleri lazımdır. • Şartnameler beş lira mukabilinde An.karada Na-

l
ii!5ı fia Vekaleti Levazmı müdürlüğün den ve Haydarp::ışada Liman işleri 

müdürlüğünden alınabilir. (744) 

1 Sinop şehri Elektrik Tesisatı 
e 

İ Sinop Belediyesinden: 

1 
1 
5E 

ii 

i 
il 

Taliplere verilmesi Jizımgelen proje ve ıar enak suretle
rinin ihzarı için münakasası tehir edilen Sinop Şehrinin 26377 

lira ketifJi Elektrik tesisatı 1 - 2 • 934 taribinclen itibaren 31 glln 
müddetle ve kapalı zarf usutile tekrar miinakasaya koau\muıtur. 

Bu husustaki harita ve planları Ye şeraiti görmek ve anlamak 
isteyenlerin meıktir evrakları lstanbul, Ankara ye Sinop Beledi· 

yelerindeli ve Samsunda Nafia baş mühendisliğinden alabilecek· 
leri ve taliplerin 3 • 3 · 934 Cumartesi günü saat 1 S te kadar 

tartoamede yazılı teminat akçesiyle evrakı müsbite ve teldifna· 
melerioi Sinop Belediyesinde müteıekkil Daimi Encilmeoe Yer• 
meleri veya göndermeleri illn olunur. (660) 

Deniz levazım satınalma 
Komisyonundan : 

21/Şobat/1934 tarihinde kapah zarfla münakasası icra edile
ceği illa edilen 32S Roda Lif Halatın mubayaasından sarfınazar 
edildiği. ~77 t • 

Deniz levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

Sl,S ton yumuıak Simens Martel çeliği : 27 ıubat 934 aa. ı güntl 
saat 14 te kapalı zarfla. 

S t ,S ton Simens Martel çeliği kapah zarfıa münakasaya ko

l nulmuıtur. Şartnamesini garmek isteyenlerin her glin Ye mllna· 

J kas111na ittirlk edeceklerin de bizaunda yazılı gönde Kaaımpa• --ilim llll~lll•llllllllB-llllllOO~IWW~lllll•lllıııı ıada klin Deniz LeYazım Satanalma komisyonuna mtıracaat-
• ıar1. cS56, 

~=========· lllc•elltep tarihleri c::..;=~ \J (( ~\ Merkez Kumandanlıgı Satınalma 

i! :; Beşıncı Sınıflarında Okutturulmak Uzere H Le .. d.. 1 · (882 (778) := b :: vazını Yollama mu ur· ı me erı. 
ili~ T. T. T. c. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 1 H Iüğü emrindeki iki numaralı •••. 
si B "VA Ki f ·· • f d . ı ii Satın ikinci keşfine nazaran Topçu ve Nakliye .mekte-
U i! ,, muessesesı tara ın an deruhte edılen il tamiri aleni münakasa ile binde bulunan motosikletler 
s! Is . T A R 1 H k•t 1 t k 1 il ii yapılacaktır. ihalesi 13 - 2 - için 49 kalem malzeme 22. il H J ap an sa ışa çı arı mıştır. ıı n 934 Salı günü saat 14 tedir. 2 - 934 Perşembe günü saat 
il ii lı ~i Şartnamesini göreceklerin 15 ~e pa~arlık~a .:ıhnacaktır. 
Ü il Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceğı bi1 il is her gün ve taliplerin belli sa- Talıplerın belli gun ve saatte 
İlli surette yazılmış bir çok ha,.itaları ve resimlerı ihtiva etmektedir. ıı n atte Tophanede Merkez Sa- Tophane~e Merkez Satınal· 

~ ıl :ı tınalma Komisyonuna gel- nıa Komısyonunda haZll" bu-
D Bir kartonla kap!ar mış olan bu TAR l HLERIN fiatları nefasetine ; h meleri. (883) (779) lunmaları. (884) (777) 
ıı f 1 ki ... ı k 91 il • '* • • .. • . ve sayı a arının ço uğuna ragmen .o şer kuruştur. ı. 11 Ü jl !! Hastahaneler ihtiyacı için Hastaneler ihtiyacı için 500 

P 
Satış Ve Tevzi Yeri: Jstanbul Ankara Caddesi f H 100 adet ~ırlı, 50 adet Sürme. adet Lake karyola 20/2/934 

ı ı! H 100 adet ordek oturakla 1000 Salı günü saat 14,30 da kapah 

l V A K 1 T Y U R D U 
1 ii adet Süt ~.a~! 21 - 2 - 934 Çar zarfla satın almacaktır. Şart· 

il il şamba gunu saat 15,30 da namesini göreceklerin her 

J H nazarlıkla satın almacaktır. giln ve münakasaya girecek· 
-===-····· .. ···-·--····-·········-.. -·-· ·····-·-·····-·· ~ T 1. ı · belli gün ve sa tt lerin belli saatinden evvel tek ·--- .................. ·-·········-........... -.::::.-:::::::::: ....... ·---·····===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::====·======= a 11l enn a e ................... - .................. ·-··················· ···················· ···· s tın 1 K · lif mektu 1 rmı Merkez ku ....................... ,_ .......... - ........................ :::::::::::: .................... ::::·.· .. ··············· .. ························.··.::::: .... :;::· .. ····.. M k z a a ~a omısyo n a -·····························-········· ..... er e · ..... • 

nuna müracaatları. mandanlığı satmalma komis· 

-------~ .. , Adapaz~n :;,,n~et I lıankaam- (886) (775) yonuna vermelerL (837) ( 450) 

Selinik Bankası ' da namıma mukayyet 27 4 
: ' 929 tarihli bir adet nıuvakkat 

Tesis tarihi: 1888 = makbuz senedimi k~ybettim Ye-

serm .sayesı· •• 30 • OOO • OOO frank il nisini alacağımdan eskisinin hük-
u mü olmadığı ilan ederim. 

idare merkezı : 187 AN BUL I~ Kurtbeyler köyünden Nuri oğlu 
(10483) Nafiz 

TUrklyedekl Şubeleri: ~ §Adapazarı Emniyet banıkaıın· 
1 t b ~ da namıma mukayyet ı~ 
s an ol ( Galata ve lstanbul ) lzmlr Il ı 92s tarihli iki ~·det muvakkat 

• • • 
Harb;ve mekt~bi ve mel"

hntu mpkf..cın).a" hayv~natT i
,.;" oh1z b!n kilo ). rn~ 21 • 2 • 
9~4 Car"~""'>a .friinii ~aat 1 !l 
t~ J\~'7.~:u·l"°l{l!l S"t"' a.}m$1r.~~
trr. T:;l Hnl~rin belli ıoıaat;nde 
Mtlrln:~,.,, F;sııh.n~ 1111.a Jcomisyo
nunda hazır buluJı,....n •~r1. 

(885) (776) 
• • • Samsun . Mersin . Adana İl' makbuz senedimi k:ıybettim Ye-

y a l nisi alacağımdan eskisinin bük- Bavtar mektf'hi ici11 !l~5 ka-
unanlstandakl Şubeleri : 1 mü kalmadığı ilan olunur. lem «Z~ ve mal~emei h~vt~-

SeUlnlk • Kavıda. A tloa. Pire Kurtbeyler 1köyünden Derelioğ- ri_:re 2R - 2 - 9~4. Paz~,.t~Qi ~i 
Biltmam Banka muameleleri. Kedmektup'arı. Carı bir hesap , ~10483) lu : Mustafa nii ~~~t. l ~ tA ~ ... ~a.,.I.ı1::1-:' ~h-

ları kDşadı. E•ham ft Tahvillt. Kasalar ican. I ' Sahibi: MEHMET ASIM-- n~~~~tir. Talt'Ier!;t '.!~11; sa-
_ , Ne~riyat müdürü: Refik Ahmet ~tt~ To__phXtet'~ Meı:\{eZ S~-

, VAKiT Matbaatt - lıtanbul tınalma Komisyonuna gel-

• • • 
Harp Akademisi için bir 

adet hasta nakiye arabası 
20 - 2 - 934 Salı glinü saat 
14 de pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin belli saatte Topha· 
nede Merkez Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(874) (713) .. 
••• 

Tayyare alayı için şekil 
vechile bir adet kasa 20 • 2 • 
9M Salı günü saat 14 te pa· 
zarlıkla alınacaktır. Taliple
rin belli saatinde Top
hanede Merkez Kumandanh• 
ğı Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. 1879) 17531 


